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Εισαγωγή

.

Όλες οι ανθρώπινες κοινωνίες διαµόρφωσαν µε το πέρας των χρόνων έναν κώδικα
επικοινωνίας και συµπεριφοράς, για να καταφέρουν να επιβιώσουν εξασφαλίζοντας την εύρυθµη
λειτουργία τους. Με αυτόν το τρόπο οργανώνεται η επικοινωνία µεταξύ των µελών της κοινωνίας,
οι κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις, εξυπηρετούνται οι κοινωνικές και ατοµικές ανάγκες,
ορίζεται και οριοθετείται η δράση και ο ρόλος των µελών της µέσα από θεσµοθετηµένα πλαίσια.
Ανάλογα µε την επιτυχηµένη ή µη λειτουργία του θεσµικά πλαισιωµένου κοινωνικού συστήµατος
οδηγούµαστε στην κοινωνική πρόοδο ή την παρακµή αντίστοιχα.
Σε κάθε κοινωνία έχουν θεσπιστεί κανόνες και νόµοι µε σκοπό την οµαλή συµβίωση των
µελών της στα πλαίσια ενός αναπτυξιακού µοντέλου. Παρά τις προσπάθειες της κοινωνίας να
εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο βιωσιµότητας και λειτουργικότητας, είναι συχνό ίσως και
αναπόφευκτο το φαινόµενο εµφάνισης αποκλίνουσας συµπεριφοράς. Η αποκλίνουσα συµπεριφορά
ορισµένων µελών της κοινωνίας αποτελεί ακόµη ένα φαινόµενο κοινωνικής παθογένειας ,ικανό να
διαταράξει τη δοµή και την οµαλή λειτουργία του κοινωνικού συστήµατος.
Για πολλούς νέους σήµερα τα παραδοσιακά µοντέλα που ορίζουν τις σχέσεις και τις
µεταβολές που υφίστανται στην οικογένεια, το σχολείο, και τη δουλειά έχουν τεθεί υπό
αµφισβήτηση. Οι κοινωνικές σχέσεις που συµβάλουν στην διαδικασία της κοινωνικοποίησης
καταρρέουν. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής γίνεται όλο και περισσότερο σύνθετος και απρόβλεπτος. Η
αναδιάρθρωση της αγοράς εργασίας, η επέκταση του χάσµατος γενεών και αναµφισβήτητα οι
περιορισµένες δυνατότητες που έχει ένας ενήλικας, ώστε να γίνει ανεξάρτητος αποτελούν
καθοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν αναπόφευκτα τις σχέσεις µε την οικογένεια, τους
φίλους, τις επιλογές, τη συµµετοχή στην αγορά εργασίας, τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου
και του τρόπου ζωής.
Δεν είναι µόνο οι ανεπτυγµένες χώρες που αντιµετωπίζουν αυτή την κατάσταση αλλά και οι
αναπτυσσόµενες χώρες, καθώς η µετάβαση από την φάση της παιδικής ηλικίας στην ανεξαρτησία
συνεπάγεται συνεχώς αυξανόµενες ευθύνες και δυσκολίες για τους νέους. Η ταχεία αύξηση του
πληθυσµού, η έλλειψη στέγασης και υπηρεσιών υποστήριξης, η φτώχεια, η ανεργία, η
υποαπασχόληση των νέων, ο συγκεντρωτισµός των εξουσιών στα αστικά κέντρα, ο υπερπληθυσµός
στις φτωχές αστικές περιοχές, η διάλυση του θεσµού της οικογένειας, και τα αναποτελεσµατικά
εκπαιδευτικά συστήµατα είναι µόνο µερικά ζητήµατα τα οποία καλούνται να αντιµετωπίσουν οι
νέοι του σύγχρονου κόσµου.
Η νεολαία, ανεξάρτητα από το φύλο, την κοινωνική προέλευση, τη χώρα διαµονής, υπόκειται
σε ποικίλους κινδύνους. Η δίψα τον νέων για το νέο, το άγνωστο, το διαφορετικό τους οδηγεί
πολλές φορές σε αδιέξοδες καταστάσεις. Συχνά παρουσιάζονται σε αυτούς προσωπικές προοπτικές
-κάποιες από τις οποίες µπορεί να είναι ευεργετικές και κάποιες δυνητικά επιβλαβείς. Έτσι,
καταλήγουν να εµπλέκονται σε δράσεις παράνοµου χαρακτήρα, να διαπράττουν ποικίλα
αδικήµατα, να εθίζονται σε παράνοµες ουσίες και να αναπτύσσουν βίαιη συµπεριφορά απέναντι
στους συνοµηλίκους τους.Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια όλο και
συχνότερα γινόµαστε αποδέκτες µέσα από τα ΜΜΕ φαινοµένων βίας και παραβατικότητας µε
!5

πρωταγωνιστές ολοένα και περισσότερους ανήλικους-θύτες. Για τον λόγο αυτό, το φαινόµενο της
αποκλίνουσας συµπεριφοράς, ειδικά όσον αφορά τους νέους, αποτελεί ένα από τα πιο επίκαιρα
θέµατα.
Τα νέα κοινωνικο-οικονοµικά δεδοµένα µας έχουν βρει, δυστυχώς, απροετοίµαστους. Ως
απόρροια της οικονοµικής παρακµής, η κοινωνική σήψη συνοδεύεται από αυξανόµενα περιστατικά
βίας και παραβατικότητας. Η νεανική παραβατικότητα αποτελεί ένα από αυτά κρούοντας τον
κώδωνα του κινδύνου σε κάθε χώρα ξεχωριστά, η οποία προσπαθεί να θέσει υπό έλεγχο ένα από τα
σοβαρότερα προβλήµατα που απειλούν το κοινωνικό και θεσµικό της πλαίσιο, το µέλλον και την
ανάπτυξή της.
Φυσικά η νεανική παραβατικότητα δεν αποτελεί ένα πρωτοφανές φαινόµενο, το οποίο
εµφανίζεται τα τελευταία χρόνια. Από τα γραπτά του Αριστοτέλη (Αριστοτέλης Τέχνη Ρητορική)
και την νοµοθεσία της αρχαίας Σπάρτης µας είναι ήδη γνωστό ότι παραβατικές συµπεριφορές
υπήρχαν και στην αρχαιότητα, όµως ο όρος Juvenile Delinquency(νεανική παραβατικότητα),
εµφανίζεται το 1815 από τον P. Bedford στην Αγγλία. Ο Bedford αντιδράει στην καταδίκη σε
θάνατο πέντε παιδιών ηλικίας 8-12 ετών από το δικαστήριο του Old Bailey1 και ιδρύει µια
εταιρεία µε σκοπό τη πρόληψη των νεανικών παραβάσεων.
Στις µέρες µας ο όρος νεανική παραβατικότητα χρησιµοποιείται ευρέως σε ολόκληρο τον
κόσµο µε µερικές διαφοροποιήσεις, ανάλογα µε την χώρα. Για παράδειγµα σε πολλές ευρωπαϊκές
χώρες η έννοια της νεανικής παραβατικότητας παραπέµπει αποκλειστικά σε παραβάσεις του
ποινικού κώδικα, ενώ στις διάφορες νοµοθεσίες των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής, ο όρος δεν
περιορίζεται στις ποινικές παραβάσεις, αλλά περιλαµβάνει και οποιαδήποτε συµπεριφορά µπορεί
να θεωρηθεί αντικοινωνική ή θέτει σε κίνδυνο την ψυχική και σωµατική υγεία των ανηλίκων.
Στην Ελλάδα όταν αναφερόµαστε σε ποινικά αδικήµατα ανηλίκων γίνεται χρήση του όρου
“παραβατικός” αντί για εγκληµατικός για να αποφευχθεί ένας πιθανός στιγµατισµός του δράστη.
Αξίζει όµως να σηµειωθεί ότι ο όρος αυτός είναι κοινωνικο-οικονοµικός, µιας και αναφέρεται σε
µια αποκλίνουσα συµπεριφορά, η οποία διώκεται ποινικά2. Στην Ελλάδα, σε αντίθεση µε τις ΗΠΑ,
όταν ένας νέος εµφανίζει τέτοια συµπεριφορά µε στοιχεία, σε ένα περιβάλλον που τον εξωθεί στην
παραβατικότητα τότε µιλάµε για προπαραβατικό στάδιο.
Σύµφωνα µε τον ποινικό κώδικα, µε τον όρο του εγκληµατία χαρακτηρίζουµε συνήθως
κάποιον που έχει τελέσει αξιόποινες πράξεις και έχει πλήρη ικανότητα για καταλογισµό. Στην
περίπτωση όµως των ανηλίκων, αυτό δεν ισχύει. Ο ανήλικος δεν είναι µια µικρογραφία του
ενηλίκου, άλλα είναι µια ανθρώπινη ύπαρξη διαφορετική3, µε δική της λογική και προσωπικότητα.
Για αυτό επιβάλλεται εξειδικευµένη µεταχείριση4 και ειδική προσέγγιση που πρέπει να είναι
εξατοµικευµένη και προσαρµοσµένη σε αυτόν. Οποιαδήποτε σύγκριση και εξίσωση µε έναν
ενήλικο εγκληµατία αποβαίνει σε βάρος του ανηλίκου.
1!

Σπινέλλη Καλλιόπη (1976), Ανήλικοι εγκληµατίες ή νεαροί παραβάτες; Ποινικά Χρονικά, τόµος κστ΄, εκδοτικός οίκος Σάκκουλα,
Αθήνα σελ. 786-800.
2!

Νόβα-Καλτσούνη (2001), Μορφές αποκλίνουσας συµπεριφοράς στην εφηβεία, Αθήνα, εκδόσεις Gutemberg.

3!

Βλ. Κουράκη, Ν. (2004). Δίκαιο Παραβατικών Ανηλίκων. Στο µεταίχµιο του Ποινικού Δικαίου και της Εγκληµατολογίας. ΑθήναΚοµοτηνή: Σάκκουλα Αντ. σ. 1.
4!

Πιτσελά, Α. (2004). Η Ποινική Αντιµετώπιση της Εγκληµατικότητας των Ανηλίκων. Θεσ/κη: Σάκκουλα. σ. 33.
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H περίοδος πριν την ενηλικίωση είναι η σπουδαιότερη φάση στην ανάπτυξη της
προσωπικότητας και της κοινωνικής ταυτότητας, για αυτό είναι σηµαντικό να δίδεται έµφαση στη
διαµόρφωση συµπεριφορών εναρµονισµένων µε τους θεσµούς και τους κανόνες του κοινωνικού
συνόλου. Είναι αποδεδειγµένο ότι, αν δεν λάβει κάποιος νεαρός “παραβάτης” την κατάλληλη
µεταχείριση η αποκλίνουσα συµπεριφορά µπορεί να συνεχιστεί και µετά την ενηλικίωση του, µε
αποτέλεσµα την πραγµατοποίηση παράνοµων ενεργειών, µιας και τα βιώµατα της παιδικής του
ηλικίας είναι καθοριστικά για την µετέπειτα εξέλιξη του.
Εξάλλου είναι ευκολότερο να παρέµβεις στην προσωπικότητα ενός ανηλίκου η οποία είναι
υπό διαµόρφωση, από το να προσπαθείς να διορθώσεις παγιωµένες συµπεριφορές σε έναν ενήλικο
ο οποίος θεωρείται πια ολοκληρωµένος. Βέβαια η παρέµβαση αυτή πρέπει να είναι ουσιαστική και
προσαρµοσµένη στην “ιδιορρυθµία” των ανηλίκων, η οποία βέβαια δεν δικαιολογεί τις πράξεις
τους.
Η νεανική παραβατικότητα αποτελεί ένα πολύπλοκο κοινωνικό φαινόµενο,γι’ αυτό το λόγο
µια εκτεταµένη έρευνα θα αποτελούσε µια ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία. Παρόλα αυτά, στην
παρούσα εργασία θα επιχειρήσουµε να παρουσιάσουµε µερικές από τις εκφάνσεις της έκφρασης
του φαινοµένου αυτού αναζητώντας τα αίτια που οδηγούν τους νέους στην ανάπτυξη τέτοιων
συµπεριφορών, καθώς παράλληλα και τρόπους αντιµετώπισης τους. Η έρευνα επικεντρώνει το
ενδιαφέρον της σε παραβατικές «πράξεις», οι οποίες συνιστούν παράβαση νοµικού-ποινικού
κανόνα και για τις οποίες έχει σχηµατιστεί δικογραφία σε βάρος του ανηλίκου, από τις αρµόδιες
αρχές και ως εκ τούτου έχει οδηγηθεί ο ανήλικος ενώπιον των Δικαστηρίων Ανηλίκων.

.

Στόχοι της εργασίας είναι:
α) η ανάδειξη του φαινοµένου της Νεανικής Παραβατικότητας
β) η καταγραφή των πτυχών της παραβατικής τους συµπεριφοράς
γ) η διερεύνηση σχετικά µε την µεταχείριση των παραβατών και τα µέτρα συµµόρφωσης
τους.

.

Σκοπός της εργασίας είναι να δώσει απαντήσεις µετά από µελέτη στοιχείων στα παρακάτω
ερωτήµατα :
➡Να εντοπίσει αν υπάρχουν αποκλίνουσες συµπεριφορές ποινικά κολάσιµες στο νησί της
Κρήτης.
➡Να ανακαλύψει ποια είναι η συµµετοχή των ανηλίκων στη διάπραξη σοβαρών αδικηµάτων.
➡Να καταγράψει το είδος των αποφάσεων των Δικαστηρίων Ανηλίκων.
➡Να διερευνήσει ποια είδη ποινών επιβάλλονται από τα Δικαστήρια Ανηλίκων.

.
.
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Θεωρίες αποκλίνουσας συµπεριφοράς

.

Η παραβατικότητα ως γνωστόν δεν αποτελεί φαινόµενο της σύγχρονης κοινωνίας. Σε κάθε
σύστηµα το οποίο λειτουργεί βάσει θεσµοθετηµένων κανόνων, παρατηρούνται και συµπεριφορές οι
οποίες παρεκκλίνουν. Έτσι, παρατηρούµε διανοούµενους ανθρώπους σε κάθε χρονική περιόδο και
σε κάθε κοινωνία να προσπαθούν να ερµηνεύσουν τις εκάστοτε παραβατικές αυτές εκφάνσεις,
αξιοποιώντας τις γνώσεις και τα ερεθίσµατα που τους προσφέρει το περιβάλλον στο οποίο δρουν
και εργάζονται .
Κατά την περίοδο του Μεσαίωνα, οι διάφορες εγκληµατικές πράξεις και γενικότερα η
παραβατικότητα αποδίδονταν στην µαύρη µαγεία, στις επιρροές δαιµονίων και γενικότερα σε
µεταφυσικά αίτια όπως επίτασσε το πνεύµα της εποχής. Σηµαντική συνεισφορά στην ερµηνεία των
παραβατικών αυτών πράξεων, µε νέες ιδέες και θεωρίες διατυπώνονται
την περίοδο του
5
Διαφωτισµού από τον Cesare Beccaria που παρουσιάζει αποστασιοποίηση από τις Μεσαιωνικές
αντιλήψεις και βασίζεται σε βαθιές ανθρωπιστικές απόψεις. Προσπαθεί να εξορθολογίσει το άδικο
δικονοµικό σύστηµα της εποχής του και το βιβλίο του αποτελεί την πρώτη µελέτη που υποδεικνύει
στην δικαιοσύνη να υπόκειται σε λογικές αρχές. Ο άνθρωπος δεν θεωρείται πλέον άβουλος, αλλά
λογικός που µπορεί να διαλέξει ανάµεσα στο καλό και το κακό. Με αυτόν τρόπο µπορεί να
αποφύγει την πραγµατοποίηση κάποιας αξιόποινης πράξης.
Κατά τον 19ο αιώνα το θέµα αυτό, έγινε αντικείµενο ιδιαίτερου στοχασµού και
προβληµατισµού από τους επιστήµονες τις εποχής. Δύο είναι τα ρεύµατα των οποίων οι απόψεις
κυριαρχούν την εποχή εκείνη. Από την µια πλευρά είναι η ιταλική σχολή του C. Lombroso, η οποία
επικέντρωσε την προσοχή της στα χαρακτηριστικά τις φυσιογνωμίας των ανθρώπων και
αντιμετώπισε τους παράνομους σαν ένα προγενέστερο στάδιο της ανθρώπινης εξέλιξης, και
από την άλλη την γαλλοβελγική σχολή των Α. Quetelet και Μ. Guerry που προσπάθησε να
χαρτογραφήσει την εγκληµατικότητα κατά χώρα και γεωγραφική περιοχή και να τη συνδέσει µε
περιβαλλοντικούς και κοινωνικό-οικονοµικούς παράγοντες.
Αργότερα την περίοδο του 20ού αιώνα εµφανίζονται νέες θεωρίες που συνδέουν την
εγκληµατική πράξη µε κάποια γενετική, ψυχική, διανοητική διαταραχή και ανωµαλία. Αυτή την
περίοδο αναπτύσσονται και πολλές κοινωνιολογικές θεωρίες που προσπαθούν να ερµηνεύσουν την
συµβολή της κοινωνικής δοµής στην δηµιουργία αυτών των συµπεριφορών. Κοινό χαρακτηριστικό
σε όλες τις παραπάνω θεωρίες είναι η προσπάθεια για ανεύρεση των ακριβών αιτιών της νεανικής
παραβατικότητας.
Το βιολογικό και το κοινωνικό στοιχείο έχουν προβληµατίσει ιδιαίτερα τους ειδικούς και
αποτέλεσαν αντικείµενο φιλοσοφικής και ιδεολογικής αντιπαράθεσης6. Κανένας εκ των δύο
παραγόντων από µόνος του δεν είναι δεδοµένο ότι θα συµβάλει στην ανάπτυξη παραβατικών
συµπεριφορών στον άνθρωπο. Παρόλα αυτά, µπορεί να θεωρηθεί ότι αυξάνουν τις πιθανότητες και
συντελούν στην εµφάνισης της. Όταν βέβαια αυτοί οι παράγοντες συνδυάζονται µεταξύ τους τότε
5!

Cesare Beccaria, Περί εγκληµάτων και ποινών, Μετάφραση Χριστίνας Ακριβοπούλου, Αθηνάς Σιµόγλου, Εκδόσεις
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Ιωάννης Φραντζεσκάκης, Αντικοινωνική συµπεριφορά των νέων, Χουλιγκανισµός Αναρχισµός, Τροµοκρατία, Ναρκωτικά και
λοιπές σύγχρονες µορφές αντικοινωνικής συµπεριφοράς, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 1987.
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συνήθως εµφανίζεται και η αποκλίνουσα συµπεριφορά. Έτσι για την µελέτη αυτού του κοινωνικού
φαινοµένου χρειάζεται η συνεργασία διαφορετικών επιστηµών µεταξύ τους7.
Εν κατακλείδι των προαναφερθέντων, για να µελετήσει κάποιος το φαινόµενο της νεανικής
παραβατικότητας θα πρέπει να λάβει πολλούς παράγοντες υπόψιν του που δεν είναι αµιγώς
επιστηµονικοί, όπως είναι η οικονοµία, η πολιτική και η κοινωνία στην οποία µεγαλώνει ένας νέος.
Στη γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης λόγω της παράδοσης (κλινική αντιµετώπιση), η
εγκληµατικότητα προσεγγίζεται βάσει ψυχιατρικών-ψυχολογικών κριτηρίων λόγω της σχετικής
πολιτισµικής οµοιοµορφίας που παρουσιάζουν µεταξύ τους οι πληθυσµοί των κρατών της. Από την
άλλη πλευρά, οι Η.Π.Α., που εν τη γενέσει τους είναι ένα πολυπολιτισµικό κράτος µε έντονα
κοινωνικά προβλήµατα, η αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας γίνεται βάσει κοινωνικών
κριτηρίων.
Είναι γεγονός ότι ο κοινωνικός παράγοντας υπερτερεί του βιολογικού, καθώς οι κοινωνικοί
θεσµοί καθορίζουν τη συµπεριφορά του ατόµου και επικαλύπτουν τα βιολογικά του
χαρακτηριστικά, χωρίς όµως να τα εξαλείφουν. Έτσι, όταν µελετάµε την ανθρώπινη συµπεριφορά,
είναι ορθότερο να αναφερόµαστε σε βιοκοινωνικά συστήµατα8. Στην πράξη ουσιαστικά αυτό
σηµαίνει ότι πρέπει να λαµβάνουµε υπόψιν µας τις βιολογικές, φυσικές και κοινωνικές ιδιότητες
των ατόµων ως αλληλένδετους παράγοντες. Η βιοκοινωνική θεωρία αναγνωρίζει επίσης τις πιθανές
συνεισφορές των πεδίων, γενετικής, νευροψυχολογίας και εξελικτικής ψυχολογίας9.
Συγκεκριµένα οι θεωρίες που διατυπώθηκαν για την εγκληµατικότητα είναι οι εξής:
•Θεωρία της Κλασικής Σχολής
•Θεωρία της Θετικιστικής Σχολής
•Θεωρία των Κοινωνικών Δοµών
•Θεωρία της Συµβολικής Αλληλεπίδρασης
•Βιοκοινωνικές Θεωρίες
•Ατοµικές Θεωρίες
•Μαρξιστική Θεωρία

.
Θεωρία της Κλασικής Σχολής
.

Η Κλασική Σχολή αναπτύχθηκε στα µέσα του 18ου αι. και βασίστηκε στην ωφελιµιστική
φιλοσοφία. Πρωτεργάτες της σχολής αυτής είναι ο Cesare Beccaria συγγραφέας του βιβλίου
“Έγκληµα και Τιµωρία” και ο Jeremy Bentham σχεδιαστής του Panopticon10 και άλλοι κλασικοί
φιλόσοφοι υποστήριξαν ότι :
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Εριέττας Γρηγοριάδου, Αθήνα, 1985 σελ. 29 επ..
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Panoptikon: Είδος θεσµικού κτηρίου σχεδιασµένο απο τον Jeremy Bentham στα τέλη του 18ου αιώνα, που δίνει την δυνατότητα
σε έναν φύλακα να είναι σε θέση να παρατειρεί όλους τους τρόφιµους ενός ιδρύµατος χωρις αυτοί να το αντιλαµβάνονται.
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1. Οι άνθρωποι έχουν ελεύθερη βούληση για να επιλέξουν πως θα ενεργούν.
2. Η αποτροπή βασίζεται στην αντίληψη οτι ο άνθρωπος είναι “ηδονιστής”, που επιδιώκει την
ευχαρίστηση και αποφεύγει τον πόνο. Μια ορθολογική µηχανή που υπολογίζει το κόστος και τα
οφέλη απο τις συνέπειες σε κάθε του δράση. Οι εγκληµατίες να σταθµίζουν το κόστος και τα
οφέλη και να κάνουµε µια συνειδητή ορθολογική επιλογή για τη διάπραξη του εγκλήµατος.
3. Μια ποινή (επαρκούς σοβαρότητας) είναι σε θέση να αποτρέψει τους ανθρώπους από τις
αξιόποινες πράξεις, καθώς οι κυρώσεις υπερβαίνουν τα οφέλη και οτι η σοβαρότητα της ποινής
πρέπει να είναι ανάλογη µε το έγκληµα11.
4. Όσο πιο ταχεία γίνεται η τιµωρία των παραπτωµάτων, τόσο πιο αποτελεσµατική θα είναι
και η αποτροπή της εγκληµατικής συµπεριφοράς.
Γενικότερα οι θεωρήσεις της Κλασικής Σχολής ήρθαν σε µια µεταρρυθµιστική περίοδο τόσο
για το νοµικό όσο και για το κοινωνικό πλαίσιο της εποχής. Με την Γαλλική Επανάσταση απο την
µία πλευρά να επηρεάζει τον τρόπο σκέψης όλων των Ευρωπαϊκών Κρατών καθώς και την
ανάπτυξη του νοµικού συστήµατος των ΗΠΑ µετά την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας.

.

Θεωρία της Θετικιστικής Σχολής
Σκοπός της Θετικιστικής Σχολής ήταν η ανεύρεση µε επιστηµονική αντικειµενικότητα της
εγκληµατικής συµπεριφοράς και η ποσοτική µέτρησή της. Είναι η εποχή διάδοσης της
επιστηµονικής µεθόδου που θεωρείται ο τρόπος αναζήτησης και ανεύρεσης της γνώσης. Έτσι
λοιπόν γίνεται η προσπάθεια ανακάλυψης επιστηµονικών νόµων από ειδήµονες µετά από πολλές
έρευνες.
Σύµφωνα µε την Σχολή αυτή, η εγκληµατικότητα προέρχεται από εσωτερικούς και
εξωτερικούς παράγοντες που είναι έξω από τον έλεγχο του ατόµου. Αυτοί οι παράγοντες ανάλογα
µε το πεδίο προέλευσης τους χωρίζουν τον Θετικισµό σε τρεις τοµείς: τον Βιολογικό, τον
Ψυχολογικό και τον Κοινωνικό.

.
.

Βιολογικός Θετικισµός
Ιταλική Σχολή
Ο κοινωνιολόγος Cesare Lombroso ήταν ο κύριος εκφραστής της Iταλικής Σχολής και
αναγνωρισµένος από πολλούς ως ο πατέρας της Εγκληµατολογίας. Υπήρξε ένας από τους
µεγαλύτερους χρηµατοδότες του Βιοκοινωνικού Θετικισµού και ιδρυτής της Ιταλικής Σχολής της
Εγκληµατολογίας12. Ο Lombroso έλαβε υπόψιν του µία επιστηµονική προσέγγιση επιµένοντας σε
εµπειρικά στοιχεία για τη µελέτη του εγκλήµατος13 . Θεωρείται ιδρυτής της Ποινικής
ανθρωπολογίας και υποστηρικτής της άποψης ότι φυσιολογικά χαρακτηριστικά, όπως οι µετρήσεις
στα ζυγωµατικά ή η γραµµή των µαλλιών ή το λυκόστοµα, θεωρούνται αποµεινάρια του
11
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Siegel, Larry G., Criminology, 8th edition, Thomson-Wadsworth 2003.
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McLennan, Gregor, Jennie Pawson, Mike Fitzgerald, Crime and Society: Readings in History and Theory, σελ.311, Routledge
1980.
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Νεάντερταλ και ενδεικτικά της εγκληµατικής τάσης του ανθρώπου. Η προσέγγιση αυτή είναι
σαφώς επηρεασµένη απο την Θεωρία της φρενολογίας και απο την θεωρία της εξέλιξης του
Δαρβίνου.
Ο Enrico Ferri, µαθητής του Lombroso, πίστευε ότι τόσο οι κοινωνικοί όσο και οι βιολογικοί
παράγοντες διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο για την εγκληµατική συµπεριφορά ενός ατόµου και
διατύπωνε την άποψη ότι οι εγκληµατίες δεν πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι όταν συµβάλλουν
παράγοντες, που είναι πέρα από τον έλεγχο τους.

.

Κοινωνιολογικός Θετικισµός
Ο Κοινωνιολογικός θετικισµός δείχνει ότι κοινωνικοί παράγοντες όπως η φτώχεια, το χαµηλό
µορφωτικό επίπεδο µπορεί να προδιαθέσουν τους ανθρώπους στο έγκληµα. Ο Adolphe Quetelet
χρησιµοποίησε δεδοµένα και στατιστικές αναλύσεις για να συνδέσουν το έγκληµα µε τους
κοινωνικούς παράγοντες. Από την συσχέτιση αυτή προέκυψε ότι το φύλο, η οικονοµική
κατάσταση, η εκπαίδευση και η κατανάλωση αλκοόλ είναι σηµαντικοί παράγοντες που
συµβάλλουν και σχετίζονται µε την πραγµατοποίηση εγκληµατικών πράξεων14. Ο Rawson W.
Rawson χρησιµοποίησε στατιστικές εγκληµατικότητας για να δείξει µια σχέση µεταξύ της
πληθυσµιακής πυκνότητας και των ποσοστών εγκληµατικότητας και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι
οι πυκνοκατοικηµένες πόλεις είναι ευνοϊκότερο περιβάλλον για την “άνθιση” της
εγκληµατικότητας15. O Henry Mayhew χρησιµοποίησε εµπειρικές µεθόδους και µια εθνογραφική
προσέγγιση για την την αντιµετώπιση των κοινωνικών ζητηµάτων και της φτώχειας και
παρουσίασε τις µελέτες του στο βιβλίο London Labour and London Poor16. Ο Emile Durkheim
θεώρησε το έγκληµα ως αναπόφευκτη πτυχή της ανθρώπινης κοινωνίας που οφείλεται στην άνιση
κατανοµή του πλούτου και σε άλλες διαφορές µεταξύ των ανθρώπων.

.

Ψυχολογικός θετικισµός
Το τρίτο σκέλος της θετικιστικής θεωρίας, επικεντρώνεται στις ψυχολογικές πτυχές του
εγκλήµατος, συµπεριλαµβανοµένης αλληλεπίδρασης µεταξύ της νοηµοσύνη, της προσωπικότητα,
της µάθηση, και της εγκληµατικής συµπεριφοράς. Αυτή η άποψη έχει µια µακρά ιστορία, και οι
ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι και άλλοι επαγγελµατίες ψυχικής υγείας έχουν παίξει πολύ ενεργό ρόλο
στη γενικότερη διαµόρφωση της εγκληµατολογικής θεωρία.
Οι ψυχολόγοι στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν και να θεραπεύσουν µια µεγάλη
ποικιλία ψυχικών παθήσεων, συναντούν συχνά πελάτες των οποίων η συµπεριφορά εµπίπτει µε τις
κατηγορίες που η κοινωνία έχει κατονοµάσει ως εγκληµατικές, αποκλίνουσες, βίαιες και
αντικοινωνικές. Μια σειρά από διαφορετικές ψυχολογικές απόψεις που εξετάζουν διάφορες πτυχές
για τα αιτία της εγκληµατικής συµπεριφοράς.
Μεταξύ του δέκατου ένατου αιώνα, πρωτοπόροι σε αυτόν τον τοµέα ήταν Charles Goring
14
!

"Adolphe Quetelet and the Origins of Positivist Criminology". American Journal of Sociology 92 (5): pp. 1140–1169. doi :
10.1086/228630 .
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(1870-1919) και ο Gabriel Tarde (1843-1904). Ο Goring µελέτησε 3.000 Άγγλους κατάδικους και
βρήκε µικρή διαφορά στα φυσικά χαρακτηριστικά ανάµεσα σε αυτούς που είχαν και σε αυτούς που
δεν είχαν διαπράξει εγκλήµατα . Ωστόσο, ο ίδιος αποκάλυψε µια σηµαντική σχέση µεταξύ του
εγκλήµατος και της κατάσταση που αναφέρεται ως "ελαττωµατική νοηµοσύνη», στην οποία
περιλαµβάνονταν χαρακτηριστικά όπως το αδύναµο πνεύµα, η επιληψία, παραφροσύνη, και
ελαττωµατικού κοινωνικό ένστικτο17. Ο Tarde ήταν ο πρόδροµος των σύγχρονων θεωρητικών
µάθησης, που υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι µαθαίνουν ένα από το άλλο µέσω της µίµησης18.

.

Κοινωνιολογικές Θεωρίες
Θεωρία Κοινωνικής Δοµής
Τα προβλήµατα που προκαλούνταν από τη φτώχεια και τις οικονοµικές ανισότητες δεν
µπορούσαν να αντιµετωπιστούν από τις θεωρίες των εγκληµατολόγων της εποχής, µιας και ούτε οι
βιολογικές θεωρίες, ούτε οι ψυχολογικές ερµηνείες ήταν σε θέση να λύσουν την εγκληµατογένεση
και την εξάπλωση της εγκληµατικότητας.
Αναγνωρίζεται έτσι από διάφορες πηγές δεδοµένων για την εγκληµατικότητα φαίνεται ότι τα
ποσοστά εγκληµατικότητας είναι υψηλότερα στις γειτονιές που χαρακτηρίζονται από τη φτώχεια
και την κοινωνική αναταραχή. Παρά το γεγονός ότι τα µέλη της µεσαίας και ανώτερης τάξης
µερικές φορές παίρνουν µέρος στο έγκληµα, αυτά γίνεται συνήθως µε µη βίαιες πράξεις, όπως
υπεξαίρεση και απάτη, που παρουσιάζουν µικρό κίνδυνο για το ευρύ κοινό. Αντίθετα, σε κατώτερα
κοινωνικά στρώµατα η κατηγορία του εγκλήµατος είναι συχνά βίαιη.
Το πραγµατικό πρόβληµα της εγκληµατικότητας είναι ουσιαστικά φαινόµενο µιας κατώτερης
κοινωνικής τάξης, που εκτρέφει εγκληµατική συµπεριφορά που ξεκινά στη νεολαία και συνεχίζει
την αρχή της ενηλικίωσης. Τα παιδιά µεγαλώνοντας φτωχικά και ζώντας σε νοικοκυριά που δεν
έχουν οικονοµικούς πόρους είναι πολύ πιο πιθανό να εµπλακούν σε σοβαρές παραβάσεις σε σχέση
µε πλουσιότερους συνοµηλίκους τους19. Για να ερµηνευτεί αυτό το φαινόµενο, οι εγκληµατολόγοι
διατύπωσαν την θεωρία της κοινωνικής δοµής. Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία αυτή οι κοινωνικές και
οικονοµικές δυνάµεις που λειτουργούν σε υποβαθµισµένες περιοχές κατώτερης κοινωνικής τάξης
είναι καθοριστικός παράγοντας εγκληµατικών συµπεριφορών. Οι κοινωνικές δυνάµεις αρχίζουν να
επηρεάζουν τους ανθρώπους, απο την νεαρή τους ηλικίας και συνεχίζουν να τους επηρεάζουν σε
ολόκληρη τη ζωή τους. Αν και οι νεαροί παραβάτες δεν είναι δεδοµένο οτι θα γίνουν ενήλικοι
εγκληµατίες, όσοι εκτίθενται συνεχώς σε καταστάσεις βίας σε υποβαθµισµένες περιοχές είναι αυτοί
που παρουσιάζουν περισσότερες να επιµείνουν στην εγκληµατική σταδιοδροµία τους20.
Οι θεωρητικοί της Κοινωνικής δοµής αµφισβητήσουν αυτούς που δείχνουν ότι η
εγκληµατικότητα είναι µια έκφραση ενός προσωπικού γνωρίσµατος ή ατοµική επιλογή. Διαφωνούν
17
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µε την άποψη ότι οι άνθρωποι που ζουν σε παρόµοια κοινωνικά περιβάλλοντα τείνουν να
συµπεριφέρονται µε αντίστοιχο, προβλέψιµο τρόπο. Αν το περιβάλλον δεν επηρέαζε την ανθρώπινη
συµπεριφορά, τότε τα ποσοστά εγκληµατικότητας θα πρέπει να κατανέµονταν ισοµερώς σε όλη την
κοινωνική δοµή, πράγµα το οποίο δεν ισχύει 21. Επειδή τα ποσοστά εγκληµατικότητας είναι
υψηλότερα στα αστικά κέντρα που κατοικούν ανθρώποι κατώτερης κοινωνικής τάξης σε σχέση µε
τα προάστια της µεσαίας τάξης, οι κοινωνικές δυνάµεις πρέπει να λειτουργούν σε βεβαρηµένες
αστικές περιοχές για να επηρεάζουν ή να ελέγχουν την συµπεριφορά22.
Υπάρχουν τρεις ανεξάρτητοι αλλά αλληλοεπικαλυπτόµενοι κλάδοι µέσα στην θεώρηση της
κοινωνικής δοµής
α) κοινωνική αποδιοργάνωση,
β) η θεωρία του στελέχους
γ) και της θεωρίας πολιτισµικής απόκλισης.

.
.

Θεωρία Κοινωνικής Διαδικασίας
Μερικοί εγκληµατολόγοι εστιάσουν την προσοχή τους στις κοινωνικές διαδικασίες και τις
αλληλεπιδράσεις που συµβαίνουν σε όλα τα τµήµατα της κοινωνίας. Πιστεύουν ότι, παρά την
αυστηρή ύπαρξη παραγόντων του περιβάλλοντός τους και τη θέση τους στην κοινωνική δοµή, οι
περισσότεροι άνθρωποι διαµορφώνουν χαρακτήρα µέσα από τις αλληλεπιδράσεις τους µε τα
κοινωνικά ιδρύµατα, όπως είναι τα σχολεία και οι κοινωνικές οµάδες, όπως η οικογένεια,
συµµαθητές και γείτονες. Όπως αναπτυσσόµαστε και κοινωνικοποιούµαστε κατά τη διάρκεια της
ζωής, οι σχέσεις µας µε τους άλλους ανθρώπους µπορεί να έχουν είτε θετική και ενθαρρυντική
επίδραση, είτε δυσλειτουργική και καταστροφική. Αν το τελευταίο θεωρηθεί κανόνας, τότε είναι
κάτι αδύνατο η επίτευξη της επιτυχίας για ένα άτοµο και µόνο µε ποινικές λύσεις µπορεί να γίνει
εφικτή η εναλλακτική λύση. Αυτή η άποψη που αναφέρεται για την εγκληµατικότητα αποκαλείται
Θεωρία των Κοινωνικών Διαδικασιών.
Η κοινωνική διαδικασία προσεγγίζει µέσα από διαφορετικές και ανεξάρτητες µεταξύ του
θεωρίες. Αυτά περιγράφονται εν συντοµία παρακάτω:
▶ Η Θεωρία της κοινωνικής µάθησης υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι µαθαίνουν τις
εγκληµατικές τεχνικές και συµπεριφορές µέσα από στενές σχέσεις µε παραβατικούς συνοµηλίκους.
Σύµφωνα µε την θεωρία αυτή το έγκληµα είναι µια συµπεριφορά που µαθαίνεται.
▶ H Θεωρία του Κοινωνικού Ελέγχου υποστηρίζει ότι ο καθένας είναι πιθανό να γίνει
εγκληµατίας, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι ελέγχονται από τους δεσµούς τους µε την κοινωνία.
Σύµφωνα µε την θεωρία αυτή το έγκληµα συµβαίνει όταν οι δυνάµεις που συνδέουν τους
ανθρώπους µε την κοινωνία αποδυναµώνονται ή σπάνε.
▶ Η Θεωρία της Κοινωνικής Αντίδρασης (κοινωνικού στιγµατισµού) υποστηρίζει ότι οι
άνθρωποι γίνονται εγκληµατίες, όταν σηµαντικά µέλη της κοινωνίας τους “τοποθετούν ετικέτα”
και έπειτα η ετικέτα αυτή γίνεται προσωπική ταυτότητα.
!
21

David Brownfield, “Social Class and Violent Behavior,” Criminology 24 (1986): 421–438.

!
22

See Charles Tittle and Robert Meier, “Specifying the SES/Delinquency Relationship,” Criminology 28 (1990): 271–295, at 293.
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Η Σχολή του Σικάγο
Η θεωρία της Σχολής του Σικάγου γεννήθηκε στις αρχές του εικοστού αιώνα, µέσα από το
έργο του Robert E. Park, Ernest Burgess και άλλων αστικών κοινωνιολόγων του οµώνυµου
Πανεπιστηµίου.
Στη δεκαετία του 1920, ο Park και ο Burgess αναγνώρισαν τις πέντε οµόκεντρες ζώνες. Με το
µοντέλο αυτό διαχωρίζουν την εγκληµατικότητα ανάλογα µε την περιοχή της πόλης από την οποία
προέρχεται και καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι στο κέντρο παρά τη µεγάλη πληθυσµιακή κίνηση
παρατηρούνται συχνότερα εγκληµατικές πράξεις. Έτσι έχουµε το συσχετισµό της
εγκληµατικότητας µε την γεωγραφική κατανοµή της, µέσα από την έννοια της κοινωνικής
αποδιοργάνωσης.
Με τον όρο αυτό ορίστηκε απο τους ερευνητές η αδυναµία της κοινότητας να µεταδώσει τις
κοινές αξίες στους κατοίκους της και να διατηρήσει ενεργούς κοινωνικούς ελέγχους ενώ ως
κοινωνικός έλεγχος νοείται η ικανότητα της κοινωνίας να αυτορυθµίζεται επί τη βάσει αρχών και
αξιών που η ίδια έχει θέσει.
Η Σχολή του Σικάγο να διερεύνησε τις σχέσεις του ανθρώπου µε το περιβάλλον του,
χρησιµοποιώντας µάλιστα και αναλογίες ανάµεσα στην οργάνωση της ανθρώπινης κοινωνίας µέσα
στο χώρο και την οικολογία των φυτών και των ζώων. Όπως τα φυτά και τα ζώα δεν µπορούν να
επιβιώσουν σωστά, αν δεν διαθέτουν τον απαιτούµενο ζωτικό χώρο, έτσι και οι άνθρωποι δεν
µπορούν να συµβιώσουν αρµονικά µέσα στο περιβάλλον τους, όταν οι κοινωνικές οµάδες στις
οποίες ανήκουν, βρίσκονται εγκατεστηµένες σε περιβαλλοντικά υποβαθµισµένες περιοχές.

.

