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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το δεύτερο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας είναι ανανεωμένο από
κάθε άποψη και κυρίως σε επίπεδο συντελεστών, όπως
αποτυπώνεται και στη Συντακτική Επιτροπή του. Αναφορικά με το περιεχόμενό του, η μεγαλύτερη καινοτομία του
συνίσταται στην ένταξη για πρώτη φορά στην ύλη ενός
«φακέλου», ο οποίος στο παρόν τεύχος αποτελεί ειδικό
αφιέρωμα στην κοινωφελή εργασία ανηλίκων. Στη σημαντική αυτή μορφή σωφρονιστικής μεταχείρισης ανηλίκων είναι αφιερωμένη και η συνέντευξη που μας παραχώρησε η
Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Ξένη Δημητρίου καθώς
και οι εξειδικευμένες μελέτες σχετικά με την εφαρμογή
του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το εισαγωγικό σημείωμα του φακέλου υπογράφουν ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Εταιρείας Εγκληματολογίας Ομότιμος Καθηγητής κ. Νέστωρ Κουράκης μαζί με τη Δρα Ευδοξία Φασούλα. Κατά
τα λοιπά, το παρόν τεύχος είναι πλούσιο σε πληροφορίες σχετικά με την επιστημονική εγκληματολογική κίνηση
στην Ελλάδα και διεθνώς, ενώ περιλαμβάνει την παρουσίαση τόσο των πρόσφατων όσο και των μελλοντικών
εκδηλώσεων της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας.
Σε ένα εγχείρημα όπως αυτό, η μόνη «δυσκολία» είναι να
αποχωριστείς πολλά ακόμα ενδιαφέροντα θέματα που με
επιμέλεια έχουν συλλεχθεί, λόγω των απαραίτητων περιορισμών έκτασης του τεύχους. Όμως, ακολουθούν πολλά
ακόμα τεύχη που θα προσφέρουν πολλές ακόμα ευκαιρίες εγκληματολογικής αναζήτησης και πληροφόρησης,
επιτελώντας τον ουσιαστικό ρόλο της επιστημονικής
επικοινωνίας που θέτει τις βάσεις της συνεργασίας προς
όφελος της επιστήμης μας και της κοινωνίας.
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι βασικές αρετές που
απαιτείται να διαθέτει ένας Εισαγγελέας στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία;

Συνέντευξη με την Εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου, κα Ξένη
Δημητρίου-Βασιλοπούλου

Είναι γνωστή η ρήση των Άγγλων: τα βασικά χαρακτηριστικά ενός δικαστικού λειτουργού είναι το ήθος, το
ήθος, το ήθος και καλό είναι να ξέρει και λίγα νομικά.
Το ήθος έχει ένα ευρύ φάσμα ερμηνείας. Σημαίνει όχι
μόνο ανεξαρτησία, αλλά και συναισθηματική νοημοσύνη. Στις μέρες μας, που έχουμε να κάνουμε με τους
«άθλιους» του 21ου αιώνα, όπως λ.χ. τους πρόσφυγες,
τους μετανάστες, τους κρατούμενους, τους άστεγους,
τα άτομα με ψυχικές διαταραχές και άλλες ευάλωτες
ομάδες, που χτυπάνε καθημερινά την πόρτα μας, πρέπει να έχουμε διαφυλάξει την ψυχή μας, ζωντανή για να
τους υπηρετήσουμε και όχι μόνο να έχουμε γνώση της
επιστήμης μας.
Πώς αξιολογείτε την εξέλιξη του ποινικού δικαίου
των ανηλίκων κατά τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα;
Το ελληνικό ποινικό δίκαιο των ανηλίκων μπορεί να θεωρηθεί ως πρότυπο. Αρκετές από τις προβλεπόμενες
ρυθμίσεις του εφαρμόζονταν ως «θεσμοί» τουλάχιστον
από το 1995, πριν από τις νομοθετικές αλλαγές που
έλαβαν χώρα το 2003 και το 2010. Εφαρμόζονταν έτσι,
πριν ακόμα προβλεφθούν, θεσμοί όπως η διαμεσολάβηση, η παροχή κοινωφελούς εργασίας, η αποζημίωση του
θύματος (αποκαταστατική δικαιοσύνη). Μάλιστα οι εν
λόγω αποφάσεις βρίσκονται καταγεγραμμένες σε σχετική δημοσίευση του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών του ΕΚΠΑ.

Συνέντευξη στους
Δρα Κωνσταντίνο Πανάγο και
Δρα Ευδοξία Ζ. Φασούλα
Η κα Ξένη Δημητρίου-Βασιλοπούλου, Εισαγγελέας του
Αρείου Πάγου, είναι ιδιαίτερα γνωστή για την ευαισθησία
της σε θέματα παραβατικότητας των ανηλίκων, καθώς και
την πολύχρονη και πολύτιμη εισαγγελική και επιστημονική συμβολή της στο τομέα του ελληνικού ποινικού δικαίου ανηλίκων. Είχαμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να μας
φιλοξενήσει στο γραφείο της στον Άρειο Πάγο και να
μας παραχωρήσει την ακόλουθη συνέντευξη σχετικά με
την ιστορική εξέλιξη και με επίκαιρα ζητήματα του ποινικού δικαίου των ανηλίκων. Ο λόγος της μεστός, φορέας
σημαντικών παραδειγμάτων απ’ το ίδιο το πεδίο, ιστορικά διδακτικός, ζωντανός και δυνατός.

Με βάση την παλαιότερη νομοθεσία, τα προβλεπόμενα
αναμορφωτικά μέτρα ήταν μόνον πέντε. Γινόταν, όμως,
εφαρμογή του άρθρου 122 παρ. 2 ΠΚ σύμφωνα με το
οποίο ως πρόσθετα αναμορφωτικά μέτρα μπορούσαν
να επιβληθούν «επιπλέον υποχρεώσεις που αφορούν
τον τρόπο ζωής του ανηλίκου ή τη διαπαιδαγώγησή
του». Για παράδειγμα, πραγματοποιούνταν δράσεις του
Δικαστηρίου Ανηλίκων σε συνεργασία με τη «ΣΤΡΟΦΗ» ΚΕΘΕΑ, η οποία διατηρούσε γραφείο εντός των
δικαστηρίων ανηλίκων. Θα ήθελα, επίσης, να αναφέρω
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το εξής χαρακτηριστικό παράδειγμα: στις 17 Νοέμβρη
του 1995 και μετά από επεισόδια τα οποία έγιναν κατά
την εορτή της επετείου του Πολυτεχνείου συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα πάνω από πεντακόσια άτομα, εκατό εκ των οποίων ήταν ανήλικοι.
Η ομάδα αυτή των συλληφθέντων ανηλίκων χωρίστηκε
σε υποομάδες των δέκα ατόμων και οι υποθέσεις τους
είχαν ήδη εκδικαστεί μέχρι τον Απρίλιο. Στους εφήβους
επιβλήθηκαν μέτρα, όπως παροχή κοινωφελούς εργασίας στο ΠΙΚΠΑ Πεντέλης ή η παροχή βοηθητικών εργασιών σε συλλόγους προστασίας δασών (κάποια από τα
παιδιά παρέμειναν στους εν λόγω συλλόγους ως εθελοντές), στο Δημαρχείο Ζωγράφου κ.ά.

που τα σημερινά παιδιά έχουν πολλές γνώσεις, η ωριμότητά τους αργεί να έρθει. Σε αυτό το σημείο πρέπει
να ερμηνεύσουμε τις αρνητικές τους εκδηλώσεις και να
τα στηρίξουμε, ώστε να μας δείξουνε τον καλό κόσμο,
που έχουν μέσα τους. Η διαδικασία αυτή αποτελεί μια
δοκιμασία, που χρειάζεται υπομονή και αντοχή από την
πλευρά των ενηλίκων. Ο δρόμος είναι μακρύς μέχρι να
χτίσεις – είτε ως εισαγγελέας, είτε ως γονιός, είτε ως
καθηγητής κτλ – μια σχέση εμπιστοσύνης με τους ανηλίκους.
Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα δυνατά σημεία του
συστήματος απονομής της ποινικής δικαιοσύνης σε
ανήλικους δράστες, τα οποία οφείλουν να διατηρηθούν και να ενισχυθούν; Από την άλλη πλευρά, ποιες
είναι οι προκλήσεις που οφείλουν να αντιμετωπιστούν για τη βελτίωσή του;

Υπάρχουν, επίσης, αποφάσεις των δικαστηρίων ανηλίκων πριν από τις σχετικές νομοθετικές αλλαγές, όπου
προβλέπεται π.χ. συνδιαλλαγή δράστη – θύματος και η
αποζημίωση του τελευταίου. Τα μέτρα αυτά ήδη εφαρμόζονταν, λοιπόν, πριν τη θεσμοθέτησή τους. Στη συνέχεια εντάχθηκαν στον προβλεπόμενο στον Ποινικό
Κώδικα κατάλογο των αναμορφωτικών μέτρων (άρ. 122
ΠΚ). Η εφαρμογή των μη προβλεπόμενων τότε αναμορφωτικών αυτών μέτρων γινόταν επί τη βάσει αντίστοιχων ενημερώσεων που είχαμε από διεθνή συνέδρια.
Βέβαια, η εφαρμογή επιπλέον των προβλεπόμενων τότε
αναμορφωτικών μέτρων ακολουθούνταν μόνο στην
Αθήνα. Στην επαρχία, αντίθετα, κυριαρχούσε άγνοια.
Επομένως υπήρχε έντονη η ανάγκη συστηματοποίησης
των εν λόγω αναμορφωτικών μέτρων και ένταξής τους
στη σχετική νομοθεσία.

Η Ελλάδα από απόψεως νομοθεσίας πιστεύω ότι είναι
πάρα πολύ ψηλά. Σε πρόσφατο συνέδριο που παρακολούθησα με συναδέλφους μου στις Βρυξέλλες, που
αφορούσε κομμάτια που ποινικού δικαίου των ανηλίκων,
είδα ότι σε σύγκριση με τις άλλες χώρες, εμείς – τουλάχιστον από απόψεως νομοθεσίας – προηγούμαστε. Και
μαζί με την προϊστορία που σας είπα ότι έχουν οι θεσμοί μας σε εφαρμογή όχι μόνο προηγούμαστε, αλλά
αν ξέραμε να εξάγουμε αυτό το προϊόν στην Ευρώπη
θα ήμαστε πρωτοπόροι, πραγματικά. Αυτοί πολύ μετά
από εμάς ανακάλυψαν πράγματα και τα εφάρμοσαν.
Η νομοθεσία μας, λοιπόν, είναι εντάξει. Υπάρχει, όμως,
ένα έλλειμμα στην εφαρμογή της. Όπως στην Ελλάδα
κι άλλοι νόμοι είναι δύσκολοι στην εφαρμογή τους, έτσι
και το δίκαιο ανηλίκων. Χρειάζεται μεγάλη εκπαίδευση
των δικαστών και των εισαγγελέων που επιλαμβάνονται
των θεμάτων είτε των ανήλικων παραβατών είτε των
ανήλικων θυμάτων. Σε αυτό το επίπεδο έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε πράγματα.

Με βάση την εμπειρία σας, ποιες είναι οι ανάγκες
των ανήλικων και νεαρών δραστών στη σύγχρονη Ελλάδα; Ποια οφείλει να είναι η δέουσα αντιμετώπισή
τους από τους φορείς του ποινικού συστήματος;
Η βασική ανάγκη των παιδιών, που εμπλέκονται στο
ποινικό σύστημα, ταυτίζεται με τη βασική ανάγκη που
έχει κάθε άνθρωπος: να είναι ξεχωριστός και να τον
προσέχουν οι δικοί του άνθρωποι. Δυστυχώς, συχνά
τα σημερινά παιδιά δεν τυγχάνουν της πρέπουσας
προσοχής. Προκειμένου να τα προσέξουμε, επιλέγουν
τον δρόμο της παραβατικότητας. Το καλό είναι πολλές
φορές δύσκολο να επιτευχθεί ή και αδιάφορο. Παρόλο

Το πρώτο είναι ότι εδώ και τέσσερα χρόνια προσπαθήσαμε να μπει αυτό σαν μάθημα στην Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών. Στον τομέα των Εισαγγελέων
διδάσκονται οι αρμοδιότητες του Εισαγγελέα Ανηλίκων
και ό,τι αφορά τους ανήλικους παραβάτες και τα ανήλικα θύματα. Είχα πραγματικά την ευχαρίστηση να κάνω
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η ίδια αυτό το μάθημα, εννοείται χωρίς καμία αμοιβή
και καμία επιβάρυνση της Σχολής. Όλα αυτά τα χρόνια,
κάνουμε επισκέψεις μαζί με τα παιδιά σε ευαίσθητες
ομάδες (σε μονάδες απεξάρτησης, σε φυλακές, σε καταυλισμούς ρομά, σε ψυχιατρικό κατάστημα κ.ά.), ώστε
να δουν από κοντά αυτά που συζητάμε στο μάθημα θεωρητικά. Για τα παιδιά αυτά είμαι πάρα πολύ περήφανη. Όπου έχουν πάει έχουν δώσει το στίγμα τους όσον
αφορά τη διαχείριση θεμάτων ανηλίκων. Έχω κάποια
παιδιά αυτή τη στιγμή στη Μυτιλήνη, που έχουν αναλάβει τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Είναι φανερό ότι τα
παιδιά ξέρουν να διαχειριστούν τις υποθέσεις. Έχω παιδιά στην Κόρινθο, όπου βρίσκεται το Ειδικό Κατάστημα
Κράτησης Ανηλίκων. Και εκεί βλέπεις τη διαφορά. Βλέπεις το συνάδελφο που έχει εκπαιδευτεί και ευαισθητοποιηθεί, ότι αποδίδει αμέσως και κατανοεί τα ζητήματα,
ενώ άλλοι συνάδελφοι δεν έχουν αυτή την ευελιξία και
αποτελεσματικότητα.

το δικό της κομμάτι και ξεκινάει του άλλου, να υπάρχει
αποδοχή μεταξύ των επαγγελματιών.
Για παράδειγμα, σε μια υπόθεση ανήλικου δράστη ή θύματος εμπλέκεται η αστυνομία, το σχολείο, ο ιατρός /
ιατροδικαστής, ο παιδοψυχολόγος, ο παιδοψυχίατρος,
ο εισαγγελέας, ο ανακριτής, ο δικαστής ανηλίκων, πολλές φορές και παράγοντες έξω από αυτούς (ιδιωτικοί
παράγοντες), οργανισμοί περίθαλψης παιδιών, η Εκκλησία. Όλοι αυτοί ή μερικοί από αυτούς πρέπει για μια
ορισμένη υπόθεση να τα βρουν, να ομονοήσουν και
προπαντός να καταλάβουν ότι σε αυτή την περίπτωση
δεν είμαστε σε αμφιθεατρική θέση (κανείς δεν είναι
ανώτερος ή κατώτερος από εμάς), αλλά ότι είμαστε
όλοι γύρω από ένα τραπέζι. Στη μέση δεν είναι άλλος,
παρά το παιδί. Εμείς είμαστε γύρω γύρω για να το υπηρετήσουμε. Εάν αυτό, λοιπόν, δεν γίνει κατανοητό, δεν
θα έχουμε καλά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών. Θέλουμε, λοιπόν, και εκεί εκπαίδευση, στο πώς να συνεργαζόμαστε και πώς να κατανοήσουμε τις άλλες επιστήμες.

Θα ήθελα η διδασκαλία αυτή να γίνεται και στο άλλο
τμήμα, αυτό των πολιτικών και ποινικών δικαστών και
όχι μόνο στους εισαγγελείς. Γιατί και εκείνοι θα γίνουν
δικαστές ανηλίκων ή ανακριτές ανηλίκων και δεν θα ξέρουν να χειρίζονται τέτοιες υποθέσεις. Το δίκαιο ανηλίκων έχει αρχές, τρόπους εφαρμογής και καλές πρακτικές. Πρέπει να έχεις γεννηθεί γι’ αυτό το πράγμα.
Αλλιώς, πρέπει να το διδαχθείς και να το μάθεις.

Μιας και αναφερθήκατε στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, ποια είναι η γνώμη σας για το επίπεδο της εκπαίδευσής τους; Θα ήταν απαραίτητο να
ενταχθεί η εγκληματολογία στον κύκλο των προσφερόμενων μαθημάτων;
Θεωρώ μεγάλο έλλειμμα την έλλειψη της εγκληματολογίας από τις σπουδές των παιδιών μας. Δεν μπορείς
να γίνεις δικαστής, εάν δεν έχεις γνώσεις εγκληματολογίας και μάλιστα εάν δεν κάνεις εγκληματολογία στην
Εθνική Σχολή σε άλλο επίπεδο από ό,τι έχεις κάνει προπτυχιακά. Θα έλεγα ότι ορισμένα κομμάτια της εγκληματολογίας γίνονται στη Σχολή, αλλά όχι η επιστήμη
αυτή καθ’ εαυτή και στην έκταση που χρειάζεται για
έναν αυριανό δικαστή και έναν αυριανό εισαγγελέα.

Πέρα από την εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών, πού αλλού θα αποδίδατε τη διάσταση ανάμεσα
στη νομοθεσία και την εφαρμογή της;
Τo ένα είναι αυτό: η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση.
Το άλλο είναι κάτι στο οποίο, επίσης, οι Έλληνες μειονεκτούμε, γιατί και αυτό δεν το έχουμε διδαχθεί από τα
μικρά μας χρόνια: η συνεργασία των φορέων που ασχολούνται με τους ανηλίκους. Όλα τα θέματα των ανηλίκων είναι πολυπαραγοντικά, αλλά και σύνθετα στην
αντιμετώπισή τους. Δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν
από μία επιστήμη ή έναν επαγγελματία. Πόσω μάλλον,
δε, τα θέματα των ανήλικων παραβατών και των ανήλικων θυμάτων. Εκεί χρειάζεται διεπιστημονική ομάδα,
η οποία για να υπάρξει και να είναι αποτελεσματική
πρέπει να ξέρει να συνεργάζεται, να ξέρει πού σταματά

Είναι κι άλλα πράγματα που εγώ θα ήθελα για τη Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών. Θα ήθελα λιγότερη θεωρία, περισσότερη πρακτική και διδασκαλία καλών πρακτικών.
Σε ό,τι αφορά το νομικό κομμάτι των υποθέσεων, έχουμε πρότυπα από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια (το ΕΔΔΑ, το
Δικαστήριο του Λουξεμβούργου), ώστε να μην χρειάζε5
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ται κάθε φορά να αναλίσκεται κανείς σε πλατειασμούς
ή να γράφει άχρηστα πράγματα. Εκεί, λοιπόν, χρειάζεται να υπάρχει μία ομοιομορφία και η διαφοροποίηση να αρχίζει από το πραγματικό μέρος και κάτω. Στο
νομικό επίπεδο χρειάζονται κάποια standards για όλη
την Ελλάδα. Δυστυχώς, ενώ έχουμε πίσω τους ίδιους
νόμους, την ίδια δικονομία (πολιτική και ποινική), θα
δούμε καμιά φορά κάθε Πρωτοδικείο ή κάθε Εφετείο
να έχει δικές του πρακτικές, σαν να είμαστε άλλη χώρα.
Εκεί, λοιπόν, θα ήθελα να εκπαιδεύονται καλύτερα οι
δικαστικοί μας λειτουργοί, ώστε όπου και εάν τοποθετηθούν, να έχουμε ακριβώς την ίδια εφαρμογή των νόμων
και την ίδια πρακτική. Εκτός από τη δικονομία, υπάρχει
και το πώς την εφαρμόζεις τη δικονομία (είτε πολιτική
είτε ποινική). Πρέπει να υπάρχουν καλές πρακτικές ως
προς το πώς πρέπει να το κάνεις αυτό. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, υστερούμε.

Επίσης, σε επίπεδο ενδυνάμωσης των δικαστικών λειτουργών, θα ήθελα οι σπουδαστές να λαμβάνουν εκπαίδευση στο θέμα της διαχείρισης άγχους και της
επικοινωνίας. Και αυτά διδάσκονται, δεν είναι αυτονόητα και δεν τα ξέρουμε όλοι. Θα μπορούσαν, λοιπόν,
να πάρουν μαθήματα για την ψυχική τους υγεία και
ισορροπία στο δικαστικό σώμα. Αν αφεθείς αβοήθητος,
στο δικαστικό σώμα κλονίζεται η ψυχική σου ισορροπία.
Το επάγγελμα του δικαστή και του εισαγγελέα έχει να
κάνει με ό,τι στρεβλό υπάρχει στη ζωή μας. Αυτό είναι
πολύ ψυχοφθόρο και πρέπει να έχεις διδαχτεί το πώς
θα αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες του. Αλλιώς, κι εσύ
φθείρεσαι και κακός επαγγελματίας είσαι. Σε αυτή την
περίπτωση, είτε θεωρείς ότι είσαι παντοδύναμος και ότι
μπορείς να τα κάνεις όλα, είτε δεν μπορείς να κάνεις
τίποτα, είσαι αδύναμος να κάνεις οτιδήποτε. Θα ήθελα,
λοιπόν, στη Σχολή, προκαταβολικά, πριν τα παιδιά αυτά
μπουν σε αυτό το πολύ δύσκολο έργο, να έχουν «εμβολιαστεί» κατά κάποιο τρόπο για τις παρενέργειες του
επαγγέλματος, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί σε
αυτό που κάνουν για τους άλλους αλλά και τον εαυτό
τους. Εάν κανείς δεν προσέχει τον εαυτό του, νομίζω
ότι δεν μπορεί να προσέξει τους άλλους.

Επίσης, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ μέσα στην Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών να πραγματοποιείται με
έμφαση η διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
όπως ακριβώς έχουν διαμορφωθεί σήμερα, εκεί που
πλήττονται περισσότερο. Αναφέρω για παράδειγμα τη
σύγχρονη δουλεία (εμπορία ανθρώπων), η οποία έχει
λάβει απίστευτες διαστάσεις. Δεν ξέρω εάν έχει ξεπεράσει και το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων σε ό,τι
αφορά τα χρήματα που αποφέρει στους διακινητές.
Είναι μια πολύ μεγάλη πληγή. Η αποικιοκρατία ωχριά
μπροστά σε αυτό που γίνεται σήμερα. Πάνω σε αυτό το
θέμα θα ήθελα να δουλέψουν πάρα πολύ τα παιδιά της
Σχολής και να κατανοήσουν το φαινόμενο.

Και σε ό,τι αφορά τα μαθήματα επικοινωνίας: δεν είναι αυτονόητο το πώς πρέπει να επικοινωνείς. Το να
είσαι ένας απλός άνθρωπος και να έρθεις εδώ να κάνεις τον δικαστή ή τον εισαγγελέα και να επικοινωνείς
όπως το κάνεις στη γειτονιά σου ή το σπίτι σου, όπως
έχεις μάθει όλα τα χρόνια να το κάνεις, δεν είναι το
καλύτερο. Έχω δει συναδέλφους να διώχνουν έξω από
τα γραφεία τους ανθρώπους ή να φωνάζουν τον αστυνόμο να τους απομακρύνει, εάν τους έχουν υποβάλει
κάποιο ερώτημα, που είναι παράλογο. Πολλές φορές
έχουμε να κάνουμε με ψυχικά ασθενείς, οι οποίοι συνηθίζουν να έρχονται στα γραφεία μας και χρειάζεται
να τύχουν ειδικής μεταχείρισης. Οι δεξιότητες στην
επικοινωνία είναι επίσης αναγκαίες, όταν ο δικαστικός
λειτουργός είναι στην έδρα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε,
ότι ο κάθε άνθρωπος έχει την αξία του, είτε είναι ασθενής, είτε είναι ψευδομάρτυρας, είτε είναι απατεώνας,
δολοφόνος. Ό,τι και να είναι, είναι άσχετο με την αξία
που οφείλουμε εμείς να του προσδίδουμε ως άνθρωπο.
Πρέπει να ξεκινάμε από εκεί, γιατί αλλιώς είμαστε μία

Επίσης, πολύ σημαντικά είναι τα θέματα της διαφθοράς
και το πώς οι εμπλεκόμενοι στη διαφθορά προβαίνουν
στη νομιμοποίηση των εσόδων. Οι σπουδαστές πρέπει
να μάθουν τους δρόμους αυτούς, το πώς γίνεται το
«ξέπλυμα» βρώμικου χρήματος, κάτι που δεν μαθαίνεις
σε καμία Νομική Σχολή. Θα πρέπει, επίσης, να εκπαιδευτούν στο πώς μπορούμε να ανακτούμε σαν κράτος
τα προϊόντα των εγκλημάτων. Δεν αρκεί να τιμωρείς
απλώς τον δράστη, αλλά να ανακτάς τα παράνομα κέρδη του και τις απώλειες που έχει υποστεί το κράτος, δηλαδή, οι φορολογούμενοί του. Το κράτος δεν είναι κάτι
το αόρατο και το αόριστο, είμαστε εμείς.
6
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από τα ίδια με αυτούς που καλούμαστε να κρίνουμε. Και
αυτό, λοιπόν, διδάσκεται: η επικοινωνία διδάσκεται και
μπορεί να σε προφυλάξει από πάρα πολλά ολισθήματα.
Πολύ περισσότερο εάν έχεις να κάνεις με ανηλίκους.
Εκεί, δεν το συζητώ, θέλει να στρωθείς, να αυτο-εκπαιδευτείς και να ετερο-εκπαιδευτείς, πριν καν αγγίξεις τις
θέσεις του δικαστή και εισαγγελέα ανηλίκων.

Γιατί έχει μια δυσκολία. Τα γηροκομεία είναι ιδιαίτεροι τόποι, που μπορεί να υπάρχουν και ασθένειες και
μπορεί ο ανήλικος να εκτεθεί σε κίνδυνο όσον αφορά
την υγεία του. Το ίδιο και στον Δήμο. Σήμερα, θα όριζα
ακριβώς πού να απασχοληθεί ο ανήλικος, δεν θα άφηνα το θέμα αυτό στη διακριτική ευχέρεια του Δήμου.
Θέλαμε, λοιπόν, όλοι να είναι δομημένο το μέτρο και
να είναι ασφαλές για το παιδί. Λάβαμε υπόψη μας και
τα εχέγγυα που παρέχει η εργατική νομοθεσία για τους
ανηλίκους άνω των 15 ετών (π.χ. ως προς τις ώρες της
παρεχόμενης εργασίας). Εντωμεταξύ, όταν ξεκινήσαμε
αυτή την πλατφόρμα, μας είχαν κατατρομάξει κάποιες
δικαστικές αποφάσεις που είχαν εκδοθεί σε βάρος παιδιών και επέβαλαν κοινωφελή εργασία για απίστευτες
ώρες (250 ώρες, 600 ώρες), ακόμη και μέχρι την ενηλικίωσή τους ή μέχρι τη συμπλήρωση των είκοσι ενός
ετών! Τέτοιες αποφάσεις ήταν εξωπραγματικές και παράλογες, καθιστούσαν τον ανήλικο έναν σκλάβο. Οπότε διαπιστώσαμε, ότι πρέπει να οριοθετηθούν τα πάντα,
όσον αφορά την επιβολή αυτού του μέτρου. Αλλιώς,
υπάρχουν και νέοι συνάδελφοι που δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα για τους ανηλίκους και την ιδιοσυγκρασία
τους. Γι’ αυτό καταλήξαμε στο να είναι οριοθετημένο το
πλαίσιο. Το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε τώρα και για
το αναμορφωτικό μέτρο της συνδιαλλαγής ανήλικου
δράστη και θύματος.

Με δεδομένη την πρόσφατη Υ.Α. 73461/2017 σχετικά
με την παροχή κοινωφελούς εργασίας από ανήλικους
δράστες, ποιες εκτιμάτε ότι είναι οι ιδιαίτερες προκλήσεις που οφείλουν να αντιμετωπιστούν για την
ικανοποιητική εφαρμογή του αναμορφωτικού μέτρου
στην πράξη;
Πρώτα απ’ όλα, το νομοθέτημα αυτό έχει πίσω του μια
διετία περίπου αγώνα από μέρους μας, που άρχισε με
πρωτοβουλία της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ». Η Διευθύντρια κ. Μηλιώνη, κάλεσε όλους τους σχετιζόμενους φορείς: την
Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, τους επιμελητές ανηλίκων της Αθήνας και Πειραιά, δικαστές, εισαγγελείς
και ανακριτές ανηλίκων Αθηνών και Πειραιά, το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, τον Συνήγορο του Παιδιού,
τους Δήμους Πειραιά και Αθηνών, τους Δικηγορικούς
Συλλόγους Αθηνών και Πειραιά, το ΚΕΔΙ, το Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και
άλλους φορείς. Ήταν πολυμελής η πλατφόρμα. Για τουλάχιστον δύο χρόνια, συναντιόμασταν κάθε φορά σε
έναν άλλον φορέα (μία φορά η συνεδρίαση έγινε στην
Εισαγγελία του Αρείου Πάγου) και εξετάσαμε όλα τα
προβλήματα.

Μία διευκρινιστική ερώτηση, πριν εστιάσουμε στο
αναμορφωτικό μέτρο της συνδιαλλαγής: Με δεδομένη τη συνταγματική απαγόρευση της αναγκαστικής
εργασίας (άρ. 22 παρ. 4), θα λέγατε ότι η εφαρμογή
του μέτρου της κοινωφελούς εργασίας προϋποθέτει
τη συναίνεση του ανηλίκου;

Όπως σας είπα, το μέτρο της κοινωφελούς εργασίας
το εφαρμόζαμε στο Δικαστήριο Ανηλίκων Αθηνών ήδη
από το 1995. Αυτό ήταν κάτι το πολύ αυθόρμητο, πολύ
επιτυχές μεν, αλλά δεν ήταν αυτό που θα θέλαμε σήμερα: να είναι δομημένο και να διασφαλίζει στον ανήλικο
όλες τις καλές προϋποθέσεις για να παράσχει κοινωφελή εργασία. Θυμάμαι τότε είχαμε στείλει παιδιά και
στο Γηροκομείο Αθηνών το 1995. Αυτό δεν θα το έκανα
σήμερα.

Σίγουρα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εγώ θα έλεγα ότι το
δίκαιο των ανηλίκων έχει φτάσει σε ένα νέο σημείο.
Έχει πλέον περάσει από το στάδιο του πατερναλιστικού
μοντέλου, που «χάιδευες» τον ανήλικο σαν να ήσουν ο
πατέρας του, ο γονιός του. Έχει επίσης περάσει από
το δικονομικό στάδιο, δηλαδή εκεί που εστιάζεις στη
δίκαιη δίκη του ανήλικου παραβάτη με όλες τις δικονομικές εγγυήσεις, που έχει και ένας ενήλικας. Αφού
περάσαμε αυτά τα στάδια, νομίζω ότι το τρίτο στάδιο, στο οποίο βρισκόμαστε και για το οποίο πρέπει να

Για ποιο λόγο;
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παλέψουμε, είναι το συμμετοχικό: κάθε απόφαση του
δικαστηρίου, του ανακριτή, του εισαγγελέα κτλ πρέπει
να λαμβάνεται όχι απλώς με την απλή συναίνεση του
ανηλίκου, αλλά με την ουσιαστική εμπλοκή του στη
λήψη της απόφασης. Ο ανήλικος είναι αναγκαίο να κατανοήσει αυτό που έχει κάνει και να συναινέσει σε αυτό
που θα του επιβληθεί. Αλλιώς δεν έχει νόημα, θα είναι
αναποτελεσματικό. Οποιοδήποτε αναμορφωτικό μέτρο
και να θέσεις στον ανήλικο χωρίς τη συναίνεση και τη
συμμετοχή του στην απόφασή σου θα είναι αναποτελεσματικό.

με ειλικρινή τρόπο και όχι προσχηματικά. Το μέτρο είναι
λυτρωτικό και για τους δικαστικούς λειτουργούς, καθώς
επέρχεται ειρήνευση στις σχέσεις των ανθρώπων που
φτάνουν στα δικαστήρια. Για όλους αξίζει τον κόπο να
το εφαρμόζουμε, όταν, βέβαια, ενδείκνυται η επιβολή
του.
Σε ποιες περιπτώσεις αδικημάτων θα προτείνατε τη
συνδιαλλαγή δράστη και θύματος;
Δεν θα ξεχωρίσω τίποτα. Ενδείκνυται για όλες τις παραβατικές πράξεις. Δεν χωράει μόνο στις ιδιαιτέρως
ειδεχθείς πράξεις. Μπορείς να πείσεις τον ανήλικο να
ζητήσει συγγνώμη, αλλά ο παθών δεν είναι έτοιμος
για κάτι τέτοιο. Εάν π.χ. ο ανήλικος του έχει σκοτώσει
το παιδί, δεν είναι έτοιμος να μπει στη διαδικασία της
συνδιαλλαγής και αυτό είναι κατανοητό από όλους μας.
Άλλωστε, σε αυτή την περίπτωση, ο άνθρωπος δεν έχει
διεργαστεί αυτό που του συνέβη. Υπάρχουν, λοιπόν,
πράξεις που δεν αποτολμάς τη συνδιαλλαγή, εκτός εάν
διαφανεί κάτι τέτοιο από τους ίδιους τους διαδίκους.
Για παράδειγμα, είχαμε παιδάκι που σκότωσε με καραμπίνα τον συμμαθητή του, γιατί πείραζε την αδερφή
του. Τι να πεις τώρα σε αυτούς τους γονείς που έρχονται
στο δικαστήριο; Ούτε για τον δράστη είναι η κατάλληλη μεταχείριση, ξεφεύγεις από το αναμορφωτικό μέτρο. Όπου, λοιπόν, δεν χρειάζεται να προσφύγεις στον
ποινικό σωφρονισμό, αξίζει να παλέψεις τα μέτρα της
αποκαταστατικής δικαιοσύνης.

