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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Α΄ ΕΚ ΔΟΣΗΣ

Την παρούσα έκδοση είχα αρχίσει να επεξεργάζομαι ήδη από τον
Ιούνιο 2001, όταν συστήθηκε, με απόφαση του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης, Ομάδα Εργασίας για την αναμόρφωση του ελληνικού δικαίου ανηλίκων, το οποίο είχε τότε ηλικία άνω των 50 ετών. Ωστόσο, η έκδοση επισπεύσθηκε από τον Οκτώβριο 2003, οπότε, με την περάτωση του έργου της Ομάδας Εργασίας, θεσπίσθηκε η νέα νομοθεσία για
τους ανηλίκους (ν. 3189/2003). Σκοπός της παρούσας έκδοσης είναι,
λοιπόν, να δοθεί σε όσους ασχολούνται με τα συναφή ζητήματα αλλά
και στους φοιτητές του Πανεπιστημίου ένα έργο με επικαιροποιημένο περιεχόμενο, ελεγμένες παραπομπές και ευσύνοπτη παρουσίαση (τα
δευτερεύοντα τίθενται με μικρότερα γράμματα ή σε υποσημειώσεις).
Επίσης, προσπάθεια καταβλήθηκε να είναι η προσέγγιση του έργου αυτού πολυπρισματική. Να εξετασθεί, δηλ., όχι μόνο το τι είδους μέτρα
λαμβάνονται από την έννομη τάξη για τους ανήλικους παραβάτες (νομική προσέγγιση), αλλ’ επίσης το γιατί ωθούνται οι ανήλικοι στην τέλεση παραβατικών πράξεων και το πώς, με βάση αυτή την αιτιολογική
προσέγγιση, μπορεί να επιτευχθεί η πρόληψη τέτοιων πράξεων (εγκληματολογική προσέγγιση). Επιχειρείται έτσι, μέσα στο πλαίσιο αυτό, μια
εμβάθυνση αφενός στην ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση του ανηλίκου κατά τα
διάφορα στάδια της εξέλιξής του από την παιδική ηλικία προς την ενηλικίωση και αφετέρου στον τρόπο με τον οποίο ενδείκνυται ν’ αντιμετωπίζονται από τον οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό του περίγυρο
οι εκδηλώσεις τής -ούτως ή άλλως περιστασιακής- αποκλίνουσας ή και
παραβατικής συμπεριφοράς του.
Αξίζει να υπογραμμισθεί ήδη από τη θέση αυτή, ότι οι κοινωνικές αντιδράσεις απέναντι στην παραβατικότητα των ανηλίκων διαμορφώνονται από ετών στην Ευρώπη με βάση μία πολιτική που συμπυ-
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κνώνεται σχηματικά σ’ ένα πρόγραμμα των τεσσάρων D (στην Ελλάδα αντίστοιχα: τέσσερα Α): Decriminalization (Απεγκληματοποίηση), Diversion (Άτυπες κατά παρέκκλιση διαδικασίες), Due Process
(Αρχή της Δίκαιης Δίκης) και Deinstitutionalization (Αποϊδρυματοποίηση) (Πρβλ. L. Empey, American Delinquency: Its Meaning and
Construction, Homewood, Il: Dorsey, 1978· βλ. επίσης K.M. Hess/
R.W. Drowns, Juvenile Justice, Australia etc: Thomson/ Wadsworth,
[ήδη] 20044, 22 επ., J. Robert Lilly/ Fr. T. Cullen/ Rich. A. Ball,
Criminological Theory. Context and Consequences, Thousand
Oaks etc.: Sage, [ήδη] 20115, σελ. 153 επ. και, από ελληνικής πλευράς, Κ.Δ. Σπινέλλη, 1992, σελ. 136 και Αγγ. Πιτσελά, [ήδη] 20086, 95
επ.). Και είναι παρήγορο ότι στη νέα νομοθεσία του ν. 3189/2003 αυτές οι τάσεις βρίσκουν σημαντική απήχηση, όπως, άλλωστε, έχουν βρει
και στην ενγένει έρευνα και θεωρία. Είναι προφανές ότι πρόκειται για
τάσεις “αποκλιμάκωσης της ποινικής καταστολής” που δικαιολογούνται απόλυτα στην εποχή μας, λόγω της ευθύνης που φέρει και η ίδια
η κοινωνία στην κακή λειτουργία ή δυσλειτουργία βασικών κοινωνικοποιητικών θεσμών όπως η οικογένεια, η παιδεία, η εργασία αλλά και η
εν γένει περιρρέουσα πολιτιστική ατμόσφαιρα. Και αποδεικνύεται πόσο προφητικός ήταν ο Ευάγγελος Παπανούτσος, όταν ήδη από το 1978
είχε με τόλμη επισημάνει τον επικίνδυνο κλονισμό ή και την κατάρρευση κάποιων από αυτά τα “υποστυλώματα” του πολιτισμού μας, χωρίς τα
οποία εισβάλλουν στη ζωή μας “η εξαχρείωση, το έγκλημα και η τρέλα”.
Ορισμένα τμήματα αυτού του έργου είδαν το φως της δημοσιότητας, σε μια πρώτη τους μορφή, ήδη στις δύο προηγούμενες δεκαετίες και απετέλεσαν έτσι τη βάση για την εκπόνηση του εδώ τελικού κειμένου. Ωστόσο ένα μέρος της όλης θεματολογίας, κυρίως δηλ. η νομική και πραγματική κατάσταση του ανήλικου ως θύματος αξιόποινων
πράξεων, οι δικονομικές διαδικασίες που εφαρμόζονται σε ανήλικους
παραβάτες και το πλέγμα των ποινικών κυρώσεων (μέτρα και ποινικός σωφρονισμός) που τους επιβάλλονται, θα αναλυθούν διεξοδικά σ’
ένα δεύτερο τόμο του έργου, ή έστω, σε μία επαυξημένη δεύτερη έκδοση. Έως τότε, οι διδακτικές και άλλες ανάγκες για το Δίκαιο Ανηλίκων
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μπορούν, έως ένα βαθμό, να καλύπτονται ικανοποιητικά από τα συναφή παλαιότερα πονήματα εκλεκτών συναδέλφων, όπως της Κ.Δ. Σπινέλλη, του Ιάκ. Φαρσεδάκη, της Αγγ. Πιτσελά, της Ανθ. Χάιδου και της
Αγλ. Τρωιάνου-Λουλά.
Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται και από τη θέση αυτή στους συντονιστές και τα μέλη των επιστημονικών ομάδων και άξιων συνεργατών μου που από το 1985 με αυταπάρνηση έφεραν εις πέρας πέντε ολοκληρωμένες έρευνες για έλληνες ανήλικους με αποκλίνουσα ή παραβατική συμπεριφορά (γηπεδική βία, φυλακές ανηλίκων, επαναληπτική έρευνα νέων αποφυλακιζομένων, ομαδική παραβατική συμπεριφορά από δικογραφίες ανηλίκων, παραβατικές ομάδες μαθητών σε σχολεία της Αττικής).
Χρήσιμη υπήρξε, ακόμη, η συνδρομή που μου προσέφεραν, κατά
τη συλλογή των βιβλιογραφικών και άλλων στοιχείων που ήταν απαραίτητα για την εκπόνηση του έργου ο κ. Χρήστος Τσουραμάνης (Διδάκτωρ Εγκληματολογίας), που επιμελήθηκε και τις παραπομπές στη
διαδικτυακή βιβλιογραφία, οι κυρίες Φιλιώ Ντανάκα και Μυρσίνη Ταράνη (Ποινικό Σπουδαστήριο Πανεπιστημίου Αθηνών), η κ. Σοφία
Ακριβοπούλου (Βιβλιοθήκη Ψυχολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών) και ο κ. Αλέξανδρος Κουράκος (Εθν. Στατιστική Υπηρεσία της
Ελλάδος).
Επίσης, σημαντική στην επεξεργασία των χειρογράφων αυτού του
έργου υπήρξε η συμβολή των συνεργατών μου, φοιτητών ή αποφοίτων
της Νομικής Σχολής Αθηνών, κ.κ. Φώτη Σπυρόπουλου, Γιώργου Φραντζεσκάκη, Κώστα Ψαθά και Μανόλη Ανδρουλακάκη, του φοιτητή της
Αγγλικής Φιλολογίας Νίκου Πιστιόλη και της δικηγόρου - μεταπτυχιακής υποτρόφου Μαρίας Γαλανού.
Χάριτες οφείλονται, ακόμη, στον αγαπητό συνάδελφο Λέκτορα κ.
Κωνστ. Φελουτζή, για τις επισημάνσεις του στο δικονομικό μέρος αυτού του έργου, καθώς επίσης στον φίλο εκδότη Αντώνη Σάκκουλα, τον
επιστημονικό του συνεργάτη Αδαμάντιο Αμανίτη και στους υπεύθυνους του Τυπογραφείου, που κατάφεραν να μορφοποιήσουν τη δισκέτα
αυτού του έργου σε βιβλίο μέσα στους μικρότερους δυνατούς χρόνους.
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Ωστόσο, το έργο αυτό οφείλει πάρα πολλά και σε ορισμένους
“αφανείς ήρωες”: Την αγαπημένη μου σύζυγο, Ευρυδίκη Κουράκη, και
τα τρία μας παιδιά, Ευάγγελο, Χριστίνα-Ελοϊζα και Τέα, που μου πρόσφεραν ολόθερμα την ψυχική τους συμπαράσταση κατά τις ατέλειωτες
ώρες συγγραφής του έργου. Δικαιωματικά, λοιπόν, είναι ένα έργο που
αξίζει να τους αφιερωθεί!
Αθήνα, Μάρτιος 2004
Ν.Ε.Κ.

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Β΄ ΕΚ ΔΟΣΗΣ

Σχεδόν εννέα χρόνια μετά την πρώτη έκδοση αυτού του έργου,
μία δεύτερη, πλήρως αναθεωρημένη έκδοσή του έγινε πια αναπόφευκτη. Πράγματι, οι εξελίξεις στο μεσοδιάστημα υπήρξαν ραγδαίες.
Εν πρώτοις, ο ιδιαίτερα πρωτοποριακός νόμος 3189/2003 άρχισε
να εφαρμόζεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια. Υπενθυμίζεται ότι τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του μεταρρυθμιστικού νόμου συνοψίζονται
σε γενικές γραμμές ως εξής:
(α) θεωρεί τον εγκλεισμό του ανήλικου παραβάτη ως την έσχατη μόνο
λύση και για πραγματικά σοβαρές περιπτώσεις, (β) εισάγει σειρά εναλλακτικών προς τον εγκλεισμό αναμορφωτικών μέτρων σύμφωνα με τις ανάγκες
του ανηλίκου, (γ) παρέχει σημαντικά κίνητρα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανηλίκου και την ομαλή ένταξή του στην κοινωνία, (δ) αναβαθμίζει με ουσιαστικό τρόπο τα δικαιώματα του ανηλίκου ως κατηγορουμένου
και ως κρατουμένου, και, τέλος, (ε) θεσπίζει ρυθμίσεις που επιτρέπουν για μικρής σημασίας υποθέσεις την απεμπλοκή του ανηλίκου από ποινικές διαδικασίες που θα μπορούσαν να τον στιγματίσουν ανεπανόρθωτα.

