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θηκε ότι διαφορετικοί παράγοντες διακινδύνευσης
αλλά και προστατευτικοί (αποτρεπτικοί για το έγκλημα) παράγοντες δύναται να επιδρούν με διαφορετικό
τρόπο στην έναρξη, συνέχιση της εγκληματικής δράσης
καθώς και στην αποχή από το έγκλημα σε διαφορετικά
ηλικιακά στάδια της ζωής ενός ατόμου. Παράλληλα, τα
διαφορετικά ηλικιακά στάδια φαίνεται να συνδέονται
και με διαφορετική ποινική μεταχείριση στο πλαίσιο της
οποίας χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εκείνη των
ανήλικων παραβατών, στους οποίους εφαρμόζεται ένα
πιο επιεικές γι’ αυτούς δίκαιο, σύμφωνα και με τις επιταγές των ευρωπαϊκών και διεθνών νομοθετικών κειμένων.
Μάλιστα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνονται
σημαντικότατες πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση και
ενίσχυση ενός συστήματος απονομής δικαιοσύνης φιλικού προς τα παιδιά, το οποίο θα διασφαλίζει την ουσιαστική συμμετοχή τους σ’ αυτό και θα τους παρέχει όλες
τις απαραίτητες δικονομικές εγγυήσεις ως δικλείδες
ασφαλείας για την προστασία των δικαιωμάτων τους
αλλά και της ψυχικής τους κατάστασης.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω αξίζει να σημειωθεί
ότι η ιδιαιτερότητα του παρόντος τεύχους έγκειται στην
προσέγγιση της ηλικίας ως μιας παραμέτρου η οποία
δύναται να διαφοροποιήσει σημαντικά τόσο τη δράση
και αλληλεπίδραση των διαφόρων παραγόντων διακινδύνευσης, των προστατευτικών παραγόντων αλλά και
των περιστατικών ζωής, όσο και την αντιμετώπιση του
παραβάτη από τους φορείς του ποινικού συστήματος
σε ένα δεδομένο ηλικιακό στάδιο. Ως εκ τούτου, δεν
πρόκειται για μια παράθεση αρθρογραφίας αναφορικά
με την παραβατικότητα ανηλίκων και την αντιμετώπισή
τους από το ποινικό σύστημα, αλλά για την ανάδειξη
της ηλικίας ως παράγοντα ο οποίος δημιουργεί μια ειδοποιό διαφορά ιδιαίτερα ουσιώδη για την κατανόηση
και εξήγηση της εγκληματικής συμπεριφοράς, αλλά και
για και την ανάπτυξη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισής της.
Στην κατεύθυνση αυτή, ο φάκελος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου περιλαμβάνει τη συνέντευξη του Ομότιμου Καθηγητή David P. Farrington (Ινστιτούτο Εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου του Cambridge) προς
τη Δρ. Ελένη Κοντοπούλου, ο οποίος διευθύνει τη μακροχρόνια προοπτική (prospective) μελέτη «Cambridge
Study in Delinquent Development»1. Η έρευνα αφορά

EDITORIAL
Ελένη Κοντοπούλου
Νομικός-Δρ. Εγκληματολογίας Παντείου
Πανεπιστημίου
Στο 9ο Ενημερωτικό μας Δελτίο περιλαμβάνονται πολύ
ενδιαφέροντα κείμενα για τη θεματική που αφορά τη
σχέση ηλικίας και εγκλήματος. Το όλο θέμα επιμελήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η Κυρία Ελένη Κοντοπούλου, η
οποία και έλαβε μια σημαντική συνέντευξη από τον Καθηγητή Farrington και γι’ αυτό δικαίως υπογράφει το σημερινό Editorial.
Ιάκωβος Φαρσεδάκης,
Ομότιμος Καθηγητής Εγκληματολογίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Το 9ο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου της Ελληνικής
Εταιρείας Εγκληματολογίας έχει ως βασική θεματική
την ηλικία και έγκλημα. Η αρνητική σχέση ηλικίας και
εγκλήματος σε συνολικό επίπεδο αποτελεί μια εμπειρικά τεκμηριωμένη και πάγια θέση στην επιστήμη της
Εγκληματολογίας, ενώ η πρώτη απόπειρα αποτύπωσης
της σχέσης αυτής εντοπίζεται στο έργο του Quételet
(1831 και αγγλ. μτφρ. 1984) με τίτλο «Έρευνα για τη ροπή
στο έγκλημα σε διαφορετικές ηλικίες», η οποία αποτέλεσε και την πρώτη ευρείας κλίμακας εμπειρική μελέτη
της εν λόγω σχέσης σε συνολικό επίπεδο. Σύμφωνα με
την ερευνητική εμπειρία το έγκλημα, έτσι όπως αυτό
αποτυπώνεται από τη συμμετοχή σ’ αυτό, παρουσιάζει
μια συγκεκριμένη τάση στο πέρασμα του χρόνου. Πράγματι, η εγκληματική συμπεριφορά φαίνεται να παρουσιάζει αυξητική τάση από το τέλος της παιδικής ηλικίας
και κατά τη μετάβαση στην εφηβεία, κορύφωση προς
το τέλος της εφηβείας και πτώση κατά την ενηλικότητα.
Αυτή η καμπύλη που απεικονίζει τη σχέση ηλικίας και
εγκλήματος αντανακλάται και στη σχετικά αυξημένη
συμμετοχή των ανηλίκων στο έγκλημα. Στη βάση αυτή
οι εγκληματολόγοι ιδίως από τη δεκαετία του 1980 και
εξής έχουν επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μελέτη της εξέλιξης της εγκληματικής δράσης σε σχέση με
την ηλικία, καθώς και στις επιμέρους διαστάσεις, εκφάνσεις και ιδιαιτερότητές της. Μάλιστα, στο πλαίσιο
της Αναπτυξιακής Εγκληματολογίας (Developmental
Criminology) και της Εγκληματολογίας που μελετά την
πορεία της ζωής (Life-Course Criminology), διαπιστώ-

1 Μέχρι το 1982 τη διεύθυνση της έρευνας είχε αναλάβει ο καθηγητής
Donald J. West.
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ένα δείγμα περίπου 400 αρρένων (η πλειονότητά τους
είχε γεννηθεί το 1953), οι οποίοι έχουν μελετηθεί από
την ηλικία των 8 έως 61 ετών. Η απαρχή της εν λόγω
έρευνας τοποθετείται στις αρχές της δεκαετίας του
1960 και συνεχίζεται έως και σήμερα εστιάζοντας στη
μελέτη της συνέχισης της εγκληματικής δράσης στο
πέρασμα του χρόνου, στην αποχή από το έγκλημα, στην
επίδραση που έχουν οι παράγοντες διακινδύνευσης και
τα περιστατικά ζωής στην ανάπτυξη του ατόμου κατά
τα διάφορα ηλικιακά στάδια, στην πρόβλεψη της μελλοντικής συμπεριφοράς καθώς και στην προσαρμογή
του ατόμου κατά την πορεία της ζωής. Η συνέντευξη
είναι διαφωτιστική αναφορικά με βασικά ερωτήματα
τα οποία δύνανται να ανακύψουν κατά τη μελέτη του
φαινομένου των εγκληματικών σταδιοδρομιών και των
επιμέρους διαστάσεών τους2.
Στη συνέχεια ακολουθεί η πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση του Ομότιμου Καθηγητή Εγκληματολογίας Νέστορα
Κουράκη με τίτλο «Το πρόβλημα της υποτροπής νεαρών
αποφυλακισμένων στην Ελλάδα. Πορίσματα επαναληπτικής (follow-up) έρευνας του Εργαστηρίου Ποινικών και
Εγκληματολογικών Ερευνών (Πανεπιστήμιο Αθηνών)»,
η οποία εστιάζει στα πορίσματα επαναληπτικής έρευνας που διενεργήθηκε από το Εργαστήριο Ποινικών και
Εγκληματολογικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών σε νεαρούς αποφυλακισμένους κατά τη χρονική
περίοδο από το Μάιο 1999 έως τον Ιούνιο 2000. Από
τους συμμετέχοντες στο δείγμα της έρευνας αυτής
είχε ληφθεί συνέντευξη και κατά την πρώτη φάση της
το 1993 στα Σωφρονιστικά Καταστήματα Κορυδαλλού
και Κασσαβέτειας. Τα ερευνητικά πορίσματα ανέδειξαν
τα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι νεαροί αποφυλακισμένοι κατά την πορεία της ζωής τους
μετά τον εγκλεισμό και κατ’ επέκταση την επίδραση του
εγκλεισμού στην υποτροπή.
Έπειτα, ακολουθεί άρθρο της Δρ. Ελένης Κοντοπούλου
με τίτλο «Η σχέση ηλικίας - εγκλήματος και η έναρξη της
εγκληματικής δράσης κατά την ενηλικότητα» το οποίο
και πραγματεύεται το ζήτημα έναρξης της εγκληματικής συμπεριφοράς κατά την ενηλικότητα. Η ερευνητική
εμπειρία γύρω από την έναρξη της παραβατικής δράσης κατά την ενηλικότητα είναι ιδιαιτέρως περιορισμένη και με αρκετούς μεθοδολογικούς περιορισμούς, με
αποτέλεσμα να εγείρεται εύλογος προβληματισμός

σχετικά με το κατά πόσον ένα τέτοιο φαινόμενο είναι
υπαρκτό ή τα ερευνητικά πορίσματα αντανακλούν την
επιλεκτική καταγραφή του εγκλήματος από το σύστημα
απονομής ποινικής δικαιοσύνης λόγω αξιοποίησης των
επίσημων αρχείων ως βασικών ερευνητικών εργαλείων
αντί για δεδομένα αυτο-ομολογούμενης ενοχής.
Στο φάκελο του παρόντος τεύχους περιλαμβάνεται και
η παρουσίαση της «Νέας Στρατηγικής για τα Δικαιώματα του Παιδιού 2022-2027 του Συμβουλίου της Ευρώπης»
από τη Δρ. Ευτυχία Κατσιγαράκη, Προϊσταμένη της
Γενικής Διεύθυνσης Ειδικών Νομικών Ζητημάτων και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης
και της ασκούμενης δικηγόρου Κλεοπάτρας Τσούκλα.
Η παρουσίαση εστιάζει στην αναληφθείσα από το Συμβούλιο της Ευρώπης πρωτοβουλία με θέμα «Διαβούλευση με τα παιδιά στη διαδικασία οικοδόμησης της νέας
στρατηγικής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 2022-2027» στην οποία συμμετέχει και
η Ελλάδα δια της Γενικής Διεύθυνσης Ειδικών Νομικών
Ζητημάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται αναφορά στο
ρόλο της Διευθύνουσας Επιτροπής για τα δικαιώματα
του παιδιού του Συμβουλίου της Ευρώπης (CDNEF),
στους τομείς προτεραιότητας της νέας στρατηγικής
καθώς και στη μεθοδολογία που ακολουθείται κατά τη
διαδικασία διαβούλευσης παιδιών.
Επιπρόσθετα, στο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου
περιλαμβάνεται η παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο
«Εισαγωγή στην Κλασική Ρητορική» από τις εκδόσεις
Hippasus (2021) σσ. 336, του Ομότιμου Καθηγητή
Εγκληματολογίας Νέστορα Κουράκη. Η παρουσίαση
βασίζεται στα προλεγόμενα του Καθηγητή Αχ. Αιμιλιανίδη, Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου
Λευκωσίας και Ιδρυτικού Μέλους της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών. Σύμφωνα με
τον Καθηγητή Α. Αιμιλιανίδη το εν λόγω βιβλίο «συνιστά
μια πλήρως ολοκληρωμένη πραγματεία επί της κλασικής ρητορικής, η οποία δεν έχω αμφιβολία ότι, αμέσως
με την κυκλοφορία του έργου στο ευρύ κοινό και στην
επιστημονική κοινότητα, θα καταστεί σημείο αναφοράς
για οποιαδήποτε, μελλοντική αξιολόγηση του θέματος».
Προσθέτει, μάλιστα, ότι το έργο «…συνδυάζει τις ιστορικές και θεωρητικές πτυχές της κλασικής ρητορικής, με
προτάσεις πρακτικής φύσης για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός επιτυχημένου ρητορικού λόγου».
Παράλληλα, η Υπ. Δρ. Έλλη Ανίτση παρουσιάζει το βι-

2 Για λόγους επιστημονικής εγκυρότητας, παρατίθεται σε παράρτημα
και το πρωτότυπο κείμενο στα αγγλικά.
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βλίο του Ομότιμου Καθηγητή Χρ. Τσουραμάνη με τίτλο
«Προσεγγίζοντας τις βιολογικές ρίζες της εγκληματικής
συμπεριφοράς- Εισαγωγή στη Βιοκοινωνική Εγκληματολογία» (2020) (ηλεκτρονική έκδοση) με το οποίο ο συγγραφέας εστιάζει, βασιζόμενος σε πλειάδα ερευνητικών δεδομένων, στις σύγχρονες βιολογικές θεωρίες οι
οποίες συγκροτούν τον κλάδο της Βιοκοινωνικής Εγκληματολογίας χωρίς, ωστόσο, να παραλείπει την αναφορά και στις παλαιότερες βιολογικές προσεγγίσεις της
εγκληματικής συμπεριφοράς, οι οποίες και έθεσαν τις
βάσεις για την εφαρμογή της θετικής μεθόδου στη μελέτη του εγκληματία και την αντίληψη του εγκληματικού φαινομένου υπό το πρίσμα της σχέσης αιτίας και
αιτιατού.
Τέλος, η Δρ. Φωτεινή Μηλιώνη, Διευθύντρια του ΝΠΙΔ
«ΕΠΑΝΟΔΟΣ», παρουσιάζει το βιβλίο το οποίο συνέγραψε από κοινού με τη Βασιλική Μηλιώνη με τίτλο
«Μια φορά και ένα καιρό…Μελέτες για τα αναμορφωτήρια και την παραβατικότητα ανηλίκων» από τις εκδόσεις
ΑΩ (2021). Το βιβλίο συνίσταται στην ανάλυση δύο μελετών, οι οποίες ανατρέχουν στο παρελθόν, με θέμα
τους ανήλικους παραβάτες και την αντιμετώπισή τους
από το σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Η πρώτη μελέτη εστιάζει στα Αναμορφωτήρια Θηλέων και έχει τίτλο
«Τα Αναμορφωτήρια» ενώ η δεύτερη κατά σειρά μελέτη
εστιάζει στη μελέτη της δράσης ανήλικων παραβατών
στην Ελλάδα κατά το χρονικό διάστημα 1924-1974 με
τίτλο «Ανήλικοι παραβάτες στον Ελλαδικό χώρο:19241974».
Το Ενημερωτικό Δελτίο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των πιο πρόσφατων επιστημονικών εκδηλώσεων εγκληματολογικού ενδιαφέροντος, καθώς και με
τη δημοσίευση της αποσταλείσας επιστολής από τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής
Εταιρείας Εγκληματολογίας Ομότιμο Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη στον Υπουργό Δικαιοσύνης, με αίτημα
τη θεσμική κατοχύρωση της λειτουργίας των Εταιριών
Προστασίας Ανηλίκων καθώς και την ενίσχυση του ρόλου τους.

ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ
ΟΜΌΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΉ
DAVID FARRINGTON
ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΊΑΣ,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΤΟΥ CAMBRIDGE
στη Δρ. Ελένη Κοντοπούλου

Ερώτηση: Τα άτομα με πρώιμη εμπλοκή σε αντικοινωνική συμπεριφορά παρουσιάζουν μεγαλύτερη πιθανότητα για μια εγκληματική σταδιοδρομία;
«Παραπέμπω στο άρθρο μου «Farrington, D.P. (2020)
Childhood risk factors for criminal career duration:
Comparisons with prevalence, onset, frequency and
recidivism. Criminal Behaviour and Mental Health,
30, 159-171». Το άρθρο αυτό περιγράφει τη μετα-παρακολούθηση της παραβατικής δράσης (βάσει ποινικών
καταδικών) από την ηλικία των 10 έως την ηλικία των 61
5
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ετών στο πλαίσιο της Cambridge Study in Delinquent
Development (CSDD) η οποία αποτελεί μια μακροχρόνια προοπτική έρευνα σε 411 άρρενες από την πόλη του
Λονδίνου και οι οποίοι παρακολουθούνται από την ηλικία
των 8 ετών και έπειτα. Ο πίνακας 1 αναπαριστά το πως
η ηλικία έναρξης της παραβατικής συμπεριφοράς σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά μιας εγκληματικής καριέρας, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού των ποινικών
καταδικών και της διάρκειας της εγκληματικής καριέρας.
Από τον πίνακα προκύπτει ξεκάθαρα ότι οι παραβάτες οι
οποίοι ενεπλάκησαν νωρίς σε παραβατική συμπεριφορά
έτειναν να διαπράττουν αρκετά ποινικά αδικήματα και
να έχουν μακρύ χρονικό εύρος εγκληματικής καριέρας.
Για παράδειγμα, άρρενες οι οποίοι καταδικάστηκαν για
πρώτη φορά κατά το πρώιμο ηλικιακό στάδιο των 10-13
ετών παρουσίαζαν κατά μέσο όρο 9 ποινικές καταδίκες
και μια εγκληματική καριέρα διάρκειας κατά μέσο όρο
18 ετών από την ηλικία των 12 έως την ηλικία των 30 ετών.
Αντίθετα, για όλους τους παραβάτες, με 5 ποινικές καταδίκες κατά μέσο όρο, οι εγκληματικές καριέρες τους
παρουσίαζαν διάρκεια κατά μέσο όρο 13 έτη από την ηλικία των 20 έως την ηλικία των 33 ετών. Το άρθρο αυτό
αναφέρεται και στους παράγοντες «διακινδύνευσης» οι
οποίοι εντοπίζονται κατά την ηλικία 8-10 ετών στη βάση
των οποίων προβλέπονται: η συμμετοχή στις ποινικές καταδίκες, ο αριθμός των ποινικών αδικημάτων και η διάρκεια των εγκληματικών σταδιοδρομιών. Για παράδειγμα,
οι πιο ισχυροί προγνωστικοί παράγοντες για την επιβολή
ποινικής καταδίκης ήταν: η ύπαρξη ποινικά καταδικασμένου πατέρα, υψηλό επίπεδο προβληματικής/δύσκολη συμπεριφοράς έτσι όπως αυτή αξιολογείται από συνομήλικους και δασκάλους, η διασπασμένη οικογένεια (κυρίως
η απουσία του πατέρα), η σε υψηλό βαθμό εμπλοκή σε
παράτολμες συμπεριφορές ή συμπεριφορές με υψηλό
ρίσκο (έτσι όπως αξιολογείται από συνομήλικους και
γονείς), υψηλός βαθμός ανειλικρίνειας (έτσι όπως αξιολογείται από συνομήλικους), και το να είναι κάποιος
«δύσκολος» στην πειθαρχία (έτσι όπως αξιολογείται από
τους δασκάλους)».

Για παράδειγμα ο μέσος όρος ηλικίας για τη διάπραξη
18 διαφορετικών ποινικών αδικημάτων στο πλαίσιο της
CSDD παρουσιάστηκε στον πίνακα 2 του άρθρου με τίτλο
«Farrington, D.P. (2019) The duration of criminal careers:
How many offenders do not desist up to age 61? Journal
of Developmental and Life-Course Criminology, 5, 4-21».
Εν προκειμένω το πιο βαρύ ποινικό αδίκημα είναι μάλλον η ληστεία, ωστόσο, ο μέσος όρος ηλικίας τέλεσης
τοποθετείται στα 22.7 έτη(σε σύγκριση με το 25.8 που
ισχύει για όλα τα ποινικά αδικήματα). Αντίθετα, ο μέσος
όρος ηλικίας για τη διάπραξη χαμηλότερης βαρύτητας
ποινικών αδικημάτων ήταν υψηλότερος. Για παράδειγμα,
ήταν 28.2 έτη για την κλοπή από κατάστημα και 31.2 έτη
για το ποινικό αδίκημα του βανδαλισμού. Ομοίως, στις
εγκληματικές σταδιοδρομίες δεν παρατηρείται ιδιαίτερη
εξειδίκευση (μια πιθανή εξαίρεση για τους δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων δίχως επαφή). Είναι σχεδόν σαν
διαφορετικά είδη ποινικών αδικημάτων να διαπράττονται
τυχαία στο πλαίσιο των εγκληματικών σταδιοδρομιών. Σε
γενικές γραμμές τα πιο βαριάς μορφής ποινικά αδικήματα είναι τα βίαια εγκλήματα και αυτά έχουν διερευνηθεί
στο πλαίσιο της CSDD στο άρθρο με τίτλο «Farrington,
D. P. (1991) Childhood aggression and adult violence:
Early precursors and later life outcomes. In Pepler, D.J.
and Rubin, K.H. (Eds.) The Development and Treatment
of Childhood Aggression. Hillsdale, NJ: Lawrence
Erlbaum (pp. 5‑29)». Μέχρι και την ηλικία των 32 ετών,
είχαν καταγραφεί 50 ποινικά καταδικασμένοι βίαιοι παραβάτες, οι οποίοι είχαν διαπράξει ένα σύνολο 85 βίαιων
εγκλημάτων (σε διαφορετικές ημέρες και τα οποία οδήγησαν σε ποινικές καταδίκες) και 263 μη βίαιων εγκλημάτων. Μόνο οι 7 από το σύνολο των 50 παραβατών δεν
διέθεταν ποινικές καταδίκες για μη βίαια εγκλήματα. Η
πιθανότητα για την τέλεση ενός βίαιου εγκλήματος αυξανόταν από 12% για εκείνους που διέθεταν 1 ποινική καταδίκη σε 65% για εκείνους που διέθεταν 9 ή περισσότερες
ποινικές καταδίκες. Ο πραγματικός αριθμός των βίαιων
παραβατών για κάθε κατηγορία που αφορά τη συχνότητα
διάπραξης εγκλημάτων δεν διέφερε σημαντικά από τον
αναμενόμενο αριθμό σύμφωνα με την άποψη ότι τα βίαια
εγκλήματα διαπράττονται τυχαία στο πλαίσιο των εγκληματικών σταδιοδρομιών. Επιπλέον, οι βίαιοι παραβάτες
(ο καθένας είχε διαπράξει κατά μέσο όρο 7.0 αδικήματα)
δεν παρουσίαζαν σημαντικές διαφοροποιήσεις από τους
αντίστοιχους και με ίδια συχνότητα όσον αφορά τη δράση τους μη βίαιους παραβάτες (καθένας είχε διαπράξει
κατά μέσο όρο 6.5 αδικήματα) όσον αφορά τους παράγοντες διακινδύνευσης κατά την παιδική ηλικία (8-10 ετών),

Ερώτηση: Το παραπάνω ισχύει και αναφορικά με την
κλιμάκωση από τα χαμηλής βαρύτητας στα βαριάς
μορφής ποινικά αδικήματα κατά τη διάρκεια της πορείας της ζωής;
«Κατά τη διάρκεια των περισσότερων εγκληματικών
σταδιοδρομιών είναι δύσκολο να εντοπιστεί κλιμάκωση στη σοβαρότητα της παραβατικής συμπεριφοράς.
6
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την εφηβεία (12-16 ετών), την ηλικία των 18 ετών και την
ενήλικη ζωή (32 ετών)».