Η Μαρξιστική θεώρηση της εγκληµατικότητας.
Μία από τις ρίζες της εγκληµατολογικής θεωρίας είναι το πολιτικό-οικονοµικό όραµα που
δηµιουργήθηκε από τον φιλόσοφο Καρλ Μαρξ. Το όραµά του για την κοινωνική αλλαγή που
επέφερε η οικονοµική ανισότητα και η σύγκρουση είχε µια βαθιά επίδραση στην σκέψη του
εικοστού αιώνα. Οι εγκληµατολόγοι που βλέπουν το έγκληµα ως συνάρτηση για κοινωνικές
συγκρούσεις και οικονοµική αντιπαλότητα είναι γνωστό ότι χρησιµοποιούν µια σειρά από όρους,
όπως "εγκληµατολόγοι της σύγκρουσης”, “µαρξιστές εγκληµατολόγοι” αλλά όταν αναφερόµαστε
σε αυτούς τους λέµε κριτικούς εγκληµατολόγους και ο τοµέας των σπουδών τους αναφέρεται ως
κριτική εγκληµατολογία.
Οι κριτικοί εγκληµατολόγοι απορρίπτουν την ιδέα ότι ο νόµος έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί
µια ήσυχη, δίκαιη κοινωνία και ότι οι εγκληµατίες είναι µοχθηροί άνθρωποι που επιθυµούν να
καταπατούν τα δικαιώµατα των άλλων. Σύµφωνα µε αυτούς ο κόσµος είναι γεµάτος µε τις πράξεις
και τις συµπεριφορές που βλάπτουν τις ζωές αµέτρητων ανθρώπων και στοίχισαν εκατοµµύρια
δολάρια (µια σύντοµη λίστα περιλαµβάνει το ρατσισµό, το σεξισµό, τον ιµπεριαλισµό, την
καταστροφή του περιβάλλοντος, καθώς και την εκµετάλλευση των εργαζοµένων). Ωστόσο, αυτές
οι συµπεριφορές θεωρούνται "αληθινά εγκλήµατα", επειδή είναι πράξεις των πλουσίων και
ισχυρών, οι οποίοι είναι σε θέση να ελέγχουν το περιεχόµενο του νόµου και την διασφάλισή τους
από αυτόν. Επειδή αυτές οι εξουσίες ελέγχουν το περιεχόµενο του νόµου, δεν αποτελεί έκπληξη ότι
!14

οι συµπεριφορές τους είναι συχνά πάνω από τις όποιες νοµικές κυρώσεις. Αυτούς που αξίζουν τις
πιο αυστηρές κυρώσεις (πλούσιοι εγκληµατίες του λευκού κολάρου των οποίων τα εγκλήµατα
κοστίζουν δισεκατοµµύρια ευρώ στην κοινωνία) συνήθως λαµβάνουν επιεικείς ποινές. Αντίθετα,
απελπισµένες ενέργειες του αβοήθητου-µικροαστού όπως διαρρήξεις και ληστείες οι οποίες
γίνονται µε λεία λίγα χρήµατα, τιµωρούνται αυστηρά. Αφού διαπράττονται από ανθρώπους χωρίς
καµία πολιτική και κοινωνική εξουσία, τα εγκλήµατα αυτά θεωρούνται απειλή για την ευηµερία της
κοινωνίας. Οι κριτικοί εγκληµατολόγοι προκαλούνται από το εξαιρετικά άδικο κοινωνικό σύστηµα
που είναι πιο ακριβές αν ερµηνευθεί ως έκφραση της οργής πάνω από άδικες οικονοµικές
συνθήκες, παρά προς τα πραγµατικά εγκλήµατα.23
Παρά το γεγονός ότι οι κριτικοί εγκληµατολόγοι εξακολουθούν να βασίζονται στην
αναγνώριση του Μαρξ για τις κοινωνικές / οικονοµικές / πολιτικές δυνάµεις που διαµορφώνουν την
ατοµική συµπεριφορά, αυτές οι απόψεις έχουν µεταµορφωθεί σε µια κριτική εγκληµατολογία που
µέσα στον πυρήνα της διερωτάται σχετικά µε τις φυλετικές, σεξιστικές , και οικονοµικές
ανισότητες που δηµιουργούν το έγκληµα και την εγκληµατικότητα24.
Οι Κριτικοί εγκληµατολόγοι εστιαζουν την προσοχή τους σε µια σειρά σηµαντικών θεµάτων
και εννοιών για τους ιδίους όπως:
▶ Στον προσδιορισµό του τρόπου µε τον οποίο είναι συνδεδεµένα η κοινωνική τάξη, το
έγκληµα, και ο κοινωνικός ελέγχος µετάξυ τους25.
▶ Στη προσπάθεια ερµηνείας του ρόλου της κυβέρνησης, ο οποίος συµβάλλει στη
δηµιουργία ενός εγκληµατογόνου περιβάλλοντος.
▶ Στον εντοπισµό της σχέση µεταξύ προσωπικής, ή οµάδας εξουσίας και τη διαµόρφωση του
ποινικού δικαίου
▶ Στην εξεταση της περιπτωσης αν έχει κάποιες φυλετικές και ως προς το φύλο µεροληψίες
στις λειτουργίες του συστήµατος δικαιοσύνης.
▶ Στην αποµυθοποίηση της σχέσης ανάµεσα σε µια καπιταλιστική, ελεύθερης αγοράς
οικονοµία και των ποσοστοστών της εγκληµατικότητας.
▶ Στο να αποδεικνύουν πώς άνθρωποι και τα θεσµικά όργανα, κατάχράσονται την πολιτική /
κοινωνική / µεσων ενηµερωσης εξουσία τους ωστε να ελέγχουν τη συµπεριφορά των άλλων και να
διαµορφώνουν την κοινή γνώµη.

.

Αναπτυξιακή Θεωρία
H Αναπτυξιακή εγκληµατολογία έχει τις ρίζες της στη γενική εγκληµατολογία και τις
θετικιστικές κοινωνικές επιστήµες. Σύµφωνα µε την Θεωρία αυτή αιτία του εγκλήµατος είναι η
αναπτυξιακή διαδικασία, που ξεκινά πριν από τη γέννηση και συνεχίζεται καθ 'όλη τη διάρκεια της
ζωής του ανθρώπου. Ατοµικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν µε τους κοινωνικούς παράγοντες για να
23
!

Michael Lynch and W. Byron Groves, A Primer in Radical Criminology, 2nd ed. (Albany, NY: Harrow & Heston, 1989), pp.
32–33.
!
24

Gregg Barak, “Revisionist History, Visionary Criminology, and Needs-Based Justice,” Contemporary Justice Review 6
(2003): 217–225.
!
25

Michael Lynch, “Rediscovering Criminology: Lessons from the Marxist Tradition,” in Marxist Sociology: Surveys of
Contemporary Theory and Research, ed. Donald McQuarie and Patrick McGuire (New York: General Hall Press, 1994).
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καθορίσουν την έναρξη, τη διάρκεια, και το τέλος της εγκληµατικής σταδιοδροµία.
Ο τοµέας µελέτης της συσχετίζει βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες µε
εγκληµατικές ενέργειες κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόµου, από τη σύλληψη έως τον θάνατο.
Θεµελιώδης υπόθεση της θεωρίας αυτής είναι ότι οι άνθρωποι µεταφέρουν από το παρελθόν στις
«αποσκευές» τους, µακροχρόνια αποτελέσµατα προηγούµενων εµπειριών -όπως για παράδειγµα
µια ευτυχισµένη παιδική ηλικία ή µια σεξουαλική κακοποίηση- πράγµα που επηρεάζει τους
τρόπους συµπεριφοράς τους στο παρόν και στο µέλλον. Για αυτό το λόγο, οι αναπτυξιακοί
εγκληµατολόγοι απορρίπτουν τις παραδοσιακές προσεγγίσεις που δίνουν έµφαση ανάµεσα στις
µεµονωµένες αλλαγές που παρεκκλίνουν από τον κάνονα σε σχέση µε τις πολυπαραγοντικές
αλλαγές.
Το πεδίο αυτό έχει κυριαρχηθεί από ποσοτικές µεθόδους που αποσκοπούν στην “µέτρηση”
των σχέσεων µεταξύ των αναπτυξιακών διαδικασιών και της παραβατικότητας. Με ισχυρή έµφαση
να έχει δοθεί στη χρήση µακροχρόνιων ερευνών µε επαναλαµβανόµενες µετρήσεις για τον
προσδιορισµό των συσχετίσεων µεταξύ των παραγόντων κινδύνου, όπως η κατάχρηση ή η φτώχεια
και της επακόλουθης υποτροπής.
Οι φορείς χάραξης πολιτικής λαµβάνοντας τις έρευνες διαπίστωσαν ότι σε συνολικό επίπεδο,
υπάρχει ένας ισχυρός βαθµός συνέχειας στην αντικοινωνική συµπεριφορά από την παιδική ηλικία
στην εφηβεία, που σηµαίνει ότι εµφανίζονται παράγοντες κινδύνου µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για τον εντοπισµό και την παρέµβαση σε µια νεαρή ηλικία στη ζωή του “επικίνδυνου ατόµου” ή
“οικογένειας”. Αυτό δείχνει µια ισχυρή στατιστική σχέση µεταξύ της πρόωρης αντικοινωνικής
συµπεριφοράς και µελλοντικών προβληµάτων, καταλήγει επίσης, ότι ένας µεγάλος αριθµός
ανηλίκων που πραγµατοποιούν σφάλµατα στην πορεία αλλάζουν στάση ζωής και δεν συνεχίζουν
τις παραβατικές τους πράξεις.
Οι αναπτυξιακοί εγκληµατολόγοι έχουν την τάση να βλέπουν τη σχέση µεταξύ παρανοµίας
και νοµιµότητας ως µη προβληµατική, και δεν γίνεται πολύς λόγος για το ρόλο του κράτους στον
καθορισµό της έννοιας της «εγκληµατικότητας». Το εννοιολογικό αυτό κενό επιτείνεται απο τους
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής (πράγµα εµφανές στα στοιχεία των αναπτυξιακών εγκληµατολόγων
σχετικά µε τις συνέχειες της παραγόµενης αντικοινωνικής συµπεριφοράς) µε αποτέλεσµα την
πραγµατοποίηση παράνοµων ενεργειών, τον στιγµατισµό και την προσθήκη ετικέτας των παιδιών
και των οικογενειών που καθορίζονται συνεχώς από νέες δοκιµαστικές αξιολογήσεις.
Παρόλο που η αναπτυξιακή εγκληµατολογία αναγνωρίζει το κοινωνικό πλαίσιο, η εστίαση
της τείνει να περιορίζεται στις επιρροές των φίλων και της οικογένειας µέσα στην κοινότητα. Κατά
συνέπεια, η αναπτυξιακή εγκληµατολογία εχει λίγα να πει σχετικά µε τις ευρύτερες επιρροές που
γίνονται κατά τη διάρκεια της ζωής σε σχέση µε τα αποτελέσµατα τους, όπως για παράδειγµα το
παγκόσµιο αντίκτυπο της αναδιάρθρωσης των αγορών εργασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό
επίπεδο απασχόλησης. Η θεώρηση αυτή αντιµετωπίζει χωρίς ιδιαίτερη κριτική τις πολιτικές των
κυβερνήσεων µιας και δεν αναγνωρίζουν ότι οι κύριοι παράγοντες κινδύνου για την ύπαρξη
παραβατικής συµπεριφοράς µπορεί να ενσωµατωθούν κατά λάθος σε νέα προγράµµατα, όταν αυτά
αδυνατούν να κατανοήσουν την πολύπλοκη πραγµατικότητα της ζωής των παιδιών και των νέων
που µεγαλώνουν σε µειονεκτούσες κοινότητες.
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The World Health Organization ecological model for understanding violence similarly stresses
societal, community, relationship and individual factors (see Etienne G. Krug and others, eds., World
Report onViolence and Health (Geneva, World Health Organization, 2002), p. 12	


.
Παράγοντες που επηρεάζουν την νεανική συµπεριφορά
.

Οι νέοι που μεγαλώνουν σε ασταθές οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον
θεωρείται ότι παρουσιάζουν αυξημένες πιθανότητες επικινδυνότητας ανάπτυξης
αποκλίνουσας συμπεριφοράς, αφού εκτίθενται σε αρνητικές επιρροές. Ανάλογα με το
είδος και το βαθμό ισχύος αυτών των επιρροών, τα ασταθή περιβάλλοντα μπορεί να
ευνοήσουν την ανάπτυξη αντικοινωνικής συμπεριφοράς στα παιδιά, που συχνά οδηγεί σε
ποινική και αποκλίνουσα συμπεριφορά στη μετέπειτα ζωή τους. Η νεανική παραβατική
συμπεριφορά επηρεάζεται από μια σειρά ποικίλων παραγόντων μεταξύ των οποίων είναι η
οικογένεια, η κοινωνικοοικονομική τάξη και εκπαιδευτικές εμπειρίες.	


.

Οικογένεια
Το οικογενειακό περιβάλλον διαδραµατίζει πρωτεύοντα ρόλο στην ψυχοσωµατική ανάπτυξη
των ανηλίκων. Η οικογένεια µεταλαµπαδεύει στους νέους κανόνες, αξίες και πρότυπα
συµπεριφοράς, τα οποία αποτελούν καταλυτικούς παράγοντες για τη δηµιουργία της εσωτερική
δοµής της προσωπικότητα, καθώς και για τις µετέπειτα πεποιθήσεις και τα πρότυπα που
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ενστερνίζονται οι νέοι26. Μέσα απο την οικογενειακή µονάδα τα παιδιά µαθαίνουν το µεγαλύτερο
µέρος των κανόνων που σχετίζονται µε την αλληλεπιδρασή τους µε τα υπόλοιπα µέλη του
κοινωνικού συνόλου, αναπτύσσοντας διαπροσωπικές και λειτουργικές σχέσεις. Οι οικογένειες οι
οποίες χαρακτηρίζονται από εσωτερική ισορροπία και συµβιώνουν σε ένα υγιές και αρµονικό
περιβάλλον καθοδηγούν τα µέλη τους σχετικά µε το πώς να αλληλεπιδρούν µε τους γύρω τους
σύµφωνα µε λειτουργικά πρότυπα συµπεριφοράς. Αντίθετα, ένα αντικοινωνικό και νοσηρό
οικογενειακό περιβάλλον διαπαιδαγωγεί τα µέλη του σύµφωνα µε δυσλειτουργικούς κανόνες
συµπεριφοράς. Έτσι, συµπεραίνουµε πως η οικογένεια δηµιουργεί τις προδιαγραφές για την
ανάπτυξη συµπεριφοράς σύµφωνης ή µη µε τους κανόνες του κοινωνικού συνόλου.	

Όταν ένα παιδί προσλαµβάνει από την οικογένεια του ερεθίσµατα τα οποία ευνοούν την
ανάπτυξη αντικοινωνικών και εγκληµατικών συµπεριφορών, τόσο οι ειδικοί όσο και οι απλοί
άνθρωποι συµφωνούν ότι αυτό µπορεί να οδηγήσει στο εξής αποτέλεσµα: Αύξηση των
πιθανοτήτων εµφάνισης παρεκκλινόντων, δυσλειτουργικών και ποινικά κολάσιµων συµπεριφορών
σε ορισµένες από αυτές τις οικογένειες. Για παράδειγµα, παρατηρείται ότι υπάρχει κάποια σχέση
ανάµεσα στην οικογενειακή αστάθεια και την παραβατικότητα. Μέσα από αυτή τη σχέση
προκαλούνται αρνητικές εκφάνσεις στο οικογενειακό περιβάλλον, όπως είναι το στρες, η
αποξένωση, η ψυχρότητα και αυξανόµενα ψυχολογικά βάρη, ενώ παράλληλα παράγεται µια
δυσανάλογα υψηλή συχνότητα εµφάνισης της παραβατικής συµπεριφοράς σε παιδιά που
µεγαλώνουν σε αυτά τα περιβάλλοντα27. Επίσης, οικογένειες που οδηγούνται σε διαζύγιο µπορεί να
παρουσιάζουν µια υψηλότερη συχνότητα εµφάνισης παραβατικών συµπεριφορών, εάν η
προκύπτουσα διευθέτηση συνεχίζει να προωθεί την ενδοοικογενειακή δυσλειτουργία. Αυτό δεν
σηµαίνει βέβαια ότι όλες οι µονογονεϊκές οικογένειες είναι πιθανό να βγάλουν παιδιά µε
δυσλειτουργική συµπεριφορά στην κοινωνία. Το κλειδί είναι η οικογενειακή µονάδα να είναι υγιής.
Το διαζύγιο και η διχόνοια ανάµεσα σε δύο µονογονεϊκά σπίτια είναι πολύ πιο “προβληµατικό” από
ένα σταθερό, µε αγάπη µονογονεϊκό σπίτι28.	


.

Κοινωνικοοικονοµική τάξη

.

Στο παρελθόν υπήρχε η παραδοχή ότι τα παιδιά που προέρχονταν από φτωχικό και εργατικής
τάξης υπόβαθρο κατατάσσονταν σε µια "τάξη υψηλού κινδύνου"29 και οτι είναι πολύ πιθανό να
αναπτύξουν παραβατική συµπεριφορά. Η αντίληψη αυτή συνεχίστηκε µέχρι και τις αρχές της
δεκαετίας του 1960 όπου οι ειδικοί ερευνητές υποστήριζαν ότι το ταξικό υπόβαθρο ήταν µια

26
!

Smith, C. A., and Stern, S. B. (1997, September). Delinquency and antisocial behavior: A review of family processes and
intervention research. Social Service Review, 71, 3.
27
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Gorman-Smith, D., Tolan, P. H., Loweber, R., & Henry, D. B. (1998, October). Relation of family problems to patterns of
delinquent involvement among urban youth. Journal of Abnormal Child Psychology, 26, 5
!
28

Wallerstein, J. S., & Kelly, J. B. (1996). Surviving the breakup: How children and parents cope with divorce. New York: Basic
Books.
!
29

Shelden, R. G. (2001). Controlling the dangerous classes: A critical introduction to the history of criminal justice. Boston: Allyn &
Bacon.
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σηµαντική επεξηγηµατική µεταβλητή για την παραβατική τάση30. Το τεκµήριο αυτό έκτοτε έχει
αµφισβητηθεί έντονα, διότι τα στατιστικά στοιχεία άρχισαν να δείχνουν κατά τη διάρκεια της
δεκαετίας του 1960 ότι η εγκληµατικότητα αποτελεί επίσης συχνό φαινόµενο µεταξύ των νέων της
µεσαίας τάξης.
Η γονική πίεση, η πίεση των συνοµηλίκων, η αβεβαιότητα για το µέλλον, ο πειραµατισµός µε
ουσίες που προκαλούν εθισµό, ο πειραµατισµός µε εναλλακτικούς τρόπους ζωής, και τα
λανθασµένα νεανικά πρότυπα συµβάλουν στην εµφάνιση παραβατικών συµπεριφορών στους νέους
της µεσαίας τάξης. Παρά το γεγονός ότι η παραβατικότητα αποτελεί µείζον πρόβληµα που µαστίζει
τη νεολαία της µεσαίας τάξης, οι θεωρητικοί εξακολουθούν να προσδιορίζουν ορισµένες
δυσλειτουργικές νόρµες στις πολύ φτωχές αστικές υποκουλτούρες. Μια έρευνα στα κατώτερα
κοινωνικά στρώµατα του κέντρου µίας πόλης έδειξε ότι µεγάλος αριθµός των φτωχών έχουν
εγκλωβιστεί σε έναν χρόνιο φαύλο κύκλο φτώχειας, χαµηλού µορφωτικού επιπέδου, ανεργίας,
εξάρτησης από την πρόνοια και συχνής εµφάνισης του φαινοµένου των ανήλικων γονέων31. Οι
θεωρητικοί της κατώτερης τάξης υποστηρίζουν ότι η αντικοινωνική συµπεριφορά έχει εδραιωθεί
απο κανόνες χρόνιας εξαθλίωσης του περιβάλλοντος του κέντρου, έτσι ώστε η παραβατικότητα και
η εγκληµατικότητα είναι πλέον ενδηµικά γεγονότα ζωής32.

.

Εκπαιδευτικές Εµπειρίες.
Εκπαιδευτική εµπειρία είναι, µε πολλούς τρόπους, µια ισότιµη επίδραση στην νεανική
ανάπτυξη, µαζί µε την οικογένεια και τους κοινωνικοοικονοµικούς παράγοντες, επειδή το
περιβάλλον της εκπαίδευσης µπορεί να διαµορφώσει σε πολλούς νέους την «αίσθηση της ευκαιρίας
και της αυτοεκτίµησης. Για παράδειγµα, οι νέοι που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και αυτοί
που έχουν χαµηλές εκπαιδευτικές επιδόσεις, παρουσιάζουν υψηλότερη συχνότητα εµφάνισης της
παραβατικότητας και της εγκληµατικότητας από πτυχιούχους και µε υψηλές ακαδηµαϊκές
επιδόσεις.
Η ακαδηµαϊκή επίδοση θεωρείται ότι είναι ένα από τα κύρια εφαλτήρια προς την επιτυχία
στην σηµερινή κοινωνία. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον, πρέπει να είναι εξίσου διαθέσιµες σε όλα τα
παιδιά ευκαιρίες για εκπαίδευση, καθοδήγηση και ενθάρρυνση. Δυστυχώς, όµως, ευκαιρίες για
µάθηση δεν παρέχονται σε όλους τους νέους για ποικίλους λόγους. Κοινωνικοοικονοµικοί και
δηµογραφικοί παράγοντες µπορούν, επίσης, να έχουν αντίκτυπο στις ευκαιρίες για εκπαίδευση και
τις επιδόσεις33 , Σαν αποτέλεσµα, τα φτωχά παιδιά συχνά βιώνουν ένα πολύ διαφορετικό
εκπαιδευτικό περιβάλλον σε σχέση µε τα παιδιά της µεσαία τάξη. Αυτό είναι ιδιαίτερα εµφανές στο
κέντρο της πόλης σε υποβαθµισµένα περιβάλλοντα, όπου τα εκπαιδευτικά επιτεύγµατα δεν

30
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R. A., & Ohlin, L. E. (1966). Delinquency and opportunity: A theory of delinquent gangs. New York: Free Press.

31
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Wilson, W. J. (1987). The truly disadvantaged: The inner city, the underclass, and public policy. Chicago: The University of
Chicago Press.
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Bursik, R. J., & Grasmick, H. G. (2000). The effect of neighborhood dynamics on gang behavior. In J. Miller, C. L. Maxson, & M.
W. Klein (Eds.). The modern gang reader (2nd ed.). Los Angeles: Roxbury Publishing.
!
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D. F., & Thornton, A. (1984, December). Family origins and the schooling process: Early versus late influence of parental
characteristics. American Sociological Review, 49, 6.
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αποτελούν ισχυρό πρότυπο της συµπεριφοράς34. Για παράδειγµα, οι κανόνες συµπεριφοράς στο
χώρο του σχολείου µπορεί να είναι προβληµατικοί ανάλογα µε το αν έχουν εµφυσηθεί κοινωνικά
αποδεκτές αξίες ως προς τον ακαδηµαϊκό ανταγωνισµό, τη συµπεριφορά και τις συνήθειες µελέτης.
Το φαινόµενο των χαµηλών επιδόσεων στο σχολείο ενισχύεται επίσης από τις αντιλήψεις, τις
προκαταλήψεις και τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών µε βάση την εµφάνιση, το φύλο, τη φυλή,
και την κοινωνικοοικονοµική τάξη.

.

Η Νεανική παραβατικότητα ως Κοινωνικό Φαινόµενο

.

Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται τόσο στην χώρα µας όσο και διεθνώς µια διαφοροποίηση
της παραβατικότητας των ανηλίκων ως προς την “ποιότητα” και την ποσότητα. Η συνεχής
ποινικοποίηση συµπεριφορών και οι ποικίλες κοινωνικές αλλαγές έχουν ως απόρροια την εµφάνιση
συνεχώς νεων αντικοινωνικών συµπεριφορών. Μερικές από τις νέες αυτές µορφές είναι οι
βανδαλισµοί, τα βίαια εγκλήµατα και οι σωµατικές βλάβες, που καταλαµβάνουν κύρια θέση µε
µικρή ωστόσο συχνότητα. Επιπρόσθετα, πολλές φορές παρατηρούνται φαινόµενα οπλοκατοχής,
ληστείες και επιθέσεις σεξουαλικού χαρακτήρα. Ορισµένες φορές παρατηρείται η εκδήλωση βίαιων
συµπεριφορών(όπως οι βανδαλισµοί), ως ένα είδος αντίδρασης και ένας τρόπος διαµαρτυρίας για
τη δυσλειτουργία των κοινωνικών θεσµών και για τις δυσµενείς αλλαγές που συντελούνται στο
κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό γίγνεσθαι35.
Ένα µεγάλο µέρος των παραβατικών πράξεων που εκδηλώνονται από άτοµα νεαρής ηλικίας
θα µπορούσαµε να πούµε ότι ως ένα βαθµό ότι συνάδει µε τον αυθορµητισµό της ηλικίας τους.
Έτσι παρατηρείται ότι αρκετές φορές δεν αναλογίζονται τις συνέπειες του νόµου πριν διαπράξουν
µία πράξη ποινικά κολάσιµη. Παράλληλα, προβαίνουν αρκετές φορές σε εκδηλώσεις
αντιδραστικών συµπεριφορών όταν νιώθουν ότι πιέζονται από τις καταστάσεις ή όταν οδηγούνται
σε συναισθηµατικό αδιέξοδο. Ακόµα, δεν είναι λίγες οι φορές που εν γνώση τους παίρνουν το ρίσκο
να προβούν σε µία αξιόποινη πράξη, καθώς κάτι τέτοιο εκλαµβάνεται από αυτούς ως τρόπος
διασκέδασης36. Η παραβατικότητα δεν αποτελεί απαραίτητα επιλογή ή αδυναµία αυτοελέγχου,
αλλά συχνά µπορεί να αποτελεί ρίσκο που λαµβάνουν οι ανήλικοι συνειδητά προκειµένου να
αποτελέσουν µέρος µιας οµάδας συνοµηλίκων. Μάλιστα, πολλές από τις αξιόποινες πράξεις που
εντάσσονται στον κύκλο παραβατικότητας των ανηλίκων δεν συνοδεύονται πάντα από την
ενσυναίσθηση των ανηλίκων για την επιτέλεση αυτής της πράξης . Επιπλέον, όσον αφορά
αποκλίνουσες συµπεριφορές όπως η χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών µε τους συνοµήλικους που δεν
έχουν βλαπτικές συνέπειες για το κοινωνικό σύνολο, το όλο ρίσκο έγκειται στο να µη γίνει
34
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αντιληπτή από τις διωκτικές αρχές. Οι συγκεκριµένες πράξεις διαπράττονται, συνήθως, στα
πλαίσια της διασκέδασης των ανήλικων όταν «βαριούνται» την καθηµερινότητά τους. Τέλος, η
εµπλοκή σε καβγά και η άσκηση βίας αποτελούν, σε ορισµένες περιπτώσεις, τρόπους υπεράσπισης
του εαυτού απέναντι σε λεκτικές ή σωµατικές επιθέσεις που, σε διαφορετική περίπτωση, µπορεί να
µην εκδηλώνονταν.	

Οι διαστάσεις της παραβατικότητας που εµπνέουν ανησυχία σχετίζονται µε το περιεχόµενο
των πράξεων, τον τρόπο και τη συχνότητα διάπραξής τους. Τα βίαια εγκλήµατα και η συχνή
εµπλοκή σε κάθε είδους παραβατικές πράξεις αποτελούν ενδείξεις µιας κατάστασης που
διαφοροποιείται από την «αναµενόµενη» νεανική παραβατικότητα και χρήζει περαιτέρω
διερεύνησης και ανάλυσης. Μια προσεκτική ποιοτική ανάλυση του κοινωνικού πλαισίου εµφάνισης
των συµπεριφορών που συνίσταται στη µελέτη των κοινωνικών δοµών, θεσµών, µεταβολών και
του ευρύτερου οικονοµικού, πολιτικού και πολιτιστικού πλαισίου σε συνάρτηση µε το υπάρχουν
σύστηµα ποινικής δικαιοσύνης µπορεί να δώσει ικανοποιητικές ερµηνείες του φαινοµένου και να
προχωρήσει περαιτέρω το διάλογο για τη λειτουργία των µηχανισµών της αντεγκληµατικής
πολιτικής.
Στην Ελλάδα, οι νέες τάσεις στις µορφές παραβατικής συµπεριφοράς των ανηλίκων
εµφανίζονται µε πιο αργούς ρυθµούς µε αποτέλεσµα η συνολική εικόνα της αποκλίνουσας
συµπεριφοράς να κυµαίνεται σε σχετικά χαµηλά επίπεδα. Το συγκεκριµένο γεγονός µπορεί να
συνδεθεί, σε κάποιο βαθµό, µε το ρόλο που ακόµη επιτελεί η οικογένεια στην ελληνική κοινωνία
ως βασικός θεσµός κοινωνικοποίησης, λειτουργώντας αποτρεπτικά στην παραβατικότητα των
ανηλίκων. Προκειµένου να σχηµατίσουµε µια ενδεικτική εικόνα των ποσοτικών διακυµάνσεων και
του είδους των αδικηµάτων που διαπράττονται από ανηλίκους, επεξεργαστήκαµε τα στοιχεία της
στατιστικής της αστυνοµίας που αφορούν τους ανηλίκους γνωστούς δράστες και τα στοιχεία της
δικαστικής στατιστικής που αφορούν τους καταδικασθέντες από το σύστηµα απονοµής της
δικαιοσύνης ανηλίκους για τα έτη από το 2000 έως το 2012. Ο πίνακας που ακολουθεί αποτυπώνει
χρονικά τις τάσεις της παραβατικότητας των ανηλίκων σε σχέση µε τους γνωστούς δράστες της
αστυνοµίας και τους καταδικασθέντες από το σύστηµα απονοµής της δικαιοσύνης
Συνολικές Υποθέσεις Επιμελητών Ανηλίκων
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Νοµικό πλαίσιο Ανήλικων Δραστών
Μετά την παραβολή των παραβατικών θεωριών που προηγήθηκαν στο προηγούµενο
κεφάλαιο, στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει προσπάθεια ανάδειξης του θεσµικού πλαισίου που επικρατεί
στην χώρα µας σε ό,τι αφορά την επίσηµη αντιµετώπιση της πολιτείας µας απέναντι σε
παραβατικές συµπεριφορές που πραγµατοποιούνται απο ανήλικους δράστες. Σε αυτό το πλαίσιο
γίνεται µελέτη των µέτρων τόσο της εξωιδρυµατικής όσο και ιδρυµατικής µεταχείρισης των
ανηλίκων που επιβάλλονται από τα θεσµοθετηµένα όργανα άσκησης επίσηµου κοινωνικού ελέγχου
(Εισαγγελέας, Δικαστής Ανηλίκων, Δικαστήρια Ανηλίκων).

.

Iστορική αναδροµή
Η έναρξη και η λήξη της ανήλικης ζωής, αλλά συγχρόνως και ο καθορισµός της
συµπεριφοράς του ανηλίκου δράστη, δεν έχουν σηµασία µόνο για τις στατιστικές, αλλά αποτελούν
κοµβικό σηµείο και για το Δίκαιο Ανηλίκων και για την περαιτέρω µεταχείρηση των ανηλίκων από
την πλευρά των οργάνων επίσηµου κοινωνικού ελέγχου37. Ανάλογα µε την ηλικία του δράστη
προκαθορίζεται και η ποινική ευθύνη του ανηλίκου, η αντιµετώπιση της πολιτείας, το ιθύνον
Δικαστήριο αλλά και το νοµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο θα κινηθεί ο Δικαστής ανηλίκων.
Όσον αφορά για το ποια οµάδα ηλικίας χαρακτηρίζονται ως «ανήλικοι» σε σχέση µε τη
ποινική ευθύνη, δεν έχει προσδιοριστεί µε ακρίβεια ούτε από τις θετικές επιστήµες ούτε από την
ψυχολογία. Η Ποινική ανηλικότητα καθορίζεται από τους κανόνες του «Ποινικού Δικαίου
Ανηλίκων», διαφέρει από χώρα σε χώρα και δεν υφίσταται ενιαία ρύθµιση ως προς τα όρια ηλικίας
των ανηλίκων, που κατηγορούνται για αξιόποινες πράξεις ούτε σε διεθνές ούτε σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Τα όρια του νοµοθετικά ανεύθυνου όσο και του νοµοθετικά υπεύθυνου ανηλίκου
ποικίλουν εφόσον διαφέρουν η ηλικία έναρξης και λήξης της ποινικής ευθύνης. Στο σύγχρονο
Ελληνικό Κράτος ίσχυσαν µέχρι σήµερα δύο ποινικές Κωδικοποιήσεις: α) Ο Ποινικός Νόµος του
1834 «Περί αµαρτηµάτων και ποινών», β) Ο Ποινικός Κώδικας (Ν. 1429/50).
Στον Ελληνικό Ποινικό Νόµο του 1834, το θέµα των ηλικιακών ορίων που διακατείχαν
σηµαντικό ρόλο ως προς την ποινική αντιµετώπιση των ανήλικων παραβατών, ήταν αυτά 10ου και
του 14ου έτους. Έως την ηλικία των 10 ετών (χωρίς να τα έχουν συµπληρώσει), τα παιδιά
θεωρούνταν κατά τεκµήριο ότι δεν ήταν σε πνευµατική ικανότητα καταλογισµού ευθυνών, γι’ αυτό
και δεν τιµωρούνταν µε κάποια ποινή, αυτό είχε σαν αποτέλεσµα τον σωφρονισµό “κατ’ οίκον
παρά των προστατών των, χωρίς όµως να εξαιρείται και η Αστυνοµία από την κατά τούτο
συνέργειαν και συνεπιστασίαν” (ά. 82 ΠΝ 1834, πρβλ. και σήµερα ά. 128 ΑΚ38). Από την στιγµή
που ο ανήλικος είχε συµπληρώσει το 10ο έτος, και δεν είχε “κλείσει” το 14ο, τότε το δικαστήριο
θεωρούσε οτι είχε τελεστεί µια αξιόποινη πράξη “µετά διακρίσεως”, δηλ. οτι δεν είναι σε ικανή
πνευµατική κατάσταση ωστέ να διακρίνει τον άδικο χαρακτήρα της πράξης του και έτσι του
επιβαλλόταν η ποινή που προβλεπόταν απο τον νόµο αλλά ήταν µειωµένη (π.χ. αν η ποινή ήταν
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Αστικό Δίκαιο(Άρθρο 128). Ανίκανοι για δικαιοπραξία. Ανίκανος για δικαιοπραξία είναι: 1) Όποιος δεν έχει συµπληρώσει το
δέκατο έτος.
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5-10 χρόνια του επιβαλλόταν απο 8 µέρες ως 5 χρόνια)39. Αν ένας ανήλικος χαρακτηριζόταν “άνευ
διακρίσεως” τότε απαλλασσόταν των κατηγοριών και το δικαστήριο θα αποφάσιζε αν θα γυρνούσε
σπίτι του ή αν θα ανατρεφόταν σε κάποιο ίδρυµα µέχρι την ενηλικίωση του40. Τέλος όσοι ήταν
µεγαλύτεροι των 14 ετών αντιµετωπίζονταν το ίδιο µε τους ενήλικες καθώς η ηλικία τους δεν τους
παρέχει τη δυνατότητα µετρίασης της ποινής41. Από όλα αυτά καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι το
τα ηλικιακά πλαίσια ποινικής µεταχείρισης στο παλαιότερο αυτό δίκαιο ήσαν ιδιαιτέρως ασφυκτικά
για τον ανήλικο. Στα παιδιά µικρότερα των 10 ετών, αν και δεν τους καταλογίζονταν ευθύνες, ήταν
δυνατή υποβολή κάποιας µορφής αστυνοµικής επιτήρησης, ενώ αν είχε συµπληρώσει το 10ο έτος η
ποινή ήταν σαφώς αυστηρότερη, µε µεγάλες πιθανότητες να γίνει εγκλεισµός του ανηλίκου ακόµη
και σε φυλακή ανηλίκων ή σε “επανορθωτικό” κατάστηµα. Και µολονότι γινόταν λόγος στον νόµο
για µέτρα “χάριν ανατροφής” του ανήλικου, κυρίως µε την έννοια παροχής σχολικής εκπαίδευσης,
στην πράξη ο ανήλικος εγκαταλειπόταν συνήθως στην τύχη του, “πληρώνοντας” µέσα σε κάποιο
µπουντρούµι για το αδίκηµά του, σύµφωνα και µε το τιµωρητικό πνεύµα που διείπε την ποινική
καταστολή εκείνης της εποχής.

.

Οι νοµοθετικές αλλαγές πριν τον εκσυγχρονισµό
Οι αρχές 20ου αιώνα ώντας επιρρεασµένες απο το προνοιακό πρότυπο της περιόδου, δίνουν
έµφαση στην ηθική προστασία και στην διαπαιδαγώγηση των ανηλίκων, είτε αυτων που έχουν
διαπράξει εγκληµατικές ενέργειες, είτε αυτών που οι συνθήκες διαβίωσης τους κατατάσσουν στο
προεγκληµατικό στάδιο42. Οι επιρροές αυτές είναι εµφανείς στον ν.1682/1919 “περί προστασίας
των εις επαιτείαν, αλητείαν κ.λπ. εκδότων ανηλίκων” που κατατέθηκε µε βάση τον βελγικό νόµο
της 15/05/1912 “περί προστασίας παίδων” και αργότερα στον α.ν. 2724/1940.
Οι διατάξεις αυτές είναι πολύ σκληρές για τους ανηλίκους της εποχής µιας και προβλέπουν
τον εγκλεισµό τους είτε είναι εγκαταλειµµένοι, είτε έχουν την προδιάθέση για να γίνουν
εγκληµατίες, µε µια απλή εισαγγελική εντολή ή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης(µετά απο
γνωµάτευση του Δικαστή Ανηλίκων). Βεβαίως ήταν αδύνατο να αντιµετωπιστεί το τεράστιο
πρόβληµα του µεγάλου αριθµού των εγκαταλειµµένων ορφανών που εξαιτίας των πολέµων της
περιοδου αυτής είχαν µείνει απροστάτευτοι.