Κατά δεύτερον, με νεότερο μεταρρυθμιστικό νόμο, τον υπ’ αρ.
3860/2010, συμπληρώθηκαν κάποια ακόμη κενά της νομοθεσίας, που
μολονότι –ως επί το πλείστον- είχαν εντοπισθεί και προταθεί για νομοθετική αντιμετώπιση από την Ομάδα Εργασίας του προηγούμενου
νόμου1, όμως δεν είχαν περιληφθεί στο τελικό νομοθετικό κείμενο του
2003.
Βέβαια, το νέο νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας περί ανηλίκων,
που πιστεύω ότι είναι πλέον από τα πιο σύγχρονα και ισορροπημένα
1. Οι προταθείσες από την Ομάδα Εργασίας διατάξεις που δεν περιελήφθησαν
στο τελικό κείμενο του ν. 3189/2003 αναφέρονται συνοπτικά στην α΄ έκδ. αυτού
του έργου (2004), σελ. 317 επ.
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στην Ευρώπη, υπήρξε καρπός όχι μόνο των Ομάδων Εργασίας που το
εκπόνησαν, αλλά ολόκληρου του επιστημονικού μας κόσμου και της
νομολογίας των δικαστηρίων μας, που από ετών είχαν επισημάνει, άμεσα ή έμμεσα, τα προς βελτίωση της νομοθεσίας αναγκαία μέτρα2. Γι’ αυτό, άλλωστε, και οι δύο προαναφερθείσες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις
που έλαβαν χώρα κατά την πρώτη δεκαετία του 21ου αι., έγιναν δεκτές
από την επιστημονική κοινότητα με ιδιαίτερα θετικό τρόπο3.
2. Βλ. π.χ. Ν. Κουράκη, Ανήλικοι Παραβάτες και Ποινική Δικαιοσύνη, ΝοΒ
34: 1986, 175-179 και τον ίδιο, σε: Συστηματική Ερμηνεία του Ποινικού Κώδικα, Εισαγωγή στα Άρθρα 50-78 και Σχολιασμός των Άρθρων 50-58, Αθήνα: Π.Ν.
Σάκκουλας, 1993, σελ. 120-123 (20002 , σελ. 102-105 και 20053, στον ενιαίο τόμο
της ΣυστΕρμΠΚ, ά. 1-133, υπ’ ά. 54, σελ. 875-884: 879 επ. ), Κ.Δ. Σπινέλλη, Ελληνικό Δίκαιο Ανηλίκων Δραστών και Θυμάτων, Αθήνα: Α.Ν. Σάκκουλας, 1992, σελ.
145-153, Α. και Αγγ. Πιτσελά, 19961, σελ. 347-361, 20024, σελ. 549-568 και 20086,
σελ. 591-620, Στ. Α. Αλεξιάδη, Προς από-εγκληματοποίηση του (ποινικού) δικαίου των ανηλίκων, εις: Λ. Μπεζέ (επιμ.), Πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ανηλίκων (επανεκπαίδευση – ένταξη), Εισηγήσεις Συμποσίου (1416.10.1988), Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 1990, 161-172=Χαριστήρια
στον Ι. Δεληγιάννη, Επιστημονική Επετηρίδα ΝΟΕ 3/Γ΄, Θεσσαλονίκη 1992,
551-565, Ανθ. Χάιδου, Η ιδρυματική και εξωιδρυματική μεταχείριση των ανηλίκων
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1990, σελ. 113 επ., Αγγ.
Πιτσελά, Προτάσεις για μία ορθολογική αντιμετώπιση της παραβατικότητας των
ανηλίκων στο κατώφλι της νέας χιλιετίας, Υπερ 2000, 153-188, Αθ. Συκιώτου, Η ευνοϊκότερη μεταχείριση των ανήλικων δραστών από το δίκαιο ανηλίκων,: Πραγματικότητα ή ένας όμορφος μύθος; ΠΛόγ 2009, 173-186=Τιμητ. Τόμος Καλλιόπης Δ.
Σπινέλλη, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2010, 1003-1027. Επίσης, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ειρήνη Πανταζή, σε 14σέλιδο πόνημά της από 12.10.2001
επεσήμανε, με βάση την εμπειρία της ως εισαγγελέα ανηλίκων, τους κοινωνικούς
παράγοντες που οδηγούν ένα ανήλικο στην παραβατικότητα και πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα κοινωνικού και εναλλακτικού χαρακτήρα για την αντιμετώπιση του
προβλήματος –πρβλ. και σχτ. δημοσίευμα της εφημ. «Το Βήμα» της 20.11.2001,
σελ. Α20.
3. Μαρ. Τερζόγλου, Ο Ν. 3189/2003 για τη αναμόρφωση της ποινικής νομοθεσίας των ανηλίκων, ΠοινΔικ 2003, 1180-1183, Ευδ. Φασούλα: Η εγκληματική υποτροπή μετά από αποφάσεις κατά παρέκκλιση διαδικασίας στο ποινικό δίκαιο
ανηλίκων και στο γενικό ποινικό δίκαιο, ΝοΒ 52: 2004, 940-953: 951 επ., Αγγ. Πι-
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Η νέα έκδοση έρχεται, λοιπόν, να καλύψει την πρωταρχική ανάγκη για συμπλήρωση της αρχικής έκδοσης του 2004 με όλες τις νεότερες νομοθετικές μεταβολές, ώστε να καταστεί το έργο χρήσιμο στους
εφαρμοστές του δικαίου μας, στους φοιτητές μας και, γενικότερα, σε
κάθε ενδιαφερόμενο γι’ αυτές τις εξελίξεις. Πιστεύω, άλλωστε, ότι η
αδιάλειπτη ενασχόλησή μου με το Δίκαιο Παραβατικών Ανηλίκων σε
εμπειρικό και θεωρητικό επίπεδο κατά τα τελευταία σχεδόν 30 χρόνια, καθώς επίσης η συμμετοχή μου ως εμπειρογνώμονα στη σύνταξη
των Ελληνικών νομοθετημάτων για τους ανηλίκους και αντίστοιχων
κειμένων της αλλοδαπής, όπως π.χ. η θεμελιώδης Σύσταση R (2003)
20 του Συμβουλίου της Ευρώπης, μου παρέχουν τη δυνατότητα μιας
υπεύθυνης και ολοκληρωμένης επιστημονικής προσέγγισης αυτού του
τόσο σύνθετου και ολοένα εξελισσόμενου κλάδου του Ποινικού Δικαίου. Παράλληλα, στην παρούσα έκδοση ελήφθησαν υπόψη, κατά το δυνατόν, και οι νεότερες εξελίξεις του Δικαίου των Παραβατικών Ανηλίκων στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, με ταυτόχρονη επικαιροποίηση των ερευνητικών πορισμάτων και των βιβλιογραφικών αναφορών της προηγούμενης έκδοσης, καθώς και με παρουσίαση χαρακτηριστικών περιπτώσεων όπου ο ανήλικος εξετάζεται από θυματολογική
σκοπιά. Πρόκειται έτσι για ένα έργο όπου γίνεται προσπάθεια να συνδυασθεί το διδακτικό περιεχόμενο ενός εγχειριδίου που απευθύνεται σε
πανεπιστημιακούς φοιτητές (μέσω του κυρίως κειμένου του έργου και
του εικονογραφικού υλικού με προτάσεις για συναφείς κινηματογραφικές ταινίες), με το περιεχόμενο εμβάθυνσης γνώσεων ενός συγγράμματος που απευθύνεται (μέσω δευτερευουσών αναπτύξεων και υποσημειώσεων) σε επιστήμονες ερευνητές.
τσελά, Η αναμόρφωση της ελληνικής ποινικής νομοθεσίας ανηλίκων, εις: Τιμητικός Τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, ΙΙ, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2005, 571-596: 594 επ., Κ. Κοσμάτου, Οι νέες τροποποιήσεις του ποινικού δικαίου των ανηλίκων με το Ν 3860/2010, ΠοινΔικ 2010, 804-808, Εύας Κογιαννάκη, Αναγκαίες Βελτιώσεις του Ν. 3189/03, στο περ. «Επιμελούμαι» (τριμηνιαία έκδοση Επιμελητών Ανηλίκων Δικαστηρίων Ανηλίκων) , τχ. 1, Οκτ.-Δεκ. 2010,
σελ. 1, 8-9 .
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Και στο έργο αυτό επιδιώχθηκε η αμερόληπτη και αντιδογματική παρουσίαση των συχνά αντικρουόμενων επιστημονικών αντιλήψεων, με την πεποίθηση ότι μόνο μέσα από τον ανοικτό διάλογο προάγεται η επιστήμη και η αλήθεια. Μονοσήμαντες «αλήθειες», από αυτές που δήθεν πάντοτε, παντού και οι πάντες πίστευαν (quod semper,
quod ubique, quod ab omnibus creditum est), δεν έχουν, νομίζω θέση σε ένα επιστημονικό βιβλίο. Πράγμα, όμως το οποίο δεν αποκλείει καθόλου το να λαμβάνει κανείς θέση σε έναν τέτοιο διάλογο με τεκμηριωμένες απόψεις και, ταυτόχρονα, να προτείνει εφικτές λύσεις για
βελτίωση των πραγμάτων, με άξονα και σημείο αναφοράς πάντοτε την
αξία του ανθρώπου4.
Θερμές ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω και από τη θέση αυτή στον Εμμανουήλ Μπίλλη, LL.M., Επιστημονικό Συνεργάτη στο
Ινστιτούτο Μαξ-Πλανκ Αλλοδαπού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου,
και τη Βασιλική Χαλκιαδάκη, Δικηγόρο, LL.M., για την πρόθυμη βοήθεια που μου προσέφεραν στην αναδίφηση της βιβλιογραφίας κατά
τις επανειλημμένες επισκέψεις μου στο εν λόγω Ινστιτούτο, στον συνάδελφο Ιωάννη Παπακώστα για τις ιδέες του να συνδέσει το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου με τη Λογοτεχνία, στην Πάρη Ζαγούρα, Νομικό – Εγκληματολόγο, Επιμελήτρια Ανηλίκων, για τη σημαντική της
συμβολή στα εδώ παρατιθέμενα στατιστικά στοιχεία των Δικαστηρίων Ανηλίκων, στον συνάδελφο Χρήστο Τσουραμάνη, που επιμελήθηκε
και πάλι τον πίνακα διαδικτυακής βιβλιογραφίας στο τέλος αυτού του
έργου, στον Καθηγητή Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας Fr.
Streng (Παν/μιο Erlangen-Nürnbrg) για τη συνδρομή του στη μελέτη θεμάτων του γερμανικού Δικαίου Ανηλίκων, στην Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης Ολγα Θεμελή για τις βιβλιογραφικές της υποδείξεις σε θέματα αναπτυξιακής ψυχολογίας, στον Δικηγόρο Σπυρίδωνα Αδάμ (ΜΔΕ Ποινικών Επιστημών), καθώς και στους
4. Για την αξιολογική αυτή έννοια βλ. π.χ. Βασ. Κ. Τσεβρένη, Ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η λειτουργική αξιοποίησή της στο νομικό συλλογισμό, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2012, σελ. 110 επ.
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συνεργάτες μου Χρήστο Σταμάτη, τελειόφοιτο Νομικής Αθηνών, Ανδρέα Γεωργαλλή, Δικηγόρο, ΜΔΕ, Γιάννη Κούβακα, τελειόφοιτο Νομικής Αθηνών, και Χρήστο Ρεκατσίνα, Δικηγόρο Αθηνών, για την πολύτιμη συνδρομή τους στην τελική επεξεργασία του κειμένου.
Ολοκληρώνοντας αυτόν τον πρόλογο, θα ήθελα να ευχαριστήσω
νοερά και δύο σημαντικούς ανθρώπους που περιέβαλαν με θέρμη την
αρχική έκδοση αυτού του έργου και που δυστυχώς δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή: Τον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου Ευ. Κρουσταλάκη, Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας του ν. 3189/2003, και τον Καθηγητή του
Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ιωάννη Μανωλεδάκη5. Η ποινική επιστήμη (θεωρία και πράξη) γενικότερα, αλλά και
το συγχρονισμένο, πλέον, Δίκαιο Παραβατικών Ανηλίκων της χώρας
μας τους χρωστούν πολλά!
Freiburg/Br./ Αθήνα,  αρχές 2010 έως τέλη 2012      
Ν.Ε.Κ.

5. Ο Ευ. Κρουσταλάκης είχε την καλωσύνη να δημοσιεύσει στον «Ποινικό Λόγο» (2004, σελ. 937) μία συνοπτική αλλά μεστή ουσίας παρουσίαση του έργου,
ενώ και ο Ιωάννης Μανωλεδάκης, σε επιστολή του προς τον γράφοντα με ημερομηνία
5.7.2004, εχαρακτήρισε το έργο ως μια «πληρέστατη και απολύτως εκσυγχρονισμένη θεώρηση του θέματος». Σημειώνεται ότι με ανάλογο τρόπο σχολίασε το έργο
στα «Ποινικά Χρονικά» (ΝΕ΄, 2005, σελ. 94) και ο Νικόλαος Λίβος, ενώ ο Βασίλειος Μαρκεζίνης στο έργο του Η Ελλάδα των Κρίσεων (Αθήνα: Λιβάνης, 2011, σελ.
117), εξετάζοντας τους παράγοντες που οδήγησαν στη σύγχρονη ελληνική κρίση,
αναφέρει ότι αντλεί πληροφορίες και ιδέες ως προς τις δυσλειτουργίες της ελληνικής
οικογένειας, του σχολείου και της αγοράς εργασίας από την πρώτη έκδοση αυτού
του έργου. Επίσης, ευχαριστίες απευθύνονται και από τη θέση αυτή στον Χρ. Σαρτζετάκη, πρ. Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος σε επιστολή του που μου απηύθυνε από 28.6.2011, θεωρεί ότι οι αναπτύξεις του έργου χαρακτηρίζονται από «την
ζηλευτή διατύπωσι, την λογική άρθρωσι, την πειστικήν επιχειρηματολογία και τις
συνετές αποδοχές, που γενικώς χαρακτηρίζουν τα γραπτά σας».
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Ι. ΕΙΣ ΑΓΩΓΗ

Μορφές με τη σαγήνη της αλήθειας,
πρόσωπα με την λαμπρότητα του λάθους,
εύστροφες κινήσεις χωρίς σκοπό.
Μαργαρίτα Καραπάνου,
«Ο υπνοβάτης», 1985

Η ιδιομορφία του συγχρόνου Δικαίου Ανηλίκων
Αποτελεί, πλέον, κοινό τόπο στην εποχή μας ότι οι ανήλικοι δεν
είναι απλές “μικρογραφίες ενηλίκων” (homunculi, δηλ. μικροί άνθρωποι), αλλά άνθρωποι, με ξεχωριστή, αναπτυσσόμενη προσωπικότητα
και με ιδιαίτερες ανάγκες, προπάντων ως προς τον τρόπο μεταχείρισής τους, ιδίως μάλιστα όταν τελούν αξιόποινες πράξεις. Αντιμετωπίζονται έτσι οι ανήλικοι στην εποχή μας μ’ ένα ξεχωριστό σύστημα κανόνων δικαίου και όχι με βάση τις γενικές ρυθμίσεις που ισχύουν για τους
ενήλικες εγκληματίες. Το δίκαιο αυτό, που συνήθως ονομάζεται “Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων” ή “Δίκαιο Παραβατικών Ανηλίκων” (juvenile
justice, droit pénal des mineurs, Jugendstrafrecht, diritto minorile),
έχει πλέον αποκτήσει τις δικές του αρχές, σκοπούς και χαρακτήρα1, με
κύρια έμφαση στις αρχές της διαπαιδαγώγησης, της ηθικοκοινωνικής
ανάπτυξης και της κοινωνικής επανένταξης του ανηλίκου2. Οι αρχές αυ-

1. Πρβλ. Νικ. Χωραφά, Ποιν. Δίκαιον, τ. Α΄, έκδ. 9η (επιμ. Κ. Σταμάτη), Αθήναι: Αφοί Π. Σάκκουλα, 1978, σελ. 98.
2. Πρβλ. κατωτ. Μεταξύ των τριών αυτών αρχών και, ταυτόχρονα, σκοπών
του Δικαίου των Ανηλίκων, πρωτεύων είναι ο ρόλος της διαπαιδαγώγησης, μέσω
(και) της οποίας επιδιώκεται η επίτευξη των δύο άλλων αρχών/ σκοπών. Ως διαπαιδαγώγηση νοείται η απόκτηση εκείνων των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών
προσόντων και η εκμάθηση εκείνων των κοινωνικών δεξιοτήτων που θα καταστήσουν τους ανηλίκους ικανούς ν’ αναλάβουν έναν εποικοδομητικό ρόλο στην κοινω-

2

I. Εισαγωγή

τές εντάσσονται και στη γενικότερη σύγχρονη αντίληψη, επικυρωμένη και νομοθετικά, ότι οι παραβατικοί ανήλικοι αξίζει να τυγχάνουν κάθε κοινωνικής στήριξης διότι ανήκουν στις λεγόμενες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, των οποίων, δηλ., η ένταξη στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται [από σωματικά και ψυχικά αίτια ή] λόγω παραβατικής συμπεριφοράς (πρβλ. ά. 1 § 4 ν. 4019/ 2011)3.
Σε αρμονία με τις ανωτέρω αρχές, οι παραβάσεις του νόμου από
τους ανηλίκους εκδικάζονται με ιδιαίτερους κανόνες και από δικαστήρια με ειδική δικαιοδοσία, απλουστευμένη και μη δημόσια διαδικασία
και με πνεύμα πατρικής διαπαιδαγώγησης που τείνει όχι στην τιμωρία
και την ανταπόδοση, αλλά στη βελτίωση του παραβατικού ανηλίκου.
Επίσης, οι κυρώσεις που επιβάλλονται από τα δικαστήρια αυτά και ο
τρόπος εκτέλεσής τους διέπονται, ή τουλάχιστον πρέπει να διέπονται,
από ανάλογο πνεύμα στοργής και βοήθειας προς τον παραβατικό ανήλικο, να είναι, δε, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της προσωπικότητάς
του, αλλά χωρίς να υπερβαίνουν τα όρια που επιβάλλονται από την αρχή της αναλογικότητας και από τον σεβασμό της αξίας του ανηλίκου
ως ανθρώπου. Μάλιστα, οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι προσανανία και να έχουν μία σύννομη συμπεριφορά -πρβλ. Αγγ. Πιτσελά, Ποινική Αντιμετώπιση, 20086, σελ. 159 και σημ. 156 και 66 επ., η οποία υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να εφαρμόζεται στο δίκαιο ανηλίκων όχι το αξίωμα “διαπαιδαγώγηση μέσω της
ποινής”(Εrziehung durch Strafe), αλλά η βασική αρχή “διαπαιδαγώγηση στη θέση της ποινής” (Erziehung statt Strafe). Για το τελευταίο αυτό θέμα πρβλ. και Fr.
Streng, Jugendstrafrecht zwischen Hilfe und Repression, εις: Τιμητικός Τόμος για
τον Νικόλαο Κ. Ανδρουλάκη, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2003, 12331261: 1236 επ. και σημ. 14.
3. Ορισμένοι μελετητές του θέματος θεωρούν ότι ακριβώς αυτό το στοιχείο
του «ευάλωτου» τείνει βαθμιαία να «χρωματίσει» όχι μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανηλίκων, αλλά και το σύνολο του σύγχρονου πλέγματος προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, που υπeρβαίνουν έτσι τον παραδοσιακό ορθολογικό τους χαρακτήρα και εμποτίζονται ακόμη περισσότερο με την ιδέα της κοινωνικής αλληλεγγύης –βλ. Priscilla Alderson, Young Children’s Human Rights:
a sociological analysis, εις: International Journal of Children’s Rights, 20: 2012,
177-198.
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τολισμένες στην ιδέα της κατά το δυνατόν ελάχιστης παρέμβασης του
ποινικού δικαίου στη μεταχείριση των παραβατικών ανηλίκων (π.χ. να
προτιμώνται εξωιδρυματικά μέτρα, όπως η κοινωφελής εργασία, αντί
για ιδρυματικές κυρώσεις που στερούν την ελευθερία).