ενοχής σε ένα ποσοστό μεταξύ 1% έως 28% οδήγησαν
στην επιβολή ποινικής καταδίκης. Βάσει των δεδομένων
αυτo-ομολογούμενης ενοχής (και σε σύγκριση με τα δεδομένα από επίσημα αρχεία) αναμενόταν ότι η ηλικία
έναρξης της παραβατικής συμπεριφοράς θα τοποθετούνταν νωρίτερα, η ηλικία της αποχής από το έγκλημα
αργότερα και η διάρκεια της εγκληματικής καριέρας θα
παρουσίαζε μεγαλύτερο χρονικό εύρος. Αυτό πραγματικά εντοπίστηκε. Και για τα 8 είδη ποινικών αδικημάτων
τα οποία μελετήθηκαν και αναλύθηκαν στο άρθρο διαπιστώθηκε η αναμενόμενη πρόβλεψη. Στην περίπτωση των
δεδομένων αυτo-ομολογούμενης ενοχής ο μέσος όρος
ηλικίας έναρξης της παραβατικής συμπεριφοράς ήταν τα
10 έτη και ο μέσος όρος ηλικίας αποχής από το έγκλημα
ήταν τα 35 έτη. Στην περίπτωση των δεδομένων από επίσημα αρχεία, οι υπό σύγκριση ηλικίες (και για τα 8 είδη
ποινικών αδικημάτων) ήταν τα 19 και 25 έτη αντίστοιχα».

Ερώτηση: Τι γνωρίζουμε έως τώρα για τη σχέση ηλικίας-εγκλήματος;
«Σε γενικές γραμμές, ο δείκτης παραβατικής δράσης
(βάσει των ποινικών καταδικών) στην Αγγλία και σε άλλες συγκρίσιμες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες
αυξάνεται από το κατώτατο ηλικιακό όριο κατά το οποίο
επιτρέπεται η επιβολή ποινικής καταδίκης (10 έτη στην
Αγγλία) και παρουσιάζει κορύφωση προς το τέλος της
εφηβείας (16-19 έτη) και μετά κατά το ηλικιακό στάδιο 2029 ετών παρουσιάζει πτώση. Για παράδειγμα μπορείτε να
δείτε το άρθρο μου με τίτλο «Farrington, D. P. (1986) Age
and crime. In Tonry, M. and Morris, N. (Eds) Crime and
Justice: An Annual Review of Research, vol 7. Chicago:
University of Chicago Press (pp. 189‑250)». Ωστόσο,
αυτό το οποίο φαίνεται να κατευθύνει αυτή την κορύφωση είναι η συμμετοχή (δηλαδή ο αριθμός των παραβατών)
στο έγκλημα παρά η συχνότητα της εγκληματικής δράσης (ο μέσος αριθμός ποινικών αδικημάτων ανά παραβάτη). Βέβαια, οι ποινικές καταδίκες αποτελούν μόνο την
κορυφή του παγόβουνου του εγκληματικού φαινομένου
και για αυτό είναι σημαντικό να μελετώνται και τα δεδομένα αυτο-ομολογούμενης ενοχής. Σε γενικές γραμμές
και τα δεδομένα αυτά δείχνουν μια πτώση από το τέλος
της εφηβείας και έπειτα κατά την ηλικιακή περίοδο 20-29
ετών. Για παράδειγμα σας παραπέμπω στο άρθρο μου με
τίτλο «Farrington, D. P. (1989), Self‑reported and official
offending from adolescence to adulthood. In Klein, M.W.
(Ed.) Cross‑National Research in Self‑reported Crime
and Delinquency. Dordrecht, Netherlands: Kluwer (pp.
399‑ 423)». Στο πλαίσιο της CSDD η σύγκριση μεταξύ
των δεδομένων αυτo-ομολογούμενης ενοχής και των δεδομένων από επίσημα αρχεία έως και την ηλικία των 48
ετών των συμμετεχόντων στην εν λόγω έρευνα αναλύεται λεπτομερώς στο άρθρο μου «Farrington, D. P., Ttofi,
M. M., Crago, R. V. and Coid, J. W. (2014) Prevalence,
frequency, onset, desistance and criminal career
duration in self-reports compared with official records.
Criminal Behaviour and Mental Health, 24, 241-253». Για
8 είδη ποινικών αδικημάτων και για τα οποία έγινε άμεση
σύγκριση, καταγράφηκαν βάσει των δεδομένων αυτoομολογούμενης ενοχής 112 ποινικά αδικήματα κατά μέσο
όρο ανά παραβάτη σε σύγκριση με 3.3 ποινικές καταδίκες, δηλαδή μια αναλογία 34/1. Από τα ποινικά αδικήματα
τα οποία αναφέρθηκαν στο πλαίσιο αυτo-ομολογούμενης

Ερώτηση: Πώς θα προσδιορίζατε το εννοιολογικό περιεχόμενο της «αποχής»; Το αντιλαμβάνεστε ως μια
διαδικασία ή ως ένα γεγονός;
«Σε γενικές γραμμές έχω προσδιορίσει την αποχή ως την
ηλικία κατά την οποία κάποιος διαπράττει το τελευταίο
ποινικό αδίκημα, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι πιθανώς να
υφίσταται μια υποκείμενη διαδικασία προς την αποχή».
Ερώτηση: Τι χρονικού εύρους θα πρέπει να είναι η
περίοδος μετα-παρακολούθησης προκειμένου να είμαστε σε θέση να μιλάμε για αποχή από το έγκλημα;
Πόσο σίγουροι μπορούμε να είμαστε ότι πρόκειται
για πραγματική αποχή ή απλά για ένα διάλειμμα από
την παραβατική δράση;
«Στο άρθρο μου το οποίο αναφέρω παραπάνω (2019)
θέτω το θέμα αυτό. Στο πλαίσιο του εν λόγω άρθρου ο πίνακας 6 αποτυπώνει το πως η πιθανότητα για την εκ νέου
επιβολή ποινικής καταδίκης διαφοροποιείται στο χρόνο
από την επιβολή της προηγούμενης ποινικής καταδίκης
και έπειτα. Για παράδειγμα, μετά από μια χρονική περίοδο αποχής από την εγκληματική δράση 5 ετών, το 48%
των ατόμων καταδικάστηκαν εκ νέου σε σύγκριση με το
29% το οποίο καταδικάστηκε εκ νέου μετά από 10 έτη,
το 19% μετά από 15 έτη, το 13% μετά από 20 έτη, το 8%
μετά από 30 έτη και το 6% μετά από 40 έτη. Συνεπώς,
δεν μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι παραβάτες
οι οποίοι δεν διαπράττουν εγκλήματα για μια χρονική περίοδο μικρότερη των 10 ετών έχουν όντως παρουσιάσει
7
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αποχή από το έγκλημα. Ωστόσο, επειδή οι παραβάτες οι
οποίοι δεν εμπλέκονταν σε παραβατική δράση για 30 ή
και παραπάνω χρόνια παρουσιάζουν παρόμοιο «σκορ»
παραβατικής δράσης (βάσει δεδομένων αυτo-ομολογούμενης ενοχής) στην ηλικία των 48 ετών με εκείνη των μη
παραβατών για αυτούς μάλλον ισχύει η αποχή από το
έγκλημα. Η αποχή θεωρείται περισσότερο αβέβαιη για
εκείνους οι οποίοι δεν εμπλέκονται στην τέλεση αξιοποίνων πράξεων για μια χρονική περίοδο 10-29 έτη».

Ελλάδα μακροχρόνιων προοπτικών μελετών της εξέλιξης
της παραβατικής και αντικοινωνικής συμπεριφοράς στο
πέρασμα του χρόνου».

INTERVIEW WITH THE
EMERITUS PROFESSOR DAVID
FARRINGTON

Ερώτηση: Ποιοι θεωρούνται ως οι πιο σημαντικοί παράγοντες «διακινδύνευσης» για την υποτροπή;

– INSTITUTE OF CRIMINOLOGYCAMBRIDGE UNIVERSITY

«Στο παραπάνω άρθρο μου που έχει δημοσιευθεί το
2020 απαντάται το ερώτημα αυτό. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες «διακινδύνευσης» για την υποτροπή οι οποίοι
εντοπίζονται στην παιδική ηλικία (8-10 ετών) (για όλους
τους παραβάτες) ήταν: μειωμένο γονεϊκό ενδιαφέρον
για την εκπαίδευση του τέκνου, μητέρα η οποία έχει καταδικαστεί για την τέλεση αξιόποινης πράξης, γονεϊκές
συγκρούσεις/διαμάχες, χαμηλό οικογενειακό εισόδημα,
μεγάλος αριθμός οικογενειακών μελών και επιβολή αυστηρής γονεϊκής πειθαρχίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει
το γεγονός ότι οι πιο ισχυροί προγνωστικοί παράγοντες
για την επιβολή ποινικής καταδίκης (για όλο το δείγμα)
δεν σχετίζονταν με τους πιο ισχυρούς προγνωστικούς
παράγοντες για την υποτροπή (για όλους τους παραβάτες).
Τέλος, θα πρότεινα το βιβλίο “Farrington D.P., Kazemian
L., Piquero A.R. (eds.) (2019), The Oxford Handbook of
Developmental and Life Course Criminology, New York:
Oxford University Press” ως το βιβλίο με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο των εγκληματικών σταδιοδρομιών. Στο πρώτο τμήμα του βιβλίου γίνεται μια επισκόπηση
αναφορικά με τη σχέση ηλικίας και εγκλήματος, την ηλικία έναρξης της παραβατικής συμπεριφοράς, την εξειδίκευση και την ποικιλομορφία, την κλιμάκωση και την αποκλιμάκωση, τη «συνέχεια»/ «επιμονή» της εγκληματικής
δράσης στο χρόνο και την αποχή, τις διαφορετικές πορείες/ διαδρομές και την από κοινού παραβατική δράση.
Σε άλλα τμήματα του βιβλίου αναλύονται οι θεωρίες στο
πεδίο της Εξελικτικής ή Αναπτυξιακής Εγκληματολογίας/
Εγκληματολογίας που εστιάζει στην πορεία της ζωής, οι
δείκτες συσχέτισης, οι παράγοντες «διακινδύνευσης» και
οι προστατευτικοί παράγοντες, οι μεταβάσεις κατά την
πορεία της ζωής και οι παρεμβάσεις στη βάση της εξελικτικής προσέγγισης.
Και φυσικά υπάρχει μεγάλη ανάγκη για τη διεξαγωγή στην

by Dr. Eleni Kontopoulou
Question: Are people with early antisocial onset
more likely to have a criminal career? If this is the
case, then does that mean that the earlier the onset
the longer the career?
It is simplest for me to answer this by referring to my
paper: Farrington, D.P. (2020) Childhood risk factors for
criminal career duration: Comparisons with prevalence,
onset, frequency and recidivism. Criminal Behaviour
and Mental Health, 30, 159-171.This paper describes the
follow-up of offending (measured by convictions) from
age 10 to age 61 in the Cambridge Study in Delinquent
Development (CSDD), which is a prospective longitudinal study of 411 London males from age 8 onwards.
Table 1 shows how the age of onset of offending is related to criminal career features, including the number
of convictions and criminal career duration. It shows
clearly that the early onset offenders tended to commit
many offences and to have long criminal careers. For
example, males who were first convicted at the earliest
ages of 10-13 had 9 convictions on average, and a criminal career lasting 18 years on average, from age 12 to
age 30. In contrast, for all offenders, with 5 convictions
on average, criminal careers lasted 13 years on average,
from age 20 to age 33. This paper also shows age 8-10
risk factors that predicted the prevalence of convictions, the number of offences, and the duration of crim8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

inal careers. For example, the strongest predictors of
getting convicted were having a convicted father, high
troublesomeness (rated by peers and teachers), coming
from a disrupted family (mainly with an absent father),
high daring or risk-taking (rated by peers and parents),
high dishonesty (rated by peers) and being difficult to
discipline (rated by teachers).

the expected number based on the assumption that
violent crimes were committed at random in criminal
careers. Furthermore, the violent offenders (each committing an average of 7.0 crimes) were not significantly
different from equally frequent non-violent offenders
(each committing an average of 6.5 crimes) in childhood
(age 8-10), adolescent (age 12-16), teenage (age 18) and
adult (age 32) factors.

Question: Does the abovementioned also hold true
for the escalation from less serious to more severe
forms of crime during the life course?

Question: What do we know so far for the age crimecurve?

It is difficult to detect escalation in the seriousness of
offending during most criminal careers. For example,
the average age of commission of 18 different types of
offences in the CSDD was presented in Table 2 of the
following paper: Farrington, D.P. (2019) The duration of
criminal careers: How many offenders do not desist up
to age 61? Journal of Developmental and Life-Course
Criminology, 5, 4-21. The most serious offence is probably robbery, but its average age of commission was 22.7
(in comparison with 25.8 for all offences). In contrast,
the average age of committing less serious offences was
higher; for example, it was 28.2 for shoplifting and 31.2
for vandalism. Similarly, there is not usually much specialization in criminal careers (with the possible exception of non-contact sex offenders). It is almost as though
different types of offences are committed at random in
criminal careers. Generally, the most serious offences
are violent crimes, and these were studied in the CSDD
in the following paper: Farrington, D. P. (1991) Childhood aggression and adult violence: Early precursors
and later life outcomes. In Pepler, D.J. and Rubin, K.H.
(Eds.) The Development and Treatment of Childhood
Aggression. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum (pp. 5‑29).
Up to age 32, there were 50 convicted violent offenders, who committed a total of 85 violent crimes (on different days leading to convictions) and 263 non-violent
crimes. Only 7 out of 50 had no convictions for non-violent crimes. The probability of committing a violent
crime increased from 12% of those with one conviction
to 65% of those with 9 or more convictions. The actual number of violent offenders in each category of frequency of offending was not significantly different from

Generally, the rate of official offending (based on convictions) in England and in other comparable countries such as the USA increases from the minimum age
of conviction (10 in England) to a peak in the teenage
years, and then decreases in the twenties. See for example: Farrington, D. P. (1986) Age and crime. In Tonry,
M. and Morris, N. (Eds) Crime and Justice: An Annual
Review of Research, vol 7. Chicago: University of Chicago Press (pp. 189‑250). However, what seems to be
driving this peak is the prevalence (number) of offenders rather than the frequency of offending (i.e. the average number of offences of each offender). Of course,
convictions are only the tip of the iceberg of offending,
and it is also important to study self-reported offending. Generally, self-reports also show that offending
decreases from the teenage years to the twenties; see
for example the following paper: Farrington, D. P. (1989)
Self‑reported and official offending from adolescence
to adulthood. In Klein, M.W. (Ed.) Cross‑National Research in Self‑reported Crime and Delinquency. Dordrecht, Netherlands: Kluwer (pp. 399‑ 423). Self-reported and official offending up to age 48 in the CSDD were
compared in detail in the following paper: Farrington,
D. P., Ttofi, M. M., Crago, R. V. and Coid, J. W. (2014)
Prevalence, frequency, onset, desistance and criminal
career duration in self-reports compared with
official records. Criminal Behaviour and Mental Health,
24, 241-253. Over 8 types of offences that were directly
comparable, there were 112 self-reported offences per
offender on average, compared with 3.3 convictions, a
ratio of 34 to 1. Between 1% and 28% of different types
of self-reported offences led to convictions. It was ex9
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pected that, in self-reports, the age of onset would be
earlier, the age of desistance would be later, and the
criminal career duration would be longer. This was indeed found over all 8 types of offences studied in this
article. In self-reports, the average age of onset was
10 and the average age of desistance was 35. In official
records, the comparable ages (over these 8 types of offences) were 19 and 25.

tors of getting convicted (out of the whole sample) were
uncorrelated with the best predictors of recidivism (out
of all offenders).
Finally, I suggest that the best recent information about
criminal careers might be found in this book: Farrington,
D.P., Kazemian, L. and Piquero, A.R. (2019, Eds.) The
Oxford Handbook of Developmental and Life-Course
Criminology. New York: Oxford University Press. The
first main section of this book reviews age and crime,
age of onset, specialization and versatility, escalation
and de-escalation, persistence and desistance, trajectories and co-offending. Other sections review developmental and life-course theories, developmental correlates and risk/protective factors, life transitions and
developmental interventions. And of course there is a
great need for prospective longitudinal studies of the
development of offending and antisocial behaviour in
Greece!

Question: How do you define the concept of desistance? Do you perceive it as a process or as an event?
I have generally defined desistance (e.g. above) as the
age of the last offence, but I realise that there probably
is an underlying desistance process.
Question: How long a follow-up period is required to
be in order to be able to talk about desistance? How
sure can we be about this being a true desistance or
just an intermission?
My 2019 paper (see above) addresses this issue. Table
6 shows how the probability of reconviction varies with
time since the previous conviction. For example, after
5 crime-free years, 48% were reconvicted, compared
with 29% after 10 years, 19% after 15 years, 13% after 20
years, 8% after 30 years, and 6% after 40 years. Therefore, it could not necessarily be concluded that offenders who had been crime-free for less than 10 years had
desisted. However, as offenders who had been crimefree for 30 or more years had a similar self-reported offending score at age 48 to non-offenders, they probably
had desisted. Desistance was more uncertain for those
who had been crime-free for 10-29 years.

ΤΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ ΤΗΣ
ΥΠΟΤΡΟΠΉΣ ΝΕΑΡΏΝ
ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΈΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΆΔΑ1
ΠΟΡΊΣΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΉΣ
(FOLLOW-UP) ΈΡΕΥΝΑΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ ΠΟΙΝΙΚΏΝ
ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΏΝ
ΕΡΕΥΝΏΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ
ΑΘΗΝΏΝ)

Question: What are the most important risk factors
for recidivism?
My 2020 paper (see above) addresses this question.
The most important childhood (age 8-10) risk factors
for recidivism (out of all offenders) were low parental
interest in the child’s education, a convicted mother, parental conflict, low family income, large family size and
harsh parental discipline. Interestingly, the best predic-

του Νέστορα Ε. Κουράκη
Ομότιμου Καθηγητή Εγκληματολογίας Παν/μίου
Αθηνών
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1. Η εισήγηση επικεντρώνεται στα πορίσματα έρευνας
που διενεργήθηκε σε σχέση με νεαρούς αποφυλακισμένους Ελληνικών φυλακών από τον Μάιο 1999 έως
τον Ιούνιο 2000, με φορέα το Εργαστήριο Ποινικών και
Εγκληματολογικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η σημασία των πορισμάτων αυτής της έρευνας
συνεχίζει να είναι και σήμερα ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς
τα προβλήματα των ενλόγω νεαρών παρουσιάζουν μια
διαχρονική εμβέλεια και δυστυχώς δεν έχουν αντιμετωπισθεί επαρκώς όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, παρά
τις όποιες φιλότιμες προσπάθειες των κρατικών αρχών.
Όπως θα φανεί και στη συνέχεια, τα διαχρονικά αυτά
προβλήματα αφορούν ιδίως το ότι οι νεαροί αποφυλακιζόμενοι, έχοντας ήδη αποκτήσει ή ενισχύσει μέσα στη
φυλακή μια τάση προς την οκνηρία, την ιδρυματοποίηση, τη μη πειθάρχησή τους σε κοινωνικούς κανόνες και
την εξάρτησή τους από τις ουσίες, αλλά και στερούμενοι, από την άλλη πλευρά, μιας επαρκούς επαγγελματικής κατάρτισης, συναντούν, μετά την έξοδό τους
από τη φυλακή, σχεδόν ανυπέρβλητες δυσκολίες να
ορθοποδήσουν επαγγελματικά (πρόσθετα προβλήματα η καχυποψία της κοινωνίας και ο στιγματισμός τους
λόγω φυλακής), με μόνη τελικά δυνατότητα στήριξής
τους από την οικογένεια –όπου αυτή υπάρχει- και τους
λεγόμενους «δικούς τους ανθρώπους», καθώς και (κατά
την τελευταία δεκαετία) από την «Επάνοδο», η οποία
άλλωστε διοργανώνει σήμερα και το επιτυχημένο αυτό
Συνέδριο (για τις πρώτες δράσεις της «Επανόδου» προς
στήριξη των αποφυλακισμένων, βλ. π.χ. τη μελέτη μου
«Αποφυλακισμένοι και “Επάνοδος”», καθώς και την «Εκθεση Πεπραγμένων της “Επανόδου” για το 2009», στον
συλλογικό τόμο «Κοινωνία, Εγκλημα, Εθελοντισμός»,
με επιμ. Ευδοξίας Φασούλα και Φωτεινής Μηλιώνη, εκδ.
Αντ.Ν. Σάκκουλα, 2011, σελ. 273-276 και 531-607, όπου

και πλούσιο υλικό για προσπάθειες που γίνονται στην
Ελλάδα προς την κατεύθυνση της κοινωνικής επανένταξης των αποφυλακιζομένων).
Η έρευνα χαρακτηρίζεται ως επαναληπτική (follow-up)
διότι ως βασικό στόχο είχε να διαπιστώσει πρώτον, τι
απέγιναν οι Ελληνες ανήλικοι κρατούμενοι από τους
οποίους είχαν ληφθεί συνεντεύξεις κατά την προγενέστερη φάση της έρευνας (1993) στα Σωφρονιστικά Καταστήματα Κορυδαλλού και Κασσαβέτειας, και δεύτερον, τι επιπτώσεις είχε αργότερα στη ζωή τους ο εγκλεισμός σε φυλακή.
Στην έρευνα συμμετείχαν ως ερευνητές, για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, 30 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές της Νομικής Σχολής Αθηνών2, με
επιστημονικό υπεύθυνο τον υπογράφοντα και συντονίστρια την Εγκληματολόγο και μετέπειτα Διευθύντρια
της «Επανόδου» κ. Φωτεινή Μηλιώνη. Στους νεαρούς
ερευνητές δόθηκε οικονομική ενίσχυση από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Για τις συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκαν δύο τύποι ερωτηματολογίων ημιδομημένης συνέντευξης, ένα με 31
ερωτήσεις για όσους νεαρούς εντοπίσθηκαν εκτός
φυλακής («μη έγκλειστοι») και ένα με 29 ερωτήσεις για
όσους βρέθηκαν να κρατούνται («έγκλειστοι»).
Από τους 156 ανήλικους κρατουμένους που είχαν εξετασθεί στις Φυλακές Ανηλίκων το 1993, κατέστη δυνατόν, μετά από επίπονες προσπάθειες, να εντοπισθούν
εκ νέου οι 113. Οι 50 βρέθηκαν και πάλι στις φυλακές
(μόνον ένας, όμως, εξέτιε ποινή που του είχε επιβληθεί
από το 1993), άλλοι 53 εκτός φυλακής, ενώ για 10 ακόμη
νεαρούς διαπιστώθηκε ότι είτε δεν βρίσκονταν πλέον
στη ζωή (5), σύμφωνα με δήλωση των συγγενών τους,
είτε νοσηλεύονταν σε ψυχιατρείο (1), είτε κατοικούσαν

1 Η μελέτη αυτή δημοσιεύθηκε αρχικά στα Πρακτικά (σελ. 32-39) του
1ου ετήσιου Συνεδρίου της «Επανόδου» (ν.π.ι.δ. για την επανένταξη
των αποφυλακισμένων, υπό την εποπτεία του Υπ. Δικαιοσύνης), που
έλαβε χώρα στην Αθήνα την 18.12.2017 με κεντρικό θέμα: «Επάνοδος: Η πορεία προς την κοινωνική επανένταξη» (βλ. τα πλήρη Πρακτικά στον σύνδεσμο: https://www.epanodos.org.gr/wp-content/
uploads/2021/04/praktika-synedriou-epanodou-Read-.pdf ). Κρίθηκε σκόπιμη η επαναδημοσίευση αυτής της μελέτης στο πλαίσιο του
παρόντος αφιερώματος, καθώς από την επαναληπτική έρευνα που
διενεργήθηκε σε νεαρούς κρατουμένους των ελληνικών φυλακών
προκύπτουν ανάγλυφα οι παράγοντες που τους οδήγησαν στην παραβατική τους συμπεριφορά ή, αντιθέτως, τους συγκράτησαν από
την τέλεσή της.

2 Αδαμοπούλου Αγάπη, Αυγέρη Θεοδώρα, Κατσίγιαννη Βασιλική,
Κικιλή Σοφία, Κούβελος Γιάννης, Κουλούρης Νίκος, Λάπα Εφη, Λυμπέρης Βασίλης, Μήτσης Γιώργος, Ντούρα Φωτεινή, Ξουρή Ευδοξία,
Παναγοπούλου Φερενίκη, Παπαγεωργίου Αναστασία, Παπαγεωργίου
Χαρά, Παπαευστρατίου Αθηνά-Αναστασία, Παπαϊωάννου Χρήστος,
Παπαπαναγιώτου Χριστίνα, Πατάκας Σταμάτης, Πατουλιώτης Παναγιώτης, Πετροπούλου Ελένη-Αντιγόνη, Σιώχου Βασιλική, Σόμπολου
Ανθή, Σταθοπούλου Αναστασία, Σφενδυλάκης Γιάννης, Ταταράκης
Μάνος, Τσίχλη Δάφνη, Τσουμάνης Νίκος, Φερετζάκης Γιώργος, Χατζηλογίου Σοφία και Χιόνης Διονύσης.
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στο εξωτερικό (1), είτε αρνήθηκαν να συμμετάσχουν
στην έρευνα (3).

νουν στη βιοπάλη, κυρίως από τη μικρή ηλικία των 13
ετών, αλλά χωρίς και πάλι να νιώθουν ευχαριστημένοι
και ικανοποιημένοι από τη δουλειά τους. Αγκιστρώθηκαν έτσι σε παρέες όπου κυριαρχούσαν (σε ποσοστό
43% του συνόλου, κατά δήλωση των τότε ερωτηθέντων)
οι «πρεζάκηδες» και οι «χαπάκηδες». Σύντομα άρχισαν
όμως έτσι και οι ίδιοι να εθίζονται στις ναρκωτικές ουσίες. Μάλιστα, κατά την έρευνα παραδέχθηκαν σε ποσοστό 61% ότι είχαν ήδη τότε δοκιμάσει ναρκωτικά (κυρίως πριν από τον εγκλεισμό τους) και ότι τουλάχιστον
το 1/3 από αυτούς (37%) έκαναν «συχνά» χρήση ουσιών,
δηλ. ότι είχαν εξάρτηση από αυτές. Από το σημείο αυτό
και έως την πρώτη τους (μικρο)κλοπή για να επιβιώσουν
και να εξασφαλίσουν τη δόση τους, η απόσταση ήταν
μικρή και η πορεία τους προδιαγεγραμμένη. Ηδη στην
ευαίσθητη ηλικία των 13 ή 14 ετών σημειώνεται η πρώτη
εμπλοκή τους με τη Δικαιοσύνη και ο εγκλεισμός τους
σε ίδρυμα ή σωφρονιστικό κατάστημα για 10-12 μήνες.
Ο χρόνος αυτός ήταν βέβαια αντικειμενικά σύντομος,
αλλ’ αρκετός, από μιαν άλλη σκοπιά, για να εξοικειωθούν οι ανήλικοι με την έννοια της φυλακής και τον
ιδρυματικό υποπολιτισμό της, να διδαχθούν την «τεχνογνωσία του εγκληματείν» από άλλους εμπειρότερους
συγκρατουμένους τους και, τελικά, να εξέλθουν από τη
φυλακή με όλα τα εφόδια για να διαπράξουν όχι πλέον
μόνο (μικρο)κλοπές, αλλ’ επίσης ληστείες, ανθρωποκτονίες, βιασμούς κ.λπ. Μάλιστα, ένα από τα βασικότερα πορίσματα σ’ αυτή την πρώτη φάση της έρευνας
ήταν ότι όσοι ανήλικοι κρατούνταν τότε για σοβαρές
αξιόποινες πράξεις, με ποινή στέρηση της ελευθερίας
από δύο έτη και πάνω, είχαν ήδη στην συντριπτική τους
πλειονότητα (96,7%) εγκλεισθεί και πρωτύτερα σε σωφρονιστικό κατάστημα. Γεγονός που αποδεικνύει την
απόλυτη αναποτελεσματικότητα του όποιου υποτιθέμενου «σωφρονισμού» στις φυλακές ανηλίκων, αλλά και
την αναπόφευκτη, τις περισσότερες φορές, στροφή
των ανηλίκων στο έγκλημα και την «εγκληματική σταδιοδρομία», ως μόνη πλέον διέξοδο στα αδιέξοδα της
ναρκοθετημένης και ναρκοεξαρτημένης ζωής τους.

2. Κυριότερο ερευνητικό πόρισμα: Από το 1993 και
έως το 1999-2000, δηλ. σε διάστημα 6-7 ετών, μόνον
ο ένας στους πέντε πρώην κρατούμενους ανηλίκους
που εντοπίσθηκαν εκ νέου (ποσοστό 19,8%) δεν οδηγήθηκε κάποια στιγμή και πάλι στις φυλακές, ούτε και
του επιβλήθηκε κάποια ποινή. Γεγονός, που φαίνεται να
επιβεβαιώνει τη βασική υπόθεση της έρευνας, ότι η διαδικασία βαθμιαίας προσαρμογής αυτών των ανηλίκων
στον ιδρυματικό υποπολιτισμό της φυλακής δυσχεραίνει αποφασιστικά ή και καθιστά ανέφικτη την κοινωνική τους (επαν)ένταξη μετά την αποφυλάκισή τους. Και
ότι οι περισσότεροι ανήλικοι (ποσοστό άνω του 80%),
έχοντας ενστερνισθεί τα πρότυπα αυτού του υποπολιτισμού, οδηγούνται εν συνεχεία στη διάπραξη νέων αξιόποινων πράξεων.
Ποια είναι όμως τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των ενλόγω νεαρών και γιατί ακολουθούν οι περισσότεροι απ’
αυτούς, μετά την αποφυλάκισή τους, μιαν εγκληματική
σταδιοδρομία;
3. Ηδη κατά την πρώτη φάση της έρευνας, το 1993 (βλ. Ν.
Κουράκη (κ. ά.), Ερευνα στις Ελληνικές Φυλακές, Α.Ν.
Σάκκουλας, σειρά «Ποινικά», αρ. 44, Αθήνα/ Κομοτηνή
1995), είχε διαπιστωθεί ότι οι νεαροί αυτοί, μέσης ηλικίας τότε περί τα 20 έτη και κυρίως άρρενες, ήσαν παιδιά
φτωχά και αμόρφωτα, με διαταραγμένες οικογενειακές
σχέσεις και πρόωρη απομάκρυνσή τους από το σπίτι
και το σχολείο. Συγκεκριμένα, οι γονείς τους σε μεγάλο
ποσοστό ήσαν αγράμματοι (46% έναντι 8% του γενικού
πληθυσμού) και, ως επί το πλείστον, χαμηλής εισοδηματικής κατάστασης (τεχνίτες, βιοτέχνες κ.λπ.). Επιπλέον,
σε ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό (39%) ο ένας τουλάχιστον
από τους φυσικούς γονείς είχε ήδη τότε φύγει από το
σπίτι ή και από τη ζωή. Αλλά και εκεί όπου οι γονείς
ζούσαν μαζί, διαπληκτίζονταν μεταξύ τους (35%) και
ξεσπούσαν στα παιδιά τους με άσκοπες σωματικές τιμωρίες (32%). Μέσα στο έκρυθμο αυτό οικογενειακό
πλαίσιο, το σχολείο δεν φάνηκε ικανό να προσφέρει
στον ανήλικο κάποια εναλλακτική δυνατότητα ψυχικής
ηρεμίας και κοινωνικοποίησης. Πολλοί ανήλικοι δεν πήγαν έτσι σχεδόν καθόλου σχολείο (27% αγράμματοι),
αλλά και όσοι πήγαν το αποστράφηκαν, με αποτέλεσμα
οι περισσότεροι απ’ αυτούς (56%) να μείνουν στην ίδια
τάξη λόγω απουσιών. Αρχισαν συνακόλουθα να μπαί-

4. Με ένα τόσο προβληματικό υπόβαθρο, οι ανήλικοι
που συναντήσαμε μετά από 6-7 χρόνια, δηλ. κατά τη δεύτερη φάση της έρευνάς μας (1999-2000), δεν φάνηκε ότι
μπόρεσαν στην πλειονότητά τους να ορθοποδήσουν και
να αποφύγουν την εκ νέου εμπλοκή τους με την ποινική
Δικαιοσύνη. Όπως τονίσθηκε ήδη, μόνον ένας στους πέντε νεαρούς, ηλικίας τότε 26-27 ετών, κατάφερε να μην
ξαναπάει φυλακή και να μην του επιβληθεί κάποια ποι12
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νή για διαπραχθέν έγκλημα. Μάλιστα, όσοι βρέθηκαν
να κρατούνται και πάλι στις φυλακές (συνολικά 53) είχαν ΟΛΟΙ εγκλεισθεί κατά μέσο όρο τουλάχιστον δύο
φορές. Κυριότερα αδικήματα για τα οποία κρατούνταν
τότε οι έγκλειστοι ήταν η ληστεία (42%) και η κλοπή
(32%), δηλ. αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας, κυρίως σε
σχέση με απόκτηση της δόσης τους, ενώ σε μικρότερα ποσοστά κρίθηκαν ένοχοι για προμήθεια και κατοχή
ναρκωτικών ουσιών (12%), απλή σωματική βλάβη (8%)
αλλά και ανθρωποκτονία (4%). Οι ίδιοι αυτοί κρατούμενοι παραδέχθηκαν ότι είχαν διαπράξει και αδικήματα
για τα οποία δεν συνελήφθησαν ποτέ, πρωτίστως κλοπές
(18%), ενώ σε ανάλογες παραδοχές προέβησαν και οι 53
μη έγκλειστοι, κυρίως σε σχέση με μη αποκαλυφθείσες
κλοπές (26%) και απλές σωματικές βλάβες (32%).

τα εγκλήματα και τα αδικήματα που διέπραξα (...) και
που διαπράττονται από τους νέους».
6. Μια τρίτη πτυχή στη ζωή των νεαρών, πέρα από την
εμπλοκή με τη Δικαιοσύνη και τα ναρκωτικά, είναι οι δυνατότητες που έχουν για επαγγελματική απασχόληση και
αποκατάσταση. Και εδώ τα προβλήματα εμφανίζονται
ανυπέρβλητα. Πέρα από την ελλιπή επαγγελματική επιμόρφωση και εξειδίκευση, που προϋπήρχε ήδη κατά την
εφηβική τους ηλικία και που ασφαλώς δεν βελτιώθηκε
με τα λιγοστά προγράμματα επιμόρφωσης των φυλακών, η εξεύρεση εργασίας των νεαρών δυσχεραίνεται
αποφασιστικά και από ορισμένους άλλους, τρεις συγκεκριμένα, παράγοντες:
Εν πρώτοις, η φυλακή έχει στην προσωπικότητά τους
αποδομητικές επιπτώσεις, με την έννοια ότι τους καθιστά οκνηρούς. Αν μάλιστα σε αυτό προσθέσει κανείς
και την αποδόμηση που επέρχεται λόγω της εξάρτησης
από τις ναρκωτικές ουσίες, εύκολα γίνεται αντιληπτή
η δυσκολία ν’ ανταποκριθεί ένας τέτοιος νεαρός στις
απαιτήσεις ενός επαγγέλματος ή, έστω, μιας θέσης εργαζομένου.

5. Πέρα όμως από την επανειλημμένη εμπλοκή τους με
τη Δικαιοσύνη, αλλά και σε προφανή συνάφεια με την
εμπλοκή τους αυτή, οι νεαροί που συναντήσαμε κατά
τη δεύτερη φάση της έρευνάς μας φάνηκαν να είναι
ακόμη δέσμιοι της εξάρτησης ή του εθισμού από ναρκωτικές ουσίες. Πράγματι, από το σύνολο των ουσιαστικών
απαντήσεων που μας δόθηκαν προέκυψε ότι μόλις 27%
των ερωτηθέντων δεν είχαν δοκιμάσει ποτέ ναρκωτικά, ενώ περίπου 37% των ερωτηθέντων παραδέχθηκαν
ότι κάνουν «συχνά» χρήση ναρκωτικών ουσιών (στους
εγκλείστους το ποσοστό είναι 43% και στους μη εγκλείστους 33%). Ενδιαφέρον είναι ότι 19% των ερωτηθέντων
θεώρησαν ότι επηρεάστηκαν στο να παίρνουν ναρκωτικά από τον εγκλεισμό τους στη φυλακή, ενώ μικρά είναι,
από την άλλη πλευρά, τα ποσοστά όσων απευθύνθηκαν
σε κάποια θεραπευτική κοινότητα για να απεξαρτηθούν
(23% έγκλειστοι και 17,5% μη έγκλειστοι). Ως «δημοφιλέστερη» ουσία για το 58% των εγκλείστων (έναντι 27%
των μη εγκλείστων) αναδεικνύεται το χασίς, ενώ ακολουθούν τα σκληρά ναρκωτικά (ηρωίνη και κοκαΐνη)
για 54% των εγκλείστων (έναντι 10 %) και τα χάπια που
παρέχονται με ειδική συνταγή γιατρού (36% για τους
εγκλείστους, έναντι 17 % των μη εγκλείστων). Παρά ταύτα, οι νεαροί στην πλειονότητά τους πιστεύουν ότι «δεν
πρέπει να παίρνει κανείς ναρκωτικά» (67% των εγκλείστων και 73% των μη εγκλείστων), αλλά τούτο, βέβαια,
μόνο σε επίπεδο ρητορικών διακηρύξεων. Αντίθετα σε
πρακτικό επίπεδο η εμπλοκή με τα ναρκωτικά και η συνακόλουθη εγκληματικότητα φαίνεται να είναι καθοριστική για τους νεαρούς αποφυλακιζόμενους. Όπως μας
δήλωσε κάποιος από τους ερωτηθέντες «τα ναρκωτικά
είναι υπεύθυνα για την αλλαγή της συμπεριφοράς, για

Κατά δεύτερον, προβλήματα δημιουργούνται και από
την ιδιότητα του νεαρού ως πρώην κρατουμένου, που
ενδεχομένως έχει σχέση με τις ναρκωτικές ουσίες. Η
προκατάληψη και ο στιγματισμός αποτρέπουν εδώ τους
περισσότερους εργοδότες να προσλάβουν στη δουλειά τους τέτοιους νεαρούς. Με αποτέλεσμα, οι νεαροί
αυτοί να καταφεύγουν και πάλι στα ηρεμιστικά και στις
ναρκωτικές ουσίες.
Τέλος, κατά τρίτο λόγο, ελάχιστη είναι η βοήθεια για
εξεύρεση εργασίας και γενικότερη στήριξη που παρέχεται στους νεαρούς αποφυλακιζόμενους από τους αρμόδιους φορείς. Στη συντριπτική τους πλειονότητα οι
φορείς αυτοί δεν τηρούν αρχείο, ούτε και προσφέρουν
ουσιαστική βοήθεια στους νεαρούς. Από επαφή που
είχε η Ερευνητική μας Ομάδα με 24 φορείς δημοσίου
και ιδιωτικού χαρακτήρα και με 14 πιστοποιημένες δομές αμιγούς επαγγελματικής αποκατάστασης (ΚΕΚ) με
προγράμματα για ανήλικους παραβάτες, διαπιστώθηκε
ότι 7 μόνο τέτοιοι φορείς και δομές μας έδωσαν κάποια
στοιχεία για τους νεαρούς που αναζητούσαμε και ότι
ελάχιστοι νεαροί του αρχικού μας δείγματος (συνολικά 14 περιπτώσεις) ζήτησαν από αυτούς και έτυχαν κάποιας βοήθειας, κυρίως χρηματικής. Εξάλλου, οι θέσεις
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εργασίας, που προκηρύσσονται από τον ΟΑΕΔ και που
είναι επιδοτούμενες, δεν επαρκούν να καλύψουν το
πρόβλημα της ανεργίας αυτών των νεαρών, αφού συνήθως αφορούν «κοινωνικά αποκλεισμένους», «αποφυλακισμένους», «πρώην χρήστες» κ.λπ., δηλ στερεότυπες
κατηγορίες που, ήδη με το όνομά τους, διαιωνίζουν το
πρόβλημα του στιγματισμού και, άρα, της εξεύρεσης
εργασίας. Συνακόλουθα, δεν προκαλεί απορία το γεγονός ότι μόλις το 15% των ερωτηθέντων έτυχε συνδρομής από τον ΟΑΕΔ.