Το Πλαίσιο του Ποινικού Κώδικα 1950
Η ίδια λοιπόν λογική “πρόνοιας” χαρακτήρισε τον υποδιαµόρφωση Ποινικό Κώδικα στον
οποίο θεσµοθετήθηκαν αναµορφωτικά και θεραπευτικά µέτρα καθώς και ο σωφρονιστικός
περιορισµός των παραβατών, µέτρα που χαρακτηρίζονται από µια αοριστία ως προς την διάρκειά
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ά.84 ΠΝ 1834
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ά. 83 ΠΝ 1834

!
41

ά. 85 ΠΝ 1834
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εκδ. Ι. Ζαχαροπούλου, 1950, σελ. 107 (υπ’ άρθρα 85-87): «Εν τη νεωτέρα µεταρρυθµιστική κινήσει παρήχθη και επεκράτησε η
τάσις του όσον ένεστι περιορισµού της χρήσεως των ποινών επί των νεαρών εγκληµατιών και της αντικαταστάσεως τούτων δια
µέτρων σκοπούντων ουχί την τιµωρίαν αλλά την ηθικήν διαπαιδαγώγησιν αυτών». Ανάλογα τονίζονται και στην Αιτιολογική
Έκθεση για τον ν. 5098/1931 «περί δικαστηρίων ανηλίκων» στην έκδ. «Πανδέκται» του Κ. Σιφναίου, Στ’ 1931, σελ. 802-809: 807.
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τους43 και τη διαρκή δυνατότητα αντικατάστασης ή αναθεώρησής τους44. Μέσα απο αυτές τις νέες
ρυθµίσεις επανακαθορίζονται τα ηλικιακά όρια του του Ποινικού Νόµου 1834.
Οι ανήλικοι παραβάτες κάτω των 7 ετών δεν υπόκεινται καµίας ποινικής µεταχείρησης καθώς
δεν έχουν καµία ικανότητα καταλογισµού και πραγµατοποίησης αξιόποινων πράξεων.
Μια δεύτερη κατηγορία που εισήχθηκε µε τον νόµο του 1950 είναι τα “παιδιά” που είναι
στην ηλικία των συµπληρωµένων 7-12 ετών. Σε αυτό το ηλικιακό πλαίσιο δεν µπορεί να έχει την
λεγόµενη “συνείδηση του αδίκου45”, εποµένως δεν του καταλογίζονται αξιόποινες πράξεις άρα δεν
είναι δυνατόν να τους απαγγελθούν καταδικαστικές αποφάσεις. Βέβαια όταν τελούν αξιόποινες
πράξεις τότε µπορούν να τους υποβάλλουν αναµορφωτικά και θεραπευτικά µέτρα που προβλέπει ο
Ποινικός Κώδικας46. Τα µέτρα αυτά θα τους επιβληθούν εφ’ όσον το αρµόδιο Δικαστήριο Ανηλίκων
κρίνει οτι θα συµβάλλουν στην διαπαιδαγώγηση και την θεραπεία τους47. Επίσης, προβλέπεται
προσωρινή καταγραφή στο ποινικό του µητρώο µέχρι που ο ανήλικος κλείσει τα 17 οπότε µετά θεωρητικά- διαγράφονται48. Βεβαίως είναι δυνατό το ενδεχόµενο της εισαγωγής ενός παραβάτη σε
ίδρυµα αγωγής ανηλίκων έπειτα από δικαστική απόφαση αφού έχει γίνει γνωµάτευση του
Επιµελητή Ανηλίκων που ελέγχει το ποινικό περιβάλλον µέσα στο οποίο µεγαλώνει και
κοινωνικοποιείται49.
Σκοπός του ιδρύµατος αυτού είναι να παρέχει στους ανήλικους, αγωγή, πνευµατική στήριξη,
εκπαίδευση και πνευµατική κατάρτιση, εφόσον έχουν διαπράξει κάποια παράβαση ή έχουν
δυσκολίες κοινωνικής προσαρµογής. Για να ισχύσει βέβαια αυτό πρέπει να υποβληθεί αίτηση απο
πρόσωπα που έχουν την γονική του µέριµνα, ή να δώσουν την συναίνεση τους εφόσον η αίτηση
έχει υποβληθεί απο τρίτο πρόσωπο. Η παραµονή εντός του ιδρύµατος µπορεί να διαρκέσει ως έξι
µήνες και µπορεί να παραταθεί έως επιπλέον έξι µήνες. Εφόσον ανακληθεί η αίτηση ένταξης, ή η
συναίνεση των κηδεµόνων (του ανήλικου που έχει εισαχθεί λόγω δυσχερειών προσαρµογής) ο
ανήλικος µπορεί να “απολυθεί” από το ίδρυµα. Μόλις ο ανήλικος συµπληρώσει το δέκατο όγδοο
έτος, απολύεται αυτοδικαίως. Είναι εµφανές µέσα απο τις κατευθυντήριες γραµµες του ΟΗΕ ως
προς την Πρόληψη της Παραβατικότητας των Ανηλίκων ότι ο εγκλεισµός των ανηλίκων σε
ιδρύµατα είναι θέµα ύψιστης σηµασίας και ορίζεται ως “το έσχατο µέτρο για την ελάχιστη
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ά. 54 και 125, 127 ΠΚ
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ά. 124, 129 ΠΚ
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Ι. Μανωλεδάκη, Ποινικό Δίκαιο. Γενική Θεωρία, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα, 2004, αριθµ. περιθ. 1230, σελ. 939.
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ά. 122 και 123 ΠΚ
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διατύπωση ά. 126 §1 ΠΚ και Α. Ν. Μπουρόπουλου, Ερµηνεία του Ποινικού Κώδικος (κατ’ άρθρον) τ. Α’ Αθήναι/ Θεσσαλονίκη:
Εκδ. Σάκκουλα, 1959, σελ. 333 και σύµφωνης γνώµης Αγγ. Πιτσελά, 20024, σελ. 145.
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αναγκαία περίοδο”50 καθώς και οτί τους δίδεται η ευκαιρία να έχουν σπουδές χρηµατοδοτούµενες
από το κράτος όταν οι γονείς (ή όποιος έχει την κηδεµονία τους) να τα υποστηρίξει. Οι
Κατευθυντήριες Γραµµές του Ριάντ, είναι εµφανώς παιδοκεντρικά προσανατολισµένες.
Αποτελούνται από επτά κεφάλαια που αναφέρονται, αντίστοιχα, στις θεµελιώδεις αρχές, στο πεδίο
εφαρµογής, στη στρατηγική πρόληψης, στις διαδικασίες κοινωνικοποίησης, στην κοινωνική
πολιτική, στη νοµοθεσία και στην απονοµή της δικαιοσύνης σε ανηλίκους, καθώς και στην έρευνα.
Επιπλέον, αφορούν την ανάπτυξη πολιτικής, το συντονισµό σε πολυεπιστηµονική βάση ανάµεσα
σε οικονοµικούς, κοινωνικούς, υγειονοµικούς και εκπαιδευτικούς οργανισµούς και σε υπηρεσίες
του συστήµατος δικαιοσύνης, οργανώσεις νεολαίας, κοινοτικούς και αναπτυξιακούς φορείς και
άλλους συναφείς οργανισµούς σε διάφορα ζητήµατα που αφορούν τα παιδιά, τη δικαιοσύνη
ανηλίκων και την πρόληψη της παραβατικότητας ανηλίκων. Έτσι, η πρόληψη έχει θεωρηθεί πως
πρέπει να αποτελεί µέρος της συνεργασίας όσων έχουν την ευθύνη για το σχεδιασµό και την
ανάπτυξη για την οικογένεια, την υγεία, την εργασία και την κατάρτιση, την κατοικία, τις
δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, το σχολείο και τις κοινωνικές υπηρεσίες, την αστυνοµία
και την ποινική δικαιοσύνη προκειµένου να διαχειριστούν συνολικά και από κοινού τις συνθήκες
και τους παράγοντες που δηµιουργούν το έγκληµα51.
Μια τρίτη κατηγορία ανηλίκων που εµφανίζεται στον Ποινικό Κώδικα είναι αυτή, των
λεγόµενων “εφήβων” η οποία καλύπτει τα ηλικιακά πλαίσια απο δώδεκα έως 17 ετών. Κατά τις
Ηλικίες αυτές η ευθύνη και ο καταλογισµός των πράξεων στον δράστη είναι πιο αυξηµένος σε
σχέση µε τις άλλες δύο ηλικιακές κατηγορίες αλλά δεν έχουν ακόµα τον πλήρη καταλογισµό. Στο
σηµείο αυτό ο εφαρµοστής του δικαίου καλείται να εξετάσει τον βαθµό ωριµότητας του κάθε
εφήβου αλλά και τη σκοπιµότητα επιβολής σε αυτόν ποινικής κύρωσης. Αποφεύγεται βεβαίως η
χρήση του κριτηρίου ενεργείν “µετά διακρίσεως” που ίσχυει παλαιότερα, µιας και το κριτήριο αυτό
χρησιµοποιείται στην αναφορά µειωµένης ικανότητας καταλογισµού52 και αποτελεί
προαπαιτούµενο για την επιβολή ποινής στον έφηβο53. Αυτό γίνεται επειδή για να καταστεί ικανός
κάποιος και να µπορέσει το δικαστήριο να του επιβάλει µια ποινή, εκτός των άλλων, πρέπει να
είναι ικανός να αντιληφθεί έστω ένα µέρος της ευθύνης του και του αδίκου χαρακτήρα των
πράξεων του για να τον θέσει ενώπιων των ευθυνών του η κοινωνία. Χρειάζεται δηλαδή για την
επιβολή ευθυνών στον έφηβο να θεωρείται ότι είναι σε µια κατάσταση προσωπικότητας που σε
συνδυασµό µε τις περιστάσεις τέλεσης της πράξης του ώστε η ποινή να είναι ένας τρόπος “για να
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Τα κριτήρια που εξουσιοδοτούν τέτοιου είδους τυπική παρέµβαση είναι αυστηρώς καθορισµένα και περιορίζονται στις ακόλουθες
περιστάσεις, όπου το παιδί ή το νεαρό άτοµο:
(α) έχει υποστεί βλάβη που προκλήθηκε από τους γονείς ή κηδεµόνες·
(β) έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά, σωµατικά ή ψυχικά από τους γονείς ή κηδεµόνες·
(γ) έχει παραµεληθεί, εγκαταλειφθεί ή τύχει εκµετάλλευσης από τους γονείς ή κηδεµόνες·
(δ) απειλείται από σωµατικό ή ηθικό κίνδυνο, οφειλόµενο στη συµπεριφορά των γονέων ή κηδεµόνων και
(ε) διατρέχει σοβαρό σωµατικό ή ψυχικό κίνδυνο που έχει εκδηλωθεί στην ίδια του τη συµπεριφορά και ούτε οι γονείς, οι κηδεµόνες
ή το ίδιο, ούτε οι εξωιδρυµατικές κοινοτικές υπηρεσίες µπορούν να αντιµετωπίσουν τον κίνδυνο µε άλλα ηπιότερα µέσα εκτός από
τον εγκλεισµό σε ίδρυµα.
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συγκρατηθεί [ο ανήλικος] από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων”54. Η µόνη ποινή που είναι
δυνατό να καταλογιστεί σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία και χωρίς να γίνεται έλεγχος από τον
Άρειο Πάγο είναι ο ποινικος σωφρονισµός ο οποίος περιλαµβάνει τον εγκλεισµό σε σωφρονιστικό
κατάστηµα κράτησης (φυλακή) και αποφεύγεται όσο το δυνατόν γίνεται αλλά επιβάλεται ως
έσχατο µέτρο. Αυτό συµβαίνει κυρίως σε µακροχρόνιες περιπτώσης βίαιης και µακροχρόνιας
παραβατικότητας55.

.

Ο Νόµος του 2003
Με το νόµο αυτό, εντάσονται σηµαντικές καινοτοµίες στο Δίκαιο Ανηλίκων. Ο προσπάθεια
αυτη της µεταρρυθµισης ενώ είχε ξεκινήσει πριν απο πολλά χρόνια στον επιστηµονικό τοµέα
ολοκληρώνεται µε τον νόµο αυτό56.

Καινοτόµες ρυθµίσεις
Με τις νέες αυτές πρωτοποριακές ρυθµίσεις τόσο για την Ελληνική νοµοθεσία όσο και για
την Ευρωπαϊκή, να εντάσσονται στο Ν. 3189/2003 οι οποίες σέβονται τη δοµή και την εσωτερική
συνέπεια του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και του Ποινικού Κώδικα και είναι οι ακόλουθες:
α) Καθορισµός ηλικιακών ορίων αντί της διάκριση µεταξύ παιδιών και εφήβων.
β) Αυξάνονται τα µέτρα θεραπειας και αναµορφωσης, τα οποία τίθενται στη διακριτική
ευχέρεια του Δικαστηρίου, για την καλύτερη µεταχείριση των ανηλίκων παραβατών.
γ) Περιορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες είναι δυνατή η στέρηση της ελευθερίας του
ανηλίκου, είτε µε τη µορφή των Μέτρων είτε µε τη µορφή ιδιόµορφης ποινής περιορισµού σε
ειδικό Κατάστηµα νέων.
δ) Καταργείται ο γενικός όρος της ποινής του περιορισµού σε Ειδικό Κατάστηµα νέων.
ε) Έχει κατεστεί δυνατός ο συνδιασµός περισσότερων µέτρων που δεν στερούν την
ελευθερία.
στ) Θεσµοθετούνται νέα µέτρα, όπως για παράδειγµα η αποζηµίωση του θύµατος, η
προσφορά Κοινωφελούς εργασίας, η φοίτηση σε σχολές επαγγελµατικής κατάρτισης.
Από πλευράς Δικονοµικών διατάξεων επήλθαν οι εξής καινοτοµίες:
α) Αναβαθµίζεται ο ρόλος του Εισαγγελέα µε δυνατότητες αναστολής της ποινικής Δίωξης
για ευκαιριακούς δράστες και σε ορισµένες µικρής σηµασίας αξιόποινες πράξεις, οπότε και ο ίδιος
θέσει Αναµορφωτικά Μέτρα, εκτός από µέτρα κατά της Ελευθερίας, η ποινή περιορισµού ειδικό
Κατάστηµα.
β) Επανακαθορίζονται οι αρµοδιότητες του Τριµελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων.
γ) Διευρύνονται οι δυνατότητες ως προς την άσκηση έφεσης57.
δ) Ανατίθεται στον Εισαγγελέα Ανηλίκων της εφαρµογής των αποφάσεων του Δικαστηρίου
!
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Αγλ. Τρωιάνου-Λουλά (ΝοΒ 30: 1982, 388) “δεν είναι σκόπιµη η επιβολή σωφρονιστικού περιορισµού σε πρωτοεµφανιζόµενο στο
δικαστήριο έφηβο και για σοβαρή ακόµη πράξη (π.χ. κλοπή), που από την κοινωνική έρευνα χαρακτηρίζεται ως περιστασιακή
εκδήλωση και όχι έκφραση επικίνδυνης προσωπικότητας...”.
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Ανηλίκων.
Μεγάλη καινοτοµία για την περίοδο αυτή είναι ο απανακαθορισµός των ορίων της Ποινικής
Ανηλικότητας. Σύµφωνα µε τον όρο ανήλικοι θεωρούνται πλέον όσοι διέπραξαν ποινικές πράξεις
σε ηλικίες µεταξύ των οκτώ και δεκαοχτώ ετών. Με τις µεταρρυθµίσεις αυτές αυξάνεται το
κατώτατο όρια απο τα επτά στα οχτώ έτη. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο µιας και στα περισσότερα
Ευρωπαϊκά κράτη το κατώτερο όριο είναι τα 14 έτη. Από την άλλη πλευρά, αυξάνονται τα ανώτατα
όρια απο τα 17 στα 18 έτη για να υπάρχει εναρµόνηση µε την Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του
Παιδιού.

.

Ηλικιακές κατηγορίες
Νήπια
Ο Νόµος αυτός καθορίζει ότι µε τον όρο νήπια θεωρούνται τα άτοµα που βρίσκονται σε
ηλικία κάτω των 8 ετών και προβλέπεται ότι δεν αντιµετωπίζουν σε ποινικές διώξεις, ούτε
προνοιακές µεταχειρίσεις. Υπεύθυνοι µεταχειρίσεως των νηπίων θεωρούνται οι γονείς τους.
Παιδιά (8-13)
Οι ηλικίες αυτές θεωρούνται ότι δεν έχουν ποινικές ευθύνες. Mε το Ν. 3189/2003, επέρχονται
µεταρρυθµίσεις ως προς την αντιµετώπιση των ανηλίκων που ανήκουν σε αυτά τα ηλικιακά
πλαίσια. Οι µεταβολές που επήλθαν είναι οι εξής:
Tα µέτρα αναµόρφωσης ανήλθαν σε 12, απαλήφεται ο όρος «παιδιά» και άλλαζουν τα όρια
ηλικίας από επτά ως δώδεκα (7-12) σε οκτώ ως δεκατρία (8-13).
Τα αναµορφωτικά µέτρα58:
Σύµφωνα µε το άρθρο 122 Π.Κ., τα αναµορφωτικά µέτρα στα οποία υποβάλλονται οι ανήλικοι
είναι:
1.η επίπληξη του ανηλίκου.
2.η ανάθεση της υπεύθυνης επιµέλειας του ανηλίκου στους γονείς ή στους επιτρόπους του.
3.η ανάθεση της υπεύθυνης επιµέλειας του ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια.
4.η ανάθεση της επιµέλειας του ανηλίκου σε προστατευτικές εταιρείες ή σε ιδρύµατα
ανηλίκων ή σε επιµελητές ανηλίκων.
5.η συνδιαλλαγή µεταξύ ανήλικου δράστη και θύµατος για έκφραση συγγνώµης και εν γένει
για εξώδικη διευθέτηση των συνεπειών της πράξης.
6.η αποζηµίωση του θύµατος ή κατ΄ άλλον τρόπο άρση ή µείωση των συνεπειών της πράξης
από τον ανήλικο.
7.η παροχή κοινωφελούς εργασίας από τον ανήλικο.
8.η παρακολούθηση από τον ανήλικο κοινωνικών και ψυχολογικών προγραµµάτων σε
κρατικούς, δηµοτικούς, κοινοτικούς ή ιδιωτικούς φορείς.
9.η φοίτηση του ανηλίκου σε σχολές επαγγελµατικής ή άλλης εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
10.η παρακολούθηση από τον ανήλικο ειδικών προγραµµάτων κυκλοφοριακής αγωγής.
11.η ανάθεση της εντατικής επιµέλειας και επιτήρησης του ανηλίκου σε προστατευτικές
εταιρείες ή σε επιµελητές ανηλίκων και
!
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12.η τοποθέτηση του ανηλίκου σε κατάλληλο κρατικό, δηµοτικό, κοινοτικό ή ιδιωτικό ίδρυµα
αγωγής.
Θεραπευτικά µέτρα59
Στο άρθρο 123 του Νόµου λαµβάνει µέτρα ιδιαίτερης µεταχείρισης για ανηλίκους που
πάσχουν απο ψυχικές ασθένειες ή τελούν σε νοσηρή διατάραξη των πνευµατικών λειτουργιών ή
από οργανική νόσο η κατάσταση που του δηµιουργεί σωµατική δυσλειτουργία ή τους έχει γίνει έξη
η χρήση οινοπνευµατωδών ποτών ή Ναρκωτικών ουσιών και δεν µπορεί να την αποβάλει µε τις
δικές του δυνάµεις ή εµφανίζει ανώµαλη καθυστέρηση στην πνευµατική και ηθική ανάπτυξη το
δικαστήριο διατάσσει:
1.την ανάθεση της υπεύθυνης επιµέλειας του ανηλίκου στους γονείς, στους επιτρόπους ή
στην ανάδοχη οικογένεια.
2.την ανάθεση της υπεύθυνης επιµέλειας του ανηλίκου σε προστατευτικές εταιρίες ή σε
επιµελητές Ανηλίκων.
3.την παρακολούθηση συµβουλευτικού θεραπευτικού προγράµµατος από τον ανήλικο και
4.την παραποµπή του ανηλίκου σε Θεραπευτικό ή άλλο κατάλληλο κατάστηµα.
5.Τα θεραπευτικά µέτρα διατάσσονται ύστερα από προηγούµενη διάγνωση και γνωµοδότηση
από εξειδικευµένη µονάδα, ιατρών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών.

.

Ανήλικοι (13-18)
Το δικαστήριο έπειτα απο έρευνες των συνθηκών κάτω απο τις οποίες τελέστηκε η
παραβατική πράξη καθώς και λαµβάνοντας υπόψην την προσωπικότητα του κρίνει την ποινική
ευθύνη του ανήλικου παραβάτη εφηβικής ηλικίας εξετάζοντάς τον και κρίνοντας κάθε φορά για τη
συγκεκριµένη πράξη. Εφόσον κριθεί από το Δικαστήριο οτι είναι αναγκαίος ο ποινικός
σωφρονισµός του για να µην πραγµατοποιήσει νεες αξιόποινες πράξεις µπορεί να του επιφέρει την
επιβολή ποινικού Σωφρονισµού.
α) Μεταβολές ως προς την αντιµετώπιση των ανηλίκων(13-18 ετών).
Με τον εφαρµογή των νέων διατάξεων του νόµου αυτού επέρχονται σηµαντικές αλλαγές στη
µεταχείριση των ανηλίκων εφηβικής ηλικίας 13 έως 18 ετών (αντί 7-17 έτους, που ίσχυε στην
προηγούµενη νοµοθεσία) οι οποίες όµως έχουν στόχο την καταστολή και όχι την πρόληψη της
παραβατικότητας. Η αύξηση του ορίου ηλικίας, ως προς το καταληκτικό όριο των 18 ετών στοχεύει
στην εναρµόνιση µε το όριο της ποινικής ανηλικότητας και της Αστικής ανηλικότητας60. Γίνεται
διεύρυνση των αναµορφωτικών µέτρων, χωρίς τη χρήση του όρου «έφηβοι». Το νέο αυτό
νοµοθετικό πλαίσιο στοχεύει στην ηπιότερη αντιµετώπιση των ανηλίκων µε την εφαρµογή
εξωϊδρυµατικών µέτρων που σκοπό έχουν την επανένταξή τους στην κοινωνία. Σε αυτό κυριαρχεί
το στοιχείο της ειδικής πρόληψης και η διαπαιδαγώγηση έχει προτεραιότητα σε σχέση µε την
ποινή. Οι ανήλικοι παραβάτες υποβάλλονται σε αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα ή σε ποινικό
σωφρονισµό. Το νέο νοµοθετικό πλαίσιο προβλέπει, συγκεκριµένα, µέτρα διαπαιδαγώγησης άτυπα,
ανάθεση επιµέλειας σε ανάδοχη οικογένεια, εξωδικαστική διευθέτηση µέσα από τη συνδιαλλαγή
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θύµατος και δράστη, αποζηµίωση του θύµατος και επανόρθωση των ζηµιών (µέτρα επανορθωτικής
δικαιοσύνης), παροχή κοινωφελούς εργασίας, παρακολούθηση κοινωνικών και ψυχολογικών
προγραµµάτων, φοίτηση σε σχολές επαγγελµατικής κατάρτισης, παρακολούθηση προγραµµάτων
κυκλοφοριακής αγωγής, κατάργηση της αοριστίας της ποινής του περιορισµού σε ειδικό
κατάστηµα νέων, ενώ ο περιορισµός του νέου σε κατάστηµα κράτησης αποτελεί εξαίρεση.
Καθιερώνεται η υποχρέωση στην απόφαση του Δικαστηρίου να ορίζονται µε ακρίβεια η διάρκεια
της ποινής του Σωφρονισµού61.

.

Ποινικά υπεύθυνοι ανήλικοι
Εφόσον κάποιος ανήλικος έχει διετελεσει µια παράνοµη πράξη όντας στο ηλικιακό πλαίσιο
των δεκατριών µε δεκαοχτώ ετών και η εισαγωγή του σε δίκη πραγµατοποιηθεί µετά την
ενηλικίωση του, το Δικαστήριο µπορεί να επιβάλλει αντί για περιορισµό σε Ειδικό Κατάστηµα
Κράτησης νέων, την ποινή που προβλέπεται για την πράξη, ελαττωµένη σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 83 του Π.Κ. Τούτο γίνεται εφόσον το δικαστήριο κρίνει ότι εάν και ο Ποινικός
Σωφρονισµός του ανηλίκου είναι αναγκαίος, δεν είναι όµως σκόπιµος ο περιορισµός του σε ειδικό
Κατάστηµα Κράτησης Νέων.62
Εφόσον ο καταδικασµένος σε περιορισµό σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων, συµπλήρωσε
το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του, πριν αρχίσει η εκτέλεση της απόφασης, το δικαστήριο που
δίκασε, αν κρίνει ότι ο περιορισµός αυτός δεν είναι σκόπιµος, µπορεί να τον αντικαταστήσει µε την
ποινή που προβλέπεται στο άρθρο 130 Π.Κ.63
Εφόσον ο καταδικασµένος συµπλήρωσε το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του, η
αντικατάσταση του περιορισµού, µε την ποινή που προβλέπεται για την πράξη που τελέστηκε,
ελαττωµένη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 Π.Κ., είναι υποχρεωτική.
Ο ποινικός σωφρονισµός επιβάλλεται εφόσον ο ανήλικος είναι ποινικά υπεύθυνος. Η ποινική
ευθύνη του ανηλίκου εξετάζεται και διαπιστώνεται σε κάθε παραβατική πράξη. Αν απουσιάζει η
ευθύνη, ο ανήλικος δεν µπορεί να υποβληθεί σε ποινικό σωφρονισµό. Σε περίπτωση αµφιβολίας για
την ύπαρξη ποινικής ευθύνης πρέπει να εφαρµόζεται η αρχή «in dubio pro reo» (σε περίπτωση
αµφιβολίας υπέρ του κατηγορουµένου) και κατ΄ ακολουθία ο ανήλικος υποβάλλεται σε
αναµορφωτικά µέτρα και σε θεραπευτικά µέτρα, εφόσον η κατάσταση του απαιτεί ειδική
µεταχείριση.
Νεαροί ενήλικες
Αν κάποιος ενήλικος είχε πραγµατοποιήσει κάποια εξιόποινη πράξη ενώ έχει συµπληρώσει το
δέκατο όγδοο έτος πριν όµως την ηλικία των είκοσι ενός ετών, το δικαστήριο µπορεί να του
επιβάλει µειωµένη ποινή µια και θεωρείτε µετέφηβος.

.
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Ο Νόµος 3860/2010

64

Τον παραπάνω νόµο έρχεται να συµπληρώσει ο Νόµος 3860/2010 που φέρει τον ενδεικτικό
τίτλο: «Βελτιώσεις της ποινικής νοµοθεσίας για τους ανηλίκους δράστες, πρόληψη και
αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της παραβατικότητας των ανηλίκων» και δίνει ιδιαίτερη
έµφαση στην ένταξη των µέτρων της κοινωνικής πρόληψης στην αντεγκληµατική πολιτική για
ανηλίκους. Ο νέος νόµος αποτελείται από τρία κεφάλαια που αντιστοιχούν σε τροποποιήσεις των
διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας και του Ν.2298/1995,
αντίστοιχα. Οι τροποποιήσεις στις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα έχουν ως στόχο να εναρµονιστεί
το ελληνικό δίκαιο µε τις διεθνώς τάσεις για περιορισµό του ποινικού σωφρονισµού στα σοβαρά
εγκλήµατα και σε ανηλίκους µετεφηβικής ηλικίας. Μεταξύ των νέων διατάξεων του Ποινικού
Κώδικα, προβλέπεται ότι ο ποινικός σωφρονισµός δεν µπορεί, κατ’ αρχήν, να έχει διάρκεια
µεγαλύτερη των δέκα ετών ούτε µικρότερη από έξι µήνες, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις ιδιαίτερα
σοβαρών εγκληµάτων µπορεί να επιβληθεί περιορισµός µέχρι 15 έτη. Στους ανηλίκους µέχρι το
15o έτος της ηλικίας τους επιβάλλονται µόνο αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα, ενώ ο
περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων επιβάλλεται µόνο σε ανηλίκους που έχουν
συµπληρώσει το 15o έτος της ηλικίας τους, εφόσον η πράξη τους έχει το χαρακτήρα
κακουργήµατος και ο ποινικός σωφρονισµός κρίνεται απολύτως αναγκαίος (εφόσον η αξιόποινη
πράξη εµπεριέχει στοιχεία βίας, στρέφεται κατά της ζωής ή της σωµατικής ακεραιότητας ή τελείται
κατ’ εξακολούθηση).
Μια πολύ αξιόλογη διάταξη του νέου νόµου αποτελεί η ίδρυση αυτοτελούς νοµικού
προσώπου δηµοσίου δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόµενου από το Υπουργείο
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων για την πρόληψη και την αντιµετώπιση της
θυµατοποίησης και της παραβατικότητας των ανηλίκων µε την επωνυµία «Κεντρικό Επιστηµονικό
Συµβούλιο για την πρόληψη και την αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της παραβατικότητας
των ανηλίκων» (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.)65. Το Συµβούλιο έχει ως έργο: α) το συντονισµό της δράσης των
Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων πανελλαδικά, β) την ανάπτυξη συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο µε οργανισµούς και υπηρεσίες, δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς (Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα, ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα, κοινωνικούς, επιστηµονικούς και παραγωγικούς
φορείς), καθώς και µε µη κυβερνητικές οργανώσεις για την οργάνωση ενός ενιαίου δικτύου
πρόληψης της θυµατοποίησης και αντιµετώπισης της παραβατικότητας των ανηλίκων, γ) τη
συγκέντρωση καταγγελιών κακοποίησης, παραµέλησης ή εγκατάλειψης ανηλίκων σε συνεργασία
µε τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και τους
συλλόγους γονέων και κηδεµόνων, δ) τη µελέτη θεµάτων θυµατοποίησης και παραβατικότητας των
ανηλίκων και εισήγηση προτάσεων για την πρόληψη και την αντιµετώπισή τους, ε) την οργάνωση
και βελτίωση των θεραπευτικών και αναµορφωτικών µέτρων, στ) την οργάνωση του εθελοντισµού
για τη στήριξη των ανηλίκων και την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης
και ζ) την παροχή υπηρεσιών γνωµοδοτικού και συµβουλευτικού χαρακτήρα, τη διατύπωση
!
64

Ν. 3860/2010, ΦΕΚ Α’ 111/12.07.2010

!
65

Πρόκειται για ενδεκαµελές Συµβούλιο, η συµµετοχή των µελών του οποίου είναι τιµητική και άµισθη.
!30

προτάσεων σε σχέση µε την πολιτική για την πρόληψη και την αντιµετώπιση της θυµατοποίησης
και της παραβατικότητας των ανηλίκων, καθώς και την υποβολή ετήσιας έκθεσης για το έργο του.
Τέλος, προβλέπεται η ίδρυση αποκεντρωµένης ειδικής υπηρεσίας µε την ονοµασία «Ειδική
Υπηρεσία Προστασίας Ανηλίκων», η οποία θα υποστηρίζει διοικητικά το Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.
Τα νέα µέτρα συµπληρώνουν και βελτιώνουν την προηγούµενη νοµοθεσία ανηλίκων (Ν.
2298/1995 και Ν. 3189/2003 αναµόρφωσης της ποινικής νοµοθεσίας ανηλίκων) και αποτελούν µια
σοβαρή προσπάθεια εκσυγχρονισµού της νοµοθεσίας των ανηλίκων και εναρµόνισής της µε αυτές
που ισχύουν διεθνώς. Η έµφαση που δίνεται στην πρόληψη και ειδικά στον κοινωνικό
προσανατολισµό των µέτρων πρόληψης, που λαµβάνει υπόψη τις συνθήκες του κοινωνικού
περιβάλλοντος του ανήλικου και στηρίζεται στη συνεργασία πολλών κοινωνικών φορέων, αποτελεί
µια εξαιρετικά σηµαντική προσπάθεια εναρµόνισής της ελληνικής νοµοθεσίας µε τις καλές
πρακτικές που επιτάσσει η διεθνής εµπειρία. Εντούτοις, το ζητούµενο είναι οι εν λόγω διατάξεις να
µην παραµείνουν στα «χαρτιά», αλλά να βρουν εφαρµογή στα πεδία για τα οποία προορίζονται. Για
το λόγο αυτό, απαιτείται η ανάλογη κρατική οργάνωση, υποδοµή και οικονοµική υποστήριξη, η
στελέχωση των υπηρεσιών µε εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό, η κατάλληλη υλικοτεχνική
υποδοµή, καθώς και µια κεντρική συντονιστική αρχή που θα οργανώνει και θα επιβλέπει τη
λειτουργία των υπηρεσιών και προγραµµάτων. Επιπλέον, χρειάζεται να λειτουργήσουν ουσιαστικά
οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων και ο θεσµός του Συµβουλίου Πρόληψης της
Εγκληµατικότητας (ν.1738/1987)66 , καθώς και να δηµιουργηθεί ∆ιεύθυνση Προστασίας της
Νεότητας67.
Συµπερασµατικά, να πούµε ότι, παρά τις όποιες αποκλίσεις, οι τάσεις που επικρατούν
διεθνώς προσανατολίζονται στην αποφυγή της επαφής των ανήλικων µε το σύστηµα απονοµής της
ποινικής δικαιοσύνης και στην ελάχιστη παρέµβαση του επίσηµου κοινωνικού ελέγχου. Αυτό,
πρακτικά σηµαίνει ότι το διεθνές πλαίσιο διαχείρισης της νεανικής παραβατικότητας
προσανατολίζεται προς την κατεύθυνση του τριπτύχου αποδικαστηριοποίησηαποεγκληµατοποίηση-αποϊδρυµατοποίηση µε αντίστοιχες εξωδικαστηριακές, εξωποινικές και
εξωιδρυµατικές παρεµβάσεις68.
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Πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας
Τα στάδια πρόληψης της νεανικής παραβατικότητας χωρίζονται σε τέσσερις
κατηγορίες. Σε αυτά κατατάσσονται οι στρατηγικές ανάλογα με τον βαθμό της
παραβατικής συμπεριφοράς και την εξέλιξη της. Τα στάδια αντιμετώπισης είναι τα εξής:
❖Στάδιο πρωτογενούς πρόληψης
❖Στάδιο δευτερογενούς πρόληψης
❖Στάδιο τριτογενούς πρόληψης
❖Στάδιο τεταρτογενούς πρόληψης

.

Στάδιο πρωτογενούς πρόληψης
Στα πλαίσια της πρωτογενούς πρόληψη αναφερόμαστε σε μέτρα κοινωνικής
πρόληψης που έχουν προληπτικό χαρακτήρα και σκοπός τους είναι η αντιµετώπιση παραβατικών
παραγόντων που οδηγούν σε αυτή. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος πρέπει:
➡να ενισχυθεί ο ρόλος της οικογένειας ως φορέας κοινωνικοποίησης,
➡να ενισχυθεί ο ρόλος του σχολείου και η παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση,
➡να στελεχωθούν τα σχολεία µε ειδικούς της ψυχικής υγείας που θα έχουν το ρόλο του
σχολικού συµβούλου(ψυχολόγοι, ψυχίατροι κ.λ.π.),
➡να καταπολεµηθεί η ανεργία και να παρέχονται ευκαιρίες εξεύρεσης εργασίας ιδίως σε
κοινωνικά αποκλεισµένους πληθυσµούς,
➡ να ευαισθητοποιηθούν η πολιτεία, οι αστυνοµικές αρχές κ.λ.π.
➡ και να ενεργοποιηθεί η κοινωνία των πολιτών η οποία θα νοιάζεται για τον κοινωνικό της
περίγυρο.

.

Στάδιο δευτερογενούς πρόληψης
Όταν αναφερόµαστε στην δευτερογενή προληψη της παραβατικότητας εννοούµε τον έγκαιρο
εντοπισµό και την έγκαιρη παρέµβαση σε αυτήν. Στο στάδιο αυτό οι νέοι παρουσιάζουν ήδη
κάποιες “διαταραχές διαγωγής” οι οποίες τους εντάσσουν σε µία κατηγορία “υψηλού κινδύνου”.
Είναι µια κατηγορία η οποία έχει περισσότερες πιθανότητες να διαπράξει µια παραβατική πράξη
είτε να θυµατοποιηθούν. Τέτοιες καταστάσεις οφείλουν να αντιµετωπίζονται εγκαίρως προκειµένου
να εµποδιστεί η εξέλιξη τους µε την λήψη κατάλληλων µέτρων
Ως προς το στάδιο αυτό είναι πολύ σηµαντικό να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε δοµές
ψυχικής υγείας τόσο των νέων όσο και των γονιών τους, καθώς και ευαισθητοποίηση των γονιών
και των εκπαιδευτικών για θέµατα νεανικής παραπτωµατικότητας, µαθησιακών διαταραχών και
γενικά ψυχικών προβληµάτων των παιδιών που µπορούν να εκδηλωθούν µε παραβατική
συµπεριφορά.

.

Στάδιο τριτογενούς πρόληψης
Η τριτογενής πρόληψη επιβάλλεται σε µια συµπεριφορά η οποία έχει ήδη εµφανιστεί.
Επιδιώκει κυρίως τη διακοπή της παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς µε τη χρήση κατασταλτικών
µέτρων. Τα µέτρα αυτά περιορίζουν την εγκληµατικότητα, αλλά δεν αντιµετωπίζουν τα
γενεσιουργά της αίτια. Σηµαντικό είναι να συνδυαστούν µε µέτρα που στοχεύουν στην επανένταξη
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των παραβατών στην κοινωνία (π.χ. εκπαιδευτικά και εργασιακά µέτρα), όπως και µε την
αντιµετώπιση των υποκείµενων ψυχικών διαταραχών όπου αυτές υπάρχουν. Συνήθως είναι
αναποτελεσµατική και µπορεί να οδηγήσει στην υποτροπή.

.

Στάδιο τεταρτογενούς πρόληψης
Η τεταρτογενής πρόληψη αφορά την αποστιγµατοποίηση των παραβατών και την αποδοχή
τους από το κοινωνικό σύνολο. Επιτυγχάνεται µέσω της ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του
κοινού για τα γενεσιουργά αίτια της παραβατικής συµπεριφοράς και των δύσκολων συνθηκών ζωής
που συχνά αυτή υποκρύπτει. Επίσης µέσω της κοινωνικής επανένταξης των παραβατών
(επανένταξη στην αγορά εργασίας, αντιµετώπιση των ψυχικών νοσηµάτων όπου υπάρχουν κ.λ.π.).

.

ΌΌταν αναφερόμαστε στον όρο πρόληψη της εγκληματικότητας, θα μπορούσαμε να
δώσουμε την σημασία πολλών διαφορετικών πραγμάτων η οποία δύναται να διαφέρει,
ανάλογα με την “οπτική γωνία” του κάθε παρατηρητή. Για αυτό το λόγο μετά απο μία
σειρά ερευνών και αξιολογήσεων, έχουν αναπτυχθεί τις δύο τελευταίες δεκαετίες διάφορες
προσεγγίσεις για την πρόληψη του εγκλήματος. Λόγω των πολλών παραγόντων και
μεταβλητών που σχετίζονται γενικότερα με την εγκληματικότητα εμφανίζονται και πολλοί
διαφορετικοί τρόποι και στρατηγικές μέσα απο τις οποίες γίνεται προσπάθεια
αντιμετώπισης της εγκληματικότητας. 	

Οι τέσσερις βασικές προσεγγίσεις είναι οι εξής:	

➡Τα προγράμματα Κοινωνικής Ανάπτυξης	

(Στάδιο πρωτογενούς πρόληψης)	

➡Τα προγράμματα Κοινοτικής Πρόληψη του Εγκλήματος	

(Στάδιο δευτερογενούς πρόληψης)	

➡Τα προγράμματα Περιστασιακής Πρόληψης του Εγκλήματος	

(Στάδιο τριτογενούς πρόληψης)	

➡Τα προγράμματα Κοινωνικής Επανένταξης του Παραβάτη.	

(Στάδιο τεταρτογενούς πρόληψης)

.
.

Τα προγράµµατα κοινωνικής ανάπτυξης
Η κοινωνική ανάπτυξη ως µακροπρόθεσµη στρατηγική πρόληψης του εγκλήµατος στοχεύει
να διασφαλίσει την ευηµερία και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των παιδιών και της
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οικογένειας µε τη λήψη προληπτικών µέτρων που αναγνωρίζουν και κατευθύνουν τις σύνθετες
κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτιστικές διαδικασίες που συµβάλλουν στην εµφάνιση του
εγκλήµατος και τη θυµατοποίηση69. Για το σκοπό αυτό, βασίζεται σε µια ολοκληρωµένη προσέγγιση
(integrated approach) της νεανικής παραβατικότητας που συνδυάζει θεωρίες κοινωνικοποίησης,
κοινωνικού ελέγχου, κοινωνικής µάθησης, διαφορικού συγχρωτισµού, πολιτισµικών διαφορών,
καθώς και άλλες προσεγγίσεις κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που υποστηρίζονται
από την έρευνα70. Κατ’ αυτήν, οι παρεµβάσεις πρέπει να ικανοποιούν τις µεταβαλλόµενες ανάγκες
που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των διάφορων εξελικτικών σταδίων της ζωής ενός ατόµου.
Στην κοινωνική πρόληψη, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην κοινωνικοποίηση και στην παιδεία
των ανηλίκων ως διαδικασίες ορόσηµα στη ζωή τους για να τους εµπνεύσουν θετικά πρότυπα και
στάσεις ζωής71. Σύµφωνα µε τη θεωρία της µάθησης, η κοινωνικοποίηση, δηλαδή η εκµάθηση των
κοινωνικών συµπεριφορών πραγµατοποιείται από την οικογένεια, το σχολείο, τη θρησκεία, καθώς
και άλλους κοινωνικούς θεσµούς. Η διαδικασία της κοινωνικοποίησης του ατόµου καθορίζεται από
τέσσερις παραµέτρους:
α) τις προσλαµβάνουσες ευκαιρίες για εµπλοκή σε δραστηριότητες και την αλληλεπίδραση
µε τους άλλους,
β) το βαθµό εµπλοκής και αλληλεπίδρασης,
γ) τις δεξιότητες για συµµετοχή στις δραστηριότητες και στις διαδικασίες αλληλεπίδρασης,
δ) την ενίσχυση που προσλαµβάνει από τη συµµετοχή στις δραστηριότητες και στις
διαδικασίες αλληλεπίδρασης72.
Εφόσον, τα συγκεκριµένα στάδια ακολουθηθούν µε συνέπεια, αναπτύσσεται ένας κοινωνικός
δεσµός ανάµεσα στο άτοµο και το θεσµό κοινωνικοποίησης που ασκεί άτυπο εσωτερικό έλεγχο
ικανό να το συγκρατήσει από παραβατικές συµπεριφορές και να του εµφυσήσει κοινωνικά
αποδεκτές συµπεριφορές και αξίες (θεωρία ελέγχου)73 . Στο πλαίσιο αυτό, η αποχή από
εγκληµατικές πράξεις αποτελεί απόρροια του άτυπου κοινωνικού ελέγχου και της προσαρµογής του
ατόµου. Επιπρόσθετα, ο ρόλος της παιδείας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός στην προσωπική ανάπτυξη
και την ευηµερία, καθώς εµπνέει στους νέους εκείνες τις αξίες, στάσεις, συµπεριφορές και
δεξιότητες που προάγουν την κοινωνική ανάπτυξη. Έτσι, µια παιδεία που καλλιεργεί συναισθήµατα
αλληλεγγύης και ισότητας προς τους άλλους, κατανόησης προς την διαφορετικότητα στην
κουλτούρα, τον πολιτισµό, τη θρησκεία και τις πεποιθήσεις, που καλλιεργεί µια συλλογική
κοινωνική συνείδηση, χωρίς προκαταλήψεις, αλλά µε σεβασµό στα ανθρώπινα δικαιώµατα µπορεί
να λειτουργήσει κατασταλτικά στην εµφάνιση παραβατικών συµπεριφορών από τους νέους.
Οι παρεµβάσεις της κοινωνικής ανάπτυξης συνδυάζουν διαφορετικές προσεγγίσεις
κοινωνικής πρόληψης που εντάσσονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: κοινοτικής, αναπτυξιακής και
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κοινωνικής, που στην πράξη, συχνά, δανείζονται στοιχεία η µία από την άλλη74.
Το µοντέλο της τοπικής ή κοινοτικής ανάπτυξης υπογραµµίζει ότι τα µέλη της κοινότητας
συµµετέχουν από κοινού στη διαπίστωση και αντιµετώπιση των κοινοτικών προβληµάτων ή
αναγκών. Οι συγκεκριµένες πρωτοβουλίες στηρίζονται στην αυτοβοήθεια και την ικανότητα της
κοινότητας να αυτορυθµίζεται και για το λόγο αυτό, είναι γνωστές µε τους όρους κοινοτική
ανάπτυξη ή κοινοτική δράση75. Όπως είδαµε παραπάνω, η κοινότητα είναι ο χώρος προέλευσης και
ύπαρξης των προβληµάτων, τα οποία στο πλαίσιο αυτής µπορούν να επιλυθούν καλύτερα. Έτσι, οι
πολίτες καλούνται να κινητοποιηθούν και να συσπειρωθούν στην επίλυση των προβληµάτων τους.
Η συµµετοχή του κοινού (συµµετοχικό πρότυπο) έχει κεντρική θέση στην κοινωνική πρόληψη
προκειµένου η αντεγκληµατική πολιτική να είναι αποτελεσµατική76. Άλλωστε, η συµµετοχή της
κοινότητας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν τη ζωή της συνάδει µε τις αρχές της
ελευθερίας και της δηµοκρατίας που νοµιµοποιούν το ρόλο του κοινού στις παρεµβάσεις της
κοινωνικής ανάπτυξης. Έτσι, η εµπλοκή στις διαδικασίες αυτές αποτελεί υπόθεση ολόκληρου του
κοινωνικού συνόλου, καθώς οι εν λόγω διαδικασίες θα πρέπει να προκύψουν από τις αλλαγές στην
ίδια την κοινότητα και στους ανθρώπους που την συνθέτουν77. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η συµµετοχή
στη διαχείριση του εγκληµατικού φαινοµένου, στις διαδικασίες σχεδιασµού και άσκησης
κοινωνικής πολιτικής και ανάπτυξης θεωρείται εξαιρετικά σηµαντική. Εδώ, εντάσσονται τα
κοινοτικά προγράµµατα γειτονιάς, όπου το κοινό συνεργάζεται µε τους επίσηµους φορείς στον
εντοπισµό και την αντιµετώπιση των τοπικών προβληµάτων. Το κοινό µπορεί να συµµετέχει µέσα
από πλήθος δραστηριοτήτων που εµπλέκουν την οικογένεια, το σχολείο, τη γειτονιά,
δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, όπως πολιτιστικές και αθλητικές κ.ά. Η συµµετοχή των
πολιτών στις διαδικασίες πρόληψης καθιστά τους πολίτες κοινωνούς και συνυπεύθυνους για τα
προβλήµατα που εµφανίζονται σε τοπικό επίπεδο και για την αντιµετώπισή τους. Μια αδυναµία της
κοινοτικής προσέγγισης έγκειται στο ότι η δράση της κοινότητας εξαντλείται στην αντιµετώπιση
των συµπτωµάτων του προβλήµατος και δεν εισχωρεί στους βαθύτερους παράγοντες που οδηγούν
στην εγκληµατικότητα µε αποτέλεσµα να µην έχει πάντα την αναµενόµενη επίδραση στη µείωση
της εγκληµατικότητας. Ωστόσο, παρά την κριτική που έχει ασκηθεί στο κοινοτικά πρόγραµµα που
εµπλέκουν τους κατοίκους της γειτονιάς στις παρεµβάσεις πρόληψης και σχετίζεται πρώτιστα µε το
βαθµό δικαιοδοσίας της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και ζητήµατα επέκτασης του άτυπου (και µερικές
φορές και του επίσηµου) κοινωνικού ελέγχου, εντούτοις η συµβολή τους στις µεθόδους της
αντεγκληµατικής πολιτικής δεν είναι επουσιώδης.
Όσον αφορά την αναπτυξιακή προσέγγιση (developmental perspective), στόχος της είναι µια
έγκαιρη παρέµβαση σε παράγοντες που ενυπάρχουν στην πορεία ανάπτυξης του παιδιού και οι
οποίοι µπορεί να οδηγήσουν τον ανήλικο προς αντικοινωνικές ή παρεκκλίνουσες συµπεριφορές και
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πιθανόν προς µία χρόνια ή επαναλαµβανόµενη εγκληµατικότητα (χρόνιοι εγκληµατίες)78 . Η
προσέγγιση αυτή ερµηνεύει την εµφάνιση της παραβατικής συµπεριφοράς µέσα από τις θεωρίες
του ελέγχου, της εκµάθησης και του διαφορικού συγχρωτισµού. Μάλιστα, λαµβάνοντας υπόψη ότι
η ανθρώπινη ανάπτυξη διαµορφώνεται µέσα από πλήθος διαδικασιών, επικεντρώνεται στη
διαχείριση πολλαπλών παραγόντων79. Συγκεκριµένα, η αναπτυξιακή προσέγγιση υποστηρίζει ότι
κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του ατόµου οι διάφορες φάσεις της ζωής του αλληλεπιδρούν µεταξύ
τους µε αποτέλεσµα οι συµπεριφορές του παρελθόντος να επηρεάζουν και τις µελλοντικές
συµπεριφορές80. Για το σκοπό αυτό, η παρέµβαση ξεκινά, κατά το ιδανικότερο, από το σηµείο της
γέννησης του παιδιού και παρακολουθεί την εξέλιξη του µέσα από την είσοδο του στην οικογένεια,
το πέρασµα από το σχολείο, τη δηµιουργία σχέσεων µε την παρέα και τη δηµιουργία δεσµών µε
την κοινότητα. Τα προγράµµατα πρόληψης που εκπορεύονται από αναπτυξιακές προσεγγίσεις
προσανατολίζονται στη σωστή ανάπτυξη των παιδιών µέσω παρεµβάσεων που περιορίζουν τους
παράγοντες “κινδύνου” και ενισχύουν τους παράγοντες που µπορούν να προστατεύσουν το παιδί
και συναρτώνται µε τους τρεις βασικότερους φορείς κοινωνικοποίησης - την οικογένεια, το σχολείο
και τις παρέες. Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους γονείς, η διαχείριση της επιθετικής –
υπερδραστήριας συµπεριφοράς, η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς και η θετική επιρροή της
παρέας θεωρούνται πολύ σηµαντικοί παράγοντες προς αυτήν την κατεύθυνση. Ειδικά όσον αφορά
τα νεαρά άτοµα, θεωρείται καίριας σηµασίας η αναγνώριση των παραγόντων που ευνοούν την
ανάπτυξη παραβατικών συµπεριφορών, έτσι ώστε να αντιµετωπιστούν έγκαιρα81. Σε αυτούς
συγκαταλέγονται “παράγοντες κίνδυνου” και “προστατευτικοί παράγοντες”, που ωθούν ή
συγκρατούν, αντίστοιχα, το άτοµο από το έγκληµα82.
Ως “παράγοντες κινδύνου”, προσδιορίζονται εκείνες οι επιρροές που αυξάνουν την
πιθανότητα κάποιου για την έναρξη, εµπλοκή, συχνότητα, διάρκεια και συνέχιση της εγκληµατικής
συµπεριφοράς83. Ως “νέοι σε κίνδυνο” χαρακτηρίζονται εκείνοι που βιώνουν καταστάσεις που
ενέχουν πολλαπλούς “παράγοντες κινδύνου”. Έτσι, η κοινωνική ανάπτυξη επιχειρεί να κατευθύνει
τους παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην κοινωνικοποίηση του παιδιού. Οι παράγοντες
“κινδύνου” συνδέονται µε αρνητικές εµπειρίες και βιώµατα του ατόµου που προέρχονται, όπως
είδαµε και παραπάνω, από84:

.
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•
Το οικογενειακό περιβάλλον: µέγεθος οικογένειας, ανεπάρκεια των γονέων στο ρόλο
τους, συγκρούσεις µέσα στην οικογένεια, λειτουργική ή δοµική αποδιοργάνωση,
µονογονεϊκές οικογένειες, ενδοοικογενειακή βία, εγκληµατικότητα των γονέων, ανεπάρκεια
οικονοµικών πόρων, αποξένωση
•
Το περιβάλλον διαµονής: ασταθείς συνθήκες διαµονής, αποδιοργάνωση της γειτονιάς,
αυξηµένη εγκληµατική δραστηριότητα στην περιοχή διαµονής
•
Το σχολείο: µειωµένη σχολική επίδοση, σκασιαρχείο, αποβολές, εκδήλωση
αντικοινωνικών/ επιθετικών συµπεριφορών (bullying) ή/ και σε ορισµένες περιπτώσεις
αρνητικές εµπειρίες του παιδιού στο σχολείο ως θύµα των παραπάνω συµπεριφορών
•
Τις παρέες συνοµήλικων: η εκδήλωση παραβατικών συµπεριφορών από το παιδί
συνδέεται µε την παραβατικότητα των φίλων και τη συναναστροφή µε παραβατικούς
ανηλίκους ή ενήλικες
•
Την απασχόληση: ανεπαρκής εκπαίδευση, ελλιπής κατάρτιση, ανεργία
•
Την κοινωνικοοικονοµική αποστέρηση (φτώχεια)
•
Τα ατοµικά χαρακτηριστικά: ηλικία, διαφορές φύλου, ανεπαρκές γνωστικό υπόβαθρο,
γνωρίσµατα της προσωπικότητας, υπερκινητικότητα, υπερδραστηριότητα
•
Την πρώιµη έναρξη της παραβατικής συµπεριφοράς, την κατάχρηση αλκοόλ και
άλλων ουσιών, καθώς και άλλες αποκλίνουσες συµπεριφορές (κάπνισµα, εγκυµοσύνη σε
εφηβική ή νεαρή ηλικία, κ.ά.)
•
Τις κοινωνικές αλλαγές: µετανάστευση, αστικοποίηση, δυσκολίες στην κοινωνική
ενσωµάτωση, κοινωνικός αποκλεισµός, αποξένωση

Οι παρεµβάσεις της κοινωνικής ανάπτυξης αναγνωρίζουν και κατευθύνουν τους παράγοντες
αυτούς σε κρίσιµα σηµεία της ανάπτυξης του ατόµου. Τέτοια σηµεία είναι η γέννηση, η
προσχολική ηλικία, η µετάβαση από τη µια βαθµίδα εκπαίδευσης στην άλλη, η µετάβαση στην
αγορά εργασίας, καθώς και κάθε µετάβαση σε κάποιο επόµενο στάδιο ανάπτυξης. Έτσι, κατά τη
διαδικασία κοινωνικοποίησης αναγνωρίζονται αιτιώδεις σχέσεις ανάµεσα στις συµπεριφορές που
εκδηλώνονται σε κάθε αναπτυξιακή φάση του παιδιού (προσχολικής και σχολικής ηλικίας:
δηµοτικού, γυµνασίου, λυκείου) και τη µετέπειτα κοινωνική του ανάπτυξη85.
Οι παραπάνω παράγοντες θεωρούνται ως “παράγοντες κινδύνου” που συµβάλλουν στην
εµφάνιση παραβατικών συµπεριφορών από τους νέους86. Ωστόσο, η ύπαρξή τους δεν καθορίζει την
εµφάνιση παραβατικών συµπεριφορών ούτε ερµηνεύει, κατά τρόπο δογµατικό τα αίτια εµφάνισής
τους87. Η αναγνώρισή τους στοχεύει στο να µειώσει τις αρνητικές συνέπειες στη ζωή των ανηλίκων
από την επίδραση των εν λόγω παραγόντων ενισχύοντας παράλληλα τους βασικούς θεσµούς
κοινωνικοποίησης. Συνεπώς, είναι σηµαντικό η αναγνώριση των παραγόντων να συνοδεύεται από
την εκτίµηση µια σειράς άλλων παραγόντων που αλληλεπιδρούν µε αυτούς και συνθέτουν το
πλαίσιο εµφάνισής τους, όπως οι παράγοντες του κοινωνικού περιβάλλοντος, καθώς και το
85
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σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης.
Από την άλλη πλευρά, ως “προστατευτικοί παράγοντες” ή “παράγοντες συγκράτησης”
θεωρούνται εκείνες οι επιρροές, εσωτερικές ή εξωτερικές, ή εκείνοι οι µηχανισµοί, που βοηθούν τα
παιδιά και τα νεαρά άτοµα να αντεπεξέλθουν καλύτερα και να γίνονται πιο ανθεκτικά στις
δυσµενείς περιστάσεις της ζωής88. Ορισµένοι από αυτούς µπορεί να είναι η συγκροτηµένη και
ολοκληρωµένη προσωπικότητα ως απόρροια της επιτυχούς κοινωνικοποίησης του ατόµου, οι
δεσµοί µε την οικογένεια και το υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον. Επιπλέον, η καλή
επίδοση στο σχολείο και οι θετικές σχέσεις µε αυτό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον
ενισχύουν το δεσµό του ατόµου µε την κοινωνία89. Μεταξύ των προσεγγίσεων πρόληψης που
προσανατολίζονται στην ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων συγκαταλέγονται οι
παρεµβάσεις90:

.

.

•
ενδυνάµωσης της οικογένειας, υποστήριξης των γονέων στο ρόλο τους και βελτίωσης
της γονικής επίβλεψης
•
ενίσχυσης του ρόλου του σχολείου, δέσµευσης των παιδιών προς αυτό, που
παράλληλα καλλιεργούν το αίσθηµα ικανοποίησης και τη θετική σχέση του παιδιού µε αυτό
και αποσκοπούν στον περιορισµό του σκασιαρχείου και των σχολικών αποβολών
•
συνεργασίας των βασικών φορέων κοινωνικοποίησης των παιδιών: οικογένειας –
σχολείου

Όπως φαίνεται, οι παρεµβάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση των “προστατευτικών
παραγόντων” επικεντρώνονται στην ανάπτυξη θετικών στοιχείων στους νέους και για το λόγο
αυτό, συνήθως, δεν απευθύνονται σε συγκεκριµένους πληθυσµούς, αλλά στο σύνολο των
ανηλίκων. Η κοινωνική προσέγγιση, εποµένως, στοχεύει να µειώσει την επαφή ενός προσώπου µε
όσο το δυνατόν περισσότερους από τους παράγοντες “κινδύνου” σε πρώιµο στάδιο και παράλληλα
να ενισχύσει και να ενδυναµώσει τους “προστατευτικούς παράγοντες” που προάγουν ώριµες
στάσεις και συµπεριφορές, οι οποίες αποτρέπουν βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα την
εµφάνιση της παραβατικής συµπεριφοράς91. Μάλιστα, η παρέµβαση πρέπει να προσαρµόζεται στην
ηλικιακή φάση του παιδιού και τους παράγοντες “κινδύνου” που συνδέονται από τη βιβλιογραφία
µε αυτήν, ώστε να είναι πιο αποτελεσµατική92.
Όσον αφορά την κοινωνική προσέγγιση, αυτή συνδέει τις κοινωνικές ανισότητες και την
άνιση κοινωνική κατανοµή µε την ύπαρξη µη προνοµιούχων κοινωνικών τάξεων93. Έτσι, τα
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προβλήµατα στα άτοµα που αντιµετωπίζουν κοινωνικές και οικονοµικές δυσχέρειες είναι, έως ένα
βαθµό, αναµενόµενες καταστάσεις που συναρτώνται µε το υπάρχον κοινωνικό καθεστώτος, το
άγχους και τις στερήσεις που αυτό συνεπάγεται. Οι αναπτυξιακές δυσκολίες των παιδιών και των
οικογενειών τους εφόσον έχουν κοινωνική προέλευση µπορούν να εντοπιστούν και να γίνουν
στόχος συγκροτηµένων κοινωνικών παρεµβάσεων. Τα προγράµµατα κοινωνικής ανάπτυξης, εκτός
από την άµεση προστασία του κοινωνικού συνόλου µέσα από την κάλυψη αναγκών και την
διασφάλιση παροχών, επιδιώκουν και την πρόληψη κοινωνικών προβληµάτων που προκύπτουν
εξαιτίας της µη ικανοποιητικής πρόσβασης σε κοινωνικές παροχές και δικαιώµατα, όπως η εργασία
και η εκπαίδευση ή της µη ικανοποιητικής λειτουργίας των θεσµών, όπως η οικογένεια και το
σχολείο94. Στη διαδικασία αυτή, κεντρική θέση έχει η δόµηση και αναδόµηση των κοινωνικών
δοµών και θεσµών µε τη συµµετοχή ολόκληρης της κοινότητας. Γενικά, η κοινωνική προσέγγιση
αφορά τα προνοιακά µέτρα που λαµβάνονται από το κράτος στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής
πολιτικής.
Από την άποψη των τεσσάρων τύπων προληπτικών µέτρων -πρωτογενών, δευτερογενών και
τριτογενών τεταρτογενών- οι προσεγγίσεις της κοινωνικής ανάπτυξης χρησιµοποιούνται, κυρίως,
ως πρωτογενή και µερικές φορές ως δευτερογενή µέτρα πρόληψης. Οι πρωτογενείς παρεµβάσεις
απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσµού και επικεντρώνονται στην ενίσχυση των προστατευτικών
παραγόντων µέσα από τη λήψη µέτρων κοινωνικής πολιτικής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής
για το σύνολο των παιδιών και ολόκληρης της κοινωνίας. Από την άλλη, οι δευτερογενείς
παρεµβάσεις είναι «στοχοθετηµένες», απευθύνονται σε παιδιά και οικογένειες που αντιµετωπίζουν
συγκεκριµένα προβλήµατα µε σκοπό να τα κατευθύνουν και να προλάβουν τυχόν µελλοντικές
παραβατικές συµπεριφορές των ανηλίκων. Οι παρεµβάσεις της κοινωνικής ανάπτυξης
υλοποιούνται µέσα από µακροπρόθεσµα προγράµµατα που ανταποκρίνονται στις µεταβαλλόµενες
ανάγκες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ζωής και υποστηρίζουν όλες τις όψεις της
κοινωνικής ζωής του παιδιού.
Στο πλαίσιο των παραπάνω προγραµµάτων, οι νέοι δεν αντιµετωπίζονται µε την παραδοσιακή
έννοια, δηλαδή ως ευάλωτα µέλη της κοινωνίας, αλλά ενδυναµώνονται, έτσι ώστε να αντιληφθούν
τις δυνατότητές τους και να καθορίσουν οι ίδιοι το µέλλον τους. Το αφετηριακό αυτό σηµείο
απεικονίζει όχι µόνο τη φύση και τον προσανατολισµό της κοινωνικής ανάπτυξης, αλλά και τους
ρόλους που διαδραµατίζουν σε αυτήν το άτοµο και η κοινωνία ευρύτερα. Όπως φαίνεται,
εποµένως, η κοινωνική ανάπτυξη αποτελεί µια τάση στην κοινωνική πρόληψη που συνδυάζει
πολλές επιµέρους µορφές της, όπως το κοινοτικό συµµετοχικό πρότυπο, αποκεντρωµένες
παρεµβάσεις, αναπτυξιακές παρεµβάσεις σε καίρια ηλικιακά στάδια, παρεµβάσεις σε θεσµούς, σε
κοινωνικούς, οικονοµικούς και πολιτισµικούς παράγοντες95 . Η σύνθεση µεταξύ των τριών
προσεγγίσεων (αναπτυξιακής, κοινωνικής, κοινοτικής) φαίνεται ότι µπορεί να συµβάλλει σε
επιτυχέστερες στρατηγικές πρόληψης. Ωστόσο, κάτι τέτοιο είναι αρκετά δύσκολο να επιτευχθεί,
κυρίως, λόγω της εµβέλειας της συνεργασίας και του οικονοµικού κόστους, που µια τέτοια
συνεργασία συνεπάγεται. Σε κάθε περίπτωση, η συνεργασία φορέων του δηµόσιου και ιδιωτικού
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τοµέα, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, των κοινωνικών υπηρεσιών (οικογένειας, ανηλίκων,
κ.ά.) και της αστυνοµίας µπορεί να αποδώσει καλύτερα στην πρόληψη του εγκλήµατος96.
Ανακεφαλαιώνοντας να πούµε ότι, η θεωρητική προσέγγιση της κοινωνικής ανάπτυξης
συνάδει µε αυτήν της κοινωνικής πρόληψης και έχει ως αφετηρία την υπόθεση ότι το έγκληµα
αποτελεί συνάρτηση κοινωνικών, οικονοµικών και περιβαλλοντικών παραγόντων και γι’ αυτό,
επιδίδεται στον προσδιορισµό του ευρύτερου κοινωνικού, οικονοµικού και πολιτισµικού πλαισίου
στο οποίο ζει και αναπτύσσεται το άτοµο97 . Συνεπώς, οι προληπτικές παρεµβάσεις της
επικεντρώνονται σε αυτούς ακριβώς τους παράγοντες µε στόχο να µειώσουν το έγκληµα98.
Ωστόσο, τόσο οι “παράγοντες κινδύνου” όσο και οι παρεµβάσεις που κατευθύνονται σε αυτούς
αναζητούνται περισσότερο στην εµπειρική έρευνα και σε εµπειρικά τεκµηριωµένες (evidence
based) µεθόδους και πρακτικές παρά σε µεµονωµένες θεωρίες που ανάγουν σε αιτιολογικούς της
παραβατικότητας µεµονωµένους παράγοντες99 .367 Ο λόγος για τον οποίο συµβαίνει αυτό
βρίσκεται στο ότι οι συγκεκριµένοι παράγοντες (προστατευτικοί και “κινδύνου”) δεν είναι
ανεξάρτητοι από το πλαίσιο (κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτικό, πολιτιστικό, θεσµικό) εµφάνισής
τους, αλλά αντιθέτως προσδιορίζονται από αυτό σε σηµαντικό βαθµό. Εποµένως, δεν πρόκειται για
κάποιο ποιοτικό χαρακτηριστικό των παραγόντων που τους προσδίδει µια συγκεκριµένη ιδιότητα,
αλλά µάλλον για ένα συγκυριακό σχήµα που αποτελείται από µια σειρά παραγόντων που
αλληλοεπηρεάζονται, αλληλοτροφοδοτούνται και καθορίζουν την εκδήλωση µιας συµπεριφοράς
από τους ανηλίκους. Για το λόγο αυτό, πραγµατοποιούνται εθνικής και τοπικής εµβέλειας έρευνες
µε σκοπό αφενός να αναγνωρίσουν παρόµοιους παράγοντες στο πλαίσιο εµφάνισής τους και
αφετέρου να προτείνουν την καταλληλότερη παρέµβαση για τη διαχείρισή τους. Συνήθως,
πρόκειται για µακροχρόνιες έρευνες, καθώς τόσο η αναγνώριση όσο και η µέτρηση των εν λόγω
παραγόντων δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση καθαρά ποσοτικών εργαλείων, αλλά
παράλληλα χρειάζεται και µια σε βάθος χρόνου ποιοτικού τύπου προσέγγιση που θα επιτρέπει µια
γενικότερη θεώρηση των πραγµάτων100.

.

Κοινωνική πρόληψη & κοινωνική ανάπτυξη: Η ελληνική εµπειρία
Η θέση της πρόληψης στο σύστηµα αντεγκληµατικής πολιτικής της χώρας µας
αντικατόπτριζε µέχρι πρόσφατα το περιεχόµενο της παραδοσιακής λειτουργίας της ποινής που
συνίστατο στην αποτροπή και την διαπαιδαγώγηση101 . Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, και
ειδικότερα τη δεκαετία του ’80, διαφάνηκαν οι όψεις της κοινωνικής πρόληψης στο σύστηµα της
αντεγκληµατικής πολιτικής, οι οποίες έχοντας προνοιακό, κυρίως, χαρακτήρα επικεντρώνονταν
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κατά κύριο λόγο στην πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων. Συγκεκριµένα, το 1987
συστάθηκε για πρώτη φορά, από το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης το Συµβούλιο Πρόληψης της
Εγκληµατικότητας (ν.1738/1987), το οποίο όµως δε λειτούργησε ουσιαστικά. Κατά τη δεκαετία του
’90, οι αντεγκληµατικές πολιτικές έλαβαν πιο συστηµατοποιηµένο χαρακτήρα προκειµένου να
ανταποκριθούν στις συνθήκες της συγκεκριµένης περιόδου που χαρακτηριζόταν από τις έντονες
κοινωνικές αλλαγές που έφεραν η µαζική είσοδος µεταναστών, η πολυπολιτισµικότητα, η
συνεπαγόµενη ανασφάλεια και ο φόβος του εγκλήµατος, συνθήκες που αναµφίβολα ευνοούσαν την
εµφάνιση των πολιτικών ασφαλείας. Ενδεικτικά, αναφέρουµε τα προγράµµατα αστυνόµευσης
«Ασφαλείς πόλεις», «Αστυνοµικός της γειτονίας» και «σχολικοί φύλακες» που αποτέλεσαν
χαρακτηριστικά παραδείγµατα των πολιτικών ασφαλείας της δεκαετίας του ’90102.
Αναφορικά µε την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων, το 1999 ιδρύθηκε ο θεσµός
των Τοπικών Συµβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας (στο εξής ΤΟΣΠΑ)103. Τα ΤΟΣΠΑ
αποτελούν ένα σχετικά νέο θεσµό που εµφανίσθηκε στις περισσότερες ευρωπαϊκές, αλλά και στις
υπόλοιπες χώρες κατά τη δεκαετία του ’80 και η σύστασή τους συνάδει µε τη γενικότερη ιδέα της
εποχής που αναδύθηκε για την ενεργό συµµετοχή των πολιτών στην πρόληψη του εγκλήµατος. Τα
ΤΟΣΠΑ λειτουργούν ως αποκεντρωµένες δοµές αντεγκληµατικής πολιτικής που αποσκοπούν στην
πρόληψη της παραβατικής συµπεριφοράς και τη µείωση της ανασφάλειας σε τοπικό επίπεδο. Για το
λόγο αυτό, η λειτουργία του θεσµού ανατίθεται στους ΟΤΑ, οι οποίοι έχουν την κύρια ευθύνη για
τη διαχείριση της παραβατικότητας στο πλαίσιο της τοπικής κοινότητας. Η λειτουργία των ΤΟΣΠΑ
συνεπής προς τις αρχές της κοινωνικής πρόληψης της διαιρετικότητας, της αποκέντρωσης και της
ανάπτυξης συνεργασίας πολλών κοινωνικών φορέων (οικογένειας, σχολείου, εκκλησίας, τοπικών
επιχειρήσεων κ.ά.) προβλέπει την κινητοποίηση, τη συµµετοχή και τη συνεργασία ολόκληρης της
κοινότητας στις υλοποιούµενες πρακτικές πρόληψης, οι οποίες στοχεύουν µέσα από µια σειρά από
παρεµβάσεις στους παράγοντες του κοινωνικού περιβάλλοντος των ανηλίκων στην προαγωγή της
ψυχοκοινωνικής υγείας και ευηµερίας και στην πρόληψη της παραβατικής συµπεριφοράς. Ο ρόλος
τους είναι γνωµοδοτικός και συµβουλευτικός και η θέση των µελών τους τιµητική και άµισθη104,
ενώ η οργάνωση και η λειτουργία τους γίνεται µε απόφαση του ∆ηµάρχου ή Προέδρου της
Κοινότητας, έπειτα από πρόταση του οικείου ∆ηµοτικού η Κοινοτικού Συµβουλίου. Ο θεσµός των
ΤΟΣΠΑ είναι ιδιαιτέρως σηµαντικός, καθώς προσδίδει εγκληµατοπροληπτική διάσταση στις
κοινωνικές και αντεγκληµατικές πολιτικές που υλοποιούνται από την τοπική αυτοδιοίκηση
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Βλ. σχετικά, Ζαραφωνίτου Χρ. (Chr. Zarafonitou) (2003), “New tendencies in prevention policy in Greece”, ό.π., σελ. 1565-1566,
Ζαραφωνίτου, Χ. (2003), Πρόληψη της εγκληµατικότητας σε τοπικό επίπεδο: οι σύγχρονες τάσεις της εγκληµατολογικής έρευνας, ό. π.,
σελ. 155-156 και Σπινέλλη, Κ. (1994), «Αντεγκληµατική Πολιτική για ανήλικα άτοµα: Προβληµατισµοί, πρότυπα, προοπτικές», στο
Κουράκης, Ν. (1994) Αντεγκληµατική Πολιτική, Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα, σελ 280.
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Μπέσιλα-Βήκα, Ε (2005), «Η συµβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην πρόληψη της παραβατικότητας των ανήλικων»,
εισήγηση στην εκδήλωση του Ινστιτούτου ∆ηµοκρατίας µε θέµα: «Πρόληψη παραβατικότητας ανηλίκων», που πραγµατοποιήθηκε
στη Νέα Φιλαδέλφεια, στις 3 Οκτωβρίου 2005, εκδ. Φιλελεύθερη Έµφαση, Τριµηνιαία Επιθεώρηση του Ινστιτούτου ∆ηµοκρατίας
Κωνσταντίνος Καραµανλής, Οκτώβριος – ∆εκέµβριος 2005, Τεύχος 25, σελ. 92-95.
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αναδεικνύοντας τη συγγενική σχέση µεταξύ κοινωνικής και αντεγκληµατικής πολιτικής105 .
Ωστόσο, στην Ελλάδα, ο θεσµός δεν έχει λειτουργήσει ακόµη ουσιαστικά και κατ’ επέκταση δεν
µπορεί να αποτιµηθεί ακόµη το έργο και η συµβολή του στους µηχανισµούς της προληπτικής
αντεγκληµατικής πολιτικής.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 2001 συστάθηκε το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για την Πρόληψη του
Εγκλήµατος (Ε.∆.Π.Ε., EU Crime Prevention Network/ EUCPN), που συντονίζει τη δράση των
κρατών στο συγκεκριµένο τοµέα και καθιστά ευρύτερα γνωστές τις λεγόµενες «καλές πρακτικές»,
που εφαρµόζουν οι χώρες µέλη του δικτύου για την πρόληψη της παραβατικής συµπεριφοράς106. Η
ανταλλαγή των πρακτικών γίνεται, κυρίως, µέσα από συνέδρια (Best Practice Conferences)107. Το
Ε.∆.Π.Ε., εκτός από τη νεανική παραβατικότητα, εκτείνει τη δράση του σε δύο ακόµη πεδία
εγκληµατικότητας: την εγκληµατικότητα των πόλεων και την εγκληµατικότητα που σχετίζεται µε
τα ναρκωτικά.
Παράλληλα, τη δεκαετία του ’90 ιδρύθηκαν οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων (ΕΠΑ)
(άρθρο 18 ν.2298/1995) στο νοµοθετικό πλαίσιο των οποίων εισήχθησαν πρόσφατα τροποποιήσεις
(Ν. 3860/2010) που προβλέπουν την αναβάθµιση της λειτουργίας τους µέσα από τη δηµιουργία
ενός σύγχρονου Κανονισµού Λειτουργίας των Εταιρειών108. Οι ΕΠΑ είναι νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου που εκπροσωπούνται από επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο και εποπτεύονται
από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης. Η συµµετοχή των µελών στο ∆.Σ. είναι τιµητική και άµισθη, γι’
αυτό και τα µέλη του επιλέγονται µε τα κριτήρια της ειδικής µόρφωσης και κοινωνικής τους
ευαισθησίας. Ο βασικός σκοπός των ΕΠΑ είναι η πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων
που ενδέχεται να αντιµετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες και να συγκεντρώνουν παράγοντες του
οικογενειακού τους περιβάλλοντος ή άλλων συνθηκών που µπορεί να οδηγήσουν σε παραβατική
συµπεριφορά. Για το λόγο αυτό, οι ΕΠΑ αποσκοπούν στην παροχή υλικής και κοινωνικής
στήριξης, επαγγελµατικής κατάρτισης, εκπαίδευσης, πολιτιστικής καλλιέργειας, ψυχαγωγίας και
στέγης σε ανηλίκους στους οποίους έχουν επιβληθεί αναµορφωτικά µέτρα ή έχουν απολυθεί από
ίδρυµα αγωγής ανηλίκων ή κατά των οποίων εκκρεµεί ποινική δίκη για αξιόποινη πράξη, ή
διαβιώνουν σε κοινωνικό περιβάλλον που δυσχεραίνει την ανάπτυξή τους ή αντιµετωπίζουν
δυσχέρειες κοινωνικής προσαρµογής. Επίσης, πρόσφατα (Ν. 3860/2010) ιδρύθηκε αυτοτελές
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόµενο από το
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων για την πρόληψη και την
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αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της παραβατικότητας των ανηλίκων και το συντονισµό της
δράσης του δικτύου των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων µε την επωνυµία «Κεντρικό
Επιστηµονικό Συµβούλιο για την πρόληψη και την αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της
παραβατικότητας των ανηλίκων» (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.) 109. Το Συµβούλιο, εφόσον λειτουργήσει όπως
προβλέπεται, µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικά στην προληπτική αντεγκληµατική πολιτική για
ανηλίκους, ενώ παράλληλα µπορεί να αποτελέσει κεντρικό συντονιστικό φορέα των δράσεων
πρόληψης που υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο.
Επιπλέον, να αναφέρουµε ότι στον τοµέα των ναρκωτικών, κατά τη δεκαετία του ‘80
πραγµατοποιήθηκαν κάποιες αξιόλογες εξελίξεις που αφορούσαν τη θέσπιση της ανάπτυξης
προγραµµάτων πρόληψης µέσα από τη λειτουργία του Οργανισµού κατά των Ναρκωτικών
(ΟΚΑΝΑ, ν. 1729/87 για την «καταπολέµηση της διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία των νέων
και άλλες διατάξεις, όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε το ν. 2161/1993)110.
Τα τελευταία χρόνια, τα προγράµµατα πρόληψης που απευθύνονται στο θεσµό του σχολείο
γνωρίζουν αυξανόµενη ανάπτυξη στη χώρα µας. Στο πλαίσιο της αναβάθµισης της λειτουργίας και
του ρόλου του θεσµού του σχολείου και του σχολικού περιβάλλοντος, το Υπουργείο ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων ίδρυσε το θεσµό των Προγραµµάτων Αγωγής Υγείας111. Η υλοποίηση
των προγραµµάτων Αγωγής Υγείας ξεκίνησε στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση το σχολικό έτος
2000-2001, όταν δηµιουργήθηκε το Εθνικό ∆ίκτυο Αγωγής Υγείας και ιδρύθηκαν οι πρώτοι
Συµβουλευτικοί Σταθµοί Νέων112. Το δίκτυο επεκτάθηκε στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση το
σχολικό έτος 2001-2002. Τα προγράµµατα Αγωγής Υγείας περιλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα
θεµατολογίας (εξαρτησιογόνες ουσίες: ναρκωτικά - αλκοόλ – τσιγάρο, διατροφή και διατροφικές
συνήθειες, σεξουαλική αγωγή, σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα, διαπροσωπικές σχέσεις,
ψυχική υγεία, αντιµετώπιση άγχους σχολικού - εργασιακού, προσωπική υγιεινή και υγεία,
περιβάλλον, εθελοντισµός, ισότητα των δύο φύλων, κοινωνικός αποκλεισµός, ίσες ευκαιρίες,
κυκλοφοριακή αγωγή) και υλοποιούνται µε την εθελοντική συνεργασία εκπαιδευτικών που έχουν
επιµορφωθεί για το σκοπό αυτό. Ειδικότεροι στόχοι των προγραµµάτων αποτελούν η αλλαγή
στάσης και συµπεριφορών των µαθητών, η ενίσχυση των δεξιοτήτων, της υπευθυνότητας, της
αυτοεκτίµησης, της αυτοπεποίθησης, της προσωπικότητας και της ικανότητας του µαθητή για την
υιοθέτηση θετικών τρόπων και στάσεων ζωής και γενικά η πρόληψη και προαγωγή της υγείας των
µαθητών. Για το σκοπό αυτό, επιχειρούνται αλλαγές στο σχολικό περιβάλλον, στις µεθόδους
διδασκαλίας και µάθησης µέσα από την ενίσχυση της ποιότητας της επικοινωνίας εκπαιδευτικών
και µαθητών, της ανάπτυξης δηµιουργικών σχέσεων, της αναγνώρισης της σηµασίας της ψυχικής,
συναισθηµατικής, κοινωνικής και σωµατικής υγείας, του σεβασµού της διαφορετικότητας, της
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ισότητας και των ανθρώπινων δικαιωµάτων. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούν τα προγραµµάτων
Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας βασίζονται κατά κύριο λόγο στην ενεργητική συµµετοχή, στις
βιωµατικές µεθόδους (δραµατοποίηση, θεατρικό παιχνίδι, γράψιµο µιας ιστορίας), στη
συµβουλευτική, στη δηµιουργική έκφραση (π.χ. ζωγραφική), στη διάλεξη, στην προβολή βίντεο ή
ταινίας, κλπ. Η αξιολόγηση των προγραµµάτων αφορά το περιεχόµενο, τις µεθόδους και την
ικανοποίηση των συµµετεχόντων από το πρόγραµµα και πραγµατοποιείται µέσα από την οµαδική
εργασία σε οµάδες και τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίων.
Αντίστοιχα, οι Συµβουλευτικοί Σταθµοί Νέων (ΣΣΝ), που επίσης έχουν ιδρυθεί µε
πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, έχουν σκοπό τη δηµιουργία θετικού κλίµατος στη σχολική
κοινότητα µε στόχο την πρόληψη των παραγόντων που ευνοούν την παραβατική συµπεριφορά113.
Για το σκοπό αυτό, επιδιώκεται η αναγνώριση φαινοµένων ενδοσχολικής βίας και αντικοινωνικών
συµπεριφορών, η ανάπτυξη της συνεργασίας σχολείου και οικογένειας, µαθητών, εκπαιδευτικών
και γονέων, η υποστήριξη δραστηριοτήτων πρόληψης µε τη συνεργασία του σχολείου και την
ευρύτερη κοινότητα, η εµψύχωση, η στήριξη και η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτών και η
συµβουλευτική της οικογένειας. Οι ΣΣΝ έχουν τη δυνατότητα εντοπισµού, διάγνωσης, βραχείας
ψυχολογικής παρέµβασης και παραποµπής των περιπτώσεων µαθητών που χρήζουν ιδιαίτερης
ψυχολογικής αντιµετώπισης, ενώ µέσα από την εκπαίδευση στις Σχολές Γονέων οι γονείς
λαµβάνουν συµβουλευτική και ενηµέρωση για να ανταποκριθούν στις ανάγκες του ρόλου τους,
υποστηρίζονται στο να αποκτήσουν δεξιότητες και ενδυναµώνονται στο γονεϊκό τους ρόλο
γενικότερα.
Στην υλοποίηση των προγραµµάτων Αγωγής Υγείας, το Υπουργείο ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων συνεργάζεται µε κυβερνητικούς και µη κυβερνητικούς φορείς που
δραστηριοποιούνται στο χώρο της πρόληψης ουσιών σε επίπεδο εκπαίδευσης και υποστήριξης των
εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και στην υλοποίηση των προγραµµάτων114 . Τα προγράµµατα
πρόληψης της χρήσης ουσιών και προαγωγής της υγείας του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων
Ατόµων (στο εξής ΚΕΘΕΑ) αποτελούν µερικά από αυτά. Τα προγράµµατα και οι δραστηριότητες
πρόληψης του ΚΕΘΕΑ απευθύνονται στην εκπαιδευτική κοινότητα (µαθητές, εκπαιδευτικοί,
γονείς) όλων των βαθµίδων, στην τοπική κοινωνία, στην οικογένεια και σε πληθυσµούς υψηλού
κινδύνου για χρήση ουσιών και έχουν στόχο την πρόληψη της χρήσης ουσιών και των
παρεπόµενων επιπτώσεων της συγκεκριµένης συµπεριφοράς (περιθωριοποίηση, κοινωνικός
αποκλεισµός, παραβατικές συµπεριφορές) µέσα από την ενεργητική συµµετοχή και τη βιωµατικής
µάθηση.
Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται και στη χώρα µας ένα αυξανόµενο ενδιαφέρον
για τη διερεύνηση της έκτασης και των διαστάσεων της σχολικής βίας µεταξύ των µαθητών, καθώς
και για το σχεδιασµό αντίστοιχων προγραµµάτων πρόληψης της βίας και των παραβατικών
συµπεριφορών στο χώρο του σχολείου. Μια εξαιρετικά σηµαντική πρωτοβουλία είναι η υλοποίηση
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προγραµµάτων κοινωνικής διαµεσολάβησης στα σχολεία115 . Τα προγράµµατα έχουν ήδη
υλοποιηθεί σε αρκετά σχολεία (Γερµανική Σχολή, 2ο Γυµνάσιο Ασπροπύργου, Πειραµατικό
Γυµνάσιο Ιωνιδείου, Βαρβάκειο Λύκειο και ∆ηµοτικό Αρµένων Ρεθύµνου) και τα αποτελέσµατα
από την εφαρµογή τους δείχνουν ήδη θετικές αλλαγές στις στάσεις και στον τρόπο επίλυσης των
διαφορών µεταξύ των µαθητών116. Μάλιστα, πρόσφατα ιδρύθηκε το Ελληνικό Κέντρο Κοινωνικής
∆ιαµεσολάβησης για την προώθηση της ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων και της
διαµεσολάβησης στα σχολεία, το οποίο παρέχει εκπαίδευση στη διαµεσολάβηση, καθώς και
τεχνική και συµβουλευτική υποστήριξη στα σχολεία που επιλέγουν να εφαρµόσουν προγράµµατα
της κοινωνικής διαµεσολάβησης.
Επιπλέον, το διάστηµα 2007–2008 πραγµατοποιήθηκε στα σχολεία το διακρατικό πρόγραµµα
«∆ιερεύνηση και αντιµετώπιση του εκφοβισµού και της θυµατοποίησης στο σχολείο»117 µε τη
συνεργασία υπηρεσιών, επαγγελµατιών υγείας, πανεπιστηµιακών και ερευνητικών κέντρων. Το
πρόγραµµα είχε στόχο την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας κατά των παιδιών και των
νέων και ειδικότερα της βίας στο σχολείο. Για το λόγο αυτό, χρησιµοποιώντας τη µεθοδολογία της
έρευνας δράσης που ενέπλεκε ενεργά στη διαδικασία µαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς,
περιλάµβανε επιµέρους διαδικασίες στις οποίες εντάσσονταν η διερεύνηση των αναγκών, η
αντιµετώπισή τους µέσω παρεµβάσεων (ψυχοεκπαιδευτικών) σε δηµοτικά σχολεία, η αξιολόγηση
των παρεµβάσεων, η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σε οµάδες στόχου, η σύσταση προτάσεων
και η ενηµέρωση της ευρύτερης κοινότητας. Το δείγµα του προγράµµατος αποτελούσαν 178
µαθητές 5ης και 6ης τάξης του δηµοτικού µε µέσο όρο ηλικίας τα 11,6 έτη από τέσσερα δηµόσια
σχολεία της Αθήνας (δύο σχολεία ελέγχου και δύο σχολεία παρέµβασης), γονείς και εκπαιδευτικοί.
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε δύο φάσεις: πριν και µετά την παρέµβαση και χρησιµοποίησε τόσο
ποιοτικές όσο και ποσοτικές µεθόδους.
Τα ευρήµατα της έρευνας έδειξαν ότι το ποσοστό των µαθητών-θυµάτων αντιστοιχούσε στο
7,9% (το 10,7% αφορούσε κορίτσια, ενώ το 5,3% αφορούσε αγόρια). Επιπλέον, το 22,5% των
µαθητών υποστήριξε ότι είχαν εκφοβιστεί τουλάχιστον 2-3 φορές το µήνα µε διάφορους τρόπους
(λεκτικά, σωµατικά, σχόλια ή χειρονοµίες σεξουαλικού περιεχοµένου, µε κοινωνικό αποκλεισµό,
απειλές). Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό των µαθητών-θυτών που οµολόγησαν ότι είχαν
εκφοβίσει άλλους µαθητές ήταν 5,6%. (το 7,4% αφορούσε αγόρια, ενώ το 3,6% αφορούσε
κορίτσια). Επίσης, το 10,1% υποστήριξε ότι έχει εκφοβίσει άλλους µαθητές 2-3 φορές το µήνα µε
διάφορους τρόπους. Παρά το γεγονός ότι η έρευνα έδειξε υψηλά ποσοστά εκφοβισµού, εντούτοις η
115
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αντιµετώπιση του φαινοµένου δε γινόταν µε επαρκή τρόπο, καθώς όπως έδειξε η έρευνα υπήρχε
τόσο άγνοια για τις διαστάσεις του από τους γονείς και εκπαιδευτικούς όσο και ανεπάρκεια
υποστήριξής τους στην αντιµετώπιση.
Η επανάληψη της έρευνας µετά το πέρας της παρέµβασης έδειξε µείωση στο ποσοστό των
µαθητών που ενεπλάκησαν σε κάποια µορφή εκφοβισµού είτε ως θύτες είτε ως θύµατα, ενώ η
παρέµβαση τους βοήθησε να µιλούν περισσότερο τόσο στην οικογένεια όσο και στους
εκπαιδευτικούς για τις συγκεκριµένες εµπειρίες τους και να καταλαβαίνουν πότε γίνονται οι ίδιοι ή
οι συµµαθητές τους θύµατα εκφοβισµού. Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατα της έρευνας
επεσήµαναν την ανάγκη υλοποίησης δράσεων στο σχολείο για την ανάπτυξη θετικής σχολικής
ατµόσφαιρας, κατάλληλου σχολικού προγράµµατος, επιµόρφωσης και υποστήριξης των
εκπαιδευτικών και ενίσχυσης των κοινωνικών και συναισθηµατικών δεξιοτήτων των µαθητών µε
τη συνεργασία µαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Αντίστοιχες παρεµβάσεις υλοποιούνται και σε
άλλα σχολικά περιβάλλοντα118.
Συνοψίζοντας την ελληνική εµπειρία, η αντεγκληµατική πολιτική στην Ελλάδα συνδεόταν µε
τους παραδοσιακούς µηχανισµούς καταστολής του εγκλήµατος. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια,
ιδιαίτερα από τη δεκαετία του ’90, υπό την επίδραση των τάσεων της κοινωνικής πολιτικής και των
διεθνών εξελίξεων στην αντεγκληµατική πολιτική, στράφηκε προς την υιοθέτηση των πρακτικών
της κοινωνικής πρόληψης. Προς αυτήν την κατεύθυνση, εισήχθησαν διατάξεις στη νοµοθεσία
ανηλίκων µε κοινωνικό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα που σκοπό είχαν τον περιορισµό των
κατασταλτικών απαντήσεων στο ελάχιστο και την παράλληλη ενίσχυση των µηχανισµών πρόληψης
της παραβατικότητας. Οι συγκεκριµένες προσπάθειες σε επίπεδο θεσµού κρίνονται ως πολύ
σηµαντικές, εντούτοις ο σχετικά πρόσφατος χαρακτήρας τους σε συνδυασµό µε την
αποσπασµατικότητα και την απουσία ενιαίας εγκληµατοπροληπτικής στρατηγικής δεν επιτρέπει
την αξιολόγηση των µέχρι τώρα υλοποιούµενων δράσεων. Αυτό που χρειάζεται προκειµένου να
µπορεί να γίνει µια αποτίµηση του έργου στο πεδίο της κοινωνικής αντεγκληµατικής πολιτικής για
ανηλίκους είναι αφενός η συγκροτηµένη εφαρµογή της νοµοθεσίας και των δράσεων που
προβλέπει και αφετέρου ο σχεδιασµός µακροχρόνιων µελετών αξιολόγησης που µπορούν να
αναδείξουν τη δυναµική τους.