Η έννοια του Δικαίου Ανηλίκων
Επομένως, το δίκαιο ανηλίκων διαφοροποιείται από το κυρίως
ποινικό δίκαιο αφενός διότι η στοχοθεσία του είναι διαφορετική (αποβλέπει προ πάντων, όπως ήδη τονίσθηκε, στη διαπαιδαγώγηση του
ανηλίκου και την αποτροπή τέλεσης εκ μέρους του νέων αδικημάτων
και όχι στην τιμώρησή του ή την ανταπόδοση του διαπραχθέντος αδίκου) και αφετέρου διότι, αντίστοιχα, τα χρησιμοποιούμενα μέσα για εκπλήρωση των σκοπών του έχουν πολλές φορές χαρακτήρα μη αμιγώς
ποινικό, ιδίως μάλιστα όταν ο ανήλικος δεν έχει ακόμη τελέσει κάποια
αξιόποινη πράξη, αλλά παρά ταύτα κρίνεται ότι πρέπει να προστατευθεί εγκαίρως πριν από την όποια ενδεχόμενη παρεκτροπή του. Γι’ αυτό άλλωστε ορισμένοι συγγραφείς διακρίνουν ανάμεσα σε δίκαιο ανηλίκων με ευρεία έννοια (πρόκειται για το σύνολο των κανόνων δικαίου –
ποινικού ή μη χαρακτήρα- που αφορούν γενικά τους ανηλίκους) και σε
δίκαιο ανηλίκων με στενή έννοια, το οποίο πρωτευόντως ρυθμίζεται από
το ποινικό δίκαιο και υποδιακρίνεται περαιτέρω αφενός σε ποινικό δίκαιο ανηλίκων (με ρυθμίσεις μόνο για ανηλίκους δράστες ποινικών παραβάσεων) και αφετέρου σε δίκαιο πρόνοιας ανηλίκων (που αφορά κυρίως “προπαραβατικούς” ανηλίκους, δηλ. ανηλίκους με δυσχέρειες κοινωνικής προσαρμογής και με άμεσο τον κίνδυνο να παραβούν τον ποινικό νόμο, χωρίς όμως η παράβαση αυτή να έχει ακόμη συντελεσθεί4).
4. Πρβλ. και κατωτ., σελ. 9.Ορισμένοι τέτοιοι κανόνες προνοιακού χαρακτήρα υπάρχουν στα ά. 17 και 18 του ν. 2298/1995 σε σχέση με τους “προπαραβατικούς” ανηλίκους (βλ. κατωτ., σελ. 345) και ενμέρει στο κεφάλαιο του Αστ. Κώδικα με τίτλο: “Σχέσεις γονέων και τέκνων”, ιδίως ά. 1532 επ., καθώς και στη Διεθνή
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού -ν. 2101/1992, π.χ. ά. 9) –βλ. και Αγγ. Πι-
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Βέβαια, ο όρος “δίκαιο ανηλίκων” και μάλιστα χωρίς τον προσδιορισμό ποινικό δίκαιο ανηλίκων, δεν υποδηλώνει εκ πρώτης όψεως
ότι το δίκαιο αυτό είναι μέρος του ποινικού δικαίου. Είναι, άλλωστε,
γεγονός ότι το δίκαιο ανηλίκων στην προαναφερθείσα ευρεία του έννοια εμπεριέχει στοιχεία και από άλλους κλάδους του δικαίου, όπως είναι το εργατικό δίκαιο, η εκπαιδευτική νομοθεσία, η νομοθεσία για τα
δημόσια θεάματα και τον Τύπο κ.λπ. Eπειδή όμως και αυτές οι φαινομενικά μη σχετιζόμενες με το ποινικό δίκαιο διατάξεις περί ανηλίκων
έχουν κατά βάση θεσπισθεί για την προστασία τους και προς το συμφέρον τους5 και έχουν, γι’ αυτό, κατά κανόνα εξοπλισθεί και με ποινικές κυρώσεις, ορθό είναι ότι το δίκαιο ανηλίκων αποτελεί πράγματι μέρος του ποινικού δικαίου. Μάλιστα, το δίκαιο αυτό, έστω και αν δεν είναι

τσελά, Ποινική Αντιμετώπιση, 20086, σελ. 15 επ. Πάντως, στη Γαλλία, σύμφωνα με
τα ά. 375 επ. γαλλΑΚ, εφόσον ο Δικαστής Ανηλίκων λάβει υπόψη του την προσωπικότητα του ανηλίκου και κρίνει ότι ο κίνδυνος που αφορά την υγεία, την ασφάλεια, την ηθική ή τις συνθήκες εκπαίδευσης και ψυχοσωματικής ανάπτυξης του ανηλίκου είναι πραγματικός και επικείμενος, εκδίδει πολιτική (αστική) και όχι ποινική
απόφαση, μέσω της οποίας διατάσσει μέτρα “παιδαγωγικής βοήθειας” (mesures d’
assistance éducatives) για την προστασία του ανηλίκου -πρβλ. Κ.Δ. Σπινέλλη, Ελλην. Δίκαιο Ανηλίκων, 1992, σελ. 64.
5. Βλ. ά. 3 §1 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, κατά το οποίο «σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά (...), πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού - «the best interests of the child
[shall be] a primary consideration (…) in all actions concerning children» (βλ.
αναλυτικότερα κατωτ., σελ. 363). Πρβλ. επίσης τις διατάξεις των ά. 21 §§ 1 και 3
Συντ., και ά. 24 § 1 Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα
- ν. 2462/ 1997, σύμφωνα με τις οποίες, αντίστοιχα, η παιδική ηλικία και η νεότητα
τελούν υπό την προστασία του κράτους και κάθε παιδί έχει δικαίωμα σε μέτρα προστασίας που απαιτεί η θέση του ως ανηλίκου. Επισκόπηση αυτής της νομοθεσίας βλ.
ιδίως στο παλαιότερο έργο της Αγλαΐας Τρωιάνου - Λουλά «Η Ποινική Νομοθεσία
των Ανηλίκων, Κείμενα-Βιβλιογραφία-Νομολογία-Σχόλια», Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.
Ν. Σάκκουλας, 1995, καθώς και στο πρόσφατο έργο των Χαρ. Δημόπουλου/ Κώστα
Κοσμάτου (σε συνεργασία με Νάντια Λαγού): Κώδικας Δικαίου Ανηλίκων, Αθήνα:
Νομική Βιβλιοθήκη, 2010.
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στην Ελλάδα ενταγμένο σε κάποιον ξεχωριστό “Κώδικα Ανηλίκων”6,
μπορεί ωστόσο να θεωρηθεί ως αυτοτελής κλάδος του ποινικού δικαίου, εμπλουτισμένος μάλιστα, ιδίως κατά την ερμηνεία του, με πληθώρα
στοιχείων και από την εγκληματολογία. Άλλωστε, κατά την ερμηνεία
του Δικαίου των Ανηλίκων είναι απαραίτητη η παράλληλη προσφυγή
στην ανάλυση των συναφών θεμάτων από την εγκληματολογική επιστήμη, ώστε να γίνονται κάθε φορά σαφή από τον εφαρμοστή του δικαίου η τελεολογία και το πλαίσιο ορθής εφαρμογής των συναφών διατάξεων, με γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου.
6. Τέτοιες προσπάθειες για επεξεργασία ενός ειδικού νομοθετήματος - κώδικα περί ανηλίκων είχαν γίνει στη χώρα μας ήδη κατά τις συζητήσεις επί του ΣχΠΚ
1933 (βλ. σχτ. έκθεση «συμπερασμάτων της γενομένης αναθεωρήσεως» από τον
Ι.Π. Ματσούκα στην έκδ. Ι. Ζαχαροπούλου, Ελληνικός Ποινικός κώδιξ, 1950, σελ.
443 επ. και σημ. 2), αλλά και αργότερα, με ad hoc νομοσχέδιο «Ποινικού Κώδικα
Ανηλίκων», που έτυχε επεξεργασίας το 1940 από ειδική επιτροπή. Τελικά όμως επικράτησε η αντίθετη άποψη του Ν. Χωραφά για ενσωμάτωση των διατάξεων περί
ανηλίκων στον Ποινικό Κώδικα -βλ. Πρακτικά Συνεδριάσεων των Αναθεωρητικών
Επιτροπών του Σχεδίου Ποινικού Κωδικός, με επιμ. Γ. Καφετζή, τ. Β’, Αθήναι 1963
(έκδ. Υπουργείου Δικαιοσύνης), ιδίως συνεδριάσεις της 26.6.1947 (σελ. 65), της
14.8.1947 (σελ. 91-95) και της 22.8.1947 (σελ. 97 επ.). Ενδιαφέρον είναι να σημειωθεί, ότι με το ά. 27 §1 ν. 2145/1993 είχε προβλεφθεί και πιο πρόσφατα η συγκρότηση Επιτροπής για τη σύνταξη Κώδικα Δικαίου Ανηλίκων αλλά τελικά η Ομάδα
Εργασίας που συστήθηκε με την υπουργική απόφαση της 7.7.2001 ανέλαβε ως έργο
την “αναμόρφωση του ισχύοντος Δικαίου των Ανηλίκων”, με αποτέλεσμα τη σύνταξη του μετέπειτα ν. 3189/2003. Ένα λεπτομερές κείμενο για το πώς θα μπορούσε να
είναι ένας σύγχρονος Κώδικας Ανηλίκων αποτελεί ο Πρότυπος Νόμος ΟΗΕ για το
σύστημα Δικαιοσύνης Ανηλίκων του 1997 (Model Law on Juvenile Justice) -βλ.
Αγγ. Πιτσελά, Διεθνή Κείμενα, 2003, 576 επ. και εις: Τh. Höynck/ Fr. Neubacher/ H.
Schüler-Springorum (Hrsg.), Internationale Menschenrechtsstandards und das
Jugendkriminalrecht. Dokumente der Vereinten Nationen und des Europarats,
Berlin: Bundesministerium der Justiz, 2001, σελ.109-131. Βλ. επίσης τις ειδικές
νομοθεσίες για ανηλίκους –όπως ισχύουν σήμερα- της Αυστρίας και της Γερμανίας
(πρόκειται για τους νόμους περί Δικαστηρίων Ανηλίκων -Jugendgerichtsgesetzeαντιστοίχως της 20.10.1988 και της 11.12.1974), καθώς και της Ιταλίας (νόμος
της 24.10.1988 “codice processo penale minorile), όπως τα νομοθετήματα αυτά
ισχύουν σήμερα.
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Νομικές ιδιαιτερότητες του Δικαίου Ανηλίκων
Ειδικότερα, το Δίκαιο Ανηλίκων εμφανίζει νομική ιδιαιτερότητα
στο αντικείμενο της μελέτης του προς οκτώ κατευθύνσεις:
• ασχολείται με ιδιαίτερα πρόσωπα, τους ανήλικους (δράστες και
θύματα αξιοποίνων πράξεων)˙
• θεσπίζει ιδιαίτερα αδικήματα ως προς τους ανήλικους θύματα
(π.χ. αποπλάνηση ανηλίκου κατ΄ ά. 339 ΠΚ, κατάχρηση ανηλίκων σε
ασέλγεια κατ΄ ά. 342 ΠΚ, παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου κατ’
ά. 360 ΠΚ)7˙ μάλιστα, όπως ορθά έχει υποστηριχθεί, θα έπρεπε να
υπάρχει αυτοτελές κεφάλαιο στον Ποινικό Κώδικα με εγκλήματα που
αποτελούν “προσβολές κατά της παιδικής ηλικίας”, ώστε, με τον τρόπο
αυτό, “να αναγνωρισθεί η φυσική αυτή ιδιότητα του ανθρώπου στην
πρώτη περίοδο της ζωής του ως ξεχωριστό, αυτοτελές έννομο αγαθό
στον Ποινικό μας Κώδικα”8.
• θεσμοθετεί, αν και μόνο κατ’ εξαίρεση, ειδικά ποινικά αδικήματα μόνο για ανήλικους δράστες (και όχι για ενήλικες), τα λεγόμενα αδικήματα ειδικής κατάστασης (status offenses), π.χ. απαγόρευση
κατοχής αεροβόλων όπλων και ψαροντούφεκων για άτομα κάτω των
18 ετών9 και απαγόρευση εισόδου και παραμονής ανηλίκων κάτω των
17 ετών χωρίς κηδεμόνα σε κέντρα διασκεδάσεων και αμιγή μπαρ10˙
ωστόσο, κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ως προς τους ποινικά υπεύθυνους
ανηλίκους δράστες αξιόποινων πράξεων οι διατάξεις του γενικού ποινικού δικαίου, π.χ. ως προς θέματα νομοτυπικής υπόστασης του εγκλήματος, άρσης του αδίκου και του καταλογισμού, απόπειρας, συμμετο7. Για μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση των ιδιαίτερων αδικημάτων που προβλέπονταν έως το 1992 στην ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ως προς τους ανήλικους
θύματα, βλ. ιδίως το έργο της Κ.Δ. Σπινέλλη, 1992, σελ. 155 επ.
8. Ι. Μανωλεδάκη, Η παιδική ηλικία ως αυτοτελές έννομο αγαθό στο Ποινικό
Δίκαιο, ΝοΒ 32: 1984, 1105-1114, passim και ιδίως 1113 επ.
9. Βλ. ά. 7 § 3 ν. 2168/1993.
10. Βλ. ά. 1 § 1 π.δ. 36/1994 όπως συμπλ. με το ά. 1 π.δ. 350/2003, και σχτ.
απόφαση ΑΠ 2075/2009, ΠοινΧρον Ξ΄: 2010, 674.
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χής, παραγραφής και παραίτησης από την έγκληση, σύμφωνα και με
την αρχή της επικουρικότητας11 που ισχύει για το ποινικό δίκαιο˙
• διέπεται από ορισμένους ιδιαίτερους δικονομικούς κανόνες, π.χ.
εκδίκαση των υποθέσεων για ανηλίκους από ειδικό δικαστήριο και εν
μέρει με ειδική διαδικασία (λ.χ. «κεκλεισμένων των θυρών»)˙
• βασίζεται, ενμέρει, σε ιδιαίτερες ρυθμίσεις δεσμευτικού και μη
δεσμευτικού χαρακτήρα (στην αλλοδαπή γίνεται, αντίστοιχα, λόγος
για hard - law και soft - law). Ειδικότερα, δεσμευτικό χαρακτήρα έχουν
εν πρώτοις οι ρυθμίσεις περί ανηλίκων του ελληνικού εσωτερικού δικαίου, ιδίως στο όγδοο κεφάλαιο του γενικού μέρους ΠoινΚ (ά. 121 επ.
με τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι ν. 3189/2003 και 3860/2010),
και σε αρκετές διάσπαρτες συναφείς διατάξεις του ΚΠΔ (π.χ. ά. 7,
113, 130, 282 § 2, 489 §1 περ. δ΄και ε΄, 574 επ.), του ΣωφρΚ- ν.
2776/1999 (π.χ. ά. 12) και ειδικών νόμων (π.χ. π.δ. 49/1979, ν.
378/1976 και ν. 3315/1955 για την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων, ά. 18 ν. 2298/1995 για τις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, όπως
αντικ. από το ά. 11 ν. 3860/2010). Επίσης, δεσμευτικό χαρακτήρα και
μάλιστα αυξημένης τυπικής ισχύος κατ’ ά. 28 παρ. 1 Συντ. έχουν ορισμένα διεθνή κείμενα που αφορούν ad hoc τους ανηλίκους, όπως προπάντων η Διεθνής Σύμβαση ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού του
1990 (ν. 2101/1992) και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Ασκηση των
Δικαιωμάτων των Παιδιών του 1996 (ν. 2502/1997). Εξάλλου, συμβουλευτικό (μη δεσμευτικό) χαρακτήρα, καθώς δεν έχουν περιβληθεί
11. Βλ. ά. 12 ΠΚ και την επ’ αυτού ερμηνεία του Κ. Σταμάτη εις: Ν. Ανδρουλάκη κ.ά. (εποπτ.), Συστηματική Ερμηνεία του Ποινικού Κώδικα, τ. 1 (άρθρα 1-133),
Αθήνα: Δίκαιο και Οικονομία/ Π.Ν. Σάκκουλας, 2005, σελ. 102 επ. Πρβλ. γενικότερα Claus Roxin, Strafrecht. Allgemeiner Teil, Bd. 1, München: C.H. Beck,
20064, § 2.74 και σελ. 97 επ.˙ επίσης: Ph. Brault/ G. Renudineau/ Fr. Sicard, Le
principe de subsidiarité, Paris: La documentation française, 2005, π.χ. σελ. 7
επ., όπου και αναλύονται οι επιμέρους έννοιες της επικουρικότητας, καθώς και G.
Kassimatis/ Julia Iliopoulos-Strangas, Le principe de subsidiarité comme principe
de Droit constitutionnel, εις: Revue Hellénique de Droit International, 47: 1994,
327-339, όπου η αρχή αυτή εξετάζεται στο πλαίσιο του συνταγματικού δικαίου.
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την ισχύ του ελληνικού νόμου, έχουν πολλά διεθνή σημαντικά κείμενα του ΟΗΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως π.χ. οι Ελάχιστοι Κανόνες ΟΗΕ για την Απονομή της Δικαιοσύνης σε Ανηλίκους,
1985 (γνωστοί ως Κανόνες του Πεκίνου), οι Ελάχιστοι Κανόνες ΟΗΕ
για την Προστασία Ανηλίκων Στερημένων της Ελευθερίας τους, 1990
(γνωστοί ως Κατευθυντήριες Αρχές του Ριάντ), οι Ελάχιστοι Κανόνες
ΟΗΕ για τα Μη Στερητικά της Ελευθερίας Μέτρα, 1990 (γνωστοί και
ως Κανόνες του Τόκυο), οι Ελάχιστοι Κανόνες ΟΗΕ για την Προστασία Ανηλίκων Στερημένων της Ελευθερίας τους, 1990 (γνωστοί και ως
Κανόνες της Αβάνας), επίσης, δε, οι Συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης υπ’ αρ. (87) 20 για τις Κοινωνικές
Αντιδράσεις στη Νεανική Παραβατικότητα, 1987, και υπ’ αρ. (2003)
20 για Νέους Τρόπους Μεταχείρισης της Νεανικής Παραβατικότητας
και για τον Ρόλο της Δικαιοσύνης των Ανηλίκων, 200312, καθώς και οι
«Ευρωπαϊκοί Κανόνες για Ανήλικους Δράστες που υπόκεινται σε Κυρώσεις ή Μέτρα» (πρόκειται για την υπ’ αριθμ. R (2008)11 Σύσταση
της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης13). Ορισμένα
12. Για μια μετάφραση αυτών των κειμένων στην ελληνική γλώσσα βλ. π.χ.
Αγγ. Πιτσελά, Κείμενα Αντεγκληματικής Πολιτικής, Β΄: Δίκαιο Ανηλίκων, Αθήνα/
Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 20064 και της ιδίας, Διεθνή Κείμενα Σωφρονιστικής Πολιτικής, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 20064˙ Κ. Δ. Σπινέλλη, Ελλην. Δίκαιο Ανηλίκων, 1992, σελ. 256 επ. (Κανόνες Πεκίνου)˙ Στ. Αλεξιάδη, Κείμενα Αντεγκληματικής Πολιτικής. Ευρωπαϊκή Αντεγκληματική Πολιτική, Αθήνα/
Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 20065 (Συστάσεις Συμβουλίου της Ευρώπης). Επίσης βλ. και την παλαιότερη συνολική παρουσίαση αυτών των διεθνών κειμένων για
νεαρούς κρατουμένους από την Αγγ. Πιτσελά, σε μελέτη της που δημοσιεύθηκε στο
περ. «Πλάτων. Ενημερωτικό Δελτίο του Ελλην. Τμήματος της Διεθνούς Εταιρείας
Κοινων. Αμύνης», 16/32, Ιαν. - Δεκ. 1999, σελ. 22 - 50. Ακόμη, σε συνολικότερο
επίπεδο (π.χ. με παράθεση και συμβάσεων ή κειμένων διοικητικού ή αστικού/ εργασιακού χαρακτήρα), βλ. Ρόης Σκάρα/ Μερόπης Λεωνίδα, Συλλογή συμβάσεων και
διεθνών κειμένων για τα δικαιώματα του παιδιού, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2005, καθώς και Ιάκ. Φαρσεδάκη σε συνεργ. με Κυρ. Χατζηκωνσταντή (επιμ.),
Δίκαιο Ανηλίκων (συλλογή νομοθεσίας), Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 20062.
13. Περί αυτής βλ. και Fr. Dünkel/ Andr. Baechtold/ Dirk van Zyl Smit, Die
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από τα διεθνή αυτά κείμενα θα παρουσιασθούν διεξοδικότερα σε επόμενη ενότητα αυτού του έργου (σελ. 352 επ.).
• προβλέπει ιδιαίτερα είδη κυρώσεων και μεταχείρισης, δηλ. διάφορα αναμορφωτικά και θεραπευτικά μέτρα, αλλά και την ποινή του
ποινικού σωφρονισμού για τις σοβαρότερες περιπτώσεις αδικημάτων,
με έμφαση στην επιεική μεταχείριση του ανηλίκου και με στοχοθεσία
την ανάγκη για διαπαιδαγώγηση, ηθικοκοινωνική ανάπτυξη και κοινωνική του επανένταξη·
• θεσπίζει ιδιαίτερο τρόπο έκτισης της ανωτέρω ποινής του ποινικού σωφρονισμού, σε “ειδικά καταστήματα κράτησης νέων” και μακριά
από τις αρνητικές επιδράσεις του συγχρωτισμού με ενήλικες κρατούμενους (ά. 131§3 ΠΚ και ά. 19 §3 ΣωφρΚ)˙
• εναποθέτει την ορθή εφαρμογή των μέτρων που επιβάλλονται
από τα δικαστήρια σε εξειδικευμένο θεσμικό όργανο, την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων.
Στασιάζεται στην επιστήμη το ηλικιακό όριο έως το οποίο ενδείκνυται να γίνεται λόγος για “δίκαιο ανηλίκων”. Αμφισβητείται δηλαδή εάν το δίκαιο ανηλίκων πρέπει να έχει ως αντικείμενο μόνο τις ρυθμίσεις για ανηλίκους έως το 18ο έτος συμπληρωμένο, που είναι και το
χρονικό σημείο στο οποίο εξικνείται η ποινική ανηλικότητα κατ’ ά.
121§1 ΠΚ (πρβλ. αναλυτικά ανωτ., σελ. 406 επ.), ή και ρυθμίσεις για
τους λεγόμενους μετεφήβους ή νεαρούς ενήλικες, δηλ. για άτομα ηλικίας μεταξύ 18 και 21 έτους μη συμπληρωμένου (βλ. κατωτ., σελ. 419
επ.).
Είναι, βέβαια, γεγονός ότι σε τυπικό/ νομικό επίπεδο ο Ποινικός μας Κώδικας επεκτείνει κατ’ εξαίρεση το ηλικιακό όριο των ανηλίκων έως τα 21 έτη μη συμπληρωμένα, δεδομένου ότι περιλαμβάνει και
τους «νεαρούς ενήλικες» μέχρι 21 ετών (πρβλ. ά. 133 ΠΚ) στο όγδοο
“European Rules for Juvenile Offenders Subject to Sanctions or Measures”
(ERJOSSM), Rec (2008) 11, εις: Τιμητικός Τόμος Καλλιόπης Σπινέλλη, Αθήνα/
Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2010, 799-822, ιδίως σελ. 804.
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κεφάλαιό του, που έχει τον τίτλο «Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους»
(ά. 121 επ. ΠΚ). Αντίστοιχα, και ο Σωφρονιστικός μας Κώδικας (ν.
2776/1999) εντάσσει τους ανηλίκους μέσα στην ευρύτερη έννοια των
«νεαρών κρατουμένων», εκείνων, δηλ., οι οποίοι, κατά το ά. 12 του εν
λόγω Κώδικα «διατρέχουν το 13ο έτος και δεν έχουν συμπληρώσει το
21ο έτος της ηλικίας τους (εφηβικής και μετεφηβικής ηλικίας)».
Ωστόσο, σε ουσιαστικό/ οντολογικό επίπεδο, εύλογο είναι ότι μία
έρευνα περί ανηλίκων (π.χ. με θέμα τη γηπεδική βία) μπορεί να θέσει
ως βάση και όριο είτε το 18ο έτος, είτε και το 21ο έτος, ανάλογα με τους
ειδικότερους σκοπούς της και με το εύρος το οποίο δίνει ο κάθε ερευνητής στην έννοια “δίκαιο ανηλίκων”, χωρίς να δεσμεύεται απαραίτητα από τις τυπικές διατάξεις του νόμου. Από την άλλη πλευρά, όμως,
αυτονόητο είναι, ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές βαθμού ωριμότητας ανάμεσα σε ανηλίκους διαφορετικών ηλικιών (πρβλ. κατωτ., σελ.
15), αλλά ακόμη και σε ανηλίκους της ίδιας ηλικίας, γεγονός το οποίο
πρέπει να καθιστά τους επιστήμονες ερευνητές, αλλά και τους επεξεργαστές νομοθετικών κειμένων, ιδιαίτερα προσεκτικούς ως προς το να
αποφεύγουν συνολικά συμπεράσματα και συνολικές ρυθμίσεις σε σχέση με τους ανηλίκους.
Εν όψει των όσων αναπτύχθηκαν προηγουμένως, ο ορισμός του
Δικαίου Ανηλίκων στη χώρα μας θα μπορούσε να έχει την ακόλουθη
διατύπωση: Δίκαιο ανηλίκων είναι το σύνολο των κανόνων δικαίου και
εγκληματολογικών ερμηνευτικών προσεγγίσεων μέσω των οποίων αντιμετωπίζονται ποινικής σημασίας προβλήματα νεαρών ατόμων (παραβατικών, προπαραβατικών ή και θυμάτων αξιοποίνων πράξεων), κυρίως, μεν,
έως την ηλικία των 18 ετών συμπληρωμένων, κατ’ εξαίρεση, δε, και έως
την ηλικία των 21 ετών μη συμπληρωμένων. Διευκρινίζεται στο σημείο
αυτό, ότι παραβατικός είναι ο ανήλικος ο οποίος τελεί μιαν αξιόποινη
πράξη, ενώ προπαραβατικός αυτός που εμφανίζει μιαν αποκλίνουσα συμπεριφορά14 με στοιχεία παραμέλησης ή εγκατάλειψης (π.χ. κατανά14. Για την έννοια της αποκλίνουσας συμπεριφοράς, πρβλ. Β. Γρηγοροπούλου,
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λωση οινοπνευματωδών ποτών, τάσεις αυτοκτονίας, αδικαιολόγητη
φυγή από το σπίτι ή απουσία από το σχολείο, αλητεία, συναναστροφή
με παραβατικές ομάδες), ή διαβιώνει σε περιβάλλον που μπορεί να τον
εξωθήσει στην παραβατικότητα, αλλά χωρίς να έχει τελέσει ακόμη κάποιο ποινικό αδίκημα (κατωτ. ). Αποκλίνουσα και παραβατική συμπεριφορά υπάγονται από κοινού στην ευρύτερη έννοια της προβληματικής συμπεριφοράς.