των προσπαθειών τους. Οι περισσότεροι βέβαια, περί
το 55% των ερωτηθέντων, θεωρούν ότι η βαθύτερή τους
επιθυμία είναι να ξεχάσουν τον «εφιάλτη» τη φυλακής
και, σε μικρότερο βαθμό, «να κάνουν μια καινούρια
αρχή». Στην πράξη όμως, όπως προκύπτει από άλλες
αντίστοιχες ερωτήσεις και σημειώθηκε ήδη ανωτέρω,
πάνω από τα 4/5 των ερωτηθέντων, δηλ. άνω του 80%,
δεν καταφέρνουν να αποφύγουν την υποτροπή στα επόμενα 6-7 χρόνια μετά την αποφυλάκισή τους.
9. Τι φταίει γι’ αυτό;

Ενόψει των ανωτέρω προβλημάτων, οι νεαροί ακόμη
και όταν βρίσκουν κάποια πλήρη εργασιακή απασχόληση (40% οι έγκλειστοι και 30% οι μη έγκλειστοι),
θεωρούν ότι αυτή δεν τους ικανοποιεί, καθώς τα χρήματα που κερδίζουν μέσω αυτής δεν επαρκούν για τις
βιοτικές τους ανάγκες (61% οι έγκλειστοι και 58,5% οι
μη έγκλειστοι). Αλλωστε, το είδος επαγγέλματος στο
οποίο καταφέρνουν οι νεαροί ν’ απασχοληθούν είναι
συνήθως χαμηλής εισοδηματικής εμβέλειας: βιοτέχνες,
τεχνίτες, μικροέμποροι, εργάτες ή αυτοκινητιστές (42%
για τους εγκλείστους και 30% για τους μη εγκλείστους).
Σε κάθε περίπτωση, η επίτευξη μιας απασχόλησης για
τους νεαρούς φαίνεται ρεαλιστική μόνον όταν υπάρχει προσφορά εργασίας για ανειδίκευτους ή όταν είναι
εξασφαλισμένη κάποια επιχειρησιακή υποδομή στο
πλαίσιο της οικογένειας του νεαρού.

Οπως συνάγεται από απαντήσεις που μας έδωσαν οι
ερωτηθέντες για τις επιδράσεις που έχει η φυλακή στην
προσωπικότητά τους, ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς
(34% του συνόλου, και αλλά 77% των μη εγκλείστων) θεωρούν ότι υιοθέτησαν στη φυλακή κανόνες συμπεριφοράς που τους ακολουθούν ακόμη και σήμερα, όπως, «να
κοιτάνε μόνο τον εαυτό τους», «να μην ενδιαφέρονται
για τους άλλους», «να μαθαίνουν πώς να παρανομούν»
και να τηρούν το αξίωμα «βλέπε, άκου, σώπα», γενικότερα, δε, όπως προκύπτει και από τις συζητήσεις μαζί
τους, να πειθαρχούν σε κανόνες μόνο και μόνο επειδή
αυτοί τους επιβάλλονται άνωθεν, χωρίς και να συνειδητοποιούν την αξία της πειθαρχίας. Περαιτέρω, ο εγκλεισμός φαίνεται ότι αλλοίωσε βαθύτερα την προσωπικότητά τους, αφού όχι μόνο τους έθισε, όπως επισημάνθηκε ήδη, στην οκνηρία, αλλ’ επιπλέον τους εξοικείωσε
βαθμιαία με τον ιδρυματικό υποπολιτισμό της φυλακής,
η σκέψη της οποίας αντί να τους εκφοβίζει, τους φαίνεται να είναι, όπως θα έλεγε και ο Καβάφης, «μια κάποια
λύση». Χαρακτηριστική είναι, εν προκειμένω, η εξομολόγηση ενός από τους ερωτηθέντες νεαρούς: «Στην
κοινωνία των φυλακών ζούμε καλύτερα. Εξω υπάρχουν
οικονομικές, απρόβλεπτες καταστροφές... Εξω είναι πιο
επικίνδυνα, μέσα είμαστε πιο ασφαλείς.». Πρόκειται
βεβαίως για τη λεγόμενη νοοτροπία της «ιδρυματοποίησης», που τόσο διεισδυτικά έχει περιγραφεί από τον
Goffman στο έργο του «Ασυλα» (1961 και ελλην. μτφρ.
από τις εκδόσεις Ευρύαλος, 1994).

7. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι και γενικότερα η
οικογένεια των νεαρών θεωρείται από αυτούς αλλά και
αποτελεί πράγματι τον σημαντικότερο συμπαραστάτη
τους. Πιστεύουν, έτσι, οι νεαροί ότι μπορούν να βασίζονται πράγματι στην εμπιστοσύνη «των δικών τους
ανθρώπων» και δη των συγγενών τους (46%), του συζύγου ή συντρόφου (20%) και των παιδιών τους (6%), ενώ
εντυπωσιακό είναι, αντίστροφα, και το ποσοστό 7% των
νεαρών που δήλωσαν ότι δεν υπάρχει κανείς τον οποίον
να θεωρούν «δικό τους άνθρωπο».
8. Ως προς τα προβλήματα και τις δυσκολίες που φοβούνται ότι θα αντιμετωπίσουν οι νεαροί αποφυλακιζόμενοι στο σύνολό τους (έγκλειστοι και μη έγκλειστοι),
πρώτη ιεραρχικά έρχεται η ανεύρεση εργασίας (39%)
και ακολουθούν οι οικονομικές δυσκολίες (32%) και τα
προβλήματα χρήσης ουσιών (5%). Τα προβλήματα αυτά
οδηγούν το 1/5 περίπου των ερωτηθέντων (20,4%) να
αποδέχονται ρητά το ενδεχόμενο της διάπραξης εκ μέρους τους νέων εγκλημάτων εφόσον βιώσουν ματαίωση

10. Τελευταίο ερώτημα: Τι μπορεί να γίνει για να αντιμετωπισθεί η κατάσταση;
Φοβούμαι ότι στους πολυυπότροπους εγκληματίες,
όπως οι νεαροί που ξανασυναντήσαμε στη δεύτερη
φάση της έρευνάς μας, τα περιθώρια ανάσχεσης της
υποτροπής είναι μικρά, λόγω της βαθειάς αλλοίωσης
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που συντελείται λόγω του εγκλεισμού στην ίδια την
προσωπικότητά τους. Ακόμη όμως και σε τέτοιους πολυυπότροπους εγκληματίες ο εκ νέου εγκλεισμός τους,
χωρίς οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια από την Πολιτεία
για συμπαράστασή τους (κυρίως με προγράμματα και
μέτρα επαγγελματικής αποκατάστασης) εντός φυλακής και μετά την αποφυλάκισή τους, μόνο κακό μπορεί να κάνει στους ίδιους και την κοινωνία, αφού τα τελούμενα από αυτούς εγκλήματα, έπειτα από κάθε νέα
αποφυλάκιση, θα είναι όλο και βαρύτερα. Μία στήριξη
αυτών των ανθρώπων από τη οικογένειά τους ή και η
δημιουργία από αυτούς αυτόνομης οικογένειας, σε
συνδυασμό με την εκμάθηση κάποιας τέχνης, την εξεύρεση εργασίας και την ψυχολογική τους ενίσχυση από
κοινωνικούς λειτουργούς θα μπορούσε ίσως να συντελέσει αποφασιστικά σε μια καθυστερημένη, έστω, ένταξή τους στην κοινωνία. Περισσότερες δυνατότητες επιτυχίας υπάρχουν βέβαια για τους μικρότερης ηλικίας
παραβατικούς ανηλίκους, εκεί όπου το δένδρο δεν έχει
ακόμη «στραβώσει». Ηδη σε μια πολύ σημαντική Εκθεση της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για
την Εξέταση του Σωφρονιστικού Συστήματος της Χώρας (Αθήνα, Ιούλιος 1994 - βλ. το κείμενό της εις: Ν. Κουράκη (κ. ά.), Ερευνα στις Ελληνικές Φυλακές, ό.π., 1995,
σελ. 263 επ., ιδίως σελ. 308 επ. και αρ. 50) είχε τονισθεί
η ανάγκη «να εισαχθούν νέες μορφές ποινικών κυρώσεων διακρινόμενες από περισσότερη φαντασία και προσαρμοσμένες στην ψυχολογία του συγκεκριμένου έφηβου παραβάτη», ενώ είχε επισημανθεί και η ανάγκη «να
επιδειχθεί προσοχή στο μεγάλο θέμα του ποιους ανηλίκους προφυλακίζουν οι αρμόδιες αρχές, δεδομένου ότι
η νομοθεσία μας (...) επιτρέπει τούτο μόνο εάν η πράξη
που φέρεται ότι τέλεσε ο ανήλικος τιμωρείται με ποινή
κάθειρξης άνω των 10 ετών». Ηδη, όπως είναι γνωστό,
υπάρχει από το τέλος του 2003 μια νέα νομοθεσία περί
ανηλίκων, με την οποία εισήχθη σειρά ολόκληρη εξωιδρυματικών αναμορφωτικών μέτρων για παραβατικούς
ανηλίκους, όπως η ανάθεση της υπεύθυνης επιμέλειας
του ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια, η κοινωφελής
εργασία και η συνδιαλλαγή μεταξύ ανήλικου δράστη
και θύματος για έκφραση συγγνώμης και εν γένει για
εξώδικη διευθέτηση των συνεπειών της πράξης (ά. 122§1
περ. γ’, ε’ και ζ’ ΠΚ). Επίσης δόθηκε στις εισαγγελικές
αρχές η δυνατότητα να απέχουν από ποινική δίωξη
ανηλίκου αν κρίνουν, υπό προϋποθέσεις, ότι η άσκησή
της δεν είναι αναγκαία για να συγκρατηθεί ο ανήλικος από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων (ά. 45Α
ΚΠΔ). Πρέπει μάλιστα να ομολογηθεί ότι ήδη πριν από

τη θέσπιση αυτής της νέας νομοθεσίας αλλά και τώρα,
ακόμη περισσότερο, τα ελληνικά Δικαστήρια ήσαν και
είναι ιδιαίτερα φειδωλά στο να εγκλείουν ανηλίκους σε
φυλακές ή ιδρύματα (π.χ. ποσοστό 10% το 2003/2004),
προφανώς τελώντας εν γνώσει των ολέθριων συνεπειών που έχει ο εγκλεισμός στην περαιτέρω εξέλιξη ενός
παραβατικού ανηλίκου. Επομένως, με τη νέα νομοθεσία οι εφαρμοστές του δικαίου μας, σε συνεργασία και
με τους Επιμελητές Ανηλίκων, έχουν πλέον μια μεγάλη
«γκάμα» εξωιδρυματικών αναμορφωτικών μέτρων (ένδεκα συνολικά), ώστε όχι μόνο να ανακόψουν με ήπιο
τρόπο την εγκληματική σταδιοδρομία ενός εκκολαπτόμενου παραβατικού ανηλίκου, αλλά και να επιτύχουν τη
έγκαιρη (επαν)ένταξή του στον κοινωνικό κορμό. Δεν
μένει παρά να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες
κατά το δυνατόν περισσότερο, προς το συμφέρον των
ανηλίκων και της κοινωνίας μας.

Η ΣΧΈΣΗ ΗΛΙΚΊΑΣ ΕΓΚΛΉΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΈΝΑΡΞΗ
ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΡΆΣΗΣ
ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΌΤΗΤΑ
Δρ. Ελένη Κοντοπούλου

Η σχέση ηλικίας και εγκλήματος έχει αποτελέσει
ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζητήματα στο
πεδίο της επιστήμης της Εγκληματολογίας. Στο
πλαίσιο αυτό η έννοια της εγκληματικής σταδιοδρομίας καθώς και οι παράγοντες που συνδιαμορφώνουν τις επιμέρους διαστάσεις της1 άρχισαν να
1 Σύμφωνα με τους Blumstein et al., 1988:2 ως εγκληματική σταδιοδρομία χαρακτηρίζεται «η μακροχρόνια ακολουθία αδικημάτων τελούμενων από ένα παραβάτη ο οποίος παρουσιάζει έναν εμφανή δείκτη
παραβατικής δράσης κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου». Σύμφωνα με τον Farrington ο ως άνω ορισμός επιτρέπει την ποσοτική
μέτρηση του φαινομένου μέσα από στατιστικές μεθόδους ανάλυσης.
Βλ. Farrington 1987:59 όπως παραπέμπεται σε Ulmer & Spencer 1999:
97. Στο πλαίσιο αυτό η εγκληματική σταδιοδρομία παρουσιάζει αρχή,
τέλος, διάρκεια και συχνότητα εγκληματικής δράσης (δείκτης λ) καθώς και μια σειρά διαστάσεων όπως: συμμετοχή, συνέχεια, έναρξη
κατά την ενηλικότητα, εξειδίκευση, κλιμάκωση, αποκλιμάκωση και
από κοινού δράση. Σχετικά με την ερευνητική εμπειρία γύρω από τα
ζητήματα των ως άνω διαστάσεων βλ. αναλυτικά Piquero, Farrington,
Blumstein, 2007: 7 επ. και Piquero, Hawkins & Kazemian, 2012:14 επ.
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διερευνώνται συστηματικά, τόσο ποσοτικά όσο και
ποιοτικά, από τη δεκαετία του 1980 και έπειτα με
την ανάπτυξη του παραδείγματος της εγκληματικής σταδιοδρομίας (criminal career paradigm)
(Blumstein 1986, 1988)2. Το υπόβαθρο για την
ανάπτυξη του παραδείγματος αυτού διαμορφώθηκε χάρη στην κλασική κοορτική μελέτη του
Wolfgang και των συνεργατών του (1972) με τίτλο
«Delinquency in a birth cohort» η οποία έδωσε και
το έναυσμα για την ίδρυση της πρώτης εθνικής
ακαδημίας για τη μελέτη των εγκληματικών σταδιοδρομιών (National Academy of Sciences Panel on
Criminal Careers) (Piquero, Farrington, Blumstein,
2007:2). Απότοκος του παραδείγματος της εγκληματικής σταδιοδρομίας υπήρξε η ανάπτυξη της
Εξελικτικής ή Αναπτυξιακής Εγκληματολογίας/
Εγκληματολογίας που εστιάζει στην πορεία της
ζωής στο πλαίσιο της οποίας μελετώνται κυρίως
οι παράγοντες «διακινδύνευσης»3 και τα «περιστατικά ζωής»4 τα οποία επιδρούν στη διαμόρφωση
των επιμέρους διαστάσεων της εγκληματικής σταδιοδρομίας σε διαφορετικά ηλικιακά στάδια με
έμφαση στην έναρξη, συνέχεια και αποχή5 από το

έγκλημα. Στη βάση αυτή έχει αναπτυχθεί μια σειρά
δυναμικών θεωριών γύρω από το φαινόμενο των
εγκληματικών σταδιοδρομιών (Farrington, 2003·
Thornberry & Krohn 2001· Moffitt, 1993· Sampson
& Laub, 1993· Le Blanc, 1997).
Σύμφωνα με πάγια θέση της Εξελικτικής Εγκληματολογίας έτσι όπως έχει διαμορφωθεί βάσει
της μέχρι τώρα ερευνητικής εμπειρίας γύρω από
τη μελέτη της σχέσης ηλικίας και εγκλήματος έχει
διαπιστωθεί ότι η έναρξη της παραβατικής συμπεριφοράς τοποθετείται μεταξύ 8 και 14 ετών ενώ η
ηλικία κατά την οποία παρατηρείται αποχή από το
έγκλημα τοποθετείται μεταξύ των 20 και 29 ετών6.
Παράλληλα, η συμμετοχή7 φαίνεται να παρουσιάζει μια κορύφωση προς το τέλος της εφηβείας
και συγκεκριμένα κατά την ηλικιακή περίοδο 15-19
ετών (Piquero, Farrington & Blumstein, 2007:3).
Σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τη διεθνή ερευνητική εμπειρία η συμμετοχή στην εγκληματική
δράση παρουσιάζει αύξηση κατά την περίοδο από
το τέλος της παιδικής ηλικίας προς την εφηβεία,
κορύφωση προς το τέλος της εφηβείας και φθίνουσα πορεία αμέσως μετά κατά την ενήλικη ζωή.
Η παραπάνω εμπειρικά τεκμηριωμένη διαπίστωση
αποτυπώνει αυτό που ονομάζεται αρνητική σχέση
ηλικίας – εγκλήματος (Loeber & Farrington, 2012:5·

2 Το παράδειγμα της εγκληματικής σταδιοδρομίας έθεσε ένα πλαίσιο
ερωτημάτων προς διερεύνηση σχετικά με την έναρξη, τη «συνέχεια»
και την αποχή από την εγκληματική δράση. Στο πλαίσιο αυτό οι επιμέρους διαστάσεις - φάσεις μιας εγκληματικής σταδιοδρομίας φαίνεται να σχετίζονται με διαφορετικούς παράγοντες. Βλ. σχετικά Ulmer
& Spencer, 1999:97.

6 Με εξαίρεση τους λεγόμενους «χρόνιους εγκληματίες». Οι «χρόνιοι» εγκληματίες (life-course persistence σύμφωνα με την ταξινόμηση
της Moffitt) αποτελούν μια μικρή ομάδα παραβατών, η οποία αντιπροσωπεύει το 5-8 % του πληθυσμού, διαπράττει ένα μεγάλο ποσοστό των τελούμενων εγκλημάτων και εμπλέκεται σε ένα αυξημένο
αριθμό αντικοινωνικών και βίαιων πράξεων. Ωστόσο, στο πλαίσιο του
εκάστοτε ερευνητικού σχεδιασμού οι εργαλειακοί ορισμοί δύναται
να ποικίλλουν. Η Ζαραφωνίτου αναφέρει τον όρο «επαγγελματίες»
εγκληματίες οι οποίοι «διαπράττουν ένα σταθερά μεγάλο αριθμό
αδικημάτων κατά τη διάρκεια μιας πολύ μεγαλύτερης χρονικής περιόδου» και ως εκ τούτου επιδεικνύουν μια συμπεριφορά «αντίθετη με
τη συνολική αρνητική σχέση ηλικίας/εγκλήματος». Βλ. σχετικά Zara
& Farrington, (2016):32,49 και 58-64, Moffitt, 1993, DeLisi et. al, 2014
καθώς και Ζαραφωνίτου, 2004:89.

3 Ως παράγοντας «διακινδύνευσης» εννοείται «μια μεταβλητή βάσει
της οποίας θα μπορούσε να προβλεφθεί αυξημένη πιθανότητα για την
εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς». Βλ. Zara & Farrington, 2016:53
και Morizot & Kazemian, 2015. Οι παράγοντες «διακινδύνευσης» καταδεικνύουν μια συσχέτιση ανάμεσα σε μεταβλητές στο πλαίσιο μιας
χρονικής ακολουθίας χωρίς απαραίτητα να καταδεικνύουν και μια αιτιώδη σχέση. Βλ. σχετικά Losel & Farrington 2012 όπως παραπέμπεται
σε Ζαραφωνίτου, Κοντοπούλου, Πανάγος, Ανίτση, Λεμπέση, 2018:22.
4 Σχετικά με τα «περιστατικά ζωής» βλ. Ζαραφωνίτου, 2004:95, Laub
& Sampson, 2001 καθώς και Horney, Tolan & Weisburd, 2012.
5 Για την έννοια της αποχής από το έγκλημα, τα μεθοδολογικά ζητή-

7 Η συμμετοχή (prevalence) αναφέρεται στον αριθμό των ατόμων
που συμμετέχουν στο έγκλημα σε μια δεδομένη περίοδο. Βλ. Piquero,
Hawkins & Kazemian, 2012:15.