.
Τα προγράµµατα Πρόληψης Kοινοτικής Παραβατικότητας
.

Ο όρος Πρόληψη Kοινοτικής Παραβατικότητας αναφέρεται στη δράση για την αλλαγή των
κοινωνικών συνθηκών στις οποίες οφείλεται η διατήρηση της εγκληµατικότητας σε κατοικηµένες
κοινότητες. Επικεντρώνεται συνήθως στην ικανότητα των τοπικών κοινωνικών θεσµών να
µειώσουν την εγκληµατικότητα σε κατοικηµένες γειτονιές. Τα κοινωνικά ιδρύµατα καλύπτουν ένα
ευρύ φάσµα των οµάδων και οργανισµών - συµπεριλαµβανοµένων των οικογενειών, των δικτύων
φιλίας, συλλόγους, ενώσεις και οργανώσεις - που ενώνουν τους ανθρώπους µέσα στις κοινότητες
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και µε αυτόν τον τρόπο καθοδήγούν και επιρρεάζουν ως ένα βαθµό τη συµπεριφορά σε µια
περιοχή. Μαζί, τα ιδρύµατα αυτά συνθέτουν την κοινωνική δοµή των οικιστικών κοινοτήτων.
Όσον αφορά το πώς θα πρέπει να σκεφτόµαστε για τις προσπάθειες πρόληψης της κοινότικής
παραβατικότητας αυτό είναι συχνά µια σιωπηρή πεποίθηση των κοινωνικών επιστηµόνων, ότι τα
πορίσµατα και οι θεωρίες της κοινωνικής έρευνας µπορούν να µετασχηµατιστούν άµεσα σε
κοινωνικά προγράµµατα ή ότι τα προγράµµατα αυτά µπορούν να κατασκευαστούν ως την ακριβή
υλοποίηση συγκεκριµένων κοινωνικών θεωριών119 . Στην πραγµατικότητα όµως, η απλή
καταµέτρηση των δεδοµένων της κοινοτικής πρόληψης της παραβατικότητας συχνά φαίνεται
συγκεχυµένη και ασυνεπής120. Σε αυτές τις περιστάσεις είναι δελεαστικό να µετατραπεί η πρακτική
συζήτηση σε µια λογική θεωρία. Ωστόσο, αυτό µπορεί να γίνει εµπόδιο αντί να βοηθήσει να
κατανοήσουµε τον πολιτικό χαρακτήρα της πρόληψης της στραγικής αυτής.
Όσον αφορά την παραβατικότητα σε τοπικό επίπεδο υπήρξε ένα συνεχές και συνεπές µοτίβο
της εγκληµατολογικής έρευνας που υποδηλώνει ότι η δοµή της ίδια της κοινότητας διαµορφώνει τα
τοπικά ποσοστά της εγκληµατικότητας - δηλαδή ότι τα ποσοστά εγκληµατικότητας, µπορεί να είναι
κάτι περισσότερο από ενα αθροιστικό αποτέλεσµα των επιµέρους τάσεων της εγκληµατικότητας ή
θυµατοποίησης. Ωστόσο, µεγάλο µέρος της προσπάθειας για να αλλάξει η δοµή των κοινοτήτων,
προκειµένου να µειωθεί το έγκληµα δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχηµένο και βιώσιµο. Αυτό θα
µπορούσε να έχει αρνητικές επιπλώσεις στην ίδια την στρατηγική πρόληψης και να οδηγήσει στην
εγκατάλειψη της παρά το βάρος των έρευνών που δείχνουν τη σηµασία της κοινωνικής ζωής στα
αίτια της παραβατικότητας.
Για να λειτουργήσει σωστά µια τέτοια στρατηγική και να οδηγήσει στον έλεγχο ή ακόµα και
στην µείωση των παραβατικών συµπεριφορών(που δηµιουργούν µε την σειρά τους αίσθηµα
ανασφάλειας) θα έπρεπε πρώτα απο όλα να εξασφαλιστεί η συµµετοχή και η αποδοχή απο την
τοπική κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο θα µπορούσαµε σιγά σιγά να θέσουµε τα θεµέλια της
πολιτικής µας αυτής µέσα απο την διεταιρικότητα και την εγγύτητα η οποία θα αναπτυσσόταν.
Απο την άλλη πλευρά θα συνέβαλε πολύ η εφαρµογή παιδαγωγικών µεθόδων πρόληψης µέσα
απο την ανάπτυξη κοινών αντιλήψεων έπειτα απο συνεπιµόρφωση των κατοίκων και αναπτυξη του
αισθήµατος την συνευθύνης. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, βασική προυπόθεση είναι να
υπάρξει εµπιστοσύνη στους συνανθρώπους µας και κοινωνική αλληλεγγύη. Όλα αυτά µέσα απο
µια “δηµοκρατία της εγγύτητας” η οποία θα συνδυάζει την άµεση µε την συµµετοχική δηµοκρατία
ώστε ο κάθε πολίτης να µπορεί να συµβάλει στις εξελίξεις του τόπου του απο την δική του σκοπιά
Απο µια άλλη οπτική θα µπορούσαµε να πούµε ότι η κοινωνική πολιτική θα πρέπει να
αντιµετωπίσει καταστάσεις παθητικής φτώχιας και να άρει τους αποκλεισµούς της απο διαφορες
κοινωνικές οµάδες. Αποκλεισµοί οι οποίοι µέσα απο την καταπίεση και τον εγκλωβισµό που
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προκαλούν µπορει να οδηγήσουν σε επικίνδυνες καταστάσεις και εποµένως σε αύξηση της
παραβατικότητας.
Υπάρχει µια πληθώρα µοντέλων και πολιτικών σχεδίων συµµετοχικής αντεγκληµατικής
πολιτικής. Πράγµα που οδηγεί από µόνο του στη λήψη µέτρων τα οποία θα είναι προσαρµοσµένα
κοινωνικά, πολιτισµικά και στα υπόλοιπα δεδοµένα µιας χώρας ίσως ακόµα και σε τοπικό επίπεδο.
Επειδή κάθε περιοχή ευνοεί συγκεκριµένου τύπου παραβατικότητα(έχει τους εγκληµατίες που της
αξίζουν) θεωρείται ευνόητο ότι θα χρειαζόταν και συγκεκριµένου τύπου αντιµετώπιση. Αφού η
παραβατικότητα είναι “γέννηµα” της γειτονιάς η ίδια η γειτονιά θα µπορούσε να δώσει και την
λύση (τουλάχιστον σε µικροµεσαίου τύπου παραβάσεις).
Οι κοινωνικοί δεσµοί της γειτονιάς µε τις αξίες της αλληλεγγύης και αλληλοκάλυψης και η
διεκδίκηση της φύσης ως δηµόσιου χώρου κοινού, και κοινόχρηστου σε όλους µπορεί να µην
οδηγήσει στις “ιδανικές” συνοικίες αλλα σίγουρα θα δηµιουργήσει µια στέρεη τοπική συνείδηση.
Για να συµβεί κατι τέτοιο βέβαια δεν είναι απαραίτητο να φτιάξουµε µια κοινωνία της
οµοιοµορφίας αλλα θα πρέπει να προστατέψουµε τους αδύνατους και να είµαστε πιο ανεκτικοί
στην διαφορετικότητα.

.
.
Πρόληψης Kοινοτικής Παραβατικότητας στην Ελλάδα
.

Στην Ελλάδα για πρώτη φορά το 1988, ιδρύεται στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης ένα
πολυπληθές Συµβούλιο Πρόληψης Εγκληµατικότητας (ν.1738/88), που όµως δεν µπόρεσε να
λειτουργήσει. Το 1999 ακολούθησε ο νόµος 2713 αρθρ. 16, που δίνει τη δυνατότητα πλέον σε
όλους τους Δήµους και Διαµερίσµατα της χώρας να ιδρύσουν Τοπικό Συµβούλιο Πρόληψης
Εγκληµατικότητας.
Ο θεσµός αυτός διαπνέεται από τρεις κυρίως βασικές ιδέες:

.

Την αντιµετώπιση του εγκλήµατος, ει δυνατόν µε πρόληψη και όχι µε καταστολή
■
(πριν δηλαδή συµβεί το κακό) και µάλιστα, ακόµη και σε περιοχές µε µειωµένη
εγκληµατικότητα.
Την πρόληψη του εγκλήµατος, που µπορεί να αφορά τη λήψη µέτρων είτε για την
■
εξάλειψη των ευκαιριών που ευνοούν τη δράση του εγκληµατία, είτε και για την
καταπολέµηση των κοινωνικών παραγόντων, που ευνοούν την εξώθηση προς το έγκληµα
ορισµένων συµπολιτών µας, κυρίως όσων ανήκουν στις λεγόµενες «ευπαθείς» κοινωνικές
οµάδες, όπως αποφυλακισµένοι, ουσιοεξαρτηµένοι ή απεξαρτηµένοι, αλλοδαποί, άνεργοι,
πένητες, εγκαταλειµµένα παιδιά, νεαρά παραβατικά άτοµα, κακοποιηµένες γυναίκες κ.λπ.
(κοινωνική πρόληψη).
Το σηµαντικό ρόλο πρόληψης που µπορεί να διαδραµατίσει, πέρα από την επίσηµη
■
Πολιτεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ο ίδιος ο πολίτης.
Η συµµετοχή αυτή των
πολιτών στην πρόληψη της εγκληµατικότητας δεν µπορεί να έχει ασφαλώς, τη µορφή
αυτοδικίας ή κακόβουλων ενεργειών, αφού τέτοιες συµπεριφορές δεν αρµόζουν σε µια
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δικαιοκρατούµενη κοινωνία. Κυρίως, η συµµετοχή αυτή πραγµατώνεται είτε µε τη λήψη
από τον πολίτη ουσιαστικών πρωτοβουλιών και µέτρων, ώστε να αποφεύγει -σε ατοµικό
επίπεδο- τη θυµατοποίησή του, είτε και µε την ενεργό εθελοντική δράση του -σε συλλογικό
επίπεδο- για την προώθηση του έργου ενός Τοπικού Συµβουλίου, που θα περιορίζει τα
κοινωνικά αίτια, τα οποία προκαλούν την παραβατικότητα.

Η Πολιτεία δηλαδή χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις της αντεγκληµατικής πολιτικής και οι
πολίτες, σε συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την τοπική Αστυνοµία και τους κοινωνικούς
φορείς, αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες για την εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης
Παραβατικότητας σε επιµέρους περιοχές.
Για να ενθαρρυνθούν οι Δήµοι στην ίδρυση και λειτουργία των Τοπικών Συµβουλίων
συστάθηκε αρχικά, στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης, µια Οµάδα Διοίκησης Έργου υπό τον
καθηγητή κ. Γιάννη Πανούση (Απρίλιος του 2002).
Αργότερα, το Σεπτέµβριο του 2004, πέρασε σε µία 15µελή οµάδα υπό τον καθηγητή κ.
Νέστορα Κουράκη και το Νοέµβριο του 2005 µετεξελίχθηκε σε ένα 11µελές Κεντρικό Συµβούλιο
Πρόληψης της Παραβατικότητας (άρθρ. 13 ν. 3387/2005) µε αποστολή να προωθήσει τη σύσταση
Τοπικών Συµβουλίων σε βασικούς Δήµους της χώρας και να συντονίζει τη δράση τους.
Για τη διευκόλυνση των Δήµων προετοιµάστηκε πέρυσι και ένα λεπτοµερές και εύκολο στη
χρήση του εγχειρίδιο, στο οποίο περιλαµβάνονται:
➡Οδηγίες για τη σύσταση και λειτουργία τοπικών Συµβουλίων,
➡Συµβουλές στους πολίτες για το πώς να αποφεύγουν ή έστω να περιορίζουν τη
θυµατοποίησή τους,
➡Καταγραφή χρήσιµων διευθύνσεων και τηλεφώνων για έγκαιρη επίλυση προβληµάτων που
µπορούν να οδηγήσουν στην παραβατικότητα (π.χ. κέντρα και συµβουλευτικοί σταθµοί για
αντιµετώπισης της ουσιοεξάρτησης), καθώς και
➡Συγκεκριµένες ιδέες και προτάσεις για τις παρεµβάσεις στις οποίες µπορούν να προβαίνουν
τα Τοπικά Συµβούλια, ώστε να µειώσουν, κατά το δυνατόν, την παραβατικότητα στις περιοχές
τους.
Οι βασικές δραστηριότητες που ασκούν τα Τοπικά Συµβούλια περιγράφονται αρχικά στην υπ
αριθ. 3002/1/14-στ΄/14-1-1-02 (αρθρ.2) απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και είναι οι
ακόλουθες:
Καταγράφουν και µελετούν την παραβατικότητα στο συγκεκριµένο Δήµο ή
■
Κοινότητα.
Σχεδιάζουν και προωθούν ειδικές δράσεις για την πρόληψη της παραβατικότητας και
■
την καταπολέµηση του ρατσισµού, της ξενοφοβίας, της βίας στην οικογένεια, του
κοινωνικού αποκλεισµού και της κοινωνικής ανασφάλειας.
Μεριµνούν για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την ενεργό συµµετοχή τους σε
■
προγράµµατα πρόληψης παραβατικότητας.
Αναλαµβάνουν τον συντονισµό και την πλαισίωση πρωτοβουλιών άλλων κοινωνικών
■
φορέων, όπως συλλόγων γονέων, εθελοντών, θεραπευτικών κοινοτήτων, που στοχεύουν
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στην πρόληψη της παραβατικότητας.
Φροντίζουν για τη σύσταση δικτύων βοήθειας, αρωγής και πληροφόρησης των
■
θυµάτων, εγκληµατικών πράξεων, σε συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς, ιδίως
δικηγορικούς συλλόγους, ιατρικούς συλλόγους, κοινωνικού χαρακτήρα ιδρύµατα και
συλλόγους.
Ενισχύουν τα προγράµµατα µέριµνας των εγκαταλειµµένων παιδιών και των ατόµων
■
που χρήζουν βοήθειας.
Βοηθούν τους αποφυλακισµένους στην εξεύρεση εργασίας ή δηµιουργικής
■
απασχόλησης και γενικά στην οµαλή ένταξή τους στο κοινωνικό περιβάλλον.
Σχεδιάζουν την εφαρµογή µέτρων, σε συνεργασία µε τη Δ/νση Δευτεροβάθµιας
■
Εκπαίδευσης, για την πρόληψη της βίας και της διακίνησης ναρκωτικών µέσα στο σχολείο
ή στις γύρω περιοχές.
Μεριµνούν για τη δηµιουργία χώρων υποδοχής και ανάπτυξης πρωτοβουλιών νέων,
■
ιδίως εργαστηρίων θεάτρου, ζωγραφικής, µουσικής, πίστας αγώνων.
Σχεδιάζουν για την εφαρµογή ειδικών επιµορφωτικών προγραµµάτων για γονείς,
■
δασκάλους και καθηγητές.
Μεριµνούν για την εκπαίδευση εθελοντών πάνω σε θέµατα όπως π.χ. η πρόληψη
■
τροχαίων ατυχηµάτων, η σχολική και εξωσχολική βία, η χρήση ναρκωτικών, η
κακοµεταχείριση και εκµετάλλευση γυναικών και ανηλίκων.
Διοργανώνουν αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις για νέους, σε συνεργασία µε
■
φυσιολατρικούς, πολιτιστικούς, αθλητικούς και άλλους τοπικούς συλλόγους.
Μεριµνούν, ώστε να καταχωρίζονται στις τοπικές εφηµερίδες οδηγίες για τον τρόπο
■
προστασίας των πολιτών από την παραβατικότητα. Για τον ίδιο σκοπό µπορούν να εκδίδουν
και ενηµερωτικά φυλλάδια και έντυπα µε ανάλογο περιεχόµενο.
Συντάσσουν την ετήσια έκθεση για την κατάσταση της παραβατικότητας στον χώρο
■
δράσης τους και αξιολογούν την αποτελεσµατικότητα των ληφθέντων µέτρων πρόληψης.
Προτείνουν αρµοδίως µέτρα αντεγκληµατικής πολιτικής.
■
Μεριµνούν για την καθιέρωση «Ηµέρας Προβληµατισµού» της τοπικής κοινωνίας για
■
τα προβλήµατα παραβατικότητας της περιοχής τους.
Μεριµνούν για τη βράβευση αστυνοµικών, άλλων δηµοσίων λειτουργών και ιδιωτών
■
που εκδηλώνουν ιδιαίτερο ζήλο και καταβάλλουν ιδιαίτερες προσπάθειες στην πρόληψη και
καταστολή της παραβατικότητας στην περιοχή τους.
Βασική επιδίωξη των Τοπικών Συµβουλίων Πρόληψης Εγκληµατικότητας είναι η ενίσχυση
των θεσµών της γειτονιάς για την ενδυνάµωση της συµµετοχικής αντεγκληµατικής πολιτικής. Τα
Συµβούλια καλούνται, µέσα από τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν, να αντιµετωπίσουν τα
κοινωνικά αίτια που προκαλούν την µικροµεσαία κυρίως- παραβατικότητα, και όχι να ασκούν
αστυνόµευση. Ωστόσο, συνεργάζονται, στο πλαίσιο της αποστολής τους για κοινωνική πρόληψη,
µε την Αστυνοµία, το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πρόληψη της
Εγκληµατικότητας, καθώς και µε άλλους αντίστοιχους φορείς.
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Παρ όλες όµως τις προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία χρόνια, στην κοινή συνάντηση
εργασίας της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής της Κεντρικής Ένωσης Δήµων και Κοινοτήτων
Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ) µε τα µέλη του Κεντρικού Συµβουλίου του Υ.Δ.Τ., τον Ιανουάριο του 2006,
κοινή διαπίστωση αποτέλεσε το γεγονός ότι όσα Τοπικά Συµβούλια έχουν συσταθεί στους Ο.Τ.Α.
βρίσκονται σε υπολειτουργία και για αυτό το λόγο κρίνεται απαραίτητο µια ολοκληρωµένη
παρεµβατική πολιτική, η οποία θα πρέπει να περιλαµβάνει:
Την χρηµατοδότηση συγκεκριµένων δράσεων των Τοπικών Συµβουλίων από το
■
Υπουργείο Εσωτερικών Δηµόσιας Διοίκησης και αποκέντρωσης (πρόγραµµα Θησέας).
Την κατάρτιση κανονισµού λειτουργίας τους µε σαφή προσανατολισµό και µε
■
µεθοδολογικά πρότυπα.
Τη διαρκή επιστηµονική στήριξη των Τοπικών Συµβουλίων και
■
Την ύπαρξη συστήµατος αξιολόγησης.
■
Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΚΕΔΚΕ, αµέσως µετά τη συνάντηση εργασίας, ανέθεσε στην
Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής τη διερεύνηση για σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µε
Πανεπιστηµιακό ή άλλο φορέα, για το σχεδιασµό και την οργάνωση των απαιτούµενων δράσεων,
ώστε να είναι αποτελεσµατική η λειτουργία τους.
Σήµερα, µε την επιστηµονική στήριξη και το συντονισµό του Κεντρικού Συµβουλίου
Πρόληψης παραβατηκότητας και την παρότρυνση της ΚΕΔΚΕ έχουν συσταθεί και λειτουργούν µε
ουσιαστικό τρόπο τοπικά Συµβούλια σε αρκετούς Δήµους της χώρας µε πρώτους το Δήµο
Αθηναίων και Πειραιά. Κάποιοι δε απ αυτούς εφαρµόζουν πρωτοπόρες ιδέες και δράσεις στον
τοµέα της πρόληψης µε πολύ καλά αποτελέσµατα όπως της Ηλιούπολης, Κορυδαλλού, της Αγίας
Βαρβάρας, Ζακύνθου κ.λπ.
Σε οµιλίες που έγιναν και γίνονται κατά καιρούς αναπτύσσεται ιδιαίτερα η ανάγκη επέκτασης
της λειτουργίας των τοπικών Συµβουλίων και στην υπόλοιπη χώρα, µε παράλληλη
ευαισθητοποίηση των εκεί τοπικών κοινωνιών, ώστε να γίνει ενεργότερη η συµµετοχή των πολιτών
στην πρόληψη του εγκλήµατος και να εµπεδωθεί έτσι µε ουσιαστικότερο τρόπο το αίσθηµα
ασφαλείας, που προφανώς αποτελεί προϋπόθεση για µια καλύτερη ποιότητα ζωής121.

.
Περιστασιακή πρόληψη της εγκληµατικότητας
.

Μια διαφορετική και ίσως πιο πρακτική αντιµετώπιση της παραβατικότητας είναι η
Περιστασιακή πρόληψη, που έχει οριστεί ως «η χρήση των µέτρων που απευθύνονται σε πολύ
συγκεκριµένες µορφές εγκλήµατος, που αφορούν τη διαχείριση, τον σχεδιασµό ή το χειρισµό του
άµεσου περιβάλλοντος κατά συστηµατικό και µόνιµο δυνατό τρόπο»122. Η έννοια της πρόληψης
της εγκληµατικής “κατάστασης” άρχισε να κερδίζει έδαφος στα τέλη της δεκαετίας του 1940 όταν
ο Edwin Sutherland (1947) υποστήριξε ότι η εγκληµατικότητα είτε είναι “ιστορική” (επηρεασµένη
απο προηγούµενες προσωπικές ιστορίες) ή οτι οφείλεται στην “κατάσταση” (περιβαλλοντικοί
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παράγοντες οι οποίοι περιλαµβάνουν και την σκηνή της παράβασης). Παρά το γεγονός ότι ήταν
αναγνωρισµένη από την πλειοψηφία των εγκληµατολόγων, η έννοια της «κατάστασης» δεν ήταν ο
πρωταρχικός στόχος και παρέµεινε “ανενεργή” µέχρι το 1970, όταν ανέκτησε ξανά το ενδιαφέρον.
Ο Michael Gottfredson και ο Travis Hirschi, για παράδειγµα, υποστήριξαν ότι παρόλο που η
παραβατική συµπεριφορά είναι µια απαραίτητη προϋπόθεση για την τελεση αξιόποινων πράξεων,
από µόνη της δεν είναι αρκετή για µια παράβαση που πρόκειται να διαπραχθεί: Η παραβατικότητα
απαιτεί αιτιολογικές κατάστασεις που βρέθηκαν µε τη µορφή κινήτρων και ευκαιριών123. Ανάµεσα
στους σηµαντικότερους συντελεστές της θεωρία είναι Ronald Clarke. Το 1983, αυτός όρισε
διεξοδικά τον πυρήνα της θεωρίας και επικεντρώθηκε σε µια εντελώς νέα προσέγγιση σχετικά µε
τις παραβατικές περιπτώσεις - το άµεσο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, καθώς και οι ευρύτερες
κοινωνικές ρυθµίσεις -, αντί για τον δράστη. Ο Clarke τη συνοψίζει ως την επιστήµη και τη τέχνη
της µείωση του αριθµού των ευκαιριών για παραβατικές συµπεριφορές χρησιµοποιώντας "µέτρα
που απευθύνονται σε πολύ συγκεκριµένες µορφές εγκληµατικότητας που αφορούν τη διαχείριση,
το σχεδιασµό, ή το χειρισµό του άµεσου περιβάλλοντος κατά συστηµατικό και µόνιµο τρόπο»124,
µια προσέγγιση που βρέθηκε να είναι πολύ πιο εύκολη από το να προσπαθήσουν να αλλάξουν οι
παραβάτες τους εαυτούς τους. Η ίδρυση της κατάστασης ως έννοιας του εγκλήµατος βασίζεται στις
παραδοχές ότι όσο περισσότερες είναι οι ευκαιρίες που δίνονται τόσο µεγαλύτερη είναι η
παραβατικότητα που πραγµατοποιείται και όσο πιο εύκολη είναι η τέλεση µιας παραβατικής
πράξης, τόσο περισσότερους υποψήφιους παραβάτες προσελκύει. Μια την ύπαρξη αυτών των
εύκολων ευκαιριών καθίσταται εύκολη προϋπόθεση για έναν παραβατικό τρόπο ζωής.
Η περιστασιακή πρόληψη του εγκλήµατος ξεκινάει από την ανάλυση των συνθηκών που
ευνοούν την αύξηση του αριθµού ειδικών κατηγοριών εγκληµάτων. Υποστηρίζει την εφαρµογή
συγκεκριµένων αλλαγών του τόπου/περιβάλλοντος όπου τελούνται τα διάφορα εγκλήµατα µε
σκοπό τη µείωση των ευκαιριών που οδηγούν στην εκδήλωσή τους. Με τον τρόπο αυτό δίνει
έµφαση στον τόπο/περιβάλλον εκδήλωσης εγκληµάτων και όχι σε εκείνους που τα διαπράττουν.
Κεντρικό αντικείµενο του ενδιαφέροντός της δεν αποτελεί εποµένως το σύστηµα της ποινικής
δικαιοσύνης αλλά ένα πλήθος δηµόσιων και ιδιωτικών οργανισµών και επιχειρήσεων – όπως
σχολεία, νοσοκοµεία, µέσα µεταφοράς, µεµονωµένα καταστήµατα και πολυκαταστήµατα,
επιχειρήσεις και τηλεφωνικές εταιρείες, τοπικά πάρκα, χώροι αναψυχής, πάµπς και χώροι
παρκαρίσµατος – των οποίων τα προιόντα, οι υπηρεσίες και οι εργασίες δηµιουργούν ευκαιρίες για
την τέλεση ενός µεγάλου αριθµού διαφορετικών εγκληµάτων».
Ειδικότερα η ακριβής οριοθέτηση της περιστασιακής πρόληψης των εγκληµάτων θα
µπορούσαµε να πούµε πως εκδηλώνεται µε τη λήψη µέτρων µε τα οποία,
•
θα µειωθούν οι ευκαιρίες, για την διάπραξη συγκεκριµένων αξιόποινων πράξεων,
•
θα επιχειρείται ο σχεδιασµός, η διαχείριση και η διευθέτηση των χώρων/
περιβάλλοντος στους οποίους έχει σηµειωθεί έξαρση της εγκληµατικότητας, µε τρόπο
συστηµατικό και µόνιµο και
!
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•
το έγκληµα στους χώρους αυτούς θα καταστεί πιο δύσκολο και πιο επικίνδυνο και µε
µικρές πιθανότητες ατιµωρησίας για τον υποψήφιο δράστη, σύµφωνα και µε τη δική του
εκτίµηση.
Για την επίτευξη των παραπάνω, η περιστασιακή πρόληψη προτείνει δεκαέξι (16) τεχνικές.
Με αυτές και όσον αφορά την σχέση του τόπο πιθανής δράσης µε τον υποψήφιο δράστη θα
επιδιωχθεί,
1. Η αύξηση της προσπάθειάς αυτού του τελευταίου για να επιτύχει το σκοπό του
πράγµα που µπορεί να γίνει π.χ. µε την τοποθέτηση συστηµάτων συναγερµού σε κατοικίες ή
σε χώρους εµπορικών συναλλαγών (δυσχέρανση στόχου),
2. Η αύξηση των κινδύνων καταγραφής του όπως π.χ. µε την τοποθέτηση ηλεκτρονικών
καµερών σε χώρους που έχει παρατηρηθεί η συχνή παρουσία του,
3. Η µείωση των κερδών που αναµένει από την παράνοµη πράξη του, όπως π.χ. µε την
αφαίρεση του ιδιαίτερα µεγάλης αξίας ψηφιακού ραδιοφώνου–DVD-R της αυτοκινήτου
από τον ιδιοκτήτη του όταν δεν το κινεί και
4. Η δηµιουργία σε αυτόν αισθηµάτων ενοχής ή ντροπής εξ αιτίας και της ευρύτερης
κοινωνικής του αποδοκιµασίας, για την πράξη του και την εν γένει συµπεριφορά του.
Παραδείγµατα επιτυχηµένων στρατηγικών πρόληψης της περιστασιακής παραβατικότητας
είναι η µείωση 15 τοις εκατό των αεροπειρατειών σε αεροπορική εταιρεία λόγω των αµυντικάών
µέτρων που λήφθηκαν απο αυτή. Μια σηµαντική µείωση στις απάτες απο επιταγές στη Σουηδία,
µετά την εισαγωγή της κάρτας εγγύησης επιταγών. Μια άλλη περίπτωση µείωσης των κλοπών από
ένα νέο είδος δηµόσιων τηλεφωνικών στην Αγγλία µετά την αντικατάστη µε χάλυβα των κουτιών
αλουµινίου µε κερµατοδέκτη (Cornish και Clarke 1986). Άλλα παραδείγµατα περιλαµβάνουν τη
χρήση κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης για την προστασία των χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων
ή την ανάπτυξη των πεζών κήπους πεζοδρόµια, και τα καθίσµατα σε δηµόσιο χώρο για να
ενθαρρυνθεί η µεγαλύτερη χρήση κοινού, µε αυξηµένη επιτήρηση του δηµόσιου χώρου.
Περιστασιακή πρόληψη του εγκλήµατος είναι στενά συνδεδεµένη µε το περιβαλλοντικό έγκληµα
πρόληψη και την πρόληψη του εγκλήµατος µέσω περιβαλλοντικού σχεδιασµού, η οποία είναι πιο
συγκεκριµένα ασχολείται µε τις αλλαγές στο δοµηµένο περιβάλλον ή το τοπίο.

.

Προγράµµατα Κοινωνικής Επανένταξης του Παραβάτη

.

Η πρόληψη του εγκλήµατος µέσω της επανένταξης αναφέρεται σε όλα τα προγράµµατα που
λειτουργούν µε τα παιδιά, τους νέους και τους ενήλικες που συµµετέχουν ήδη στο σύστηµα
ποινικής δικαιοσύνης, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που είναι υπό κράτηση και την
προετοιµάζονται να επιστρέψουν στην κοινωνία.
Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδικήµατα διατρέχουν πολύ µεγάλο κίνδυνο υποτροπής,
δεδοµένου ότι έχουν ήδη παρανοµήσει, έχουν λίγες ευκαιρίες και δεξιότητες για να έχουν έναν
θεµιτό, νόµιµο τρόπο ζωής. Απο την άλλη πλευρά έχουν δηµιουργήσει ήδη µε την προηγούµενη
συµπεριφορά τους ισχυρούς δεσµούς µε άλλους παραβάτες και παραβατικό τον τρόπο ζωής.
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Παρέχοντας στους παραβάτες εφόδια και δεξιότητες για τη ζωή, τη δουλειά, την εκπαίδευση, την
κατάρτιση, δείχνοντάς τους έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής και υγιή πρότυπα είναι µερικοί τρόποι
που θα βοηθήσουν στην επανένταξη τους στην κοινωνία.
Τα προγράµµατα σωφρονισµού θα µπορούσαν να βοηθήσουν στην προετοιµασία τους, έτσι
ώστε όταν απελευθερωθούν να τους παρέχουν νέες δυνατότητες όπως για παράδειγµα νέες
επαγγελµατικές προοπτικές ή ακόµα και να αναπτύξουν το επίπεδο εκπαίδευσης και κοινωνικών
δεξιοτήτων συµβάλλοντας µε αυτόν το τρόπο στην αποφυγή συγκρούσεων.
Τα προγράµµατα αυτά µπορούν να λάβουν χώρα σε σωφρονιστικά καταστήµατα, καθώς και
σε κέντρα επανένταξης, που θα παρέχουν µια ασφαλή διαµονή και καθοδήγηση και υποστήριξη
στους νέους αυτούς παραβάτες. Τα προγράµµατα αυτά µπορούν να διδάσκουν δεξιότητες επίλυσης
συγκρούσεων ή προσεγγίσεις αποκατάστασης δικαιοσύνης, όπως η διαµεσολάβηση µεταξύ
θύµατος και δράστη ή την οικογένεια ή κοινότητα conferencing οµάδα, είναι άλλα παραδείγµατα
των τρόπων µε τους οποίους παραβάτες µπορούν να βοηθηθούν να επιστρέψουν στην κοινωνία των
πολιτών. Αυτά είναι όλα τα παραδείγµατα της πρόληψης του εγκλήµατος µε έµφαση στην
επανένταξη, µε γενικό στόχο την πρόληψη υποτροπής125.	

Η αποστιγµατοποίηση των παραβατών και η αποδοχή τους από το κοινωνικό σύνολο είναι
δύο ακόµα εκφάνσεις της στρατηγικής αυτής πρόληψης, οι οποίες επιτυγχάνονται πρώτον µέσω της
ενηµέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κοινού για τα γενεσιουργά αίτια της παραβατικής
συµπεριφοράς και των δύσκολων συνθηκών ζωής που συχνά αυτή (η παραβατική συµπεριφορά)
υποδηλώνει.
Μέσα απο τα στατιστικά στοιχεία είναι εµφανές οτι ένα µεγάλο ποσοστό των νεων µετά την
αποφυλάκιση τους επανέρχονται σε σωφρονιστικά καταστήµατα, µερικές φορές όντας και ενήλικοι,
είναι ένας δείκτης που µας κάνει αισθητό το αποτέλεσµα του σωφρονισµού στην χώρα µας. Μέσα
απο τον εγκλεισµό γίνεται και η εισαγωγή στην αυτοεικόνα του ατόµου και κοµµάτι της
προσωπικότητας η παραβατική του ταυτότητα. Με τη σειρά της, η αναγνώριση του εαυτού ως
παρανόµου µπορεί να οδηγήσει πρακτικά στην περαιτέρω υιοθέτηση τακτικών που θα αντιστοιχούν
σε µία τέτοια ταυτότητα. Η υποτροπή, τότε, δεν είναι κάτι που ξαφνιάζει, αφού αυτό που οι
«επαϊοντες» ονοµάζουν υποτροπή και αντιµετωπίζουν ως απόκλιση από την κανονικότητα, για
κάποιους ανθρώπους είναι επιστροφή στο µόνο τρόπο ζωής που έχουν γνωρίσει.	

Απέναντι λοιπόν σε αυτά τα δεδοµένα, κάθε παρέµβαση που περιλαµβάνεται σε δράσεις της
τριτογενούς πρόληψης επιχειρείται να έχει διορθωτικό χαρακτήρα, προς όφελος τόσο του ίδιου του
ατόµου, ώστε να έχει κάποτε την ευκαιρία να ζήσει αξιοπρεπώς, όσο και της κοινωνίας, ώστε να
µην διακυβεύονται οι αρχές στις οποίες βασίζεται η ύπαρξή της. Το γεγονός ότι πρόκειται για
άτοµο ανήλικο, επιβάλλει ακόµη περισσότερο την στάθµιση και υιοθέτηση εκείνων των πρακτικών,
που όχι µόνο θα βελτιώσουν, αλλά και δεν θα βλάψουν περαιτέρω την προσωπικότητα του ατόµου,
στο όνοµα κανενός βαθµού επικινδυνότητας. Επιπλέον, η παρέµβαση οφείλει να είναι
µακροπρόθεσµη και να συνοδεύεται, παράλληλα, από τη διαµόρφωση κατάλληλων συνθηκών,
ώστε οι όποιες αλλαγές να διατηρηθούν.
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Στο σηµείο αυτό αξίζει να συσχετίσουµε τα αποτελέσµατα ερευνών τα οποία έχουν
συσχετίσει τη χαµηλή σχολική επίδοση µε την µετέπειτα παρουσίαση παραβατικών συµπεριφορών.
Το σηµείο αυτό θα µπορούσε να ερµηνευθεί πιθανώς ως ένα σύνολο απο τραυµατικές εµπειρίες
απόρριψης και ίσως και ένα αρνητικό οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο έχει αρνητικές
επιδράσεις στις σχολικές επιδώσεις. Έτσι µετά απο µηδαµινές προσδοκίες απο την ίδα οικογένεια
τους, τους δασκάλους και τον κοινωνικό τους περίγυρο οδηγούνται στην εµφάνιση αυτών των
συµπεριφορών.
Μόλις κάποιος ανήλικος παραβάτης διαπράξει µια αξιόποινη πράξη, αυτή καταγράφεται στο
ποινικό µητρώο του. Από εκεί και µετά ακολουθούν οι καθορισµένες από το νόµο διαδικασίες οι
οποίες είναι αρκετά ελλιπείς ως προς την εξωιδρυµατική αντιµετώπιση των παραβατών (επίπληξη,
ανάθεσης της υπεύθυνης επιµέλειας του ανηλίκου στους γονείς, στους επιτρόπους ή τους
κηδεµόνες του και ανάθεση της επιµέλειας του ανηλίκου σε επιµελητές ανηλίκων). Για αυτό το
λόγο κρίνεται αναγκαία η θέσπιση πιο πολλών και πιο σύγχρονων αναµορφωτικών µέτρων για τους
ανηλίκους, για να µπορέσει να περιοριστεί η εισαγωγή τους σε σωφρονιστικά καταστήµατα και σε
ιδρύµατα αγωγής.
Μερικά από τα προτεινόµενα µέτρα εξωιδρυµατικής αντιµετώπισης που θα µπορούσαν να
υπάρξουν στον ποινικό κώδικα των ανηλίκων είναι η επανόρθωση των ζηµιών(έστω ένα µέρος) η
οποία θα γινόταν µε παράλληλη προσπάθεια συµφιλίωσης του θύτη µε το θύµα, η συµµετοχή σε
κύκλους µαθηµάτων κοινωνικής αγωγής, η υποχρεωτική παροχή κοινωνικής εργασίας κ.α.	

Οι κυρώσεις του ποινικού δικαίου ανηλίκων είναι αόριστης διάρκειας. Αόριστη είναι τόσο η
διάρκεια των αναµορφωτικών και θεραπευτικών µέτρων όσο και η διάρκεια του ποινικού
σωφρονισµού µε καθορισµό του ελάχιστου και του µέγιστου ορίου του από τα δικαστήρια
ανηλίκων. Η συγκεκριµένη σε κάθε περίπτωση διάρκεια του ποινικού σωφρονισµού του ανηλίκου
εξαρτάται γενικά απ΄ την πορεία κοινωνικής αναπροσαρµογής του και αποσαφηνίζεται κατά τη
διάρκεια έκτισης της ποινής του. Η χρονική αοριστία σκοπό έχει να ενεργοποιήσει τον ανήλικο,
έτσι ώστε να σµικρύνει το χρόνο κράτησής του µε δικές του προσπάθειες. Στην πράξη όµως έχει
αποδειχθεί ότι αφενός η αόριστη διάρκεια της ιδρυµατικής κύρωσης οδηγεί στην πραγµατικότητα
σε παράταση της κράτησης προκειµένου να αποτραπεί η τέλεση νέων εγκληµάτων, αφετέρου δε
βιώνεται απ΄ τον ανήλικο ως πρόσθετο δεινό και δρα αποθαρρυντικά οδηγώντας τον µάλιστα
αρκετές φορές και ανάλογα µε την προσωπικότητά του, σε υποκριτική προσαρµογή στις συνθήκες
των σωφρονιστικών καταστηµάτων, µε σκοπό την επίτευξη µιας βραχύτερης ποινής.	