Οπότε, πρέπει εσύ να ξέρεις πώς θα βοηθήσεις τον
ανήλικο να οδηγηθεί σε μια σωστή απόφαση για τον
εαυτό του. Υπάρχουν πρωτόκολλα, που μπορείς να ακολουθήσεις, υπάρχει τακτική, υπάρχει μέθοδος, ώστε να
βοηθήσεις τον ανήλικο να φτάσει να αποφασίσει αυτός
γι’ αυτόν και να τον έχεις καθοδηγήσει εσύ σε αυτή του
την απόφαση. Αλλά πρέπει να το έχει αποδεχτεί αυτό
το πράγμα. Νομίζω, ότι αυτό είναι το στοίχημα αυτή τη
στιγμή στο δίκαιο των ανήλικων παραβατών. Και αυτό
θέλει φοβερή εκπαίδευση, υπομονή και επιμονή.
Κατά τη γνώμη σας, με ποιο τρόπο ενδείκνυται να αξιοποιούνται στην πράξη από τους φορείς της ποινικής
δικαιοσύνης τα μέτρα της συνδιαλλαγής ανήλικου
δράστη – θύματος και της αποζημίωσης;
Τα μέτρα αυτά ενδείκνυται να χρησιμοποιούνται στην
πράξη και έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Το διαπιστώναμε αυτό όταν εφαρμοζόταν η συνδιαλλαγή,
ακόμη και πριν προβλεφτεί στον νόμο. Υπήρχαν περιπτώσεις, που ερχόταν το θύμα και ήταν «πυρ και μανία»
κατά του ανηλίκου, κατέθετε ότι του ρήμαξε το σπίτι,
ότι τον απείλησε και δεν μπορούσες να τον κρατήσεις
στο ακροατήριο... Κατόπιν της μεσολάβησής μας, κατέληγαν αυτοί οι δύο να πίνουν καφέ μαζί! Το συγκεκριμένο μέτρο υλοποιούνταν ζωντανά μέσα στην αίθουσα
του δικαστηρίου ή γινόταν διακοπή της δίκης. Οι ανήλικοι πήγαιναν με τον επιμελητή και στη συνέχεια επέστρεφαν στο ακροατήριο. Τα αποτελέσματα της συνδιαλλαγής είναι, επίσης, λυτρωτικά και για τον παθόντα,
όχι μόνο για τον ανήλικο δράστη. Ο ανήλικος «απενοχοποιείται», έχοντας προηγουμένως ζητήσει συγγνώμη

Ειδικότερα, όσον αφορά την αποζημίωση του θύματος:
δεν έχει σχέση με την αποζημίωση της ποινικής ή της
πολιτικής δίκης. Είναι ένα αμιγώς αναμορφωτικό μέτρο.
Δεν μετράται ακριβώς η ζημία του παθόντος. Είναι ενδεικτική και προσαρμοσμένη στην οικονομική κατάσταση του ίδιου του ανηλίκου. Την περίοδο που ήμουν στην
Εισαγγελία Ανηλίκων (1995 έως 1998), προσπαθούσαμε
να αποφασίζεται με βάση π.χ. το χαρτζιλίκι του ή την
εργασία του (όταν είναι εργαζόμενος). Αλλιώς είναι
σαν να το επιβάλλεις στον γονιό, δεν έχει νόημα αυτό.
Επιβάλλεται έτσι στον ανήλικο ακόμη και η τμηματική
καταβολή της αποζημίωσης, δηλαδή να καταβάλλει τα
χρήματα λίγα – λίγα στην Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων. Πρέπει τα ποσά να είναι μικρά, ώστε να αισθάνεται
8
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ο ανήλικος, ότι είναι ο ίδιος που αποζημίωσε το θύμα
και έτσι να νοιώθει ότι κατέβαλε κάτι που χρωστούσε
στον παθόντα. Αλλιώς, δεν είναι ανάγκη να εφαρμόζεται αυτό το μέτρο.

Άσχετα από αυτό, ήδη πραγματοποιούνται επισκέψεις
σχολείων στον Άρειο Πάγο και στην Εισαγγελία του
από σχολεία της Αθήνας και από το Αγρίνιο, ενώ και
η ίδια μαζί με συναδέλφους πηγαίνω σε σχολεία. Στη
Θεσσαλονίκη, την Καβάλα, το Αγρίνιο και τη Λάρισα
με τη συμβολή των εκπαιδευτικών και των κατά τόπους
Εισαγγελείς ήδη υλοποιούνται προγράμματα πρόληψης
παραβατικότητας. Τα παιδιά ξεναγούνται στο δικαστηριακό συγκρότημα. Στη συνέχεια συγκεντρώνονται
σε μια μεγάλη αίθουσα, όπου και τους προσφέρονται
φρούτα και ξηροί καρποί ως συμβολική ενέργεια υπέρ
της υγιεινής διατροφής. Εκεί γίνεται εκτενής συζήτηση
με διάλογο. Πρόκειται για μαθητές Πέμπτης και Έκτης
Δημοτικού αλλά και μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.
Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι εκπληκτικά πράγματα
ακούμε από τα παιδιά!

Από την άλλη πλευρά, έχετε διαπιστώσει εάν το επιεικές και πρωτοποριακό πλαίσιο αντιμετώπισης της
παραβατικότητας ανηλίκων αφήνει ενίοτε περιθώρια
εκμετάλλευσής τους από οργανωμένα κυκλώματα
εγκληματιών;
Αυτό πράγματι συμβαίνει, ιδίως στις κλοπές και ιδίως
στη διακίνηση των ναρκωτικών. Σε αυτή την περίπτωση,
δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την αποτελεσματικότητα ή την αναποτελεσματικότητα των αναμορφωτικών
μέτρων. Πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο, που λέγεται «πρόληψη». Την πρόληψη δεν την κάνουν μόνο τα σχολεία,
οι γονείς ή διάφορες οργανώσεις, αλλά ακόμη και οι
φορείς καταστολής (η αστυνομία, η εισαγγελία και τα
δικαστήρια).

Τι σας έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση από την επαφή
σας με τα συγκεκριμένα παιδιά;
Όταν κάποια στιγμή είχα κληθεί να επισκεφτώ ένα
συγκεκριμένο Σχολείο, συνομιλούσα με περίπου τριακόσια παιδιά στο αμφιθέατρο. Συζητήσαμε διάφορα
θέματα, όπως λ.χ. τι είναι ο κανόνας δικαίου, τι είναι νόμος, πώς ψηφίζονται οι νόμοι στη χώρα μας κτλ. Καθώς
σχετιζόταν με την κουβέντα και χωρίς να έχω κάποιο
ιδιαίτερο λόγο, ρώτησα τα παιδιά εάν πιστεύουν ότι οι
νόμοι τηρούνται στην Ελλάδα. Απάντησαν όλα με μια
φωνή αρνητικά. Έπαθα το σοκ της ζωής μου. Από τότε
το καθιέρωσα και το ρωτάω σε όλους τους μαθητές που
μας επισκέπτονται. Πάντα οι απαντήσεις είναι αρνητικές και επιχειρηματολογούν πάνω σε αυτό (π.χ. δεν
τηρούνται οι κανόνες οδικής ασφάλειας, δεν παίρνουμε αποδείξεις για τις αγορές μας, δίνουμε φακελάκια
στους γιατρούς). Τα παιδιά έχουν την πεποίθηση ότι οι
νόμοι δεν εφαρμόζονται στην Ελλάδα. Και αυτό είναι
απογοητευτικό.

Αυτό συμβαίνει ήδη από χρόνια σε άλλες χώρες. Αξίζει να αναφέρω ένα σχετικό φιλόδοξο πρόγραμμα, που
πραγματοποιείται από την Εισαγγελία του Λος Άντζελες ήδη από το 2005. Το πρόγραμμα αυτό έχει δομηθεί
από τη Γενική Εισαγγελία σε συνεργασία με την Επιτροπή Συνταγματικών Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Περιλαμβάνει επισκέψεις σε σχολεία
δικαστών και εισαγγελέων και συγκεκριμένα σε τάξεις
της Πέμπτης Δημοτικού μία ώρα την εβδομάδα καθ’
όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Σε αυτή την ηλικία θεωρείται ότι ένα παιδί έχει αναπτύξει την αντίληψή
του, χωρίς ακόμη να εκδηλώνει τις εκρήξεις της εφηβικής ηλικίας. Πρόκειται για ένα αποτελεσματικό «εμβόλιο» του παιδιού με ορισμένες ιδέες και ορισμένες
αρχές, ενώ ταυτόχρονα του δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσει κατά πρόσωπο τους εκπροσώπους της δικαστικής
εξουσίας και της αστυνομίας. Το πρόγραμμα αυτό μεταφράστηκε στα ελληνικά από συναδέλφους και έχει
υποβληθεί στο Υπουργείο Παιδείας και από αυτό στο
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προς έγκριση, προκειμένου να το εφαρμόσουμε και εμείς οι εισαγγελείς
σε μαθητές.

Πώς αξιολογείτε τη δυνατότητα αποχής του εισαγγελέα από την άσκηση ποινικής δίωξης με βάση το άρ.
45 Α ΚΠΔ;
Στην περίπτωση αυτή ανατίθεται δικαιοδοτικό έργο
στην Εισαγγελία. Το είχαμε παλέψει πολύ για να το πε9
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τύχουμε. Πιστεύω, ότι δεν πρέπει να στιγματίζεται ένα
παιδί για μια επουσιώδη πράξη, που κάνει για πρώτη
φορά στη ζωή του και να βιώνει όλη την ποινική διαδικασία: να μπαίνει σε αστυνομικά τμήματα και εισαγγελικά γραφεία, να κάθεται στο εδώλιο του κατηγορουμένου κτλ. Γιατί αν ψάξουμε στην παιδική μας ηλικία,
όλοι έχουμε κάνει παράνομα πραγματάκια που θα
μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί σε παράνομες πράξεις
(π.χ. έχουμε κόψει ένα λουλούδι από έναν ξένο φράχτη, έχουμε βάλει φωτιά που θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε πυρκαγιά). Σε τέτοιες περιπτώσεις βλέπαμε,
ότι υπάρχει περιθώριο να μην στιγματίσεις τον ανήλικο.
Γιατί πρέπει να τονίσω, ότι ένας ανήλικος αν εμπλακεί
στο ποινικό σύστημα, αποδραματοποιούνται τα πάντα
και μετά είναι εύκολο να υποπέσει πάλι σε παραβατική
ενέργεια. Περισσότερο αποτρεπτικά λειτουργεί ο φόβος επαφής με το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης
παρά η ίδια η επαφή με αυτό.

δεν ξεπερνούν ποτέ τους δέκα οι ανήλικοι κρατούμενοι
απ’ όλη την Ελλάδα στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης
Ανηλίκων Κορίνθου. Συνήθως είναι έξι ή επτά. Οι περιπτώσεις που τελικά φτάνουν εκεί είναι λίγες. Σε αυτές
τις περιπτώσεις, έχουν εξαντληθεί όλα τα άλλα αναμορφωτικά μέτρα και ο ανήλικος δεν έχει προστατευτικό
περιβάλλον πίσω του. Ένα αναμορφωτικό μέτρο έχει
μέλλον και αποτέλεσμα, όταν υπάρχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Αν δεν υπάρχει, ο ανήλικος παραπαίει
και χρειάζεται κάτι πιο δραστικό. Τα παιδιά, λοιπόν,
που είναι εκεί δεν είχαν πίσω τους τίποτα, ήταν έρμαια
στους δρόμους από εδώ και από εκεί. Η εξέλιξή τους
στο Κατάστημα είναι πολύ σημαντική. Μπαίνουν σε κανόνες και τους τίθενται όρια, που δεν είχαν ποτέ. Παρακολουθούν σχολείο, που δεν παρακολούθησαν ποτέ.
Στο Ειδικό Κατάστημα γίνονται πάρα πολλές δράσεις,
που πιστεύω ότι δεν γίνονται στην ίδια έκταση σε καμία
άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Στην αποχή από την ποινική δίωξη, μπορείς να επιβάλλεις όλα τα αναμορφωτικά μέτρα που μπορεί να επιβάλλει και ένα Δικαστήριο Ανηλίκων, εκτός από την εισαγωγή στο Ίδρυμα Αγωγής στο Βόλο. Οπότε, μπορείς
να τον επιβλέπεις τον ανήλικο και νομίζω ότι οι περισσότερες παρεμβάσεις των εισαγγελέων είναι επιτυχείς
σε αυτό το σημείο. Το ίδιο και ο ανακριτής πλέον. Μπορεί να επιβάλει οποιοδήποτε αναμορφωτικό μέτρο ως
περιοριστικό όρο (εκτός πάλι από την τοποθέτηση στο
Ίδρυμα).

Τα παιδιά αυτά τα θεωρούμε παιδιά σχολείου. Στα τρία
χρόνια λειτουργίας του Καταστήματος Κορίνθου έχουν
γίνει πάνω από είκοσι παρεμβάσεις: εκδρομές και επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, μοναστήρια, στη δημοτική πισίνα και σε σχολικό θεατρικό φεστιβάλ για ανηλίκους (έχουν παρουσιάσει το έργο τους
εκεί). Τα παιδιά έχουν επίσης επισκεφτεί τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, τη Βουλή, έχουμε πάει σε αγώνες
μπάσκετ στο ΟΑΚΑ, στο Πλανητάριο, στο Μουσείο της
Ακρόπολης, στο Μουσείο της αρχαίας Κορίνθου, σε εργαστήριο αγγειοπλαστικής, στις Μυκήνες (μας έδειξαν
πως κατασκευάζονται έργα με πηλό), σε οινοποιείο, στο
στάδιο της Νεμέας όπου και κάναμε προσομοίωση αγώνων. Προσπαθούμε να απολαμβάνουν οι μαθητές στο
Ειδικό Κατάστημα ό,τι κάθε μαθητής σε κάθε σχολείο.
Προσπαθούμε να βάλουμε σε αυτή την προσπάθεια και
άλλους φορείς. Για παράδειγμα, ο Μητροπολίτης Κορίνθου τους συμπαραστέκεται πάρα πολύ. Τα παιδιά νιώθουν την ανάγκη να μιλήσουν σε κάποιον και να μην τα
ακούει κανείς. Ένα από τα παιδιά θέλησε να βαφτιστεί.

Η τελευταία ερώτηση έχει να κάνει με τον ποινικό σωφρονισμό των ανηλίκων. Ποιος είναι κατά τη γνώμη
σας ο σκοπός του εγκλεισμού ανήλικων δραστών σε
ειδικά καταστήματα κράτησης νέων; Ποιες είναι οι
προκλήσεις που οφείλουν να αντιμετωπιστούν στο
πλαίσιο του σύγχρονου σωφρονιστικού συστήματος;
Είναι προφανές ότι πρέπει να αποτελεί το “ultimum
refugium”. Θα πρέπει να έχουμε εξαντλήσει όλες τις
υπόλοιπες οδούς προτού φτάσουμε εκεί. Αυτό το έχουν
κατά νου τόσο οι εισαγγελείς, όταν προτείνουν όσο και
οι δικαστές όταν αποφασίζουν. Η νομοθεσία έχει περιορίσει εξαιρετικά τις περιπτώσεις, που ένας ανήλικος
εισάγεται στο σωφρονιστικό σύστημα. Γι’ αυτό το λόγο,

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να υποστηριχθούν και οι νέοι
που βρίσκονται και σε Ειδικά Καταστήματα Κράτησης
Νέων στον Αυλώνα, στην Κασσαβέτεια και στο Βόλο.
Εκεί βρίσκονται κατά κανόνα παιδιά ηλικίας 18 έως 21
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ετών, αλλά κατ’ εξαίρεση παραμένουν ορισμένα παιδιά μέχρι την ηλικία των είκοσι πέντε ετών σε αυτά τα
Καταστήματα (εάν δεν έχουν τελειώσει τις σπουδές
τους και είναι καλής διαγωγής κρατούμενοι). Και αυτά
τα παιδιά θέλουν βοήθεια. Δεν νομίζω ότι στην ηλικία
των δέκα οχτώ και μία μέρα κάποιος έχει ωριμάσει. Και
σε αυτό το επίπεδο, ειδικά η δουλειά των σχολείων των
Καταστημάτων φαίνεται στην αλλαγή των νέων αυτών.

ΦΑΚΕΛΟΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Η σωφρονιστική πολιτική άλλωστε πρέπει να εφαρμόζεται από την πρώτη μέρα που μπαίνει κάποιος στη
φυλακή (είτε είναι ανήλικος είτε ενήλικας), όχι μόνο
τις τελευταίες μέρες πριν την αποφυλάκισή του, εάν
θέλουμε να επιτύχουμε την πρόληψη του εγκλήματος
και μια αποτελεσματική παρέμβαση αντεγκληματικής
πολιτικής. Δύο μέρες είναι οι συγκλονιστικές στη ζωή
ενός κρατούμενου: η μέρα που μπαίνει στη φυλακή και
η μέρα που απολύεται από αυτήν. Την πρώτη μέρα αντιμετωπίζει το χάος (ιδίως εάν είναι η πρώτη του φορά σε
φυλακή). Εκεί χρειάζεται μια ισχυρή παρέμβαση, από το
πρόσωπο που θα τον υποδεχτεί, θα τον ενημερώσει για
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Δεν πρέπει να
πεταχτεί μέσα σε ένα κελί με δύο ή τρεις άλλους κρατούμενους, που ίσως βρίσκονται για χρόνια μέσα στη
φυλακή. Την μέρα που βγαίνει από τη φυλακή πρέπει να
έχει ελεγχθεί, πού θα πάει αυτός ο άνθρωπος (π.χ. εάν
έχει περιβάλλον να τον υποδεχτεί, εάν έχει ενημερωθεί
για την ΕΠΑΝΟΔΟ ή άλλες δυνατότητες που διαθέτει
το σωφρονιστικό μας σύστημα) και όχι να τον στέλνουμε χωρίς ούτε πέντε ευρώ στην τσέπη και να χρειαστεί
να κλέψει ακόμα και το εισιτήριο του. Με άλλα λόγια,
να μην τον στέλνουμε και πάλι στα δόντια του λύκου.

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
Κοινωφελής Εργασία:
Πόσο χρήσιμη στο Δίκαιο
Ανηλίκων;
των Ομ. Καθηγητή Νέστορα Κουράκη
και της Δρος. Ευδοξίας Φασούλα
Το ειδικό αφιέρωμα-φάκελος αυτού του Newsletter
αφορά το αναμορφωτικό μέτρο της κοινωφελούς εργασίας στο πεδίο το Δικαίου Ανηλίκων. Αφορμή γι’ αυτή
την προσέγγιση μας έδωσε μια πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση, η υπ’ αρ. 73461 από 16.10.2017, η οποία
καθιερώνει ένα νέο νομικό πλαίσιο για το εν λόγω μέτρο και αναλύεται στη συνέχεια με πληρότητα από τον
Δρα Κώστα Πανάγο (σημαντική είναι εδώ, πλην άλλων,
η ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α κατά κινδύνου ατυχήματος).
Κυρίως, όμως, θεωρήσαμε ότι η παρουσίαση αυτού του
μέτρου από τις στήλες του Newsletter θα συμβάλει
στην περαιτέρω ανάδειξη και διάδοσή του στην ελληνική δικαστική πρακτική, καθώς η έως τώρα απήχησή του
κρίνεται, δυστυχώς, ως περιορισμένη.

Κυρία Δημητρίου, σας ευχαριστούμε θερμά για την
παραχώρηση της συνέντευξης και τα πολλά ενδιαφέροντα που μοιραστήκατε μαζί μας. Θα θέλαμε, εάν
συμφωνείτε, να κλείσουμε με μια ευχή για το μέλλον
του ποινικού δικαίου των ανηλίκων στη χώρα μας.

Και πρώτα, σημαντικό είναι να εξηγηθεί σε τι ακριβώς
συνίσταται η κοινωφελής εργασία, θεσμός που υπάρχει
στο εξωτερικό εδώ και δεκαετίες (community service
order, travail d’ intérêt general, Αrbeitsleistung, ordine
di servizio alla communità -πρβλ. Ν. Κουράκη, Ποινική
Καταστολή, Αθήνα: εκδ. Σάκκουλα, 20095, παρ. 313,
σελ. 387 επ.). Πρόκειται, λοιπόν, για απασχόληση η
οποία προσφέρεται από ένα πρόσωπο χωρίς αμοιβή

Εύχομαι να ενηλικιωθεί!
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και υπέρ του κοινωνικού συνόλου προς απότιση ποινής
(για ενήλικα) ή επιβληθέντος αναμορφωτικού μέτρου
(για ανήλικο). Η προσφορά αυτής της εργασίας μπορεί
να αφορά υπηρεσίες καθαριότητας πόλεων και ακτών,
κηπουρικές εργασίες, δασοπυρόσβεση ή αναδάσωση, καθαρισμό επιφανειών από πράξεις βανδαλισμού,
παροχή υπηρεσιών σε νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα
αποκατάστασης ηλικιωμένων, ιδρύματα τυφλών, κωφαλάλων, σπαστικών ή άλλων ατόμων με ειδικές ανάγκες,
κ.λπ. Μεταξύ των φορέων για την υλοποίηση του μέτρου
συγκαταριθμούνται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός,
η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, ο Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας, οι Δήμοι, και, ακόμη, σύμφωνα με τη
διατύπωση του ά. 82 παρ. 6 ΠΚ, άλλες «υπηρεσίες του
κράτους, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των
ν.π. του δημόσιου τομέα, μη κερδοσκοπικά κοινωφελή
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή και άλλα, τα οποία
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης».

τον Εισαγγελέα Ανηλίκων του τόπου παροχής της κοινωφελούς εργασίας, καθώς και το αρμόδιο τμήμα του
Υπουργείου Δικαιοσύνης κ.λπ. Σημειώνεται ότι η επιβολή της κοινωφελούς εργασίας μπορεί να γίνει, κατά την
Εισηγητική Εκθεση, και ανεξάρτητα από τη συναίνεση
του ανηλίκου, αν και η διακριτική αυτή ευχέρεια του
Δικαστηρίου θα πρέπει να χρησιμοποιείται με φειδώ
και περίσκεψη (πρβλ. Ν Κουράκη, Δίκαιο Παραβατικών
Ανηλίκων, Αθήνα: εκδ. Αντ.Ν. Σάκκουλα, 20122, σελ. 523
και σημ. 41).
Πέρα, όμως, από το πεδίο του Δικαίου Ανηλίκων, η κοινωφελής εργασία προβλέπεται επίσης και για τους ενήλικες, είτε ως ποινή εκ μετατροπής άλλης ποινής και δη
της χρηματικής (ά. 82 παρ. 5 επ. ΠΚ), είτε και ως εναλλακτικός τρόπος έκτισης μιας ποινής κατά της ελευθερίας (ά. 64 ΣωφρΚ – ν. 2776/1999).
Σε κάθε περίπτωση, η κοινωφελής εργασία είναι προφανές ότι υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς ή και
αντενδείξεις, προκειμένου να είναι αποτελεσματική
και μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας. Συγκεκριμένα,
θα πρέπει βέβαια να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες του κάθε ατόμου που υποβάλλεται σε
αυτήν, ώστε να ενισχύει τις όποιες ικανότητες ή δεξιότητές του (π.χ. εκμάθηση κάποιας τέχνης ή άλλης επικερδούς εργασίας), να εκτίεται σε χώρους κοντά στην
κατοικία του υποβαλλόμενου σε κοινωφελή εργασία,
να είναι σύμφωνη με την εργατική νομοθεσία, να μην
εμπεριέχει στοιχεία επικινδυνότητας ή να προκαλεί σοβαρή καταπόνηση (ιδίως για τους ανηλίκους), να αφορά
κυρίως μέσης ή ελαφράς βαρύτητας αδικήματα και να
μη λειτουργεί ανταγωνιστικά με άλλα ομοειδή επαγγέλματα. Επιπλέον, να συνδυάζεται, ει δυνατόν, με παροχή εργασίας από άλλες, ήδη υπάρχουσες, εθελοντικές
ομάδες και, last but not least, να τηρούνται κατά την
εφαρμογή της οι αρχές της διαπαιδαγώγησης, της επικουρικότητας και της αναλογικότητας σε σχέση με την

Σε νομικό επίπεδο, και σε σχέση με τους ανηλίκους, η
κοινωφελής εργασία είναι αναμορφωτικό μέτρο, μπορεί, δηλ., να επιβάλλεται σε όσους ανηλίκους υποπίπτουν σε παραβατικές πράξεις. Καθιερώθηκε με τη
μεταρρύθμιση του Δικαίου Ανηλίκων την οποία εισηγήθηκε η Επιτροπή Κρουσταλάκη (ν. 3189/2003 και αντίστοιχη ρύθμιση του ά. 122 παρ. 1, περ. ζ ΠΚ), αν και εν
τοις πράγμασι εφαρμοζόταν ήδη παλαιότερα, δυνάμει
του ά. 122 παρ. 2, που άφηνε και αφήνει ακόμη τη δυνατότητα επιβολής πρόσθετων υποχρεώσεων στους ανηλίκους (βλ. τη συνέντευξη της Εισαγγελέως του Αρείου
Πάγου κ. Ξ. Δημητρίου στο παρόν τεύχος & την Εισηγητική Έκθεση του ν. 3189/2003). Τα συναφή με την κοινωφελή εργασία ζητήματα ρυθμίσθηκαν κατά καιρούς
και από κοινές υπουργικές αποφάσεις όπως η προαναφερθείσα, αλλ’ επίσης οι υπ’ αρ. 108842/ 3.12.1997,
130433/21.11.2006 και 108073/2013.
Εξάλλου, το μέτρο της κοινωφελούς εργασίας επιβάλλεται από το Δικαστήριο Ανηλίκων, ο δε Εισαγγελέας
του Δικαστηρίου Ανηλίκων, όταν εκδοθεί η σχετική
απόφαση, ορίζει Επιμελητή Ανηλίκων ως υπεύθυνο επίβλεψης του ανηλίκου, επικοινωνεί με αυτόν για τις ώρες
παροχής κοινωφελούς εργασίας ή άλλα συναφή θέματα, και ακόμη, επικοινωνεί και ενημερώνει σχετικώς

2 H ίδια θέση αναπαράγεται στην υπ’ αρ. 43/2013 απόφαση του Μο-

νομελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων Τρίπολης (Συμεωνίδου-Καστανίδου
2016: 132).
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Παροχή κοινωφελούς εργασίας από ανήλικους παραβάτες
της ποινικής νομοθεσίας:
Το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο
– Κατ’ άρθρο παρουσίαση της
Υ.Α. 73461/2017

διαπραχθείσα παραβατική συμπεριφορά, αρχές, άλλωστε, που διέπουν γενικότερα το Δίκαιο Ανηλίκων.
Προσωπικά θεωρούμε την κοινωφελή εργασία ως μία
από τις χρησιμότερες μορφές αναμορφωτικών μέτρων
για ανηλίκους, καθώς συνδυάζει ένα απαραίτητο στοιχείο ποινικότητας και αποτρεπτικότητας (καθώς είναι
ποινικό αναμορφωτικό μέτρο) με πληθώρα στοιχείων
που βοηθούν από την άλλη πλευρά, ιδίως τον ανήλικο,
στην κοινωνική του επανένταξη. Τέτοια στοιχεία είναι
κυρίως η δυνατότητα απόκτησης δεξιοτήτων και εκμάθησης εργασίας, η ανάπτυξη της συνείδησης για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, η εξοικείωση του ανηλίκου με την ιδέα της εργασίας ως «τρόπου ζωής», αλλά
και η «ανακάλυψη» των ταλέντων που ενδέχεται να κατέχει κάποιος χωρίς να το γνωρίζει και που μπορούν να
του φανούν εν συνεχεία απαραίτητα στον αγώνα της
ζωής. Ακόμη, όπως σημειώνει η Ελ. Συρμαλή σε μελέτη
της που παρατίθεται στη συνέχεια, μέσω της κοινωφελούς εργασίας επιτυγχάνεται η βελτίωση των σχέσεων
μεταξύ ατόμου και κοινότητας, καθώς και η βελτίωση
της αυτοεικόνας του ατόμου, έτσι ώστε να αποτρέπεται κατά το δυνατόν η δευτερογενής παρέκκλισή του.
Εξάλλου, μία ωραία ιδέα που περιλαμβάνεται στην
επακολουθούσα μελέτη της Δρα Ευδοξίας Φασούλα
και προέρχεται από τη Γαλλία είναι να δίνει ο οργανισμός υποδοχής και παροχής κοινωφελούς εργασίας
στον ανήλικο, μετά το πέρας αυτής, τη δυνατότητα για
συνέχισή της με τη μορφή πρακτικής άσκησης (stage) ή
σύμβασης εποχικής εργασίας.

του Δρος. Κωνσταντίνου Πανάγου

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Tο ελληνικό ποινικό δίκαιο περιλαμβάνει ένα αυτοτελές
σύστημα εννόμων συνεπειών για όσους τελούν αντικείμενες στην ποινική νομοθεσία πράξεις κατά την ανηλικότητά τους. Οι συνέπειες αυτές συνίστανται ιδίως στα
αποκαλούμενα «αναμορφωτικά μέτρα», όπως καταγράφονται στο άρ. 122 ΠΚ (Κουράκης 2008: 27, Κουράκης
2012: 506 επ., Πιτσελά 2013: 139 επ.). Με βάση τα όσα
προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, οι ανήλικοι
δράστες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
α) Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τους ποινικά αδιάφορους ανηλίκους: Οι πράξεις όσων δεν έχουν συμπληρώσει το όγδοο έτος της ηλικίας τους δεν διαθέτουν
ποινικό ενδιαφέρον (άρ. 126 παρ. 1 ΠΚ),

Επιπλέον, σύμφωνα με το ά. 82 παρ. 6, η κοινωφελής
υπηρεσία «μπορεί επίσης να αφορά και σε παροχή
υπηρεσιών προς τον παθόντα, αν υπάρχει η σύμφωνη
γνώμη του», πράγμα που σημαίνει ότι, μέσα σε αυτό το
πλαίσιο της Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης, ο υποβαλλόμενος στο μέτρο αποκτά μια αμεσότερη αντίληψη των
επιπτώσεων της βλάβης που επέφερε στους άλλους και
ενδεχομένως αναπτύσσει έτσι αισθήματα ενσυναίσθησης (empathy), ικανά να τον αποτρέψουν από άλλες παραβατικές ενέργειες.

β) Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τους ποινικά
ανεύθυνους ανηλίκους: Πρόκειται για ανηλίκους ηλικίας
8 έως 15 ετών, οι οποίοι – κατ’ αμάχητο τεκμήριο – θεωρούνται ως ακαταλόγιστοι και – για αυτό το λόγο – δεν
τελούν ποτέ έγκλημα με βάση το άρ. 14 ΠΚ. Οι εν λόγω
δράστες υπόκεινται αποκλειστικά σε αναμορφωτικά ή
θεραπευτικά μέτρα (άρ. 122, 123 ΠΚ),
γ) Η τρίτη κατηγορία αφορά τους ποινικά υπεύθυνους
ανηλίκους (άτομα ηλικίας 15 έως 18 ετών): Εν προκειμένω, το τεκμήριο της ανικανότητας του ανηλίκου για κα13
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ταλογισμό είναι μαχητό (εναπόκειται στο αρμόδιο Δικαστήριο Ανηλίκων να αξιολογήσει την ωριμότητά του).
Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ανήλικοι υπόκεινται επίσης
κατά κανόνα σε αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα
και σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε εγκλεισμό σε ειδικό
κατάστημα κράτησης νέων (Δημόπουλος & Κοσμάτος
2017: 196-7).
Βασική αρχή που διέπει το ποινικό δίκαιο των ανηλίκων
είναι αυτή της διαπαιδαγώγησης (Κουράκης 2012: 1 επ.,
Σπινέλλη & Τρωιάννου 1992: 44, Πιτσελά 2006α: 5). Tο
σχετικό νομικό πλαίσιο αντανακλά έναν συγκερασμό
ανάμεσα στο προνοιακό / αναμορφωτικό και το δικαιικό πρότυπο. Τα αναμορφωτικά μέτρα για τον εκάστοτε
ανήλικο αποφασίζονται με γνώμονα όχι μόνο την αξιόποινη πράξη, αλλά επίσης την προσωπικότητα και τις
ιδιαίτερες ανάγκες του κατά το χρόνο εκδίκασης της
υπόθεσης με απώτερο στόχο την πρόληψη της υποτροπής. Ταυτόχρονα, στη νομοθεσία κατοχυρώνονται τα
δικονομικά δικαιώματα των ανήλικων εμπλεκομένων
στο ποινικό σύστημα (λ.χ. ο υποχρεωτικός διορισμός
συνηγόρου σε περίπτωση κρίσης ενός οιονεί κακουργήματος, το δικαίωμα άσκησης έφεσης εναντίον απόφασης που επιβάλλει αναμορφωτικά μέτρα). Επίσης, η
ποινική τους αντιμετώπιση υπόκειται στο σεβασμό της
αρχής της αναλογικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, τα επιβαλλόμενα μέτρα στους ανήλικους δράστες οφείλουν
επίσης να έχουν συγκεκριμένη διάρκεια (Σπινέλλη &
Τρωϊάννου 1992: 41 επ., Κουράκης 2012: 463 επ., Ζαγούρα 2012α: 27). Η δε στόχευση της διαπαιδαγώγησης δεν
επιτρέπει την υπέρμετρη παρέμβαση των φορέων του
ποινικού ελέγχου σε κάθε πτυχή της προσωπικότητας
και της ιδιωτικής ζωής των ανηλίκων. Αντίθετα, προκρίνεται «τόση διαπαιδαγώγηση όση είναι αναγκαία» (Ζαγούρα 2012β: 199).
Η δυνατότητα παροχής κοινωφελούς εργασίας από ενήλικες δράστες προβλέπεται στο άρ. 82 ΠΚ. Στο στάδιο
της αρχικής δικαστικής επιμέτρησης της ποινής και κατόπιν αιτήσεως του καταδικασθέντος, η επιβαλλόμενη
στερητική της ελευθερίας ποινή δύναται να μετατραπεί
σε παροχή τέτοιας εργασίας. Η τελευταία εποπτεύεται
από τον αρμόδιο επιμελητή κοινωνικής αρωγής. Με
βάση τα άρ. 63 και 64 του ισχύοντος Σωφρονιστικού
Κώδικα (άρ. 2776/1999), η ίδια δυνατότητα παρέχεται
επίσης σε όσους κατάδικους επιβλήθηκε στερητική της

ελευθερίας ποινής, η οποία μετατράπηκε σε χρηματική, αλλά οι τελευταίοι δεν κατέβαλαν το απαιτούμενο
χρηματικό ποσό (Αλεξιάδης 2001: 342-3, Τζαννετάκη
1993, 1998, Αποστολίδου 1998, Anagnostaki 2011). Με το
άρ. 1 παρ. 3 του ν. 3189/2003 για την αναμόρφωση της
ποινικής νομοθεσίας ανηλίκων, η παροχή κοινωφελούς
εργασίας εισήχθη στον κατάλογο των αναμορφωτικών
μέτρων που προβλέπονται στο άρ. 122 ΠΚ. Έτσι, κατέστη με σαφήνεια επιτρεπτή η άμισθη απασχόληση του
ανηλίκου σε δημόσιους ή δημοτικού φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κουράκης 2012: 522).
Πρόσφατα τέθηκε σε ισχύ η Υπουργική Απόφαση
73461/2017. Με την τελευταία θεσμοθετήθηκε ένα ειδικό και αναλυτικό πλαίσιο για την εφαρμογή του συγκεκριμένου αναμορφωτικού μέτρου. Στο παρόν κείμενο
επιχειρείται η κατ’ άρθρο παρουσίαση της ως άνω Απόφασης. Προηγουμένως παρουσιάζονται η ιστορική εξέλιξη, το θεωρητικό υπόβαθρο και τα διαθέσιμα στοιχεία
σχετικά με την εφαρμογή του εξεταζόμενου μέτρου
από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.
ΙΙ. Θεωρητικό υπόβαθρο
Σε ένα πρώτο επίπεδο, η παροχή της κοινωφελούς εργασίας από ανήλικους δράστες παραπέμπει στο φιλοσοφικό υπόβαθρο και τις βασικές αρχές της αποκαταστατικής ή επανορθωτικής δικαιοσύνης (Αρτινοπούλου
2010: 55, Γιοβάνογλου 2008: 29-30, Nούσκαλης 2015:
210, Papadopoulou 2010: 156, Walgrave 2008: 25 επ.,
Bazemore & Maloney 1994: 24 επ.). Ειδικότερα, η κοινωφελής εργασία ενέχει ένα «συμβολικό χαρακτήρα
ο οποίος συνίσταται στο ότι η εργασία του καταδικασμένου αποτελεί ένα είδος αποκατάστασης της βλάβης
που προξένησε» (Σπινέλλη 2000: 282). Η επανόρθωση
της βλάβης καθίσταται – μέσω της εργασίας – βίωμα
του ανηλίκου (Κουτσουμάνη 2013: 105). Κατ’ αυτό τον
τρόπο, επιδιώκεται η συνειδητοποίηση της ευθύνης του
από τον ίδιο, η οποία και συνίσταται στην απόκτηση
σεβασμού απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις
ατομικές ελευθερίες των μελών μιας κοινωνίας (Πιτσελά 2013: 135). Με βάση τα παραπάνω, στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων εμπλέκεται η
τοπική κοινότητα του δράστη. Το στοιχείο αυτό παραπέμπει στο συμμετοχικό πρότυπο της αντεγκληματικής
14
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πολιτικής (Ζαγούρα 2011: 17 και γενικότερα Ζαραφωνίτου 2003).
Η παροχή κοινωφελούς εργασίας εγγυάται την άσκηση
μιας παιδαγωγικής επίδρασης στον δράστη, στον οποία
και επιχειρείται να εμφυσηθεί η αξία της κοινωνικής
προσφοράς. Την ίδια στιγμή, δεν αποκλείεται – ανάλογα
με τη φύση της παρεχόμενης εργασίας – ό,τι συμβάλλει
στην απόκτηση επαγγελματικών γνώσεων, που δύνανται να αξιοποιηθούν από τον ανήλικο κατά τη διάρκεια
του ενήλικου βίου του (Κουράκης 2012: 522-3). Η δε εργασία παρέχει τη δυνατότητα στον ανήλικο να μεταβάλει την εικόνα που έχει διαμορφώσει για τον εαυτό του
και την κοσμοθεωρία του, καθώς δύναται να διαπιστώσει ότι αποτελεί ένα παραγωγικό άτομο για την κοινωνία που συμβάλλει στην εξέλιξή της (Πανταζή-Μελίστα
2013: 142). Κατ’ αυτό τον τρόπο, ο ανήλικος διαπιστώνει
ότι αποτελεί ένα μέλος της τοπικής του κοινωνίας και
αναπτύσσει την αρετή της υπευθυνότητας (Σεφερίδης
2015: 84). Με άλλα λόγια, ενισχύεται το συναίσθημα του
«ανήκειν» του ανηλίκου σε μια συγκεκριμένη κοινότητα. Η πρακτική αυτή θεωρείται γενικότερα ως πολυσήμαντη στο πλαίσιο της διαπαιδαγώγησης του δράστη
(Χουντάλας 2017). Την ίδια στιγμή, μέσω της κοινωφελούς εργασίας δύνανται να μεταβληθούν οι κοινωνικές
αντιλήψεις απέναντι στον ανήλικο δράστη. Ο τελευταίος παύει να προβάλλεται στη συλλογική συνείδηση
ως παραβάτης και αντιμετωπίζεται ως ένα δημιουργικό
άτομο (Πανταζή-Μελίστα 2013: 142).
Τα παραπάνω επιχειρήματα παραπέμπουν στην ολοκληρωμένη και δεοντολογική εγκληματολογική θεωρία του
John Braithwaite περί επανεντακτικού ντροπιάσματος
(Κρανιδιώτη 2007: 145 επ.). Η θεωρία αυτή έχει αποτελέσει το σύγχρονο θεωρητικό υπόβαθρο των εφαρμογών
της επανορθωτικής / αποκαταστατικής δικαιοσύνης
(Αρτινοπούλου 2010: 15). Ο εν λόγω θεωρητικός υποστηρίζει ότι η κοινωνική αποδοκιμασία είναι απαραίτητο να
στρέφεται αποκλειστικά εναντίον της πράξης, η οποία
και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως διακριτή από τον δράστη. Ο τελευταίος πρέπει να τυγχάνει σεβασμού, δίχως
να λαμβάνει χώρα η υποβάθμιση της κοινωνικής του θέσης, να μη στιγματίζεται ως «κακός» και να παρέχεται
η δυνατότητα επανένταξής του στο κοινωνικό σύνολο.
Αντίθετα, ο δράστης είναι αναγκαίο να αντιμετωπίζεται
μέσα από τελετουργίες που τον θέτουν προ των ευθυ-

νών του και θα τον «ντροπιάζουν» με εποικοδομητικό
τρόπο. Οι εν λόγω τελετουργίες δίνουν – μεταξύ άλλων
– τη δυνατότητα στον δράστη να αντιληφθεί τις συνέπειες της πράξης του («επανεντακτικό ντρόπιασμα»).
Κατ’ αυτό τον τρόπο, μειώνονται οι πιθανότητες της
υποτροπής του. Στις περιπτώσεις όπου δεν υποβαθμίζεται και στιγματίζεται ως «κακός», οι πιθανότητες για εκ
νέου τέλεση της πράξης είναι περισσότερες («στιγματιστικό ντρόπιασμα») [Κρανιδιώτη 2011: 129-33].
ΙΙΙ. Το νομικό πλαίσιο και η εφαρμογή του
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η κοινωφελής εργασία καθιερώθηκε με τον ν. 3189/2003 ως αυτοτελές αναμορφωτικό μέτρο (άρ. 122 ΠΚ). Εντούτοις, η παροχή κοινωφελούς εργασίας από ανήλικους δράστες είχε ήδη
καθιερωθεί στην ελληνική δικαστηριακή πρακτική με
βάση το άρ. 122 παρ. 2 ΠΚ που επέτρεπε (και συνεχίζει να επιτρέπει) την επιβολή πρόσθετων υποχρεώσεων
στους ανηλίκους εκτός των προβλεπόμενων στη νομοθεσία αναμορφωτικών μέτρων. Πιο συγκεκριμένα, μια
τέτοια πρακτική είχε ήδη επιβληθεί από το Δικαστήριο
Ανηλίκων της Αθήνας (βλ. τη συνέντευξη της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου κ. Ξ. Δημητρίου στο παρόν
τεύχος & την Εισηγητική Έκθεση του ν. 3189/2003) και
το αντίστοιχο Δικαστήριο της Θεσσαλονίκης. Στην τελευταία περίπτωση υπήρξαν ανήλικοι που παρείχαν
εργασία στο Δήμο Θεσσαλονίκης (στο χώρο πρασίνου)
και στο Ίδρυμα Παιδιών με ειδικές ανάγκες «Ο Άγιος
Δημήτριος» (Κουτσιμάνη 2013: 105).
Με βάση το ισχύον δίκαιο, το μέτρο της κοινωφελούς
εργασίας δύναται να επιβληθεί με δικαστική απόφαση,
κατόπιν της ολοκλήρωσης της κεκλεισμένων των θυρών
ακροαματικής διαδικασίας στα Δικαστήρια των Ανηλίκων (άρ. 122 παρ. 1 περ. ζ’ ΠΚ). Επιπρόσθετα, περιλαμβάνεται στον κατάλογο των αναμορφωτικών μέτρων
που μπορούν να επιβληθούν με εισαγγελική διάταξη,
παρά την αποχή του εισαγγελέα από την άσκηση της
ποινικής δίωξης με βάση τα όσα ορίζονται στο άρ. 45 Α
ΚΠΔ. Τέλος, η παροχή κοινωφελούς εργασίας δύναται
επίσης να επιβληθεί κατά τη διάρκεια της προδικασίας
ως περιοριστικός όρος, όπως προβλέπεται στο άρ. 282
παρ. 2 εδ. β’ ΚΠΔ (Πιτσελά 2013: 227). Όπως ισχύει για
κάθε αναμορφωτικό μέτρο, πρωταγωνιστικό ρόλο στην
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εφαρμογή της κοινωφελούς εργασίας διαδραματίζει ο
αρμόδιος επιμελητής ανηλίκων. Κατά τη διενέργεια της
κοινωνικής έρευνας με στόχο τη διακρίβωση των συνθηκών διαβίωσης του ανηλίκου και την αξιολόγηση της
προσωπικότητάς του, ο επιμελητής ανηλίκων καλείται
να διαμορφώσει θέση σχετικά με την καταλληλότερη
ποινική μεταχείριση του δράστη, την οποία και εκθέτει
στον εφαρμοστή του δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, καλείται να διαπιστώσει την ωφέλεια που μπορεί να προκύψει μέσω της κοινωφελούς εργασίας για τον ανήλικο
και να εξεύρει – σε συνεργασία με τον τελευταίο – τον
κατάλληλο φορέα για την εφαρμογή του μέτρου. Εν
συνεχεία, εποπτεύει την εργασία του ανηλίκου και παρακολουθεί τη γενικότερη εξέλιξή του (Δημόπουλος &
Κοσμάτος 2017: 221).
Τα διαθέσιμα ποσοτικά δεδομένα δηλώνουν ότι το
υπό εξέταση μέτρο δεν έχει έως σήμερα τύχει ευρείας
εφαρμογής. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2012 έως
το 2016, τα Δικαστήρια Ανηλίκων της χώρας επέβαλαν
το συγκεκριμένο μέτρο 317 φορές σε σύνολο 11.883 αναμορφωτικών μέτρων (Δημόπουλος & Κοσμάτος 2017:
349). Από το δικαστικό έτος 2010-2011 έως το δικαστικό έτος 2014-2015, το μέτρο της κοινωφελούς εργασίας
επιβλήθηκε 49 φορές σε σύνολο 8981 μέτρων που επιβλήθηκαν από το Μονομελές και Τριμελές Δικαστήριο
Ανηλίκων της Αθήνας (Μουχίμογλου 2016). Κατά την
ίδια περίοδο, τo Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων Θεσσαλονίκης επέβαλε το μέτρο 90 φορές επί συνόλου
5754 επιβαλλόμενων μέτρων. Μεγαλύτερη υπήρξε – τηρουμένων των αναλογιών – η εφαρμογή του μέτρου από
το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων, το οποίο και επέβαλε το μέτρο 78 φορές σε σύνολο 420 αναμορφωτικών
μέτρων και λοιπών κυρωτικών πρακτικών, αριθμός που
αντιστοιχεί το 13,4% του συνολικού αριθμού των επιβαλλόμενων μέτρων από το συγκεκριμένο δικαστήριο (Καραμπέρη 2016: 143, 149-150).
Τα χαμηλά επίπεδα εφαρμογής του μέτρου αποδίδονται – μεταξύ άλλων – στους ακόλουθους παράγοντες:
Μέχρι το 2014 δεν είχε τεθεί σε ισχύ ένα αναλυτικό και
σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με επιμέρους πτυχές
ως προς την εφαρμογή του μέτρου (Μουχίμογλου 2016,
Πανταζή-Μελίστα 2013: 144-5, Καραμπέρη 2016: 146-7,
Αρτινοπούλου 2010: 100). Πιο συγκεκριμένα, το ειδικό
θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή της κοινωφελούς

εργασίας τέθηκε για πρώτη φορά με την Κοινή Υπουργική απόφαση 108073/2013 (ΦΕΚ Β΄ 1371-29-5-2014) με
τίτλο «Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας
από ανηλίκους και Πίνακας Φορέων που συμμετέχουν
στην εφαρμογή του θεσμού». Ωστόσο, δεν ρυθμίστηκε το ζήτημα της ασφαλιστικής κάλυψης του ανηλίκου
έναντι του κινδύνου ατυχήματος κατά την παροχή της
εργασίας. Το γεγονός αυτό συνέβαλε στην απροθυμία
των φορέων να αποδεχτούν τη σχετική πρόσκληση /
πρόταση των επιμελητών ανηλίκων (Καϊάφα-Γκμπάντι
2012: 67, Πανταζή-Μελίστα 2013: 144-5, Φωτιάδη 2011).
Σε κάθε περίπτωση, το αναμορφωτικό μέτρο έχει έως
σήμερα τύχει εφαρμογής στο Τυπογραφείο του Ιδρύματος Τυφλών, στο ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, στο Κέντρο Ημέρας
ΙΑΣΙΣ και σε Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, όπως το
Πολυϊατρείο της PRAKSIS, όπου παρέχονται ιατρικές
υπηρεσίες σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Φωτιάδη
2011). Από τον Απρίλιο του 2013, το υπό εξέταση μέτρο
εκτελείται επίσης στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «ΕΠΑΝΟΔΟΣ», που αποτελεί τον μοναδικό φορέα
μετασωφρονιστικής μέριμνας στη χώρα μας (Βαρβατάκος 2015: 18). Πιο συγκεκριμένα, από τον Απρίλιο του
2013 έως και τον Απρίλιο του 2018 κοινωφελή εργασία
στον συγκεκριμένο φορέα έχουν κληθεί να παράσχουν
συνολικά 58 νεαροί παραβάτες (σε αυτά τα άτομα περιλαμβάνονται τρία νεαρά κορίτσια) που υπάγονται στη
δικαιοδοσία των Δικαστηρίων Ανηλίκων Αθηνών και
Πειραιά. Στην περίπτωση των είκοσι ενός (21) εξ αυτών,
το αναμορφωτικό μέτρο επιβλήθηκε ως περιοριστικός
όρος κατά το στάδιο της προδικασίας (με διάταξη του
αρμόδιου ανακριτή), ενώ οι υπόλοιποι κλήθηκαν να
προσφέρουν κοινωφελή εργασία με δικαστική απόφαση. Δώδεκα άτομα δεν εκτέλεσαν το μέτρο.
Πιο αναλυτικά, η εφαρμογή του μέτρου στην «ΕΠΑΝΟΔΟ» συμπεριλαμβάνει τη συμμετοχή του ανήλικου
παραβάτη σε εκπαιδευτικές δράσεις, και ειδικότερα σε
ένα από τα εργαστήρια που διεξάγονται από τον φορέα, όπως επίσης σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο αυτό, οι ανήλικοι έχουν συμμετάσχει στο
εργαστήριο χειροτεχνίας (κατασκευής χειροποίητων
κοσμημάτων), στη μουσική ομάδα του φορέα, στο θεατρικό του εργαστήριο, το εργαστήριο εκμάθησης φωτογραφίας, το εργαστήριο εκμάθησης ελληνικών, στο
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εργαστήριο εκμάθησης μηχανολογίας αυτοκινήτου και
το εργαστήριο εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Η παροχή της κοινωφελούς εργασίας από τον ανήλικο
δράστη συνεπάγεται την απόκτηση της ιδιότητας του
ωφελούμενου της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Σε αυτό το πλαίσιο,
δύναται να λάβει υπηρεσίες νομικής και εργασιακής
συμβουλευτικής, όπως συμβαίνει για τους αποφυλακισμένους που απευθύνονται στον φορέα. Κατά την εκτέλεση του μέτρου επίσης λαμβάνουν χώρα συναντήσεις
με τη σύμβουλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ώστε να
επιτευχθεί η βέλτιστη επικοινωνία του νεαρού ατόμου
με τους επαγγελματίες της ΕΠΑΝΟΔΟΥ και κυρίως για
τη γενικότερη ενίσχυση της κοινωνικής του ένταξης1.
Στις ενδιαφέρουσες εφαρμογές του μέτρου συγκαταλέγεται η ακόλουθη υπόθεση, που εκδικάστηκε από το
Δικαστήριο Ανηλίκων Αθηνών το 2011. Η τελευταία αφορούσε την άσκηση βίας από δύο Έλληνες ανήλικους
κατηγορούμενους σε βάρος αλλοδαπού με σκοπό την
αφαίρεση της τσάντας που έφερε στη μέση του, που
περιλάμβανε χρήματα και προσωπικά του είδη. Στη
συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Η επιμελήτρια του ενός
εκ των δραστών πρότεινε την αφιλοκερδή παροχή υπηρεσιών από τον τελευταίο για εκατό συνολικά ώρες σε
διάστημα ενός μήνα σε Οργανισμό μέριμνας για τους
αλλοδαπούς. Η πρόταση αυτή έγινε με προθυμία δεκτή
από τον ανήλικο. Σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο
της Νομικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Συμβουλίου για
τους Πρόσφυγες, προτάθηκε στο Δικαστήριο η παροχή
διοικητικής φύσεων υπηρεσιών (αρχειοθέτηση κτλ) στο
νομικό τμήμα του Οργανισμού, ενώ παράλληλα προβλέφθηκε ότι ο κατηγορούμενος θα λάβει ευρύτερη
συμμετοχική ενημέρωση για τις δράσεις του Οργανισμού. Το συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο αναδεικνύει
τα δικαιώματα και τις ανάγκες των αλλοδαπών αιτούντων άσυλο και προάγει την κοινωνική ευαισθησία και
αλληλεγγύη, κρίθηκε από την επιμελήτρια ανηλίκων ως
μια δίκαιη και κατάλληλη απάντηση στη συμπεριφορά
και στο πρόσωπο του κατηγορουμένου (Ζαγούρα 2016).

ΙV. Κατ’ άρθρο σχολιασμός της Υπουργικής Απόφασης
Η διαμόρφωση της Υπουργικής Απόφασης 73461/2017
στηρίχτηκε – εκτός από τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την ποινική αντιμετώπιση των ανηλίκων και την παροχή εργασίας από ανηλίκους ευρύτερα – στις σχετικές εισηγήσεις που πραγματοποιήθηκαν
από τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής
Αρωγής της χώρας και το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και
Εγκληματικότητας των Ανηλίκων. Η Υπουργική Απόφαση απαρτίζεται από συνολικά δεκατέσσερα άρθρα
και ένα παράρτημα, που περιλαμβάνει τους φορείς
υποδοχής ανηλίκων για παροχή κοινωφελούς εργασίας
ανά την ελληνική επικράτεια. Επιπρόσθετα, η Υπουργική Απόφαση περιλαμβάνει ένα πρότυπο πρωτόκολλου
συνεργασίας ανάμεσα στους φορείς εκτέλεσης της
κοινωφελούς εργασίας και τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα
μέρη. Κατ’ αυτό τον τρόπο επιχειρείται να εξασφαλισθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή του μέτρου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής
Αρωγής σε πανελλαδικό επίπεδο (Καϊάφα-Γκμπάντι
2012: 67).
Με βάση το πρώτο άρθρο, η κοινωνικοποίηση του δράστη τίθεται ως η βασική στόχευση της παροχής κοινωφελούς εργασίας. Στους ειδικότερους στόχους του μέτρου υπάγονται η υποβοήθηση της κοινωνικής ένταξης
του ανηλίκου, η ανάπτυξη μιας επανορθωτικής προς την
κοινωνία δράσης, η αξιοποίηση της ευεργετικής επίδρασης της εργασίας στην προσωπικότητα του δράστη
και η διευκόλυνση των μαθησιακών διαδικασιών για την
απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Κατ’
αυτό τον τρόπο, αποσαφηνίζεται ότι η κοινωφελής εργασία αποτελεί μια πρακτική της επανορθωτικής / αποκαταστατικής δικαιοσύνης, που διευκολύνει τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης συμβάλλοντας ταυτόχρονα
στην απόκτηση εφοδίων για την ενήλικη ζωή. Με βάση
τις γενικότερες αρχές που διατρέχουν το ποινικό δίκαιο
των ανηλίκων, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι εν προκειμένω δίνεται έμφαση στη διαπαιδαγωγική επίδραση
της κοινωφελούς εργασίας για τον ανήλικο και όχι στην
πλήρη αποκατάσταση της προκληθείσας ζημίας μέσω
της παραβατικής του δράσης (Ζαγούρα 2012β: 201).

1 Τα στοιχεία που αφορούν την εκτέλεση του αναμορφωτικού μέτρου

στο ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» διατέθηκαν στην Ελληνική Εταιρεία Εγκληματολογίας από τον φορέα κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος.

17

2018 (02) CRIME AND PUNISHMENT

ΦΑΚΕΛΟΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Στο δεύτερο άρθρο προσδιορίζονται οι θεμελιώδεις
αρχές που οφείλουν να διέπουν την εφαρμογή του μέτρου. Σε ένα πρώτο επίπεδο, αποκλείεται η δυνατότητα
επιβολής του σε δράστες που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους (η προϋπόθεση αυτή
αφορά μόνο το χρόνο επιβολής του μέτρου και όχι το
χρόνο τέλεσης της πράξης). Κατ’ αυτό τον τρόπο, η
Υπουργική Απόφαση συμπλέει με τα όσα προβλέπονται
στην εργατική νομοθεσία (Πανταζή-Μελίστα 2013: 144).
Επιπρόσθετα, το μέτρο δύναται να επιβληθεί σε νέους
ηλικίας 18 έως 25 ετών με την προϋπόθεση πως έχουν
τελέσει αξιόποινη πράξη κατά την ανηλικότητά τους, η
οποία και κρίνεται από το Δικαστήριο Ανηλίκων ή άλλον
αρμόδιο φορέα του ποινικού συστήματος κατόπιν της
ενηλικίωσής τους. Σε κάθε περίπτωση, ως βασικές αρχές για την επιβολή του μέτρου καθιερώνονται η αρχή
τη διαπαιδαγώγησης, η αρχή της επικουρικότητας και η
αρχή της αναλογικότητας (Καϊάφα-Γκμπάντι 2012: 66).
Στις θεμελιώδεις αρχές που καθιερώνονται στο συγκεκριμένο άρθρο υπάγεται η εκούσια παροχή της κοινωφελούς εργασίας, στο βαθμό που η εφαρμογή του
μέτρου προϋποθέτει ρητά τη συναίνεση του ανηλίκου.
Στην περίπτωση των ενήλικων δραστών δεν είχε ανακύψει κάποιος σχετικός προβληματισμός: η μετατροπή
της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας προϋποθέτει την υποβολή σχετικής
αίτησης από την πλευρά του καταδικασθέντος (Νούσκαλης 2015: 210-11, Anagnostaki 2014: 231). Κάτι τέτοιο
συμπλέει επίσης με τους Ευρωπαϊκούς Κανόνες για τις
κυρώσεις και τα μέτρα που εκτελούνται στην κοινότητα
[Σύσταση Νο R (92) 16 του Συμβουλίου της Ευρώπης],
όπου επισημαίνεται ως προϋπόθεση η λήψη της ενημερωμένης συναίνεσης του κατηγορούμενου για την
υποβολή του σε μέτρα που εκτίονται στην κοινότητα
(Αλεξιάδης 2005: 305). Για την περίπτωση των ανήλικων δραστών, όμως, στην Εισηγητική Έκθεση του ν.
3189/2003 καταγράφεται ότι δεν απαιτείται η λήψη της
συναίνεσης από την πλευρά του δράστη προκειμένου
να υποβληθεί στο εν λόγω αναμορφωτικό μέτρο (Κουράκης 2012: 523, υποσ. 41)2. Εντούτοις, μια τέτοια θέση

δεν συμπλέει με το άρ. 22 παρ. 4 του Συντάγματος,
όπου καθιερώνεται η απαγόρευση της αναγκαστικής
εργασίας (Συμεωνίδου-Καστανίδου 2016: 132, Ευαγγελάτος 2014: 9, Πανταζή-Μελίστα 2013: 142, Αλεξιάδης
2001: 341-2, Χρυσόγονος 1992)3 .
Το ζήτημα αυτό λαμβάνει ιδιαίτερες διαστάσεις, εάν
αναλογιστεί κανείς ότι δεν είναι σαφές με βάση την
εθνική νομοθεσία εάν η άσκηση έφεσης από την πλευρά του ανηλίκου σε βάρος δικαστικής απόφασης που
επιβάλλει αναμορφωτικά μέτρα – όπως προβλέπεται
στο άρ. 489 παρ. 1 περ. δ’ ΚΠΔ κατόπιν της εισαγωγής
του ν. 3904/2010 – διαθέτει αναστέλλουσα δύναμη (Πανάγος 2016: 45, υποσ. 106). Το ζήτημα αυτό συναρτάται
άμεσα με τη νομική φύση των αναμορφωτικών μέτρων,
τα οποία και δεν λογίζονται ως ποινές, αλλά ως αυτοτελείς έννομες συνέπειες. Οι δε δικαστικές αποφάσεις
που επιβάλλουν τέτοια μέτρα λογίζονται στη νομολογία ως αθωωτικές (Πιτσελά 2013: 199 επ.). Θα μπορούσε
να υποστηρίξει κανείς ότι η μη άμεση εφαρμογή των
αναμορφωτικών μέτρων δεν συνάδει με τη γενικότερη
στόχευση της διαπαιδαγώγησης, στο βαθμό που καθυστερεί (δεδομένων των αργών ρυθμών απονομής της
ποινικής δικαιοσύνης) την παιδαγωγική τους επίδραση
στην προσωπικότητα του ανηλίκου. Από την άλλη πλευρά, ο ανήλικος κατηγορούμενος στερείται κατ’ αυτό
τον τρόπο ενός ουσιώδους δικονομικού δικαιώματος
και επωμίζεται το βάρος του υπερφορτωμένου ποινικού
συστήματος. Στην περίπτωση, λοιπόν, που ένας ανήλικος θεωρεί ότι δεν έχει τύχει μιας ορθής κρίσης (λ.χ.
για το λόγο ότι δεν αποδέχεται την τέλεση της πράξης)
και επιθυμεί να ασκήσει έφεση σε βάρος της σχετικής
απόφασης, δύναται να αρνηθεί να παράσχει κοινωφελή εργασία. Εάν γινόταν δεκτό ότι η λήψη της προηγούμενης συναίνεσης δεν είναι επιβεβλημένη, θα ήταν
ορατό το ενδεχόμενο παροχής κοινωφελούς εργασίας

3 Σύμφωνα με τον Κουράκη (2012: 523, υποσ. 41), η υποχρεωτική επι-

βολή της κοινωφελούς εργασίας «δεν δημιουργεί προβλήματα συνταγματικότητας, καθώς καλύπτεται από την ειδικότερη (έναντι του
Συντάγματος) διάταξη [...] του άρ. 4 παρ. 3 περ. β’ της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου». Με βάση τη συγκεκριμένη
διάταξη δεν νοείται ως αναγκαστική ή υποχρεωτική η εργασία που
επιβάλλεται σε κρατούμενους, όπως η έννοια αυτή προσδιορίζεται
στο άρ. 5 της Σύμβασης.

2 H ίδια θέση αναπαράγεται στην υπ’ αρ. 43/2013 απόφαση του Μο-

νομελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων Τρίπολης (Συμεωνίδου-Καστανίδου
2016: 132).
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από ανηλίκους που δεν αποκλείεται να διαπιστωθεί στο
δεύτερο βαθμό ότι δεν τέλεσαν την αποδιδόμενη σε
αυτούς πράξη. Το ζήτημα αυτό υπάγεται σε μια ευρύτερη προβληματική, που αφορά γενικότερα την εκτέλεση
των αναμορφωτικών μέτρων. Εντούτοις, στην περίπτωση της κοινωφελούς εργασίας διαθέτει μια ιδιαίτερη
βαρύτητα: συγκριτικά με ηπιότερα μέτρα (όπως λ.χ. η
επίπληξη ή η ανάθεση επιμέλειας του ανηλίκου σε επιμελητή ανηλίκων), η επιβολή της κοινωφελούς εργασίας δεσμεύει τον ελεύθερο χρόνο και το πρόγραμμα του
ανηλίκου με τέτοιο τρόπο, ώστε εάν η κατηγορία «ανατραπεί» στο δεύτερο βαθμό (και ενώ ο ανήλικος έχει
παράσχει την εργασία), να είναι εξαιρετικά δύσκολο να
λάβει χώρα η “επανόρθωση” των βλαπτικών συνεπειών
της προγενέστερης λαθεμένης δικαστικής κρίσης.
Εκτός, όμως, από τα ανωτέρω νομικά επιχειρήματα, είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη ότι η ευεργετική δράση
του μέτρου δεν μπορεί να επιτευχθεί, εάν ο ανήλικος
δεν έχει πειστεί για την ωφέλεια και τη χρησιμότητά του
ως εφόδιο για τη ζωή του (Πιτσελά 2013: 228, Συμεωνίδου-Καστανίδου 2016: 132). Σε αυτό το πνεύμα κινούνται
άλλωστε και οι συντάκτες της Εισηγητικής Έκθεσης του
ν. 3189/2003: «η αποσύνδεση της επιβολής του μέτρου
από ενδεχόμενη συναίνεση του ανήλικου δράστη ή των
γονέων του [...] δεν σημαίνει ότι όταν υπάρχει έντονη άρνηση θα επιβληθεί το μέτρο, έτσι κι άλλιώς. Απλώς έχει
την έννοια ότι όλοι οι παράγοντες του δικαστηρίου προσπαθούν να περιγράψουν το μέτρο αυτό που δεν είναι
πολύ γνωστό στη χώρα μας και να εξηγήσουν τόσο στους
γονείς όσο και στον ανήλικο τις κοινωνικοποιητικές επιδράσεις της κοινωνικής προσφοράς» (Κουράκης 2012:
523, υποσ. 41). Όπως επισημαίνει επίσης η Πρόεδρος
του Δικαστηρίου Ανηλίκων Αθηνών: «Στην πράξη […] το
Δικαστήριο θέλει και ζητά τη συναίνεση του ανηλίκου […]
για λόγους καθαρά ουσιαστικούς. Αν ο ανήλικος δεν συναινέσει συνειδητά στην παροχή εκ μέρους του κοινωφελούς εργασίας, κατανοώντας την απαξία της πράξης του
με αντίστοιχη θέληση αποκατάστασης της βλάβης που
επέφερε, απλούστατα δεν θα την παρέχει ή θα την παρέχει πλημμελώς. Δεν είναι λίγες οι φορές που επιβάλλεται
ως μέτρο η παροχή κοινωφελούς εργασίας, κατόπιν συναίνεσης του ανηλίκου και αυτός ουδέποτε εμφανίζεται
στον κοινωνικό φορέα που του υπεδείχθη για την παροχή
της εργασίας του. Συνεπώς, η συναίνεση, αν δεν είναι συ-

νειδητή, δεν εγγυάται την εκτέλεση του μέτρου από τον
ανήλικο» (Μουχίμογλου 2012). Για τους ίδιους λόγους θα
πρέπει να γίνει δεκτό ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται η συνεργασία του γονέα του ανηλίκου.
Το περιεχόμενο της αρχής της επικουρικότητας αποσαφηνίζεται στο τρίτο άρθρο της Απόφασης. Σε ένα γενικότερο επίπεδο, η εν λόγω αρχή συνάγεται από την ιδέα
της διαπαιδαγώγησης και υποδεικνύει ότι η «πολιτεία
θα πρέπει να αντιδρά με την ηπιότερη δυνατή ή με τη
λιγότερη επώδυνη στη συγκεκριμένη περίπτωση παρέμβαση» (Πιτσελά 2006α: 5). Με βάση την εξεταζόμενη
Υπουργική Απόφαση, η παροχή κοινωφελούς εργασίας
υποδεικνύεται ως η έσχατη επιλογή που διαθέτουν οι
φορείς του ποινικού συστήματος πριν από την επιβολή
της εισαγωγής του ανηλίκου στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου. Η τοποθέτηση ανήλικου δράστη
στο εν λόγω Ίδρυμα αποτελεί το «μοναδικό ιδρυματικό αναμορφωτικό μέτρο» που προβλέπεται στo άρ. 122
ΠΚ (Δημόπουλος & Κοσμάτος 2017: 226). Κατ’ αυτό τον
τρόπο, καθίσταται σαφές ότι η παροχή κοινωφελούς
εργασίας συνιστά «το επαχθέστερο μέτρο εξωιδρυματικής μεταχείρισης» των ανήλικων δραστών (Καραμπέρη 2016: 146).
Στο τέταρτο άρθρο συγκεκριμενοποιείται το περιεχόμενο της αρχής της αναλογικότητας στο πεδίο της κοινωφελούς εργασίας. Σε ένα γενικότερο επίπεδο, η αρχή
της αναλογικότητας στο πεδίο του ποινικού δικαίου
υποδεικνύει την επιβολή τέτοιας βαρύτητας ποινής που
να βρίσκεται σε συνάρτηση με το είδος της τελεσθείσας πράξης (Νούσκαλης 2015). Στο πεδίο του ποινικού
δικαίου των ανηλίκων, η εν λόγω αρχή υποδεικνύει την
«επιλογή του καταλληλότερου, αναγκαίου και αποτελεσματικού μέτρου που ταιριάζει στην κάθε κρινόμενη
περίπτωση» (Κοσμάτος 2018). Η Υπουργική Απόφαση
καθιστά σαφές ότι η επιλογή του μέτρου και η διάρκεια
της παρεχόμενης εργασίας οφείλουν να αντιστοιχούν
στη βαρύτητα της τελούμενης πράξης, όπως επίσης
στην προσωπικότητα και τις συνθήκες διαβίωσης του
δράστη. Με βάση τα παραπάνω αναδεικνύεται ότι η
κοινωφελής εργασία οφείλει να μην αντιμετωπίζεται
ως πανάκεια από τους φορείς του τυπικού κοινωνικού
ελέγχου. Αντίθετα, ενδείκνυται για περιπτώσεις ανηλί19
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κων που – λόγω της πράξης που έχουν τελέσει και της
προσωπικότητάς τους – κρίνεται ότι χρήζουν μιας ισχυρότερης παρέμβασης συγκριτικά με τους υπόλοιπους,
για τους οποίους και επιφυλάσσονται διαφορετικά – περισσότερο ήπια αναμορφωτικά μέτρα.