ματα που προκύπτουν κατά τη μέτρησή της, τις ερευνητικές και θεωρητικές προσεγγίσεις βλ. σχετικά Laub & Sampson, 2001.
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Ζαραφωνίτου, 2004:84-85· Laub & Sampson,
2003). Η αρνητική σχέση ηλικίας και εγκλήματος
έχει παρατηρηθεί ότι ισχύει ανεξάρτητα από την
ιστορική περίοδο κατά την οποία εξετάζεται το
εγκληματικό φαινόμενο, τη σύνθεση του υπό εξέταση δείγματος, το είδος της πηγής δεδομένων και
το είδος της υπό εξέταση αντικοινωνικής ή παραβατικής συμπεριφοράς (DeLisi, 2015:51). Στη βάση
αυτή οι Hirschi και Gottfredson (1983) έκαναν
λόγο για μια σχέση σταθερή και μη συναρτώμενη
με άλλους δημογραφικούς παράγοντες. Τη δεκαετία του 1980 οι θιασώτες του παραδείγματος της
εγκληματικής σταδιοδρομίας ήταν οι πρώτοι που
αμφισβήτησαν την άποψη αυτή (DeLisi, 2015:56)
ενώ ο Farrington (1986) ασκώντας κριτική στην παραπάνω περί δεδομένης και αμετάβλητης σχέσης
θέση υποστήριξε ότι η καμπύλη ηλικίας-εγκλήματος δύναται να διαφοροποιείται σε ατομικό επίπεδο σε σύγκριση με το συνολικό επίπεδο. Πράγματι,
τα ερευνητικά δεδομένα έχουν καταδείξει ότι ενώ
σε συνολικό επίπεδο η καμπύλη ηλικίας-εγκλήματος παραμένει ίδια ανεξάρτητα από την ιστορική
περίοδο μελέτης και την πηγή των δεδομένων,
εντούτοις, σε ατομικό επίπεδο η πορεία της εγκληματικής δράσης φαίνεται να διαφοροποιείται, ενώ
μια σειρά από παράγοντες συνδιαμορφώνουν τη
διακύμανση αυτή (DeLisi, 2015:59-60)8.
Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι η
πρώιμη εμπλοκή σε αντικοινωνική ή παραβατική
συμπεριφορά αποτελεί προγνωστικό παράγοντα

για μια μακρά σε χρονική διάρκεια εγκληματική
πορεία καθώς και για τη διάπραξη πολλών εγκλημάτων. Άλλωστε αποτελεί κοινά αποδεκτή θέση
η «συνέχεια» της αντικοινωνικής και παραβατικής συμπεριφοράς στο πέρασμα του χρόνου από
την παιδική στην εφηβική ηλικία και μετέπειτα
στην ενήλικη ζωή (Farrington, 2003:223· Piquero,
Farrington & Blumstein, 2007:3). Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό
ανηλίκων που επιδεικνύουν αντικοινωνική συμπεριφορά9 κατά την ανηλικότητα δεν επιδεικνύουν
την ίδια συμπεριφορά και κατά την ενήλικη ζωή
(Robins, 1978) ενώ η σύνδεση της πρώιμης εμπλοκής σε αντικοινωνική συμπεριφορά με την εκδήλωση μιας τέτοιας συμπεριφοράς και κατά την ενήλικη ζωή φαίνεται να προκύπτει στη βάση μιας μάλλον αναδρομικής παρά μελλοντικής πρόγνωσης
(Zara & Farrington 2016:53). Η ως άνω διαπίστωση
συνάδει με το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό
αποχής παρατηρείται προς το τέλος της εφηβείας
και την απαρχή της ενηλικότητας ανεξάρτητα από
το χρόνο έναρξης της αντικοινωνικής ή παραβατικής συμπεριφοράς (Loeber & Farrington, 2012:5).
Το 1986 o Blumstein και οι συνεργάτες του διατύπωσαν τη θέση ότι 4-5 στους 10 ενήλικες παραβάτες
δεν παρουσιάζουν ιστορικό εμπλοκής στην παραβατικότητα κατά την ανηλικότητα10. Οι Wolfgang,
Thornberry και Figlio (1987) σε έρευνα μετα-παρακολούθησης του δείγματος της κοορτικής μελέτης
«Delinquency in a Birth Cohort» διαπίστωσαν ότι
ένα ποσοστό της τάξης του 24.2% από το σύνολο
των ατόμων του δείγματος τα οποία είχαν διαπρά-

8 Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η καμπύλη ηλικίας-εγκλήματος δύναται επίσης να διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος του ποινικού
αδικήματος (λ.χ. η καμπύλη για τα βίαια εγκλήματα φαίνεται να παρουσιάζει την κορύφωσή της σε χρόνο μεταγενέστερο σε σύγκριση
με την καμπύλη για τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας), το φύλο (η
καμπύλη φαίνεται να κορυφώνεται νωρίτερα για τους άρρενες σε
σύγκριση με τις γυναίκες) και το είδος των δεδομένων (η καμπύλη η
οποία αφορά ποινικά αδικήματα η αναφορά των οποίων προκύπτει
βάσει δεδομένων αυτο-ομολογούμενης ενοχής φαίνεται να κορυφώνεται νωρίτερα σε σύγκριση με την καμπύλη η οποία διαμορφώνεται
στη βάση δεδομένων αντλούμενων από επίσημα αρχεία). Βλ. σχετικά
Loeber, Farrington, Howell & Hoeve, 2012:317.

9 Η παραβατική συμπεριφορά αποτελεί έκφανση ενός ευρύτερο
συνδρόμου αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Βλ. σχετικά Farrington,
2003:224.
10 Διαπιστώθηκε ότι ένα 40-50% των ενήλικων παραβατών δεν διέθεταν ιστορικό επαφής με την αστυνομίας κατά την ανηλικότητα. Τα
ποσοστά αυτά εμφανίζονται ακόμα μεγαλύτερα στο γυναικείο πληθυσμό ενήλικων παραβατών. Βλ. Kratzer & Hodgins, 1999 και Magnusson
1988 όπως παραπέμπονται σε Eggleston & Laub, 2002:614.
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ξει ποινικό αδίκημα και είχαν συλληφθεί, ήταν άτομα τα οποία είχαν ξεκινήσει την παραβατική τους
δράση κατά την ενηλικότητα χωρίς προηγούμενο
ιστορικό εμπλοκής σε τέλεση αξιοποίνων πράξεων κατά την ανηλικότητα. Στην ίδια κατεύθυνση
οι Eggleston και Laub (2002) διαπίστωσαν ότι η
έναρξη της παραβατικής συμπεριφοράς κατά την
ενήλικη ζωή δεν αποτελεί ένα σπάνιο φαινόμενο (Koppen, 2018:93) ενώ στο πλαίσιο Σουηδικής
έρευνας και σε δείγμα το οποίο μελετήθηκε από
την ηλικία των 10 έως και την ηλικία των 30 ετών
διαπιστώθηκε ότι 1 στους 4 άρρενες του δείγματος
ενεπλάκη στο ποινικό σύστημα για πρώτη φορά
μετά την ηλικία των 20 ετών. Μάλιστα, αξίζει να
αναφερθεί ότι για τις γυναίκες του δείγματος το
ηλικιακό σημείο έναρξης της παραβατικής δράσης τοποθετούνταν σε μεταγενέστερο χρόνο σε
σύγκριση με τους άντρες και συγκεκριμένα κατά
την ηλικιακή περίοδο 21-23 ετών (ηλικιακό σημείο
κορύφωσης) (Statin, Magnusson, Reichel, 1989,
Gomez-Smith & Piquero, 2005:517). Η ερευνητική
εμπειρία, ωστόσο, έως και σήμερα γύρω από την
ύπαρξη του συγκεκριμένου μοτίβου εγκληματικής πορείας παραμένει περιορισμένη. Οι GomezSmith και Piquero (2005:515) αναφέρουν ότι η
πάγια θέση σύμφωνα με την οποία η έναρξη της
παραβατικής συμπεριφοράς τοποθετείται στην
περίοδο της ανηλικότητας οφείλεται στη μεγάλη
συμμετοχή των ανήλικων παραβατών στο έγκλημα
καθώς και στην αποτύπωση της σχέσης ηλικίας και
εγκλήματος σε συνολικό επίπεδο με αποτέλεσμα
να επικρατήσει η θεώρηση ότι η συχνότητα με την
οποία παρατηρείται η έναρξη της εμπλοκής σε παραβατική συμπεριφορά κατά ή μετά την ενηλικίωση είναι σχετικά σπάνια ή αμελητέα11. Σε αυτό το

σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι οι μακροχρόνιες
έρευνες στο πλαίσιο των οποίων έχει διαπιστωθεί
η ύπαρξη ενήλικων παραβατών οι οποίοι δεν διαθέτουν ιστορικό παραβατικής συμπεριφοράς κατά
την ανηλικότητα αξιοποιούν κυρίως δεδομένα προερχόμενα από τη μελέτη ιστορικών συλλήψεων ή
ποινικών καταδικών (Eggleston, Laub, 2002:603)12.
Στη βάση αυτή υποστηρίζεται η άποψη ότι το φαινόμενο της έναρξης της εγκληματικής δράσης
κατά την ενήλικη ζωή αποτελεί απόρροια της χρήσης επίσημων δεδομένων αντανακλώντας έτσι την
καταγραφή από το σύστημα απονομής ποινικής
δικαιοσύνης (McGee, Farrington, 2010:530). Η
παραπάνω θέση δημιουργεί το εύλογο ερώτημα
κατά πόσο τα άτομα τα οποία καταγράφονται ότι
ξεκινούν την εγκληματικής τους δράση κατά την
ενήλικη ζωή δύναται να έχουν παρουσιάσει εμπλοκή στην παραβατικότητα κατά την ανηλικότητα για
την οποία, ωστόσο, ουδέποτε ήρθαν σε επαφή με
το ποινικό σύστημα (Piquero, Hawkins, Kazemian,
2012:27). Στο πλαίσιο μιας τέτοιας διαπίστωσης θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη και η διαφορετική ανά
ερευνητικό σχεδιασμό νοηματοδότηση και εργαλειοποίηση της «έναρξης κατά την ενηλικότητα»
(adult onset) με σημείο αναφοράς την ηλικία στην
οποία τοποθετείται αυτή η έναρξη13.
Ορμώμενοι από τον παραπάνω εύλογο προβληματισμό οι McGee και Farrington (2010) έθεσαν το
ερώτημα σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ένα άτομο δύναται να εκδηλώνει παραβατική
συμπεριφορά κατά την ανηλικότητα χωρίς να γίνεται αντιληπτό από τους φορείς του συστήματος
απονομής ποινικής δικαιοσύνης. Στο πλαίσιο της
μακροχρόνιας προοπτικής μελέτης “Cambridge

12 Βλ. Kirk (2006) και Piquero, Hawkins, Kazemian, 2012:27.

11 Σχετική και η πάγια θέση της Moffitt σύμφωνα με την οποία οι πα-

13 Οι περισσότερες σχετικές έρευνες τοποθετούν την έναρξη κατά
την ενηλικότητα στα 18 έτη. Βλ. McGee & Farrington, 2010:533.

ραβάτες σπανίως ξεκινούν την εγκληματική τους δράση όντας ενήλικες. Βλ. Moffit, 1993 και Moffitt et al. 2001.
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Study in Delinquent Development”14 διερευνήθηκε μεταξύ άλλων το παραπάνω ερευνητικό ερώτημα. Στο πλαίσιο της εν λόγω έρευνας ως χρονικό
σημείο για την έναρξη της παραβατικής συμπεριφοράς κατά την ενηλικότητα τέθηκαν τα 21 έτη15.
Από το σύνολο του δείγματος (404 άρρενες) 167
άρρενες είχαν εμπλακεί στην τέλεση αξιοποίνων
πράξεων μέχρι και την ηλικία των 50 ετών. Από το
σύνολο των 167 ατόμων μόλις το 23% (38 άτομα)
ξεκίνησε την εγκληματική δράση σε ηλικία 21 ετών
και άνω βάσει του ιστορικού ποινικών καταδικών.
Όπως αναφέρουν οι McGee και Farrington το ποσοστό που εντοπίστηκε στο πλαίσιο της έρευνας
είναι μικρότερο έναντι του αντίστοιχου ποσοστού
που έχει εντοπιστεί στο πλαίσιο άλλων ερευνών
και αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στο ηλικιακό
κριτήριο των 21 ετών και άνω καθώς οι περισσότερες έρευνες υιοθετούν χαμηλότερο ηλικιακό όριο
(18 έτη) για το χρονικό προσδιορισμό της έναρξης
της παραβατικής συμπεριφοράς κατά την ενηλικότητα. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Όσο αυξάνεται η ηλικία των ατόμων η πιθανότητα να εντοπιστούν από το ποινικό σύστημα για ποινικό αδίκημα
το οποίο τελείται για πρώτη φορά μειώνεται ενώ ο
αριθμός των ατόμων που εμπλέκονται για πρώτη

φορά στο έγκλημα μειώνεται δραματικά μετά την
ηλικία των 20 ετών και από την ηλικία των 36 ετών
και άνω το φαινόμενο είναι σποραδικό» (McGee &
Farrington, 2010:537). Προκειμένου να απαντηθεί
το ερώτημα εάν οι εν λόγω παραβάτες ξεκίνησαν
την παραβατική δράση κατά την ενήλικη ζωή ή νωρίτερα χωρίς να έχουν επισημανθεί ποτέ από το
σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης διερευνήθηκε πιθανή παραβατική δράση πριν τα 21 έτη
βάσει δεδομένων αυτο-ομολογούμενης ενοχής.
Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας ένα ποσοστό της τάξης του 30% των ατόμων (11 άτομα)
που είχαν ξεκινήσει την εμπλοκή στην παραβατική
δράση από τα 21 έτη και έπειτα ανέφεραν συχνή
εμπλοκή στην παραβατικότητα κατά την ανηλικότητα. Στην ίδια κατεύθυνση εξετάστηκε ο μέσος
όρος για την αυτο-ομολογούμενη παραβατική
δράση κατά την ανηλικότητα ανάμεσα σε εκείνους
που ενεπλάκησαν για πρώτη φορά στην παραβατικότητα (βάσει του ιστορικού ποινικών καταδικών)
από την ηλικία των 21 ετών και έπειτα και σε όσους
είχαν ήδη εμπλακεί κατά την ανηλικότητα (βάσει
ιστορικού ποινικών καταδικών). Αν και όσοι είχαν
ήδη εμπλακεί στην παραβατικότητα ως ανήλικοι
παρουσίαζαν μεγαλύτερο μέσο όρο, εντοπίστηκε
μια ομάδα 7 ατόμων με έναρξη της παραβατικής δράσης από την ηλικία των 21 ετών και μετά,
η οποία παρουσίαζε μεγαλύτερο μέσο όρο στην
ηλικία των 14 ετών και μια αντίστοιχη ομάδα 5 ατόμων με μεγαλύτερο μέσο όρο στην ηλικία των 18
ετών16 (McGee & Farrington, 2010:541). Στην περίπτωση αυτή υποστηρίχτηκε ότι τα εν λόγω άτομα
δεν θα έπρεπε να χαρακτηριστούν ως παραβάτες
οι οποίοι ενεπλάκησαν για πρώτη φορά κατά την
ενηλικότητα καθώς βάσει της συχνότητας της
εμπλοκής τους στην παραβατικότητα θα έπρεπε
να είχαν ήδη επισημανθεί από το σύστημα απονο-

14 Σχετικά με την εν λόγω έρευνα βλ. αναλυτικά Zara G., Farrington
D.P., 2016 και Farrington, Piquero, Jennings, 2013. Πρόκειται για μια
μακροχρόνια προοπτική μελέτη σε ένα δείγμα 411 αρρένων οι οποίοι
διέμεναν σε μια εργατική περιοχή του Νότιου Λονδίνου με σημείο
έναρξης το 1961-1962. Η πλειονότητα των αρρένων είχε γεννηθεί το
1953. Στην ηλικία των 18 ετών το ποσοστό συμμετοχής του δείγματος
στη διεξαγωγή των συνεντεύξεων άγγιζε το 95%, στην ηλικία των 32
ετών το 94% και στην ηλικία των 48 ετών το 93%. Από το σύνολο των
404 ατόμων (τελικό δείγμα) οι 167 ενεπλάκησαν κάποια στιγμή στην
πορεία της ζωής τους στην τέλεση ποινικού αδικήματος. Λαμβάνοντας υπόψη ως μέτρο την επιβολή ποινικής καταδίκης, η παραβατική δράση φαίνεται να παρουσιάζει κορύφωση στα 17 έτη ενώ από
το σύνολο των παραβατών ένα ποσοστό της τάξης του 70,7% ήταν
υπότροποι (118 άτομα).
15 Στην Αγγλία προβλέπεται η εξής κατηγοριοποίηση: οι ανήλικοι παραβάτες ηλικίας 10-17 ετών, οι νεαροί ενήλικες ηλικίας 18-20 ετών και
οι ενήλικες ηλικίας 21 ετών και άνω οι οποίοι υποβάλλονται σε αυστηρότερη ποινική μεταχείριση. Βλ. McGee & Farrington, 2010:534.

16 Δύο από τα 5 άτομα παρουσίαζαν μεγαλύτερο μέσο όρο και κατά
την ηλικία των 14 ετών.
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μής ποινικής δικαιοσύνης ήδη κατά την παιδική ή
εφηβική ηλικία. Άλλωστε, όσο πιο υψηλή η συχνότητα εμπλοκής στην τέλεση ποινικών αδικημάτων
τόσο πιο υψηλή η πιθανότητα επισήμανσης από
το σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης. Οι
McGee & Farrington κατέληξαν στο συμπέρασμα
ότι η ένταξη μιας τέτοιας ομάδας ατόμων στην
κατηγορία εκείνων που ξεκινούν την παραβατική
δράση από τα 21 έτη και έπειτα αποτελεί ένα παραπλανητικό αποτέλεσμα της επίσημης καταγραφής του εγκλήματος από τους φορείς του ποινικού
συστήματος (ιστορικό ποινικών καταδικών). Σε συνάρτηση με τα παραπάνω διαπιστώθηκε ότι τόσο
τα άτομα τα οποία ξεκίνησαν την εμπλοκή τους
στην παραβατικότητα από την ηλικία των 21 ετών
και έπειτα όσο και εκείνα που είχαν ήδη εμπλακεί
στο ποινικό σύστημα κατά την ανηλικότητα ανέφεραν (αυτο-ομολογούμενη ενοχή) εμπλοκή σε αξιόποινες πράξεις όπως επιθέσεις, βανδαλισμοί και
χρήση ναρκωτικών ουσιών οι οποίες έχουν χαμηλά
ποσοστά επισήμανσης από το σύστημα απονομής
ποινικής δικαιοσύνης. Ωστόσο, όσοι είχαν εμπλακεί στο ποινικό σύστημα κατά την ανηλικότητα διέπρατταν εξίσου διαρρήξεις και κλοπές οχημάτων
και ως εκ τούτου παρουσίαζαν αυξημένη πιθανότητα σύλληψης (McGee & Farrington, 2010:545).
Στο πλαίσιο μελέτης των παραγόντων που σχετίζονται με τέλεση αξιοποίνων πράξεων κατά την
ενήλικη ζωή οι Eggleston και Laub (2002) αποπειράθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα εάν υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στους ενήλικες παραβάτες οι οποίοι εμπλέκονται στην παραβατική
δράση από την ηλικία των 18 ετών και έπειτα και
σε εκείνους οι οποίοι έχουν ήδη εμπλακεί κατά την
ανηλικότητα. Αξιοποίησαν δεδομένα από δύο κοόρτες των ετών 1942 και 1949 αντίστοιχα (Racine
birth cohorts)17 στις οποίες συμμετείχαν αρχικά

889 άρρενες και γυναίκες ενώ το τελικό δείγμα
διαμορφώθηκε σε 732 συμμετέχοντες (51% άρρενες και 49% γυναίκες)18. Η επαφή των ατόμων του
δείγματος με την αστυνομία διερευνήθηκε μέσω
συλλογής δεδομένων αναδρομικά για τη χρονική
περίοδο 1948-197619 και διαπιστώθηκε ότι το 61.2%
(448) δεν είχε καμία επαφή με την αστυνομία. Ειδικότερα, το 14.3% διέθετε ιστορικό επαφών με
την αστυνομία μόνο κατά την περίοδο της ανηλικότητας και συγκεκριμένα κατά την ηλικιακή περίοδο 6-17 ετών, ένα ποσοστό της τάξης του 11.3%
παρουσίαζε ιστορικό επαφών με την αστυνομία
μόνο κατά την περίοδο της ενηλικότητας (18 ετών
και άνω) ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 13.1% είχε
έρθει σε επαφή με την αστυνομία τόσο κατά την
ανηλικότητα όσο και κατά την ενηλικότητα. Τέλος,
αξίζει να σημειωθεί ότι στο σύνολο των ενήλικων
παραβατών εκείνοι οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με
την αστυνομία για πρώτη φορά μετά την ηλικία
των 18 ετών αποτελούσαν ένα ποσοστό της τάξης
του 46.4% (Eggleston & Laub, 2002:609-610). Στο
πλαίσιο διερεύνησης μιας σειράς παραγόντων
όπως λ.χ. δημογραφικά χαρακτηριστικά, οικογενειακές μεταβλητές, μεταβλητές αναφερόμενες στην
περίοδο της εφηβείας και σχετιζόμενες λ.χ. με το
σχολείο, τους συνομήλικους φίλους και τη χρήση
ουσιών, αλλά και μεταβλητές αναφερόμενες στην
ενήλικη ζωή και σχετιζόμενες λ.χ. με τις φιλικές συ-

▶

crime, 1948-1977 (Racine, Wisconsin): three birth cohorts. Conducted
by University of Iowa, Iowa Urban Community Research Center. 2nd
ICPSR ed. Ann Arbor, MI: Inter-University Consortium for Political
and Social Research, Producer and Distributor.
18 Η περίοδος παρακολούθησης του δείγματος κάλυπτε ένα χρονικό
εύρος από την ηλικία των 6 έως την ηλικία των 25 ετών (κοόρτη του
1949) και των 32 ετών (κοόρτη του 1942).
19 Η επαφή με την αστυνομία δεν αφορούσε παραβιάσεις του Κ.Ο.Κ.
και αδικήματα χαμηλής βαρύτητας τα οποία σύμφωνα με το νόμο διαπράττονται μόνο από ανηλίκους (status offences) και δεν οδηγούσε
απαραίτητα στη σύλληψη (police contacts).