Ο όρος “ανήλικοι παραβάτες”
Σκόπιμο είναι να τονισθεί ότι προκειμένου για ανηλίκους γίνεται εδώ χρήση του όρου “παραβατικός” κ.λπ. αντί του όρου “εγκληματίας”, ώστε να αποφευχθεί ως προς αυτούς η χρήση ορολογίας που
θα μπορούσε να επενεργήσει στιγματιστικά εις βάρος τους, όπως αντίθετα συμβαίνει με τον όρο “εγκληματίας”15. Αλλωστε, όπως ορθά επισημαίνεται στο ερμηνευτικό σχόλιο του υπ’ αρ. 8 Κανόνα του Πεκίνου, «τα νεαρά άτομα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στον στιγματισμό»16.
Εξάλλου, η χρήση των όρων έγκλημα και εγκληματίας είναι ανακριβής, αφού στην τέλεση αξιοποίνων πράξεων από αυτούς ελλείπει συνήθως η πλήρης ικανότητα για καταλογισμό, που αποτελεί στοιχείο του
εγκλήματος κατ’ ά. 14 ΠΚ. Επιπλέον, από ετών στα διεθνή ή διακρατικά κείμενα, π.χ. του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο όρος «παραβατικότητα» (delinquency) θεωρείται περίπου αυτονόητος για ανηλίκους, αντί
του όρου «εγκληματικότητα» (πρβλ. κατωτ., σελ. 360). Και ακόμη,

Προβλήματα συγκρότησης του όρου απόκλιση στη Φιλοσοφία και τις Κοινωνικές
Επιστήμες, Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1999.
15. Πρβλ. ιδίως την πρωτοποριακή μελέτη της Κ.Δ. Σπινέλλη, Ανήλικοι
εγκληματίες ή νεαροί παραβάτες; Το πρόβλημα υπό το πρίσμα της “θεωρίας της ετικέττας”, ΠοινΧρον ΚΣΤ’: 1976, 786-800, αλλά και τον αντίλογο σε αυτήν την προσέγγιση από τον Στ. Αλεξιάδη, Εγκληματικότητα ή «παραβατικότητα» των ανηλίκων;, ΠοινΧρον ΛΣΤ΄: 1986, 113-120.
16. Βλ. Αγγ. Πιτσελά, Κείμενα, 20068, σελ. 209.
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οι ίδιες οι αξιόποινες πράξεις των ανηλίκων δεν μπορούν ποτέ να έχουν,
κατά το ελληνικό δίκαιο (ά. 18 ΠΚ), τον χαρακτήρα κακουργήματος˙
έχουν μόνο χαρακτήρα πλημμελήματος, δηλ. ενός είδους αξιόποινης
πράξης που ασφαλώς –παρά τη σχετική διάταξη του ά. 14 ΠΚ- δεν ταυτίζεται στη λαϊκή αντίληψη με την έννοια ενός (σοβαρού) εγκλήματος. Με βάση αυτούς τους προβληματισμούς, ο Ελληνας ποινικός νομοθέτης, όπως επισημαίνεται και στην εισηγητική έκθεση για τον ν.
3189/2003, τροποποίησε τον τίτλο του όγδοου κεφαλαίου στο γενικό
μέρος του Ποινικού Κώδικα από «Ανήλικοι Εγκληματίες» σε «Ειδικές Διατάξεις για Ανηλίκους».

Η ποινική μεταχείριση των ανηλίκων κατά τον 19ο αιώνα
Ωστόσο, η αυτονόητη σήμερα διαπίστωση για την ιδιαίτερη προσωπικότητα και μεταχείριση των ανηλίκων, κάθε άλλο παρά γινόταν
αποδεκτή κατά το παρελθόν, ιδίως στο πλαίσιο της διδασκαλίας της λεγόμενης “κλασικής σχολής του Ποινικού Δικαίου” (19ος αι.)17. Όπως
θα φανεί και από τις μετέπειτα αναπτύξεις αυτού του έργου (σελ. 311
επ.), το μοναδικό κριτήριο για την όποια διαφορετική μεταχείριση των
ανηλίκων εντοπιζόταν τότε απλώς στον τυχόν μειωμένο τους καταλογισμό. Ειδικότερα, ήδη κατά τη ρωμαϊκή περίοδο18 και αργότερα, έως
17. Περί αυτής βλ. π.χ. το έργο μου Ποινική Καταστολή, 20095, ιδίως §§ 176
επ., σελ. 178 επ.
18. Βλ. π.χ. βιβλ. 60, τίτλ. 51, θέμα 45 των Βασιλικών : «Ουδέποτε δια την
ηλικίαν συγχωρείται η τιμωρία του αμαρτήματος, μόνον εάν εστι πλησιάζων τη ήβη
τις, ότε και αισθάνεται των παρ’ αυτού αμαρτανομένων»˙ αντίστοιχη ήταν και η περικοπή από τον Κώδικα Ιουστινιανού, Θ΄(9).47.7, κατά μτφρ. του Παντ. Τσιτσεκλή
(έκδ. Γ. Φέξη, 1912, σελ. 429): «Ο αυτοκράτωρ Αλέξανδρος Αύγουστος Ισιδώρω. Ατιμωρησία εις τα εγκλήματα δια την ηλικίαν δεν δίδεται, αρκεί μόνον να είναί
τις εν τοιαύτη [ηλικία], εν η εις το έγκλημα, δι’ ό κατηγορείται, δύναται να υποπέση», δηλ. δεν μένει κανείς ατιμώρητος λόγω ηλικίας, εφόσον όμως βρίσκεται σε ηλικία η οποία του επιτρέπει [στη συγκεκριμένη περίπτωση] να υποπέσει στο έγκλημα για το οποίο κατηγορείται. Η ρύθμιση αυτή σχετίζεται με μία άλλη, ειδικότερη,
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τον 20ό αιώνα (στην Ελλάδα έως το 1950), το κύριο προαπαιτούμενο για να τιμωρηθεί ένας ανήλικος ηλικίας 10-14 ετών ήταν να παραβεί τον ποινικό νόμο “μετά διακρίσεως”: Εξεταζόταν δηλαδή απλώς το
κατά πόσον ο ανήλικος αυτός είχε τελέσει την αξιόποινη πράξη έχοντας -ή όχι- την πνευματική ικανότητα να αντιληφθεί (να “διακρίνει”,
εξ ου και ο όρος «μετά διακρίσεως») τον άδικο χαρακτήρα αυτής της
πράξης και να ενεργήσει σύμφωνα με την αντίληψή του για το άδικο
αυτό19. Και εάν μεν δεν είχε αυτή την πνευματική ικανότητα, επιστρεφόταν στους γονείς του ή εγκλειόταν σε κάποιο “επανορθωτικό κατάτων Βασιλικών (60.39.8), κατά την οποία «ούτε ο μη ων επταετής, ούτε ο μαινόμενος φονεύων υπόκειται τω περί ανδροφόνων νόμω», ή, κατά την αντίστοιχη περικοπή από τους Πανδέκτες (48.9.12), κατά μτφρ. Ηλ. Λιακόπουλου (εκδ. Γ. Φέξη, τ.
5, 1930, σελ. 388): «Νήπιος ή φρενοβλαβής έάν άνθρωπον εφόνευσαν, δεν ενέχονται εκ του Κορνηλίου νόμου, καθόσον τον μεν η αθωότης της βουλήσεως προστατεύει, τον δ’ η της τύχης συμφορά συγχωρεί». Yπενθυμίζεται, τέλος, ότι στο ρωμαϊκό δίκαιο γινόταν διάκριση μεταξύ παίδων (infantes) και εφήβων (impuberes), που
ωστόσο στο ελληνικό ποινικό δίκαιο καταργήθηκε με τον ν. 3189/2003. Ως προς
την ιστορική εξέλιξη του Δικαίου των Ανηλίκων από τη ρωμαϊκή περίοδο και μετέπειτα, βλ. π.χ. Brigitte Stump, „Adult time for adult crime“ – Jugendliche zwischen
Jugend- und Erwachsenenrecht. Eine rechtshistorische und rechtsvergleichende
Untersuchung zur Sanktionierung junger Straftäter, Godesberg: Forum Verlag,
2003, σελ. 18 επ.
18α. Αντίστοιχη και η ορολογία στην αλλοδαπή: discretion, discernement,
Εinsicht ή Unterscheidungskraft –πρβλ. ά. 67 γαλλΠΚ 1810 και §§ 56, 57
γερμΠΚ 1871
19. Αυτή είναι και η διατύπωση που χρησιμοποιήθηκε στο ά. 86 § 2 ΣχΠΚ
1924 ως αποκρυστάλλωση των συζητήσεων που είχαν γίνει έως τότε για την έννοια του ενεργείν «μετά διακρίσεως» -πρβλ. και τα όσα εκτίθενται στην Αιτιολογική Έκθεση αυτού του Σχεδίου από τον Καθηγ. Τιμ Ηλιόπουλο στην έκδ. Ι. Ζαχαροπούλου, 1950, σελ. 105 επ. Ανάλογη είναι και η διατύπωση που χρησιμοποιείται και
σήμερα στο ά. 34 ΠΚ γενικότερα για τους ακαταλόγιστους εγκληματίες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη και σε σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Αυστρία, η
Ολλανδία, τα Σκανδιναβικά Κράτη, η Ιταλία, η Ουγγαρία, Σουηδία, Τσεχία, Σλοβακία, Τουρκία κ.ά., η αντιμετώπιση των παραβατικών ανήλικων γίνεται με τις κοινές
ποινές που προβλέπονται για ενήλικες, αλλά υποχρεωτικά μειωμένες -βλ. Αγγ. Πιτσελά, 20086, σελ. 152 επ.
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στημα”. Εάν όμως θεωρείτο ότι διέθετε πράγματι ικανότητα αντίληψης
και συμμόρφωσης, τότε εγκλειόταν στις φυλακές ανηλίκων, έχοντας να
εκτίσει ποινή παρόμοια ως προς τη φύση της με εκείνην ενός ενήλικα,
αλλά μειωμένη ως προς τη διάρκειά της (ά. 82 - 85 ΠοινΝ 1834). Μάλιστα, όπως οριζόταν ρητά, “μετά παρέλευσιν των δεκατεσσάρων ετών
η νεανική ηλικία δεν χορηγεί καθ’ εαυτήν κανέν δικαίωμα εις μετρίασιν
της ποινής” (ά. 85 ΠοινΝ 1834). Πράγμα που σημαίνει ότι μετά τα 10
έτη τους, κατά περίπτωση, αλλά οπωσδήποτε μετά τα 14 έτη τους, όσοι
ανήλικοι παραβίαζαν την ποινική νομοθεσία εγκλείονταν στη φυλακή
και μάλιστα, παρά τις αντίθετες νομοθετικές ρυθμίσεις20, χωρίς καν να
διαχωρίζονται, αρχικά τουλάχιστον, από τους άλλους (ενήλικες) κρατουμένους, και χωρίς, να τυγχάνουν κάποιας σχολικής εκπαίδευσης.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί, πως όταν το 1855 ο γάλλος ιππότης Βενιαμίν Αππέρ (Appert) επισκέφθηκε τη φυλακή της Τρίπολης, βρήκε εκεί
τους κρατούμενους να είναι στοιβαγμένοι σε σκοτεινές ειρκτές (μπουντρούμια) χωρίς αέρα, φως και απασχόληση, επί 20 ώρες το 24ωρο.
“Ανάμεσα σ’ αυτούς βρισκόταν”, όπως γράφει, “ένα παιδί 12 ετών, κατηγορούμενο για κλοπές”21. Η τελευταία αυτή παρατήρηση δεν πρέπει
να μας εκπλήσσει ιδιαίτερα. Η κράτηση ανήλικων -υποδίκων ή καταδίκων- σε φυλακές για ενήλικες και μάλιστα κατά συγχρωτισμό με αυτούς, χωρίς κάποιους στοιχειώδεις έστω όρους υποφερτής διαβίωσης,