Η χρονική αυτή αοριστία της διάρκειας εκτίσεως της στέρησης της ελευθερίας, γίνεται σε
πολλά κράτη αντικείµενο συζήτησης, µιας και έχει αποδειχθεί ότι µπορεί να επιφέρει βλαπτικά και
ζηµιογόνα αποτελέσµατα στην ανάπτυξη του ανηλίκου. Οι ανήλικοι κρατούµενοι κατά την έξοδό
τους απ΄ τα ιδρύµατα αγωγής και ειδικά απ΄ τα σωφρονιστικά καταστήµατα, «φέρουν» µαζί τους
ακόµη µια «κατάσταση αποκλεισµού». Το «στίγµα» του πρώην τροφίµου και την απόκτηση πια
µιας «αρνητικής» κοινωνικής ταυτότητας, που τους ακολουθεί. Με ελλιπή σχολική εκπαίδευση,
µικρή έως ανύπαρκτη επαγγελµατική κατάρτιση, επιστρέφουν σε ένα «αρνητικό» συνήθως
οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον επιδιώκοντας την ισότιµη ένταξή τους στο κοινωνικό
σύνολο και τη διεκδίκηση ευκαιριών εργασίας, από εργοδότες πολύ επιφυλακτικούς ή αρνητικά
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προδιατεθειµένους σε ένα πρώην «έγκλειστο».

.

Προγράµµατα κοινωνικής ένταξης των ανήλικων παραβατών
Το 1987 ο ΟΑΕΔ
οργανώνει επιδοτούµενα προγράµµατα για εργοδότες οι οποίοι
προσλαµβάνουν εργαζόµενους που τους έχουν επιβληθεί αναµορφωτικά µέτρα ή ποινικός
σωφρονισµός και έχουν εκτίσει την ποινή τους. Τα προγράµµατα αυτά απευθύνονται σε νέους από
15 έως 21 ετών και οι εργοδότες καλούνται να καταβάλουν ένα ελάχιστο χρηµατικό ποσό σε σχέση
µε τους υπόλοιπους εργαζόµενους. Παρόλα αυτά το πρόγραµµα δεν απέδωσαν τα αναµενόµενα
µιας και οι εργοδότες αποδείχθηκαν δύσπιστοι προς τους συγκεκριµένους εργαζόµενους.
Η
αντίμετώπιση αυτή θα μπορούσε να δικαιολογηθεί για και απο την πλευρά του το ίδιο το
κράτος που έχει οργανώσει αυτά τα προγράμματα τους αποκλείει απο την υπαγωγή των
κρατικών φορέων ως εργοδοτών126. Δηλαδή ενώ επιθυμεί απο τον ιδιωτικό τομέα να
περιβάλλει με εμπιστοσύνη τους σωφρονισμένους αυτούς ανηλίκους το ίδιο δείχνει
δυσπιστία τους στιγματίζει και τους απομονώνει.	

Μέτα και τα παραπάνω είναι εμφανές οτι η ελληνική πολιτεία δεν έχει δείξει την
απαραίτητη προσοχή στα παιδιά αυτά και οτι τους οφείλει μια πραγματική δεύτερη
ευκαιρία, αν και τα περισσότερα απο αυτά τα παιδιά ίσως να μην είχαν ούτε και πρώτη.
Βέβαια για να γίνει αυτό θα πρέπει να αλλάξει η αντίληψη ως προς την εκπαιδευση των
παραβατών και αντί να αντιμετωπίζεται ως προνόμιο να θεωρηθεί αναμφισβήτητο
δικαίωμα τους απο την ίδια την πολιτεία.	

Το 1991 µια συνεργασία µεταξύ Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης µε την Εταιρία
Προστασίας Ανηλίκων προσπαθεί να δηµιουργήσει µια πρακτική που στηρίζεται στην αντίληψη ότι
οι όροι ζωής ενός ατόµου κι όχι τα στοιχεία της προσωπικότητάς του παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο
στην υιοθέτηση µορφών παραβατικής συµπεριφοράς.
Στόχος της πρακτικής αυτής ήταν να καταρτίσει τους παραβάτες στις γραφικές τέχνες (του
τυπογραφείου του Πανεπιστηµίου), αφού πρώτα είχε εξασφαλίσει την οικειοθελή συµµετοχή τους.
Το εκπαιδευτικό προσωπικό είχε προηγουµένως επιµορφωθεί σχετικά µε τον τρόπο προσέγγισης
των ανηλίκων και όλη η διαδικασία είχε παράλληλη στήριξε από ψυχολόγο και κοινωνικό
λειτουργό. Η µόνη προϋπόθεση για να συµµετάσχει κάποιος ανήλικος σε αυτό το πρόγραµµα ήταν
να δεσµευτεί οτι θα τηρεί πιστά το ωράριο.
Προσπάθειες επίσης γίνονται και στην κατεύθυνση της ανεύρεσης, ενηµέρωσης κι
ευαισθητοποίησης εργοδοτών, οι οποίοι να προσλαµβάνουν τους ανηλίκους που έχουν
ολοκληρώσει κάποιο πρόγραµµα κατάρτισης, καθότι υπάρχουν προγράµµατα επιδότησης από τον
ΟΑΕΔ που µέχρι πρόσφατα σε µεγάλο ποσοστό έµεναν ανεκµετάλλευτα.
Την ίδια στιγµή δραστηριοποιούνται προγράµµατα κατάρτισης και ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης για έφηβους µε στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και της
δυνατότητας απασχόλησης των πιο ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, που είναι αποκλεισµένοι ή
κινδυνεύουν ν’ αποκλεισθούν.
Πιο συγκεκριµένα ήδη είναι σε λειτουργία δυο προγράµµατα το INTEGRA και το
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LEONARDO τα οποία αφορούν την εκπαίδευση τον εγκλείστων µε την χρήση Η/Υ (ειδικά
λογισµικά) και µέσω της τηλεκπαίδευσης. Ο τοµέας εκπαίδευσης τους είναι οι γραφικές τέχνες και
ο χειρισµός του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μέσα απο αυτά τα προγράµµατα σε συνεργασία µε τον
ΟΑΕΔ γίνεται προσπάθεια απασχόλησης τους σε επιδοτούµενες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις.
Σκοπός αυτών των προγραµµάτων είναι να βιώσει το άτοµο την αποδοχή, τη δηµιουργία, την
ελευθερία και να ενισχυθεί το αίσθηµα της αυτοεκτίµησης του.
Βέβαια είναι γεγονός και γίνεται αντιληπτό και µέσα απο τα αποτελέσµατα οτι οι
παιδαγωγικοί και αναµορφωτικοί τύποι εξαντλούνται στο σχολείο (στο οποίο µόνο το ένα τρίτο των
κρατουµένων παρακολουθεί127 ) και σε ελάχιστες άλλες δραστηριότητες. Έτσι κατα την διάρκεια
στην οποία ένας ανήλικος παραµένει στην φυλακή, εκτίθεται σε καταστάσεις βίας, σωµατικής και
ψυχικής κακοποίησης καθώς και στη µάστιγα των ναρκωτικών. Για όλα αυτά γίνονται. Σαφώς
λοιπόν, σηµαντική προσπάθεια επιβάλλεται να γίνει όχι µόνο ως προς την βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης στα καταστήµατα κράτησης ανηλίκων, αλλά και ως προς τον αποκλεισµό του ίδιου του
εγκλεισµού των ανηλίκων, ως δικαστική αντιµετώπιση.	


.
.
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Ερευνητικό πλαίσιο
Εισαγωγικές επισηµάνσεις
Τα στοιχεία που παρατίθενται στην έρευνα αυτή παρασχέθηκαν από την Υπηρεσία
Επιμελητών Ανηλίκων του Δικαστηρίου Ανηλίκων Ηρακλείου, το ΚΕΘΕΑ Ηρακλείου
(Αριάδνη) και την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Τα στατιστικά στοιχεία όσον αφορά
τους Επιμελητές Ανηλίκων ξεκινούν το έτος 2000 και φτάνουν μέχρι και το 2012. Τα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έχουν απαρχή το έτος 1998 και φτάνουν μέχρι το 2010. Τέλος τα
στοιχεία του ΚΕΘΕΑ είναι για το χρονικό διάστημα 2006-20012. Ως προς την αξιολόγηση
των στοιχείων αυτών θα πρέπει να τονισθεί οτι οι παραβάσεις τις οποίες έχουμε
καταγράψει αφορούν μονάχα παραβάσεις οι οποίες έχει εκδικαστεί, συνεπώς ο αριθμός
των παραβάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί είναι κατά πολύ μεγαλύτερος απο αυτόν που
αποτυπώνεται. 	

Η εργασία αυτή ξεκίνησε με στόχο την έρευνα στο Διοικητικό Διαμέρισμα της
Κρήτης, λόγω όμως της οικονομικής συγκυρίας έγινε αναθεώρηση του θέματος και
περιορισμός στην περίπτωση του νομού Ηρακλείου καθώς μεγάλο μέρος του προσωπικού
έχει συνταξιοδοτηθεί εδώ και πολύ καιρό και δεν έχει αντικατασταθεί. Αυτό αποτέλεσε
μια τροχοπέδη στην πραγματοποίηση της εργασίας, καθώς απο τις τέσσερις αιτήσεις στους
αντίστοιχους νομούς μπόρεσαν να μας απαντήσουν μόλις οι δύο. Οι υπόλοιποι δεν είχαν
προσωπικό στο αρμόδιο τμήμα. Παρόλα αυτά έγινε μια απόπειρα ξεπεραστεί αυτό το
εμπόδιο και να λάβουμε τους συγκεντρωτικούς στατιστικούς πίνακες εγκληματικότητας
ανηλίκων απο το Υπουργείο Δικαιοσύνης, από όπου έγινε και η ενημέρωση οτι λόγω της
διαθεσιμότητας των υπαλλήλων είναι αδύνατο να γίνει η αποστολή αυτών των στοιχείων.	

Λαμβάνοντας τα στατιστικά στοιχεία απο τις αρμόδιες υπηρεσίες έγινε διαπίστωση
ότι απο το 2010 και έπειτα τα στοιχεία των Επιμελητών Ανηλίκων άλλαξαν τρόπο
καταγραφής και ενώ μεχρι το 2010 η περίοδος καταγραφής ήταν Χρονική(απο τον
Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο) στην συνέχεια εξελίχθηκε σε Δικαστική (απο τον Σεπτέμβρη
έως τον Αύγουστο). Ως αντίκτυπο της παρακάτω μεταβολής ήταν η αύξηση του αριθμού
των παραβατικών πράξεων σε πολύ υψηλά μεγέθη, καθώς καταμετρήθηκαν για δεύτερη
φορά μερικές υποθέσεις της προηγούμενης χρονιάς. Από την αλλαγή αυτή προέκυψε η
ανάγκη για διεύρυνση της χρονικής περιόδου έρευνας η οποία μας έδωσε μια
αντικειμενικότερη οπτική για τα δεδομένα (2000-2012). 	

Ο νέος τρόπος καταγραφής στοιχείων από τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων, μας
έδωσε μια λεπτομερέστερη άποψη για το μορφωτικό επίπεδο των παραβατών. Παρόλα
αυτά δεν υπήρχε η δυνατότητα καταγραφής προγενέστερων δεδομένων μόρφωσης όσον
αφορά τους ανηλίκους του Ηρακλείου.	

Στη συνέχεια απευθυνθήκαμε στην Ελληνική Στατιστική Αρχή με σκοπό να την
καλύτερη υποστήριξη των συμπερασμάτων μας και για να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα
σχετικά με το θέμα της εργασίας. Τα στοιχεία που απεστάλθηκαν απο την ΕΛΣΤΑΤ
αφορούσαν ενήλικους και ανήλικους παραβάτες, για την περίοδο 1998-2009 για τους
ενήλικους και 1998 έως 2010 για τους ανήλικους (ποινικές υποθέσεις).	


.

Αφού οριοθετήσαµε το αντικείµενο της έρευνας, είναι χρήσιµο να επικεντρώσουµε το
ενδιαφέρον µας στα επιµέρους ερωτήµατα που εξετάζουµε σε σχέση µε το βασικό ερευνητέο θέµα
!58

και αντικείµενο της διατριβής. Πιο αναλυτικά, τα ερευνητικά ερωτήµατα που διαπραγµατεύεται η
µελέτη είναι τα εξής:

.
Διερευνητικά ερωτήµατα
Από τη µελέτη των στοιχείων, επιδιώκουµε να δώσουµε απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήµατα:
α) Κατά πόσον υπάρχει πρόβληµα παραβατικότητας των ανηλίκων στον νοµό Ηρακλείου.
β) Ποιες είναι οι κύριες παραβάσεις που πραγµατοποιούνται στην περιοχή και τους λόγους για τους
οποίους υπάρχει άνθιση αυτών των παραβάσεων
γ) Κατά πόσον συµµετέχουν οι ανήλικοι στη διάπραξη σοβαρών αδικηµάτων.
δ) Την σχέση µεταξύ µόρφωσης και τέλεσης αξιόποινων πράξεων απο τους ανήλικους παραβάτες.
δ) Ποια είδη «Μέτρων» επιβάλλονται συχνότερα από τα Δικαστήρια Ανηλίκων του Ηρακλείου.

.
.

Παρουσίαση του Νοµού Ηρακλείου
Στα πλαίσια της εκπόνησης αυτής της εργασίας θεωρήθηκε απαραίτητο να γίνει µια παρουσίαση
της περιοχής στην οποία θα πραγµατοποιηθεί η έρευνα. Για αυτό τον λόγο στη συνέχεια θα γίνει
παράθεση στοιχείων που µαρτυρούν την κοινωνικές πολιτιστικές και οικονοµικές πτυχές της
περιοχής.
Πυκνότητα µόνιµου
πληθυσµού ανά
τετρ.χιλιόµετρο
ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ _ Απογραφή Πληθυσµού-Κατοικιών 2011 Πηγή:ΕΛ.ΣΤΑΤ
Μόνιµος
Πληθυσµός

.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Έδρα:
Ηράκλειον,το)
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (Έδρα: Πεζά,τα,
Ιστορική έδρα: Επάνω Αρχάναι,αι & Πύργος,ο)
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ (Έδρα: Άνω Βιάννος,η)
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ (Έδρα: Άγιοι Δέκα,οι)
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Έδρα: Ηράκλειον,το, Ιστορική
έδρα: Νέα Αλικαρνασσός,η)
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Έδρα: Γάζιον,το)
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (Έδρα: Ευαγγελισµός,ο,
Ιστορική έδρα: Καστέλλιον,το & Αρκαλοχώριον,το)
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ (Έδρα: Μοίραι,αι, Ιστορική έδρα:
Τυµπάκιον,το)
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Έδρα: Γούρναι,αι)

305.490

115,66

16.692

49,51

5.563
15.632

25,11
33,63

173.993

711,3

24.864

85,18

17.563

44,11

24.466

59,56

26.717

98,16

Γεωγραφική θέση
O Νοµός Ηρακλείου είναι ένας απο τους τέσσερις νοµούς της περιφέρειας Κρήτης. Μεσαράς.
Είναι ο µεγαλύτερος σε πληθυσµό νοµός του νησιού και αποτελείται σύµφωνα µε την απογραφή
του 2011 απο 304.270 κατοίκους και έχει έκταση 2.641 τετρ.χλµ σε Αποτελείται απο τους δήµους :
ΑρχανώνΑστερουσίων

Βιάννου

Γόρτυνας

Ηρακλείου

Μαλεβιζίου

Μινώα
Πεδιάδας

Φαιστού

Χερσονήσου

Αρχανών

Αγίου Βασιλίου

Αγίας
Βαρβάρας

Αυγενικής

Γαζίου

Αρκαλοχωρίου

Ζαρού

Ανωπόλεως

Πίνακας Δήµων και Κοινοτήτων Ηρακλείου µε βάση το σχέδιο Καλλικράτης του Υπουργείου Εσωτερικών.
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ΑρχανώνΑστερουσίων

Βιάννου

Γόρτυνας

Ηρακλείου

Μαλεβιζίου

Μινώα
Πεδιάδας

Φαιστού

Χερσονήσου

Αχεντριά

Αµιρά

Αγίου Θωµά

Βενεράτου

Αχλάδας

Γαρίπας

Βοριζίων

Γουβών

Εθιά

Άνω Βιάννου

Άνω Μουλίων

Κερασιών

Καλεσίων

Δεµατίου

Μορονίου

Ελαίας

Καλυβών

Αφρατίου

Δουλίου

Σίβα

Ροδιάς

Ινίου

Μοιρών

Επάνω Βαθείας

Λιγορτύνου

Βαχού

Λαρανίου

Αγίου Σύλλα

Φόδελε

Καραβάδου

Αληθινής

Καλού Χωρίου

Μεσοχωρίου

Εµπάρου

Μεγάλης
Βρύσης

Κυπαρισίου

Κρουσώνος

Κασάνου

Αντισκαρίου

Κατω Βαθείας

Παρανύµφων

Καλαµίου

Πρινιά

Προφήτη Ηλία

Κορφών

Καστελλιανών

Γαλιάς

Κοξάρης

Πραιτωρίων

Κάτω Βιάννου

Αγίου
Κυρίλλου

Άνω Ασιτών

Λουτρακίου

Λευκοχωρίου

Καστελλίου

Χαράσου

Πύργου

Κάτω Σύµης

Αγίων Δέκα

Πενταµοδιµίου

Σάρχου

Νιπιδιτού

Κουσέ

Αϊτανίων

Τεφελίου

Κεφαλοβρυσίου

Αµπελούζου

Πετροκεφάλου

Αηδονοχωρίου

Παναγιάς

Περίου

Γαλίφας

Χαρακιού

Μάρθας

Απεσωκαρίου

Βασιλειών

Αστυρακίου

Πανοράµατος

Πετροκεφαλίου

Επισκοπής

Χάρακα

Μιλλιαράδων

Βαγιονιάς

Βουτών

Γωνιών
Μαλεβιζίου

Παρτίρων

Πηγαιδακίων

Καινούργιου
Χωρίου

Αγίου
Βασιλίου

Ξενιάλου

Βασιλικής

Δαφνέ

Δαµάστας

Πατσιδερού

Πόµπιας

Σγουροκεφαλίο
υ

Αγίων
Παρασκιών

Πεύκου

Βασιλικών
Ανωγείων

Σκαλανίου

Καµαρίου

Σκινιά

Ρουφά

Μαλίων

Αλαγνίου

Συκολόγου

Γκαγκαλών

Σταυτακίων

Καµαριώτου

Βόνης

Σκουρβούλων

Μοχού

Αστρακών

Χόνδρου

Μητροπόλεως

Νέας
Αλικαρνασσού

Κεραµουτσίου

Ζωφόρων

Τυµπακίου

Κρασίου

Αστριτσίου

Μιαµούς

Καλλιθέας

Μαράθου

Θραψάνου

Βώρων

Δαµανιών

Πλατάνου

Ηρακλείου

Μονής

Σαµπά

Γρηγορίας

Καλλονής

Πλώρας

Αγίου Μύρωνος

Τυλίσου

Αµαριανού

Καµαρών

Καταλαγαρίου

Χουστουλιαν
ών

Αποστόλων

Καµηλαρίου

Κουνάβων

Άνω Ακρίων

Αρχαγγέλου

Κλήµατος

Μελεσών

Ασηµίου

Ασκών

Λαγολίου

Μεταξοχωρίου

Διονυσίου

Γερακιού

Μαγαρικαρίου

Μυρτιάς

Λουρών

Ευαγγελισµού

Πιτσιδίων

Πεζών

Σοκαρά

Καρουζανών

Σίβα

Χουδετσίου

Σταβιών

Κασταµονίτσης

Φανερωµένης

Στερνών

Καστελλίου

Στόλων

Λιλιανού

Γέργερης

Λυττού (Ξιδά)

Νυβρίτου

Μαθιάς

Πανασού

Πολυθέας
Σµαρίου

.
!60

Η οικονοµία του νοµού βασίζεται στη γεωργία και στον τουρισµό. Ειδικότερα, στις πεδιάδες
της Μεσσαράς, του Ηρακλείου και του Καστελίου παράγονται ελιές, σταφίδες, δηµητριακά,
εσπεριδοειδή και οπωροκηπευτικά. Σε παράλιες περιοχές, όπως η Άρβη, παράγονται και µπανάνες.
Αξιοσηµείωτη είναι και η καλλιέργεια του δίκταµου σε περιοχές της Βιάννου, όπως η Έµπαρος.
Ο τουρισµός συντελεί επίσης στην οικονοµική ανάπτυξη του νοµού. Περιοχές αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος όπως η Κνωσός, η Φαιστός, η Γόρτυνα, η Τύλισος και τα Μάλια, προσελκύουν
αρχαιολάτρες και µη, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, οι παραλίες και τα τουριστικά
καταλύµατα σε τόπους όπως τα Μάταλα, το Γάζι και το Τυµπάκι αποτελούν πόλο έλξης για
επισκέπτες από όλο τον κόσµο, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς µήνες128.
Η Ελλάδα συγκριτικά µε τα υπόλοιπα κράτη του κόσµου εµφανίζει έναν “αργό” ρυθµό
εµφάνισης νέων τάσεων νεανικής παραβατικότητας. Αυτό οφείλεται κυρίως στην δοµή της
ελληνικής κοινωνίας και κυρίως στον ρόλο που επιτελεί η οικογένεια σε αυτήν. Η “ελληνική
οικογένεια” ως φορέας κοινωνικοποίησης δρα αποτρεπτικά προς την παραβατικότητα των
ανηλίκων.
Προκειµένου λοιπόν να σχηµατίσουµε µια ενδεικτικότερη εικόνα των ποσοτικών
διακυµάνσεων καθώς και του είδους των παραβάσεων που διαπράττονται επεξεργαστήκαµε τα
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛ.ΣΤΑΤ) και της Υπηρεσίας Επιµελητών
Ανηλίκων Ηρακλείου για τα έτη 2000-2012. Ο πίνακας που ακολουθεί αποτυπώνει τις διαχρονικές
τάσεις της παραβατικότητας των ανηλίκων που οι υποθέσεις τους απασχόλησαν την Σωφρονιστική
Δικαιοσύνη.
Ανήλικοι Καταδικασθέντες Σωφρονιστικής Δικαιοσύνης
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Πίνακας Ανηλίκων καταδικασθέντων για τα έτη 1998-2010. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ.

Όσον αφορά τον συνολικό αριθµό των παραβάσεων, µέχρι το 2003 η νεανική
παραβατικότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, παρουσιάζει διακυµάνσεις µε αυξητικές τάσεις καθώς
από τις 8.964 υποθέσεις το έτος 1998, φτάνουµε σταδιακά τις 9.486 το έτος 2003. Είναι
αξιοσηµείωτη η ραγδαία πτωτική τάση που παρουσιάζεται από το έτος 2003 µε αποτέλεσµα το
2010 οι συνολικές παραβάσεις να φτάνουν σχεδόν τις µισές (5.531). Αυτό οφείλεται κυρίως στον

!
128

Εγκυκλοπαίδεια Παιδεία, εκδ. Μαλλιάρης- Παιδεία, 2006, τόµος 10, σελ. 74-75
!61

νόµο Ν. 3189/2003129, βάσει του οποίου γίνεται επανακαθορισµός των ορίων της “ανηλικότητας”
και θεσπίζονται περισσότερες και ελαστικότερες διατάξεις για την αντιµετώπιση των παραβάσεων.
Αυτό αποτελεί µια προσπάθεια αποσυµφώρισης των Δικαστηρίων και των Σωφρονιστικών
Ιδρυµάτων µε λιγότερες υποθέσεις να φτάνουν τελικά στις δικαστικές αίθουσες. Από την άλλη
πλευρά, τα βαρύτερα πρόστιµα που επιβάλλονται από τον καινούριο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
συµβάλλουν ουσιαστικά στη µείωση των παραβάσεων του ΚΟΚ. Έπειτα, πολλές αλλαγές γίνονται
ως προς την αντιµετώπιση των τοξικοµανών και των παραβάσεων του ΚΟΚ µε αποτέλεσµα
λιγότερες υποθέσεις να φτάνουν στα Δικαστήρια Ανηλίκων. Αυτό φαίνεται αναλυτικότερα στον
παρακάτω πίνακα. Με εξαίρεση βέβαια την χρονιά του 2010 όπου στην καταµέτρηση της
προσµετρήθηκαν παραβάσεις οι οποίες είχαν είδη καταγραφή στην µέτρηση της προηγούµενης
χρονιάς(εξαιτίας της αλλαγής του τρόπου µέτρησης απο χρονικό σε δικαστικό έτος).
ΚΟΚ
Σωματικές Βλάβες
κλοπές
οπλοφορία οπλοχρησία
Ναρκωτικά
Φθορά ξένης περιουσίας
Παράνομη μετανάστευση
Λοιπά
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Μετά το έτος 2007 παρουσιάζεται το εξής άξιο λόγου φαινόμενο. Ενώ τα
προηγούμενα έτη υπήρχε μια σταθερή πτωτική τάση και στις δύο περιπτώσεις
καταδικασθέντων τα μετέπειτα χρόνια η τάση αυτή συνεχίζεται ως προς την Σωφρονιστική
Δικαιοσύνη αλλά οι καταδικασθέντες της ποινικής δικαιοσύνης αυξάνονται ραγδαία.
Αυτό δείχνει οτι οι νέοι παραβάτες πραγματοποιούν μεγαλύτερης σοβαρότητας αξιόποινες
πράξεις καθώς ο συνολικός αριθμός παραβατών παραμένει σταθερός στο σύνολο
του(μέσος όρος ~5.595).	

Ποινική
Δ.

Συνολικές Υποθέσεις Επιμελητών Ανηλίκων
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1998

4.521

4.443

8.964

1999

4.207

3.823

8.030

2000

4.791

3.621

8.412

2001

5.079

3.648

8.727

2002

5.861

3.626

9.487

2003

6.315

3.171

9.486

2004

5.312

3.645

8.957

2005

4.511

3.562

8.073

2006

3.317

3.357

6.674

2007

3.327

2.082

5.409

2008

3.980

1.929

5.909

2009

3.851

1.679

5.530

2010

4.275

1.256

5.531

Ν. 3189/17/21-10-2003 «Αναµόρφωση της ποινικής νοµοθεσίας ανηλίκων και άλλες διατάξεις»
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Σωφρ. Δ. Σύνολο

Καταδικασθέντες 1998-2010
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Σωφρονιστική Δ.

.

ΌΌσον αφορά το είδος των παραβάσεων που επιτελούνται από την νεολαία της χώρας
μας σε κυρίαρχη θέση βρίσκονται οι παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και
ακολουθούν οι κλοπές και η παράνομη μετανάστευση.	

Διάγραμμα Εγκληματικότητας Νέων
Ηρακλείου 2012
ΚΟΚ
Σωματικές Βλάβες
κλοπές
οπλοφορία οπλοχρησία
Ναρκωτικά
Φθορά ξένης περιουσίας
Παράνομη μετανάστευση
Λοιπά
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1%
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Μεγάλης σοβαρότητας ζήτηµα για τα ελληνικά ποινικά δεδοµένα, αποτελεί η συµπεριφορά
των χρηστών του οδικού δικτύου απέναντι στις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ο
εσφαλµένος τρόπος οδήγησης, οι παραβάσεις που πραγµατοποιούνται από τους ανήλικους οδηγούς
και πολύ περισσότερο οι συνέπειες που προκαλούνται από τα παραπάνω είναι ένα φαινόµενο το
οποίο παίρνει ολοένα και µεγαλύτερες διαστάσεις στην Ελλάδα γενικότερα, αλλά και πιο
συγκεκριµένα στην περιοχή του Ηρακλείου. Παρόλα αυτά έχουν γίνει πολύ σηµαντικές
προσπάθειες που οδήγησαν σε µια σηµαντική µείωση των τροχαίων δυστυχηµάτων και των
τραυµατισµών130. Αυτό όµως δεν αλλάζει το γεγονός οτι η Ελλάδα ταξινοµείται στις τελευταίες
θέσεις ως προς την οδική ασφάλεια µεταξύ των 25 κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε 152
∆ανέλη Βασ. Μυλωνάς Π.(2007) Ευπαθείς χρήστες του οδικού δικτύου στην Ελλάδα, VOICE CENTER SHEET,(χωρίς αριθµό
τεύχους) στο http:/ www.etsc.be/documents [πρόσβαση στις 20 Ιουλίου 2013]
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θανάτους ανά εκατοµµύριο κατοίκων έναντι τους 95 θανάτους του µέσου ώρου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Τα κύρια αίτια των τροχαίων ατυχηµάτων της Ελλάδας οφείλονται σε :
α) Η αποσπασµατική εφαρµογή µέτρων οδικής ασφάλειας,
β) η συµπεριφορά των χρηστών,
γ) η ελλιπής επιθεώρηση των οχηµάτων
δ) η µη βελτίωση της οδικής υποδοµής,
ε) η ανεπαρκής επιβολή µέτρων και
ζ) η έλλειψη συντονισµού µεταξύ των εµπλεκοµένων Αρχών131
Οδικός Χάρτης Τροχαίων Ατυχηµάτων Κρήτης
60ο χλμ Ρεθύμνου-Ηρακλείου

11ο χλμ Χανίων-Κισσάμου

Όσον αφορά τον Νοµό Ηρακλείου η συνηθέστερες παραβάσεις του ΚΟΚ είναι:
❖η οδήγηση χωρίς την κατοχή διπλώµατος,
❖η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
❖και η παραβίαση των ορίων ταχύτητας

.

Οδήγηση χωρίς την Κατοχή διπλώµατος
Σύµφωνα µε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας132, οι άδειες κυκλοφορίας διακρίνονται σε
διάφορες κατηγορίες οι οποίες αντιστοιχούν σε διαφορετικό τύπο οχηµάτων. Βασική προϋπόθεση
για την απόκτηση του διπλώµατος οδήγησης είναι ο πολίτης να έχει την αναγκαία σωµατική,
διανοητική ικανότητα και να πληρεί τις ηλικιακές προδιαγραφές για κάθε δίπλωµα
Ηλικιακά Όρια Διπλωµάτων Οδήγησης
Τύπος
Τύπος οχήµατος
διπλώµατος
µηχανή ισχύος έως 4kW
ΑΜ
µηχανή ισχύος έως 11kW
Α1
µηχανή ισχύος έως 35kW
Α2
µηχανή απεριόριστης ισχύος

Α

αυτοκίνητο ή φορτηγό (έως 3500 kgr)
φορτηγό (έως 7500 kgr)
φορτηγό (χωρίς όριο)
Λεωφορείο

Β
C1
C
D

Ηλικία
>16
>18
>20
>22 έχει δίπλωµα
>24 Πρώτο δίπλωµα
>18
>18
>21
>24

∆ανέλη Βασ. Μυλωνάς Π.(2007) Ευπαθείς χρήστες του οδικού δικτύου στην Ελλάδα, VOICE CENTER SHEET,(χωρίς αριθµό
τεύχους) στο http:/ www.etsc.be/documents [πρόσβαση στις 20 Ιουλίου 2013]
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Όποιος πιαστεί να παραβιάζει τη διάταξη αυτή τιµωρείται µε φυλάκιση απο έναν (1) έως
δώδεκα (12) µήνες και µε χρηµατική ποινή, τουλάχιστον διακοσίων ευρώ (200€), πρόστιµο που
ισχύει και για όποιον του έχει αφαιρεθεί ή ανακληθεί η άδεια.
Η χρηµατική ποινή απο την πλευρά της δεν θεωρείτε τόσο υψηλή και ικανή να ωθήσει έναν
παραβάτη στην απόκτηση της σχετικής άδειας µιας και το κόστος απόκτησης της είναι τουλάχιστον
διπλάσιο. Από την άλλη πλευρά η ποινή φυλάκισης χαρακτηρίζεται ως αποτρεπτικό µετρο καθώς οι
νέοι προκειµένου να την αποφύγουν προσπαθούν να αποκτήσουν το σχετικό δίπλωµα έστω και
λίγο πριν από το δικαστήριο.
Ο νοµός του Ηρακλείου όπως αναφέραµε και παραπάνω αποτελείται από 185 δηµοτικά
διαµερίσµατα των οποίων το µεγαλύτερο µέρος είναι αγροτικές περιοχές. Στις αγροτικές
οικογένειες, λόγω του µεγάλου φόρτου εργασίας, τα µέλη τους συνεργάζονται στην επίτευξη
στόχων είτε αυτοί αφορούν τον γεωργικό είτε τον κτηνοτροφικό τοµέα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα
προκειµένου να διεκπεραιώσουν τις εργασίες τους ακόµα και οι ανήλικοι να χρησιµοποιούν τα
γεωργικά µηχανήµατα. Η πράξη αυτή τους παρέχει αυτοπεποίθηση και µια αίσθηση
“ωριµότητας” (δηλαδή νιώθουν ότι έχουν µεγαλώσει) τα οποία σε συνδυασµό µε την ανοχή των
γονιών τους που τους προσφέρουν οχήµατα αδιαφορώντας για το αν πληρούν τις προϋποθέσεις του
ΚΟΚ οδηγεί σε σωρεία παραβάσεων και ατυχηµάτων.
Εκδικασμένες Υποθέσεις του Κ.Ο.Κ.
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Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
Σύµφωνα µε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας απαγορεύεται η οδήγηση κάθε οδικού
οχήµατος σε οδηγό, ο οποίος βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύµατος, τοξικών ουσιών ή
φαρµάκων που σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης τους ενδέχεται να επηρεάζουν την οδηγητική
ικανότητα του οδηγού.
Ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες πρόκλησης ατυχηµάτων και παραβάσεων
αποτελεί η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ133. Ο ΚΟΚ στην προσπάθεια του να ελαττώσει την
συχνότητα του φαινοµένου αυτού επιβάλει µια σειρά από σοβαρές ποινικές κυρώσεις στους
οδηγούς που τις παραβαίνουν.
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Οδήγηση υπο την επίδραση
αλκοόλ, συγκέντρωση : στο αίµα :
0.50 g/l εως 0.80 g/l στον
εκπνεόµενο αέρα : 0.25 mg/l εως
0.40 mg/l
Οδήγηση υπο την επίδραση
αλκοόλ, συγκέντρωση : στο αίµα :
0.80 g/l εως 1.10 g/l στον
εκπνεόµενο αέρα : 0.40 mg/l εως
0.60 mg/l

200 €

5

Επιπλέον ακινητοποίηση οχήµατος

700 €

9

αφαίρεση 90 ηµερ. ΑΟ-επιπλέον Επιπλέον ακινητοποίηση οχήµατος

Οδήγηση υπο την επίδραση
αλκοόλ, συγκέντρωση : στο αίµα :
άνω του 1.10 g/l στον εκπνεόµενο
αέρα : >0.60 mg/l

1.200 €

-

εντός 2 ετών από προηγούµενη
παράβαση για αλκοολ Οδήγηση
υπο την επίδραση αλκοόλ,
συγκέντρωση : στο αίµα : άνω του
1.10 g/l στον εκπνεόµενο αέρα :
>0.60 mg/l

2.000 €

-

αφαίρεση 180 ηµερ. ΑΟ & ΣΚ 10 ηµ. Εως
6 µήνες (επιβάλλεται από δικαστήριο).
Εκτός των κατηγοριών οχηµάτων του
άρθρου 103,παρ.4, περ.α' και β' Φυλάκιση τουλάχιστον 2 µηνών και
ακινητοποίηση οχήµατος
αφαίρεση 5 ετών ΑΟ (αρχοµένων κάθε
φορά από την λήξη του χρόνου της
προηγούµενης αφαίρεσης) & ΣΚ 10 ηµ.
έως 6 µήνες (επιβάλλεται από
δικαστήριο). Εκτός των κατηγοριών
οχηµάτων του άρθρου 103, παρ.4, περ.α'
και β'- Φυλάκιση τουλάχιστον 6 µηνών
και ακινητοποίηση οχήµατος

Τα κυριότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ένας οδηγός που έχει καταναλώσει αλκοόλ
είναι τα εξής:
❖Έλλειψη ανεπαρκούς εκτίµησης των αποστάσεων και των ταχυτήτων,
❖Υποτίµηση του κινδύνου µε αποτέλεσµα να ριψοκινδυνεύει σε καταστάσεις που
διαφορετικά θα απέφευγε,
❖Μείωση οπτικού πεδίου στο 50% σε σχέση µε οδηγό που δεν έχει καταναλώσει αλκοόλ
❖Υπνηλία, µείωση προσοχής, µείωση ταχύτητας αντιδράσεων και µείωση ακουστικών
αντιδράσεων.	

Βέβαια το θέµα της κατανάλωσης του αλκοόλ στην Κρήτη δεν αποτελεί µόνο ζήτηµα του
ΚΟΚ. Σύµφωνα µε την Επιµελήτρια Α’ Γαστρεντερολογικής Κλινικής Πανεπιστηµιακού
Νοσοκοµείου Ηράκλειου Μαίρη Κουλεντάκη η πραγµατικότητα όσον αφορά την κατανάλωση
αλκοόλ απο ανηλίκους είναι ζοφερή.
Μαίρη Κουλεντάκη: «Στην Κρήτη ξεχάσατε ότι έχουµε καταγεγραµµένο θάνατο από
αλκοόλ ενός νέου κοριτσιού 16 ετών; Τι ρωτάτε για τους αριθµούς, αυτό δε φτάνει; Σαφώς
και στο νησί έχουµε πρόβληµα. Ο µικρότερος ασθενής µας µε κίρρωση του ήπατος από το
αλκοόλ είναι µόλις 15 ετών! Ο µέσος όρος της ηλικίας των ασθενών µας είναι 40 ετών»!
Ο προϊστάµενος του ΕΚΑΒ Κρήτης Δηµήτρης Βουρβαχάκης λέει:«Κάθε ηµέρα το ΕΚΑΒ,
καλείται να αντιµετωπίσει τρία περιστατικά µέθης, στην πλειοψηφία τους, νεαρά άτοµα». Οι
µαρτυρίες αυτές επιβεβαιώνουν στοιχεία αυτά µας προβάλουν µια σκληρή πραγµατικότητα που
πολλοί αγνοούν.
Ίσως ο σηµαντικότερος παράγοντας που συµβάλλει και αυτός στην κατανάλωση αλκοόλ στα
ανήλικα άτοµα, είναι το οικογενειακό περιβάλλον. Συχνό είναι το φαινόµενο οι ανήλικοι να
παροτρύνονται απο τους ίδιους τους γονείς τους να πιουν ένα ποτηράκι ασχέτως αν τα παιδιά είναι
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µαθητές γυµνασίου, πολλές φορές και δηµοτικού. Έτσι τους λένε πως θα γίνουν άντρες πιο
γρήγορα. Απο εκεί και µετά σταδιακά το ένα γίνεται δυο, τρία, τέσσερα, και τα όρια κάπου εκεί
χάνονται.
Μέσα σε πέντε µήνες(Μάιος - Σεπτέµβρης 2012) το ΕΚΑΒ σε ολόκληρο το νησί της Κρήτης
έχει κληθεί για να παρέµβει σε 484 περιστατικά µέθης. Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί οτι
τα περιστατικά είναι πολύ περισσότερα µιας και ο αριθµός αυτός αναφέρεται κυρίως σε κλήσεις
περιστατικών που συµβαίνουν στις πόλεις, καθώς οι περιοχές της περιφέρειας εξυπηρετούνται από
τα τοπικά κέντρα υγείας.
«Οι γονείς έχουν τεράστιες ευθύνες. Το να πέφτει το παιδί σου σε κώµα, µέσα στο ίδιο του
το σπίτι, είναι κάτι πολύ βαρύ»134. Εφόσον ένας ανήλικος καταναλώνει συστηµατικά αλκοόλ απο
µικρή ηλικία αυξάνει σε µεγάλο βαθµό τις πιθανότητες είτε να χρειαστεί να υποβληθεί σε θεραπεία
απεξάρτησης είτε να οδηγηθεί σε νοσηλεία, αφού περισσότερα απο 60 νοσήµατα σχετίζονται µε
την κατάχρηση αλκοόλ. «Πάνω από το 50% των κιρρώσεων που παρακολουθεί η
γαστρεντερολογική κλινική του Πανεπιστηµιακού νοσοκοµείου Ηρακλείου έχουν ως αιτία το
αλκοόλ»135.
Παραβάσεις ΚΟΚ Ηράκλειο
Όπως φαίνεται και απο τον παραπάνω πίνακα οι παραβάσεις του ΚΟΚ σε νεαρές ηλικίες στην
περιοχή του Ηρακλείου παρουσιάζουν ιδιαίτερη αύξηση, κυρίως την περίοδο 2000-2005. Από εκεί
και µετά στον πίνακα είναι εµφανής µια έντονη πτωτική τάση που φτάνει σε σηµείο η τιµή του
2006 να είναι κατά 90% µικρότερη από του 2005. Αυτό οφείλεται στις τροποποιήσεις του ΚΟΚ που
πραγµατοποιούνται εκείνη την περίοδο σύµφωνα µε τις οποίες εισάγεται το στοιχείο της
αποποινικοποίησης της πλειοψηφίας των παραβάσεων, γεγονός που θα συµβάλλει σηµαντικά στη
µείωση της γραφειοκρατίας, στην αποσυµφόρηση των δικαστηρίων, στην αποφυγή φαινοµένων
παραγραφής αλλά και στη µείωση της ταλαιπωρίας του πολίτη” καθώς και στην µεταρρύθµιση που
γίνεται στον ΚΟΚ µε την οποία τα πληρωτέα ποσά που καλούνται να πληρώσουν οι παραβάτες
ανέρχονται σε δυσθεώρητα ύψη.
Η εφηβεία θεωρείται µια αρκετά δύσκολη και αινιγµατική ηλικιακή περίοδος, µε πολλές
αλλαγές σε νοητικό, σωµατικό και συναισθηµατικό επίπεδο. Οι αλλαγές αυτές πολλές φορές
επιφέρουν συγκρούσεις ανάµεσα στα µέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος. Ο οικογενειακός
“σωφρονισµός” που γίνεται µέσα από την επιβολή τιµωρίας, απαγορεύσεων και αυταρχικών
συµπεριφορών µπορεί να
οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσµατα. Από την άλλη πλευρά η
δαιµονοποίηση της αλκοόλης µέσα από την προβολή ακραίων περιστατικών µπορεί να προκαλέσει
πανικό και τελικά να οδηγήσει στην αποµάκρυνση του νέου από τον γονέα, µε αποτέλεσµα να µην
λαµβάνει ο νέος υπόψιν του µελλοντικές συµβουλές από το περιβάλλον του.
Οι γονείς θα πρέπει να σταµατήσουν να προσφέρουν στα παιδιά τους αλκοόλ, ιδιαίτερα σε
νεαρές ηλικίες που µπορεί να το ζητήσουν ίσως και µε έντονο τρόπο, µιας και µέχρι την ηλικία
E
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“Το αλκοόλ σκοτώνει τους νέους στην Κρήτη” άρθρο της Κορίνας Καφετζοπούλου συνέντευξη απο τον προϊστάµενο του ΕΚΑΒ
Κρήτης Δηµήτρη Βουρβαχάκη, ιστοσελίδα http://www.madeincreta.gr/el/article/το-αλκοόλ-σκοτώνει-τους-νέους-στην-κρήτη
(ηµεροµηνία τελευταίας εισόδου 20/8/2013)
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“Το αλκοόλ σκοτώνει τους νέους στην Κρήτη” άρθρο της Κορίνας Καφετζοπούλου συνέντευξη απο την Επιµελήτρια Α’
Γαστρεντερολογικής Κλινικής Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηράκλειου Μαίρη Κουλεντάκη, ιστοσελίδα http://
www.madeincreta.gr/el/article/το-αλκοόλ-σκοτώνει-τους-νέους-στην-κρήτη (ηµεροµηνία τελευταίας εισόδου 20/8/2013)
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αυτή δεν έχουν το επίπεδο γνωστικής ανάπτυξης που χρειάζεται και δεν είναι σε θέση να
κατανοήσουν την όρεξη του αυτή. Οι ενήλικες οφείλουν να ασχοληθούν περισσότερο µε τους
νέους, να αφουγκραστούν τα προβλήµατα τους χωρίς να τους ασκούν συνεχώς κριτική. Να θέσουν
όρια αντιληπτά και σταθερά ως προς το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται.