17 Βλ. σχετικά Shannon L.W. (1994), Juvenile delinquency and adult

▶
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ναναστροφές με άλλους παραβάτες και τη χρήση
ναρκωτικών ουσιών διαπιστώθηκε ότι μεταξύ των
ατόμων οι οποίοι ξεκίνησαν την παραβατική δράση από την ηλικία των 18 ετών έπειτα και εκείνων
που εμπλέκονταν στην παραβατική δράση τόσο
κατά την ανηλικότητα όσο και κατά την ενηλικότητα παρατηρούνται περισσότερες ομοιότητες παρά
διαφορές αναφορικά με την επίδραση των ως άνω
μεταβλητών στην εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς κατά την ενήλικη ζωή (Eggleston & Laub,
2002:611-612· Piquero, Hawkins, Kazemian, 2012:26).
Στη βάση αυτή προκύπτει το συμπέρασμα ότι «οι
προγνωστικοί παράγοντες για την εκδήλωση παραβατικής δράσης κατά την ενήλικη ζωή είναι ίδιοι για
όλους τους ενήλικες παραβάτες ανεξάρτητα από
το ιστορικό παραβατικής συμπεριφοράς κατά την
ανηλικότητα» (Eggleston & Laub, 2002:613). Κατά
τους Eggleston και Laub το παραπάνω συμπέρασμα θα μπορούσε να συνηγορεί στην άποψη ότι
οι παράγοντες που σχετίζονται με την έναρξη της
παραβατικής συμπεριφοράς κατά την ενήλικη ζωή
είναι όμοιοι με τους παράγοντες που σχετίζονται
με τη συνέχιση της παραβατικής συμπεριφοράς
από την ανηλικότητα στην ενηλικότητα. Στην ίδια
κατεύθυνση οι Gomez-Smith και Piquero (2005)
δεν εντόπισαν μεταβλητές που να διαφοροποιούν τους παραβάτες που ξεκινούν την παραβατική δράση κατά ή μετά την ενηλικίωση έναντι των
ενήλικων παραβατών οι οποίοι τελούσαν ποινικά
αδικήματα ήδη από την περίοδο της ανηλικότητας
(Piquero, Hawkins, Kazemian, 2012:27). Ειδικότερα,
μελέτησαν ένα δείγμα Αφροαμερικανών ανδρών
και γυναικών το οποίο είχε αντληθεί από την κοορτική μελέτη «Philadelphia Perinatal Birth Cohort
Project”20 με σκοπό να εξετάσουν τη συμμετοχή
όπως αποτυπώνεται στη βάση της επίσημα καταγε-

γραμμένης παραβατικότητας με σημείο εκκίνησης
την ηλικία των 18 ετών και άνω καθώς και τους σχετιζόμενους με αυτή παράγοντες. Στο πλαίσιο της
εν λόγω έρευνας όσοι δεν είχαν καταγεγραμμένη
επαφή με την αστυνομία κατά την ανηλικότητα
αλλά παρουσίαζαν ιστορικό με τουλάχιστον 1 ποινική καταδίκη κατά την ενηλικότητα ορίστηκαν ως
εκείνοι που ξεκινούσαν την παραβατική τους δράση ως ενήλικες (adult onset offenders), όσοι παρουσίαζαν τουλάχιστον 1 επαφή με την αστυνομία
κατά την ανηλικότητα αλλά δεν είχαν ιστορικό ποινικών καταδικών κατά την ενηλικότητα ορίστηκαν
ως «απέχοντες» (desisters) ενώ όσοι παρουσίαζαν
ιστορικό με τουλάχιστον 1 επαφή με την αστυνομία
κατά την ανηλικότητα αλλά και ποινική καταδίκη
κατά την ενηλικότητα ορίστηκαν ως «επιμένοντες»
(persisters) (Gomez-Smith & Piquero, 2005:521).
Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα 689 άτομα δεν είχαν εμπλακεί ποτέ στην τέλεση κάποιας
αξιόποινης πράξης, 78 άτομα ταυτοποιήθηκαν ως
παραβάτες οι οποίοι ξεκίνησαν την παραβατική
τους δράση κατά ή μετά την ηλικία των 18 ετών,
144 άτομα ως «απέχοντες» και 76 άτομα ως «επιμένοντες» παραβάτες. Έτσι οι παραβάτες ο οποίοι
δεν παρουσίαζαν ιστορικό εμπλοκής στο ποινικό
σύστημα πριν την ηλικία των 18 ετών υπολογίστηκαν σε ένα ποσοστό της τάξεως του 7.9% με το
μεγαλύτερο ποσοστό αυτών να είναι άντρες έναντι των γυναικών, πόρισμα αντίθετo με τα αποτελέσματα προγενέστερων ερευνών όπου διαπιστώθηκε το αντίστροφο21. Παράλληλα, διαπιστώθηκε
ότι τα άτομα των οποίων οι μητέρες κάπνιζαν κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης παρουσίαζαν μεγαλύτερη πιθανότητα να εκδηλώσουν παραβατική
συμπεριφορά κατά ή μετά την ενηλικίωση. Τέλος,
τα άτομα εκείνα τα οποία παρουσίαζαν υψηλότερο σκορ στο τεστ «California Achievement Test»

20 987 άτομα μελετήθηκαν μέχρι και τα μέσα της τέταρτης δεκαετί-

21 Βλ. Kratzer & Hodgins, 1999 όπως παραπέμπεται σε Smith-Gomez

ας της ζωής τους.

& Piquero, 2005:517.

21

2021 (09) CRIME AND PUNISHMENT

σχετικά με τις γνωστικές ικανότητες22 παρουσίαζαν μικρότερη πιθανότητα να εκδηλώσουν παραβατική συμπεριφορά κατά ή μετά την ενηλικίωση.
Το συμπέρασμα αυτό συνηγορεί στην άποψη ότι οι
γνωστικές ικανότητες μπορούν να λειτουργήσουν
ως προστατευτικοί παράγοντες23.
Αναφορικά με τους παράγοντες «διακινδύνευσης»
για την έναρξη της παραβατικής δράσης κατά ή
μετά την ενηλικίωση οι Zara και Farrington (2010)
διαπίστωσαν ότι στην περίπτωση της έναρξης της
παραβατικής συμπεριφοράς από την ηλικία των 21
ετών24 και άνω συντρέχουν ατομικοί παράγοντες
ψυχολογικής φύσεως οι οποίοι εντοπίζονται κατά
την ανηλικότητα και λειτουργούν προστατευτικά
προσωρινά κατά την περίοδο αυτή αλλά κατά την
ενήλικη ζωή λαμβάνουν τον χαρακτήρα του παράγοντα «διακινδύνευσης»25. Τα άτομα τα οποία πα-

ρουσίαζαν ως σημείο εκκίνησης της παραβατικής
τους συμπεριφοράς την ηλικία των 21 ετών παρουσίαζαν μεγαλύτερη ομοιότητα με τους μη παραβάτες κατά την ηλικιακή περίοδο πριν τα 21 έτη και
μεγαλύτερη ομοιότητα στην ηλικία των 32 ετών με
τους παραβάτες οι οποίοι εμπλέκονταν στην τέλεση αξιοποίνων πράξεων ήδη από την ανηλικότητα.
Ως πιο ισχυροί προγνωστικοί παράγοντες καταγράφηκαν το ιστορικό νευρικότητας και νευρωτισμού οι οποίοι φαίνεται να λειτουργούν προστατευτικά κατά την ανηλικότητα αλλά φαίνεται να
αποβάλλουν την προστατευτική τους δράση κατά
την ενήλικη ζωή. Τέτοιου είδους χαρακτηριστικά
δύνανται να προστατεύσουν το ανήλικο άτομο
από τη συναναστροφή του με άλλους συνομήλικους παραβάτες καθώς και από πράξεις και ενέργειες που απαιτούν ρίσκο. Υποστηρίζεται ωστόσο,
η άποψη ότι σε μια τέτοια περίπτωση το άτομο δεν
είναι θωρακισμένο απέναντι στις προκλήσεις της
ενήλικης ζωής (Zara & Farrington, 2010:270)26.
Βάσει των παραπάνω ερευνητικών πορισμάτων καταδεικνύεται η ανάγκη τόσο περαιτέρω διερεύνησης του φαινομένου όσο και ανάπτυξης επαρκούς
θεωρητικού πλαισίου εξήγησής του. Οι μεθοδολογικοί περιορισμοί των έως τώρα ερευνητικών σχεδιασμών αναφορικά κυρίως με το είδος των ερευνητικών δεδομένων (δεδομένα προερχόμενα από
επίσημα αρχεία) περιορίζουν σε ορισμένο βαθμό
την αξία των διαθέσιμων ερευνητικών πορισμάτων.
Ως εκ τούτου, η χρήση δεδομένων αυτο ομολογού-

22 Το τεστ είχε σχεδιασθεί για την μέτρηση, αξιολόγηση, και ανάλυση της σχολικής επίδοσης με έμφαση στην λεκτική και αριθμητική
ικανότητα.
23 Για την έννοια των παραγόντων «διακινδύνευσης και προστατευτικών παραγόντων καθώς και των συναφών εννοιών βλ. αναλυτικά την
κατηγοριοποίηση από Morizot & Kazemian (2015) καθώς και Arthur,
Hawkins, Pollard, Catalano, Baglioni, 2002.
24 Στο πλαίσιο αυτό και σε αντίθεση με προγενέστερες δημοσιεύσεις πορισμάτων που αφορούσαν το δείγμα των συμμετεχόντων από
τη μακροχρόνια προοπτική μελέτη “Cambridge Study in Delinquent
Development” το σημείο εκκίνησης της παραβατικής συμπεριφοράς
για εκείνους που ξεκινούν κατά την ενήλικη ζωή τοποθετείται στα 21
έτη και μετά, βάσει τόσο των ποινικών καταδικών όσο και των δεδομένων αυτό-ομολογούμενης ενοχής. Οι Zara και Farrington αναφέρουν χαρακτηριστικά: «έχουμε εξετάσει στο παρελθόν τα χαρακτηριστικά των παραβατών οι οποίοι ξεκινούν την εγκληματική τους δράση
κατά την ενηλικότητα βασιζόμενοι μόνο στο ιστορικό ποινικών καταδικών, κάτι τέτοιο όμως θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραπλανητικά
αποτελέσματα, και τα σφάλματα κατά την ένταξη ενός ατόμου σε μια
συγκεκριμένη ομάδα ελαχιστοποιούνται με το συνδυασμό δεδομένων
αυτό-ομολογούμενης ενοχής και δεδομένων προερχόμενων από επίσημα αρχεία» Βλ. Zara & Farrington, 2009 όπως παραπέμπεται σε Zara
& Farrington, 2010:259.

▶

2016:53. Αντίθετα ο προστατευτικός παράγοντας παραπέμπει σε μια
μεταβλητή στη βάση της οποίας προβλέπεται χαμηλή πιθανότητα εκδήλωσης αντικοινωνικής ή παραβατικής συμπεριφοράς. Βλ. επίσης
Ζαραφωνίτου, Κοντοπούλου, Λεμπέση, Πανάγος, 2018.
26 Στο πεδίο της Εξελικτικής Εγκληματολογίας/Εγκληματολογίας που

25 Ως παράγοντας «διακινδύνευσης θα μπορούσε να εννοηθεί «μια
μεταβλητή στη βάση της οποίας προβλέπεται αυξημένη πιθανότητα για
διάπραξη ενός ποινικού αδικήματος» βλ. σχετικά Zara & Farrington,

εστιάζει στην πορεία της ζωής ενδιαφέρον παρουσιάζει η θεωρία
των Thornebrry και Krohn (2005) στο πλαίσιο της οποίας εξηγείται
η έναρξη της παραβατικής συμπεριφοράς κατά την ενήλικη ζωή.. Βλ.
σχετικά και Thornberry, Giordano, Uggen, Matsuda, Masten, Bulten,
Donker, 2012:59-60.

▶
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μενης ενοχής θεωρείται εξαιρετικά σημαντική για
την απεικόνιση των πραγματικών διαστάσεων του
φαινομένου. Μάλιστα, η σύγκριση των δεδομένων
αυτο-ομολογούμενης ενοχής και των επίσημων
δεδομένων εστιάζοντας στην έναρξη της παραβατικής δράσης κατά την ενηλικότητα αποτελεί ένα
σχετικά πρόσφατο αντικείμενο ερευνητικού ενδιαφέροντος. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των έως
τώρα διαθέσιμων εμπειρικών μελετών φαίνεται να
απουσιάζει η διερεύνηση των εγγύτερων στο υπό
εξέταση φαινόμενο παραγόντων με το ερευνητικό
ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε παράγοντες «διακινδύνευσης» και προστατευτικούς παράγοντες
οι οποίοι εντοπίζονται κατά την ανηλικότητα. Στη
βάση αυτή η διαμόρφωση ενός επαρκούς εξηγητικού πλαισίου του φαινομένου παρουσιάζει αρκετές δυσχέρειες. Τέλος, σε επίπεδο αντεγκληματικής πολιτικής καθίσταται σαφές ότι η πραγματική
απεικόνιση του φαινομένου στη βάση ενός συνδυασμού πηγών άντλησης δεδομένων και η ταυτοποίηση τόσο των σχετιζόμενων παραγόντων «διακινδύνευσης» όσο και των αντίστοιχων προστατευτικών παραγόντων αποτελούν μια στέρεα βάση
για την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων πολιτικών
πρόληψης και αντιμετώπισής του.
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συμμετοχή της χώρας μας στην εν θέματα δράση.
Ανάμεσα στα 47 κράτη μέλη του Συμβουλίου της
Ευρώπης, εκτός από την Ελλάδα, επιλέχθηκαν για
την υλοποίηση της εν θέματι δράσης οι ακόλουθες
χώρες: Βέλγιο, Βουλγαρία, Φινλανδία, Γαλλία,
Ιταλία, Μοντενέγκρο, Πορτογαλία, Σλοβακία και
Ισπανία.
Προκειμένου να ανταποκριθεί η χώρα μας, (Υπουργείο Δικαιοσύνης), σε αυτή την πρόκληση, συστάθηκε διεπιστημονική ομάδα εργασίας με την συμμετοχή Επιμελητών Ανηλίκων, Δικαστή Ανηλίκων
και Εισαγγε-λέα Ανηλίκων, καθώς και Εγκληματολόγων, Νομικών Διαμεσολαβητών και Πανεπιστημιακών Καθηγητών από το επιστημονικό πεδίο της
Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής, αντίστοιχα.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι η
Διευθύνουσα Επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού (CDNEF), του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει
μια μακροχρόνια παράδοση συμμετοχής των παιδιών σε όλους τους σχετικούς τομείς της διεθνούς
συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων καθορισμού προτύπων για τα δικαιώματα του παιδιού, καθώς και παρακολούθησης των
δεσμεύσεων των κρατών μελών αναφορικά με την
εφαρμογή αυτών τους.
Στο πλαίσιο της τρέχουσας στρατηγικής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα δικαιώματα του παιδιού (2016-2021), το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει
συμβουλευτεί παιδιά σε διάφορα θέματα.
Έτσι κατά τη διαδικασία προετοιμασίας της νέας
στρατηγικής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα
δικαιώ-ματα του παιδιού (2022-2027), η Διευθύνουσα Επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού
(CDENF) θεώρησε τη συμμετοχή των παιδιών ως
απαραίτητη συμβολή.
Κατά συνέπεια βασικός στόχος θα είναι, η διασφάλιση ότι η νέα Στρατηγική εξετάζει και αντιμετωπίζει με τρόπο ρεαλιστικό τις νέες προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, ανταποκρινόμενη
έτσι, εν τοις πράγμασι , στις προτεραιότητες των

Η ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
2022-2027,
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ Η
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΝ ΘΕΜΑΤΙ ΔΡΑΣΗ
Ευτυχία Κατσιγαράκη, MSc., Ph.D Εγκληματολογίας, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ειδικών
Νομικών Ζητημάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Κλεοπάτρα Τσούκλα, Ασκούμενη Δικηγόρος Αθηνών, Γενική Διεύθυνση Ειδικών Νομικών Ζητημάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου
Δικαιοσύνης

Στο πλαίσιο της αναληφθείσας από το Συμβούλιο
της Ευρώπης πρωτοβουλίας, με θέμα “Διαβούλευση με τα παιδιά στη διαδικασία οικοδόμησης
της νέας στρατηγικής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα δι-καιώματα του παιδιού 2022-2027”,
το Υπουργείο Δικαιοσύνης ( Γενική Δ/νση Ειδικών
Νομικών Ζητημάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
) υπέβαλε σχετική πρόταση στο Συμβούλιο της
Ευρώπης εκδηλώνοντας εν-διαφέρον ως προς την
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παιδιών όπως προσλαμβάνονται και εκφράζονται
από τους εκπρο-σώπους τους.
Μάλιστα σύμφωνα με τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων του Σ.τ.Ε. , έχει αποδειχθεί ότι τα παιδιά
σε περί-πτωση που τους δίνεται ανάλογη ευκαιρία
συμμετοχής, αποτελούν ισχυρούς παράγοντες ενδυνάμωσης της αλλαγής των δημοκρατικών αξιών
μιας κοινωνίας. Γι’ αυτό και η συμμετοχή θα πρέπει
πάντα να θεωρείται ως μια “συνεχή διαδικασία”,
η οποία δεν θα αφορά την “μονομερή ακρόαση”
αλλά την “ενεργητική ακρόα-ση” και την “ουσιαστική συμμετοχή” τους με διαλεκτικό τρόπο για
όσα θέματα τα αφορούν.

σία με το Consortium Συμβούλων που έχει επιλέξει το Συμβούλιο της Ευρώ-πης, ήτοι το Children
International Italy (DCI), με επικεφαλής την κα.
Anna Isabel Guerreiro.
Μάλιστα, ως ένα νέο εργαλείο στο πλαίσιο της
συμμετοχής των παιδιών θα χρησιμοποιηθεί το
εγχειρίδιο “Άκου-Πράξε- Άλλαξε1”, το οποίο θα
αποτελέσει πολύτιμο οδηγό για τις διάφορες δραστηριότητες, συμπε-ριλαμβανομένης της ανάπτυξης συγκεκριμένων παιδικών διαβουλεύσεων για
τη Νέα Στρατηγική.
Οι συνεδριάσεις διαβούλευσης θα πραγματοποιηθούν από τα 10 προαναφερθέντα επιλεγμένα
κράτη, τα οποία και θα μελετήσουν τους ως άνω
τομείς προτεραιότητας.
Καθένας από τους τομείς προτεραιότητας θα
ανατεθεί σε δύο χώρες , που έχουν επιλεχθεί με
βάση τόσο την αποδεδειγμένη ικανότητα τους να
συμβουλεύονται τα παιδιά, με επαγγελματικό και
ισορροπημένο τρόπο (δηλαδή με την υποστήριξη
εξειδικευμένων οργανισμών και διευκολυντών και
με τη συμμετοχή παιδιών διαφό-ρων υποβάθρων,
συμπεριλαμβανομένων ευάλωτων καταστάσεων
(π.χ. παιδιά μειονοτήτων, παιδιά με αναπηρί-ες κ.λπ.)
όσο και την προθυμία συμμετοχής τους σε μια διαδικασία που ενδέχεται να απαιτήσει την κινητοποίηση πρόσθετων πόρων.
Όλος ο σχεδιασμός θα είναι προσανατολισμένος
έτσι ώστε τα παιδιά να προσθέσουν τη δική τους
προο-πτική και να προτείνουν ρεαλιστικές προτεραιότητες (για παράδειγμα, ταξινομώντας θέματα
ανησυχίας, καθο-ρίζοντας με μεγαλύτερη ακρίβεια
προβλήματα που αντιμετωπίζουν και ζητώντας ανάλογες δράσεις που απαι-τούνται από τις κυβερνήσεις τους και άλλους ενδιαφερομένους).
Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία διαβούλευσης
για τα παιδιά στοχεύει στο να αντικατοπτρίσει τις

• Ακολούθως παρουσιάζονται οι τομείς προτεραιότητας της νέας Στρατηγικής του Σ.τ.Ε. καθώς και
η ανάθεση τους ανά επιλεγείσα Χώρα:
1. Ελευθερία από την βία για όλα τα παιδιά( ΙΣΠΑΝΙΑ ,ΓΑΛΛΙΑ,ΣΛΟΒΑΚΙΑ)
2. Ίσες ευκαιρίες και κοινωνική ένταξη για όλα τα
παιδιά (ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ )
3. Πρόσβαση και ασφαλή χρήση τεχνολογιών για
όλα τα παιδιά (ΒΕΛΓΙΟ, ΙΤΑΛΙΑ)
4. Φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη (ΕΛΛΑΔΑ,
Υπ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ )
5. Δίνοντας μια φωνή σε κάθε παιδί (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ,
ΦΙΛΑΝΔΙΑ)
6. Τα δικαιώματα των παιδιών σε καταστάσεις κρίσης και έκτακτης ανάγκης
( ΕΛΛΑΔΑ , Ειδική Γραμματεία Ασυνόδευτων Ανηλίκων )
•Μεθοδολογία και στόχος της διαδικασίας διαβούλευσης παιδιών
Σε ότι αφορά την μεθοδολογία, αυτή, θα βασίζεται σε ημιδομημένα ερωτηματολόγια που θα δοθούν στις ομάδες παιδιών. Οι δε ερωτήσεις που
θα υποβληθούν στα παιδιά θα συνδιαμορφωθούν
από τους εθνικούς εκπροσώπους και σε συνεργα-

1 “Listen-Act-Change”, launch of the new CoE guide on children’s
participation
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πραγμα-τικές ανάγκες και προσδοκίες της νέας
στρατηγικής, ενημερώνοντας και καθοδηγώντας
έτσι το Συμβούλιο Υπουργών, το οποίο και θα κληθεί να την εγκρίνει.
Οι διαβουλεύσεις για τα παιδιά θα πραγματοποιούνται στις αντίστοιχες μητρικές γλώσσες των παιδιών.
Σε ότι σχετίζεται με τη σύλληψη, την προετοιμασία,
τον συντονισμό, την επαγγελματική υποστήριξη
και την παρακολούθηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, θα ασχοληθεί το Συμβούλιο της Ευρώπης,
ενώ οι ε-θνικοί εκπρόσωποι θα είναι υπεύθυνοι για
τη συγκεκριμένη οργάνωση και υλοποίηση των διαβουλεύσεων με παιδιά στις αντίστοιχες χώρες
τους, καθώς και τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων
τόσο στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όσο και στα
συμμετέχοντα παιδιά.
Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την προβλεπόμενη μεθοδολογία, το CDENF, από κοινού με
τις εθνικές αντιπροσωπίες, θα συμμετάσχει σε
όλη την διαδικασία διαβούλευσης που θα αφορά
την γραπτή ανατροφοδό-τηση στα συμμετέχοντα
παιδιά, έτσι ώστε να τους εξηγηθεί, με κατάλληλο
τρόπο, με βάση την ηλικία τους και τις αναπτυξιακές τους δεξιότητες:
α) πώς έχουν ληφθεί υπόψη οι απόψεις τους καθώς και
β) η προστιθέμενη αξία που προέκυψε ως προς την
διαμόρφωση του τελικού σχεδίου της νέας στρατηγικής για τα δικαιώματα του παιδιού του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Αναφορικά με την επιλογή των παιδιών, κάθε χώρα
θα επιλέξει τα παιδιά που θα συμμετέχουν στην εν
θέ-ματα δράση, λαμβάνοντας υπόψη εκείνα τα
κριτήρια που θα οδηγήσουν στη συγκρότηση ισορροπημένων ομάδων διαβούλευσης παιδιών (πχ.
εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ των φύλων και εκπροσώπηση διαφόρων κατηγοριών παιδιών, ορισμένα από τα οποία σπάνια ακούγονται, όπως εθνοτικές
μειονότητες, παιδιά με ανα-πηρίες ή παιδιά που βιώνουν πολλαπλές διακρίσεις).