20. Πράγματι, τόσο το ά. 83 ΠοινΝ 1834, όσο και τα ά. 3 και 28 του Διατάγματος «περί σωφρονιστικής φυλακής» παρέμειναν «άγραφος χάρτης ένεκα ελλείψεως τοιούτων καταστημάτων» [για ανηλίκους] έως το 1891 -πρβλ. την Αιτιολογική Έκθεση που συντάχθηκε από τον τότε Εφέτη Α. Πεταλά «περί του Αβερωφείου
Σωφρονιστηρίου των Ανηλίκων», περ. «Θέμις» Ζ΄ 1896, 566-571: 566. Γενικά,
ως προς τη δομή και τα χαρακτηριστικά της παραβατικότητας των ανηλίκων στην
Ελλάδα κατά τον 19ο αι. βλ. Ρίκας Μπενβενίστε, Η ποινική καταστολή της νεανικής
εγκληματικότητας τον 19ο αιώνα (1833-1911), Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 1994, ιδίως σελ. 134 επ.
21. Le Chevalier Appert, Voyage en Grèce, Athènes: Imprimerie Royale,
1856, σελ. 44. πρβλ. και το έργο μου Ποινική Καταστολή, Αθήνα / Θεσσαλονίκη
Εκδ. Σάκκουλα, 20095, § 213, σελ. 219.
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γίνεται αποδεκτό, ότι αποτελούσε τον κανόνα για την Ελλάδα22 ώς τα
τέλη του 19ου αιώνα.
Βέβαια, η απαράδεκτη αυτή, για τις σημερινές αντιλήψεις, αντιμετώπιση των ανηλίκων στην Ελλάδα, αλλά και σ’ όλα σχεδόν τα τότε προηγμένα κράτη23, μπορεί έως ένα βαθμό να εξηγηθεί από το γενι-

22. Την άθλια κατάσταση των φυλακών και τον απαράδεκτο συγχρωτισμό
των ανηλίκων κρατουμένων με τους ενήλικες παραδέχθηκαν κατά καιρούς ακόμη
και οι επίσημες αρχές του Ελληνικού Κράτους. Χαρακτηριστική είναι εν προκειμένω μια εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών από 4.1.1864, όπου αναφέρονται τα
ακόλουθα: «(...) Οι εν ταις παρ’ ημίν φυλακαίς κατάδικοι, συνδιαιτώμενοι αδιακρίτως της ποινής, την οποίαν εκτίουσι, και της ηλικίας την οποίαν άγουσι, λαμβάνοντες δ’ εν αυταίς ως αμοιβήν του εγκλήματος την αργίαν ής ένεκεν εξώκειλον ίσως
εις αυτό, διάγουσι τας ημέρας της καθείρξεώς των διηγούμενοι αλλήλοις τα συμβεβηκότα του εγκληματικού βίου των, αμοιβαίως διδασκόμενοι διδάγματα ολέθρια,
εξαλείφοντα από τας ψυχάς αυτών παν ίχνος μεταμελείας ή αιδούς» -Βλ. Κ. Σοφιανού, Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας 1833-1900. Συναγωγή Νόμων, Διαταγμάτων, Εγκυκλίων, Καταστατικών, Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο
Ελληνικής Νεολαίας, αρ. 16, τ. 1, 1988, σελ. 145. Επίσης η κατάσταση αυτή είχε
στηλιτευθεί έντονα και από τον φωτισμένο Εισαγγελέα Εφετών Αριστείδη Οικονόμο στην «Εφημερίδα των Φυλακών», που εξέδιδε ο ίδιος. Σε σχετικά του άρθρα ο
Οικονόμος είχε μιλήσει με παρρησία για τη «βαρβαρότητα των Ελληνικών φυλακών», που τις χαρακτηρίζει η «Απανθρωπία» (τευχ. Οκτ. 1876, σελ. 37) και είχε
διατυπώσει με έμφαση τη θέση ότι «ουδέν ολεθριότερον της εντός της αυτής φυλακής καθείρξεως της νεαράς και μάλιστα παιδικής ηλικίας μετά της ερριζωμένης
ήδη εις την εγκληματικήν οδόν» (τεύχ. Δεκ. 1877, σελ. 67. πρβλ. και τεύχος Μαΐου 1878, σελ. 156 επ.). Τα ίδια συνέβαιναν και αργότερα, έως το 1891, οπότε ανεγέρθηκε το Αβερώφειο Σωφρονιστήριο Ανηλίκών και ιδρύθηκε «τμήμα παίδων»
στις φυλακές Συγγρού και η κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται(βλ. περ. «Θέμις»
Β’ 1891, σελ. 108). πρβλ. αναλυτικότερα Γ.Δ. Ληξουριώτη, Κοινωνικές και νομικές
αντιλήψεις για το παιδί τον πρώτο αιώνα του νεοελληνικού Κράτους, Αθήνα / Γιάννινα: Δωδώνη, 1986, σελ. 199 επ.
23. Όπως σημείωσε ο βρετανός μεταρρυθμιστής John Howard, που επί 17
χρόνια συνολικά αφιερώθηκε με πραγματικό πάθος στη μελέτη της κατάστασης
και βελτίωσης των φυλακών, «σε μερικές φυλακές βλέπεις (και ποιος μπορεί να το
δει αυτό χωρίς πόνο;) αγόρια δώδεκα και δεκατεσσάρων ετών ν’ ακούν διακαώς τις
ιστορίες που τους λένε οι εξασκημένοι και έμπειροι εγκληματίες γύρω από τις πε-
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κότερο τιμωρητικό πνεύμα εκείνης της εποχής, σύμφωνα και με τα τότε διδάγματα της κλασικής σχολής του ποινικού δικαίου. Αλλωστε, ούτε είχαν ακόμη αναπτυχθεί εναλλακτικοί τρόποι τιμώρησης (π.χ. μετατροπή της ποινής σε χρηματική), αλλ’ ούτε και υπήρχε οποιαδήποτε ευαισθητοποίηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα του κατηγορουμένου και
του κρατουμένου. Συνακόλουθα, η μεταχείριση ενός “ανηλίκου εγκληματία” δεν μπορούσε να εμφανίσει πολλές διαφοροποιήσεις σε σχέση με
την αντιμετώπιση των ενηλίκων, έστω και αν στην πράξη τα δικαστήρια προσπαθούσαν να μετριάσουν αυτή την κατάσταση24.

Η σημασία των πορισμάτων της ψυχολογίας
Εξάλλου, μόλις περί τα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ού
αιώνα, άρχισε να αναπτύσσεται με συστηματικό τρόπο η μελέτη της
προσωπικότητας του ανηλίκου και να φωτίζονται επιστημονικά οι ιδιαιτερότητές της. Για να γίνουν, λοιπόν, κατανοητές οι σημαντικές εξελίξεις που οδήγησαν, κατά τον 20ό αιώνα, στην πλήρη ανατροπή του
έως τότε ισχύοντος τιμωρητικού πλαισίου αντιμετώπισης των ανηλίκων δραστών και στη μετεξέλιξή του προς μία περισσότερο “προνοιακή” και, αργότερα, συγκερασμένη “δικαιική” κατεύθυνση, χρήσιμο είριπέτειες, τα στρατηγήματα και τις αποδράσεις τους»: J. Howard, The State of the
Prisons in England and Wales, Warrington 1777 κατ’ ανατύπωση με πρόλογο του
Martin Wright, Oxon: Professional Books, 1977, σελ. 16. Η κατάσταση αυτή φαίνεται ότι συνεχίσθηκε στη Μ. Βρετανία έως τη θέσπιση του «Children’s Act» το
1908: R. Whitmore, Victorian and Edwardian Crime and Punishment, London:
Batsford, 1978, σελ. 12.
24. Βλ. π.χ. την ενδιαφέρουσα μελέτη του Γ. Μπένση «Η Δικαιοσύνη και οι
παίδες εγκληματίαι εν Γαλλία και εν Ελλάδι», «Θέμις» Η’ 1897, 578-582: 578,
όπου υπογραμμίζεται ότι τις άδικες συνέπειες του νόμου «μετριάζουσι τα αισθήματα της δικαιοσύνης και φιλανθρωπίας των ενόρκων ή δικαστών». Σημειώνεται περαιτέρω ότι, κατά μια μαρτυρία, το 1891 οι ανήλικοι κάτω των 14 ετών που κρατούνταν σε όλες τις φυλακές του Ελληνικού Κράτους ήσαν μόλις δώδεκα: «Θέμις» Β’
1891, 108.
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ναι να παρουσιασθούν στη συνέχεια ορισμένα βασικά πορίσματα για
την ψυχολογία των ανηλίκων. Από τα πορίσματα αυτά γίνεται σαφές
ότι ο ανήλικος συμπεριφέρεται με ένα συγκεκριμένο, δικό του τρόπο
στις διάφορες φάσεις (στάδια) της ανάπτυξής του και ότι, σε μεγαλύτερες ιδίως ηλικίες, είναι έως ένα βαθμό φυσιολογικό να παραβαίνει ορισμένους άτυπους ή/ και θεσμοθετημένους κοινωνικούς κανόνες, ώστε
να αποκτήσει τη δική του “ταυτότητα”.
Αυτονόητο είναι ότι με την εξέταση αυτού του τόσο σημαντικού
ζητήματος, που αφορά τη φαινομενολογία και την αιτιολογία τής, ενίοτε, προβληματικής συμπεριφοράς των ανηλίκων, μπορεί κανείς στη συνέχεια όχι μόνο να σταθμίσει ορθά τις διάφορες ψυχολογικές και κοινωνιολογικές θεωρίες που διατυπώθηκαν κατά καιρούς ως προς την
παραβατικότητα των ανηλίκων και να ερμηνεύσει με ευστοχία τις αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις γι’ αυτούς, αλλ’ επιπλέον να αντλήσει,
ως μέλος της κοινωνίας και, ίσως, (μελλοντικός) γονέας, ενδιαφέροντα
διδάγματα για τις προσήκουσες μεθόδους ανατροφής ανηλίκων στις
σύγχρονες κοινωνίες.

Η δομή του παρόντος έργου
Επομένως η δομή αυτού του έργου διαρθρώνεται, πέραν της εισαγωγής, σε επτά βασικές και αλληλοσυμπληρούμενες ενότητες: Πρώτον, μία ενότητα σχετική με τα πορίσματα της λεγόμενης εξελικτικής
ψυχολογίας για την κατά στάδια ανάπτυξη των ανηλίκων έως την είσοδό τους στην πλήρη ωριμότητα (περί το 20ό έτος). Υπενθυμίζεται στο
σημείο αυτό ότι η εξελικτική ψυχολογία είναι ο κλάδος της ψυχολογίας που ερευνά το είδος και τη φύση των μεταβολών που επισυμβαίνουν
στον άνθρωπο με την πάροδο της ηλικίας, καθώς και τους παράγοντες
που προκαλούν αυτές τις μεταβολές. Δεύτερον, μία ενότητα ως προς τις
αντίστοιχες σημαντικότερες θεωρίες και συναφείς έρευνες για την παραβατικότητα των ανηλίκων κατά την εξελικτική τους πορεία προς την
ενηλικίωση και την ωριμότητα. Τρίτον, μία ενότητα για την έκταση και
το είδος της νεανικής παραβατικότητας στη σύγχρονη Ελλάδα. Τέταρ-
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τον, μία ενότητα για τον ανήλικο ως θύμα, με ανάλυση τριών χαρακτηριστικών μορφών τέτοιας θυματοποίησής του. Πέμπτον, μία ενότητα για
το ιστορικό περίγραμμα του Δικαίου Ανηλίκων, τα τρία βασικά πρότυπα και τις νεότερες τάσεις και εξελίξεις. Έκτον, μία ενότητα για το ισχύον στην Ελλάδα θεσμικό πλαίσιο, σε σύγκριση και με τα όσα ισχύουν σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και έβδομον, μία ενότητα για τις δυνατότητες
πρόληψης της νεανικής παραβατικότητας.
Για την πληρέστερη ανάπτυξη αυτής της θεματικής, χρήσιμο είναι, όπως προαναφέρθηκε, να παρουσιασθούν στην πρώτη ενότητα
που ακολουθεί τα βασικά πορίσματα της εξελικτικής ψυχολογίας για
τους ανηλίκους.