τόχρονα, έρχεται σε αντίθεση με την προστασία της
ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών του δεδομένων, η
οποία και εξασφαλίζεται – μεταξύ άλλων – μέσα από τη
διεξαγωγή της ακροαματικής διαδικασίας χωρίς δημοσιότητα (άρ. 1 του ν. 3315/1955).

Στο πέμπτο άρθρο παρέχονται κατευθύνσεις προς
τους επιμελητές ανηλίκων προκειμένου να επιλέξουν
τον κατάλληλο εγκεκριμένο φορέα, όπου θα εκτελεστεί
το μέτρο. Στα κριτήρια συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:
α) η μη επιβολή επικίνδυνων για τον ανήλικο εργασιών
και δραστηριοτήτων (η κοινωφελής εργασία οφείλει σε
κάθε περίπτωση να τελεί σε αρμονία με τις επιταγές
της εργατικής νομοθεσίας), β) η κατά προτίμηση επιλογή φορέων που ανήκουν στην τοπική κοινωνία διαμονής
του δράστη, γ) ο φορέας και το είδος της παρεχόμενης εργασίας να ανταποκρίνονται στις γνώσεις και τις
δεξιότητες κάθε ανηλίκου ή και στη φύση της παράβασης, δ) το είδος της εργασίας να διαθέτει εκπαιδευτικό
και διαπλαστικό χαρακτήρα, ε) να παρέχονται κατά το
δυνατόν συνοδευτικές υπηρεσίες στον ανήλικο, στην
κατεύθυνση της ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και
θετικών εμπειριών.
Θα μπορούσε να παρατηρήσει κανείς ότι στο συγκεκριμένο άρθρο εξειδικεύεται έμμεσα η αρχή της αναλογικότητας (όπως ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο)
στο προπαρασκευαστικό στάδιο της εκτέλεσης του
μέτρου: η επιλογή του κατάλληλου φορέα και κατ’ επέκταση η φύση της παρεχόμενης εργασίας οφείλουν να
τελούν σε συνάρτηση με το είδος της άδικης πράξης
και την προσωπικότητα του ανηλίκου. Ιδιαίτερη έμφαση
είναι αναγκαίο να δοθεί στην προτίμηση του νομοθέτη σε φορείς που εντάσσονται στoν τόπο διαμονής του
ανηλίκου. Μια τέτοια επιλογή ενισχύει το συναίσθημα
του «ανήκειν» του ανηλίκου σε μια συγκεκριμένη κοινότητα, γεγονός που συνηγορεί στη διαπαιδαγώγησή
του (Χουντάλας 2017). Εντούτοις, κατά την επιλογή του
μέτρου είναι αναγκαίο να συνεκτιμάται εάν η εργασία
στον τόπο διαμονής του ανηλίκου δύναται να επιφέρει
στιγματιστικές συνέπειες για τον ίδιο, στο βαθμό που
συνεπάγεται την έμμεση ευρεία γνωστοποίηση της παραβατικής του δράσης. Κάτι τέτοιο δεν αποκλείεται να
συνεπάγεται την απόδοση ενός «στιγματιστικού ντροπιάσμος» του δράστη (Κρανιδιώτη 2007: 145 επ.). Ταυ-

Στο έκτο άρθρο διευκρινίζεται ότι η κοινωφελής εργασία ενδείκνυται να παρέχεται σε ημερήσια βάση ή
ορισμένες ημέρες της εβδομάδας, εκτός σχολικού,
εκπαιδευτικού ή εργασιακού ωραρίου. Η δε παροχή
της εργασίας οφείλει να μην εμποδίζει την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών ή εργασιακών υποχρεώσεων του
ανήλικου ή νεαρού ατόμου. Εν συνεχεία, τίθενται όρια
ως προς τη χρονική διάρκεια της κοινωφελούς εργασίας: δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τέσσερις ώρες
σε ημερήσια βάση (για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες
των δραστών) και τις δώδεκα ώρες ανά εβδομάδα για
όσους δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό έτος της ηλικίας τους και τις 15 ώρες για όσους δεν έγκεινται στην
ηλικιακή κατηγορία των 21 έως 25 ετών. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική διάρκεια της εργασίας οφείλει να
μην υπερβαίνει τις 150 ώρες και το χρονικό διάστημα
μέσα στο οποίο αυτή μπορεί να παρασχεθεί τους εννέα
μήνες από την έκδοση της δικαστικής απόφασης ή της
εισαγγελικής ή ανακριτικής διάταξης. Κατ’ εξαίρεση,
είναι εφικτή η υπέρβαση των ανωτέρω ορίων (δίχως η
κοινωφελής εργασία να ξεπερνά τις 180 ώρες) εφόσον
ο ανήλικος δράστης έχει τελέσει ένα οιονεί κακούργημα ή αξιόποινες πράξεις κατ’ επάγγελμα ή κατ’ εξακολούθηση. Κατ’ αυτό τον τρόπο, στη συγκεκριμένη διάταξη εξασφαλίζεται μια επιμέρους πτυχή της αρχής της
αναλογικότητας και του δικαιικού προτύπου: η χρονική
διάρκεια των επιβαλλόμενων μέτρων στους ανηλίκους
οφείλουν να είναι επαρκώς προσδιορισμένη εκ των
προτέρων (Ζαγούρα 2012α: 27).
Με βάση το έβδομο άρθρο ανατίθεται στην κάθε Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής η
υπογραφή πρωτόκολλου συνεργασίας με τους επιλεγμένους φορείς (όπως παρατίθενται στο Παράρτημα της
Απόφασης). Κατ’ αυτό τον τρόπο, αναγνωρίζεται ρητά η
αναγκαιότητα της συνέργειας ή διεταιρικότητας για την
ικανοποιητική αντιμετώπιση της παραβατικότητας των
ανηλίκων (Σπινέλλη 2011: 41 επ., Πιτσελά 2013: 137). Στο
20
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εν λόγω πρωτόκολλο ορίζεται ότι περιλαμβάνονται τα
στοιχεία του φορέα και του δράστη, το ακριβές αντικείμενο της εργασίας, η ακριβής διάρκεια και το διάστημα
παροχής αυτής, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του
ανηλίκου κατά την παροχή της εργασίας, οι υποχρεώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας και το υπεύθυνο πρόσωπο
– επόπτη που ορίστηκε για την επίβλεψη της παροχής
κοινωφελούς εργασίας από τον φορέα στον οποίο ο
δράστης θα παράσχει την εργασία του. Το πρωτόκολλο
υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του φορέα, τον ανήλικο δράστη, τον επιμελητή ανηλίκων που ορίζεται ως
υπεύθυνος για την επίβλεψη της εκτέλεσης του μέτρου
και – όπου αυτό είναι εφικτό στις περιπτώσεις ανηλίκων
από 15 έως 18 χρόνων – από τους γονείς ή όσους έχουν
αναλάβει την επιμέλειά του. Σε αυτό το πλαίσιο επισημαίνεται ότι δεν κοινοποιούνται στους φορείς παροχής
κοινωφελούς εργασίας στοιχεία που αναφέρονται στην
αξιόποινη πράξη που τελέστηκε από τον ανήλικο δράστη. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η Υπουργική Απόφαση τελεί
σε αρμονία με την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όπως αυτά ορίζονται στο ν. 2472/1997
(Ιγγλεζάκης 2003).
Στο ίδιο άρθρο συγκεκριμενοποιούνται επίσης οι υποχρεώσεις του ανηλίκου: οφείλει να τηρεί το ωράριο που
έχει τεθεί ως προς την παροχή της εργασίας, όπως επίσης τους κανονισμούς και τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας του φορέα στον οποίο παρέχει την εργασία του.
Οφείλει ακόμη να συνεργάζεται με τους εργαζομένους
στο φορέα και να ακολουθεί τις εντολές και τις οδηγίες
του επόπτη. Σε περίπτωση ασθένειας ή άλλου σοβαρού
κωλύματος, ο ανήλικος οφείλει να ενημερώσει τον επόπτη, ώστε να καλύψει στο μέλλον τις ώρες απουσίας
του. Επιπρόσθετα, ο δράστης οφείλει να συνεργάζεται
με τον επιμελητή ανηλίκων και να τον ενημερώνει για
τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει κατά την παροχή
της εργασίας του. Σε κάθε περίπτωση, καθίσταται σαφές ότι ο δράστης δεν δικαιούται αμοιβής για την παροχή των υπηρεσιών του. Σε ό,τι αφορά τα δικαιώματά
του, ορίζεται με σαφήνεια ότι ο ανήλικος δεν υποχρεούται να παράσχει εργασία πέραν των χρονικών ορίων
που προβλέπονται με σαφήνεια στην Απόφαση, όπως
επίσης να αναλάβει καθήκοντα διαφορετικά από όσα
περιγράφονται στο σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας.
Την ίδια στιγμή, κατά την εκτέλεση των εργασιακών

του καθηκόντων, ο ανήλικος δικαιούται να λαμβάνει
διαλείμματα για ολιγόλεπτη ανάπαυση, λήψη τροφής
ή ικανοποίηση άλλων αναγκών του. Σε ένα γενικότερο
επίπεδο, ο ανήλικος δικαιούται να τυγχάνει αντιμετώπισης που αρμόζει στην ηλικία και την εργασιακή του
ιδιότητα. Κατ’ αυτό τον τρόπο, αναδεικνύεται ότι η
εκτέλεση του μέτρου δεν συνεπάγεται την τιμωρητική
αντιμετώπιση του ανηλίκου, αλλά οφείλει να λαμβάνει
χώρα με τρόπο που καθίσταται σεβαστή η ανθρώπινή
του αξιοπρέπεια.
Στο όγδοο άρθρο συγκεκριμενοποιούνται όσα ζητήματα αφορούν την επίβλεψη της κοινωφελούς εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ορίζεται με σαφήνεια ότι ο
αρμόδιος επιμελητής αναπτύσσει στενή συνεργασία με
το υπεύθυνο πρόσωπο – επόπτη του φορέα, όπου εκτελείται το μέτρο, ο οποίος και ορίζεται ως συναρμόδιος
για την επίβλεψη της κοινωφελούς εργασίας. Κατ’ αυτό
τον τρόπο, αναδεικνύονται δύο κομβικά πρόσωπα στην
εφαρμογή του μέτρου και κατ’ επέκταση στην επίτευξη
των στοχεύσεων της κοινωφελούς εργασίας: ο επιμελητής ανηλίκων και ο εκπρόσωπος του φορέα. Ο πρώτος
προβλέπεται ότι υποστηρίζει τον ανήλικο, ώστε να είναι
υπεύθυνος να αναπτύξει κοινωνικές σχέσεις και να αποκτήσει γνώση και εμπειρία για εργασιακά θέματα και
θέματα θεσμών και δικτύων του κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο ζει. Επισκέπτεται τον ανήλικο στον
τόπο παροχής της κοινωφελούς εργασίας σε τακτά
χρονικά διαστήματα αλλά και εκτάκτως κατά την κρίση
του ή όταν τούτο κρίνεται χρήσιμο μετά από σχετική
πρόσκληση του φορέα ή του ανηλίκου. Ο δε επόπτης
οφείλει να ενημερώνει εγγράφως και σε μηνιαία βάση
τον επιμελητή ανηλίκων αναφορικά με την τήρηση του
μέτρου, αποστέλλοντας το σχετικό παρουσιολόγιο. Στο
τελευταίο εδάφιο του συγκεκριμένου άρθρου ορίζεται
ότι ο αρμόδιος επιμελητής δύναται να συνεπικουρείται
από εθελοντές (πρβλ. γενικότερα για το ρόλο των εθελοντών στο ποινικό σύστημα Πιτσελά 2006β: 187 επ.).
Παρά ταύτα, επισημαίνεται με σαφήνεια ότι οι εμπλεκόμενοι εθελοντές οφείλουν να έχουν προηγουμένως
εκπαιδευτεί και ενημερωθεί για τα ειδικότερα θέματα
της κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους. Στο κείμενο
της Υπουργικής Απόφασης δεν υποδεικνύεται ο κύκλος
των εθελοντών, ούτε συγκεκριμενοποιούνται τα ειδικό21
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τερα καθήκοντα και ο τρόπος της εκπαίδευσής τους.

παράσχει εργασία. Κατ’ αυτό τον τρόπο, οφείλει να
γίνει δεκτό ότι ο ανήλικος δύναται να ανακαλέσει τη
συναίνεση που έχει παράσχει στο αρχικό στάδιο της
διαδικασίας οποιαδήποτε στιγμή και με έμμεσο τρόπο
να αιτηθεί να τύχει μιας διαφορετικής ποινικής μεταχείρισης.

Στο ένατο άρθρο ορίζεται ότι κατά την παροχή της κοινωφελούς εργασίας λαμβάνονται όλα τα πρόσφορα μέτρα για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του δράστη
από το χώρο της εργασίας και τούμπαλιν. Για το σκοπό
αυτό, η αρμόδια Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και
Κοινωνικής Αρωγής μεριμνά για την παροχή σχετικών
διευκολύνσεων από τους κατά τόπους Οργανισμούς
Αστικών Συγκοινωνιών και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, ο αρμόδιος επιμελητής συνεργάζεται με το Τμήμα Πρόληψης Παραβατικότητας και
Μετασωφρονιστικής Μέριμνας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η διάταξη αυτή, ωστόσο, δεν ενσωματώνει μια δεσμευτική
επιταγή, στο βαθμό που καθίσταται σαφές ότι η ως άνω
διευκόλυνση λαμβάνει χώρα όπου αυτό είναι εφικτό.

Στο ενδέκατο άρθρο επισημαίνεται ότι κάθε Υπηρεσία
Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής οφείλει
να τηρεί ειδικό μητρώο, όπου καταχωρούνται τα στοιχεία των ανηλίκων ή νέων στους οποίους επιβλήθηκε
και εκτελείται το υπό εξέταση μέτρο, όπως επίσης και
τα υπόλοιπα σχετικά στοιχεία.
Στο δέκατο τρίτο άρθρο ορίζεται ότι τα στοιχεία αυτά
αποστέλλονται στο τέλος κάθε (ημερολογιακού) έτους
στην αρμόδια Διεύθυνση του εποπτεύοντος Υπουργείου, όπως επίσης αξιολόγηση των συμμετεχόντων φορέων στην εκτέλεση του μέτρου και τυχόν προτάσεις για
τη βελτίωση της εφαρμογής του.

Στο δέκατο άρθρο επισημαίνονται οι νομικές συνέπειες της μη τήρησης των υποχρεώσεων του ανηλίκου από
τον ίδιο, όπως απορρέουν από το πρωτόκολλο συνεργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, τυγχάνει εφαρμογής το
άρ. 124 ΠΚ περί μεταβολής ή άρσης του επιβληθέντος
αναμορφωτικού μέτρου και η κοινωφελής εργασία (εάν
κάτι τέτοιο κρίνεται αναγκαίο) αντικαθίσταται με άλλο
αναμορφωτικό μέτρο (απ’ όσα προβλέπονται στο άρ.
122 ΠΚ), το οποίο αρμόζει στις ανάγκες του ανηλίκου.
Σημειωτέον ότι τα προβλεπόμενα αναμορφωτικά μέτρα
εν γένει δεν καλύπτονται από την ισχύ του δεδικασμένου (άρ. 57 ΚΠΔ): είναι δυνατόν να μεταβάλλονται, να
αίρονται ή να αντικαθίστανται και όταν οι αποφάσεις
καταστούν αμετάκλητες (Δημόπουλος & Κοσμάτος
2017: 320). Η πρόβλεψη αυτή εναρμονίζεται τόσο με
την κοινή νομοθεσία, όσο και το γενικότερο διαπαιδαγωγικό πνεύμα του ποινικού δικαίου των ανηλίκων: η ελλιπής ή πλημμελής εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
εργαζόμενου δεν επιφέρει την επιβολή τιμωρητικών
κυρώσεων, αλλά αποτελεί ένδειξη για να ενεργοποιηθεί μια διαφορετικού τύπου παρέμβαση από την πλευρά του ποινικού συστήματος. Αν και δεν προβλέπεται
με σαφήνεια στο κείμενο της Υπουργικής Απόφασης,
η ίδια διαδικασία είναι αναγκαίο να ακολουθείται στις
περιπτώσεις που ο ίδιος ο ανήλικος διαπιστώνει – για
οποιοδήποτε λόγο – ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει να

Τέλος, μια βασική ρύθμιση περιλαμβάνεται στο δωδέκατο άρθρο της Απόφασης, που αφορά την ασφαλιστική κάλυψη του ανηλίκου κατά του κινδύνου ατυχήματος
κατά την παροχή της εργασίας. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η απουσία μιας σαφούς πρόβλεψης στο νομικό
πλαίσιο είχε διαφανεί στην πράξη ότι αποτελεί τροχοπέδη στην εφαρμογή του μέτρου (Καϊάφα-Γκμπάντι 2012:
67, Πανταζή-Μελίστα 2013: 144-5, Φωτιάδη 2011). Η εν
λόγω υποχρέωση δεν θα μπορούσε να βαραίνει τους
φορείς που προθυμοποιούνται να κάνουν δεκτή την
παροχή κοινωφελούς εργασίας (Καϊάφα-Γκμπάντι 2012:
67). Για το λόγο αυτό, ορίστηκε ότι οι ανήλικοι παραβάτες του νόμου υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α.
ως μισθωτοί. Η εισφορά για την ασφάλισή τους ορίζεται σε 1% επί του βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω
των 25 ετών, όπως ισχύει κάθε φορά, και βαραίνει το
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
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Εφαρμογές στο πλαίσιο της παραβατικότητας των ανηλίκων, στο Π. Ζαγούρα (επιμ.), Διεπιστημονικότητα, διεταιρικότητα και κοινωνική ένταξη του νεαρού παραβάτη, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2011, σ. 41 επ.
Συμεωνίδου-Καστανίδου Ε. σε Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Ν.
Μπιτζιλέκη, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Δίκαιο των ποινικών κυρώσεων, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2016
Τζαννετάκη Τ., Η εισαγωγή του θεσμού της παροχής
κοινωφελούς εργασίας στην Ελλάδα – Μια θνησιγενής

Η κοινωφελής εργασία ως μέτρο ποινικής μεταχείρισης ανηλίκων / νεαρών παραβατών
της Δρος. Ευδοξίας Ζ. Φασούλα

Α) Ηνωμένο Βασίλειο
Στην Αγγλία, η πρώτη δικαστική απόφαση που επέβαλε κοινωφελή εργασία ως μέτρο ποινικής μεταχείρισης
ήταν πριν από 45 χρόνια κι αφορούσε τον Peter, έναν
διακινητή κάνναβης. Πράγματι, στις 2 Ιανουαρίου 1973
ο δικαστής James του δικαστηρίου του Nottingham
(μία από τις πέντε περιοχές που είχαν υιοθετήσει νομοθετικά το εν λόγω μέτρο ήδη από τον προηγούμενο
χρόνο) επέβαλε στον Peter 120 ώρες κοινωφελούς εργασίας στο γηροκομείο της πόλης. Όμως στην Αγγλία
η ιδέα για την επιβολή της κοινωφελούς εργασίας ως
εναλλακτικού της ποινής μέτρου φαίνεται να πηγαίνει
ακόμα πιο πίσω και συγκεκριμένα στη δεκαετία του
1950 και στο πείραμα ενός ποινικού δικαστή στην γερμανική πόλη Darmstadt. Ο συγκεκριμένος δικαστής
δοκίμασε ως εναλλακτική ποινή για δράστη επικίνδυνης οδήγησης, την παροχή εργασίας σε νοσοκομείο
και συγκεκριμένα στο τμήμα των τροχαίων ατυχημάτων
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κι επειγόντων περιστατικών. Θεωρήθηκε έτσι ότι, όσο
αφορά τον δράστη, η κοινωφελής εργασία ήταν ένας
δημιουργικός κι αποτελεσματικός τρόπος δόμησης της
κοινωνικής του ευθύνης1.
Σήμερα, μέσα σε ένα κλίμα επικράτησης της αρχής
της επανορθωτικής δικαιοσύνης (ενίοτε αγγίζουσας
και την έννοια της «ανταπόδοσης») η κοινωφελής εργασία (“community service”) έχει μετονομαστεί σε
“Community Payback” (προς την κοινωνία ανταπόδοση)2. Πρόκειται για μη αμειβόμενη, κοινωφελή εργασία
(π.χ. αφαίρεση επιχαράξεων (graffiti) από δημόσιους
τοίχους, απομάκρυνση απορριμάτων, διακόσμηση δημόσιων κτιρίων κ.ά.) που επιβάλλονται σε ανηλίκους ή
νεαρούς παραβάτες αδικημάτων όπως η φθορά ξένης
ιδιοκτησίας, απάτη ή σωματική βλάβη, εφόσον το δικαστήριο κρίνει ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να αναχαιτιστεί τυχόν υποτροπή του δράστη με τρόπο αποτελεσματικότερο απ’ ότι εάν καταδικαζόταν σε εγκλεισμό.
Επίσης δύναται να επιβληθεί στην περίπτωση όσων
παραβατούν για πρώτη φορά ή πάσχουν από κάποια
ψυχιατρική νόσο που επηρεάζει τη συμπεριφορά τους.
Ειδικά στην περίπτωση των ανήλικων δραστών η κοινωφελής εργασία διατάσσεται με τις ακόλουθες μορφές:
α) Ως κατά παραπομπή διάταξη (“referral order”),
όταν σε συνεργασία με τον επιμελητή ανηλίκων και μία
επιτροπή της τοπικής κοινότητας3 ζητείται από τον ανήλικο παραβάτη να συμφωνήσει σε συγκεκριμένο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.
β) Ως διάταξη επανόρθωσης (“reparation order”),
όταν από τον ανήλικο παραβάτη ζητείται να επανορθώ-

σει τη ζημία που προκλήθηκε από την πράξη του, όπως
το να επιδιορθώσει τη φθορά στην ιδιοκτησία του θύματος.
γ) Ως διάταξη αναμόρφωσης (“Youth Rehabilitation
Order”), όταν το δικαστήριο επιβάλλει την κοινωφελή
εργασία παράλληλα και με λοιπά μέτρα / προγράμματα
που πρέπει ν’ ακολουθήσει ο ανήλικος και τα οποία μπορούν να έχουν διάρκεια έως τρία χρόνια.
Η κοινωφελής εργασία παρέχεται στον τόπο διαμονής
του δράστη και υπό την εποπτεία ενός “Community
Payback” επιτηρητή. Η διάρκειά της κυμαίνεται από 40
έως 300 ώρες (στη Σκωτία από 20 έως 300 ώρες) αναλόγως της σοβαρότητας του διαπραχθέντος αδικήματος. Σε όσους ανηλίκους / νέους επιβάλλεται, που δεν
εργάζονται αλλού, θα πρέπει να την εκτελούν τρεις ή
τέσσερις ημέρες μέσα στην εβδομάδα. Αντιθέτως το εν
λόγω μέτρο για τους εργαζόμενους ήδη νεαρούς παραβάτες δύναται να προσαρμοστεί σε ώρες παρεχόμενης
κοινωφελούς εργασίας το βράδυ ή κατά τη διάρκεια
του Σαββατοκύριακου.
Συχνά το μέτρο της κοινωφελούς εργασίας μπορεί να
συνδυαστεί με επιπλέον μέτρα, τα οποία αφορούν την
παρακολούθηση προγραμμάτων από τον ανήλικο / νεαρό δράστη, ειδικοπροληπτικού χαρακτήρα, όπως παρακολούθηση από γιατρό ή ψυχολόγο, τεστ ναρκωτικών
ουσιών, συνεδρίες διαχείρισης θυμού / επιθετικότητας,
μαθήματα βελτίωσης των δεξιοτήτων ανάγνωσης και
γραφής, συναντήσεις επαγγελματικού προσανατολισμού και εκμάθησης αποτελεσματικών τρόπων αναζήτησης εργασίας, συνδιαλλαγής με το θύμα στο πλαίσιο
μέτρων επανορθωτικής δικαιοσύνης.
Σε περίπτωση που ο ανήλικος / νεαρός δράστης δεν
ολοκληρώσει το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας, καθώς και το τυχόν συνοδευτικό αυτού, ή εφόσον
προκύψει θετικός στο τεστ ναρκωτικών ουσιών, τότε
ενδέχεται να επιστρέψει στην αίθουσα του δικαστηρίου
και η ποινική του μεταχείριση ν’ αυστηροποιηθεί.
Με βάση τα σχετικά στατιστικά δεδομένα του Βρετανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης4, στο τέλος Μαρτίου

1 Bλ. ιδίως το άρθρο ενός από τους πρώτους επιτηρητές του μέτρου

κοινωφελούς εργασίας του John Harding, “Forty years of community
service”, 08.01.2013, https://www.theguardian.com/society/2013/
jan/08/forty-years-community-service.
2 Βλ. https://www.gov.uk/community-sentences.
3 Ήδη μέσω του, αντεγκληματικής κατεύθυνσης, σχεδίου δράσης με
τίτλο “Youth Crime Action Plan 2008” επιχειρήθηκε να δοθεί βήμα
στην τοπική κοινότητα, έτσι ώστε αφενός μεν ν’ αυξηθεί η κοινωνική «ορατότητα» στο θέμα της, στην πράξη, ποινικής αντιμετώπισης
της νεανικής παραβατικότητας και από την άλλη να γίνουν συντονισμένες προτάσεις από σχετικές τοπικές κοινωνικές δομές (“Youth
Offending Teams”, “Criminal Justice Agencies”, “Neighbourhood
Policing Teams”) για νέα μέτρα, ακόμα πιο αποτελεσματικά, κοινωφελούς εργασίας, βλ. Youth Crime Action Plan 2008, σελ. 50 – 51,
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.justice.gov.
uk/publications/docs/youth-crime-action-plan.pdf.

4 Youth Justice Statistics, 2015/16, Ministry of Justice UK, σελ. 36 –
37,https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/585897/youth-justice-statistics-2015-2016.pdf.
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2016 και επί συνόλου 27.900 νεαρών καταδικασθέντων
για κάθε είδος αδικήματος, στους 19.000 επιβλήθηκε
η κοινωφελής εργασία είτε με τη μορφή κατά παραπομπή διάταξης (“referral order”, 63%) είτε ως διάταξη
αναμορφωτική (“Youth Rehabilitation Order”, 37%). Συγκριτικά δε με το τέλος Μαρτίου 2015 παρατηρείται μία
πτώση, της τάξης του 10%, στη συχνότητα επιβολής της
κοινωφελούς εργασίας, ενώ σε σύγκριση με το τέλος
Μαρτίου 2006 η μείωση του ποσοστού επιβολής είναι
εντυπωσιακά μεγαλύτερη (69%).

Η κοινωφελής εργασία επιβάλλεται στην περίπτωση
που ο ανήλικος είναι δράστης για αδίκημα για το οποίο
προβλέπεται ποινή φυλάκισης. Η διάρκεια της εν λόγω
ποινής είναι από 20 έως 210 ώρες, ενώ ως συμπληρωματική ποινή μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο.
Η ποινικά επιβληθείσα κοινωφελής εργασία είναι μη
αμειβόμενη εργασία (με πρόβλεψη, ωστόσο, για κοινωνική ασφάλιση του καταδικασθέντος), σε κρατική δομή
/ υπηρεσία ή επιχείρηση δημόσιου χαρακτήρα ή σε
κοινωφελή φορέα όπως ο Ερυθρός Σταυρός, η Καθολική Αρωγή κ.ά. Επίσης, ειδικά για την περίπτωση των
ανηλίκων καταδικασθέντων, υπάρχουν συμπράξεις με
αθλητικά σωματεία, για την παροχή σε αυτά της κοινωφελούς εργασίας. Σημειώνεται μάλιστα ότι ο ανήλικος
υποστηρίζεται για την επιλογή φορέα από κάποιον παιδαγωγό της Δικαστικής Προστασίας Νεότητας. Ανήλικοι που δουλεύουν ήδη ή σπουδάζουν μπορούν να εκτελέσουν την ποινή τους στον ελεύθερό τους χρόνο και
όλοι παρακολουθούνται κατά την εκτέλεσή του από τον
φορέα, στον οποίο παρέχουν την εργασία αυτή, καθώς
και από τον δικαστή ανηλίκων.
Ο δικαστής καθορίζει, τον ακριβή τύπο της εργασίας
που πρέπει να εκτελεστεί. Το έργο μπορεί να συνίσταται
σε:
• βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος (κηπουρική),
• επιδιόρθωση των ζημιών που σχετίζονται με βανδαλισμούς (ζωγραφική)
• τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς (αποκατάσταση ιστορικού κτιρίου)
• εργασία με θύματα τροχαίων ατυχημάτων, ιδίως σε
περίπτωση τροχαίου αδικήματος,
• γενικά πράξεις αλληλεγγύης (βοήθεια σε μειονεκτούντα άτομα).
Με βάση την ως άνω νομοθεσία η φύση των κοινωφελών εργασιών που επιβάλλονται ως «ποινές» θα πρέπει
να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη για ανήλικους
παραβάτες και οι εργασίες αυτές να έχουν έναν διαπλαστικό – παιδαγωγικό χαρακτήρα που να ευνοεί την
κοινωνική επανένταξη του ανηλίκου. Ειδικότερα η εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας – ποινής θα πρέπει
να μπορεί να επιδρά έτσι στον ανήλικο, ώστε αυτός να
κατορθώσει να τροποποιήσει θετικά / παραγωγικά την
κατανόηση ως προς τα στοιχεία της παράνομης συμπεριφοράς του και ως προς τις συνέπειες αυτής. Ταυτο-

[Πηγή: Youth Justice Statistics, 2015/16, Ministry of
Justice UK, σελ. 375.]
B) Γαλλία
Η κοινωφελής εργασία, η οποία εισήχθη νομοθετικά στη
Γαλλία ως ποινή εναλλακτική με τον από 10.06.1983 σχετικό νόμο και μπήκε σε εφαρμογή απ’ την 1η Ιανουαρίου
του 1984, μπορεί να επιβληθεί και σε ανήλικο παραβάτη
άνω των 16 ετών6. Διακρίνεται δε από την επανόρθωση της ζημίας από το δράστη, η οποία συγκαταλέγεται
στα αναμορφωτικά μέτρα και μπορεί να επιβληθεί σε
ανήλικους παραβάτες άνω των 10 ετών. Σε κάθε περίπτωση, όπως συμβαίνει και με τους ενήλικες δράστες,
έτσι και με τους ανηλίκους, η κοινωφελής εργασία δεν
μπορεί να διαταχθεί, χωρίς τη συναίνεση του εφήβου.
Σε περίπτωση δε που αυτός αρνηθεί, το δικαστήριο του
επιβάλει άλλη ποινή.
5 Για την ηλεκτρονική σελίδα των εν λόγω στατιστικών δεδομένων βλ.

υποσημ. 4, ό.π.
6 Βασική πηγή για τις σχετικές πληροφορίες που ακολουθούν η επίσημη ιστοσελίδα της Γαλλικής Διοίκησης, στο λήμμα “Travail d’intérêt
général (TIG) », https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F1407.
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χρόνως στόχος είναι η συγκεκριμένη ποινή ν’ αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία κοινωνικοποίησης7.
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η σχετική νομοθεσία
στη Γαλλία διαχέεται απ’ την αντίληψη ότι η ποινή της
κοινωφελούς εργασίας μπορεί να αποτελέσει μία πρώτη, θετική επαφή με τον κόσμο της εργασίας. Μάλιστα
ο οργανισμός υποδοχής εκτέλεσης της ποινής μπορεί
να δώσει μετά το τέλος αυτής τη δυνατότητα στον ανήλικο για συνέχισή της με τη μορφή πρακτικής άσκησης
(stage) ή σύμβασης εποχικής εργασίας.
Από την άλλη πλευρά, η μη εκτέλεση της κοινωφελούς
εργασίας είναι αδίκημα. Ο ανήλικος καταδικασθείς που
δεν την εκτελεί μπορεί να διωχθεί δικαστικά και να του
επιβληθεί ένα έτος φυλάκιση ή 7.500 ευρώ πρόστιμο.
Εάν δε στον ανήλικο έχει επιβληθεί ως ανασταλτική
της φυλάκισης ποινή και δεν την εκτελέσει, ο δικαστής
ποινής μπορεί να την ανακαλέσει και να επιβάλει την
αρχική φυλάκιση.
Από το 1984, οπότε εισήχθη αρχικώς, η κοινωφελής εργασία στη Γαλλία έχει γνωρίσει αξιοσημείωτη επιτυχία
και συχνότητα εφαρμογής και για τους ανήλικους παραβάτες, φτάνοντας το 2015 να είναι το 7,5% των επιβληθεισών ποινών και ποινικών μέτρων, με μία μικρή
πτώση της τάξης του 4% , μεταξύ των ετών 2005 – 20158
(βλ. πίνακα που ακολουθεί).