Τα αποτελέσματα της παραπάνω διαδικασίας διαβούλευσης με τα παιδιά, θα παρουσιαστούν στο
Συμβού-λιο της Ευρώπης στα μέσα Σεπτεμβρίου
2021 και θα δοθούν τα πρώτα σχόλια στα παιδιά.
Στη συνέχεια, τον Οκτώβριο του 2021, τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν επίσης στα κράτη, τα
οποία εκπροσωπούνται στο CDENF. Η Νέα Στρατηγική που θα παραχθεί θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της
Ευρώπης ως το τέλος τους 2021.
Τέλος, θα δοθεί στα παιδιά γραπτή (ή διαδικτυακή)
ανατροφοδότηση για ολόκληρη τη διαδικασία
διαβού-λευσης πριν από το τέλος του 2021.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΞΙΟΤΙΜΟ ΚΥΡΙΟ
ΚΩΣΤΑ ΤΣΙΑΡΑ
ΑΘΗΝΑ, 26/4/2021
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Όπως έχει αναδειχθεί από εγκληματολογικές
έρευνες, το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών που
εμπλέκονται στην παραβατικότητα, είναι παιδιά
που έχουν υποστεί άμεση ή έμμεση θυματοποίηση
στο οικογενειακό τους περιβάλλον, είτε με τη μορφή της σωματικής κακοποίησης είτε και με τη μορφή της παραμέλησης ή εκμετάλλευσης. Στις περιπτώσεις αυτές η κρατική φροντίδα είναι αναγκαία
και, ορθώς, κατά την άποψή μας, έχει ανατεθεί
στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, ο θεσμικός
ρόλος των οποίων θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμα
περισσότερο.
Είναι γνωστό ότι στην μέχρι τώρα μακρόχρονη
πορεία τους, οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων
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της Χώρας μας, με την ομολογουμένως πενιχρή
οικονομική υποστήριξη τους από την Πολιτεία,
προέβησαν σε πλήθος εγκληματοπροληπτικών
δράσεων όπως είναι για παράδειγμα η συνεργασία με Δήμους της τοπικής τους αρμοδιότητας
στην ίδρυση και λειτουργία στεγών φιλοξενίας
και συμβουλευτικών σταθμών για την παροχή
συμβουλευτικής υποστήριξης σε ανηλίκους και
τις οικογένειές τους, η επιτυχής πραγματοποίηση
από κοινού με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες δράσεων ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης
κατά της κακοποίησης, της παραμέλησης και της
θυματοποίησης ανηλίκων, η διοργάνωση σημαντικών επιστημονικών ημερίδων αλλά και πλήθος
επιμορφωτικών σεμιναρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Εξάλλου, αν και πάλι με μηδαμινή σχεδόν
οικονομική στήριξη, πολλαπλώς χρήσιμες ήταν οι
διοργανώσεις εργαστηρίων και άλλων δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης των ανηλίκων
ως και η οργάνωση δράσεων ενίσχυσης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με στόχο την ενίσχυση
της λειτουργίας στεγών φιλοξενίας και συμβουλευτικών σταθμών των Δήμων ανά την Ελληνική
επικράτεια.
Σε κάθε περίπτωση, ο εγκληματοπροληπτικός και
προστατευτικός ρόλος των Εταιρειών Προστασίας
Ανηλίκων στην ευαίσθητη περιοχή της παραβατικότητας των ανηλίκων, αναγνωρίσθηκε επανειλημμένα και από τον ποινικό νομοθέτη με την πρόβλεψη της ανάθεσης της επιμέλειας των ανηλίκων σε
αυτές ως αναμορφωτικού μέτρου (άρθρο 122 παρ.
1 περ. δ’ ΠΚ).
Για αυτόν τον λόγο, αποτελεί κοινή μας πεποίθησή
ότι οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων της χώρας
μας διαθέτουν τη δυναμική που προσιδιάζει στο
ρόλο τους. Αρκεί να υποστηριχθούν ουσιαστικά
στη λειτουργία τους, να ενισχυθούν με το απαραίτητο προσωπικό για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αποστολής τους και, βέβαια να υπάρξει
ο αναγκαίος συντονισμός του έργου τους, ώστε να

συμβάλουν καταλυτικά στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο οποίος δεν είναι άλλος από την ορθολογική χάραξη και
αποτελεσματική υλοποίηση των αναγκαίων πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης της θυματοποίησης και παραβατικότητας των ανηλίκων.
Προς την κατεύθυνση της επίτευξης του στόχου
αυτού, απαιτείται, κατά την άποψή μας, να υλοποιηθεί ένας γενικότερος ορθολογικός σχεδιασμός
των προσφερόμενων στους ανηλίκους υπηρεσιών,
με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ
των επιμέρους φορέων και υπηρεσιών που ασχολούνται με θέματα προστασίας των νέων, μεταξύ
των οποίων κομβικό ρόλο διαδραματίζουν οι Εταιρίες Προστασίας Ανηλίκων.
Στο πλαίσιο αυτό, εισηγούμαστε τη συνέχιση
ένταξης και λειτουργίας των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων στο πλαίσιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και την κατάλληλη υποστήριξη και θεσμική
αναβάθμισή τους, ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν και το συντονισμό δράσεων των Δήμων
της περιφέρειάς τους στον τομέα της πρόληψης
και της αντιμετώπισης της θυματοποίησης και της
εγκληματικότητας των ανηλίκων, πέραν του έργου
που ήδη προσέφεραν μέχρι τώρα.
Η Ελληνική Εταιρεία Εγκληματολογίας θεωρώντας δεδομένη τη θετική ανταπόκριση σας στην
ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων και στην κάλυψη της υπάρχουσας και επείγουσας ανάγκης για συντονισμένες
δράσεις παιδικής προστασίας, δηλώνει έτοιμη να
συμπαρασταθεί στο έργο σας σε κάθε στιγμή που
αυτό ζητηθεί, και, τέλος, σας εύχεται καλή συνέχεια στη χρηστή και δημιουργική σας θητεία.
Με τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΦΑΡΣΕΔΑΚΗΣ
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Από το νέο βιβλίο του Νέστορα Κουράκη αξίζει εδώ να παρατεθεί ο Πρόλογος του Καθηγητή
Αχιλλέως Κ. Αιμιλιανίδη, Κοσμήτορα της Νομικής
Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Ιδρυτικού
Μέλους της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών,
Γραμμάτων και Τεχνών:
Είναι με μεγάλη χαρά που προλογίζω το νέο βιβλίο
του Νέστορα Κουράκη. Το παρόν βιβλίο συνιστά
μια πλήρως ολοκληρωμένη πραγματεία επί της
κλασικής ρητορικής, η οποία δεν έχω αμφιβολία
ότι, αμέσως με την κυκλοφορία του έργου στο
ευρύ κοινό και στην επιστημονική κοινότητα, θα
καταστεί σημείο αναφοράς για οποιαδήποτε μελλοντική αξιολόγηση του θέματος. Η εισαγωγή στη
ρητορική καλύπτει ένα σημαντικό κενό στην ελληνική βιβλιογραφία, εφόσον συνδυάζει τις ιστορικές
και θεωρητικές πτυχές της κλασικής ρητορικής, με
προτάσεις πρακτικής φύσης για την ανάπτυξη και
εφαρμογή ενός επιτυχημένου ρητορικού λόγου.
Ένα παρόμοιο πολύπλευρο έργο δεν είναι ευχερές
να υλοποιηθεί. Ευτυχώς, ο Νέστωρ Κουράκης ήταν
ο κατάλληλος άνθρωπος για να το αναλάβει. Διεθνώς αναγνωρισμένος συνάδελφος, πανεπιστημιακός καθηγητής των ποινικών επιστημών, με πολυσχιδή συγγραφική καταξίωση στο πεδίο των κλασικών σπουδών, ένας πραγματικός homo universalis,
όπως τον έχω χαρακτηρίσει και με άλλη ευκαιρία,
δεν περιορίστηκε στη συγγραφή μιας απλής εισαγωγής, αλλά έγραψε ένα έργο που δίνει νέα πνοή
στη συζήτηση του θέματος στην ελληνόφωνη βιβλιογραφία.
Επιστρέφοντας στους κλασικούς συγγραφείς, αρχαίους Έλληνες και Ρωμαίους, ιδιαίτερα τον Αριστοτέλη και τον Κικέρωνα, ο Κουράκης δεν έχει
συγγράψει απλώς ένα ακόμα βιβλίο, αλλά, μέσω
αυτού, υποβάλλει προς όλους μας μια απολύτως
πειστική πρόταση για άμεση επαναφορά της ρητορικής ως μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών του
γυμνασίου, αλλά και πανεπιστημιακών προγραμμάτων. Σε μια εποχή που υπάρχει τάση για επιλογή

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Νέστωρ Κουράκης,

Εισαγωγή στην Κλασική Ρητορική.
Πρόλογος: Καθηγητής Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης, Ιδρυτικό Μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας
Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών. Επίμετρο:
Καθηγητής Χρήστος Κρεμμύδας, Συνδιευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου για τη Ρητορεία
και τη Ρητορική Πανεπιστημίου Λονδίνου (Royal
Holloway), Λευκωσία: εκδ. Hippasus, 2021, σσ.
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μαθημάτων με εμφανή χρηστικότητα στην καθημερινή ζωή, το σύγγραμμα του Κουράκη υπενθυμίζει ότι η ρητορική συνιστά παράγοντα επαγγελματικής επιτυχίας και αυτογνωσίας. Η επικοινωνία
με τους υπόλοιπους ανθρώπους δεν στηρίζεται
απλώς στην καλή χρήση της γραμματικής ή του
συντακτικού, αλλά κυρίως στον τρόπο εκφοράς
και χρήσης του λόγου, προφορικού ή γραπτού.
Όπως αποδεικνύει ο Κουράκης ο τρόπος επικοινωνίας είναι επίκτητη αρετή. Ακόμα και κορυφαίοι
ρήτορες εξασκούσαν και εξασκούν την τέχνη τους
συνεχώς. Η ανάπτυξη 20 πρακτικών υποερωτημάτων από τον Κουράκη, ώστε ο αναγνώστης να
γνωρίζει τι να προσέχει κατά την ανάπτυξη του
προφορικού του λόγου ή του γραπτού του κειμένου, αναλύονται στο βιβλίο κατά τρόπο απλό και
κατανοητό, προσφέροντας αυτό που στα αγγλικά
ονομάζουμε checklist, μια λίστα ελέγχου προς
χρήση του εφαρμοστή της ρητορικής. Μαθητές,
φοιτητές, επαγγελματίες, αλλά και κάθε πολίτης,
μπορεί να αξιοποιήσει τις γνώσεις που θα αποκτήσει από το βιβλίο για την περαιτέρω ανάπτυξη της
προσωπικότητάς του και την υλοποίηση ενός ταξιδιού αυτογνωσίας.
Οι επαγγελματικοί κλάδοι στους οποίους το παρόν σύγγραμμα θα αποβεί εξαιρετικά χρήσιμος
οδηγός είναι πολλαπλοί. Πέραν των αυτονόητων,
όπως πολιτικών και δικηγόρων, ηθοποιών και καλλιτεχνών, εμπόρων και συμβούλων επιχειρήσεων,
δασκάλων και καθηγητών, δημοσιογράφων και
επικοινωνιολόγων, πωλητών και γραμματέων, το
βιβλίο συνιστά μια αποκάλυψη για κάθε πολίτη,
ο οποίος μπορεί να κατανοήσει τις αρχές της ρητορικής και με τον τρόπο αυτό να βελτιώσει τον
τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί με τους συνανθρώπους του στην καθημερινότητά του.
Θεωρώ πως το βιβλίο επιτυγχάνει πλήρως τους
σκοπούς του και συγχαίρω ολόψυχα τον εκλεκτό
συνάδελφο για το επίτευγμα του αυτό.

Τσουραμάνης Χρ. (2020),

Προσεγγίζοντας τις βιολογικές ρίζες της
εγκληματικής συμπεριφοράς - Εισαγωγή στη
Βιοκοινωνική Εγκληματολογία, Αθήνα.

Κυκλοφόρησε πρόσφατα η ηλεκτρονική έκδοση
του βιβλίου «Προσεγγίζοντας τις βιολογικές ρίζες
της εγκληματικής συμπεριφοράς - Εισαγωγή στη Βιοκοινωνική Εγκληματολογία» του Ομότιμου Καθηγητή, κ. Χρήστου Τσουραμάνη. Το βιβλίο προσεγγίζει διαχρονικά το μεγαλύτερο μέρος των ζητημάτων που αφορούν τις βιολογικές ρίζες της εγκληματικής συμπεριφοράς, αναλύοντας εκτενώς και
μέσα από πληθώρα ερευνητικών παραδειγμάτων
τις σύγχρονες βιολογικές θεωρίες που συνθέτουν
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τον κλάδο της Βιοκοινωνικής Εγκληματολογίας.
Το περιεχόμενο του βιβλίου δομείται σε έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο εντάσσεται μια ανασκόπηση των σημαντικότερων βιολογικών θεωριών,
προκειμένου, όπως επισημαίνει ο συγγραφέας,
να καταστεί εφικτή η σύγκριση με τις σημερινές
βιολογικές θεωρίες και η πληρέστερη αξιολόγησή
τους. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρονται οι απόψεις
των φρενολόγων, των φυσιογνωμιστών, καθώς και
των ευγονιστών, αλλά και των Ιταλών θετικιστών,
με ειδική αναφορά στις θέσεις του Lombroso.
Κατά την ανάλυση αναγνωρίζεται η συμβολή τους
στην εισαγωγή επιστημονικών μεθόδων στη μελέτη του δράστη, επισημαίνονται ωστόσο ο μονοπαραγοντικός χαρακτήρας, τα μεθοδολογικά σφάλματα και τα σοβαρά ζητήματα δεοντολογίας, που
διακρίνουν τις παλαιότερες από τις σύγχρονες βιολογικές θεωρήσεις.
Με την ολοκλήρωση της ιστορικής αναδρομής,
στο δεύτερο κεφάλαιο, ο συγγραφέας εισάγει τον
αναγνώστη στη νέα εγκληματολογική κατεύθυνση
της Βιοκοινωνικής Εγκληματολογίας. Ξεκινώντας
από την περιθωριοποίηση των βιολογικών προσεγγίσεων και την επικράτηση των εγκληματολογικών
θεωριών κοινωνιολογικής υφής, ο κ. Καθηγητής
επισημαίνει τον ρόλο της ραγδαίας εξέλιξης των
βιο-ιατρικών επιστημών στην επαναφορά του ενδιαφέροντος για τον δράστη, υπό το πρίσμα μιας
βιοκοινωνιολογικής οπτικής. Στη συνέχεια ο κ.
Τσουραμάνης παρουσιάζει το περιεχόμενο της
κατεύθυνσης της Βιοκοινωνικής Εγκληματολογίας, καθώς και τις βασικές κριτικές που έχει δεχθεί
περί «νεολομπροζιασμού», παρέχοντας παράλληλα μια πλήρη τεκμηρίωση απέναντι στις κριτικές.
Όπως εξηγεί ο ίδιος «Βασική αρχή των θεωριών
αυτών είναι ότι κάποια βιολογικά χαρακτηριστικά
του ατόμου δημιουργούν σε αυτό μια προδιάθεση
εκδήλωσης αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Τη συμπεριφορά δε αυτή την εμφανίζει όταν βρεθεί στο
“κατάλληλο” περιβάλλον. Η συγκεκριμένη άποψη

δηλαδή ζητά παράλληλα με την εξέταση του εγκληματογόνου περιβάλλοντος ενός ατόμου να διερευνάται και η βιολογική του υπόσταση.»(σ.56).
Ακολούθως, o συγγραφέας αναλύει τον διεπιστημονικό χαρακτήρα της Βιοκοινωνικής Εγκληματολογίας ως σημείο σύγκλισης της εξελικτικής εγκληματολογίας, της βιο-φυσιολογικής εγκληματολογίας, της μοριακής γενετικής και της νευρο-εγκληματολογίας. Επίσης, επισημαίνει τις συμβολές του
κλάδου στην εγκληματολογική σκέψη καθώς και
το αυξανόμενο ενδιαφέρον των εγκληματολόγων
για την Βιοκοινωνική Εγκληματολογία, ενώ παράλληλα, αναφέρεται στις δυσκολίες ανάπτυξης του
νέου αυτού κλάδου.
Στα επόμενα τρία κεφάλαια, ο κ. Καθηγητής προχωρά στην ανάλυση των βιολογικών παραγόντων
που, όπως εξηγεί, δημιουργούν την προδιάθεση
της εγκληματικής συμπεριφοράς σύμφωνα με την
κατεύθυνση της Βιοκοινωνικής Εγκληματολογίας.
Ειδικότερα, στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται η σχέση μεταξύ γενετικών παραγόντων και εγκλήματος
μέσα από την παρουσίαση σύγχρονων ερευνών,
ενώ γίνεται αναφορά στις ανακρίβειες που συναντώνται στην εν λόγω σχέση. Αναλυτικότερα, διερευνάται ο ρόλος της κληρονομικότητας, μέσα
από μελέτες σε οικογένειες, διδύμους και υιοθετημένους, ο ρόλος των χρωμοσωμικών διαταραχών,
των γονιδίων, των ορμονών καθώς επίσης και της
νόσου του Ηuntington. Το τέταρτο κεφάλαιο αφιερώνεται στην παρουσίαση ερευνών αναφορικά με
την επίδραση των βιο-φυσιολογικών παραγόντων.
Στο πλαίσιο αυτό γίνεται εκτενής αναφορά σε ζητήματα όπως η διατροφή, το προεμμηνορυσιακό
σύνδρομο, ο χαμηλός καρδιακός ρυθμός, η δηλητηρίαση από μόλυβδο, η διαταραχή ελλειμματικής
προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) και οι
επιπλοκές που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια
της κύησης. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται
οι εγκεφαλικές δυσλειτουργίες και οι νευροδιαβιβαστές, που όπως επισημαίνει ο συγγραφέας,
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αποτελούν την τρίτη κατηγορία βιολογικών παραγόντων που έχει συσχετιστεί με την αντικοινωνική/
εγκληματική συμπεριφορά. Υπ’ αυτή την οπτική
αναλύεται και ο πλέον σύγχρονος τομέας της Βιοκοινωνικής Εγκληματολογίας, η Νευροεγκληματολογία καθώς και σχετικές έρευνες με τη χρήση
νευροαπεικονιστικών μεθόδων. Παράλληλα, συζητούνται τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από
την εφαρμογή των εν λόγω μεθόδων στην αντιμετώπιση του εγκλήματος.
Το έκτο και τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου αφιερώνεται στα μέτρα αντεγκληματικής πολιτικής που
προτείνονται από την κατεύθυνση της Βιοκοινωνικής Εγκληματολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο συγγραφέας αναλύει τόσο τα προγράμματα λήψης
προληπτικών μέτρων που απευθύνονται σε άτομα
ή οικογένειες που βρίσκονται σε κίνδυνο όσο και
θεραπευτικά μέτρα, που στοχεύουν στην πρόληψη
της υποτροπής είτε μέσα από ψυχοθεραπευτικές
παρεμβάσεις είτε μέσα από προγράμματα χορήγησης φαρμάκων για τη διαχείριση βίαιων σεξουαλικών εγκληματιών.
Γίνεται σαφές ότι το σύγγραμμα «Προσεγγίζοντας
τις βιολογικές ρίζες της εγκληματικής συμπεριφοράς - Εισαγωγή στη Βιοκοινωνική Εγκληματολογία»
του Ομότιμου Καθηγητή, κ. Τσουραμάνη, αποτελεί
μια διεξοδική ανάλυση των σύγχρονων βιολογικών
θεωριών για τη βία και την εγκληματικότητα, η
οποία τεκμηριώνεται από πλήθος ερευνητικών δεδομένων. Το βιβλίο καλύπτει ένα σημαντικό κενό
στη σύγχρονη ελληνική βιβλιογραφία, που δεν
έχει ακόμη ασχοληθεί με τη νέα κατεύθυνση της
Βιοκοινωνικής Εγκληματολογίας. Συμπληρωματικά σε κάθε κεφάλαιο παρατίθεται μια περιληπτική
αναφορά του περιεχομένου του, οι επιστημονικοί
όροι που το αφορούν, η χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία καθώς και μια σειρά «θεμάτων προς συζήτηση» για περαιτέρω προβληματισμό, στοιχεία
που καθιστούν το βιβλίο ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό
εργαλείο.