ΙΙ. ΕΠΙΣΗ ΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙ Α ΤΗΝ ΨΥ ΧΟΣΥΝΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΑΝΗ ΛΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΑ ΠΟΡΙΣ ΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΕΞΕ ΛΙΚΤΙΚΗΣ ΨΥ ΧΟΛΟΓΙ Α Σ

Α΄ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Οι πρωτοπόροι
Το δίκαιο ανηλίκων άρχισε ν’ αναπτύσσεται ως ιδιαίτερος αυτοτελής κλάδος του (ποινικού) δικαίου από τις αρχές του 20ού αι., ταυτόχρονα με την ανάπτυξη της λεγόμενης εξελικτικής ψυχολογίας1. Βε-

1. Για τον κλάδο αυτό της ψυχολογίας εμπεριστατωμένη παρουσίαση υπάρχει, στο πλαίσιο της ελληνικής βιβλιογραφίας, ιδίως από τον Καθηγητή Ιωάννη Παρασκευόπουλο, στο τετράτομο έργο του “Εξελικτική Ψυχολογία”, Αθήνα, 1985. Ειδικότερα ως προς την ψυχολογία του παιδιού και του εφήβου, που μας ενδιαφέρει
εδώ, χρήσιμο είναι και το παλαιότερο γαλλικό έργο με επιμ. Maurice Debesse “Ψυχολογία του Παιδιού από τη γέννηση έως την εφηβική ηλικία”, μτφρ. Ηλ. Ι. Ξυροτύρη, επιμ. Γεώργιος Κ. Μαυριάς, Αθήναι: Κένταυρος 1974 (από τη 12η γαλλ.
έκδ. των εκδόσεων Armand Collin), καθώς και η συλλογή μελετών: Εφηβεία. Ενα
μεταβατικό στάδιο σ’ ένα μεταβαλλόμενο κόσμο, Αθήνα: Καστανιώτης, 1994, με
επιμ. των Ι. Τσιάντη, Κ. Χριστιανόπουλου, Δ. Αναστασόπουλου, Μ. Λιακοπούλου και
Β. Χαντζάρα. Επιπρόσθετα, από πλευράς αλλοδαπής βιβλιογραφίας ενδιαφέρον, εν
πρώτοις, είναι το πόνημα του σουηδού Carl Ivar Sandstrom “The Psychology of
Childhood and Adolescence”, transl. by Albert Read, New York etc.: Penguin
Books, 19792, καθώς και τα νεότερα αγγλικά έργα: Peter K. Smith/ Helen Cowie/
Mark Blades, Understanding Children’s Development, Oxford etc.: Blackwell,
20115, Ken Richardson, Models of Cognitive Development, Hove, East Sussex
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βαίως, ενδιαφέρουσες σκέψεις για την καλύτερη διαπαιδαγώγηση και
ανατροφή των ανηλίκων είχαν διατυπωθεί ήδη κατά την αρχαιότητα,
ιδίως από τον Πλάτωνα στην “Πολιτεία” του (376 c επ., 521 c επ.), από
τον Ξενοφώντα στην “Κύρου Παιδεία” (ιδίως Α’ 2.6 επ. και Α’ 6.20 επ.),

(UK): Psychology Press, 1998 (αναφέρεται ιδίως στις θεωρίες της εξελικτικής
ψυχολογίας, όπως αυτές διατυπώθηκαν από τον Piaget, τον Vygotsky κ.ά.) και
David Wood, How Children Think and Learn. The Social Contexts of Cognitive
Development, Oxford etc.: Blackwell, 19982. Ιδιαίτερα μεγάλη σε αριθμό, πλούσια σε εικονογράφηση και τεκμηριωμένη αλλά χωρίς πολλές διαφοροποιήσεις στο
περιεχόμενο, από έργο σε έργο, είναι η βορειοαμερικανική βιβλιογραφία για την
Εξελικτική Ψυχολογία - βλ. π.χ. τα εξής γενικά συγγράμματα, τα περισσότερα από
τα οποία ευρίσκονται –έστω και σε παλαιότερες εκδόσεις- στη Βιβλιοθήκη Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών (5ος όροφος στο κτίριο Φιλοσοφικής
του Ζωγράφου): Diane E. Papalia/ Sally Wendkos Olds/ Ruth Duskin Feldman,
Human Development, New York: McGraw-Hill, 201212, Ganie B. Detlart/ L. Alan
Sroufe/ Robert G. Cooper, Child Development. Its Nature and Course, New York:
McGraw-Hill, 20004, E. Mavis Hetheririgton/ Ross D. Parke, Child Psychology.
A Contemporary Viewpoint, revised by Ross D. Parke & Virginia Otis Locke,
Boston etc.: McGraw-Hill College, 20087, Laura E. Beck, Child Development,
Boston etc.: Allyn and Bacon, 20129, Grace J. Craig/ Marguerite Kermis/ Νancy L.
Digdon, Children Today, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 2001, Ross Vasta/
Marshall M. Haith/ Scott A. Miller, Child Psychology, New York: John Wiley &
Sons, 19983, John Oates (ed.), The Foundations of Child Development, Oxford
etc.: Blackwell/ The Open University, 1994 (repr. 1999), Bill Cunningham, Child
Development, New York: Harper Perennial, 1993, Sueann Robinson Ambron/
Neil J. Salkind, Child Development, Thomson Learning, 1994. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και η μελέτη του βορειοαμερικανού Philip Zimbardo, του βρετανού Mark McDermott και των ολλανδών Jeroen Jansz και Nico Metaal με τίτλο
“Psychology. A European Text”, London: Harper-Collins, 1995, σελ. 116-163,
όπου επιχειρείται μία σύνθεση των σύγχρονων προσεγγίσεων εξελικτικής ψυχολογίας από Ευρώπη και Αμερική. Τέλος, για όσους επιθυμούν να μελετήσουν αυτούσια κλασικά κείμενα της εξελικτικής ψυχολογίας, συνιστώνται ιδίως τα έργα: Pamela Cantor (ed.), Understanding a Child’s World. Readings in Infancy
through Adolescence, New York etc.: McGraw-Hill, 1977 και Judy F. Rosenblith/
Wesley Allinsmith, The Causes of Behavior. Readings in Child Development and
Educational Psychology, Boston: Allyn and Bacon, 19662 (19723).
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από τον Αριστοτέλη στα “Πολιτικά” (1332 b 1, 1334 a επ., 1337 a 35
επ.), στα “Ηθικά Νικομάχεια“ (1094 a 1-3) και στη “Ρητορική“ (1375
b 19), καθώς και από τον Πλούταρχο στο έργο του “Περί παίδων αγωγής” (ιδίως §§13,16,18)2. Οι σκέψεις αυτές είχαν ως άξονα τις μεθόδους διάπλασης “καλ̃ων κἀγαθ̃ων ανδρ̃ων”, σύμφωνα με τις αντιλήψεις
της κλασικής αρχαιότητας3. Επρόκειτο όμως για προτάσεις που βασίζονταν περισσότερο σε φιλοσοφικοηθικές αντιλήψεις ή σε γενικότερες
ιδέες για την οργάνωση μιας ευνομούμενης πολιτείας, και λιγότερο σε
μιαν αυτοτελή και εμπειρικά ελεγμένη μελέτη γύρω από τη φύση και
τις ιδιαιτερότητες των νέων ανθρώπων.
Μια πρώτη προσπάθεια κατά τους νεότερους χρόνους για διερεύνηση της προσωπικότητας του ανηλίκου, προς συναγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη διαπαιδαγώγησή του, αναλαμβάνουν κατά την
εποχή του Διαφωτισμού ή και λίγο νωρίτερα, αλλά από διαφορετικές
οπτικές γωνίες, ο γάλλος φιλόσοφος Ζαν-Ζακ Ρουσσώ (Jean-Jacques
Rousseau, 1712-1778), ο ελβετός παιδαγωγός Γιόχαν Χάινριχ Πεσταλότσι (Johann Heinrich Pestalozzi, 1746-1827) και ο βρετανός φιλόσοφος Τζων Λοκ (John Locke, 1632-1704). Ο Rousseau, κυρίως στο
έργο του “Αιμίλιος ή περί Αγωγής” (1762), ανέπτυξε την άποψη ότι ο
άνθρωπος είναι εκ φύσεως καλός [ανάλογα είχαν υποστηρίξει ο Πλάτων (π.χ. Γοργ. 499 e, Φίληβ. 20 d) και ο Αριστοτέλης (Ηθ. Νικ. Α΄
1, 1094 a 1-3 και Ρητορ. Α 15, 1375 b19)], αλλ’ ότι η κοινωνία διαφθείρει την αγαθότητά του4. Γι’ αυτό και θεώρησε ότι το παιδί θα πρέ2. Πρβλ. τη μεταγλώττιση του έργου από την Ελένη Κεκροπούλου στις εκδ.
Ενάλιος, 1997, σελ. 61 επ., 79 επ., 87 επ.
3. Για τη συγκεκριμενοποίηση και «ενσάρκωση» αυτού του πρότυπου ανθρώπου στην αριστοτελική σκέψη (Ηθικά Νικομάχεια, Δ’ 7 και 8, 1123 b 1 επ.), βλ. ιδίως Ν.Ε. Κουράκη, Κλασικά Ιδεώδη για μια Σύγχρονη Παιδεία, Αθήνα: Πνοές/ Δοκίμια, 2009, σελ. 89 επ.
4. Ας σημειωθεί ότι, από έρευνες φαίνεται να δικαιώνεται, έως ένα βαθμό, η
άποψη του Rousseau (αλλά και παλαιότερα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη), ότι ο
άνθρωπος είναι από τη φύση του καλός και ότι δεν διακατέχεται από αρπακτική ή καταστροφική διάθεση, ότι δεν είναι δηλ. κάτι σαν λύκος, σύμφωνα με το γνωστό ρητό
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πει να μεγαλώνει “κατά φύσιν”, με γνώμονα προπάντων το καλό παράδειγμα των γονέων ή/ και παιδαγωγών του, αλλά χωρίς την επενέργεια
ηθοπλαστικών τους κηρυγμάτων ή λογικών επιχειρημάτων. Όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο Rousseau: “Αφήστε την παιδικότητα να ωριμάσει μέσα στα παιδιά. Τελικά, τους είναι άραγε αναγκαίο κάποιο μάθημα; Αποφύγετε να το δώσετε σήμερα, αν χωρίς κίνδυνο, μπορείτε να το
αναβάλλετε για το μέλλον (…) Η φύση θέλει τα παιδιά να είναι παιδιά πριν ενηλικιωθούν. Αν θελήσουμε να ανατρέψουμε την τάξη αυτή, θα παράγουμε πρώιμους καρπούς χωρίς ωριμότητα και γεύση, που
δεν θα αργήσουν να χαλάσουν (…) Αγαπήστε την παιδική ηλικία, ενθαρρύνετε τα παιχνίδια της, τις χαρές της, το αυθόρμητο ένστικτό της
(…) Θυμηθείτε ότι, πριν τολμήσουμε να αναλάβουμε να αναπλάσουμε
έναν άνθρωπο, πρέπει εμείς οι ίδιοι να έχουμε γίνει άνθρωποι, πρέπει να
βρούμε μέσα μας το παράδειγμα που θα προτείνουμε (…) Διαρκώς θα
επαναλαμβάνω ότι για να μπορείς να επιβάλλεσαι σε ένα παιδί, πρέπει να
μπορείς να επιβάλλεσαι στον εαυτό σου (…) Δεν πρέπει ποτέ να επιβάλλουμε στα παιδιά την τιμωρία ως τιμωρία, αλλά ότι πρέπει να αποτελεί πάντα φυσικά επακόλουθο της κακής πράξης τους”5. Ο Pestalozzi,
του Πλαύτου (homo homini lupus), που υιοθέτησε αργότερα ο Thomas Hobbes.
Έτσι, σύμφωνα με παλαιότερη έρευνα όπου καταγράφηκαν οι συναισθηματικές αντιδράσεις παιδιών σε 527 δραστηριότητες, προέκυψε ότι τα αρνητικά συναισθήματα συμποσούνταν σε μόλις 12% των συναισθηματικών τους αντιδράσεων, γεγονός
που επιτρέπει τη διαπίστωση ότι το παιδί σε λιγοστές μόνο περιπτώσεις έρχεται στον
κόσμο χωρίς καλές, φιλικές διαθέσεις (Ι. Ν Παρασκευόπουλος, Εξελικτική Ψυχολογία, τ. 1, Αθήνα: 1985, σελ. 197-198, με παραπομπή στο έργο της Katherine Bridges
“Social and emotional development of preschool child”, εκδ. Kegan-Paul, 1931).
5. Jean-Jacques Rousseau, Αιμίλιος ή περί Αγωγής, μτφρ. Πολυτίμη Γκέκα,
επιμ. Γ. Σπανός, Ι-ΙΙΙ, Αθήνα: Πλέθρον, 2001, βιβλ. ΙΙ, σελ. 115, 109-110, 94, 116,
119, 125. Επίσης και κατά τον Μονταίνιο, «...η διαπαιδαγώγηση πρέπει να κυβερνιέται από αυστηρή ηπιότητα (...) Μακριά από τη βιαιότητα και το ζόρισμα (...)
Αν επιθυμείτε να φοβάται [το παιδί] τη ντροπή και την τιμωρία, μη το εθίζετε σε
αυτές...» -βλ. Μονταίνιου, Δοκίμια, Εισαγωγή και μετάφραση Φίλ. Δρακονταειδή,
βιβλ. Α΄, κεφ. 26 (Περί της αγωγής των παιδιών), Αθήνα: Εστία, 19832 (α΄γαλλ.
έκδ. 1580), σελ. 230.
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αν και ενστερνίσθηκε τις απόψεις του Rousseau για την αγαθή προδιάθεση των παιδιών, υποστήριξε ωστόσο, σε μελέτη του το 1774, έπειτα από έρευνες, ότι η διαπαιδαγώγηση των παιδιών θα πρέπει να ακολουθεί ένα συγκεκριμένο σύστημα με διαδοχικές ασκήσεις από τα απλά
προς τα σύνθετα6. Τέλος ο Locke, στα περιώνυμα έργα του “Δοκίμιο
σχετικά με την ανθρώπινη διάνοια” (1690) και “Σκέψεις για τη μόρφωση” (1693), αρνείται την ύπαρξη έμφυτων ιδεών ή προδιαθέσεων.
Και πιστεύει ότι το παιδί που γεννιέται δεν είναι από τη φύση του ούτε
καλό ούτε κακό, αλλ’ ότι απλώς η ψυχή του είναι ένας άγραφος πίνακας
(tabula rasa). Συμπεραίνει, έτσι, ότι το μέλλον του παιδιού καθορίζεται
αποκλειστικά από τις εμπειρίες και δη αφενός από την εξωτερική εμπειρία (αίσθηση) και αφετέρου από την εσωτερική εμπειρία (αντίδραση).
Οι αντίθετες αυτές απόψεις ως προς το έμφυτο ή επίκτητο της ανθρώπινης γνώσης και ηθικότητας, ζήτημα που, ως γνωστόν, είχε απασχολήσει και τους αρχαίους Έλληνες (βλ. π.χ. τον πλατωνικό διάλογο
“Πρωταγόρας”, ιδίως 319 A επ., 358 C επ., 361 Β επ.), αποτελούν ακόμη και σήμερα τον άξονα μιας διαρκούς αντιπαράθεσης στον χώρο της
εξελικτικής ψυχολογίας. Ειδικότερα:

6. Μαθητής του Pestalozzi και συνεχιστής των ιδεών του υπήρξε ο γερμανός Herbart ή Ερβάρτος, 1776-1841, που θεωρείται και ο κατ’ εξοχήν ιδρυτής της
Παιδαγωγικής ως επιστήμης της αγωγής. Βλ. σχτ. παρουσίαση του παιδαγωγικού του έργου: Dietrich Benner (Hrsg.), Johann Friedrich Herbart. Systematische
Pädagogik, Bd. 1: Ausgewählte Texte, Bd. 2: Interpretationen, Weinheim:
Deutscher Studien Verlag, 1977 και Gerhard Müßener, J.F. Herbarts ‘‘Pädagogik
der Mitte’’. Sieben Analysen zu Inhalt und Form, Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 1986.
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(α) Απόψεις για το έμφυτο της ανθρώπινης συμπεριφοράς
Η προσέγγιση των “γενετιστών”
Υπέρ της ιδέας ότι η διαμόρφωση της προσωπικότητας σχετίζεται άμεσα με το κληρονομικό/ βιολογικό υπόστρωμα ενός ανθρώπου
και έχει σαφώς προκαθορισμένο πλαίσιο ανάπτυξης τάσσονται οι λεγόμενοι “γενετιστές”, με αρχικό εκπρόσωπο τον αμερικανό ψυχολόγο
Άρνολντ Γκέσελ (Arnold Gesell, 1880-1961). Υπεστήριξαν ότι η ανάπτυξη του ανθρώπου ήδη από τη γέννησή του και έως το 16ο έτος της
ηλικίας του, οπότε ολοκληρώνονται οι αλλαγές της κυρίως εφηβείας,
διέρχεται από ορισμένα στάδια συμπεριφοράς. Και ότι τα στάδια αυτά
μπορούν να προβλεφθούν ως προς τη διαδοχική τους εμφάνιση, καθώς συμπίπτουν έως ένα βαθμό με αντίστοιχες ηλικίες του μέσου φυσιολογικού ανθρώπου. Επομένως, η ανάπτυξη, κατά την άποψη αυτή,
που παραπέμπει στη φυσιοκρατική θεώρηση του Rousseau, προσδιορίζεται από έμφυτους διακανονιστικούς μηχανισμούς και προχωρεί, σχεδόν “μηχανιστικά”, με εκ των προτέρων προγραμματισμένες αλλαγές μέσα στο άτομο, αλλαγές -μάλιστα- οι οποίες καλύπτουν όλους τους βασικούς τομείς δραστηριότητας του ανθρώπου: τον βιοσωματικό, τον νοητικό, τον γλωσσικό, τον ψυχοκοινωνικό και τον ηθικοκοινωνικό τομέα.
Αντίθετα, το περιβάλλον θεωρείται ότι απλώς ενεργοποιεί αυτές τις τυπικές μορφές συμπεριφοράς και ότι συμβάλλει μόνο στην ένταση και
στην έκταση της εκδήλωσής τους7.
Ένα παράδειγμα αυτής της προσέγγισης: Το παιδί των 2 – 3 ετών
αλλά και ο προέφηβος των 11 ετών θα εμφανίσουν ούτως ή άλλως (ανεξαρτήτως, δηλ., περιβάλλοντος) σ’ αυτές τις ηλικίες έντονο αρνητισμό,
διάθεση ανυπακοής, τάση για αυτονομία και εκρήξεις θυμού8, πράγ7. Βλ. ιδίως τις διεξοδικές αναπτύξεις των Diane E. Papalia/ Sally W. Olds/
Ruth D. Feldman, Human Development, New York etc: Mc Graw-Hill, 20018, ιδίως σελ. 28 επ.
8. Πρβλ. Arn. Gesell /Fr. L. Ilg et al., Säugling und Kleinkind in der Kultur
der Gegenwart, Bad Nauheim: Im Christian Verlag, 19719 (α΄αμερ. έκδ. 1943),
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μα το οποίο, κατά την άποψη αυτή, είναι απολύτως φυσιολογικό και
αναμενόμενο ως τυπική μορφή συμπεριφοράς των εν λόγω ηλικιών. Οι
όποιες επιδράσεις ή αντιδράσεις του περιβάλλοντος (π.χ. των γονέων)
ενδέχεται να αμβλύνουν κάπως αυτόν τον αρνητισμό και να τον καταστήσουν πιο “ευχειραγώγητο”, ή -αντίθετα- να τον οξύνουν, και, ακόμη, να μειώσουν τη χρονική του διάρκεια ή -λόγω αψυχολόγητων χειρισμών- να την επιμηκύνουν εν είδει φαύλου κύκλου, όχι όμως και να
εξαλείψουν τον αρνητισμό ή να τον καταπνίξουν. Εξάλλου, ο τρόπος εκδήλωσης αυτού του αρνητισμού επηρεάζεται και από τις λεγόμενες διατομικές διαφορές νοημοσύνης και γενικότερης προσωπικότητας του
κάθε ανθρώπου9, χωρίς όμως και πάλι οι διαφορές αυτές να διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο ως προς το εάν θα εμφανισθεί πράγματι σε
δεδομένη ηλικία η αναμενόμενη τυπική συμπεριφορά του αρνητισμού.
Θα πρέπει, πάντως, να ομολογηθεί ότι οι αναπτυξιακές αυτές προσεγγίσεις βασίζονται πρωτίστως στον δυτικό τρόπο ζωής και δεν συσχετίζονται ικανοποιητικά με τις εκάστοτε πολιτιστικές συνθήκες και
κοινωνικές συνιστώσες που επιδρούν στη διαμόρφωση της προσωπικότητας κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής σε ειδικότερες κοινωνικές
ομάδες, όπως είναι η κοινωνική τάξη και η εθνοτική μειονότητα10.
Φρόυντ και ψυχοσεξουαλικά στάδια
Ο Ζίγκμουντ Φρόυντ (Sigmund Freud, 1856-1939), ιδρυτής και
κορυφαίος εκπρόσωπος της ψυχαναλυτικής σχολής, υποστήριξε ότι η
διαμόρφωση της προσωπικότητας συντελείται κατά τα πρώτα πέντε
χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου. Και ότι η διαμόρφωση αυτή είναι τό-