Γ) Γερμανία
Στη Γερμανία η κοινωφελής εργασία προβλεπόταν ήδη
στον ποινικό νόμο δικαιοσύνης της νεότητας του 1923
είτε ως «ιδιαίτερη υποχρέωση» και στο πλαίσιο αναστολής της ποινής είτε ως αναμορφωτικό μέτρο, με ωστόσο, περισσότερο ανταποδοτικό χαρακτήρα. Παιδαγωγική κατεύθυνση / λειτουργία αρχίζει να έχει στον εν
λόγω νόμο με την μεταρρύθμιση αυτού το 1953.
Στο σύγχρονο γερμανικό ποινικό δίκαιο ανηλίκων /
νέων η κοινωφελής εργασία μπορεί να επιβληθεί στις
ακόλουθες περιπτώσεις9:
1) Με απόφαση του δικαστή ανηλίκων και ως αναμορφωτικό μέτρο προβλεπόμενο από το άρθρο 10 του σχετικού ποινικού νόμου (10 Abs. 1 S. 3 Nr. 4 JGG)10. Επιβάλλεται, αφού ακουστεί η γνώμη του επιμελητή ανηλίκων,
ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα συνδιαμόρφωσης
του μέτρου με τους γονείς του ανηλίκου. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι εργασίες που επιβάλλονται στον
ανήλικο να διασφαλίζουν τον παιδαγωγικό και ειδικοπροληπτικό χαρακτήρα του μέτρου (π.χ. παροχή βοηθητικών εργασιών σε νοσηλευτικά ιδρύματα, γηροκομεία,
δομές κοινωνικής αρωγής, αθλητικά κέντρα ή σε δημόσιους, υπαίθριους χώρους).
Η διάρκεια του μέτρου ορίζεται από τον δικαστή ανηλίκων, όπως εξάλλου ισχύει και για όλα τα αναμορφωτικά μέτρα (11 Ι S. 2 JGG), και δεν μπορεί να ξεπερνά τα
δύο χρόνια. Αν και οι ώρες της παρεχόμενης εργασίας
δεν προβλέπονται νομοθετικά, στη δικαστική πράξη κυριαρχούν σχετικά χαμηλοί αριθμοί ωρών κοινωφελούς
εργασίας, παρεχόμενης, χωρίς αμοιβή, στον ελεύθερο
χρόνο του ανήλικου ή τα Σαββατοκύριακα.
Η επίβλεψη του μέτρου γίνεται σε συνεργασία δικαστών
και επιμελητών ανηλίκων. Σύμφωνα δε με το άρθρο 11
του ως άνω νόμου (11 Abs. 2 JGG) ο δικαστής ανηλίκων

9 Βλ. τα άρθρα του γερμανικού ποινικού νόμου ανηλίκων / νέων

(Jugendgerichtsgesetz, JGG) που ακολουθούν και αφορούν την
κοινωφελή εργασία στο https://www.gesetze-im-internet.de/jgg/
BJNR007510953.html.
10 Για την περίπτωση της επιβολής της κοινωφελούς εργασίας ως
αναμορφωτικού μέτρου βλ. και Εvdoxia Z.Fasoula, Gemeinnützige
Arbeit als Weisung gemäß 10 JGG – Systematische Stellung,
Anwendungshäufigkeit und Effizienz (Magisterarbeit, 1998/1999,
LMU, München)

7 Guide du Travail d’Intérêt Général - Ministère de l’Intérieur, σελ. 18

– 19, https://www.interieur.gouv.fr/content/download/78290/576136/
file/guide-travail-interet-general.pdf
8 Mainaud, T, Marseau, K. (2017). Justice des mineurs : les mesures
alternatives renforcent la réponse pénale et les peines, dont la prison
ferme, ne font pas exception. Infostat Justice, 147, 8 p., σελ. 4 – 5,
όπου και ο ως άνω πίνακας http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_Infostat_147.pdf
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μπορεί σε δεύτερο χρόνο και εφόσον αυτό επιβάλλεται
για παιδαγωγικούς λόγους, συνδεδεμένους με νέα δεδομένα της ζωής του ανηλίκου, να αλλάξει το εν λόγω
μέτρο, να το καταργήσει ή να το παρατείνει έως και
τρία χρόνια.
Επισημαίνεται ότι αν ο ανήλικος δεν εκπληρώσει από
υπαιτιότητά του το μέτρο, τότε ο δικαστής ανηλίκων
μπορεί σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο (11 Abs. 3
JGG), να επιβάλλει στον ανήλικο κράτηση, συνέπεια,
για την οποία όμως ο ανήλικος θα πρέπει να έχει ενημερωθεί προηγουμένως.
2) Από τον εισαγγελέα (σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του δικαστή ανηλίκων) στο
πλαίσιο της κατά παρέκκλιση διαδικασίας και για την
αναστολή αυτής (45 Αbs. 2, 3 JGG). Στο ίδιο πλαίσιο
(της αποκαλούμενης “diversion”) προβλέπεται η δυνατότητα να επιβληθεί ως αναμορφωτικό μέτρο η κοινωφελής εργασία από τον δικαστή ανηλίκων και ενώ έχει
ξεκινήσει η επίσημη διαδικασία και για την αναστολή
αυτής (47 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 JGG).
3) Από τον δικαστή ανηλίκων α) για την αναστολή επιβολής της ποινής κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 27
επ. του ποινικού νόμου ανηλίκων / νέων (JGG), β) για
την αναστολή εκτέλεσής της υπό όρους (23 επ. JGG)
και γ) στην υφ’ όρον απόλυση (αρ. 88 JGG).
4) Η κοινωφελής εργασία μπορεί επίσης να επιβληθεί
από το δικαστή ανηλίκων ως ποινικό μέτρο (15 Abs. 1 S. 1
Nr. 3 JGG), οπότε στην περίπτωση αυτή διαμορφώνεται
έτσι ώστε εκτός απ’ τον παιδαγωγικό να έχει και ποινικό χαρακτήρα. Mάλιστα η δικαστική γερμανική πράξη
δείχνει να εμπιστεύεται συχνά και σε σημαντικό βαθμό
το συγκεκριμένο ποινικό μέτρο, καθώς από τις σχετικές
στατιστικές καταγραφές εμφανίζει ποσοστό επιβολής
περί το 40% επί του συνόλου των προβλεπόμενων στο
ως άνω άρθρο ποινικών μέτρων (βλ. τον ακόλουθο πίνακα από τη σχετική έκδοση της Γερμανικής Στατιστικής
Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας, “Statistisches Bundesamt,
Justiz auf einen Blick”, 2015, σελ. 22, με το βέλος επισημαίνεται το ποινικό μέτρο της κοινωφελούς εργασίας,
“Arbeitsleistung”11). Διαπιστώνεται μάλιστα ότι σε ορι-

σμένα κρατίδια, όπως αυτό του Sachsen, το ποσοστό
επιβολής είναι εντυπωσιακά υψηλότερο (63%).
Ως λόγοι που συντελούν στην συχνή επιβολή του συγκεκριμένου ποινικού μέτρου θεωρούνται, μεταξύ άλλων, η
ευρεία κοινωνική αποδοχή του, η σύνδεσή του με την
έννοια της αποκαταστατικής δικαιοσύνης, η εκτέλεσή
του μέσω της Αρωγής Νεότητας αλλά και ιδιωτικών φορέων, γεγονός που αποφορτίζει τη δικαιοσύνη, αλλά
και η οργάνωσή του σε ώρες παρεχόμενης εργασίας
κατ’ αντιστοιχία με το διαπραχθέν αδίκημα12.

[ Πηγή: “Statistisches Bundesamt, Justiz auf einen
Blick”, 2015, σελ. 22 ]

12 Βλ. Feuerhelm W., Arbeitsweisungen und Arbeitsauflagen im
Jugendstrafrecht, Vortrag 06.02.2017, σελ. 4, http://www.dvjj.de/
sites/default/files/medien/imce/documente/veranstaltungen/dokumentationen/feuerhelm_-vortrag_-_bad_boll.pdf

11 https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Recht-

spflege/Querschnitt/BroschuereJustizBlick0100001159004.pdf?__
blob=publicationFile.
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Η Κοινωφελής Εργασία ως
Ανάχωμα στη Δευτερογενή
Παρέκκλιση;

προβληματική συμπεριφορά έως τη σοβαρή αντικοινωνική συμπεριφορά4.
Η παραβατικότητα η οποία εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εφηβείας φτάνει στο αποκορύφωμά της στο
15ο έτος της ηλικίας για τα αγόρια και στο 14ο έτος της
ηλικίας για τα κορίτσια5.
Η εφηβεία θεωρείται από τους επιστήμονες μια περίοδος αλλαγής ρόλων. Η διαδικασία αυτή οδηγεί στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου. Ο έφηβος
ουσιαστικά καλείται να επιλύσει μία αναπτυξιακή κρίση.
Να αποκτήσει ταυτότητα ή να οδηγηθεί σε σύγχυση ρόλων. Ο Erikson χαρακτηρίζει αυτή την περίοδο «ψυχοκοινωνικό μορατόριουμ»6. Οι παραλλαγές της ταυτότητας κατά τη διάρκεια της εφηβείας κατηγοριοποιούνται
ως εξής:

της Έλενας Συρμαλή,
Εγκληματολόγου (ΜΔΕ Εγκληματολογίας),
Επιστημονικής συνεργάτιδας του Εργαστηρίου
Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου
Πανεπιστημίου
Η ανηλικότητα αποτελεί μια περίοδο στη ζωή του ατόμου που απασχολεί διεπιστημονικά, καθώς αφορά «μία
ανθρώπινη ύπαρξη ιδιόρρυθμο με δική της λογική και
ξεχωριστή προσωπικότητα που ακριβώς για αυτόν το
λόγο έχει ανάγκη εξειδικευμένης μεταχείρισης». Οι κυρώσεις που περιλαμβάνονται στο Δίκαιο Ανηλίκων επιβάλλεται να καθορίζονται με βάση την προσωπικότητα
του δράστη και τις ανάγκες αυτής και δευτερευόντως
με βάση την πράξη1.
Ο ανήλικος είναι μια προσωπικότητα εν τω γίγνεσθαι.
Το γεγονός αυτό μας κάνει να ελπίζουμε ότι οποιαδήποτε μέτρα που στόχο έχουν τη σωστή κοινωνικοποίηση
του, θα είναι περισσότερο αποτελεσματικά από ότι θα
ήταν στις περιπτώσεις των ενηλίκων2.
Κάθε πρόσωπο κάτω από την ηλικία της ποινικής ενηλικίωσης, ηλικία η οποία επαφίεται να ρυθμιστεί ανάλογα
με τη νομοθεσία της κάθε χώρας σε συμφωνία με τη
σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, θεωρείται νεαρό άτομο3.

- Σύγχυση ρόλων.
- Δοτή ταυτότητα.
- Παρατεταμένο μορατόριουμ.
- Κατακτημένη ταυτότητα (Marcia 1966)7.

Τα προβλήματα συμπεριφοράς των ανηλίκων και ειδικότερα των εφήβων, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα. Από την

Ο όρος αποκλίνουσα συμπεριφορά (Deviant Behavior)
χαρακτηρίζει τις ποιοτικές και ποσοτικές διαφορές της
συμπεριφοράς ενός ατόμου σε σχέση με τον κανόνα.
Τα άτομα που εμφανίζουν αποκλίνουσες συμπεριφορές κινδυνεύουν να ακολουθήσουν το ίδιο μοτίβο στη
συνέχεια της ζωής τους. Αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο
βαθμό από τη διαδικασία και τον τρόπο αντιμετώπισής
τους από την ίδια την κοινωνία.
Η πρώτη εμπλοκή των νέων στην εγκληματικότητα θα
πρέπει να διερευνηθεί σε συνάρτηση με κοινωνικούς
παράγοντες. «Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος του
οικογενειακού και ευρύτερα κοινωνικού περιβάλλοντος
μέσα στο οποίο ζουν οι νέοι και από το οποίο δέχονται
προσλαμβάνουσες και παραστάσεις για τη δημιουργία
των προτύπων τους»8.
Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά που εκτί-

1 Γαρδίκας Κ., «Οι Ανήλικοι Εγκληματίαι», Ποινικά Χρονικά Α’ , 1951,

4 Herbert M., «Ψυχολογικά Προβλήματα Εφηβικής Ηλικίας», 1996,

Σελ. 55
2 Φαρσεδάκης Ι., «Α΄ Παραβατικότητα Και Κοινωνικός Έλεγχος Των
Ανηλίκων», 1985. Σελ. 11
3 Πιτσελά Α., «Κείμενα Αντεγκλητικής Πολιτικής Δίκαιο Ανηλίκων»,
2001, Σελ. 100

5 Στο ίδιο, Σελ. 109
6 Hayes N., «Εισαγωγή Στην Ψυχολογία Β΄ Τόμος», 1998, Σελ.27
7 Hayes N., «Εισαγωγή Στην Ψυχολογία Β΄ Τόμος», 1998, Σελ.28-29
8 Ζαραφωνίτου Χ., «Εμπερική Εγκληματολογία», 1995, Σελ. 89

ΕΦΗΒΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Σελ.108
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1ο στάδιο: Ένα χαρακτηριστικό ή μια ομάδα χαρακτηριστικών, ταυτίζεται με τη γενικότερη συμπεριφορά του
ανθρώπου που εμφανίζει τα χαρακτηριστικά αυτά. Πρόκειται ουσιαστικά για κατηγοριοποίηση του ατόμου.

θενται σε ορισμένους παράγοντες κινδύνου στο περιβάλλον τους (οικογένεια), στο σχολείο, μεταξύ των συνομηλίκων τους και στις κοινότητες τους, διατρέχουν
μεγαλύτερο κίνδυνο να γίνουν σοβαρά βίαιοι νεαροί
(SVJ) παραβάτες. Πολλαπλοί και όχι μεμονωμένοι παράγοντες θέτουν τα παιδιά σε κίνδυνο. Ως εκ τούτου,
οι προσπάθειες παρέμβασης κατευθυνόμενες προς μία
μόνο πηγή επιρροής (π.χ. οικογένεια, σχολείο ή συνομήλικοι) είναι απίθανο να είναι επιτυχείς. Αντίθετα, για
να είναι αποτελεσματικές οι παρεμβάσεις θα πρέπει να
στοχεύουν σε πολλούς παράγοντες κινδύνου. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν στρατηγικές που εμποδίζουν
την προβληματική συμπεριφορά ή που παρεμβαίνουν
για να μειώσουν τη δημιουργία μελλοντικού προβλήματος9.

2ο στάδιο: Νέες πληροφορίες οδηγούν στην επαναξιολόγηση της υπό κρίση συμπεριφοράς η οποία δεν θεωρείται πια τυχαία. Ο «στερεότυπος ρόλος» συνδέεται
με όλη την προσωπικότητα του ατόμου.
3ο στάδιο: Χαρακτηρισμός ενός ανθρώπου ως «εγκληματία ή περιθωριακού»11.
Οι θεωρίες της ετικέτας και της συμβολικής αλληλεπίδρασης επηρέασαν τον τρόπο μεταχείρισης κυρίως των
νεαρών δραστών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η ιδέα της
κοινωφελούς εργασίας αφορά τόσο την αλλαγή του παραδείγματος/προτύπου συμπεριφοράς του ανηλίκου,
όσο και την αντιμετώπιση/ διαχείριση αυτού από το
ποινικό σύστημα και την κοινότητα συνολικά.
Τα στοιχεία για τον ποινικό στιγματισμό του ανηλίκου,
ενώ δεν θα μπορούσαν να γενικευτούν στον ευρύτερο
πληθυσμό, «δίνουν μια πρώτη εικόνα για το πώς η ποινική εμπλοκή και ο ποινικός στιγματισμός ενισχύει και
παγιώνει την παραβατικότητα»12.

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ
Η αντιμετώπιση των ανηλίκων δεν θα πρέπει να οδηγεί
σε στιγματισμό.
Σύμφωνα με την labeling approach (θεωρία της ετικέτας), τα μέλη κάθε κοινωνικής ομάδας, ερμηνεύουν
πράξεις και συμπεριφορές μέσω ενός πλαισίου συμβόλων. Η θεωρία της ετικέτας αναλύει την εγκληματική και
αποκλίνουσα συμπεριφορά «από την οπτική της Συμβολικής Αλληλεπίδρασης (Symbolic Interactionism)». Γενικά η αξιολόγηση και η ερμηνεία των πράξεων γίνεται
βάσει συμβόλων και κατασκευασμένων νοημάτων που
είναι κοινά αποδεκτά από την πλειοψηφία των μελών
της ομάδας. «Οι αξίες, οι κανόνες και οι στόχοι είναι
σύνολο συμβόλων σύμφωνα με τα οποία εξελίσσεται η
κοινωνικοποίηση των ατόμων»10.
Η Θεωρία ασχολείται με τη δημιουργία και τους λόγους
στιγματισμού. Η διαδικασία της κατασκευής του στερεοτύπου του εγκληματία ακολουθεί τα εξής στάδια:

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Η κοινωφελής εργασία εκτελείται προς όφελος της κοινότητας μετά από δικαστική απόφαση ως κύρωση για
παραβατικές πράξεις. Τα είδη της εργασίας και η διαδικασία που ακολουθείται θα πρέπει να λειτουργεί θετικά
και επιμορφωτικά για τον ανήλικο δράστη. Τα τελευταία
χρόνια σε χώρες της Ευρώπης αλλά και στις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής, ο θεσμός της κοινωφελούς εργασίας έχει παγιωθεί. Στις ΗΠΑ παρουσιάζονται θετικά

9 Gatalano R.- Loeber R.- Mckinney K., « School and Community
Interventions To Prevent Serious and Violent Offending», JUVENILE
JUSTICE BULLETIN, October 1999, U.S. Department of Justice Office
of Justice Programs Office of Juvenile Justice and Delinquency
Prevention, p. 1-12
10 Λαμπροπούλου Ε., «Κοινωνικός Έλεγχος Του Εγκλήματος», 1994,
Σελ. 112

11 Λαμπροπούλου Ε., «Κοινωνικός Έλεγχος Του Εγκλήματος», 1994,

σελ. 110-121

12 Κοντοπούλου Ε., «Ο Ποινικός Στιγματισμός του Ανηλίκου και η

Επίδραση στη Δευτερογενή Παρέκκλιση», 2016, Στο « Έγκλημα και
Ποινική Καταστολή σε Εποχή Κρίσης, Τιμητικός Τόμος για τον
Καθηγητή Νέστορα Κουράκη, Τόμος Α΄, Σελ. 2081-2117
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τα αποτελέσματα του θεσμού καθώς μέσω της κοινωφελούς εργασίας το άτομο αποκτά μία θετική εικόνα
για τον εαυτό του. Ωστόσο η διαδικασία της εφαρμογής σε κάποια σημεία χωλαίνει. Στις περιπτώσεις των
ομάδων των ατόμων που οι ανήλικοι ολοκληρώνουν το
πρόγραμμα παρουσιάζεται μείωση της υποτροπής13.
Τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας εφαρμόζονται
σε πολλές χώρες. Στην Αγγλική νομοθεσία, από το 1972,
περιλαμβάνονται στο ποινικό σύστημα ενώ το 1982 οι
περισσότερες από τις 30.000 αποφάσεις που αφορούσαν πρόγραμμα community service, είχαν επιβληθεί
στο 8% των παραβατών που είχαν καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα14.

Στόχοι της κοινωφελούς εργασίας θα πρέπει να είναι:
- Η διευκόλυνση και η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ
ατόμου και κοινότητας.
- Η δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων μεταξύ ατόμου
και κοινότητας..
- Η βελτίωση των δεξιοτήτων του ανηλίκου.
- Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του νέου.
- Οι εποικοδομητικές αλλαγές στη συμπεριφορά του.
- Η κατανόηση από την πλευρά του νέου των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινότητα.
- Η απόκτηση μιας αίσθησης αποτελεσματικότητας από
την πλευρά του νέου.
- Η προώθηση αυτοεκτίμησης και η αύξηση της προσωπικής αξιοπρέπειας του δράστη μέσω της βελτίωσης
της αυτοεικόνας του.

Η διαμεσολάβηση και η αποκατάσταση συχνά συζητούνται μαζί. Θα ήταν χρήσιμο όμως να τις μελετάμε
ξεχωριστά μια που η διαμεσολάβηση μπορεί να οδηγήσει συχνά στην αποκατάσταση αλλά όχι πάντα. Έχει
προταθεί ο ακόλουθος ορισμός για αποκαταστατική δικαιοσύνη: «ενέργεια του δράστη για την αποκατάσταση
της ζημίας που υπέστη το θύμα»15. Το ερώτημα είναι εάν
η κοινότητα είναι ποτέ θύμα και, εάν ναι, αν η υπηρεσία κοινωφελούς εργασίας αποκαθιστά πραγματικά τις
απώλειες της κοινότητας.
Καθημερινά δεκάδες χιλιάδες νεαροί στις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής εκτελούν κοινωφελείς υπηρεσίες. Δεν υπάρχουν εθνικές εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής. Μόνο σε κάθε Πολιτεία
ξεχωριστά υπάρχουν δεδομένα για τους όρους, τις συνθήκες και τα αποτελέσματα της κοινωφελούς εργασίας. Στην Πενσυλβάνια, παραδείγματος χάρη, πάνω από
το 68% των 17.576 υποθέσεων ανήλικων αντιστοιχούν
για το 2006, σε 560 6.941 ώρες community service. Τα
αντίστοιχα ποσοστά στη Νότια Καρολίνα παραπέμπουν
στο 38% των 8.116 υποθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα
τη συμπλήρωση 8.500 ωρών.

Ποιες κοινωφελείς εργασίες έχουν νόημα; Αυτές που
θα ενθαρρύνουν τους ανήλικους παραβάτες να παραμείνουν και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος,
ενσωματωμένα και ενεργά μέλη της κοινότητας16.
Ο G. Bazemore (2006)) συνοψίζοντας σημειώνει ότι ο
θεσμός έχει θετικά αποτελέσματα καθώς σε κάποιες
περιπτώσεις παρατηρείται μείωση των περιπτώσεων
υποτροπής, ενώ σε άλλες δεν υπάρχει αύξηση της υποτροπής17.
Στην Πολιτεία του Ουισκόνσιν και πιο συγκεκριμένα στο
Μιλγουόκι εφαρμόστηκε το πρόγραμμα «Wrap-Around
Milwaukee» το οποίο βασίζεται σε έναν συνδυασμό κοινωφελούς εργασίας και φυσικής υποστήριξης για τους
νέους και τις οικογένειες τους, ώστε να επιτύχουν τα
καλύτερα αποτελέσματα (Burns & Goldman, 1999). Στο
πρόγραμμα ενσωματώνονται μέτρα που σχετίζονται με
την ψυχική υγεία και την ποινική δικαιοσύνη ανηλίκων.
Η προσέγγιση wrap-around εξασφαλίζει ότι οι νέοι και
οι οικογένειες τους χρησιμοποιούν ένα ενιαίο εξατομικευμένο πρόγραμμα που συνδέει τα δυνατά σημεία
και τις ανάγκες της νεολαίας με συγκεκριμένες υπηρε-

13 Schneider A.L.- Warner J.S., «The Role Of Restitution In Juvenile

Justice Systems», Yale Law & Policy Review, Article 7, Volume 5,
Issue2, P.382- 401
14 Pease K., «Community Service Order», Crime And Justice, January
1985, Vol. 6, P. 51-94
15 Baker N.- Burnside J., «Relattional Justice- Repairing The Breach»,
1994, Σελ. 73

16 Thomas D.- Hunninen M., «Making Things Right: Meaningful

Community Service For Juvenile Offenders», Technical Assistance
To The Juvenile Court Bulletin, National Center For Juvenle Justice,
March 2008, P.1-17
17 Στο ίδιο.
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σίες από το σπίτι, το σχολείο και την κοινότητα. Ο στόχος του Wrap Around Milwaukee είναι να μειωθούν οι
out-of-home placements. Η προσέγγιση Wrap-Around
Milwaukee ήταν αποτελεσματική στη μείωση των υποτροπών. Οι μελέτες αποτελεσματικότητας, όπως μετρήθηκαν από την κλίμακα αξιολόγησης της λειτουργίας
των παιδιών και των εφήβων (Hodges, 1995), έχουν δείξει θετικές τάσεις. Οι Goldman & Faw (1999) περιγράφουν επίσης θετικά αποτελέσματα18.

καν για την εμπειρία τους. Σε σχέση με την κοινωφελή
εργασία το 82% αυτής της κατηγορίας εργάστηκαν σε
ομάδα, το 10% σε ατομικές εργασίες και το 5% σε άλλο
πρόγραμμα. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία προτιμούν να
εργάζονται μόνοι. Οι κυριότερες μορφές κοινωφελούς
εργασίας ήταν το βάψιμο, η διακόσμηση και η κηπουρική20.
Σε ερώτηση εάν διαπίστωσαν θετικά αποτελέσματα
από την κοινωφελή εργασία, το 50% απάντησε καταφατικά, ενώ προτάθηκαν οι εξής τρόποι για βελτίωση
των αποτελεσμάτων: να ενσωματωθούν περισσότερα
είδη εργασίας, να δοθούν περισσότερες επιλογές εργασιών που θα μπορούσαν να εκτελεστούν ατομικά, να
παρέχονται περισσότερα εργαλεία και μέσα, να δίδεται
μία αμοιβή για την εργασία, να παρέχεται περισσότερη βοήθεια για μόνιμη εργασία. Συνολικά η κοινωφελής εργασία φαίνεται ότι λειτούργησε θετικά παρά τα
προβλήματα. Οι αποκρινόμενοι στην έρευνα ανέφεραν
ότι η εργασία ήταν εποικοδομητική και έμαθαν νέες
δεξιότητες. Οι μισοί υποστήριξαν ότι το πρόγραμμα θα
μπορούσε να βελτιωθεί. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας είναι παρόμοια με αντίστοιχες που
διενεργήθηκαν στην Σκωτία21.

ΤΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Η κοινωφελής εργασία δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως
εργαλείο ταπείνωσης και τιμωρίας. Επιπλέον θα πρέπει
η ίδια η κοινότητα να ενημερωθεί ώστε να γίνει αποδεκτός ο θεσμός. Εκτός από τις έρευνες που ασχολούνται
με τις επιδράσεις των προγραμμάτων στους ανηλίκους,
μελέτες μας δείχνουν και το πώς αντιμετωπίζει η κοινότητα την κοινωφελή εργασία. Ενδεικτικά το 2003 σε
έρευνα στο Clark County, το 100% των ερωτηθέντων
συμφώνησε ότι είναι σημαντική η συνεισφορά των νέων
υπολόγων για αδικήματα στην κοινότητα και ότι η κοινωφελής εργασία είναι ωφέλιμη για τους παραβάτες.
Το 99% συμφώνησε ότι οι παραβάτες συνέβαλαν σημαντικά σε συγκεκριμένα έργα και κέρδισαν από τη
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Το 97% συμφώνησε
ότι ήταν πρόθυμοι να συνεργαστούν με τους ανήλικους
δράστες και ήταν πρόθυμοι να συστήσουν την κοινωφελή εργασία σε άλλα μέλη της κοινότητας. Το 87% ανέφερε μείωση των ανησυχιών τους για την εργασία με
τους ανηλίκους19.
Σε μια έρευνα το 1993 των G. Mair και C. May (Home
Office) το 12% των ατόμων που τους επιβλήθηκε ένας
συνδυασμός probation και community service ρωτήθη-

Αν υποθέσουμε ότι στα χαρακτηριστικά της εγκληματικής συμπεριφοράς συμπεριλαμβάνονται:
- η αυτοδικαιολόγηση της συμπεριφοράς.
- η παρανόηση των κοινωνικών κανόνων.
- η μετατόπιση της ευθύνης της πράξης.
- η ηθική δικαιολόγηση της πράξης.
- η ανάγκη για κυριαρχία και επικράτηση έναντι των άλλων,
ένα πρόγραμμα που θα στοχεύει στην αποτροπή της
δευτερογενούς παρέκκλισης, θα πρέπει να περιλαμβάνει την εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από τις

18 Underwood L.- Sandor Von Dresner K.- Phillips K., « Community

Treatment Programs For Juveniles: A Best-Evidence Summary»,
International Journal Of Behavioral Consultation And Therapy, 2(2),
286-304.
19 Thomas D.- Hunninen M., «Making Things Right: Meaningful
Community Service For Juvenile Offenders», Technical Assistance
To The Juvenile Court Bulletin, National Center For Juvenle Justice,
March 2008, p.1-17.

20 Mair G.- May C., «Offenders On Probation- A Research And

Statistics Directorate Report», Home Office Research Study 167, P.
5-95.
21 Mair G.- May C., «Offenders On Probation- A Research And
Statistics Directorate Report», Home Office Research Study 167, P.
5-95.
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ίδιες τις δομές του κοινωνικού συνόλου22.
Η συναναστροφή των ανηλίκων με τα μέλη της κοινότητας και η επαφή τους με τους κανόνες της, βοηθούν
στην αλλαγή των παραβατικών προτύπων συμπεριφοράς.
Σύμφωνα με τον Sutherland23 τους υψηλούς δείκτες
εγκληματικότητας τους εξηγεί η διαφορική συμπεριφορά και η διαφορική κοινωνική οργάνωση και όχι η
έλλειψη οργάνωσης. Σε μια κοινωνία υφίστανται πολλές οργανώσεις με διαφορετικούς στόχους24. Πολλοί
ανήλικοι που παρουσιάζουν αποκλίνουσα συμπεριφορά
ταυτίζονται με τους στόχους των παραβατικών ομάδων
στις οποίες συμμετέχουν, εκπαιδεύονται σε τεχνικές
τέλεσης του εγκλήματος και υιοθετούν τις αξίες αυτών
των ομάδων. Η συναναστροφή τους μέσω της κοινωφελούς εργασίας με την κοινότητα βοηθά στην αλλαγή
του παραδείγματος.
Στη μελέτη της για την κοινωνική εργασία στην Σκωτία,
η McIvor (1992) εξέτασε την εμπειρία και τη συμπεριφορά των παραβατών σε σχέση την κοινωφελή εργασία. Παρά τα μειονεκτήματα και τους περιορισμούς, οι
περισσότεροι παραβάτες χαρακτήρισαν την εμπειρία
τους θετική. Μάλιστα, αρκετοί συνέχισαν να παρακολουθούν το πρόγραμμα και μετά την ολοκλήρωσή του.
Τα ευρήματα αυτά ευθυγραμμίζονται με τα αποτελέσματα πολλών άλλων μελετών που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα είναι
γενικά θετικοί, θεωρούν επιτυχημένη την κοινωφελή
εργασία και σε ορισμένες περιπτώσεις συνεχίζουν να
εργάζονται στα συγκεκριμένα πόστα. Παρόμοια διαπίστωση έγινε σε μια μελέτη του Βρετανικού Υπουργείου
Εσωτερικών (Mair & May 1997) που εξέτασε τις απόψεις
περισσότερων από 1.200 παραβατών. Η μελέτη περιελάμβανε αυτούς που συμμετέχουν σε κοινωφελείς

εργασίες (4%) και σε συνδυαστικά μέτρα σωφρονισμού
(12%) και διαπίστωσε ότι από αυτούς που συμμετείχαν
σε πρόγραμμα community service, σχεδόν το 20% δεν
βρήκε τίποτα αρνητικό στην εμπειρία αυτή. Οι παραβάτες ανέφεραν ότι, μεταξύ άλλων παροχών, η κοινωφελής εργασία ήταν μια ευκαιρία για παραγωγική εργασία, για απόκτηση νέων δεξιοτήτων και εμπειριών, και
για συνάντηση με άλλους ανθρώπους25.
Η νεότητα είναι μια μεταβατική περίοδος στη ζωή του
ατόμου. Καθώς δεν αποτελεί μια απότομη μετάβαση
θα πρέπει και στις περιπτώσεις των νέων που δεν εμφανίζουν αποκλίνουσες συμπεριφορές, στόχος να είναι η
διαφώτισή τους και η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων
τους. Η ανάγκη για αγωγή και εκπαίδευση αποτελούν
υποχρέωση της κοινωνίας26. Πολύ περισσότερο αυτό
αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τον ανήλικο που εμφανίζει παραβατική συμπεριφορά. Αυτός θα πρέπει να είναι και ο στόχος της κοινωφελούς εργασίας.
Δεδομένου του μεγάλου αριθμού νεαρών ατόμων που
έχουν συμμετάσχει σε τέτοιου είδους προγράμματα,
αξίζει εν συντομία, να εξεταστούν τα υπάρχοντα ευρήματα των ερευνών. Η ανασκόπηση του McGuire (2000)
παρέχει σημαντικές και χρήσιμες γνώσεις σχετικά με το
τι λειτουργεί για τους παραβάτες γενικά, λαμβάνοντας
υπόψη τις σημαντικές αναπτυξιακές διαφορές μεταξύ
ενηλίκων και νεαρών παραβατών. Μια ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας που συνέταξαν οι McGuire, Kinderman
και Hughes (2002) για το Συμβούλιο Δικαιοσύνης Νέων
για την Αγγλία και την Ουαλία, συγκεντρώνονται είκοσι
τρεις συστηματικές αναθεωρήσεις ή μετα-αναλύσεις,
που εξετάζουν την καλύτερη, την πιο αποτελεσματική
πρακτική για τους ανηλίκους και τους νεαρούς παραβάτες (ηλικίας 12-21 ετών) για τη μείωση των ποσοστών
υποτροπής. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι επιδράσεις
της κοινωφελούς εργασίας είναι θετικές και κατά μέσο

22 Lipsey M. W.- Landenberger N.A.- Wilson S. J, «Effects Of
Cognitive – Behavioral Programs For Criminal Offenders», Center For
Evaluation And Methodology Vanderbilt Institute For Public Policy
Studies, Usa, August 2007, P.1- 27.
23 Siegel L. J., «Criminology- Theories, Patterns and Typologies, 1992,
p.22-255, όπως αναφέρεται στο: «Εγκληματολογία, Σύγχρονες και
Παλαιότερες Κατευθύνσεις», Σπινέλλη Κ., 2014, σελ. 261
24 Σπινέλλη Κ., «Εγκληματολογία, Σύγχρονες και Παλαιότερες Κατευθύνσεις», 2014, Σελ.261- 263

25 Turner S.- Trotter C., «Best Practice Principles For The Operation
Of Community Service Schemes A Systematic Review Of The
Literature», Monash University Criminal Justice Research Consortium,
August 2013. P. 1-112
26 Τρωιάνου- Λουλά Α., «Οι Νέοι και η μεριμνά τους σε μια ειδική
Αντεγκληματική Πολιτική», Ποινικά, Εκδ. Επιμ. Κουράκης Ν., 2000
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όρο φαίνεται να υπάρχει μείωση της υποτροπής27.
Επιπλέον, σύμφωνα με έκθεση του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Εγκληματολογίας (SIC) (Sallybanks 2002),
το «τι λειτουργεί» για την πρόληψη και τη μείωση της
υποτροπής στους νέους (ηλικίας 12 έως 25 ετών) σχετίζεται με το αν τα προγράμματα σωφρονισμού έχουν ως
στόχο και τις ανάγκες του κάθε ατόμου. Στην έκθεση
σημειώνεται ότι: Ένα πρόγραμμα δεν είναι απαραίτητα
«ταιριαστό σε όλους» και μια προσέγγιση διαχείρισης
περιπτώσεων για την αντιμετώπιση των νέων ανθρώπων
μπορεί να είναι πιο κατάλληλη. Η εύρεση του σωστού
προγράμματος για τον νέο είναι σημαντική ώστε να
αντιμετωπιστούν οι παράγοντες κινδύνου υποτροπής
και οι προβληματικές συμπεριφορές που αφορούν στο
συγκεκριμένο άτομο (Sallybanks 2002)28.
Αν στόχος είναι να μειωθεί η δευτερογενής παρέκκλιση με τα σχετικά οφέλη για τη δημόσια ασφάλεια, θα
πρέπει να γίνει μια κατηγοριοποίηση ανάλογα με τον
κίνδυνο υποτροπής (αυτό σχετίζεται με ατομικούς και
κοινωνικούς παράγοντες) και το είδος της παραβατικότητας (βλάβη που έχει προκληθεί). Είναι πιθανό ότι
κάποιοι νεαροί γενικά ανταποκρίνονται περισσότερο
στα προγράμματα παρέμβασης από άλλους και συνεπώς παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσματα αποφυγής
υποτροπής σε ένα ευρύ φάσμα τύπων προγραμμάτων.
Τα ευρήματα29 έδειξαν ότι υπήρξε μικρή συνολική διαφορά σε παράγοντες που σχετίζονται με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της ηλικίας, του φύλου και της
εθνικότητας. Το πιο σημαντικό στοιχείο που φαίνεται
ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σχετίζεται με τη
συνολική σχέση του είδους της τωρινής παραβατικής
συμπεριφοράς και της φύσης- έκτασης των προηγούμενων αδικημάτων. Τα ευρήματα μπορούν να γίνουν κα-

τανοητά με όρους που αναλύουν τα περιθώρια βελτίωσης των ομάδων με μεγαλύτερο ή μικρότερο κίνδυνο
υποτροπής και με την σύγκριση μεταξύ τους. Οι νεαροί
που έχουν υψηλότερο κίνδυνο υποτροπής είναι πιθανό
να εμφανίσουν και υψηλότερα επίπεδα αποτυχίας ως
προς το να ανταποκριθούν θετικά στα προγράμματα.
Όταν μάλιστα ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός, τα δείγματα που βρέθηκαν μεταξύ των ερευνητικών μελετών
μας δείχνουν ότι δεν ανταποκρίνονταν καθόλου στα
προγράμματα.
Για να είναι μια παρέμβαση αποτελεσματική ως προς τη
βελτίωση της συμπεριφοράς του ανηλίκου θα πρέπει μα
έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
- Στόχευση των περιπτώσεων υψηλού κινδύνου υποτροπής. Συγκεκριμένα, χρειαζόμαστε περισσότερα αποτελεσματικά προγράμματα για τις περιπτώσεις υψηλότερου κινδύνου.
- Θα πρέπει να υπάρξει παράλληλα και μία «θεραπευτική προσέγγιση» που στόχο θα έχει και την προσωπική
στήριξη.
- Θα πρέπει τα προγράμματα να ολοκληρώνονται από
τους νέους όπως ακριβώς έχουν σχεδιαστεί30.