.

Οπλοκατοχή και Οπλοχρησία
Στο θεσµικό αυτό πλαίσιο εντάσσονται οι παραβάτες του νόµου 2168 του 1993, ο οποίος
περιλαµβάνει διατάξεις που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες. εκρηκτικούς
µηχανισµούς.
Με τον όρο όπλο αναφερόµαστε σε οποιοδήποτε µέσον µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
επίθεση, άµυνα και εκφοβισµό. Ο όρος αυτός περιλαµβάνει και τα σπρέι, τους εκρηκτικούς
µηχανισµούς καθώς και τα περιφερειακά αξεσουάρ των όπλων.
∆εν εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόµου:
α. Πυροβόλα όπλα, που κατασκευάστηκαν πριν από την 1.1.1870, υπό τον όρο ότι δεν µπορούν να
δεχθούν πυροµαχικά προοριζόµενα για όπλα, η κατοχή των οποίων απαιτεί άδεια.
β. Αγχέµαχα όπλα, που κατασκευάστηκαν πριν από την 1.1.1922, εφόσον φυλάσσονται σε ειδικά
καταστήµατα εµπορίας ή σε συλλογές φυσικών ή νοµικών προσώπων
«Η κατοχή όπλων και λοιπών αντικειµένων, που διαλαµβάνονται στο άρθρο 1του παρόντος
νόµου, απαγορεύεται, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου
αυτού. Με άδεια της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόµενου,
επιτρέπεται η κατοχή όπλων προοριζοµένων αποκλειστικά και µόνο για σκοποβολή»136.
Για να κατέχει στην ιδιοκτησία του κάποιος όπλο, σύµφωνα µε τον νόµο απαραίτητη
προϋπόθεση είναι ο πολίτης να έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας. Για την παροχή της
απαραίτητης άδειας αρµόδια είναι η αστυνοµική αρχή της κατοικίας του ή του τόπου που διαµένει.
Η παροχή της άδειας γίνεται στις εξής περιπτώσεις:
❖
Για ατοµική τους ασφάλεια, µετά από γνώµη του αρµόδιου εισαγγελέα
πληµµελειοδικών, εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι.
❖
Για την προστασία προσώπων, την ασφάλεια δηµοσίων καταστηµάτων137

.

Η κατοχή όπλου χωρίς την απαραίτητη άδεια τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών
µέχρι δύο (2) ετών και µε την επιβολή χρηµατικού προστίµου στον παραβάτη. Οι ποινές αυτές
διπλασιάζονται εφόσον ο η παράβαση πραγµατοποιηθεί σε συνελεύσεις, πανηγύρεις, δηµόσιες
συναθροίσεις, κέντρα διασκέδασης ή παιγνίων, καταστήµατα πώλησης οινοπνευµατωδών ποτών ή
εντός µεταφορικών µέσων δηµόσιας µεταφοράς προσώπων ή εντός ή πλησίον ελεγχόµενων χώρων
αεροδροµίων138.

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας (1993). Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά,
εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις, ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2168,ΑΘΗΝΑ: χ.ε.
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Τέλος οποιοσδήποτε χρησιµοποιήσει όπλο προκειµένου να διαπράξει κάποια παράνοµη
πράξη, είτε µε δόλο είτε εξ αµελείας εφόσον καταδικασθεί για την πράξη αυτή του επιβάλλεται
ανεξάρτητα ποινή τουλάχιστον έξι µηνών.

.

Οπλοκατοχή στην Κρήτη
Η απαρχή της οπλοκατοχής στην Κρήτη εντοπίζεται σε βάθος χρόνου. Θεωρείται πως είναι
µια συνήθεια η οποία έχει σχέση πιθανότατα µε την έλευση κατακτητών στην Κρήτη, γεγονός που
ανάγκασε τους Κρητικούς να κοιµούνται και να ξυπνούν αρµατωµένοι είτε οι κατακτητές ήταν οι
Ενετοί, οι Άραβες είτε και πιο σύγχρονοι κατακτητές όπως αυτοί του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου139.
Οι Κρήτες από το παρελθόν λόγω της σπουδαιότητας της γεωγραφικής θέσης του νησιού
δέχονταν πολλές επιθέσεις από διαφορετικούς λαούς. Παρόλα αυτά, αντιστέκονταν πάντα σθεναρά
και δεν έπαψαν να παράγουν πολιτισµό. Οι επιθέσει που δέχονταν θεωρούνται γενεσιουργά
γεγονότα του εθίµου της οπλοκατοχής. Ιδιαίτερα µετά τα γεγονότα του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου,
την Μάχη της Κρήτης και τον µετέπειτα Εµφύλιο, το συλλογικό υποσυνείδητο και η
συνειδητοποιηµένη κοινωνική πραγµατικότητα οδήγησαν τους κατοίκους του νησιού στο να έχουν
αυτή την ενασχόληση140.
Στο νησί, οι έµποροί όπλων έχουν αναπτύξει τον δικό τους κώδικα επικοινωνίας, όπως για
παράδειγµα µε τον όρο “Κουφέτα” αναφέρονται στις σφαίρες του όπλου, οι οποίες χωρίζονται σε
δύο κατηγορίες τις “φιλανθρωπικές” και τις “χωστές”. Οι πρώτες είναι αυτές που σε περίπτωση που
τον τραυµατίσουν το θύµα µπορεί και να ζήσει ενώ από τις “χωστές” “σηµαδεύεται” για µια
ολόκληρη ζωή. Το οπλοστάσιο τους ανανεώνεται συνεχώς και εμπλουτίζεται με ό,τι πιο
σύγχρονο υπάρχει στην αγορά.	

Η πλασµατική ασφάλεια, ο φόβος της βεντέτας, οι ζωοκλοπές, η εγκληµατικότητα, τα ήθη, τα
έθιµα, όλα αυτά ενισχύουν στο αναµφισβήτητο γεγονός της οπλοφορίας. Ο άγραφος νόµος της
σιωπής φέρνει ακόµα και τις διωκτικές αρχές, που επιχειρούν να επιβάλλουν και να εφαρµόσουν
τους γραπτούς νόµους του κράτους -µε ελάχιστα όµως αποτελέσµατα- σε δύσκολη θέση.
Μια ακόµα έκφανση της εγκληµατικότητας στην Κρήτη είναι η “Βεντέτα”. Σε αυτήν
οφείλεται ο θάνατος πολλών ανθρώπων και η διάλυση οικογενειών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
αποτελεί η εν ψυχρώ δολοφονία ενός εικοσιπεντάχρονου και ο τραυµατισµός της µητέρας του(14
Μαρτίου 2009)141. Αιτία ήταν ότι το 1987 ο πατέρας του εκλιπόντος σκότωσε έναν συγγενή των
δραστών επειδή τα πρόβατα του δευτέρου προκαλούσαν ζηµιές στα χωράφια του δράστη. «Ει κε
πάθοι τα τ' έρεξε, δίκη κ' ιθεία γένοιτο».142
Εκτός από την βεντέτα πολύ συχνά συναντάµε και τους πυροβολισµούς κατά την διάρκεια
εκδηλώσεων. Πολλές φορές έχουν συµβεί ατυχήµατα λόγω των πυροβολισµών κατά την διάρκεια
κοινωνικών εκδηλώσεων. Ένα φαινόµενο που οδηγεί στην επιβολή του “ισχυρού” επί του
“αδυνάτου”. Το νησί βάλλεται από τέτοιου είδους λανθασµένα ιδεώδη. Στο παρελθόν οι Κρητικοί
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έκαναν χρήση των όπλων µε σκοπό την επίτευξη της ελευθερίας και την διασφάλιση των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Όπως φαίνεται όµως σήµερα τα πράγµατα είναι διαφορετικά.

.
Η οπλοκατοχή-οπλοχρησία στο Ηράκλειο	

.

Οπλοκατοχή - Οπλοχρησία
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Ο παραπάνω πίνακας αντικατοπτρίζει τις δικαστικές υποθέσεις στο µονοµελές και τριµελές
δικαστήριο ανηλίκων. Όπως φαίνεται η παραβατική τάση της παράνοµης οπλοκατοχήςοπλοχροχρησίας φθίνει µε τον χρόνο. Γεγονός αντίθετο µε τον αριθµό των αδειών που έχουν δοθεί
στο νησί. Οι αστυνοµικές αρχές χορήγησαν το 2012 50% περισσότερες άδειες οπλοφορίας για
ατοµική ασφάλεια σε σχέση µε το προηγούµενο έτος (το 2012 χορήγησαν 255 άδειες οπλοφορίας
έναντι 169 το 2011).
Είναι γεγονός ότι όπως σε πολλές περιπτώσεις, έτσι και σε αυτή µεγάλο µέρος της ευθύνης
φέρουν οι οικογένειες. Δεν είναι λίγες οι φορές που όπλα βρέθηκαν απο αµέλεια σε χέρια ανηλίκων
µε αποτέλεσµα να θρηνούν θύµατα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η ανθρωποκτονία εξ
αµελείας που συνέβει στο χωριό Γκαγκάλες Ηρακλείου µε θύµα έναν δεκαεφτάχρονο, ο οποίος
σκοτώθηκε από τον δεκαπεντάχρονο αδερφό του κατά την διάρκεια ενός παιχνιδιού. Τα δύο παιδιά
έπαιζαν µε οπλισµένα εν άγνοια τους όπλα (σύµφωνα µε την δικαστική απόφαση)143.
Είναι ζωτικής σηµασίας οι γονείς να αντιληφθούν τον κίνδυνο που αντιµετωπίζουν τα παιδιά
που έχουν πρόσβαση σε όπλα, τόσο υπό την επίβλεψη τους πόσο µάλλον χωρίς αυτήν. Ένα
πραγµατικό όπλο δεν είναι ένα παιχνίδι, και η ζωή δεν είναι ένα βιντεοπαιχνίδι. Τα πραγµατικά
όπλα χρησιµοποιούν σφαίρες που πλήττουν πραγµατικούς στόχους. Εάν ο στόχος αυτός είναι ένα
ζώο ή ένα πρόσωπο, η σφαίρα µπορεί να διαπεράσει µέσω του δέρµατος , τους µυς , τα οστά και τα
όργανα, µε αποτέλεσµα την πρόκληση σηµαντικής βλάβης στον στόχο του. Ένας πυροβολισµός
µπορεί να τραυµατίσει µόνιµα ή ακόµα και να σκοτώσει κάποιον.
Oτιδήποτε µπορεί να συµβεί από την στιγµή που κάποιος βάζει το δάχτυλο του στην
σκανδάλη. Τα περισσότερα παιδιά που έχουν προξενήσει ατυχήµατα µε όπλα αργότερα λένε ότι δεν
E
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πυροδότησαν το όπλο που πρόθεση να πληγώσουν κάποιον, αλλά δυστυχώς κάποιος
τραυµατίστηκε όντως άσχηµα.
Η κατοχή όπλων από ανηλίκους δεν αποτελεί ούτε αστείο, ούτε κατόρθωµα. Από την άλλη
πλευρά οι και ενήλικοι θα πρέπει να είναι πιο υπεύθυνοι και πιο προσεκτικοί όταν έχουν στην
κατοχή τους όπλα. Η φύλαξη τους και η ενηµέρωση των ανηλίκων είναι θέµα πρωτίστης σηµασίας.

.

Ναρκωτικά
Όταν χρησιµοποιούµε τον όρο “ναρκωτικά” µε την νοµική του έννοια αναφερόµαστε σε
ουσίες που λόγω της χηµικής τους δοµής δρουν στο νευρικό σύστηµα µε αποτέλεσµα να
µεταβάλουν την θυµική κατάσταση του χρήστη και να του προκαλούν εξάρτηση διαφορετικής
φύσεως, ψυχικής και σωµατικής. Επίσης, µε τον όρο αυτό αναφερόµαστε και σε ουσίες οι οποίες
προκαλούν ανακούφιση σε ασθενείς µε χρόνιες παθήσεις από τις επιπτώσεις συγκεκριµένης νόσου,
για την οποία αυτές κρίνονται ιατρικά επιβεβληµένες.
❖Χασίς
❖ψευδαισθησιογόνα
❖Κοκαΐνη
❖αµφεταµίνες
❖Όπιο (και παράγωγα)
❖club drugs
❖βαρβιτουρικά
❖ψευδαισθησιογόνα
❖ηρεµιστικά
Η παραγωγή, η κατοχή, η µεταφορά, η αποθήκευση, η προµήθεια, η επεξεργασία,
κυκλοφορία και µε οποιονδήποτε τρόπο η µεσολάβηση στη διακίνηση των ουσιών είναι
αποκλειστικό δικαίωµα του Κράτους και ασκείται από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.).
Οι γιατροί, οι οδοντίατροι και οι κτηνίατροι έχουν δικαίωµα να χορηγήσουν αυτά τα σκευάσµατα
εφόσον οι ασθενείς πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιµο
που κυµαίνεται από τριακόσια (300) µέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) εύρω, που επιβάλλεται µε
απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από γνωµοδότηση του Ε.Ο.Φ.. Σε περίπτωση
υποτροπής µπορεί να επιβληθεί, κατά την ίδια διαδικασία, και πρόσκαιρη παύση εξάσκησης του
επαγγέλµατος από δεκαπέντε (15) ηµέρες µέχρι έξι (6) µήνες.
Όποιος, διακινεί παράνοµα ναρκωτικά, τιµωρείται µε κάθειρξη τουλάχιστον οκτώ (8) ετών
και µε χρηµατική ποινή µέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. Ενώ µε ποινή φυλάκισης µέχρι
τρία έτη τιµωρείται όποιος:
α) διακινεί µικροποσότητες ναρκωτικών, µε σκοπό να εξασφαλίσει την κάλυψη των
καθηµερινών ατοµικών του αναγκών χρήσης και είναι εξαρτηµένος,
β) διαθέτει ναρκωτικά χωρίς κέρδος σε οικείους του, µε σκοπό να καλύψει τις άµεσες
ανάγκες χρήσης τους.
Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος, από την ποσότητα ναρκωτικών που έχει προµηθευτεί
για τις προσωπικές του ανάγκες, διαθέτει χωρίς κέρδος µέρος της σε άλλον για δική του
αποκλειστική χρήση.
Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και µε χρηµατική ποινή από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ
µέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ τιµωρείται όποιος τελεί κάποια από τις παράνοµες
αυτές πράξεις:
α) αν είναι υπάλληλος ο οποίος λόγω της υπηρεσίας του ασχολείται µε τα ναρκωτικά και
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ιδίως µε τη φύλαξή τους ή τη δίωξη των παραβατών του νόµου αυτού ή ανήκει στο
προσωπικό των καταστηµάτων ή κρατικών ιδρυµάτων
β) για να διευκολύνει ή αποκρύψει τη διάπραξη άλλων κακουργηµάτων.
Εφόσον ο υπαίτιος κάποιας από τις σχετικές παραβάσεις του ποινικού κώδικα σχετικές µε τα
ναρκωτικά πριν από την αµετάκλητη καταδίκη του, κριθεί ότι µε δική του πρωτοβουλία συντέλεσε
µέσω παροχής πληροφοριών στην ανακάλυψη ή εξάρθρωση εγκληµατικής οργάνωσης διακίνησης
ναρκωτικών ή στην ανακάλυψη και σύλληψη διακινητή ναρκωτικών, η δε ευθύνη του υπαιτίου και
η βαρύτητα της πράξης του είναι καταδήλως µικρότερες από την ευθύνη των προσώπων στην
ανακάλυψη και σύλληψη των οποίων συντέλεσε και τη βαρύτητα των πράξεων που τέλεσαν, το
δικαστήριο αναγνωρίζει στο πρόσωπό του ελαφρυντική περίσταση. Παράλληλα µπορεί να διατάξει
και την αναστολή εκτέλεσης της ποινής για διάστηµα από δύο (2) έως είκοσι (20) ετών.
Για τους ανηλίκους ισχύουν τα µέτρα του Ποινικού Κώδικα της Ποινικής Νοµοθεσίας
Ανηλίκων που έχουµε αναφέρει σε προηγούµενη ενότητα.
Οι συνηθέστερες ναρκωτικές ουσίες είναι:
Το χασίς είναι µια ουσία η οποία µετά από µακροπρόθεσµη χρήση προκαλεί δυσλειτουργία
στο ανοσοποιητικό σύστηµα, µειώνει τον αριθµό των σπερµατοζωαρίων και επηρεάζει την ερωτική
επιθυµία. Επίσης µειώνεται η αποδοτικότητα των πνευµατικών λειτουργιών και µερικές φορές οι
χρήστες ενδέχεται να οδηγηθούν στην σχιζοφρένεια144.
Η χρήση κοκαΐνης προκαλεί μια προσωρινή αίσθηση δύναμης και εφημερίας με
παρελκόμενα συµπτώµατα κατάθλιψης, αϋπνίας, δυσκολίας στην αυτοσυγκέντρωση και απώλειας
της όρεξης. Μετά από χρόνια χρήση εµφανίζονται σοβαρές διαταραχές της ψυχικής υγείας και
έντονες συναισθηµατικές µεταπτώσεις14.
Οι χρήστες του οπίου παρουσιάζουν εξασθένιση της µνήµης, εµφανίζουν δυσκολία στην
πνευµατική εργασία, µυικές αδυναµίες και δερµατίτιδες. Τα παράγωγα του οπίου όπως η µορφίνη
και η ηρωίνη έχουν οξύτερα αποτελέσµατα µιας και η δραστικότητα της τοξίνης είναι πολύ
µεγαλύτερη(δέκα φορές µεγαλύτερη στη µορφίνη, εκατό φορές στο όπιο).	

Τα βαρβιτουρικά οδηγούν σε εξάρτηση που εµφανίζει παρεµφερή συµπτώµατα µε αυτά που
παρουσιάζουν οι αλκοολικοί(επιθετικές τάσεις, πόνους στο µυικό σύστηµα, γαστρεντερικές
διαταραχές, διάχυτο τρέµουλο, αστάθεια στο βάδισµα), ενώ και η διακοπή τους συνεπάγεται
δραµατικά συµπτώµατα στέρησης (επιληπτικές κρίσεις, τροµώδες παραλήρηµα, ψυχωσικά
19

επεισόδια) .
Μια απο τις λιγότερο επικίνδυνες ουσίες είναι τα ηρεµιστικά, που µετά απο χρόνια χρήση
προκαλούν εξάρτηση και ανάγκη για αύξηση των δόσεων σε σταθερό επίπεδο. Η κατανάλωση
µεγάλων ποσοτήτων επιφέρει υπνηλία, εξασθενεί την πνευµατική διαύγεια, προκαλεί
συναισθηµατικές µεταπτώσεις και επιθετικότητα, ενώ σε συνδυασµό µε το αλκοόλ µπορεί να
επιφέρει µέχρι και τον θάνατο.
Η χρήση αµφεταµινών δοµεί ψυχολογικές και οργανικές εξαρτήσεις µεγάλου βαθµού µε τον
οργανισµό να απαιτεί συνεχώς και µεγαλύτερες δόσεις καθώς χρειάζεται όλο και µεγαλύτερη
ποσότητα προκειµένου να αποφευχθεί το στερητικό σύνδροµο. Η στέρηση των αµφεταµινών έχει
E
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σαν αποτέλεσµα την πρόκληση κατάθλιψης, την αίσθηση µιας ακόρεστης πείνας, την κόπωση και
20

την εµφάνιση ψυχικών διαταραχών, την προξένηση προβληµάτων ύπνου, και ένα διαρκές άγχος .
Τα «club drugs» (που έχουν πάρει το όνοµα τους επειδή χρησιµοποιούνται σε ολονύκτια
rave parties) έχουν σαν αποτέλεσµα την πρόκληση απώλειας µνήµης, συνείδησης και ψυχωτικά
επεισόδια. Ένα από τα χαρακτηριστικά τους είναι ότι µέσα σε ελάχιστο χρόνο δρουν στον
οργανισµό.	

Τα ψευδαισθησιογόνα προκαλούν, έστω και πρόσκαιρα, διαστρέβλωση της αίσθησης, της
αντίληψης, της συναίσθησης και της κρίσης, µια κατάσταση δηλ. παραµορφωµένων εντυπώσεων ή
απωθηµένων δυσάρεστων καταστάσεων που επανέρχονται στην επιφάνεια ως τωρινή
πραγµατικότητα, µε επακόλουθο, ορισµένες φορές, την πρόκληση στον χρήστη πανικού και
21

λανθασµένων αντιδράσεων ή και διάθεσης για αυτοκτονία .

.

Ναρκωτικά στο Ηράκλειο
Μια απο τις πέντε πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Ελλάδα µε βάση τα
στοιχεία του Ευρωπαικού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας ως προς τα
ποσοστά θανάτων απο την χρήση ναρκωτικών ουσιών(για το έτος 2010) . Τα αποτελέσµατα αυτής
της έρευνας φανερώνουν οτι το 38% των θανάτων ατόµων κάτω των 25 ετών οφείλονταν σε
χρήση ναρκωτικών ουσιών.
Ως προς την περιοχή του Ηρακλείου από την απαρχή της κρίσης εµφανίζεται µια σταδιακή
αύξηση της προσέλευσης των ανηλίκων στα συµβουλευτικά κέντρα του ΚΕΘΕΑ. Σε αντίθεση µε
τους έφηβους η προσέλευση των ενηλίκων αυξήθηκε ραγδαία τα δύο πρώτα χρόνια
σταθεροποιήθηκε τα επόµενα δύο και απέκτησε έντονη πτωτική τάση µέχρι το 2012. Ίσως τα
συµπτώµατα της κρίσης, όπως η ανεργία και η αβεβαιότητα για το µέλλον, να έχουν προσβάλει
περισσότερο την ηλικιακή αυτή κατηγορία, µε αποτέλεσµα οι ενήλικες να αναζητούν πλασµατικές
“οάσεις” προκειµένου να πραγµατοποιήσουν τα ανεκπλήρωτα όνειρα τους.
Συμβουλευτικά Κέντρα
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Όσον αφορά τις υποθέσεις τον ανηλίκων που είδαν το φως τις δικαιοσύνης παρουσιάζουν µια
καθοδική πορεία. Αυτό προκύπτει κυρίως από την νοµοθετική µεταρρύθµιση που έγινε το 2003145 η
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οποία προβλέπει την ηπιότερη µεταχείριση του δράστη εφόσον οι ουσίες µε τις οποίες
συλλαµβάνεται είναι για προσωπική του χρήση. Στις περιπτώσεις αυτές ο παραβάτης είτε
παραµένει ατιµώρητος, είτε εισάγεται σε θεραπευτικό κατάστηµα για απεξάρτηση. Εφόσον οι
πράξεις αυτές επαναληφθούν τότε κινδυνεύει µε ποινή φυλάκισης. Η παραβατικές συµπεριφορές
που έφτασαν στο τριµελές δικαστήριο ανηλίκων απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα.
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Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω καταδεικνύεται ότι η χρόνια χρήση ναρκωτικών ουσιών
οδηγεί σε τεράστια και πολλές φορές αµετάκλητη φθορά του οργανισµού. Αυτό γίνεται µε
προοδευτικούς ρυθµούς και έχει γενικότερες επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές της ζωής του χρήστη.
Αναφορικά, καταρρακώνεται ο οργανισµός του, µειώνεται η άµυνα του ανοσοποιητικού του
συστήµατος, η απόδοση του στον χώρο εργασίας και οι κοινωνικές του δραστηριότητες. Σε πολλές
περιπτώσεις οδηγούν και στην γέννηση παιδιών µε µειωµένη αντίληψη και γενικότερα µε
προβλήµατα υγείας. Αξίζει να τονίσουµε ότι ιδίως κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 80 η
έλλειψη συνείδησης και τα µολυσµένα µέσα που χρησιµοποιούνταν για την χορήγηση των
ναρκωτικών οδήγησαν σε έξαρση του AIDS και άλλων ασθενειών.
Υποθέσεις Ναρκωτικών Τριμελους Δικαστηρίου Ανηλίκων
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Σε όλο αυτό το πρόβληµα των ναρκωτικών η απάντηση είναι η λήψη µέτρων µε ευρύτερο
κοινωνικό χαρακτήρα. Η ενίσχυση των παραδοσιακών κοινωνικοποιητικών θεσµών όπως είναι το
σχολείο, η οικογένεια και η εργασία θα είχαν θετικά αποτελέσµατα. Ένα πρόγραµµα κατάρτισης
των νέων µε λιγότερη πίεση σε συνδυασµό µε έναν ορθολογικά οργανωµένο επαγγελµατικό
προσανατολισµό ο οποίος θα παρείχε στους εµπλεκοµένους δυνατότητες επαγγελµατικής
αποκατάστασης. Ως προς την ενίσχυση του θεσµού της οικογένειας οι γονείς οφείλουν να δώσουν
στα παιδιά µας µια πιο ανθρωπιστική παιδεία, που θα προάγει την αγάπη και το ενδιαφέρον για
τους συνανθρώπους τους. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να βρεθούν διέξοδοι µέσω των οποίων
οι νέοι θα µπορέσουν να εκµεταλλευτούν γόνιµα και ευχάριστα τον ελεύθερο τους χρόνο.
Καθοριστική συµβολή θα είχαν τα Κέντρα Νεότητας τα οποία θα συνέβαλαν σε µια ουσιαστική
ψυχαγωγία και ανάπτυξη διαφόρων ενδιαφερόντων της νεολαίας. Σηµαντική κρίνεται επίσης και η
ειλικρινής ενηµέρωση χωρίς υπερβολές -που στόχο τους έχουν την τροµοκράτηση των παιδιών-,
αλλά µια πληροφόρηση για το τι κρύβεται πίσω απο τα ναρκωτικά. Τέλος τα ναρκωτικά αποτελούν
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µια µορφή εξάρτησης και υποδούλωσης η οποία δεν συνάδει µε την προσωπικότητα των
ασυµβίβαστων νέων ανθρώπων.

.

Ανήλικοι Παράνοµοι Μετανάστες.
Με τον όρο “Παράνοµοι Μετανάστες” αναφερόµαστε σε ανθρώπους οι οποίοι εισέρχονται σε
µια χώρα µε τρόπο παράτυπο χωρίς την κατοχή των απαραίτητων εγγράφων. Οι άνθρωποι αυτοί
εγκαταλείπουν την χώρα τους προς αναζήτηση “ευκαιριών” για µια καλύτερη ζωή για αυτούς και
τις οικογένειες τους. Αιτίες αυτής της “παράνοµης” µετακίνησης πληθυσµιακών οµάδων είναι
κυρίως αναταραχές οικονοµικού, πολιτικού και πολεµικού χαρακτήρα.
Όσον αφορά την Ελλάδα, µετά την κατάρρευση των Σοσιαλιστικών καθεστώτων της
Ανατολικής Ευρώπης, αρκετοί οικονοµικοί µετανάστες οδηγήθηκαν στην αναζήτηση µιας
καλύτερης ζωής στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν κυρίως µετανάστες από την Αλβανία,
Βουλγαρία και Ρουµανία, τους οποίους αργότερα ακολούθησαν και µετανάστες από άλλες χώρες
της Ασίας και της Αφρικής146. Την επόµενη δεκαετία η Ελλάδα έγινε πόλος έλξης και άλλων
εθνικοτήτων µε αποτέλεσµα στην Απογραφή του 2011, ο πληθυσµός των αλλοδαπών να φτάνει το
Γράφηµα 6
8,4% (911.929).

Μόνιµος πληθυσµος κατα υπηκοότητα µετά την απογραφή του 2011. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ

!

Το 2011 το 52.7% του αλλοδαπού πληθυσµού της Ελλάδας αποτελείται από άτοµα αλβανικής

Το σύνολο των αλλοδα̟ών ̟ου διέµεναν µόνιµα στην Ελλάδα κατά την α̟ογραφή
ό̟ως και που
των ανέρχονται
ατόµων χωρίς
ή µε αδιευκρίνιστη
υ̟ηκοότητα
ανήλθε
σε 911.929
καταγωγής
σε 480.824
άτοµα. Ακολουθούν
στην
συνέχεια
οι Βούλγαροι οι οποίοι
άτοµα. Στο γράφηµα 7 ̟ου ακολουθεί ̟αρουσιάζεται η ̟οσοστιαία συµµετοχή των
ανέρχονται
σε ποσοστό 8.3%
του µεταναστευτικού
πληθυσµού
υπολογίζονται
16 ̟ολυ̟ληθέστερων
υ̟ηκοοτήτων.
Α̟ό το γράφηµα
αυτό και
̟ροκύ̟τει
ότι το σε 75.915 άτοµα.
µεγαλύτερο
̟οσοστό
52,7% ητων
αλλοδα̟ών
̟ου διαµένουν
στην
έχουντων αλλοδαπών µε
Στην
τρίτη θέση
βρίσκονται
Ρουµάνοι
µε ποσοστό
5.1% επί
τουΕλλάδα
πληθυσµού
Αλβανική υ̟ηκοότητα, το 8,3% Βουλγαρική, το 5,1% Ρουµάνικη και ακολουθεί µε
75.915
Στην και
τέταρτη
ανέρχονται οι Πακιστανοί µε ποσοστό 3.7% και πληθυσµό
3,7% ηάτοµα.
Πακιστανική
3,0% ηθέση
Γεωργιανή.
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34.177 και στην πέµπτη θέση βρίσκονται οι Γεωργιανοί µε ποσοστό που φτάνει το 3% και αγγίζει
τον αριθµό των 27.400 ατόµων.
Η συσσώρευση τεραστίου αριθµού µεταναστών σε µια απροετοίµαστη -να τους υποδεχθείχώρα ήταν µια πρωτόγνωρη κατάσταση για αυτήν και τον πληθυσµό της. Το θέµα των µεταναστών
στη συνέχεια γίνεται µείζον πολιτικό ζήτηµα και απασχολεί όλα τα πολιτικά κόµµατα της Ελλάδας.
Το χρονικό διάστηµα 2005 έως το 2010 η Ελλάδα χαρακτηρίστηκε ως “η πύλη της Ευρώπης για
παράνοµη µετανάστευση”147 και ενώ επιχειρείται προσπάθεια µείωσης των παράνοµων ελεύσεων
απο την Ισπανία στην χώρα µας το πρόβληµα παραµένει άλυτο148.
Η οικονοµική κρίση που πλήττει την χώρα µας τα τελευταία χρόνια δεν έχει µειώσει των
αριθµό των παράνοµων µεταναστών που έρχονται στην Ελλάδα η οποία αποτελεί έναν προθάλαµο
για την µετέπειτα µετακίνηση τους στην Κεντρική Ευρώπη149.
Σύµφωνα µε την Frontex η Ελλάδα λειτούργησε ως πύλη διέλευσης µεταναστών στην
Ευρώπη µε 9 στους 10 παράνοµους µετανάστες που κατοικούν στα ευρωπαϊκά κράτη να έχουν
εισέλθει µέσω αυτής. Παρόλα αυτά µετά την µικρή µεταναστευτική κάµψη οι πολιτικές εξελίξεις
στα Κράτη της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής εντείναν το πρόβληµα αυτό της
λαθροµετανάστευσης προς την Ευρώπη. Ποιο συγκεκριµένα τους πρώτους 9 µήνες του 2011
περάσαν τα σύνορα 112.844 µετανάστες έναντι 76.697 την αντίστοιχη περίοδο του 2010150..
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Γράφηµα 7
Μόνιµος ̟ληθυσµός αλλοδα̟ών

Ρωσική Οµοσ̟ονδία: 1,5%

Πολωνία: 1,6%
Ινδία: 1,2%

Ηνωµένο Βασίλειο: 1,7%

Μ̟αγκλαντές: 1,2%
Γερµανία: 1,2%

Κύ̟ρος: 1,6%

Αίγυ̟τος: 1,1%
Ουκρανία: 1,9%

Μολδαβία: 1,1%

Γεωργία: 3,0%

Φιλι̟̟ίνες: 1,1%

Πακιστάν: 3,7%

Λοι̟ές χώρες και µε
αδιευκρίνιστη ή χωρίς
υ̟ηκοότητα: 11,9%

Ρουµανία: 5,1%

Βουλγαρία: 8,3%

Αλβανία: 52,7%

Αλβανία: 480.824

Βουλγαρία: 75.915

Ρουµανία: 46.523

Πακιστάν: 34.177

Γεωργία: 27.400

Ουκρανία: 17.006

Ηνωµένο Βασίλειο: 15.386

Κύ̟ρος: 14.446

Πολωνία: 14.145

Ρωσική Οµοσ̟ονδία:13.807

Ινδία: 11.333

Μ̟αγκλαντές: 11.076

Γερµανία: 10.778

Αίγυ̟τος:10.455

Μολδαβία:10.391

Φιλι̟̟ίνες: 9.804

Λοι̟ές χώρες και µε αδιευκρίνιστη ή χωρίς υ̟ηκοότητα: 108.436

Στο ̟αρακάτω γράφηµα ̟αρουσιάζεται η κατανοµή των αλλοδα̟ών κατά
υ̟ηκοότητα και αστικότητα της ̟εριοχής ̟ου κατοικούν. Παρατηρείται ότι το
Νοµοθεσία
Μετανάστευσης
µεγαλύτερο ̟οσοστό των αλλοδα̟ών κατοίκων των 16 κυριότερων υ̟ηκοοτήτων (µε
Ηνωµένο
Βασίλειο)
είναι
συγκεντρωµένο
αστικέςτα
̟εριοχές.
Όσονεξαίρεση
αφοράτοτην
νοµοθεσία
που
επικρατεί
στην στις
Ελλάδα,
τελευταία χρόνια

έχουν γίνει
πολλές αλλαγές τελευταία είκοσι χρόνια προκειµένου να προσαρµοστεί το νοµικό καθεστώς στις
µεταβαλλόµενες ανάγκες που εµφανίζει η κάθε περίοδος.
9
Προκειµένου κάποιος να εισέλθει στην χώρα πρέπει να τηρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις για
να του χορηγηθεί θεώρηση εισόδου:
1. Να είναι υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος και οφείλει να
έχει διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συµβάσεις.
2. Να φέρει τα απαραίτητα έγγραφα, που υποδεικνύονται από τις ισχύουσες διεθνείς
συµβάσεις, το κοινοτικό δίκαιο και τις εθνικές ρυθµίσεις, θεώρηση εισόδου (VISA).
3. Να έχει θεώρηση εισόδου η οποία χορηγείται από την προξενική αρχή και στην οποία
υπάγεται ο τόπος κατοικίας του υπηκόου τρίτης χώρας, αφού ληφθούν υπόψη λόγοι που αφορούν
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ιδίως στη δηµόσια τάξη και ασφάλεια της Χώρας και τη δηµόσια υγεία. Διακρίνεται σε θεώρηση
βραχείας διαµονής (θεώρηση "Σένγκεν") και σε θεώρηση µακράς διαµονής (εθνική θεώρηση).
4. Να διαθέτει εθνική θεώρηση που εκδίδεται βάσει των αντίστοιχων για την άδεια διαµονής
νοµοθετικών ρυθµίσεων του παρόντος και η διάρκειά της συναρτάται, κατά περίπτωση, µε εκείνη
της προβλεπόµενης διαµονής.
Εφόσον κάποιος είναι υπήκοος τρίτων χωρών, που δεν έχουν υποχρέωση θεώρησης εισόδου,
επιτρέπεται να εισέρχεται και να παραµένει στην Ελληνική Επικράτεια µέχρι τρεις µήνες συνολικά
ή τµηµατικά εντός διαστήµατος έξι µηνών από την ηµεροµηνία της πρώτης εισόδου.
Αν κάποια παιδιά γεννηθούν εντός ελληνικού εδάφους έχουν αυτοµάτως την Ελληνική
ιθαγένεια αφού πρωτίστως οι γονείς διαµένουν νόµιµα και µόνιµα για πέντε συνεχόµενα έτη, καθώς
επίσης και εφόσον παιδιά που κατοικούν νόµιµα και µόνιµα, φοιτήσουν τουλάχιστον για έξι χρόνια
σε ελληνικό σχολείο είναι σε θέση να πάρουν την ελληνική Υπηκοότητα. Όσον αφορά τους
Ενήλικες που θέλουν να αποκτήσουν την Ελληνική υπηκοότητα οφείλουν να διαµένουν 7 χρόνια
και να έχουν “καθαρό” ποινικό µητρώο.
Στην περίπτωση που ένας ανήλικος συλληφθεί ασυνόδευτος τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις
της Διεθνής Σύµβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώµατα του Παιδιού κατά την οποία οι ανήλικοι δεν θα
πρέπει να αντιµετωπίζονται ως παραβάτες της µεταναστευτικής νοµοθεσίας αλλά ως δικαιούχοι
προστασίας.

.