κεφ. 17, σελ. 170 επ. και από τον ίδιο εκδοτικό οίκο: Jugend, 19683 (α΄αμερ. έκδ.
1957), κεφ. 5, σελ. 104 επ.
9. Βλ. σχτ. Ι.Ν. Παρασκευόπουλου, Ψυχολογία Ατομικών Διαφορών. Διατομικές, διομαδικές και ενδοατομικές διαφορές και αποκλίσεις, Αθήνα, 1994.
10. Βλ. Δήμητρας Μακρυνιώτη, Ζητήματα διαχείριση της παιδικής ηλικίας:
ασάφειες και αντινομίες, εις: της ιδίας (εκδ. επιμ.), Κόσμοι της παιδικής ηλικίας,
Αθήνα: Νήσος/ ΕΜΕΑ, 2003, 24-47: 33.
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σο πιο ολοκληρωμένη, όσο περισσότερο ο άνθρωπος, μέσω του ρυθμιστικού (συνειδητού ή υποσυνείδητου) τμήματος των ψυχικών του λειτουργιών (ego, δηλ. “Εγώ”), επιτυγχάνει να ισορροπήσει ανάμεσα αφενός στις εσωτερικές του ασυνείδητες ενορμήσεις (id, δηλ. “Εκείνο”)
και αφετέρου στους κανόνες συμπεριφοράς οι οποίοι του επιβάλλονται
από την κοινωνία και διαμορφώνουν τη συνείδησή του (superego, δηλ.
“Υπερεγώ”)11. Αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στη σεξουαλική ορμή
του ανθρώπου για ηδονή (libido), ο Freud υποστήριξε αντίστοιχα ότι
η ψυχική ανάπτυξη του ανθρώπου διέρχεται αναπότρεπτα από ορισμένα στάδια συνυφασμένα με την ηδονή. Αυτά σχετίζονται εν πρώτοις με
την περιοχή του σώματος όπου η ορμή για ηδονή βρίσκει ικανοποίηση κάθε φορά, ανάλογα με την ηλικία. Επίσης, τα εν λόγω στάδια σχετίζονται και με τα πρόσωπα τα οποία επιδρούν εκάστοτε καταλυτικά,
ανάλογα και πάλι με την ηλικία, στη ζωή του παιδιού και του εφήβου.
Έτσι, λαμβάνοντας ως βάση το παράδειγμα του παιδιού των 3 ετών, παρατηρούμε ότι το παιδί, κατά τον Freud, στη διάρκεια του λεγόμενου
φαλλικού σταδίου (3 έως 6 ετών), συνειδητοποιεί τις διαφορές ανάμεσα στα γεννητικά όργανα μεταξύ των δύο φύλων και αρχίζει, σταδιακά, να προσκολλάται στον γονέα του αντίθετου φύλου, θεωρώντας ως
αντίζηλό του τον άλλο γονέα (συμπλέγματα οιδιπόδειο και Ηλέκτρας,
αντίστοιχα, για το αγόρι και το κορίτσι). Γενικότερα, διακρίνει ο Freud
στην εξέλιξη ενός ανηλίκου πέντε αναπτυξιακά ψυχοσεξουαλικά στάδια
ανάλογα με την περιοχή του σώματος που αποτελεί, κάθε φορά, το επίκεντρο της ευχαρίστησης για τον ανήλικο (κατά τον Freud πρόκειται
για τις εκάστοτε “ερωτογενείς ζώνες” - erogenous zones):
• το στοματικό στάδιο (γέννηση έως 12-18 μήνες),
• το πρωκτικό στάδιο (12-18 μήνες έως 3ο έτος),

11. Πάντως, κατά τον Freud, το superego δεν ενυπάρχει ήδη στο παιδί, αλλ’
αναπτύσσεται σ’ αυτό βαθμιαία και διαμορφώνεται με βάση τη συμπεριφορά προς
το παιδί των γονέων, δασκάλων και άλλων φορέων εξουσίας -πρβλ. ιδίως S. Freud,
Νέα σειρά των παραδόσεων για την εισαγωγή στην Ψυχανάλυση, Αθήνα: Επίκουρος, 1977 (α΄ γερμαν. εκδ. 1932), ιδίως σελ. 78 επ.
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• το φαλλικό στάδιο (3ο έως 6ο έτος),
• το στάδιο της λανθάνουσας σεξουαλικότητας (6ο έως 12ο έτος),

• το στάδιο της ετερόφυλης σεξουαλικότητας (12ο έως 17ο έτος)12.
Βασική άποψη του Freud είναι ότι η ελλιπής ή η υπερβολική κάλυψη αναγκών του παιδιού σε κάθε στάδιο ενδέχεται να του διαμορφώσει μιαν αποκλίνουσα συμπεριφορά (π.χ. καυστική ειρωνεία, βουλιμία
κ.λπ.) και ότι πολλές μορφές παθολογικής συμπεριφοράς των ενηλίκων
έχουν το υπόβαθρό τους στα αρχικά “τραυματικά” βιώματα του ατόμου
μέσα στην οικογένεια13. Επίσης, θεωρεί ότι η τάση του ανθρώπου για
βία και καταστροφή μπορεί να αποδοθεί σε ένα διπλό σχήμα: Αφενός
στον ανταγωνισμό για ένα ερωτικό αντικείμενο ή σε ό,τι έχει υποκαταστήσει αυτό μέσω επενδύσεων από την ηδονή (libido) και αφετέρου
στη λεγόμενη ενόρμηση του Θανάτου, δηλ., κατά τον Φρόυντ, την εγγενή τάση του ανθρώπου για απο-επένδυση από τα αντικείμενα του κόσμου του επιστητού, διάρρηξη των σχέσεων, καταστροφή των πραγμάτων και επιστροφή στην ανόργανη κατάσταση14.
12. Η διδασκαλία του Freud για τα ψυχοσεξουαλικά στάδια αναπτύχθηκε
κυρίως στα έργα του: “Τρεις μελέτες για τη θεωρία της σεξουαλικότητας” (Drei
Abhandlungen für Sexualtheorie, 1905) π.χ. στη μτφρ. από τις εκδ. “Printa”, Αθήνα, 20032, “Εισαγωγή στην Ψυχανάλυση” (Vorlesungen für Einführung in die
Psychoanalyse, 1917), από τις εκδ. “Επίκουρος”, Αθήνα 1996, ιδίως 20ή και 21η
Παράδοση (σελ. 301 επ., 312 επ.), και “Die infantile Genitalorganisation”, 1923,
εις: Freuds Gesammelte Werke, London 1940-1952, τ. 13, σελ. 293.
13. Σύμφωνα με τον Freud (Εισαγωγή στην Ψυχανάλυση, μτφρ. Λευτ. Αναγνώστου, Αθήνα: Επίκουρος, 1996 -α’ γερμαν. εκδ. 1917-, σελ. 267: 18η Παράδοση),
“τραυματικό αποκαλούμε ένα βίωμα που μέσα σε σύντομο χρόνο φέρνει μια τόσο μεγάλη αύξηση ερεθισμάτων, ώστε το άτομο δεν κατορθώνει να το δαμάσει ή να το επεξεργασθεί με τον συνήθη τρόπο του και έτσι αυτό προκαλεί αναγκαστικά μονιμότερες διαταραχές στην ενεργειακή οικονομία”˙ για την έννοια του τραυματικού βιώματος βλ. και τη σχετική μελέτη του Γερ. Κολαΐτη στα “Ιατρικά” της “Ελευθεροτυπίας”,
19.08.2003, 7-9, όπου μεταξύ των χρόνιων τραυματικών γεγονότων πρωτεύουσα θέση αναφέρεται ότι κατέχει η σωματική ή/ και σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού.
14. Πρβλ. αντί άλλων: Γιώργ. Νικολαΐδη, Βία, νόμος και υγεία:Από τη φυσιο-

28

II. Η ψυχοσύνθεση των ανηλίκων

Έρικσον και αναπτυξιακές κρίσεις
Εξάλλου ο δανο-γερμανικής καταγωγής αμερικανός ψυχαναλυτής Έρικ Έρικσον (Erik Erikson, 1902-1994), στα κλασικά του έργα “Παιδική ηλικία και κοινωνία” (Childhood and Society, 1950) και
“Ταυτότητα: Νεαρή Ηλικία και Κρίση” (Identity:Youth and Crisis,
1968), έχοντας ως αφετηρία στοιχεία ψυχανάλυσης τόσο από τη διδασκαλία του Freud, όσο και από κοινωνιολογικές προσεγγίσεις μεταγενέστερων εκπροσώπων της ψυχαναλυτικής σχολής, εστίασε την προσοχή του στις διάφορες “αναπτυξιακές κρίσεις”, που εμφανίζονται στη
συνολική ζωή του ανθρώπου κατά τις διάφορες φάσεις διαμόρφωσης
της προσωπικότητάς του (πρόκειται για τα λεγόμενα οκτώ ψυχοκοινωνικά στάδια του Erikson). Η επιτυχής επίλυση αυτών των κρίσεων
εξαρτάται από το εκάστοτε είδος αλληλόδρασης του Εγώ με το κοινωνικό περιβάλλον στη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου (άρα, κατά τον
Erikson, η προσωπικότητα δεν διαμορφώνεται μόνον από τις επιδράσεις των πέντε πρώτων ετών, ούτε μόνον από τα βιώματα στην οικογένεια). Έτσι, π.χ., στην αντίστοιχη προς το φαλλικό στάδιο ηλικία μεταξύ 3ου και 6ου έτους που προαναφέραμε, το παιδί αναπτύσσει, κατά τον
Erikson, δραστηριότητες που είναι πλέον αποτέλεσμα των δικών του
πρωτοβουλιών και όχι απλή αντίδραση σε ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Εάν το παιδί αισθανθεί ότι οι γονείς του και τα άλλα πρόσωπα του
περιβάλλοντός του βλέπουν θετικά αυτές τις δραστηριότητές του, θα
επιλύσει με επιτυχία την αναπτυξιακή κρίση αυτής της ηλικίας, καλλιεργώντας την ικανότητα για λήψη πρωτοβουλιών. Εάν αντίθετα, οι
γονείς φανούν ότι αντιμετωπίζουν τις δραστηριότητες αυτές αρνητικά και ότι τις αποδοκιμάζουν, το παιδί θα αναπτύξει αισθήματα ενογνωμική στη σύγχρονη γενετική και από τη φρενολογία στην τεκμηριωμένη ιατρική, εις: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη, τ. Ι, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, 419-440: 423 επ., όπου και περαιτέρω παραπομπές, καθώς και Φωτ. Τσαλίκογλου, Περί βίας και ψυχολογίας. Η αμηχανία της ψυχολογίας
απέναντι στο φαινόμενο της βίας, εις: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ιάκωβο
Φαρσεδάκη, τ. Ι, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, 643-651: 646 επ.
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χής. Στο πλαίσιο αυτών των σκέψεων ο Erikson διακρίνει τα ακόλουθα
οκτώ ζεύγη στο εκκρεμές των αναπτυξιακών κρίσεων15:
• Βασική Εμπιστοσύνη  ≠  Βασική Δυσπιστία (γέννηση-11/2 έτος
ηλικίας),
• Αυτονομία  ≠  Ντροπή και Αυτοαμφισβήτηση (11/2 έως 3ο έτος),
• Πρωτοβουλία  ≠  Αισθήματα Ενοχής (3ο έως 6ο έτος),
• Εργατικότητα  ≠  Αίσθημα Κατωτερότητας (6ο -12ο έτος),
• Ταυτότητα  ≠  Σύγχυση Ρόλων (12ο -20ό έτος),
• Οικειότητα  ≠  Απομόνωση (νεαρή ηλικία),
• Πανανθρώπινο Ενδιαφέρον  ≠  Στασιμότητα (μέση ώριμη ηλικία),
• Καταξίωση  ≠  Απόγνωση (ύστερη ώριμη ηλικία).
Κατ’ ουσίαν, το πρώτο μέρος κάθε ζεύγους αποτελεί ένα στόχο
και μία ανάγκη (διαφορετικούς κάθε φορά αναλόγως της ηλικίας), που
πρέπει να ικανοποιηθούν, όχι όμως με αποκλεισμό αλλά με εξισορρόπηση του δεύτερου μέρους του ζεύγους, το οποίο θεωρείται επίσης σημαντικό ως στοιχείο της προσωπικότητας (π.χ. η δυσπιστία ως ασπίδα
προστασίας από τον κίνδυνο).