27 Turner S.- Trotter C., «Best Practice Principles For The Operation

Για σοβαρούς, βίαιους και χρόνιους ανήλικους παραβάτες η χρήση δομημένων εργαλείων λήψης αποφάσεων
σε συνδυασμό με ένα σύστημα διαβαθμισμένων κυρώσεων και με ένα πίνακα αποτελεσματικών υπηρεσιών
οδηγεί σε ένα σύστημα δικαιοσύνης ανηλίκων που αντιμετωπίζει τους κινδύνους υποτροπής, και προστατεύει
παράλληλα τη δημόσια ασφάλεια31. Το σύστημα δικαιοσύνης των ανηλίκων αντιμετωπίζει μια δύσκολη πρόκληση ειδικά κατά την παροχή υπηρεσιών σε εφήβους που
επιδεικνύουν σοβαρή παραβατική συμπεριφορά, καθώς
υπάρχει αναγκαιότητα για ισορροπία μεταξύ ανησυχιών
για την ασφάλεια της κοινότητας και προσπάθειας για
σωφρονισμό του δράστη. Τα δικαστήρια αντιμετωπί-

Of Community Service Schemes A Systematic Review Of The
Literature», Monash University Criminal Justice Research Consortium,
August 2013. P. 1-112
28 Στο ίδιο.
29 Mark W. Lipsey, Peabody Research Institute Vanderbilt University James C. Howell, Criminologist, Pinehurst, North Carolina- Marion R.
Kelly, Consultant, Richmond, Virginia- Gabrielle Chapman, Peabody
Research Institute, Vanderbilt University- Darin Carver, Juvenile
Justice Programming Consultant, META L.L.C.

30 Lipsey M.- Howeel J.- Lelly M.- Chapman G.- Carver D., «
Improving The Effectiveness Of Juvenile Justice Programs A New
Perspective On Evidence-Based Practice», December 2010, P.1-68,
Center For Juvenile Justice Reform.
31 Στο ίδιο.
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ζουν το πρόβλημα «φιλτράροντας» τα αδικήματα και
παρέχοντας παράλληλα παρεμβάσεις για τη «διόρθωση» των ζητημάτων που προάγουν εγκληματικές πράξεις. Από τις αρχικές προσπάθειες των υπαλλήλων επιτήρησης που παρείχαν καθοδήγηση, (Levine & Levine,
1992) μέσω θεσμικών προγραμμάτων με έμφαση στην
ομαδική διαδικασία (π.χ. Gottfredson, 1987), έως τις
σύγχρονες προσπάθειες επανένταξης εφήβων- παραβατών (Altschuler, Armstrong & MacKenzie, 1999), δόθηκε έμφαση στον εντοπισμό και τη μεταβολή των πιο
προβληματικών πτυχών του ενδοψυχικού ή κοινωνικού
κόσμου των εφήβων που θα μπορούσαν να αποτελούν
παράγοντες εγκληματικών σταδιοδρομιών. Το ιστορικό
αυτών των προσπαθειών δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Για πολύ καιρό, αυτό που κυριαρχούσε ήταν ότι
τίποτα δεν έχει αποτέλεσμα («nothing works»). Ωστόσο, στις νεώτερες θεωρήσεις (Aos, Phipps, Barnoski, &
Lieb, 2001, Lipsey, 1999, Sherman et al., 1997), φαίνεται
ότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις θετικών αποτελεσμάτων από διάφορες μορφές παρέμβασης (γενική μείωση
στις συλλήψεις περίπου 20%), ιδίως για τους εφήβους
που επιδεικνύουν σοβαρή παραβατικότητα (π.χ. ολοκληρωμένες, οικογενειακές προσεγγίσεις). Ενώ όμως
αυτές οι έρευνες έχουν κάνει σημαντικά βήματα στον
προσδιορισμό του «τι λειτουργεί», απέχουν πολύ από
τον καθορισμό του τρόπου λειτουργίας ενός συστήματος ή από την κατανόηση των ορίων ή των δυνατοτήτων των υφιστάμενων πρακτικών επιβολής κυρώσεων ή
παρέμβασης. Μόνο η συνεχής διερεύνηση των λειτουργιών του σημερινού συστήματος δικαιοσύνης ανηλίκων
μπορεί να διευκρινίσει γιατί ορισμένες μορφές παρεμβάσεων είναι δυνατόν να λειτουργήσουν για ορισμένα
άτομα ή πώς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν καλύτερα32.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Εν κατακλείδι, είναι σημαντικό να στηριχθεί η προσπάθεια του θεσμού της κοινωφελούς εργασίας και της
ένταξης στην κοινότητα των ανήλικων που εμφανίζουν
παραβατικές συμπεριφορές. Το πρόγραμμα θα πρέπει
να βελτιώσει την εικόνα που έχει ο νέος για τον εαυτό του - να διερευνήσει τις ικανότητές του, να φροντίσει για τη δημόσια ασφάλεια αλλά και να συμβάλει
στη δημιουργία αρμονικών σχέσεων του ατόμου με
την κοινότητα. Κάτι τέτοιο απαιτεί μια διεπιστημονική
προσπάθεια (καθώς η αποτελεσματικότητα δεν στηρίζεται σε έναν μόνο παράγοντα), τη συνδρομή όλων
των φορέων της Πολιτείας και τη συνειδητοποίηση από
τα μέλη της κοινωνίας ότι η επανένταξη των ανηλίκων
με παρεκκλίνουσα συμπεριφορά αποτελεί κέρδος σε
όλα τα επίπεδα και ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού.
Στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί η κοινωφελής εργασία
ως αναμορφωτικό μέσο και ανάχωμα στη δευτερογενή
παρέκκλιση των νέων ώστε να μην προκαλέσουν στο
μέλλον βλάβη στους συμπολίτες τους και στους εαυτούς τους.
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Την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε
στο κτήριο της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών η εκδήλωση της
Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας με θέμα «Χαρτονόμισμα & Έγκλημα: Αλληλεξαρτήσεις, Συνέπειες».
Στην εκδήλωση έλαβε πρώτη τον λόγο η κ. Ζωή Ακριβούλη, Οικονομολόγος (MA in Economics), Σύμβουλος
Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης και Part-time Lecturer
ICBS Business College, η οποία παρουσίασε εισήγηση
με θέμα «Χρήμα: μορφές, είδη και λειτουργίες στη σύγχρονη οικονομία». Στη συνέχεια, ο κ. Γεώργιος Οικονομίδης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ και τέως Διευθυντής
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δήμου Λαρισαίων, εισηγήθηκε την πλήρη αντικατάσταση των χαρτονομισμάτων
με το ηλεκτρονικό χρήμα, με στόχο να αντιμετωπισθεί
έτσι ένα ευρύ φάσμα εγκληματικών πράξεων. Τέλος,
ο κ. Ηλίας Σαντουρίδης, Καθηγητής Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής και Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας, παρουσίασε
τα πορίσματα δημοσκοπικής έρευνας με τη συμμετοχή
φοιτητών σχετικά με την καθολική χρήση του ηλεκτρονικού χρήματος στην ελληνική οικονομία. Την εκδήλωση συντόνισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας
Εγκληματολογίας κ. Νέστωρ Κουράκης.

Φωτογραφίες από την εκδήλωση για τη μονογραφία της κ. Βλάχου, στο βήμα ο συντονιστής της εκδήλωσης, Καθηγητής κ. Ι.
Φαρσεδάκης, μαζί με την κ. Βλάχου.

Την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018, η Ελληνική Εταιρεία
Εγκληματολογίας εγκαινίασε τον νέο κύκλο εκδηλώσεων «Εξ αφορμής» υπό την επιμέλεια της Γενικής Γραμματέας της Καθηγήτριας κ. Χ. Ζαραφωνίτου. Σε αυτό
το πλαίσιο, επιχειρείται η επιστημονική πραγμάτευση
ενός θέματος εγκληματολογικού ενδιαφέροντος με
αφορμή την έκδοση μιας σχετικής μονογραφίας. Η
πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με
το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου στην Αίθουσα Τελετών του Παντείου Πανεπιστημίου εξ αφορμής της έκδοσης της μονογραφίας της κ. Βασιλικής Βλάχου, Επίκ. Καθηγήτριας
Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, με τίτλο
«Ιστορική επισκόπηση των εγκληματολογικών θεωριών
κατά τον 19ο αιώνα – Η γένεση της εγκληματολογίας»
(εκδ. Νομικής Βιβλιοθήκης, Αθήνα, 2017). Η συγγραφέας παρουσίασε εισήγηση με θέμα «Ιστορική προσέγγιση στην εγκληματολογία – Επισκόπηση των εγκληματολογικών θεωριών κατά τον 19ο αιώνα». Την εκδήλωση
συντόνισε ο Ομότιμος Καθηγητής κ. Ι. Φαρσεδάκης, ο
οποίος εισήγαγε και σχολίασε επιστημονικά το θέμα.
Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση με συμμετοχή
των παρευρεθέντων.
Κατά την παρουσίαση του βιβλίου της κ. Βλάχου, ο Καθηγητής κ. Ιάκωβος Φαρσεδάκης τόνισε τα εξής:
«Το έγκλημα εμφανίσθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με τον
άνθρωπο. Το παρατηρούμε διαχρονικά.
Συγκροτημένες ιδέες πάνω σε αυτό έχουν καταγραφεί
από πολύ παλιά. Ιδιαίτερα αυτές που διατυπώθηκαν

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ»
ΤΗΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚ.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ Β. ΒΛΑΧΟΥ ΜΕ
ΘΕΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ»
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εδώ στην Αθήνα πριν από 2.500 χρόνια και εξακολουθούν να είναι πάντα επίκαιρες.
Δεν θα μακρηγορήσω επ΄ αυτού του σημείου. Σας παραπέμπω για περισσότερα, σχετικά με αυτό το θέμα,
στο βιβλίο μου : «Η εγκληματολογική σκέψη από την
αρχαιότητα ως τις μέρες μας». Ένα μόνο σύντομο δείγμα από αυτή τη σκέψη αξίζει να δείτε. Είναι από τον
Θουκυδίδη. Πρόκειται για ένα μέρος από την περίφημη
δημηγορία του Διοδότου που εκτός των άλλων αποτελεί
και την πρώτη στην ανθρώπινη ιστορία εγκληματολογικά θεμελιωμένη απόρριψη της θανατικής ποινής (Γ’, 45
και επ.).
Μέχρι τους νεώτερους χρόνους η γνώση ήταν ενιαία.
Με την πληθυνόμενη παραγωγή γνώσης άρχισαν από
το ενιαίο δέντρο της γνώσης να βλαστάνουν ολοένα και
περισσότεροι επιστημονικοί κλάδοι, ένας από αυτούς
και η Εγκληματολογία.
Πολλά έχουν κατά καιρούς υποστηριχθεί, ως προς την
γέννηση και ανάπτυξή της επιστήμης της Εγκληματολογίας κατ’ αυτήν την περίοδο. Ορισμένοι θεωρούν
ως αφετηρία το δεύτερο ήμισυ του 18ου αιώνα, με σημείο αναφοράς την έκδοση στα 1764 του εμβληματικού
βιβλίου του Καίσαρα Beccaria «Περί αδικημάτων και
ποινών». Άλλοι το πρώτο ήμισυ του 19ου αιώνα, αναφερόμενοι στην εμφάνιση της Γαλλο-βελγικής Χαρτογραφικής Σχολής.
Κρατούσα είναι η άποψη πως η επιστήμη της Εγκληματολογίας στην εποχή μας γεννήθηκε στο δεύτερο μισό
του 19ου αιώνα με την εμφάνιση της Ιταλικής Θετικής
Σχολής, με αφετηριακό σημείο την δημοσίευση του έργου του – επίσης... Καίσαρα - Lombroso «Ο εγκληματίας
άνθρωπος».
Είναι προφανές πως μια Επιστήμη δεν γεννιέται ξαφνικά, από τη μια μέρα στην άλλη. Αποδεχόμαστε την
κρατούσα άποψη για να υπάρχει ένα συμβατικό σημείο
αναφοράς.
Οπωσδήποτε είναι εμφανής η σημασία των όσων διαδραματίσθηκαν κατ’ αυτόν τον 19ο αιώνα, με την γαλλοβελγική χαρτογραφική Σχολή, την ιταλική θετική Σχολή,
την Σχολή της Λυών, την γαλλική Σχολή του κοινωνικού
περιβάλλοντος, την ανάπτυξη από τον von Liszt του
Μαρβούργειου Προγράμματος, την υποβολή του Υπομνήματος του Manouvrier, καθώς και τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συμβολές πολλών στα σπουδαία Διεθνή

Συνέδρια, συγκαλούμενα σε τακτά διαστήματα ανά την
Ευρώπη.
Κύριο χαρακτηριστικό, η υιοθέτηση από την αρχή της
Αριστοτελικής επαγωγικής μεθόδου.
Έτσι, λόγω της μεγάλης σημασίας του 19ου αιώνα, είναι
εμφανής η σημασία εργασιών – σαν αυτήν της Κυρίας
Βλάχου - που να ανατέμνουν και να φωτίζουν ορισμένα
σημεία της εξέλιξης της επιστήμης μας.
Στον Πρόλογό μου στο έργο της έχω ήδη σημειώσει τα
θετικά αυτού του έργου.
Αναφέρω εκεί τα ακόλουθα:
“Το ανά χείρας πόνημα ασχολείται με αυτήν ακριβώς
την περίοδο και επιχειρεί με μια πιο φρέσκια ματιά να
σημειώσει τις πιο σημαντικές συμβολές κατά την διάρκειά της. Σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση, η
παρούσα μελέτη έχει σημαντικά εμπλουτισθεί, έχει μετατοπίσει το κέντρο βάρους της και έχει επεκταθεί στη
διερεύνηση της εξέλιξης της εγκληματολογικής σκέψης
εν γένει και όχι μόνο στα ζητήματα που αναφέρονται
στη βία. Η σημασία της ιστορικής προσέγγισης είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την κατανόηση και της σημερινής κατάστασης στην επιστήμη. Υπ’ αυτήν την έννοια
κάθε μελέτη που εντάσσεται σε αυτή την κατεύθυνση
είναι πολύ χρήσιμη και η σχετική προσπάθεια αξίζει να
τυγχάνει ενθάρρυνσης. Πολλώ μάλλον όταν διαπιστώνεται, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι η συγγραφέας κατέβαλε φιλότιμη προσπάθεια για να ανταποκριθεί στο δυσχερές έργο της ανάδειξης της συμβολής
των σκαπανέων της επιστήμης της Εγκληματολογίας”.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ
«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΕ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ»

Φωτογραφίες από τα δύο πάνελ των Εισηγητών. Διακρίνονται κατά σειρά από αριστερά οι κ.κ. Λ. Ρακιντζής, Φ. Μανώλαρος, Μ.
Καπαρδή, Δ. Ζιούβας και Α. Καπαρδής. Στο κέντρο και των δύο φωτογραφιών διακρίνεται ο συντονιστής της εκδήλωσης, Καθηγητής
κ. Κουράκης

Ιδρύτρια και Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας Κύπρου 2010-2017, παρουσίασε την αντιμετώπιση της διαπλοκής και της διαφθοράς στην Κύπρο. Στη συνέχεια,
ο κ. Λέανδρος Ρακιντζής, Γεν. Επιθεωρητής Δημόσιας
Διοίκησης ε.τ. και Αρεοπαγίτης ετ. παρουσίασε εισήγηση με θέμα “Πώς αντιμετωπίζουν (στην πράξη) τα φαινόμενα διαφθοράς οι αρμόδιοι διοικητικοί φορείς του
Ελληνικού Δημοσίου”. Ο κ. Φίλιππος Μανώλαρος, Πρόεδρος Εφετών Πολιτικών Δικαστηρίων, επικεντρώθηκε
ακολούθως στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας
από τα Ελληνικά Δικαστήρια, ενώ ο κ. Δημήτριος Ζιούβας, Επίκουρος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου Παντείου
Πανεπιστημίου, Visiting Associate Professor in Criminal
Law and Compliance, Sussex Law School, παρουσίασε
το ποινικό οπλοστάσιο και την αντεγκληματική πολιτική
περί διαφθοράς στην Ελλάδα. Τέλος, ο κ. Ανδρέας Καπαρδής, Καθηγητής στο Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου
Κύπρου παρουσίασε εισήγηση με θέμα “Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της Διαφθοράς: Μαθήματα από
την 60ετή διεθνή εμπειρία”. Την εκδήλωση συντόνισε
ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας
Καθηγητής κ. Νέστωρ Κουράκης.

Μία άποψη από το κοινό κατά την εκδήλωση για τη Διαφθορά
στο «Σπίτι της Κύπρου».

Την Τρίτη 8 Μαΐου 2018, η Ελληνική Εταιρεία Εγκληματολογίας συνδιοργάνωσε με τον Κυπριακό Σύνδεσμο
Εγκληματολόγων και το Κέντρο Ποινικών Επιστημών
του Παντείου Πανεπιστημίου εκδήλωση με θέμα την
“Αντιμετώπιση της Διαφθοράς σε Κύπρο και Ελλάδα”. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο “Σπίτι της
Κύπρου” (οδός Ξενοφώντος 2Α, Αθήνα). Αρχικά, η κ.
Μαρία Κραμβιά-Καπαρδή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Λογιστικής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και
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Εκδήλωση της Ομάδας Δράσης
Νέων με θέμα «Η Τέχνη ως μέσο
για την άμβλυνση των δεινών του
εγκλεισμού και την ενίσχυση της
κοινωνικής επανένταξης: Θεατρικές δράσεις με τη συμμετοχή
κρατουμένων»

Η Ομάδα Δράσης Νέων της Ελληνικής Εταιρείας
Εγκληματολογίας διοργάνωσε την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018 στο Παλαιό Κτήριο της Νομικής Σχολής του
ΕΚΠΑ εκδήλωση με θέμα «Η Τέχνη ως μέσο για την
άμβλυνση των δεινών του εγκλεισμού και την ενίσχυση
της Κοινωνικής Επανένταξης: Θεατρικές δράσεις με τη
συμμετοχή κρατουμένων». Στην εκδήλωση συμμετείχε
ως εισηγήτρια η κ. Σοφία Γιοβάνογλου, Διδάκτωρ Νομικής – Επιστημονική Συνεργάτις στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής), η οποία
παρουσίασε την εισήγησή της, με τίτλο «Η τέχνη στη
φυλακή ως υποβοηθητικός παράγοντας της κοινωνικής
επανένταξης του κρατουμένου», και επικεντρώθηκε στα
βασισμένα στην τέχνη του θεάτρου προγράμματα, στην
επίδρασή τους στην αυτο-αντίληψη του κρατουμένου
και κατ’ επέκταση στη μελλοντική αποχή του από το
έγκλημα. Στη συνέχεια, η κ. Σοφία Ιωαννίδη, Θεατρική
Παιδαγωγός και Διδάσκουσα στο Θεατρικό Εργαστήρι
του Καταστήματος Κράτησης Δομοκού και ο κ. Στρατής Πανούριος, Σκηνοθέτης-Θεατρικός ΣυγγραφέαςΗθοποιός και Διδάσκων στο Θεατρικό Εργαστήρι της
Δικαστικής Φυλακής του Κορυδαλλού, παρουσίασαν –
με βάση την επαγγελματική τους εμπειρία – τον τρόπο
λειτουργίας των θεατρικών ομάδων στα καταστήματα
κράτησης και την επίδραση που ασκείται έτσι στην άμβλυνση των δεινών του εγκλεισμού. Τις εισηγήσεις ακολούθησε διάλογος και ανταλλαγή απόψεων με όσους
παρακολούθησαν την εκδήλωση, δίνοντας την ευκαιρία
για γόνιμο προβληματισμό.

Επιμέλεια: Μαρίνα Γραμματικοπούλου &
Ανδρονίκη Λάππα,
Μέλη της Ομάδας Δράσης Νέων

Η εκ των εισηγητών της εκδήλωσης, κ. Σοφία Γιοβάνογλου, στο
βήμα.
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φικού υλικού δεν μπορεί να θεωρείται ότι επιφέρει μόνο
αρνητικά αποτελέσματα. Προκειμένου, λοιπόν, οι νέοι
να αναπτύξουν μια υγιή σεξουαλική ζωή, βασισμένη
στην αμοιβαιότητα και τη συναίνεση, είναι απαραίτητη
η παροχή σε αυτούς σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.
Στην μελέτη, τέλος, υπογραμμίζεται, η αναγκαιότητα
εντοπισμού των υπόλοιπων κοινωνικών και πολιτιστικών
παραμέτρων που οδηγούν τους άντρες στην άσκηση
σεξουαλικής βίας, καθώς η πορνογραφία αποτελεί,
απλώς, τον αποδιοπομπαίο τράγο ενός ευρύτερου κοινωνικού φαινομένου που χρήζει αντιμετώπισης.

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Επιμέλεια: Δρ. Βίκτωρ Τσιλώνης,
Αντιπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου του
Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στην Ελλάδα
Επιλογές ειδήσεων βάσει σχετικής πληροφόρησης
από τον Καθηγητή Χανς Γιούργκεν Κέρνερ
(Τύμπινγκεν)

Ποσοτική έρευνα για την επίδραση
της πορνογραφίας στην υγεία των
νέων: Ενδείξεις από το «sixteen 18
project» που πραγματοποιήθηκε
από το τμήμα Δημόσιας Υγείας και
Πολιτικής του LSHTM

Εκστρατεία για την απομάκρυνση
των ανηλίκων από το σύστημα απονομής δικαιοσύνης για τους ενήλικους εγκληματίες στις Η.Π.Α.
Η «Οργάνωση για τη Δικαιοσύνη στους Νέους (CFYJ)»,
η οποία εξέδωσε τα πορίσματά της τον Μάρτιο του
2018, στοχεύει στην ανάπτυξη τρόπων απόδοσης ευθύνης στους νέους για τις πράξεις τους, εξαλείφοντας
παράλληλα τις βλαπτικές συνέπειες που επιφέρει η
έκθεση σε δικαστήρια και φυλακές για ενηλίκους. Ήδη
από το 2012, η Εθνική Ομάδα Εργασίας της Εισαγγελίας για παιδιά που εκτίθενται σε βία συνέστησε στους
εισαγγελείς να παραπέμπουν, όποτε είναι δυνατό, τους
νέους παραβάτες στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης
ανηλίκων, αντί να εισάγουν τις υποθέσεις τους σε δικαστήρια ενηλίκων. Βάσει στατιστικών του 2014, το ποσοστό αυτοκτονιών στο γενικό πληθυσμό ηλικίας 10-17
ετών ανερχόταν σε 4.04 νέους ανά 100.000 άτομα, την
ίδια στιγμή που για τους ανηλίκους που κρατούνταν σε
φυλακές ενηλίκων το ποσοστό αυτό γινόταν 9 φορές
μεγαλύτερο (36 νέοι ανά 100.000). Παράλληλα, ένας
ανήλικος που κρατείται σε φυλακές ενηλίκων εκτιμάται
ότι έχει 34% περισσότερες πιθανότητες να συλληφθεί
ξανά για κάποιο έγκλημα σε σχέση με συνομηλίκους
του. Η εκστρατεία αυτή παρακινεί, επίσης, δικαστές
και εισαγγελείς, στην περίπτωση που αποφασίσουν τη
μεταφορά μιας τέτοιας υπόθεσης σε δικαστήριο ενη-

Η ποσοτική αυτή έρευνα βασίστηκε σε συνεντεύξεις
νέων ηλικίας 16-18 ετών, προερχόμενων από τρεις ξεχωριστές περιοχές της Αγγλίας και από διάφορες κοινωνικοοικονομικές τάξεις. Τα πορίσματά της στηλιτεύουν τις
θέσεις πολιτικών των Ηνωμένων Εθνών και διάφορων
δημοσιογράφων που υποστηρίζουν ότι η πορνογραφία
αποτελεί «κρίση της δημόσιας υγείας». Σύμφωνα με τη
μελέτη αυτή, οι απόψεις ότι η παρακολούθηση πορνογραφικού υλικού αποτελεί την αιτία για την σεξουαλική βία και την παρενόχληση γυναικών δεν στηρίζονται
σε επαρκείς ενδείξεις. Η έρευνα, καταρχάς, έδειξε ότι
ενδέχεται, μεν, συγκεκριμένες βλάβες στην υγεία να
προκύψουν από τη χρήση της πορνογραφίας ως μέσο
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, ιδιαίτερα όσον αφορά
τα είδη της σεξουαλικής πράξης και τους τρόπους τέλεσης αυτών. Αλλ’, ότι, από την άλλη πλευρά, οι θέσεις
αυτές είναι αποσπασματικές και προκατειλημμένες, καθώς θυματοποιούν τη γυναίκα, χωρίς να εξετάζουν την
επιρροή της πορνογραφίας στις ίδιες τις γυναίκες. Βάσει συνεντεύξεων που έγιναν με τους συμμετέχοντες
νέους, διαπιστώθηκε ότι οι νέοι δεν έχουν άλλες πηγές
σεξουαλικής αγωγής και επομένως η χρήση πορνογρα41
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λίκων, να λαμβάνουν υπόψη, όχι μόνο παράγοντες που
σχετίζονται με τη φύση της παράβασης, αλλά και τις
ατομικές ανάγκες του ανηλίκου, όπως είναι η ηλικία, η
ωριμότητα, η ύπαρξη πνευματικής, φυσικής, συναισθηματικής ανικανότητας, το ιστορικό βίας, η οικογενειακή
και κοινωνική υποστήριξη και η είσοδός του σε αποκαταστατικό πρόγραμμα. Κάποιες Πολιτείες όπως το Νιου
Τζέρσεϋ και η Καλιφόρνια έχουν ήδη κωδικοποιήσει
τέτοιου είδους κριτήρια για τη μεταφορά μιας υπόθεσης. Τέλος, μέσω της εκστρατείας καταδεικνύονται οι
εθνικές και φυλετικές διακρίσεις που υπάρχουν στις μεταφορές ανηλίκων στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης
των ενηλίκων και πρέπει να εξαλείψουν οι εισαγγελείς
και δικαστές. Το 2014, οι έγχρωμοι νέοι, μολονότι αποτελούσαν το 14% του γενικού πληθυσμού και το 35,9% των
νέων παραβατών, αντιπροσώπευαν το 52,5% των νέων
παραβατών που παραπέμπονταν στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης των ενηλίκων.

επήρεια αλκοόλ. Οι συμμετέχουσες που παρουσίασαν
μεγαλύτερα ποσοστά αυτο-ενοχοποίησης, λόγω μέθης,
ήταν λιγότερο πρόθυμες να αναφέρουν το περιστατικό
του υποθετικού βιασμού στην αστυνομία. Τα ποσοστά
αυτο-ενοχοποίησης ήταν πολύ πιο αυξημένα στα θύματα που πίστευαν ότι έχουν καταναλώσει αλκοόλ και
ήταν υπό την επήρεια μέθης κατά την διάρκεια της περιγραφής του υποθετικού σεναρίου βιασμού.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου εντείνει τις προσπάθειές τις
προκειμένου να εξαλείψει τον εξτρεμισμό στις φυλακές.
Με δελτίο τύπου το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Ηνωμένου Βασιλείου, στις 11 Απριλίου του 2018, ανακοίνωσε τη λειτουργία και δεύτερου κέντρου διαχωρισμού
κρατουμένων με εξτρεμιστική ιδεολογία στη φυλακή
HM Full Sutton, ενώ μια τρίτη εγκατάσταση θα τεθεί
σε λειτουργία μέχρι το τέλος του έτους στο Ηνωμένο
Βασίλειο. Καθώς εξτρεμιστές από τη Συρία και το Ιράκ
εξακολουθούν να έρχονται στην Ευρώπη, αυξάνονται,
επίσης διαρκώς, οι κρατούμενοι που φυλακίστηκαν για
εγκλήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, αγγίζοντας το ποσοστό του 75%. Αποτέλεσμα των παραπάνω
είναι να έχουν διορισθεί στις φυλακές 100 υπάλληλοι
που ειδικεύονται στην αντιτρομοκρατία. Παράλληλα,
έχει δημιουργηθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης των αστυνομικών και ήδη το έχουν παρακολουθήσει πάνω από
13.000 αστυνομικοί υπάλληλοι, ώστε να μπορούν να
εντοπίσουν, να αναφέρουν και να αντιμετωπίσουν κάθε
εξτρεμιστική συμπεριφορά. Με το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και το δεύτερο αυτό κέντρο διαχωρισμού, όπου θα τοποθετούνται όσοι εμπλέκονται στον
προγραμματισμό της τρομοκρατίας ή θεωρούνται ότι
θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια, καθώς επίσης
και όσοι επιδιώκουν να επηρεάσουν άλλους για να διαπράξουν τρομοκρατικά εγκλήματα, η κυβέρνηση του
Ηνωμένου Βασιλείου στοχεύει στην αντιμετώπιση της
εξάπλωσης αυτής της ιδεολογίας μέσα στις φυλακές.