Όποιος επιθυμεί να προμηθευθεί δωρεάν σε αρχείο .pdf το παραπάνω Ε - book να επικοινωνήσει
με τον συγγραφέα στο E-mail : ctsouramanis@
upatras.gr
Έλλη Ανίτση,
Υπ. Δρ. Εγκληματολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Μηλιώνη Φ. & Μηλιώνη Β.,

Μια φορά και έναν καιρό… Μελέτες για τα
αναμορφωτήρια και την παραβατικότητα ανηλίκων,
Προλογικό σημείωμα: Π. Ζαγούρα, Αθήνα: εκδ.
ΑΩ, 2021
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Το βιβλίο «Μια φορά και έναν καιρό… Μελέτες για
τα αναμορφωτήρια και την παραβατικότητα ανηλίκων» των Φ. Μηλιώνη και Β. Μηλιώνη, εκδ. ΑΩ,
2021 αποτελείται από δύο μελέτες που αφορούν
τους ανήλικους παραβάτες και τη μεταχείρισή
τους. Η πρώτη μελέτη με τίτλο «Τα Αναμορφωτήρια» εστιασμένη στα Αναμορφωτήρια Θηλέων
μέσα από την έρευνα των σωζώμενου αρχειακού
υλικού με τις προσωπικές ιστορικές των ανηλίκων
αφενός καταγράφει το πρόβλημα του σεβασμού
της ιστορικής μνήμης με την τακτική και επιμελή
διαφύλαξη του αρχειακού υλικού αφετέρου ενδελεχώς καταγράφει και αναλύει τα ατομικά χαρακτηριστικά των ανηλίκων «κρατουμένων» των αναμορφωτηρίων αλλά και το θεσμικό και κοινωνικό
πλαίσιο αυτής της εποχής. Στηρίζεται κυρίως στο
πλούσιο υλικό των φακέλων το οποίο είναι ακόμη
πολύ ζωντανό και εύγλωττο.
Η δεύτερη μελέτη με τίτλο «Ανήλικοι παραβάτες
στον Ελλαδικό χώρο: 1924-1974» υπήρξε διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε στο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών Ιστορική Δημογραφία του
Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου
(Κέρκυρα, 2009). Η μελέτη αυτή στοχεύει στη διερεύνηση της νεανικής παραβατικής συμπεριφοράς στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της πεντηκονταετίας 1924-1974, τόσο ως προς την εξέλιξή της
όσο και ως προς τα χαρακτηριστικά των ανήλικων
δραστών. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
επιλέχτηκε γιατί το έτος 1924 γεννιέται η Β΄ Ελληνική Δημοκρατία για το νεοσυσταθέν μετά την
τουρκοκρατία ελληνικό κράτος. Από τα στοιχεία
αυτής της χρονιάς, έστω και ελλιπώς, αρχίζει και
η συστηματική δημοσίευση στατιστικών στοιχείων
της Εγκληματολογικής Στατιστικής από τη Γενική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος του Υπουργείου
Εθνικής Οικονομίας. Οι όποιες προσπάθειες είχαν
προηγηθεί, υπήρξαν μεμονωμένες και αποσπασματικές. Το 1974 με την κατάρρευση της στρατιωτικής δικτατορίας γεννιέται η Μεταπολίτευση

και η Γ΄ Ελληνική Δημοκρατία, η πιο μακρά, έως
σήμερα, περίοδος δημοκρατίας και πολιτικής σταθερότητας στο νεοελληνικό κράτος. Το διάστημα
που ακολουθεί τη μεταπολίτευση και μέχρι σήμερα
πλήθος ερευνών και μελετών δημοσιεύονται για
τους ανήλικους παραβάτες.
Οι δύο αυτές μελέτες μολονότι αναφέρονται στο
παρελθόν είναι τόσο επίκαιρες όσο και τα ζητήματα της παιδικής παραβατικότητας και της μεταχείρισης των ανηλίκων. Η ιστορική μελέτη αυτών των
ζητημάτων δεν έχει αξία μόνον για την ανασκόπηση του ιστορικού πλαισίου αλλά αποτελεί μία νέα
αφορμή για την συζήτηση της κοινωνικής διαδρομής αυτών των πάντα δημοφιλών θεμάτων.
Δρ. Φωτεινή Μηλιώνη

Κυκλοφόρησε το τρίτο τεύχος του επιστημονικού περιοδικού “Urban Crime
- An International Journal”,
ISSN 2732-6187
https://ojs.panteion.gr/?journal=uc&page=issue&o
p=view&path%5b0%5d=29&fbclid=IwAR1XXiJSH1j
AXMpoSywyv3309CUHkVg8j4mnfvpbMyQNrvU
U7Dp7KJpLzqM
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Commentary

Το “Urban Crime - An International Journal”,
είναι ένα διεθνές ηλεκτρονικό επιστημονικό
περιοδικό, ανοιχτής πρόσβασης, που εκδίδεται
από το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας
του Παντείου Πανεπιστημίου (ΕΑΣΤΕ), υπό την
εκδοτική διεύθυνση της Καθηγήτριας κας Χριστίνας Ζαραφωνίτου και τη συμμετοχή έγκριτων
ακαδημαϊκών στη Συντακτική Επιτροπή. Τα περιεχόμενα του τεύχους περιλαμβάνουν:

In Memoriam Nils Christie [1928-2015] (in
Greek)
Charalampos Karagiannidis

Projects and publications monitor
New releases in Criminology
Elli Anitsi, Elena Pouli and Christina Tatsi

Το περιοδικό φιλοξενείται στον διαδικτυακό
χώρο της βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου (Panteion University Open Journals). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο
στο https://ojs.panteion.
gr/?journal=uc&page=about

Editorial

Christina Zarafonitou

Articles

Physical places, social spaces,
and guardianship faces:
Exploring the configural influence of
psychophysical contexts on crime
Lacey Schaefer

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Fight against recidivism in Italy: A case study
analysis
Raffaella Sette

MEET-UP OF THE UIA URBAN SECURITY PROJECTS

Effects of incarceration of offenders on their
families - a German view
Helmut Kury

Στις 9/4/2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση εταίρων, μεταξύ των οποίων και το Πάντειο, δια του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας, στο πλαίσιο συμμετοχής τους στα τρία
UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS) προγράμματα για την αστεακή ασφάλεια. Τα προγράμματα
αστεακής ασφάλειας υλοποιούνται στις πόλεις:
Tampere/SURE (Φινλανδία), Τορίνο/To-nite (Ιταλία) και Πειραιά/Be Secure-Feel Secure (Ελλάδα).
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι δράσεις των προγραμμάτων, οι

Perspectives of incarcerated mothers in
Greece with respect to their minor children
growing inside and outside of prison
Foteini Milioni, Elli Anitsi and Martha Lempesi
Vers une Crimilologie de l’homme révolté ou de
l’homme révolutionnaire?
Υannis Panousis
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προκλήσεις καθώς και η δυνατότητα συνεργασίας
μεταξύ των συμμετεχόντων εταίρων. Τη συνάντηση παρακολούθησε η πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας Πειραιά
υπό την εποπτεία του οποίου υλοποιούνται οι δράσεις για την αστεακή ασφάλεια στο πλαίσιο του
προγράμματος «Be Secure- Feel Secure» (BSFS).

ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ «ΈΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΆΦΟΣ» ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΑΣΤΕΑΚΉΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΊΑΣ ΠΑΝΤΕΊΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ

TRAINING SESSIONS FOR PUBLIC SERVANTS
(Be Secure-Feel Secure Project)
Στις 5, 7 και 9 Οκτωβρίου 2020 το Πάντειο, δια
του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας, οργάνωσε και υλοποίησε 3 τετράωρα εκπαιδευτικά
σεμινάρια με αντικείμενο την αστεακή ασφάλεια
στο πλαίσιο του προγράμματος «Be Secure-Feel
Secure» (BSFS) στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος. Τα σεμινάρια απευθύνονταν σε υπαλλήλους
του Δήμου Πειραιά, μέλη του Τοπικού Συμβουλίου
Πρόληψης της Παραβατικότητας Πειραιά, Λιμενικό, Δημοτική Αστυνομία καθώς και σε εταίρους
του Τοπικού Συμβουλίου. Στόχος των σεμιναρίων
ήταν η ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης στο πεδίο της αστεακής ασφάλειας αλλά και η ενίσχυση
της διεταιρικότητας μεταξύ του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας Πειραιά, της
υπό ίδρυση - στο πλαίσιο του BSFS- μονάδας για
την υποστήριξη θυμάτων αλλά και θεσμικών και
κοινωνικών εταίρων.

Στις 13 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση, με θέμα: «Περί Εγκληματολογίας» στο πλαίσιο
του Σεμιναρίου Έγκλημα και Κινηματογράφος Θ’
Κύκλος: «ΕΙΔΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΙI: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ». Το σεμινάριο αποτελεί φροντιστηριακό
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μάθημα στο πλαίσιο του μαθήματος «Εμπειρική
Εγκληματολογία ΙΙ» του Τομέα Εγκληματολογίας, του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου
Πανεπιστημίου, το οποίο διδάσκει η Καθηγήτρια
Εγκληματολογίας και Διευθύντρια του ΕΑστΕ κ.
Χριστίνα Ζαραφωνίτου. Κατά την πρώτη συνάντηση προβλήθηκε ντοκιμαντέρ μικρής διάρκειας,
αναφορικά με την επιστήμη της εγκληματολογίας.
Επίσης παρουσιάστηκε η έρευνα του Σωματείου
Αποφοίτων του ΠΜΣ «Εγκληματολογία» για το
επάγγελμα του εγκληματολόγου στην Ελλάδα σήμερα, καθώς και βιντεοσκοπημένη συζήτηση «Περί
Εγκληματολογίας» Καθηγητών Εγκληματολογίας
από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγκεκριμένα
συμμετείχαν οι: Ιάκωβος Φαρσεδάκης, Ομότιμος
Καθηγητής Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, Νέστωρ Κουράκης, Ομότιμος Καθηγητής
Εγκληματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιάννης
Πανούσης, Ομότιμος Καθηγητής Εγκληματολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρήστος Τσουραμάνης,
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας
Παντείου Πανεπιστημίου, Γιώργος Αντωνόπουλος,
Καθηγητής Εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο
Teesside της Μεγάλης Βρετανίας. Η συνέντευξη
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, στις 10-4-21, υπό
την επιστημονική ευθύνη και διοργάνωση της Διευθύντριας του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας, Καθηγήτριας Χριστίνας Ζαραφωνίτου
και μαγνητοσκοπήθηκε με τη συγκατάθεση όλων
των συμμετεχόντων. Σε ρόλο συνεντευκτών τα
μέλη της Ομάδας Νέων Συνεργατών του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου
Πανεπιστημίου: Στέλλα Μάλλιου, Μεταπτυχιακή
φοιτήτρια Εγκληματολογίας, Στέλλα Πολυχρόνη
και Γιάννη Ξεκούκη, Προπτυχιακοί φοιτητές Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο. Μέρος αυτής
της συζήτησης προβλήθηκε στο άνω Σεμινάριο
στις 13-4-21 και είναι διαθέσιμο εδώ: https://www.
youtube.com/watch?v=vBdvpNauPYg&t=1106s

EΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΤΗΝ ΈΜΦΥΛΗ
ΒΊΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΊΑ

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του Παντείου
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών διοργάνωσε το Μάρτιο διαδικτυακές εκδηλώσεις σχετικά την έμφυλη βία στην πανδημία.
Η πρώτη εκδήλωση, η διάλεξη με τίτλο «Επιδεινώνοντας ένα ήδη επικίνδυνο πρόβλημα: Έμφυλη
Βία στην εποχή του COVID» πραγματοποιήθηκε
τις 16 Μαρτίου 2021. Η ομιλήτρια Brynja Elísabeth
Halldórsdóttir (Αναπλ. Καθηγήτρια στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Διαφορετικότητας, Παιδαγωγική
Σχολή, Πανεπιστήμιο τις Ισλανδίας) παρουσίασε
τα αποτελέσματα τις έρευνας για τις εμπειρίες των μεταναστριών σχετικά με την έμφυλη βία
στην οικογένεια και στον χώρο εργασίας. Η έρευνα διεξήχθη από τον Ιανουάριο του 2020 έως τον
Μάρτιο του 2021 και είχε στόχο να εξετάσει πώς
τα ισλανδικά ΜΜΕ συνέδεσαν την έμφυλη βία
και την πανδημία. Αναζητήθηκαν λέξεις κλειδιά
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τις «ενδοοικογενειακή βία», «βία κατά των γυναικών», «συζυγική/ συντροφική βία», «έμφυλη βία»
και βρέθηκαν μόνο 191 άρθρα με αυτές τις λέξεις
κλειδιά. Συγκεκριμένα, μόνο 6 αναφορές αφορούσαν τη σχέση του Covid-19 με την έμφυλη βία, ενώ
15 άρθρα αφορούσαν επαγγελματίες πεδίου που
ήταν υπεύθυνοι ή εργάζονταν σε Ξενώνες κακοποιημένων γυναικών. Η έρευνα έδειξε ότι κατά τη
διάρκεια τις πανδημίας, η κυβέρνηση τις Ισλανδίας αύξησε τη χρηματοδότηση για την ενδοοικογενειακή βία και τις παροχές ψυχολογικών υπηρεσιών με δημόσια χρηματοδότηση. Εργαζόμενοι
σε Ξενώνες Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών
και συναφείς υπηρεσίες προσκλήθηκαν από εφημερίδες και ειδικά τηλεοπτικά προγράμματα και
υπήρξαν 4 ραδιοφωνικές εκπομπές επικεντρωμένες στη συζυγική/ συντροφική βία που αναπαράχθηκαν από το εθνικό ραδιόφωνο. Ο αρχηγός
τις αστυνομίας στην καθημερινή ενημέρωση των
πολιτών είχε κληθεί να ανακοινώνει τις αναφορές
βίαιων περιστατικών. Τέλος, σχετικά με τις μετανάστριες η έρευνα έδειξε ότι αυτές προσφεύγουν
λιγότερο στην αστυνομία σε περιστατικά έμφυλης
βίας από ότι οι Ισλανδές, αλλά ταυτόχρονα μένουν
περισσότερο τις Ξενώνες Φιλοξενίας. Τις, διαπιστώθηκε έλλειψη υπηρεσιών εκτός των μεγάλων
δήμων και κατά συνέπεια δεν υπήρξαν αναφορές
στα ΜΜΕ πέραν τις πρωτεύουσας Reykjavik και τις
πόλης Akureyri. Παρόλο που υπάρχει μεγάλη εκπροσώπηση των γυναικών στο κοινοβούλιο, τις επιχειρήσεις, τις θέσεις εξουσίας, στα φεμινιστικά κινήματα, υπάρχει ανισότητα μεταξύ των φύλων, το
λεγόμενο «Σκανδιναβικό Παράδοξο». Η δεύτερη
εκδήλωση, η δημόσια συζήτηση με τίτλο « Έμφυλη
Βία κατά τη διάρκεια του COVID-19: Προκλήσεις
και Απαντήσεις», πραγματοποιήθηκε τις 29 Μαρτίου 2021. Οι συμμετέχουσες συζήτησαν για την βία
κατά την πανδημία στην Ελλάδα, την Νορβηγία
και την Ισλανδία.
• Η Marta Goðadóttir (επικεφαλής Επικοινωνί-

ας τις Εθνικής Επιτροπή του UN WOMEN στην
Ισλανδία) επισήμανε τον παγκόσμιο αντίκτυπο του
Covid-19. Ανέφερε ότι 243 εκατομμύρια γυναίκες
και κορίτσια κακοποιήθηκαν από έναν σύντροφο
το 2020 και ότι για κάθε τρεις μήνες καραντίνας
15 εκατομμύρια γυναίκες αναμένεται να υποστούν
έμφυλη βία.
•Η Linda Rustad (διευθύντρια στο περιοδικό
Kilden του Εθνικού Kέντρου Γνώσης για την Έρευνα του Φύλου στη Νορβηγία) παρουσίασε μια
έρευνα που έγινε τον ΜάιοΙούνιο 2020, η οποία
έδειξε ότι οι αρχές συνέστησαν τις πολίτες να
αποφύγουν την επαφή με τις υπηρεσίες υγείας γεγονός που οδήγησε τις γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας να μην αποταθούν τις Ξενώνες Φιλοξενίας γυναικών και τις υπηρεσίες υποστήριξης,
τις την αστυνομία.
• Η Ματίνα Παπαγιαννοπούλου (κοινωνιολόγος,
εγκληματολόγος, εμπειρογνώμονας σε θέματα
φύλου) παρουσίασε τα στοιχεία τις Ελλάδας για
την αύξηση τις έμφυλης βίας κατά το πρώτο κύμα
τις πανδημίας. Ανέφερε ότι η γραμμή SOS 15900
έλαβε συνολικά 1769 κλήσεις τον Απρίλιο, ενώ ο
αντίστοιχος αριθμός κλήσεων τον Μάρτιο ήταν
325. Για την ενδοοικογενειακή βία οι κλήσεις ήταν
σχεδόν τετραπλάσιες σε σύγκριση με τον Μάρτιο,
όπου καταγράφηκαν 166 κλήσεις. Τα συμβουλευτικά κέντρα πραγματοποίησαν συνεδρίες τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά. Τόνισε ότι η κυβέρνηση θα
πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην πρόληψη τις
έμφυλης βίας και τη δυνατότητα τις ΜΚΟ και τις
γυναικείες οργανώσεις να υποστηρίξουν ευάλωτες
ομάδες γυναικών, τις μετανάστριες που δεν έχουν
πρόσβαση σε υπηρεσίες δημόσιας υγείας.
• Η Σίσσυ Βωβού (εκπρόσωπος τις Φεμινιστικής
Οργάνωσης “To Μωβ”) ανέφερε την έλλειψη μηνυμάτων και διαφημίσεων σχετικά με τη γραμμή
SOS 15900 στη διάρκεια τις δεύτερης καραντίνας,
παρόλο που η βία εξακολουθούσε να υπάρχει. Τόνισε την έλλειψη δυνατότητας των θυμάτων να με38
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τακινηθούν κατ’ εξαίρεση για αναζήτηση βοήθειας
στην πανδημία. Υπογράμμισε τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κρατούμενες στα σωφρονιστικά ιδρύματα και ανέφερε εν συντομία την
αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου σχετικά
με τη συνεπιμέλεια.
• Η Sigþrúður Guðmundsdóttir (διευθύντρια Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών στην Ισλανδία) ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια τις πανδημίας ο αριθμός
των κλήσεων που δέχτηκε η αστυνομία αυξήθηκε
κατά 25% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Δύο γυναίκες δολοφονήθηκαν τον Μάρτιο και
τον Απρίλιο του 2020, και υπήρχε συνειδητοποίηση του κινδύνου για τη βία κατά των γυναικών.
Η πανδημία άλλαξε τον τρόπο αντίδρασης και τον
τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ανταποκρίνονται
στη βία.
• Τέλος η Άννα Μιχαλακέλη (συντονίστρια προγράμματος στη Διοτίμα) υπογράμμισε τις επιπτώσεις τις κρίσης του Covid-19 τις προσφύγισσες και
τις αιτούσες άσυλο. Ανέφερε ότι η πανδημία έχει
πλήξει δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια,
που έχουν εκτοπιστεί. Ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες
μεταναστριών και αιτουσών άσυλο είναι οι διαμένουσες σε προσφυγικούς καταυλισμούς και σε
συνθήκες φτώχειας, με το τραύμα του πολέμου,
την ανισότητα των φύλων και ταυτόχρονα τον κίνδυνο του κορωνοϊού.
Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου:
https://www.genderstudies.panteion.gr/wpcontent/uploads/2021/04/%CE%94%CE%
B 5 % C E % B B % C F % 8 4% C E % A F % C E % B F %CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%858-4-%CE%97-%CE%AD%CE%BC%CF%86%C
F%85%CE%BB%CE%B7-%CE%B2%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B7%
CE%BC%CE%AF%CE%B1.pdf
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