Παράνοµη Μετανάστευση Ανηλίκων στο Ηράκλειο
Το Ηράκλειο σαν περιοχή, όπως είπαµε σε προηγούµενη ενότητα, είναι µια περιοχή η οποία
στηρίζεται στον τουρισµό, την γεωργία και την κτηνοτροφία. Αυτός είναι ένας από τους
κυριότερους λόγους που η Κρήτη γίνεται πόλος έλξης πολλών µεταναστών, νόµιµων µα και
παράνοµων. Οι γεωργοί της περιοχής λόγω του κλίµατος και του γεωγραφικού ανάγλυφου της
περιοχής έχουν την δυνατότητα να παράγουν κατά τη διάρκεια του χρόνου ποικίλα προϊόντα, τα
οποία ευδοκιµούν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους το καθένα. Στις δουλειές αυτές χρειάζονται
πολλά εργατικά χέρια, γιατί µονο οι οικογένειες τους δεν µπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις της
δουλειάς, αλλα και ο διαθέσιµος χρόνος για την συλλογή των µεγάλων αυτών καλλιεργειών είναι
περιορισµένος. Το ίδιο ισχύει και για τους κτηνοτρόφους. Τα µεγάλα κοπάδια και οι απαιτήσεις που
έχουν δεν µπορούν να καλυφθούν µόνο από µια κτηνοτροφική οικογένεια. Όσον αφορά τον
τουρισµό, η περιοχή έχει πολλούς αρχαιολογικούς χώρους(Κνωσσός, Φαιστός, Μάλια, Γόρτυνα
κ.α.), όµορφες παραλίες και καλή νυχτερινή ζωή πράγµα που την κάνει πόλο έλξης τουριστών. Όλα
αυτά τα παραπάνω συµβάλουν έτσι ώστε η Κρήτη και πιο συγκεκριµένα το Ηράκλειο να
προσφέρει αρκετές θέσεις εργασίας προσελκύοντας µεγάλο και συνεχώς αυξανόµενο αριθµό
µεταναστών, οι οποίοι αναζητούν εργασία.
Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα συγκριτικά µε τα υπόλοιπα διοικητικά διαµερίσµατα η
Κρήτη είναι στην δεύτερη από το τέλος θέση ως προς την ανεργία. Με ποσοστά αρκετά κάτω από
τον µέσο όρο ανεργίας στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Ενώ µέχρι το 2010 οι συλλήψεις ανήλικων παράνοµων µεταναστών δεν εντάσσονταν σε δικό
τους πλαίσιο στους πίνακες των παραβάσεων, οι εξελίξεις και η αλλαγή που έγινε στον τρόπο
καταγραφής των στατιστικών στοιχείων έδωσε στις περιπτώσεις της παράνοµης µετανάστευσης
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Όπως φαίνεται απο τα παρακάτω σχεδιαγράµµατα από τα µεγαλύτερα ποσοστά
εγκληµατικότητας στο Ηράκλειο παρουσιάζει η παράνοµη µετανάστευση των νέων, η οποία όπως
καταγράφεται στο αριστερό ραβδόγραµµα έχει ανοδικές τάσεις στην περιοχή. Βέβαια δεν είναι
λίγες οι φορές που αυτοί οι άνθρωποι µιας και είναι εδώ χωρίς χαρτιά και χωρίς στοιχεία δηλώνουν
ανήλικοι, αφού γνωρίζουν οτι θα τύχουν ευνοϊκότερης µεταχείρισης σύµφωνα µε τη σύµβαση µε
τον ΟΗΕ για τους ανήλικους µετανάστες. Γεγονός που θυµίζει την υπόθεση του Πακιστανού
βιαστή στο νησί της Πάρου ο οποίος προκειµένου να τύχει ευνοϊκότερης µεταχείρισης δήλωνε οτι
είναι 15 χρονών ενώ ήταν 21.	
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Προληπτικά προκειµένου να αντιµετωπιστεί η παράνοµη µετανάστευση, κρίνεται αναγκαία η
θωράκιση των συνόρων µε επαρκές προσωπικό και εξοπλισµό για να αποτραπεί η παράτυπη
είσοδος τους. Όσον αφορά τους ελέχγους θα πρέπει τα αρµόδια όργανα να κάνουν συχνότερους για
αυτούς που έχουν ήδη εισέλθει, προωθώντας παράλληλα των επαναπατρισµό όσων δεν πληρούν τις
νόµιµες προδιαγραφές στην χώρα προέλευσης.
Στη συνέχεια το κράτος θα πρέπει να κάνει προσπάθειες προκειµένου να επιτευχθεί µια
αναθεώρηση των συνθηκών Schengen151 και Γενεύης152. Σύµφωνα µε την συνθήκη της Γενεύης δεν
µπορεί να αποτραπεί κάποιος από το να περάσει τα σύνορα, µιας και απαιτείται να γίνει ο έλεγχος
των στοιχείων του πριν τον δεχθούν ή τον απορρίψουν οι κρατικές αρχές (πράγµα που έπρεπε να
έχει ήδη κάνει η γειτονική χώρα, που στην περίπτωση της Τουρκίας δεν δέχεται την επιστροφή τους
πίσω). Η δε συνθήκη του Schengen, απαγορεύει, όταν διαπιστωθεί ότι ο εισελθών στη χώρα µας δε
πληρεί τις νόµιµες προϋποθέσεις για να του χορηγηθεί άδεια παραµονής, να του επιτραπεί να
ταξιδέψει σε άλλη χώρα της ΕΕ. Έτσι, αφού εισέλθει παράνοµα και δεν µπορεί να σταλεί πίσω
στην χώρα από την οποία προήλθε, παραµένει στην Ελλάδα ειδικότερα στην παρούσα φάση είναι
που η χώρα έχει χάσει ισχύ τόσο σε οικονοµικό όσο και πολιτικό επίπεδο και βιώνει την κοινωνική,
E
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Η «συνθήκη του Schengen» που καθορίζει τις υποχρεώσεις που έχει κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιτρέπει ή µη την
διέλευση, κάθε ατόµου που θα επιθυµούσε να ταξιδέψει, από το έδαφός της στο έδαφος µιας άλλης Ευρωπαϊκής χώρας. Βάσει της
συνθήκης αυτής, εκτός των άλλων, κάθε χώρα έχει την υποχρέωση να καταγράφει, σε µία βάση δεδοµένων, κοινή για όλες τις χώρες
της ΕΕ, όλους όσους εισέρχονται µε µη νόµιµα έγγραφα στο έδαφός της καταχωρώντας ταυτόχρονα τις φωτογραφίες τους καθώς και
τα δακτυλικά τους αποτυπώµατα. Επίσης έχει την υποχρέωση, να ελέγξει τη νοµιµότητα των ταξιδιωτικών εγγράφων οιουδήποτε
παραµένει στο έδαφος της και επιθυµεί να ταξιδεύσει σε άλλη χώρα της ΕΕ, άλλως πρέπει να του απαγορεύσει την έξοδο.
Η «Συνθήκη της Γενεύης» ( έτος 1951) αναφέρεται στις υποχρεώσεις που έχει κάθε χώρα, στην αντιµετώπιση των προσφύγων.
Σύµφωνα µε την συνθήκη αυτή αν κάποιος επιχειρήσει να εισέλθει στη χώρα µας , πιθανώς διωκόµενος, λόγω πολέµου στη χώρα
του που ενέχει κίνδυνο για τη ζωή του, ή για τις ιδέες του, τις πολιτικές του πεποιθήσεις κ.λ.π. η χώρα µας οφείλει, αφού ελέγξει τα
στοιχεία που αυτός παρουσιάζει, να αποφανθεί για το βάσιµο των αιτιάσεών του ή όχι. Αν από τον έλεγχο αυτό προκύψει ότι
δικαιούται προστασίας, οφείλει να του παράσχει άσυλο δηλαδή προστασία έως ότου αποκατασταθεί η νοµιµότητα στη χώρα του,
άλλως να τον επαναπροωθήσει είτε στη χώρα του είτε στη χώρα από την οποία εισήλθε.
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πολίτική και οικονοµική σήψη στο έπακρον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να λάβει τα παραπάνω
σοβαρά υπόψη της, καθώς τα σύνορα της Ελλάδας είναι και τα σύνορα της Ευρώπης.
Απο την άλλη πλευρά, οι Έλληνες ως λαός έχουν βιώσει τη µετανάστευση λόγω
κοινωνικοπολιτικών και οικονοµικών συνθηκών στο παρελθόν, για αυτό θα πρεπει να σκύψουν
πάνω απο τα προβλήµατα των µεταναστών, δείχνοντας µεγαλύτερη ευαισθησία και κατανόηση. Οι
άνθρωποι αυτοί προέρχονται από πολλά και διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα και ο καθένας είναι
µια διαφορετική περίπτωση, δεν είναι όλοι µια οµάδα ξένων οι οποίοι έχουν έρθει µε σκοπό να
διαπράξουν αδικήµατα. Εξάλλου πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το πόσο δύσκολο είναι για κάποιον
να αφήσει το σπίτι του και να ψάξει για µια καλύτερη ζωή σε έναν ξένο τόπο, στον οποίο κυριαρχεί
η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια.

.

Εγκληµατικότητα και Εκπαίδευση
Ένα από τα ερωτήµατα που µας απασχόλησε όσον αφορά την εγκληµατικότητα είναι η σχέση
της µε το µορφωτικό επίπεδο των παραβατών. Tο κίνητρο για αυτό το ερώτηµα δεν περιορίζεται
στην αυτονόητη τακτική για την πρόληψη του εγκλήµατος . Εκτιµώντας την επίδραση της
εκπαίδευσης στην ανάπτυξη παραβατικής δραστηριότητας αναδεικνύεται η συµβολή της στην
διαδικασία κοινωνικής επανένταξης.
Εκτός απο την “φθορά” η οποία έχει διάφορους κοινωνικούς αποδέκτες, πίσω από αυτήν
ακολουθεί ένα τεράστιο κοινωνικό κόστος. Εάν αποδειχθεί ότι η εκπαίδευση µειώνει την
εγκληµατικότητα, τότε καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η µόρφωση έχει κοινωνικά οφέλη, που
πρέπει να λαµβάνονται υπόψιν τόσο ατοµικά από τον κάθε πολίτη όσο και απο τις ίδιες τις
κυβερνήσεις, καθώς η ευηµερία µιας κοινωνίας συνάγεται µε την µείωση των δεικτών της
παραβατικότητας της. Στην παρούσα δύσκολη οικονοµική κατάσταση που περνάει η χώρα µας τα
τελευταία χρόνια, ακόµα και µια µικρή µείωση στους δείκτες της εγκληµατικότητας θα ήταν πολύ
σηµαντική για την οικονοµία της.
Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να πιστεύουµε ότι η εκπαίδευση µπορεί να συµβάλλει στη
µείωση της εγκληµατικής δραστηριότητας. Μέσα απο αυτήν οι εµπλεκόµενοι έχουν περισσότερες
πιθανότητες να διατελέσουν µια νόµιµη δουλειά, καθώς αποκτούν δεξιότητες οι οποίες είναι
προαπαιτούµενες στην αγορά εργασίας. Αυτό απο µόνο του ανεβάζει το κόστος που θα υποστεί
κάποιος που κάνει µια παράνοµη πράξη, µιας και όσα περισσότερα έχει κατακτήσει, τόσα
περισσότερα έχει να χάσει. Επιπλέον σε αρκετές παραβατικές συµπεριφορές επιβάλλεται ποινή
φυλάκισης πράγµα αποτρεπτικό για την εγκληµατικότητα.
Μέσα από την εκπαίδευση το άτοµο µπορεί να έχει άµεσα οικονοµικά και ψυχολογικά οφέλη
αντίθετα µε τη εγκληµατική πράξη συγκριτικά µε το έγκληµα του οποίου η διετέλεση προκαλεί από
µόνη της ανησυχία και ανασφάλεια. Για παράδειγµα µέσα από την εκπαίδευση µπορεί να αυξηθεί η
υποµονή κάποιου ανθρώπου αλλά θα µπορούσε και να αναπτυχθεί η αποστροφή του στον
κίνδυνο153.
Μετά από όλα αυτά θα περιµέναµε να υπάρχει µια αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της
εκπαίδευσης και της εγκληµατικότητας, όµως τα αποτελέσµατα της εµπειρικής έρευνας δεν είναι
E
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Becker, G. and Mulligan, C (1997), “The Endogenous Determination of Time Preference” Quarterly Journal of Economics 112(3),
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καταληκτικά.154 “...ούτε τα χρόνια ολοκλήρωσης της σχολικής εκπαίδευσης, ούτε οι υψηλές
επιδόσεις στο σχολείο έχουν µια σηµαντική επίδραση στο επίπεδο εγκληµατικής δραστηριότητας
ενός ατόµου....”155 Η βασική δυσκολία να εκτιµηθεί η επίδραση της εκπαίδευσης στην εγκληµατική
δραστηριότητα είναι ότι τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τις αποφάσεις σχετικά µε
την εκπαίδευση, είναι πιθανό να σχετίζονται µε µη-παρατηρήσιµες µεταβλητές που επηρεάζουν την
απόφαση του να συµµετάσχει σε εγκληµατικές πράξεις. Για παράδειγµα , τα άτοµα µε υψηλές
ποινικές αποδόσεις είναι πιθανό να περνούν το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου τους στην
ενασχόληση τους µε εγκληµατικές πράξεις και όχι από µε την εργασία τους, ανεξάρτητα από το
εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο.
Ως εκ τούτου , µπορούµε να αναµένουµε µια αρνητική συσχέτιση µεταξύ του εγκλήµατος και
της εκπαίδευσης, ακόµη και αν δεν υπάρχει αιτιώδης επίδραση της εκπαίδευσης σχετικά µε την
εγκληµατικότητα.
Σε γενικότερο πλαίσιο τα µε βάση τα στοιχεία που προκύπτουν απο την καταγεγραµµένη
εγκληµατικότητα της ΕΛΣΤΑΤ, στην Ελλάδα το µεγαλύτερο µέρος της, πραγµατοποιείται από
άτοµα που έχουν στοιχειώδη εκπαίδευση. Ακολουθούν οι παραβάτες που έχουν λάβει µεση
εκπαίδευση και στην τρίτη θέση κατατάσσονται παραβάτες που λάβει µόρφωση ανωτάτου
επιπέδου. Σύµφωνα µε τον Κοινωνικό Θετικισµό το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο είναι ένας πολυ
σηµαντικός παράγοντας που µπορεί να προδιαθέσει τους ανθρώπους στο να διαπράξουν
εγκληµατικές πράξεις.
Η εγκληματικότητα με βάση το
μορφωτικό επίπεδο
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Παρακάτω παρατίθενται τα στοιχεία κατανοµής της εγκληµατικότητας µε βάση το
µορφωτικό επίπεδο για τα έτη 2006-2009. Όπως είναι εµφανές από το ραβδόγραµµα στην πρώτη
θέση βρίσκονται οι εγκληµατικές παραβάσεις από άτοµα της στοιχειώδους εκπαίδευσης,
ακολουθούν της µέσης εκπαίδευσης και στην τρίτη θέση µε πολύ χαµηλά ποσοστά είναι άτοµα της
ανώτατης εκπαίδευσης.
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Όπως αναφέρθηκε παραπάνω τα άτοµα που έχουν λάβει εκπαίδευση ανωτάτου επιπέδου
έχουν περισσότερες ευκαιρίες στην ανεύρεση δουλειάς και ευκολότερη αποδοχή από τον κοινωνικό
τους περίγυρο. Σε αντίθεση µε τα άτοµα που έχουν λάβει την στοιχειώδη εκπαίδευσης έχουν
λιγότερες ευκαιρίες ανέλιξης σε πολλούς τοµείς, γεγονός που ενδέχεται να τους ωθήσει πιο εύκολα
στη διάπραξη παράνοµων ενεργειών.
Αριθμός προσαχθέντων ανηλίκων
στο Δικαστήριο βάση του
μορφωτικού επιπέδου
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Η περιοχή του Ηρακλείου -όπως ήταν αναµενόµενο και απο τα προηγούµενα Πανελλαδικά
στοιχεία- δεν διαφέρει ως προς την κατανοµή της παραβατικότητας µε βάση το µορφωτικό επίπεδο
της χώρας. Όπως δείχνουν τα στοιχεία των σχεδιαγραµµατων πιο συγκεκριµένα οι απόφοιτοι
δηµοτικού και γυµνασίου έχουν τελέσει και τα περισσότερα αδικήµατα. Ο αριθµός αυτών των
ηλικιακών αδικηµάτων οφείλεται κυρίως σε παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και
λιγότερο σε αξιόποινες πράξεις µεγαλύτερης σοβαρότητας.
Είναι καταγεγραµµένο πως µια από τις βασικότερες αιτίες που οδηγούν τους νέους στην
εµφάνιση παραβατικών συµπεριφορών είναι το “προβληµατικό” περιβάλλον στο οποίο
µεγαλώνουν. Ένας ανήλικος ο οποίος δεν έχει στήριξη απο το περιβάλλον του και δεν
εξυπηρετούνται οι βασικές του ανάγκες, αισθάνεται συναισθηµατική ανασφάλεια. Αυτό έχει σαν
E83

αποτέλεσµα το παιδί αυτό να λειτουργεί µε δυσπιστία και επιφύλαξη, τα οποία µετέπειτα
µετουσιώνονται σε ρήξεις στις σχέσεις τους µε τον κοινωνικό του περίγυρο.
Το κράτος πρέπει να αρχίσει να ενδιαφέρεται περισσότερο για την εκπαίδευση των πολιτών
του καθώς µε αυτόν τον τρόπο επενδύει στο µέλλον του και στην ευηµερία του. Ένας αυξηµένος
προϋπολογισµός για την παιδεία -µε ότι αυτό συνεπάγεται- θα σήµαινε παράλληλα έναν µειωµένο
προϋπολογισµό για την απονοµή δικαιοσύνης.
Η παροχή παιδείας και µόρφωσης είναι ένας τρόπος ο οποίος είναι αποδεκτός απο τα
περισσότερα κράτη του κόσµου προκειµένου να συµβάλλουν στην επανένταξη των ανθρώπων
πίσω στην κοινωνία έπειτα απο φυλάκιση. Μια προληπτικού χαρακτήρα προσπάθεια εκπαίδευσης
θα είχε περισσότερα και καλύτερα αποτελέσµατα από µια θεραπευτικού χαρακτήρα.

.

Συνηθέστερα επιβαλλόµενα “µέτρα” Δικαστηρίων Ανηλίκων
Μετά την κατάθεση του νόµου 3189/2003 εµφανίζεται µια έντονη τάση αποϊδρυµατοποίησης
καθώς συµπληρώνεται και εµπλουτίζεται ο κατάλογος των αναµορφωτικών µέτρων µε πιο
156
σύγχρονα µέτρα στα οποία γίνεται εφαρµογή του υπ’ αρ. 18 Κανόνα του Πεκίνου . Τα νοµοθετικά
µέτρα που προκύπτουν από αυτήν την τροποποίηση είναι τα εξής(122 ΠΚ):
α) η επίπληξη του ανηλίκου, που είναι ένας τρόπος αποδοκιµασίας των πράξεων των
ανηλίκων από το Δικαστήριο,
β)η ανάθεση της υπεύθυνης επιµέλειας του ανηλίκου στους γονείς ή στους επιτρόπους του.
Βασική προϋπόθεση του οποίου είναι η ύπαρξή ενός “σωστού” οικογενειακού περιβάλλοντος µέσα
από το οποίο γίνεται προσπάθεια για την σωστότερη διαπαιδαγώγηση του ανήλικου από την
οικογένειά του. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει και η δυνατότητα επιβολής ποινής προς την
οικογένεια για παραµέληση εποπτείας.
γ) η ανάθεση της υπεύθυνης επιµέλειας του ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια. Στην
περίπτωση αυτή είναι αρκετό να εκδηλώνεται από τους ανάδοχους γονείς πραγµατική φροντίδα του
προσώπου του ανηλίκου, χωρίς αυτοί να ασκούν και τη γονική µέριµνα ή επιτροπεία, εκτός βέβαια
εάν η οικογένεια του ανηλίκου είναι εντελώς διαλυµένη ή ανύπαρκτη, οπότε ως βάση τίθεται το ά.
1533 ΑΚ.
δ) η ανάθεση της επιµέλειας του ανηλίκου σε προστατευτικές εταιρίες ή σε ιδρύµατα
ανηλίκων ή σε επιµελητές ανηλίκων, κυρίως, δηλ., σε επιµελητή της Υπηρεσίας Επιµελητών
Ανηλίκων. Για να την επιβολή αυτής της ποινής πρέπει να διεξαχθεί πρώτα έρευνα για την
προσωπικότητα του ανηλίκου και στην συνέχεια θα αποφασιστεί αν θα γίνει η όχι η απόσπαση του
ανήλικου απο το οικογενειακό του περιβάλλον και η ανάθεση της στα αρµόδια όργανα.
ε) η συνδιαλλαγή µεταξύ ανήλικου δράστη και θύµατος για έκφραση συγγνώµης και εν γένει
για εξώδικη διευθέτηση των συνεπειών της πράξης. Για την πραγµατοποίηση αυτού του τρόπου
επίλυσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση η προσωπική συνάντηση για να αρθεί η παρεξήγηση.
στ) η αποζηµίωση του θύµατος ή η κατ’ άλλον τρόπο άρση ή µείωση των συνεπειών της
πράξης από τον ανήλικο. Για την σωστή επίτευξη του σκοπού αυτού του µέτρου είναι απαραίτητο η
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αποζηµίωση του ανηλίκου από τον ίδιο τον ανήλικο δράστη προκειµένου να αναλογιστεί τις
συνέπειες των πράξεων του.
ζ) η παροχή κοινωφελούς εργασίας από τον ανήλικο, δηλ. η χωρίς αµοιβή και µε συναίνεση
του ανηλίκου απασχόλησή του.
η) η παρακολούθηση από τον ανήλικο κοινωνικών και ψυχολογικών προγραµµάτων σε
κρατικούς, δηµοτικούς, κοινοτικούς ή ιδιωτικούς φορείς,
θ) η φοίτηση του ανηλίκου σε σχολές επαγγελµατικής ή άλλης εκπαίδευσης ή κατάρτισης,
ι) η παρακολούθηση από τον ανήλικο ειδικών προγραµµάτων κυκλοφοριακής αγωγής,
ια) η ανάθεση της εντατικής επιµέλειας και επιτήρησης του ανηλίκου σε προστατευτικές
εταιρίες ή σε επιµελητές ανηλίκων.
ιβ) η τοποθέτηση του ανηλίκου σε κατάλληλο κρατικό, δηµοτικό, κοινοτικό ή ιδιωτικό
ίδρυµα αγωγής, δηλ. ο αναγκαστικός εγκλεισµός του ανηλίκου σε Ίδρυµα

.

.
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Επιβαλλόµενες ποινές Δικαστηρίου Ανηλίκων Ηρακλείου

.

Εξέλιξη των αποφάσεων των Δικαστηρίων
Ανηλίκων 2000-2012
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Με βάση τα παραπάνω δεδομένα είναι εμφανές ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των
υποθέσεων που απασχόλησαν τα δικαστήρια ανηλίκων έχουν πάρει αναβολή. Πιο
συγκεκριμένα μια στις τέσσερις υποθέσεις ανεβλήθει(25%). Απο τις 9.628 υποθέσεις -σε
βάθος δωδεκαετίας(2000-2012)- που απασχόλησαν τα Δικαστήρια Ανηλίκων 2.405 πήραν
αναβολή ενώ οι απαλλακτικές αποφάσεις του δικαστηρίου “αγγίζουν” το ποσοστό του 16%
(1.531).	
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Η ποινή η οποία συναντάται συχνότερα είναι η Επιμέλεια Γονέων μέσα απο την
οποία το Δικαστήριο θέτει ως υπεύθυνους για την συμπεριφορά του ανηλίκου τους Γονείς
τους. Το ποσοστό της οποίας (τα τελευταία 12 χρόνια) ανέρχεται στο 28% και αντιστοιχεί
σε 2.662 αποφάσεις.	
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Στην δεύτερη θέση έρχονται αποφάσεις μέσα από τις οποίες επιπλήττεται ο
παραβάτης. Είναι μια σχετικά ανώδυνη πράξη καθώς υπάρχει μόνο η αποδοκιμασία των
πράξεων του παραβάτη από το Δικαστήριο. Το ποσοστό αυτής της δικαστικής απόφασης
ανέρχεται σε 27% επί του συνόλου (12ετίας) και αντιστοιχεί σε 2.620 αποφάσεις.	
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Ποινές Επίπληξης
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Μετά τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν ως μέτρο την επίπληξη ακολουθεί σε
πλήθος(και σε ποσοστό) η ποινή της Επιμέλειας Επιμελητών Ανηλίκων με την οποία
ανατίθεται η επιμέλεια του στην αρμόδια υπηρεσία. Το ποσοστό της ποινής αυτής
αντιστοιχεί στο 3% και σε 278 αποφάσεις.	
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Η τέταρτη κατά σειρά ποσότητας δικαστικών αποφάσεων είναι η ποινή της
φυλάκισης. Μέσα από αυτήν την ποινή οι ανήλικοι τοποθετούνται στις αντίστοιχες
φυλακές για κάποιο χρονικό διάστημα προς συμμόρφωσή τους. Το ποσοστό που
αντιστοιχεί σε αυτήν τη ποινή είναι 1.2% και ανέρχεται σε 118 αποφάσεις.	
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Αριθμός Ποινών Φυλάκισης Ανηλίκων
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Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως τα τελευταία χρόνια γίνεται µια προσπάθεια
αποϊδρυµατοποίησης των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τους ανήλικους παραβάτες. Με
νέων πιο “παιδαγωγικών” ποινών που προσπαθούν να αποφευχθεί ο εγκλεισµός και ο στιγµατισµός
των ανηλίκων. Άλλωστε, η νεανική συµπεριφορά που αποκλίνει από κοινωνικούς κανόνες και αξίες
συνιστά συχνά µέρος της διαδικασίας ωρίµανσης. Η αποκλίνουσα συµπεριφορά των νέων τείνει,
στις πλείστες περιπτώσεις, να εξαλείφεται χωρίς καµία εξωτερική παρέµβαση µε τη µετάβαση στην
ώριµη ενηλικότητα. Οι ανήλικοι χρήζουν ανθρωπιστικής αντιµετώπισης, και υπάρχει υποχρέωση
διαφύλαξης της αξιοπρέπειας τους, σύµφωνα µε τις ανάγκες της ηλικίας τους.
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Συµπεράσµατα
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Ποσοτικά Συµπεράσµατα Μελέτης
Από τα επίσηµα στοιχεία προκύπτει ότι η νεανική παραβατικότητα στην περιοχή του Ηρακλείου
παρουσιάζει µια έντονα πτωτική τάση. Πιο συγκεκριµένα, από τα έτη 2000 έως 2005 εµφανίζεται
µία ελαφρώς πτωτική τάση. Στη συνέχεια τη χρονιά 2006 παρουσιάζεται µια απότοµη µείωση της
τάξεως του 80.32% στα ποσοστά των συνολικών παραβάσεων, η οποία το στη συνέχεια για τα έτη
2006 έως 2012 µεταβάλλεται σε ανοδική.
Ως προς το είδος των παραβάσεων που τελούνται στην περιοχή, το µεγαλύτερο µέρος τους
οφείλεται κυρίως σε υποθέσεις του ΚΟΚ. Στην συγκεκριµένη κατηγορία δικαστικών υποθέσεων
εµφανίζεται µια µικρή πτωτική τάση για τα έτη 2000 έως 2005. Έπειτα τη χρονιά 2006 εµφανίζεται
µια απότοµη µείωση της τάξεως του 89,22%, στο πλήθος των παραβάσεων που φτάνουν στις
δικαστικές αίθουσες και στα επόµενα χρόνια 2006 έως 2012 συνεχίζεται η ελαφρώς πτωτική τάση.
Πιο συγκεκριµένα για τα έτη 2000 έως 2005 οι παραβάσεις του ΚΟΚ κατείχαν ποσοστό 93% επί
του σύνολου (7.721 υποθέσεις) ενώ για τα έτη 2006 έως 2012 το 52% (1.029) των υποθέσεων. Σε
σύνολο δωδεκαετίας οι παραβάσεις των ανηλίκων που έχουν καταλήξει στις δικαστικές αίθουσες
φτάνουν στο ποσοστό του 85%.
Στη δεύτερη θέση όσον αφορά την παραβατική δραστηριότητα των νέων στην περιοχή του
Ηράκλειου, ακολουθούν οι κλοπές οι οποίες παρουσιάζουν µερικές διακυµάνσεις ιδιαίτερα τα
τελευταία χρόνια. Σε γενικότερo πλαίσιο οι κλοπές που πραγµατοποιούνται από τους νέους στην
περιοχή του Ηρακλείου παρουσιάζουν µια µικρή αυξητική τάση κατά τη διάρκεια της δωδεκαετίας
2000-2012.
Στην τρίτη θέση των παραβατικών δραστηριοτήτων ανέρχονται οι παραβάσεις που
αναφέρονται σε προξένηση σωματικών βλαβών. Ποσοστά τα οποία παραμένουν σταθερά
με απόκλιση -πτωτικής τάσης-, κυρίως για τα έτη 2002-2003 η οποία καταγράφεται στο
-70%, ενώ τις υπόλοιπες χρονιές τα περιστατικά κυμαίνονται μεταξύ 8-11 συμβάντων.	

Στην τέταρτη θέση των παραβατικών δραστηριοτήτων ανέρχεται η παράνομη
μετανάστευση. Η οποία τα τελευταία δύο χρόνια αποκτά δικό της πεδίο στον στατιστικό
πίνακα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχει μεγάλα ποσοστά τα δύο τελευταία χρόνια τα
οποία ανέρχονται στο 12% του συνόλου των παραβατικών πράξεων, αλλά στην συνολική
καταμέτρηση της δωδεκαετίας να μην εμφανίζεται ως ιδιαίτερα ανησυχητική παράβαση.	

Στην πέµπτη θέση ακολουθούν παραβατικές πράξεις οι οποίες αφορούν την νοµοθεσία περί
ναρκωτικών. Ιδιαίτερα ανησυχητική όµως εµφανίζεται η αυξητική τάση χρήσης ναρκωτικών από
τους εφήβους που εµφανίζεται τα έτη 2001 έως 2002. Παρόλα αυτά από το 2004 και µετά οι
υποθέσεις που φτάνουν στην δικαιοσύνη φθίνουν συνεχώς αριθµητικά. Επίσης ως προς την
αντιµετώπιση της µάστιγας των ναρκωτικών αξίζει να σηµειωθεί ότι τα δεδοµένα που ελήφθησαν
από τα συµβουλευτικά κέντρα ΚΕΘΕΑ, δίνουν µια έντονα αυξητική τάση ως προς τους ανθρώπους
που καταφεύγουν σε αυτά.
Στην έκτη θέση µε βάση τον αριθµό των παραβατικών πράξεων κατατάσσεται η οπλοκατοχή,
ένα φαινόµενο που παρουσιάζει πολύ µεγάλη συχνότητα στην περιοχή. Η ένταξη των στοιχείων
αυτών σε ξεχωριστό πεδίο ξεκινάει από το έτος 2006 και µέχρι το 2008 παρουσιάζει έντονα
ανησυχητική τάση. Από το 2008 µέχρι το 2012 οι υποθέσεις παρουσιάζουν έντονα πτωτική τάση.
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Όσον αφορά το είδος των αποφάσεων που λήφθηκαν την περίοδο 2000-2012 στην πρώτη
θέση βρίσκεται η ποινή της επιµέλειας γονέων (28%) και ακολουθεί η επίπληξη του δράστη
(27%), η ανάθεση της Επιµέλειας τους, στους Επιµελητές Ανηλίκων (3%) και στην τέταρτη θέση
ακολουθεί η ποινή φυλάκισης (1.2%). Οι απαλλακτικές αποφάσεις καταλαµβάνουν ένα ποσοστό
της τάξεως του 16% και οι αναβλητικές 25%. (Σχεδιάγραµµα 12)
Ως προς τη σχέση µεταξύ µόρφωσης και παραβατικής συµπεριφοράς, το µεγαλύτερο
ποσοστό παραβάσεων προκαλείται από ανηλίκους οι οποίοι είναι απόφοιτοι Γυµνασίου (37.9%).
Στη συνέχεια ακολουθούν παραβάτες που έχουν λάβει στοιχειώδη εκπαίδευση δηλαδή είναι
απόφοιτοι Δηµοτικού(18%), στην τρίτη θέση βρίσκονται -µε πολύ χαµηλότερα ποσοστάπαραβάτες οι οποίοι είναι απόφοιτοι λυκείου (10,4%).

.
.

Γενικά Συµπεράσµατα Έρευνας
Όπως είδαµε και προηγουµένως η παραβατική συµπεριφορά των νέων στον Ν. Ηρακλείου
παρουσιάζει έντονη πτωτική τάση τα 12 τελευταία χρόνια. Αυτό οφείλεται κυρίως στην
προσπάθεια157 αποϊδρυµατοποίησης που γίνεται τα τελευταία χρόνια από πλευράς πολιτείας,
προκειµένου να αποσυµφορηθούν τα σωφρονιστικά καταστήµατα και τα δικαστήρια από την
πληθώρα των υποθέσεων που κατέληγαν σε αυτά. Σύµφωνα µε αυτές, εισάγεται το στοιχείο της
αποποινικοποίησης της πλειοψηφίας των παραβάσεων, γεγονός που θα συµβάλλει σηµαντικά στη
µείωση της γραφειοκρατίας, στην αποσυµφόρηση των δικαστηρίων, στην αποφυγή φαινοµένων
παραγραφής αλλά και στη µείωση της ταλαιπωρίας του πολίτη καθώς και στην µεταρρύθµιση που
γίνεται στον ΚΟΚ µε την οποία τα πληρωτέα ποσά που καλούνται να πληρώσουν οι παραβάτες
ανέρχονται σε δυσθεώρητα ύψη.
Η ξαφνική αυτή πτωτική µεταβολή(-80,32%), σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί
ως ένδειξη ότι οι νέοι τα τελευταία χρόνια έχουν βελτιώσει την συµπεριφορά τους ως προς τους
ισχύοντες νόµους, απλά µέσα από αυτές τις νέες µεταρρυθµίσεις, η κοινωνία γίνεται πιο ανεκτική
απέναντι στην νεανική παραβατικότητα µε µεγάλο µέρος των ποινών να µην οδηγούνται στις
δικαστικές αίθουσες (όπως γινόταν στο παρελθόν).
Ως προς τις κλοπές που πραγµατοποιούνται στην περιοχή, χαρακτηριστικές είναι οι
περιπτώσεις ζωοκλοπών οι οποίες είναι πολύ συχνό φαινόµενο στις αγροτικές περιοχές της Κρήτης.
Παρόλα αυτά η αυξητική αυτή τάση που παρουσιάζεται µέχρι το έτος 2008 αρχίζει και περιορίζεται
ραγδαία τα επόµενα χρόνια χάρη στο θεσµό τον ειδικών φρουρών και άλλων ειδικών οµάδων(όπως
η οµάδα Δίας) της αστυνοµίας που συµβάλλουν στη δραστική καταπολέµηση της
εγκληµατικότητας στην περιοχή.
Ένας σηµαντικός παράγοντας που συνδέεται µε την αύξηση της εγκληµατικότητας είναι η
έξαρση της ανεργίας. Όπως παρατηρήσαµε και τα δεδοµένα της νεανικής παραβατικότητας ένα
σηµαντικό µέρος της προέρχεται από παράνοµη µετανάστευση. Η ανεργία και οι δύσκολες
συνθήκες διαβίωσης στα κράτη τους έχει οδηγήσει πολλούς µετανάστες(παράνοµους) στην
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αναζήτηση εργασίας στην περιοχή του Ηρακλείου, καθώς λόγω του τουρισµού αλλά και των
αγροτικών επαγγελµάτων(τα οποία δίνουν απασχόληση ολόκληρο τον χρόνο) η ανεργία στην
περιοχή ανέρχεται σε χαµηλότερα επίπεδα σε σχέση µε την υπόλοιπη Ελλάδα.
Σχετικά µε την οπλοκατοχή η οποία θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα ιδιαίτερο τοπικό
φαινόµενο καθώς η συχνότητα µε την οποία παρουσιάζεται στις δικαστικές αίθουσες είναι πολύ
µεγαλύτερη σε σχέση µε άλλες περιοχές. Οι ανήλικοι από µικρή ηλικία γίνονται αποδέκτες όπλων
τα οποία τους δίδονται σαν δώρα επειδή θεωρούνται από τις οικογένειες τους ότι έχουν µεγαλώσει
και χρησιµοποιούνται σαν “δείγµατα ανδρείας”.
Η αυξανόµενη νεανική ανεργία, η εισροή µεταναστών, η περαιτέρω αύξηση χρήσης
εξαρτησιογόνων ουσιών, ο κοινωνικός αποκλεισµός και η αποδυνάµωση παραδοσιακών αξιών
ενδέχεται να επιδεινώνουν την κατάσταση.

.

Προτάσεις
Ως προς τις στρατηγικές για την αντιµετώπιση της νεανικής παραβατικότητας θα πρέπει να
εµπλακούν όλες οι ενδιαφερόµενες πλευρές προκειµένου να αντιµετωπιστούν εγκαίρως οι
παράγοντες που ωθούν τους ανηλίκους στην διενέργεια παραβατικών πράξεων.
Εφόσον έχει διαπραχθεί η παράβαση, στην συνέχεια θα πρέπει να αναπτυχθούν πολύπλευρες
στρατηγικές, οι οποίες θα έχουν ως στόχο την κοινωνική και αστική ανάπτυξη, προκειµένου να
επιτευχθεί η αναστροφή των συνεπειών του κοινωνικού αποκλεισµού της απουσίας εκπαιδευτικών
ευκαιριών και της σχολικής αλητείας.

Κράτος:
Το κράτος οφείλει να προσφέρει περισσότερες δυνατότητες επανόρθωσης τόσο προς τον
ανήλικο θύτη όσο και προς την ίδια την κοινωνία (κοινωφελής εργασία).
Το εκπαιδευτικό σύστηµα, η επαγγελµατική εκπαίδευση και οι πρωτοβουλίες απασχόλησης,
θεωρείται ότι διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας. Αυτό
προκύπτει και από τα στατιστικά µας δεδοµένα, σύµφωνα µε τα οποία την πρώτη θέση στην
διάπραξη παραβατικών αδικηµάτων κατέχουν οι απόφοιτοι δηµοτικού και ακολουθούν οι
απόφοιτοι γυµνασίου. Ως εκ τούτου σκοπός του κράτους πρέπει να είναι η εκπαίδευση, η
διαπαιδαγώγηση και η επανένταξη του ανηλίκου καθώς και η επανόρθωση (όσο αυτό είναι εφικτό)
του πλήγµατος που έχει επιφέρει η ανάπτυξη της συγκεκριµένης συµπεριφοράς στην ψυχοσύνθεση
και την προσωπικότητά του.
Η ποινή της κράτησης και της φυλάκισης, θα πρέπει να απονέµεται µόνο σε περιπτώσεις
σοβαρής παραβατικότητας από µέρους των ανηλίκων. Το κράτος από πλευράς του οφείλει να τηρεί
το αναµορφωτικό χαρακτήρα της ποινής και όχι να αντιτίθεται σε αυτόν. Προκειµένου όµως να
επιτευχθεί το ζητούµενο αποτέλεσµα και να µην παρουσιάσει ο εµπλεκόµενος υποτροπή, είναι
πολύ σηµαντικό να λαµβάνει υποστήριξη που θα είναι προσαρµοσµένη στην προσωπικότητα και τα
χαρακτηριστικά του.
Ένας από τους βασικούς πυλώνες που είναι απαραίτητος προκειµένου να εξασφαλιστεί το
επιθυµητό αποτέλεσµα τόσο της ποινής όσο κι άλλων µέτρων παρέµβασης, είναι η διαφύλαξη των
δικαιωµάτων και των ελευθεριών του παραβάτη.
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Στην χώρα µας, κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη ενός δικτύου υπηρεσιών τοπικού χαρακτήρα, που
θα συντονίζει και θα συντονίζεται µε την κεντρική υπηρεσία, καθώς
µεγάλο µέρος των
πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται µέχρι τώρα χαρακτηρίζονται από έλλειψη συνεργασίας,
αποσπασµατικότητα και ασυνέχεια µε αποτέλεσµα να µην φέρεται εις πέρας η αποκαταστατική
λειτουργία.
Επιβάλλεται η ανάπτυξη κάποιας <<µονάδας εκπαίδευσης>> που θα εφαρµόζει θεραπευτικές
προσεγγίσεις (επιστηµονικά τεκµηριωµένες) και θα είναι συνδεδεµένη µε την αγορά εργασίας,
ούτως ώστε οι παραβάτες να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας, γεγονός που θα τους
βοηθήσει στην περαιτέρω επανακοινωνικοποίησή τους.

.

Οικογένεια:
Με την εφαρµογή ειδικών σεµιναρίων οι γονείς θα πρέπει να ενηµερωθούν για τους κινδύνους
που κρύβει η χρήση αλκοόλ στους ανηλίκους. Αυτό θα συµβάλλει στο να σταµατήσουν να
προσφέρουν στα παιδιά τους αλκοολούχα προϊόντα τα οποία µπορούν υπό προϋποθέσεις να
στοιχίσουν και την ίδια τους την ζωή. Η αντίληψη ότι κάποιος που πίνει είναι µεγάλος πρέπει να
πάψει να υπάρχει. Ιδιαίτερα το αλκοόλ σε νεαρές ηλικίες που µπορεί να το ζητήσουν ίσως και µε
έντονο τρόπο, µιας και µέχρι την ηλικία αυτή δεν έχουν το επίπεδο γνωστικής ανάπτυξης που
χρειάζεται και δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν την όρεξη του αυτή.
Τόσο η οικογένεια όσο και το σχολείο πρέπει να δώσουν έµφαση στους κανόνες κυκλοφοριακής
αγωγής και τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας µε την χρήση διαθεµατικών µεθόδων (ένταξη
θεµάτων στο µάθηµα της φυσικής και της µελέτης περιβάλλοντος σε συνδυασµό µε τα
µαθηµατικά). Όσον αφορά την οδήγηση πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο νοµοθέτης έχει θέσει
κάποια ηλικιακά όρια µε βάση την αντίληψη και την ανάπτυξη των ανθρώπων. Η χρήση των
οχηµάτων από ανήλικους είναι επικίνδυνη τόσο για αυτούς, όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες
του οδικού δικτύου.
Ως προς την αντιµετώπιση προβληµατικών καταστάσεων, ο οικογενειακός “σωφρονισµός” που
γίνεται µέσα από την επιβολή τιµωρίας, απαγορεύσεων και αυταρχικών συµπεριφορών µπορεί να
οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσµατα. Από την άλλη πλευρά η δαιµονοποίηση πραγµάτων και
καταστάσεων, µέσα από την προβολή ακραίων περιστατικών µπορεί να προκαλέσει πανικό και
τελικά να οδηγήσει στην αποµάκρυνση του νέου από τον γονέα, µε αποτέλεσµα να µην λαµβάνει ο
νέος υπόψιν του µελλοντικές συµβουλές από το περιβάλλον του.
Όσον αφορά την ενίσχυση του θεσµού της οικογένειας οι γονείς οφείλουν να δώσουν στα παιδιά
µια πιο ανθρωπιστική παιδεία, που θα προάγει την αγάπη και το ενδιαφέρον για τους
συνανθρώπους τους. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να βρεθούν διέξοδοι µέσω των οποίων οι
νέοι θα µπορέσουν να εκµεταλλευτούν γόνιµα και ευχάριστα τον ελεύθερο τους χρόνο.
Καθοριστική συµβολή θα είχαν τα Κέντρα Νεότητας, τα οποία θα συνέβαλαν σε µια ουσιαστική
ψυχαγωγία και ανάπτυξη διαφόρων ενδιαφερόντων της νεολαίας.
Σηµαντική κρίνεται επίσης και η ειλικρινής ενηµέρωση χωρίς υπερβολές -που στόχο τους
έχουν την τροµοκράτηση των παιδιών-, αλλά µια πληροφόρηση για το τι κρύβεται πίσω απο τα
ναρκωτικά. Τα οποία αποτελούν µια µορφή εξάρτησης και υποδούλωσης η οποία δεν συνάδει µε
την προσωπικότητα των ασυµβίβαστων νέων ανθρώπων.
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Οι ενήλικες οφείλουν να ασχοληθούν περισσότερο µε τους νέους, να αφουγκραστούν τα
προβλήµατα τους χωρίς να τους ασκούν συνεχώς κριτική. Να θέσουν όρια αντιληπτά και σταθερά
ως προς το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται.
Με την παρούσα µελέτη επιχειρήσαµε να προσεγγίσουµε τις πτυχές της παραβατικότητας των
ανηλίκων στο Ηράκλειο. Έγινε µια προσπάθεια αιτιολόγησης της µέσα από άρθρα και
επιστηµονικές θεωρίες, παραδόσεις και σε µερικές περιπτώσεις µε την χρήση συνεντεύξεων. Είναι
γεγονός ότι η πραγµατικότητα είναι πολύ σκληρότερη από τα δεδοµένα που έχουν παρουσιαστεί
καθώς στην παρούσα εργασία εµφανίζονται µόνο όσες υποθέσεις έχουν πάρει τον δρόµο της
δικαιοσύνης.
Σε µια µελλοντική εργασία θα µπορούσε να ερευνηθεί συµπληρωµατικά και εκτενέστερα το
θέµα χρησιµοποιώντας συνδυαστικά τα δικαστικά δεδοµένα µε τα περιστατικά τα οποία έχουν
καταγραφεί από την αστυνοµία την ίδια περίοδο. Με αυτόν τον τρόπο θα µπορούσαµε να έχουµε
πιο χειροπιαστά δεδοµένα τα οποία θα συνέβαλλαν στην αναλυτικότερη και ευκρινέστερη εικόνα
της περιοχής. Με την χρήση αυτών των δεδοµένων θα µπορούσαµε να συµβάλουµε
ουσιαστικότερα στην λύση των προβληµάτων που υπάρχουν στην περιοχή.
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