Ο ρόλος της κατανάλωσης αλκοόλ
και της αυτο-ενοχοποίησης του θύματος στην αδυναμία καταγγελίας
του βιασμού του
Στις 15 Δεκεμβρίου του 2017 δημοσιεύθηκαν από το
τμήμα ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ
τα αποτελέσματα πειραματικής έρευνας, η οποία εξέτασε εάν η μέθη ενός θύματος και η αυτο-ενοχοποίησή
του έχουν αντίκτυπο στο κατά πόσο συνειδητοποιεί ότι
είναι θύμα βιασμού και στο αν τελικά θα καταγγείλει το
περιστατικό στις αρχές. Πριν από την περιγραφή του
υποθετικού σεναρίου βιασμού, δόθηκε τυχαία σε 38
από τις 79 συμμετέχουσες ηλικίας 18-32 ετών αλκοόλ,
η κατανάλωση του οποίου δεν ήταν ικανή να επηρεάσει
την πιθανότητα να αντιληφθούν τη μη συναινετική συνουσία. Παράλληλα, στις υπόλοιπες 41 συμμετέχουσες
δόθηκε μεταλλικό νερό με κομμάτια lime εμποτισμένα
με βότκα. Η πεποίθηση των γυναικών για το τι είχαν καταναλώσει και το αν αισθάνονταν μέθη καταγράφηκαν.
Το 61% των γυναικών θεώρησαν ότι βρίσκονται υπό την
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Η κυβέρνηση της Μασαχουσέτης
ψήφισε σύνολο μεταρρυθμίσεων
με σκοπό την προστασία των επισκέψεων σε κρατουμένους στις φυλακές.

ήταν η καταγραφή των ποσοστών σφάλματος στην
ταυτοποίηση δακτυλικών αποτυπωμάτων. Οι ερευνητές
επιχείρησαν να προσδιορίσουν ποιοι παράγοντες επιδρούν στις συγκρίσεις δακτυλικών αποτυπωμάτων, να
αξιολογήσουν τον βαθμό δυσκολίας που δημιουργούν
αυτοί σε κάθε σύγκριση και στη συνέχεια να συνδέσουν
τον βαθμό δυσκολίας μ’ ένα ποσοστό σφάλματος. Έτσι,
συγκέντρωσαν σε μια βάση δεδομένων 103 εκτυπώσεις
δακτύλων, τα οποία είχαν αγγίξει διάφορες επιφάνειες,
και εξέτασαν 200 λανθάνοντα και γνωστά ζεύγη δακτυλικών αποτυπωμάτων με διάφορους συνδυασμούς,
καταλήγοντας σε 2.282 συγκρίσεις. Η συνολική ακρίβεια ήταν 91% και οι ερευνητές κατέληξαν στο ότι τα
ποσοστά σφάλματος μπορούν επακριβώς να προσδιοριστούν από τους παράγοντες που επιδρούν στη δυσκολία σύγκρισης, και ότι για το λόγο αυτό είναι δυνατή η
δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος που
μπορεί να βαθμολογήσει τη δυσκολία συγκρίσεων δακτυλικών αποτυπωμάτων και να προβλέψει το πιθανό
ποσοστό σφάλματος.

Στα τέλη Μαρτίου του 2018 και έπειτα από πολύμηνες
διαβουλεύσεις των λαϊκών οργανώσεων και των νομοπαρασκευαστικών επίτροπων, η επιτροπή διάσκεψης,
η οποία είχε αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ
της Βουλής και της Γερουσίας της Μασαχουσέτης, κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με τη μεταρρύθμιση της
ποινικής δικαιοσύνης. Μεταξύ των μέτρων στα οποία
υπήρξε σύγκλιση είναι η πρόβλεψη και η προστασία
των επισκέψεων στις φυλακές των οικογενειών των
κρατουμένων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι δεν είναι
δυνατή η άνευ λόγου απαγόρευση των οικογενειακών
επισκέψεων στους κρατουμένους, καθώς και ότι αυτές
δεν μπορούν να περιοριστούν κάτω από δύο φορές την
εβδομάδα. Επιπλέον, ορίζεται ότι η χρήση βίντεο ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών που αποσκοπούν στην επικοινωνία των κρατουμένων με τους οικείους τους δεν
δύνανται σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν την
φυσική παρουσία των τελευταίων στην φυλακή και την
διαπροσωπική επαφή με τους κρατουμένους. Τελικά,
στις 13 Απριλίου 2018, ο κυβερνήτης Τσάρλι Μπέικερ
υπέγραψε το εκτενές νομοσχέδιο που περιλαμβάνει
τις προαναφερθείσες προβλέψεις.

Η επίδραση της ραπ και χιπ-χοπ
μουσικής στο κάπνισμα των νεαρών ενηλίκων.
Στις 16 Φεβρουαρίου του 2018 δημοσιεύθηκαν τα πορίσματα πειραματικής έρευνας με αντικείμενο το κατά
πόσο επιδρούν τα ραπ και χιπ-χοπ τραγούδια, οι στίχοι
των οποίων αναφέρονται στη χρήση ουσιών, στη συνήθεια του καπνίσματος των νεαρών ενηλίκων. Η διεξαγωγή της πειραματικής αυτής έρευνας πραγματοποιήθηκε
έπειτα από έγκριση του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης.
Το πείραμα διεξήχθη μεταξύ 74 Ολλανδών τακτικών καπνιστών, ηλικίας 17-25 ετών. Οι συμμετέχοντες χωρίσθηκαν σε τρεις ομάδες και έλαβαν μέρος στο πείραμα για
διάστημα 9 μηνών. Η πρώτη ομάδα, αποτελούμενη από
28 άτομα, κλήθηκε να ακούει κατά τη διάρκεια του πειράματος ποπ μουσική. Στη δεύτερη ομάδα, που αποτελούνταν από 24 άτομα, οι ερευνητές ζήτησαν να ακού-

Εθνικό Ινστιτούτο Δικαιοσύνης των
Η.Π.Α.: Διεξαγωγή Ερευνητικού
Προγράμματος με στόχο τον προσδιορισμό της δυσκολίας συγκρίσεως δακτυλικών αποτυπωμάτων
Στις 22 Μαρτίου του 2018 δημοσιεύθηκαν τα πορίσματα του Ερευνητικού Προγράμματος, που διεξήχθη υπό
την καθοδήγηση της Jenifer Mnookin, κοσμήτορος της
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου UCLA. Στόχος του
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σει ραπ και χιπ-χοπ μουσική, χωρίς αναφορές στους
στίχους στη χρήση ουσιών, αντίθετα με την τελευταία
ομάδα των 22 ατόμων, που επίσης κλήθηκε να ακούσει
ραπ και χιπ-χοπ, αλλά με στίχους που αναφέρονταν συνεχώς στη χρήση ουσιών. Οι συμμετέχοντες δεν γνώριζαν ότι στόχος του πειράματος ήταν η καταμέτρηση
των τσιγάρων που καπνίζουν, ενώ ακούν συγκεκριμένο
είδος μουσικής. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν
ότι οι ομάδες που κατά τη διάρκεια του πειράματος
άκουγαν ραπ και χιπ-χοπ δεν παρουσίασαν μεγαλύτερα ποσοστά καπνίσματος σε σχέση με την ομάδα που
άκουγε ποπ μουσική. Επιπλέον και παρά τις προσδοκίες,
δεν υπήρξε σημαντική διαφορά ούτε μεταξύ των δύο
ομάδων που κλήθηκαν να ακούσουν ραπ και χιπ-χοπ με
και χωρίς αναφορές στη χρήση ουσιών στους στίχους
αντίστοιχα.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΥΠΟΘΕΣΗ
PROSECUTOR
ONGWEN (ICC-02/04-01/15)

V.

Ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου εισήχθη η
υπόθεση του Dominic Ongwen, του πρώην Διοικητή Ταξιαρχίας του «Στρατού Αντίστασης του Κυρίου» (LRA),
ο οποίος κατηγορείται για 70 εγκλήματα πολέμου και
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Τα εγκλήματα αυτά
σχετίζονται με επιθέσεις σε πολίτες που βρίσκονταν σε
χώρους προορισμένους για εκτοπισμένα άτομα εντός
της χώρας τους, στις περιοχές Lukodi, Pajule, Odek and
Abok (βόρεια Ουγκάντα), από τον Οκτώβριο του 2003
έως τον Ιούνιο του 2004. Ο κατηγορούμενος δήλωσε
αθώος για όλες τις κατηγορίες. Επιπλέον, εικάζεται ότι
ο Dominic Ongwen, ο Joseph Kony και οι υπόλοιποι
στρατιωτικοί της Ταξιαρχίας Sinia, κατά το χρονικό διάστημα που βρίσκονταν στην βόρεια Ουγκάντα, απήγαγαν γυναίκες, τις οποίες βασάνιζαν και βίαζαν, ενώ ταυτόχρονα προσηλύτιζαν παιδιά κάτω των 15 ετών, ώστε
να γίνουν μέλη του Στρατού Αντίστασης.
Η δίκη ξεκίνησε στις 6 Δεκεμβρίου του 2016 με τις εισαγωγικές δηλώσεις της Εισαγγελίας του ΔΠΔ και των
αντιπροσώπων των θυμάτων. Στις 6 Οκτωβρίου, το Δικαστήριο ενημέρωσε τους διαδίκους για το πρόγραμμα
των συζητήσεων της υπόθεσης, οι οποίες ορίστηκαν για
το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2018. Η υπεράσπιση
ζήτησε την τροποποίηση του προγράμματος, με το επιχείρημα ότι λόγω της αναπηρίας του, ο κατηγορούμενος δεν είχε τον απαραίτητο χρόνο να προετοιμαστεί.
Η Εισαγγελία αντέτεινε ότι δεν υπήρχαν αποδεικτικά
στοιχεία για τον ισχυρισμό της Υπεράσπισης. Πάντως,
το Δικαστήριο τροποποίησε, στις 16 Νοεμβρίου του
2018, το πρόγραμμά του.
Βάσει του αναθεωρημένου προγράμματος, η κατηγορούσα αρχή, από τις 15 Ιανουαρίου μέχρι και το τέλος

Πρόσκληση για τη συμμετοχή στο
ετήσιο συνέδριο της Οργάνωσης
Graphic Justice Research Alliance
(GJRA)
Η Οργάνωση GJRA απευθύνει κάλεσμα για τη συμμετοχή στο ετήσιο συνέδριο με θέμα «Νόμος, Κόμιξ
και Δικαιοσύνη», που θα λάβει χώρα στο Κολέγιο St.
Francis, στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Το συνέδριο
θα πραγματοποιηθεί στις 20 Οκτωβρίου του 2018. Το
κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 20 δολάρια για τα
μέλη της GJRA και στα 25 δολάρια για όσους δεν είναι
μέλη αυτής. Η συμμετοχή είναι δωρεάν για τους φοιτητές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν περίληψη 250 λέξεων του θέματος που θέλουν να παρουσιάσουν, απευθυνόμενοι στον Nickie Phillips (nphillips@
sfc.edu.) μέχρι και τις 10 Ιουλίου του 2018. Παράλληλα,
πρέπει να αποστείλουν και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα 150 λέξεων.
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Γερμανικό Επιστημονικό Περιοδικό για το Ποινικό Δίκαιο
Ανηλίκων / Νέων και την Αρωγή της Νεότητας

Μαρτίου, εισέφερε τους ισχυρισμούς της και τους 10
μάρτυρές της, μεταξύ των οποίων εξετάστηκαν και 3
ειδικοί ψυχολόγοι.
Την κατηγορούσα αρχή θα ακολουθήσουν με την παρουσίαση των μαρτύρων τους οι αντιπρόσωποι των θυμάτων, οι οποίοι θα καλέσουν σε κατάθεση 6 θύματα
από την προκαταρκτική λίστα μαρτύρων, και 2 πραγματογνώμονες.
Τελευταίοι θα καταθέσουν οι μάρτυρες της υπεράσπισης. Η υπεράσπιση υπέβαλε στις 14 Δεκεμβρίου του
2017 εμπιστευτική λίστα προσωρινών μαρτύρων, δηλώνοντας ενδεικτικά τα ονόματα 20, ακόμη, μαρτύρων για
τον τελικό κατάλογο.

Επιμέλεια: Δρ. Ευδοξία Φασούλα
Το γερμανικό επιστημονικό περιοδικό για το Ποινικό
Δίκαιο Ανηλίκων / Νέων και την Αρωγή της Νεότητας
(Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe,
ZJJ) αποτελεί περιοδική έκδοση της Γερμανικής Ένωσης
των Δικαστηρίων Νεότητας και των Επιμελητών Ανηλίκων / Νέων (Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte
und Jugendgerichtshilfen e.V., DVJJ). Οι παρουσιαζόμενες στο περιοδικό θεματικές αφορούν:

Ορκίστηκε ο νέος Γραμματέας του
Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου
(ΔΠΔ), κ. Peter Lewis

• Το ποινικό δίκαιο ανηλίκων / νέων
• Τη συμμετοχή της αρωγής νεότητας στην ποινική δια-

Στις 17 Απριλίου 2018, ο κ. Peter Lewis ορκίστηκε ως
Γραμματέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, κατά
τη διάρκεια δημόσιας τελετής, η οποία έλαβε χώρα
στην έδρα του Δικαστηρίου, στη Χάγη της Ολλανδίας.
Ο Πρόεδρος του ΔΠΔ, δικαστής Chile Eboe-Osuji, προέδρευσε της Συνόδου και ο Πρόεδρος της Συνέλευσης
των Κρατών – Μελών (ASP), κ. O-Gon Kwon ήταν ο επίσημος μάρτυρας της ορκωμοσίας του νέου Γραμματέα
του ΔΠΔ.
Ο κ. Peter Lewis υπέγραψε τον όρκο του ενώπιον του
Προέδρου της Συνέλευσης των Κρατών – Μελών και εκφώνησε, στη συνέχεια, τον πρώτο του λόγο ως Γραμματέας του ΔΠΔ, δηλώνοντας ότι θα αναλάβει, με πλήρη
σοβαρότητα, τα καθήκοντα και τις ευθύνες της Γραμματείας και του Δικαστηρίου, έχοντας πλήρη συναίσθηση
των αυξημένων προκλήσεων του ρόλου του.
Ο κ. Peter Lewis εκλέχθηκε για περίοδο πέντε ετών από
τους δικαστές του ΔΠΔ, στις 28 Μαρτίου του 2018. Ως
Γραμματέας, θα ασκεί τα καθήκοντα κύριου διοικητικού
υπαλλήλου του Δικαστηρίου υπό την εποπτεία του Προέδρου και θα ηγείται ενός εκ των 4 οργάνων του Δικαστηρίου, της Γραμματείας.

δικασία και τους επιμελητές ανηλίκων / νέων

• Θεωρία και πράξη της παιδαγωγικής εργασίας με ανήλικους / νεαρούς παραβάτες

• Την εγκληματολογία της νεανικής παραβατικότητας
• Το σωφρονιστικό σύστημα στην περίπτωση ανηλίκων
/ νέων παραβατών

Στο τελευταίο τεύχος (Μαρτίου 2018) και ανάμεσα στις
λοιπές επιστημονικές συμβολές ξεχωρίζει η ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσα δημοσίευση του δικαστή του Eilenburg,
Ruben Franzen με θέμα τις ώρες κοινωφελούς εργασίας σύμφωνα με τον γερμανικό ποινικό κώδικα ανηλίκων
/ νέων (“Arbeitsstunden nach dem JGG”, σελ. 43 – 47).
Θεματική που εξάλλου ενδιαφέρει και λόγω της σχετικής ελληνικής νομοθετικής επικαιρότητας (βλ. την
Υ.Α. 73461/2017 σχετικά με την παροχή κοινωφελούς
εργασίας από ανήλικους δράστες, η οποία σχολιάζεται και στο παρόν τεύχος του Newsletter). Μεταξύ άλλων διερευνάται το ζήτημα της νοηματοδότησης του
συγκεκριμένου αναμορφωτικού μέτρου τόσο από την
πλευρά του δράστη όσο και από την πλευρά του θύματος αλλά και των ειδικών. Εύστοχη δε η παρατήρηση
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ότι οι ειδικοί, υπεύθυνοι για την εκτέλεση του εν λόγω
αναμορφωτικού μέτρου, ενδέχεται να προσλαμβάνουν
με τρόπο διαφορετικό τη σημασία αυτού για το νεαρό
δράστη, ενώ ταυτοχρόνως είναι ελάχιστα διερευνημένη η πρόσληψη του εν λόγω μέτρου από το θύμα. Το
άρθρο εξετάζει επίσης την αξία της (κοινωφελούς) εργασίας για την ενεργοποίηση του αισθήματος ευθύνης
εκ μέρους του νεαρού δράστη (συμπεριλαμβανομένης
και της συμβολικής μέσω της εργασίας ανάληψης ευθύνης για το προκληθέν κοινωνικό κακό) και για τις
δυνατότητες αυτοπειθαρχίας του, για την ενδυνάμωση
της συνεργασίας και την ενίσχυση των κοινωνικών και
επικοινωνιακών δεξιοτήτων του. Τονίζεται παράλληλα η
ανάγκη το συγκεκριμένο αναμορφωτικό μέτρο να μην
συνιστά μία απλή, διεκπεραιωτική διαδικασία με συχνά
δυσάρεστο εργασιακό περιεχόμενο αλλά να διατηρεί
και έναν στοιχειώδη θετικό, ανταποδοτικό χαρακτήρα
για τον νεαρό παραβάτη και να τον βοηθά στο χτίσιμο
«παραγωγικότητας», «επιτυχίας» και δημιουργικότητας,
έτσι να ώστε να διασφαλίζεται και η εσωτερική κινητοποίησή του.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Επιμέλεια: Δρ. Ευδοξία Φασούλα

Εγκαίνια του ξενώνα της
ΕΠΑΝΟΔΟΥ
Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ, ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εγκαινίασε τη λειτουργία του πρώτου Ξενώνα προσωρινής φιλοξενίας αποκλειστικά για αποφυλακισθέντες στην Ελλάδα.
Ο πρότυπος, για τα ελληνικά δεδομένα, Ξενώνας, ενισχύθηκε και με τη χορηγία της Βουλής των Ελλήνων.
Έχει ήδη προσφέρει φιλοξενία σε 6 αποφυλακισθέντες,
ενώ στην παρούσα φάση φιλοξενεί 3 άτομα. Σκοπός
του ξενώνα είναι να λειτουργήσει ως ένα ασφαλές
πλαίσιο κατά την κρίσιμη μεταβατική περίοδο μετά την
αποφυλάκιση. Κατά την παραμονή οι φιλοξενούμενοι/
αποφυλακισθέντες συμμετέχουν σε μια σειρά από προσαρμοσμένες παρεμβάσεις προκειμένου να είναι σε
θέση να σχεδιάσουν αλλά και να θέσουν σε εφαρμογή
τα επόμενα βήματα, με την υποστήριξη της προσφερόμενης από την ΕΠΑΝΟΔΟ συμβουλευτικής υποστήριξης.
Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 24-01-2018 παρουσία της Προέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήματος και λοιπών Δομών Εγκλεισμού
Κρατουμένων, κ. Παναγιώτας Κοζομπόλη – Αμανατίδη,
η οποία εκπροσώπησε και τον Πρόεδρο της Βουλής,
του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του
ΥΔΔΑΔ κ. Ευτύχη Φυτράκη που εκπροσώπησε και τον
Υπουργό ΥΔΔΑΔ, της Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ.
Ξένης Δημητρίου, του Γενικού Διευθυντή της Γεν. Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Πολιτικής του ΥΔΔΑΔ κ. Ιωάννη Σταλίκα και λοιπών εκπροσώπων του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, της Καθηγήτριας κ. Χριστίνας Ζαραφω46
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νίτου-Προέδρου του ΔΣ- και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, της Διευθύντριας κ.
Φ.Μηλιώνη, των συμβούλων, συνεργατών και υπαλλήλων της. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ακόμη υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, φίλοι, εθελοντές
και αποφυλακισθέντες που παρακολουθούν τις δράσεις
της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Οι προσκεκλημένοι εξέφρασαν τον
ενθουσιασμό και την ικανοποίησή τους για το χώρο φιλοξενίας αλλά και συνολικά για το εγχείρημα.
Τα εγκαίνια συνοδεύτηκαν από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΕΠΑΝΟΔΟΥ και την απονομή των
επαίνων σε δέκα αποφυλακισθέντες που είχαν βραβευτεί από την ΕΠΑΝΟΔΟ στο ετήσιο συνέδριο της,
για την επιτυχημένη πορεία τους στην κοινωνική επανένταξη. Οι έπαινοι συνοδεύθηκαν και από συμβολικά
βραβεία (tablets). Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
προσφέρθηκαν εδέσματα που είχαν ετοιμάσει οι φιλοξενούμενοι του Ξενώνα, οι οποίοι φρόντισαν και για την
μουσική επιμέλεια.»
(από την ιστοσελίδα της Επανόδου, http://epanodos.
org.gr/web/guest/ekdeloseis)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΣΤΕΑΚΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
http://easte.panteion.gr/index.php/el-gr/

Σεμινάριο « Έγκλημα και
Κινηματογράφος»
Στις 27 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00-21:00 ξεκίνησε ο
Δ´ κύκλος του σεμιναρίου «Έγκλημα και Κινηματογράφος», το οποίο υλοποιείται από το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου
σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κοινωνικής Πληροφορικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Κατ’ αντιστοιχία
με τους προηγούμενους κύκλους, oι προβολές πλαισιώνονται από εισαγωγικές επιστημονικές προσεγγίσεις
ειδικευμένων εισηγητών, τόσο Ακαδημαϊκών όσο και
Ειδικών Επιστημόνων αλλά και Εμπειρογνωμόνων με ειδική κατάρτιση στην εκάστοτε θεματική, οι οποίες αποτελούν το έναυσμα για την καλλιέργεια επιστημονικού
προβληματισμού και διαλόγου.
Οι στόχοι του Σεμιναρίου συνοψίζονται ως εξής:
• Η μελέτη του αντικειμένου της Εγκληματολογικής Επιστήμης, στη βάση και των υφιστάμενων κοινωνικών, πολιτικών και ιστορικών συνθηκών
• Η ανάδειξη και κριτική προσέγγιση των στερεοτύπων
του εγκληματικού φαινομένου, όπως αυτά αναπαριστώνται και στον κινηματογράφο
• Η εμβάθυνση στις ερμηνευτικές του εγκληματικού
φαινομένου εγκληματολογικές προσεγγίσεις, μέσα από
την αναζήτηση και επισήμανση σημείων σύνδεσης και
απόκλισης των θεωρητικών και εμπειρικών προσεγγίσεων του αντικειμένου με την κινηματογραφική προβολή
του
• Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των νέων Επιστημόνων
• Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην Εκπαιδευτι47
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κή διαδικασία
• Η καλλιέργεια του Επιστημονικού λόγου και διαλόγου
σε ένα εναλλακτικό περιβάλλον.
Με το πέρας του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να διαμορφώσουν πλήρη εικόνα για την
χρησιμότητα των εγκληματολογικών θεωριών και την
αλληλοτροφοδότηση της θεωρητικής και εμπειρικής
εγκληματολογικής έρευνας, εργαλεία χρήσιμα και για
τη μετέπειτα ακαδημαϊκή και την ευρύτερη κοινωνική
τους δραστηριότητα.
Το σεμινάριο διεξάγεται ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 21.00 στο Αμφιθέατρο 2 του Παντείου Πανεπιστημίου.
Κάθε συνάντηση περιλαμβάνει: (α) σύντομη εισαγωγή
στην υπό συζήτηση εγκληματολογική προσέγγιση μέσα
απο την αξιοποίηση οπτικού υλικού-προβολή διαφανειών (Power point), (β) την προβολή της ταινίας και γ)
συζήτηση στο τέλος κάθε προβολής με το σύνολο των
συμμετεχόντων και των προσκεκλημένων κάθε φορά
εισηγητών. Δικαίωμα συμμετοχής στο Σεμινάριο, έχουν
Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, Διδάκτορες, Επιστήμονες και Επαγγελματίες με ειδικό ενδιαφέρον για την Επιστήμη της Εγκληματολογίας. Στο πλαίσιο
του Δ’ Κύκλου του Σεμιναρίου, θα πραγματοποιηθεί Εκπαιδευτική Επίσκεψη σε Σωφρονιστικό Κατάστημα.
Οργανωτική επιτροπή: Έλενα Συρμαλή, ΜΔΕ Εγκληματολόγος, Ντορίνα Ηλιοπούλου, MSc Εγκληματολόγος, Δημήτρης Παπαδημητρόπουλος, Νομικός-ΜΔΕ
Εγκληματολογίας
Επιστημονικά Υπεύθυνοι του Σεμιναρίου:
- Η Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Καθηγήτρια Χρ.
Ζαραφωνίτου
- Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Κοινωνικής Πληροφορικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Ομ. Καθηγητής Χρ.
Τσουραμάνης.

To τρέχον πρόγραμμα του σεμιναρίου έχει ως
ακολούθως:
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τολογικής έρευνας» και η δημοσιοποίησή του με όλους

Σεμινάριο με θέμα:
«Μεθοδολογία
Εγκληματολογικών Ερευνών
και Μελετών» (Εαρινό εξάμηνο
ακαδημαϊκού έτους 2017-18)

τους δόκιμους τρόπους (αναρτήσεις. εκδόσεις, ημερίδα
κ.λπ.).
Το παρόν Σεμινάριο θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση των διερευνήσεων και των επιμέρους μελετών
καθώς και του συνταχθέντος κώδικα δεοντολογίας σε
ειδική ημερίδα στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους.
Στο Σεμινάριο μπορούν να συμμετέχουν μεταπτυχιακοί
φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες, μεταδιδάκτορες και ερευνητές με ειδική γνώση και εμπειρία
στη συγκεκριμένη θεματική.
Μετά το πέρας του Σεμιναρίου θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Συμμετοχής και Παρακολούθησης σε όσους
ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις του Σεμιναρίου και συμμετάσχουν σε όλη τη διαδικασία της κατάστρωσης και συγγραφής του Κώδικα Δεοντολογίας της

Το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Πα-

Εγκληματολογικής Έρευνας και τη σχετική Επιστημονι-

ντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Εργαστή-

κή Ημερίδα.

ριο Μεθοδολογίας και Έρευνας στην Εγκληματολογία

Οργανωτική επιτροπή: Κωνσταντίνος Πανάγος, Νο-

του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, διοργανώ-

μικός-Δρ.Εγκληματολογίας ΕΚΠΑ, Χριστίνα Τάτση,

νουν για δεύτερη συνεχή ακαδημαϊκή χρονιά το Σεμινά-

Νομικός ΜΔΕ και Υ.Δρ. Εγκληματολογίας Πάντειο Πα-

ριο Μεθοδολογίας Εγκληματολογικών Ερευνών και Με-

νεπιστήμιο, Ντόρα Γιαννάκη, Πολιτική επιστήμων, MA

λετών. Ο Β΄ Κύκλος του ως άνω Σεμιναρίου υλοποιείται

Security & Justice και Υ.Δρ. Εγκληματολογίας.

εντός του Εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημα-

Επιστημονικά Υπεύθυνες του Σεμιναρίου:

ϊκού έτους (διάρκεια έως 14-6-2018) και είναι αφιερω-

- Η Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκλημα-

μένος στο θέμα: «Δεοντολογία της Εγκληματολογικής

τολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Καθηγήτρια Χρ.

Έρευνας».

Ζαραφωνίτου

Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται η αναζήτηση των πηγών

- Για το Εργαστήριο Μεθοδολογίας και Έρευνας στην

(βιβλιογραφίας, κωδίκων, πρωτοκόλλων κ.λπ.) σχετικά

Εγκληματολογία του ΕΚΚΕ η Δρ. Ιωάννα Τσίγκανου

με ζητήματα δεοντολογίας της εγκληματολογικής έρευνας, η καταγραφή και κωδικοποίηση των βασικών αρχών
και των σχετικών θεμάτων προς διερεύνηση και μελέτη,
η συγγραφή ενός «κώδικα δεοντολογίας της εγκλημα49
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Ημερίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας
την Παρασκευή 16 Μαρτίου
2018, με θέμα «Ο ν. 4509/2017
για τους αδικοπραγούντες ψυχικά ασθενείς - Προκλήσεις για
τα συστήματα Δικαιοσύνης και
Ψυχικής Υγείας

Σταύρος Κοντονής
Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Ανδρέας Ξανθός
Υπουργός Υγείας
10:00 - 11:30 | 1ο Μέρος
Συντονισμός: Δημήτριος Πλουμπίδης
Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου
Αθηνών και Πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρίας
Ελισάβετ Συμεωνίδου - Καστανίδου
Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του
ν. 4509/2017
“Ποινικό δίκαιο για την αντιμετώπιση των ψυχικά ασθενών: χθες και σήμερα”

Η ημερίδα είχε σκοπό να παρουσιάσει το νέο θεσμικό
πλαίσιο ποινικής μεταχείρισης των ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής
διαταραχής.

Αθανάσιος Δουζένης
Καθηγητής Ψυχιατρικής - Ψυχοΐατροδικαστικής ΕΚΠΑ,
Διευθυντής Β’ Ψυχιατρικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Αττικόν
“Η σημασία των ψυχικά πασχόντων που έχουν κριθεί
ακαταλόγιστοι για την αποασυλοποίηση”
Σπυριδούλα Καλαντζή
Διοικήτρια του Ψ.Ν.Α. και του Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο”
“Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται της
ποινής λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, η περίπτωση του Ψ.Ν.Α.”
11:30 - 12:00 | Συζήτηση
12:00 - 12:30 | Διάλειμμα
Το Πρόγραμμα της Ημερίδας είχε ως εξής:

12:30 - 14:00 | 2ο Μέρος
Συντονισμός: Δημήτριος Παπαγεωργίου
Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

9:00 - 9:30 | Εγγραφές
9:30 - 10:00 | Χαιρετισμοί

Γιάννης Αλεξάκης
50
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Συνέδριο για τα Δικαιώματα
του Παιδιού, Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.

Δικηγόρος, νομικός σύμβουλος φορέων ψυχικής υγείας
“Οι συνθήκες νοσηλείας και τα μέσα αυξημένης ψυχιατρικής φροντίδας στον ν. 4509/2017”
Ιωάννης Παπαδόπουλος
Δ/ντης Ψυχίατρος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Κ.Ψ.Υ.
Αγίων Αναργύρων, Ψ.Ν.Α.
“Ο νέος Νόμος για τους μη καταλογιστέους ψυχικά
ασθενείς. Οι απαιτήσεις από τους λειτουργούς και τις
υπηρεσίες ψυχικής υγείας”

Η Έδρα Ουνέσκο «Διαπολιτισμικής Πολιτικής για μία
δραστήρια και αλληλέγγυα ιθαγένεια» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συνδιοργάνωσε συνέδριο, ανοιχτό για
το κοινό, με τίτλο «Τα Δικαιώματα του Παιδιού: Ένας
Σύγχρονος Διάλογος μεταξύ της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και της Κοινωνίας των Πολιτών», τη Δευτέρα 19
Μαρτίου 2018 στις 5 το απόγευμα, στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (1ος όροφος).
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε από τον Σύλλογο Εθελοντών Υποστήριξης Ανηλίκων & Νέων «Εντός#Εκτός»,
με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών λειτουργίας του,
και την Έδρα UNESCO «Διαπολιτισμικής Πολιτικής για
μια Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε συνεργασία με την Έδρα
UNESCO για την «Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη» του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Μαρία Μητροσύλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δικαίου
της Υγείας και Κοινωνιολογίας Δικαίου Α- Τ.Ε.Ι. Αθήνας,
Πρόεδρος Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των
Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές
“Κανόνες εκτέλεσης των μέτρων θεραπείας αδικοπραγούντων ψυχικά ασθενών: Από τη θέσπιση στην εφαρμογή”
Παρέμβαση:
Νικόλαος Παρασκευόπουλος
Ομότιμος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου της Νομικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
14:00 - 14:15 | Σύνοψη
Ευτύχης Φυτράκης
Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
Γεώργιος Γιαννόπουλος
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας
14:15 - 14:30 | Συζήτηση
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9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με θέμα «Δικαιοσύνη
και Πολιτική», 20-21 Μαρτίου
2018, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Live streaming συζήτηση για το
Διαδικτυακό και Διασυνοριακό Έγκλημα. 22 Μαρτίου 2018
και ώρα 12:00. Διοργάνωση:
Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής και Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Υπό την Αιγίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
- και με την ευγενή υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών
ΑΠΘ - διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Φιλοσοφικής
Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό και την Επιθεώρηση
Φιλοσοφείν. Πολιτικά Ανθρωπολογικά (Διευθυντής και
αντίστοιχα Εκδότης ο καθηγητής Φιλοσοφίας Σωκράτης Χ. Δεληβογιατζής) το Ένατο (9ο) Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με θέμα: Δικαιοσύνη και Πολιτική.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct
Κομοτηνής, εγκαινιάζοντας έναν νέο κύκλο ζωντανών
διαδικτυακών μεταδόσεων με θέμα την ασφάλεια των
Ευρωπαίων πολιτών στο διαδίκτυο, διοργάνωσε το πρώτο YouTube LIVE streaming την Πέμπτη 22 Μαρτίου
2018 στις 12:00 με τη συμμετοχή του κ. Γεώργιου Παπαπροδρόμου, Ταξίαρχου και Διευθυντή της Διεύθυνσης
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Βασική θεματική της διαδικτυακής αυτής μετάδοσης
ήταν το διασυνοριακό έγκλημα, ιδιαίτερα όταν αυτό
λαμβάνει χώρα διαδικτυακά, και πώς οι διωκτικές αρχές
των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργάζονται μεταξύ τους αλλά και με τη Europol (δηλ. της
υπηρεσίας πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
ζητήματα εγκληματικής φύσης) για την εξάρθρωση των
εγκληματικών δικτύων. Κατά τη διάρκεια της ζωντανής
μετάδοσης, ο κ. Παπαπροδρόμου αναφέρθηκε στα καθήκοντα και το έργο της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και σε παραδείγματα υποθέσεων διασυνοριακών
και διαδικτυακών εγκλημάτων στις οποίες χρειάστηκε
η συνεργασία των ευρωπαϊκών Αρχών. Επίσης, υπήρχε
η δυνατότητα οι πολίτες να θέτουν τα ερωτήματά τους
και να λαμβάνουν απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο.
Στόχος της ζωντανής μετάδοσης ήταν να εφοδιαστούν
οι πολίτες με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και τη δράση της εντός
και εκτός συνόρων.
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Πασχαλινό παζάρι του Ειδικού
Καταστήματος Κράτησης Νέων
Αυλώνα

σμησης, όλα σε πολύ χαμηλές τιμές. Στη διάρκεια του
παζαριού λειτούργησε επίσης η πολύ πετυχημένη κάθε
χρόνο λαχειοφόρος με δώρα όπως κοσμήματα, προσκλήσεις για θεατρικές παραστάσεις, θεραπευτικές συνεδρίες κ.ά. όπου όλοι-οι-λαχνοί-κερδίζουν.

Στις 29 Μαρτίου, στην Βιβλιοθήκη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθήνας, πραγματοποιήθηκε το Πασχαλινό
Bazaar του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα με χειροποίητες πασχαλινές δημιουργίες και γλυκίσματα των νεαρών κρατουμένων.

Ναύπλιο: «Σκοπός
μορφωτικός»
στις Αγροτικές Τίρυνθας
Διήμερη συνάντηση σε συνδιοργάνωση της Γενικής
Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου.
Το πρόγραμμα αφορούσε την εκπαίδευση των εθελοντών και την επανένταξη των κρατουμένων και παρουσιαστηκε την Παρασκευή 20 (17.00΄-20.00) και το
Σάββατο 21 Aπριλίου (11.00-14. 30΄), στο Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Ενηλίκων Τίρυνθας, στο 3ο χλμ.
Εθνικής οδού Ναυπλίου – Άργους, στο Ναύπλιο. Στη
διάρκεια της διήμερης εκδήλωσης έγινε αναλυτική παρουσίαση των διαφόρων κοινωνικών, πολιτιστικών και
άλλων δράσεων που αναπτύσσονται τους τελευταίους
μήνες με επιτυχία στο εν λόγω σωφρονιστικό κατάστημα.

Ξεblogάρισμα Πασχαλινό Bazaar
To ξεblogάρισμα, η ομάδα που ξεκίνησε το 2007 με
σκοπό την ενίσχυση των παιδιών έως 3 ετών, που ζουν
με τις φυλακισμένες μητέρες τους, και των άπορων κρατουμένων στις γυναικείες φυλακές του Ελαιώνα Θήβας,
διοργάνωσε το Πασχαλινό παζάρι της το Σαββατοκύριακο 31/3 και 1/4 στο ΓηΚ44, Λεωφ. Κωνσταντινοπόλεως 44, στον Κεραμεικό.
Στο παζάρι διατέθηκαν πασχαλινές χειροποίητες λαμπάδες και στολίδια, σπιτικά λικέρ και κουλουράκια,
γλυκά κουταλιού και μαρμελάδες, πολλοί τίτλοι ελάχιστα μεταχειρισμένων βιβλίων, επιλεγμένα ρούχα και
κοσμήματα από δεύτερο χέρι, είδη σπιτιού και διακό-
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« Όταν η Βία πάει σχολείο….
Από την οικογενειακή της εγγραφή στη σχολική μετεγγραφή της»
Ημερίδα, στις 25.04., του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εταιρείας
Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά
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κής Σχολής ΕΚΠΑ, Ακαδημαϊκός
- Αθανάσιος Κατσιρώδης, Άντεισαγγελέας Άρείου Πάγου
- Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Άναπληρωτής Καθηγητής
Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων
Ποινικολόγων
- Βασίλειος Αλεξανδρής, Δ.Ν. – πρ. Πρόεδρος ΔΣΑ
Εισηγητές:
- Ιωάννης Γιαννίδης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ΕΕΠΔ
- Klaus Günther, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Φρανκφούρτης, Διευθυντής του Cluster of
Excellence «Normative Orders», Πανεπιστημίου Φρανκφούρτης
- Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής
ΑΠΘ
- Χρίστος Μυλωνόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής
ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ίνστιτούτου Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, Μέλος της Ευρωπαϊκής Άκαδημίας Επιστημών και Τεχνών
- Νικόλαος Μπιτζιλέκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής
ΑΠΘ
- Κωνσταντίνος Βαθιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Νομικής Σχολής ΔΠΘ
- Αλέξανδρος Δημάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής
Σχολής ΕΚΠΑ
- Θεοχάρης Δαλακούρας, Καθηγητής Νομικής Σχολής
ΔΠΘ
- Αδάμ Παπαδαμάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής
ΑΠΘ
- Στέφανος Παύλου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ
- Θεόδωρος Παπακυριάκου, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΆΠΘ
- Paulo Pinto de Albuquerque, Δικαστής Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Άνθρωπίνων Δικαιωμάτων, Καθηγητής Καθολικού Πανεπιστημίου Λισαβόνας
- Χάρης Παπαχαραλάμπους, Άναπληρωτής Καθηγητής
Πανεπιστημίου Κύπρου
- Έφη Λαμπροπούλου, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας
Παντείου Πανεπιστημίου

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της
Διεθνούς Εταιρείας Ποινικού
Δικαίου
Η Ελληνική Εταιρεία Ποινικού Δικαίου, μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, διοργάνωσε το 13ο
Πανελλήνιο Συνέδριό της με θέμα «Ιδεολογία και Ποινικό Δίκαιο» στην Αθήνα (Αίθουσα Τελετών Εφετείου
Αθηνών, Κυρίλλου Λουκάρεως 14) την Παρασκευή 27,
το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Απριλίου 2018.
Πρόεδροι συνεδριάσεων και Εισηγητές του Συνεδρίου
ήσαν οι εξής:
Πρόεδροι συνεδριάσεων:
- Νικόλαος Ανδρουλάκης, Ομότιμος Καθηγητής Νομι55
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1o πανελλήνιο συνέδριο
νευροψυχολογίας

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της ΓΓΙΦ, η Γενική
Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, κ. Φωτεινή Κούβελα,
επεσήμανε όλους εκείνους τους λόγους, για τους οποίους η ΓΓΙΦ προσλαμβάνει την πορνεία ως μια ακόμη
μορφής έμφυλης βίας και τόνισε ότι: «Η πορνεία συνιστά εμπόδιο για την ουσιαστική ισότητα, δε μπορεί να
αποτελεί προσωπική επιλογή, ούτε όμως και επαγγελματική προοπτική. Απεναντίας, προβάλλει ως μια ακόμη μορφή έμφυλης βίας και παραβίασης ανθρωπίνων
δικαιωμάτων».
Περαιτέρω, η Γενική Γραμματέας έκανε λόγο για την
πρωτοβουλία της ΓΓΙΦ να θέσει στο επίκεντρο του δημοσίου διαλόγου το κρίσιμο και ευαίσθητο αυτό θέμα
και να εξετάσει την αντιμετώπισή του βάσει του σκανδιναβικού μοντέλου, με απώτερο στόχο την υιοθέτηση
των αποδοτικότερων δυνατών λύσεων υπέρ των γυναικών που εμπλέκονται στην πορνεία και τη δημιουργία
των προοπτικών εξόδου τους από αυτήν. Πρόσθεσε δε
ότι «Η στροφή των γυναικών στην πορνεία, δεν αποτελεί παρά ύστατη λύση, ακριβώς λόγω της απουσίας
πρόσβασής τους σε επιλογές», τονίζοντας έτσι την
έντονη παρουσία της έμφυλης διάκρισης και στον συγκεκριμένο τομέα.
Αναλύοντας εκτενώς όλα τα παραπάνω, καθώς και επιμέρους πτυχές των αιτιών και των συνεπειών της πορνείας, η Γενική Γραμματέας δήλωσε ότι: «Μέσα από τη
δράση μας επί του θέματος της πορνείας, συνολικά,
στόχος μας είναι να αναδειχθεί η πορνεία ως μια ακόμη μορφή βίας, η οποία μετασχηματίζει τη γυναικεία
υπόσταση και αξιοπρέπεια σε μια ακόμη “παρεχόμενη υπηρεσία”, που, με τη σειρά της, ανατροφοδοτεί τα
κυκλώματα εμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης
γυναικών».
Επίσης, χαιρετισμό απηύθυναν και η Γενική Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Μαρία
Γιαννακάκη, όπως και ο Εθνικός Εισηγητής για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων του Υπουργείου
Εξωτερικών, κ. Ηρακλής Μοσκώφ.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου τμήματος της ημερίδας,
παρουσιάστηκαν εισηγήσεις σχετικές με τις εργασίες
και τα συμπεράσματα της Ομάδας Διοίκησης Έργου

Η Ελληνική Νευροψυχολογική Εταιρεία (ΕΝΨΕ) διοργάνωσε το 1ο Συνέδριο για τη Νευροψυχολογία στην
Ελλάδα, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις
27, 28 & 29 Απριλίου 2018, στο ξενοδοχείο Στράτος Βασιλικός. Παρουσιάστηκε μια ευρεία θεματολογία σε ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση, την έρευνα και
την κλινική πράξη με προσκεκλημένους καταξιωμένους
και επιφανείς Έλληνες και ξένους ομιλητές.

Hμερίδα της ΓΓΙΦ για την
πορνεία ως μια ακόμη μορφή
έμφυλης βίας
Η ημερίδα της ΓΓΙΦ με θέμα: «Πορνεία – μια ακόμη μορφή έμφυλης
βίας- Στρατηγικές, υποστηρικτικά
μέτρα, δράσεις ευαισθητοποίησης
και καταπολέμησης του φαινομένου»
πραγματοποιήθηκε στις 27/4/2018
στο Αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
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νες ερωτήσεις που τέθηκαν στα πάνελ των ομιλητριών
και των ομιλητών και ο εποικοδομητικός διάλογος επί
των εισηγήσεων, επιβεβαίωσαν την ευαισθητοποίηση
του κοινού γύρω από το ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα της
πορνείας, γεμίζοντας την περιρρέουσα ατμόσφαιρα
με ένα μήνυμα αισιοδοξίας, στη βάση της δημιουργίας
ευεργετικών αλλαγών επί του θέματος, με όρους σεβασμού, αξιοπρέπειας και ισότητας».

της ΓΓΙΦ από τον Πρόεδρο αυτής, κ. K. Κονδυλογιάννη,
εισηγήσεις σχετικά με την πορνεία από την οπτική του
φύλου και του διεθνούς γυναικείου κινήματος από τις
Θ. Κατσιβαρδάκου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας& Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της
ΓΓΙΦ και κ. Ι. Μαγγανάρα, Πρόεδρο της International
Alliance of Women, ενώ ομάδα φοιτητών και φοιτητριών με επικεφαλής τον καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου, κ. Γ. Λάζο, παρουσίασε νεότερα ποιοτικά
χαρακτηριστικά του φαινομένου και των πελατών του,
που συνάδουν στη θεώρηση της πορνείας ως μιας ακόμη μορφής έμφυλης βίας. Το πρώτο τμήμα έκλεισε με
εισήγηση του Ταξίαρχου, κ. Γ. Καστάνη, Διευθυντή Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας (Αρχηγείο Ελληνικής
Αστυνομίας), για την αστυνομική αντιμετώπιση και μελέτη περίπτωσης σχετικά με τη δράση των οργανωμένων δικτύων πορνείας και σωματεμπορίας.
Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας, παρουσιάστηκαν
εισηγήσεις από τον Πρέσβη ΥΠΕΞ της Σουηδίας, κ.
Per-Anders Sunesson, από την δικηγόρο και μαχόμενη
φεμινίστρια από τη Γαλλία, κ. Lorraine Questiaux, από
την μαχόμενη φεμινίστρια και εμπειρογνώμονα από την
Γερμανία, κ. Marie Merklinger, καθώς και από τις δικηγόρους, κ.κ. Ιωάννα Στεντούμη, Κατερίνα Παπαθεοδώρου και την κ. Αμαλία Σαρρή, υπάλληλο του Τμήματος
Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της
ΓΓΙΦ για τις πολιτικές των χωρών τις Ευρώπης, όπως και
της ίδιας της Ε.Ε για την αντιμετώπιση της πορνείας.
Σύμφωνα με της ανακοίνωση της ΓΓΙΦ, «στην ημερίδα
παρευρέθηκαν η Πρέσβης της Σουηδίας στην Ελλάδα,
Charlotte Sammelin, η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου, Μ. Ανδρούτσου, η Πρόεδρος του Κέντρου έρευνας και δράσης για την ειρήνη, Φωτεινή Σιάνου, εκπρόσωποι γυναικείων οργανώσεων από το Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών,
τον Σύνδεσμο για τα δικαιώματα της Γυναίκας, την Φεμινιστική συλλογικότητα «Το Μωβ», το τμήμα Φεμινιστικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, τη Διεθνή Ένωση Γυναικών,
το Σωματείο Εκδιδομένων Γυναικών, το Σωματείο «Θετική Φωνή» για την προστασία των οροθετικών ατόμων
και την οργάνωση «Red Umbrella». Συνολικά, η κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του αμφιθεάτρου, οι στοχευμέ-

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Επιμέλεια: Δρ. Κωνσταντίνος Πανάγος
Αλμπούρας Γ., Περιβαντολλογικό ποινικό δίκαιο, εκδ.
Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2018 [τρίτομο έργο]
Ανδρουλάκης Ν., Η εκτέλεση της δικαστικής απέλασης
και η άρση των συνεπειών της, εκδ. Π.Ν. Σάκκουλας,
Αθήνα, 2018
Κοτσαλής Λ. & Μενουδάκος Κ. (επιμ.), Γενικός Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων,
εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2018
Μαργαρίτης Λ., Κατ’ οίκον έκτιση της ποινής, εκδ. Νομικής Βιβλιοθήκης, Αθήνα, 2018
Μήτρου Λ., Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο
αιώνα [τ. 29], εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2018
Χάιδου Α., Ποινολογία – Σωφρονιστική, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2018
Χατζηνικολάου Ν., Ποινικό δίκαιο – Ειδικό μέρος, εκδ.
Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, 2018
Χορτάτος Κ., Η άσκηση του δικαιώματα της άμυνας
στον πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας και το διεθνές
δίκαιο, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2018
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, Μετά τα Φυσικά, Α 2, 982 b 12-13
: διὰ γὰρ τὸ θαυμάζειν οἱ ἄνθρωποι καὶ νῦν καὶ τὸ
πρῶτον ἤρξαντο φιλοσοφεῖν.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, Πολιτικών, Ζ 12, 1332 a 29-32 : Ἀναγκαῖον τοίνυν ἐκ τῶν εἰρημένων τὰ μὲν ὑπάρχειν, τὰ
δὲ παρασκευάσαι τὸν νομοθέτην (...) τὸ δὲ σπουδαίαν
εἶναι τὴν πόλιν οὐκέτι τύχης ἔργον ἀλλ᾽ ἐπιστήμης
καὶ προαιρέσεως

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
του Νικόλαου Κ. Αγγελή
Docteur d’Etat en droit (Paris II), Δικηγόρου

ΝΕΣΤΩΡ ΚΟΥΡΑΚΗΣ,
Κοινωνική Δικαιοσύνη,
εκδ. Αντ. Σάκκουλα,
Αθήνα, 2017, β΄ έκδοση,
σσ. XXΙ+306

«Νομική χωρίς φιλοσοφία είναι λαβύρινθος χωρίς διέξοδο». Η ρήση αυτή του Leibniz εκφράζει την γνωστική ανάγκη του θεωρητικού Νομικού να αναζητήσει το
ηθικό έρεισμα του δικαίου και, κατ΄ επέκταση, της πολιτικής• δηλαδή να επινοήσει και να προτείνει ηθικές αξίες Δικαιοσύνης, οι οποίες θα εμπνέουν τον Νομοθέτη
κατά την θέσπιση του θετικού δικαίου, ώστε όταν αυτό
εφαρμόζεται από τους Πολιτικούς και τους Πολίτες να
επιτυγχάνεται μία ποιότητα ζωής για όλα τα μέλη της
Πολιτείας.
Εντοπίζομε την συστηματική έρευνα μιας τέτοιας θεωρητικής προσπάθειας στην Αρχαία Αθήνα. Ο Πλάτων
και ο Αριστοτέλης επινόησαν ένα διαχρονικό πρότυπο
ορθής Πολιτείας. Ο Νομοθέτης της ορθής Πολιτείας
εμπνέεται από ένα ιδανικό Δικαιοσύνης και θεσπίζει ορθούς Νόμους. Σκοπός (τέλος) των ορθών νόμων είναι το
κοινό συμφέρον, δηλαδή το αγαθό/καλό και η ευτυχία/
ευδαιμονία όλων των Πολιτών. Οταν οι οικονομικές ανισότητες υποσκάπτουν τον ευγενή αυτό σκοπό (τέλος),
τότε επιβάλλεται η αντιμετώπισή τους.
Το υπό παρουσίαση βιβλίο με τίτλο Κοινωνική Δικαιοσύνη - Μεταλλάσσοντας τις προκλήσεις σε ευκαιρίες, του
ομότιμου Καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ κ.
Νέστορα Κουράκη, εντάσσεται σ΄ αυτή την εννοιολογική και φιλοσοφική παράδοση. Σ΄ αυτό, ο συγγραφέας διατυπώνει την ιδική του πρόταση ως προς τις οικονομικές ανισότητες, όπως αυτές εκδηλώνονται στις
σύγχρονες κοινωνίες≈ ιδιαιτέρως δε στην χώρα μας της
οικονομικής κρίσης και των μνημονίων.
Ι.
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Α.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

58

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Το βιβλίο διαιρείται σε τέσσερα μέρη και ένα εκτεταμένο επίμετρο, των οποίων παραθέτομε τους τίτλους:
Ι. Έννοια και Περιεχόμενο της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.
ΙΙ. Τα κριτήρια για τη διάγνωση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.
ΙΙΙ. Η ιστορική και φιλοσοφική διαδρομή της Κοινωνικής
Δικαιοσύνης.
ΙV. Κριτική αποτίμηση και προτάσεις.
ΕΠΙΜΕΤΡΟ : εξετάζονται με επισταμένο τρόπο οι δυνατότητες αξιοποίησης της Κοινωνικής Δικαιοσύνης με
σκοπό την χάραξη και εφαρμογή μιας πιο ανθρωπιστικής αλλά και ακριβοδίκαιης αντεγκληματικής πολιτικής.

ντέλα Κοινωνικής Δικαιοσύνης παρουσιάζουν εγγενή
μειονεκτήματα, αλλά και πλεονεκτήματα. Γι΄ αυτό, προτείνει τη σύνθεση των δύο μοντέλων για το μακροπρόθεσμο καλό/αγαθό των ανθρώπων και των κοινωνιών.
Μία κοινωνία θα πρέπει, δηλ., να επιδιώκει την προώθηση των αξίων και, ταυτοχρόνως, να προστατεύει τους
αδύναμους. Επισημαίνει, ωστόσο, πως «η εξεύρεση της
χρυσής τομής... προσκρούει συνήθως σε πολιτικές και
φιλοσοφικές ιδεολογίες, ιδεοληψίες και σκοπιμότητες,
αλλά και στις κατά καιρούς διαμορφούμενες συγκυρίες ».
Σε πολιτικό επίπεδο, η σύνθεση των δύο μοντέλων λαμβάνει συνήθως τη μορφή του κοινωνικού φιλελευθερισμού, ενώ κατά την εφαρμογή της Κοινωνικής Δικαιοσύνης συνεκτιμώνται η εκάστοτε οικονομική δυναμική
και η οικονομική συγκυρία μιας χώρας. Γι΄ αυτό, επιβάλλεται η εναλλακτική έμφαση σε νεοφιλελεύθερες
και σοσιαλδημοκρατικές πολιτικές, ανάλογα με την
εκάστοτε οικονομική και πολιτική συγκυρία.

Β.
Η έννοια της Κοινωνικής Δικαιοσύνης
1. Η έννοια της Κοινωνικής Δικαιοσύνης ανατρέχει στον
Αριστοτέλη υπογραμμίζει ο κ. Κουράκης. Ορίζει δε την
Κοινωνική Δικαιοσύνη ως «ένα σύνολο κανόνων ή και
θεσμών που ρυθμίζουν τα δικαιώματα των πολιτών στο
κοινωνικό παραγόμενο προϊόν. Ή απλούστερα, η Κοινωνική Δικαιοσύνη αφορά τη μεταχείριση των κάθε είδους
ανισοτήτων».
Για την υπέρβαση των ανισοτήτων, ο συγγραφέας προτείνει τη ρύθμιση της κοινωνικής και πολιτικής τάξης
σύμφωνα «μ’ ένα υψηλότερον και πλατύτερον αίσθημα
δικαίου» (Ι. Συκουτρής), αναγόμενο σ΄ ένα ιδεώδες Κοινωνικής Δικαιοσύνης. Αυτό το ιδεώδες είναι ευαίσθητο
προς αυτό που «είναι κατώτερο, δηλαδή ασθενέστερο,
και που καταξιώνεται και σώζεται με την αγάπη μας» (Π.
Κανελλόπουλος).
2. Στη σύγχρονη εποχή έχουν διατυπωθεί δύο μοντέλα/
πρότυπα ως προς την Κοινωνική Δικαιοσύνη : το αξιοκρατικό και το ανθρωπιστικό.
Το αξιοκρατικό μοντέλο βασίζεται στην ιδέα, ότι ο καθένας πρέπει να λαμβάνει τα αγαθά που του αξίζουν
σύμφωνα προς τις ικανότητες, τα προσόντα, τα ταλέντα, την εργασία και τους κόπους του.
Το ανθρωπιστικό μοντέλο θέτει ως κριτήριο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Θεωρεί ότι όσοι κατέχουν επιπλέον πλούτο, πέρα από τις αντικειμενικά εκτιμώμενες
ανάγκες τους, θα πρέπει να βοηθούν τους ασθενέστερους.
Ο κ. Νέστωρ Κουράκης φρονεί πως τα δύο αυτά μο-

ΙΙ.
ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το βιβίο του κ. Νέστορα Κουράκη παρουσιάζει σημαντικές αρετές.
Θα επισημαίναμε κυρίως τα ακόλουθα :
Α.
Η φιλοσοφική τριλογία του συγγραφέα
Τα έργα Κοινωνική Δικαιοσύνη, Κλασικά Ιδεώδη για μια
σύγχρονη παιδεία και Διαχρονικές αρχές βυζαντινής
στρατηγικής και τακτικής (εκδ. Ποιότητα, Αθήνα, 2012)
συγκροτούν την φιλοσοφική τριλογία του κ. Νέστορα
Κουράκη. Στην τριλογία θα προσθέταμε και το Αίνιγμα
της Αρχαίας Ελλάδας -Εξηγώντας στα παιδιά τον αρχαίο
ελληνικό πολιτισμό (εκδ. Φερενίκη, Αθήνα 2017), εμπνευσμένο από και γραμμένο για τον νεοαποκτηθέντα εγγονό του.
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νεται αδογμάτιστος. Δεν δεσμεύεται και, ως εκ τούτου,
δεν τυφλώνεται, από τα a priori μιας συγκεκριμένης
ιδεολογίας. Ο στοχασμός του τροφοδοτείται συνεχώς
από τον δημιουργικό διάλογο μεταξύ των εννοιών της
κλασικής φιλοσοφίας και της ρέουσας κοινωνικής και
ιστορικής πραγματικότητας .
Η επιστημονική “ματιά” του συγγραφέα παραμένει
άγρυπνη και σε εγρήγορση για να αλιεύσει, ό,τι διαχρονικά αποδεικνύεται λειτουργικό, προκειμένου να “κτίσει/οικοδομήσει” την έννοια της Κοινωνικής Δικαιοσύνης κατά τη σύγχρονη εποχή.
Αυτός ο αδογμάτιστος χαρακτήρας του επιστημονικού
λόγου και της φιλοσοφικής θεωρίας του κ. Κουράκη επιτρέπει:
α. να συνδέσει δημιουργικά τις θέσεις ως προς την Κοινωνική Δικαιοσύνη των κλασικών φιλοσόφων Πλάτωνα
και Αριστοτέλη με τις απόψεις του διαφωτιστή Καντ και
του σύγχρονου Τζων Ρωλς≈ και, εν τέλει, να προσεγγίσει
τα προβλήματα Κοινωνικής Δικαιοσύνης της σύγχρονης
εποχής, όπως αυτά καταγράφονται σε παγκόσμιο επίπεδο από τον Ο.Η.Ε. και σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το
Ίδρυμα Μπέρτελσμαν και τον ΟΟΣΑ.
β. να θεωρήσει την Κοινωνική Δικαιοσύνη ως “χρυσή
τομή” μεταξύ δύο αντιθέτων άκρων. “Χρυσή τομή”, η
οποία αποτελεί την ουσία της Κοινωνικής Δικαιοσύνης
και εκδηλώνεται ως “δυναμική αρμονία/ ισορροπία”: σε
κοινωνικό-πολιτικό επίπεδο μεταξύ της αξίας και της
ανάγκης και σε νομικό επίπεδο μεταξύ του “τυπικού”
νομικού θετικισμού και του “ουσιαστικού” πνεύματος
του νόμου, όπως αυτό εκφράζεται εκάστοτε από το φυσικό δίκαιο, τον ιδεαλισμό και την επιείκεια.
γ. να συνθέσει σε θεωρητικό επίπεδο το αξιοκρατικό
και το ανθρωπιστικό μοντέλο Κοινωνικής Δικαιοσύνης,
στο πλαίσιο της “δυναμικής αρμονίας”.
δ. να προσεγγίσει σε πρακτικό/κοινωνικό επίπεδο (επίπεδο ακολουθούμενης πολιτικής και νομοθεσίας), το
κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι με πραγματισμό/ρεαλισμό και φρόνηση κατά την αριστοτελική της έννοια≈
δηλαδή, με πρακτική σοφία, η οποία λαμβάνει υπ’ όψιν
της “τις εκάστοτε συγκυρίες” και “τις εποχές κρίσεων”
κατά την δυναμική εξέλιξη των κοινωνιών, επιδιώκοντας
το εφικτό και αποφεύγοντας το ανεδαφικό/ουτοπικό
και, άρα, ανεφάρμοστο.

Β.
Οι αρετές του βιβλίου
1. Κοινωνική Δικαιοσύνη και Κλασικά ιδεώδη για μια
σύγχρονη παιδεία
Το Κοινωνική Δικαιοσύνη αποτελεί, κατά την γνώμη μας,
την εννοιολογική συνέχεια του έργου του Κλασικά Ιδεώδη για μια σύγχρονη παιδεία (εκδ. Ροές, Αθήνα, 2009).
Σ΄ αυτό το τελευταίο, ο κ. Κουράκης υποστηρίζει πως
στην αρχαία ελληνική γραμματεία/φιλοσοφία βρίσκει
κανείς έννοιες και ιδεώδη με διαχρονική επιστημονική
αξία. Έννοιες (ιδεώδη) δηλαδή, οι οποίες ακόμη και
σήμερα μπορούν να αξιοποιηθούν δημιουργικά για την
επιστημονική ανάλυση και κατανόηση του συγχρόνου
ανθρώπου και των συγχρόνων κοινωνιών. Και, όταν τούτο απαιτείται, ο επιστήμονας προσαρμόζει αυτές τις έννοιες (ιδεώδη) στις σύγχρονες διαφορετικές συνθήκες
(κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές, πολιτισμικές). Κατ’
αυτό τον τρόπο, οι έννοιες (ιδεώδη), διατηρώντας τον
σταθερό και διαχρονικής αξίας πυρήνα τους, εμπλουτίζονται από τα στοιχεία των συγχρόνων κοινωνιών (σύγχρονου κόσμου) και αποκτούν προσαρμοστική πλαστικότητα. Χάρις σ’ αυτήν, τα κλασικά ιδεώδη καθίστανται
λειτουργικά τόσο για την κατανόηση, όσο και για την
ανεύρεση λύσεων προς αντιμετώπιση των προβλημάτων στις σύγχρονες κοινωνίες.
Από μεθοδολογικής απόψεως, αυτό είναι λειτουργικό.
Πρώτον, διότι διατηρείται η διαχρονική εννοιολογική
ενότητα στις επιστήμες του ανθρώπου (κοινωνικές επιστήμες). Και, δεύτερον, διότι αναδεικνύεται η κοινή πολιτισμική ενότητα (κοινές διαχρονικές αξίες/ιδεώδη) του
δυτικού και, ίσως, του παγκόσμιου πολιτισμού. Πάνω δε
σ’ αυτή την ενότητα μπορεί να στηριχθεί η ελπίδα για
την ανάδυση ενός νέου σύγχρονου ανθρωπισμού, όπως
το ευελπιστεί ο κ. Κουράκης.
2. Επαγωγική μέθοδος και αδογμάτιστος επιστημονικός/φιλοσοφικός λόγος.
Κατά την γνώμη μας, ο κ. Νέστωρ Κουράκης εφαρμόζει
την επαγωγική μέθοδο στον τομέα των επιστημών του
ανθρώπου (κοινωνικές, ιστορικές επιστήμες). Με εργαλείο την επαγωγική μέθοδο, ο επιστημονικός λόγος γί60
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3. Η εννοιολογική στρατηγική και η αυστηρή λογική
δομή του έργου.

δικαίου (νομοθετείν) υπό το φώς αυτών των διαχρονικών ιδεωδών.

Ο επιστημονικός λόγος του κ. Κουράκη είναι λιτός, γλαφυρός και κατανοητός. Ωστόσο, δεν αποβάλλει τον
αυστηρά επιστημονικό του χαρακτήρα. Αυτό οφείλεται στην σαφή “εννοιολογική στρατηγική”, την οποία
χρησιμοποιεί ο συγγραφέας. Χάρις σ΄ αυτήν, το βιβλίο
του κ. Κουράκη χαρακτηρίζεται από αυστηρή λογική
δομή. Ακολουθεί την κλασική παράδοση, η οποία ανατρέχει στον Πλάτωνα και την διαλεκτική του, όπως την
εμπλούτισε ο Αριστοτέλης στο Όργανο με την θεωρία
της επαγωγής, της έννοιας, της πρότασης/κρίσης και
του επιστημονικού/αποδεικτικού συλλογισμού. Οι έννοιες ιεραρχούνται με αυστηρό τρόπο κατά γένος και
είδος, ενισχύοντας την αποδεικτική ισχύ των συλλογισμών του.
Σ΄ αυτό έχει συμβάλλει η έξοχη νομική παιδεία του
συγγραφέα, διότι κατά τον Gustav Radbruch : “η Νομική Επιστήμη προώρισται να εξασφαλίση δια τον νουν
του σπουδάζοντος αυτήν την αρίστην ίσως μόρφωσιν
εις την τεχνικήν του επιστημονικώς σκέπτεσθαι. Ο από
της Νομικής υπερπηδών εις άλλην Επιστήμην, ενθυμείται ευγνωμόνως την νομική πειθαρχίαν (...) ουδαμού εκμανθάνεται κάλλιον ο χειρισμός της λογικής πανοπλίας
από την Νομικήν ” (Νέστωρ Κουράκης, Κλασικά Ιδεώδη
για μια σύγχρονη παιδεία, Αθήνα, Ροές, 2009, σσ. 16-17).

5. Ο ανθρωπισμός και το επιστημονικό ήθος του συγγραφέα.
Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ο ανθρωπισμός και
το επιστημονικό ήθος του κ. Νέστορα Κουράκη, όπως
αναδύονται από την μελέτη των φιλοσοφικών του πονημάτων.
Τα φιλοσοφικά έργα του κ. Κουράκη αποπνέουν αγάπη
για τον άνθρωπο. Μέσα από τις γραμμές τους αναδύεται ένας γνήσιος και αυθεντικός ανθρωπισμός! Ο συγγραφέας έχει επενδύσει μέσα στις σελίδες των βιβλίων
του τις αγωνίες, τις απορίες, την ψυχή του. Είναι αποτέλεσμα έρευνας, που έχει γίνει από “μεράκι” και το
θαυμάζειν, από την ανάγκη κατανόησης του ανθρώπου,
της κοινωνίας και του κοινωνικού/ ιστορικού γίγνεσθαι
διαχρονικά, ενατενίζοντας το μέλλον.
Αυτό ο γνήσιος ανθρωπισμός συνοδεύεται από μία
σπάνια αρετή: την ταπεινότητα του ανθρώπου. Συχνάπυκνά ο κ. Κουράκης χρησιμοποιεί την έκφραση “κατά
την γνώμη μου”. Αποφεύγει επιμελώς την έπαρση, το
ύφος της αυθεντίας και την από καθέδρας διδασκαλία της αλήθειας. Σωκρατικό επιστημονικό ήθος! Ο
Σωκράτης δεν προσπαθούσε να επιβάλει την αυθεντία
του, πρότεινε την θέση του, διαλεγόμενος στην πορεία
προς την αλήθεια. Απορούσε και αμφέβαλλε ως προς
την αλήθεια του, γι’ αυτό και ταπεινά διαλεγόταν για να
φθάσει στην αλήθεια και με την βοήθεια των επιχειρημάτων του συνομιλητή του.

4. Παιδαγωγικός χαρακτήρας του έργου.
Η αυστηρή λογική δομή των εννοιών και των συλλογισμών προσδίδουν στο κείμενο ενισχυμένη λογική πειθώ,
συμβάλλοντας στον παιδαγωγικό χαρακτήρα του βιβλίου.
Ο κ. Κουράκης αναδεικνύεται σε έξοχο παιδαγωγό.
Η Κοινωνική Δικαιοσύνη ενέχει ύψιστη παιδαγωγική
αξία, στο βαθμό που “παντρεύει” δημιουργικά την Πολιτική Φιλοσοφία με την Φιλοσοφία του Δικαίου. Από
αυτή την άποψη, είναι χρήσιμο για την παιδεία κάθε
Νομικού. Συμβάλλει στην καλλιέργεια ενός Νομικού,
επιτρέποντάς του να προβεί στην αναγωγή του θετικού
δικαίου σε έννοιες και ιδεώδη διαχρονικής αξίας. Διαμέσου δε αυτής της αναγωγής, να ερμηνεύει το θετικό
δίκαιο και να προτείνει λύσεις του υπό θέσπιση θετικού
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