15. Βλ. συνοπτικά τις “οκτώ εποχές του ανθρώπου” κατά τον Έρικ Έρικσον
στο έργο του Childhood and Society, New York: Norton 1950 και Imago Publ.
Co. (UK), 1951 (βλ. και την έκδοση από την Triad/ Paladin - UK, 1977, 222247) και σε ελλην. μτφρ. υπό Μ. Κουτρουμπάκη, με τίτλο “Η παιδική ηλικία και η
κοινωνία”, Αθήνα: Καστανιώτης, 1990, κεφ. 7, σελ. 259-288. Επίσης, πρβλ. Erik
H. Erikson, Wachstum und Krisen der gesunden Persönlichkeit, Identität und
Lebenszyklus, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1973 (α΄αμερ. έκδ. 1959), σελ.
55-122. Σημειώνεται ότι, κατά τον Έρικσον (ελλην. έκδ., σελ. 263), τα ζεύγη αυτά των αναπτυξιακών κρίσεων μπορούν να προσδιορισθούν ιδίως με τον όρο “αίσθηση” (sense of) και έχουν ταυτόχρονα το καθένα τρεις διαστάσεις. Είναι δηλ. (α)
τρόποι εμπειρίας επιδεκτικοί σε ενδοσκόπηση˙ (β) τρόποι συμπεριφοράς που είναι
δυνατόν να παρατηρηθούν από τους άλλους· και (γ) ασυνείδητες εσωτερικές καταστάσεις που μπορούν να προσδιορισθούν με τεστ και ανάλυση (πρβλ. και την αγγλ.
έκδ. 1977, σελ. 226).
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Πιαζέ και ψυχολογία της νοημοσύνης
Τέλος, σημαντική είναι η συμβολή στη θεματική που μας απασχολεί του ελβετού βιολόγου και ψυχολόγου Ζαν Πιαζέ (Jean Piaget,
1896-1980). Ο Piaget προσέγγισε το ζήτημα των αναπτυξιακών σταδίων κάτω από το πρίσμα των γνωστικών μηχανισμών, δηλ. των μηχανισμών εκείνων με τους οποίους το παιδί, ανάλογα με την ηλικία του,
αποκτά γνώση των προσώπων και των πραγμάτων γύρω του, μαθαίνει
να σκέπτεται και επιλύει τα προβλήματά του. Η θεωρία του, αποτυπωμένη κυρίως στα έργα του “Ψυχολογία της νοημοσύνης” (1947) και
“Η ανάπτυξη της λογικής σκέψης από την παιδική ηλικία έως την εφηβεία” (1958), αποτελεί, όπως έχει λεχθεί16, “την πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα θεωρία για την ανάπτυξη της νοημοσύνης”. Με βασική μέθοδο την άμεση παρατήρηση και την ατομική συνέντευξη, ο Piaget θεώρησε ότι η πορεία την οποία ακολουθεί η ανάπτυξη των νοητικών δομών (των λεγόμενων “γνωστικών σχημάτων”) και των εν γένει ψυχοπνευματικών διεργασιών του παιδιού και του εφήβου διέρχεται από τα
εξής τέσσερα στάδια17:
16. Ι.Ν. Παρασκευόπουλου, Εξελικτική Ψυχολογία, τόμος 1, Αθήνα, 1985,
σελ. 57
17. Βλ. ιδίως J.Piaget/ B. Inhelder, The Psychology of the Child, New York:
Basic Books Inc., 1969, ιδίως σελ. 4 επ., 52 επ., Alfred L. Baldwin, Theories of
Child Development, New York/ London/ Sydney: John Wiley, 1968, σελ. 190
επ. (“Piaget’s description of development during infancy”), Margaret Donaldson,
Η σκέψη των παιδιών, επιμ. Στέλλας Βοσνιάδου, μτφρ. Α. Καλογιαννίδου/ Α. Αρχοντίδου, Αθήνα: Gutenberg, 2001 (αγγλ. έκδ. Children’s Minds, 1984), ιδίως σελ.
173 επ. (“Η θεωρία του Piaget για τη νοητική ανάπτυξη”), Αντ. Κ. Δανασσή-Αφεντάκη, Παιδαγωγική Ψυχολογία, τ.Α΄, Μάθηση και Ανάπτυξη, Αθήνα 19963, σελ.
413-494 και 374 επ., Όλγας Πανοπούλου-Μαράτου, Παιδί, Επιστήμη και Ψυχανάλυση. Οι διαδρομές του Jean Piaget, Αθήνα: Καστανιώτης, 1998, ιδίως σελ. 47 επ.,
Barry J. Wadsworth, Piaget’s Theory of Cognitive and Affective Development,
Addison Wesley Longman, 1996 και σε ελλην. μτφρ.: Μπάρυ Ουάντσουερθ, Η θεωρία του Ζαν Πιαζέ για τη γνωστική και τη συναισθηματική ανάπτυξη, Αθήνα: Καστανιώτης, 2001 και P. G. Richmond (Π. Ρίτσμοντ), Εισαγωγή στον Πιαζέ, μτφρ.
Αριστ. Κάντα, επιμ. Γ. Μανιάτη, Αθήνα: Υποδομή, χ.χ. (α’ ξενόγλ. έκδ. 1970).
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• Αισθητηριο-κινητική περίοδος (γέννηση έως 2ο έτος),
• Προσυλλογιστική περίοδος (2ο έως 7ο έτος),
• Περίοδος της συγκεκριμένης σκέψης (7ο έως 11ο έτος) και
• Περίοδος της αφαιρετικής σκέψης (11ο έως περίπου 15ο έτος).
Ειδικότερα, για να λάβουμε ως παράδειγμα και πάλι την περίοδο
μεταξύ 3ου και 7ου έτους, ώστε να υπάρχει συγκρισιμότητα με τις προηγούμενες προσεγγίσεις, ο Piaget πιστεύει ότι κατά την περίοδο αυτή το
παιδί αρχίζει να αναπαριστά τον εξωτερικό του κόσμο με εσωτερικές εικόνες ανεξάρτητες από τον τόπο και τον χρόνο επέλευσης ενός γεγονότος. Μπορεί, έτσι, να ανακαλεί στη μνήμη του αυτές τις εικόνες ή και
να τις συσχετίζει μεταξύ τους, χωρίς πάντως να έχει ακόμη την ικανότητα να σκέπτεται επαγωγικά (= από το επιμέρους προς το γενικό) ή να
ερμηνεύει τον κόσμο από τη σκοπιά των άλλων. Συνδέει, δηλ., απλώς
αυθαίρετα το μερικό με το μερικό, βλέποντας παντού να υπάρχουν αιτιώδεις σχέσεις -π.χ. “ο ουρανός είναι συννεφιασμένος, άρα θα βρέξει”-,
ενώ συνάμα αντιλαμβάνεται τα φαινόμενα μόνο με βάση τη δική του
προσωπική σκοπιά.
Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι οι νεότεροι εκπρόσωποι της
σχολής του Piaget, όπως π.χ. ο καναδός Ρόμπυ Καίηζ (Robbie Case,
1944-2000), αμφισβητούν το μονοδιάστατο μοντέλο των προκαθορισμένων σταδίων και αποδίδουν σημασία στην ανάπτυξη επιμέρους
συλλογιστικών δομών, από τα απλούστερα προς τα συνθετότερα - π.χ.
από την αναγνώριση του σχήματος των αντικειμένων στην εν συνεχεία
κατανόηση της έννοιας της προοπτικής18.
18. Robbie Case, Intellectual Development. Birth to Adulthood, Orlando,
San Diego etc.: Academic Press, 1985, ιδίως σελ. 57 επ. Πρβλ. Laura E. Beck, Child
Development, Boston/ London etc.: Allyn and Bacon, 19974, σελ. 245˙ Ganie B.
Detlart/ L. Alan Sroufe/ Robert G. Cooper, Child Development. Its Nature and
Course, Boston etc.: McGraw-Hill, 20004, σελ. 166, και Diane E. Papalia et al.,
20018, σελ. 39-40. Για μια κριτική θεώρηση των απόψεων του Πιαζέ βλ. και Rita
L. Atkinson/ Richard C Atkinson/ Edward E. Smith/ Dary J. Bem/ Susan NolenHoeksema, Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Hilgard, τ. Α΄, μτφρ. Μαρίας Σόλμαν,
επιμ. Γιώτας Βορριά/ Μπετίνας Ντάβου/ Ζαΐρας Παπαληγούρα, Αθήνα: εκδ. Παπα-
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Ακόμη, στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι λεγόμενοι νεογενετιστές (neo-nativists), μεταξύ των οποίων και η αμερικανίδα Ρενέ
Μπελαρζεόν (Renée Baillargeon, 1951- ), που υποστηρίζουν ότι τα
παιδιά ήδη από τη γέννησή τους έχουν διαισθητικούς μηχανισμούς μάθησης για την ανάπτυξη της κατανόησης του κόσμου19.
Κόλμπεργκ και στάδια της ηθικοκοινωνικής ανάπτυξης
Με βάση τις ιδέες του Piaget20 και έπειτα από 12ετείς εμπειρικές
έρευνες ο αμερικανός Λώρενς Κόλμπεργκ (Lawrence Kohlberg, 19271987) διατύπωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία για τα στάδια της
ηθικοκοινωνικής ανάπτυξης, δηλ. για την εκάστοτε στάση του ανθρώπου απέναντι στα θέματα της ηθικής και των κανόνων της κατά τη διάρκεια της εξελικτικής του πορεία προς την ωριμότητα. Ο Kohlberg
διακρίνει, έτσι, τρία εξελικτικά στάδια (με δύο υποστάδια το καθένα),
έχοντας ως κύριο κριτήριο το κατά πόσον ο άνθρωπος αντιμετωπίζει
τους ηθικούς κανόνες με γνώμονα, αντίστοιχα:
• τις αντιδράσεις που περιμένει για τις πράξεις του από το περιβάλλον (ετερόνομη ή προσυμβατική ηθική, κατά τη νηπιακή ηλικία),
• την αυθεντία που ασκούν σ’ αυτόν οι εκφραστές των κανόνων
(ημιαυτόνομη ή συμβατική ηθική, κατά τη σχολική ηλικία), ή, τέλος,
ζήση, 2003 (α΄αμερ. έκδ. 1953), σελ.151 επ.
19. Βλ. διεξοδικά: Olivier Houdé, H ψυχολογία του παιδιού, Αθήνα: Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, 2007 (σειρά Τι γνωρίζω;, αρ. 39), σελ. 52 επ.
20. Ο Πιαζέ πίστευε ότι η κατανόηση από τους ανηλίκους των ηθικών κανόνων και των κοινωνικών συμβάσεων αντιστοιχεί στο γενικό επίπεδο της νοητικής τους ανάπτυξης, γι’ αυτό και είχε διατυπώσει ήδη κατά τη δεκαετία ’30 (στο έργο του: The Μoral Judgment of the Child, London: Routledge & Kegan Paul,
1932/1965) τη γνώμη ότι η κατανόηση των κανόνων από τα παιδιά αναπτύσσεται σε μια σειρά τεσσάρων σταδίων –βλ. Rita L. Atkinson/ Richard C. Atkinson/
Edward E. Smith/ Dary J. Bem/ Susan Nolen-Hoeksema, Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Hilgard, τ. Α΄, μτφρ. Μαρίας Σόλμαν, επιμ. Γιώτας Βορριά/ Μπετίνας Ντάβου/ Ζαΐρας Παπαληγούρα, Αθήνα: εκδ. Παπαζήση, 2003 (α΄αμερ. έκδ. 1953), σελ.
159.
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• τις προσωπικές του αρχές και πεποιθήσεις (αυτόνομη ή μετασυμβατική ηθική, κατά την εφηβική ηλικία).
Πάντως τα τρία αυτά στάδια ηθικοκοινωνικής ανάπτυξης έχουν
εντελώς ενδεικτικό χαρακτήρα και δεν προδικάζουν, κατά κανένα τρόπο, ότι θα φθάσει κανείς οπωσδήποτε έως και το τρίτο στάδιο της αυτόνομης, μετα-συμβατικής ηθικής21.
Ενδιαφέρον είναι να επισημανθεί ότι τα αναπτυξιακά στάδια που
προτάθηκαν από τον Freud, τον Erikson, τον Piaget και τον Kohlberg
εμφανίζουν μεταξύ τους μια χρονική παραλληλία ηλικιών αλλά και μία
σαφή διαφορετικότητα στην οπτική τους γωνία, έτσι ώστε να αλληλοσυμπληρώνουν ικανοποιητικά το ένα το άλλο και να βοηθούν, συνακόλουθα, σε μια πολυεδρική επιστημονική προσέγγιση της αναπτυσσόμενης προσωπικότητας του παιδιού και του εφήβου.
Η προσέγγιση των εθολόγων
Στο ίδιο πλαίσιο γενετιστικής προσέγγισης, με έμφαση δηλ. στα
έμφυτα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου και όχι στα επίκτητα, κινείται
και η νεοπαγής επιστήμη της εθολογίας. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της βρίσκεται η μελέτη της συμπεριφοράς των ζώων (π.χ. πιθήκων, λύκων) μέσα στο φυσικό τους περιβάλλον, ώστε να εντοπισθούν
εκείνες οι μορφές συμπεριφοράς οι οποίες είναι κοινές και στον άνθρωπο (π.χ. η λεγόμενη “προσκόλληση” του βρέφους σε προσφιλή του
πρόσωπα, η επιθετικότητα κ.λπ.). Κύριοι εκπρόσωποι αυτής της πολλά υποσχόμενης επιστημονικής κατεύθυνσης είναι οι αυστριακοί Κόνραντ Λόρεντς (Konrad Lorenz, 1903-1989) και Καρλ φον Φρις (Karl
21. Για το έργο του Kohlberg και τη σημασία του βλ. π.χ. Noel Sheehy, Fifty
Key Thinkers in Psychology, London/ New York: Routledge, 2004, σελ. 132138, όπου και περαιτέρω βιβλιογραφία. Βλ. επίσης το απόσταγμα της θεωρίας του L. Kohlberg σε κείμενό του με τίτλο “The Child as a Moral Philosopher”,
εις: Pamela Cantor (ed.), Understanding a Child’s World. Readings in Infancy
through Adolescence, New-York etc.: McGraw-Hill, 1977, 274-283.
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von Frisch, 1886-1982), καθώς και ο ολλανδός Νίκολας Τίνμπέργκεν
(Nikolas Tinbergen, 1907-1988)22.

(β) Απόψεις για το επίκτητο της ανθρώπινης συμπεριφοράς
Η προσέγγιση των “συμπεριφοριστών”
Από την άλλη πλευρά, την ύπαρξη (ξεχωριστών) αναπτυξιακών σταδίων στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού και
του εφήβου και μάλιστα με προγραμματισμένες αλλαγές που ανάγονται σε κληρονομικές και βιοσωματικές επιδράσεις, σύμφωνα με όσα
σημειώθηκαν ανωτέρω, αρνούνται διαρρήδην οι οπαδοί της λεγόμενης συμπεριφορικής ψυχολογικής κατεύθυνσης ή “συμπεριφοριστές”
(behaviorists), καθώς επίσης οι κοινωνικοί ανθρωπολόγοι και οι εκπρόσωποι της ‘‘βιο-οικολογικής’’ και της ‘‘κοινωνικοπολιτιστικής’’
προσέγγισης23.
Έχοντας ως αφετηρία την προαναφερθείσα (ανωτ., σελ. 20) άποψη του εμπειριοκράτη Locke για το ότι η ψυχή του ανθρώπου μοιάζει με άγραφo πίνακα (tabula rasa) στην οποία “εγγράφονται” κάθε είδους εμπειρίες, ιδέες και προθέσεις, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται
έτσι η ψυχοσύνθεσή του, οι “συμπεριφοριστές” θεώρησαν ότι η συμπεριφορά του ανθρώπου είναι βασικά επίκτητη, η δε ανάπτυξή του ακολουθεί μία συνεχή προοδευτική πορεία, χωρίς, δηλ., να συντελείται ούτε κατά στάδια ποιοτικά διαφοροποιημένα μεταξύ τους, ούτε και με άλματα από τo ένα στάδιο στο άλλο.
22. Ως προς την εθολογική προσέγγιση βλ. π.χ. Ν.Ε. Κουράκη, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Β΄, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 1991, σελ. 43 επ. (οι
σχτ. αναπτύξεις δεν περιελήφθησαν στη νεότερη –δεύτερη- έκδοση του έργου το
2005)˙ Δ. Γεώργα, Κοινωνική Ψυχολογία, τ. Α΄, Αθήνα 19954 ˙Δημ. Ζάχαρη, Επιθετικότητα και Αγωγή, Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρη, 2003, σελ. 49 επ.
23. Για το πρόβλημα του εάν υπάρχουν πράγματι στάδια εξέλιξης (stages of
development) βλ. π.χ.: David Wood, How Children Think and Learn. The Social
Contexts of Cognitive Development, Oxford etc.: Blackwell, 19982, σελ. 51 επ.
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Κύριος εκπρόσωπος και θεμελιωτής της συμπεριφορικής ψυχολογικής κατεύθυνσης είναι ο αμερικανός ψυχολόγος Τζων Ουώτσον
(John Watson, 1878-1958). Θεωρεί ότι όλες οι ψυχικές λειτουργίες
του ανθρώπου συνιστούν απαντήσεις, δηλ. αντιδράσεις του οργανισμού (responses: “R”) σε αντίστοιχα ερεθίσματα του περιβάλλοντος
(stimuli: “S”), σύμφωνα και με τον θεμελιώδη φυσικό τύπο: ερέθισμα
-> [προκαλεί] αντίδραση (stimulus -> response, S-> R)). Και ότι σκοπός της ψυχολογίας είναι να ερευνήσει και να καθορίσει τις διαδικασίες
που διέπουν αυτές τις συνδέσεις S -> R24. Βέβαια, παρεμφερείς απόψεις
είχαν ήδη υποστηριχθεί και τεκμηριωθεί με ενδιαφέροντα πειράματα
σε ζώα (ήχος κουδουνιού που “προμηνύει” παροχή τροφής σε πεινασμένο σκύλο) από τον ρώσο ιατρό και φυσιολόγο Ιβάν Πέτροβιτς Παυλώφ (1849-1936), ο οποίος μάλιστα το 1903 διατύπωσε την ιστορικής
σημασίας θεωρία του για τα “εξαρτημένα (επίκτητα) ανακλαστικά”25.
Όμως ο Watson προσπάθησε να αξιοποιήσει τις ιδέες αυτές στο ειδικότερο πεδίο της ψυχολογίας και να αναδείξει τη σπουδαιότητα της εκμάθησης συνηθειών στην ανατροφή των παιδιών. Κυρίως πιστεύει ότι
το παιδί μπορεί να μαθαίνει πώς ν’ αντιδρά σ’ ένα νέο ερέθισμα χρησιμοποιώντας και συνδυάζοντας παλαιότερες μορφές συμπεριφοράς
(classical conditioning ή association-and-meaning learning). Π.χ.,
όταν το παιδί τιμωρηθεί πολλές φορές για ένα παράπτωμα, συνήθως
αποφεύγει στη συνέχεια τη διάπραξή του, μόνο και μόνο διότι φοβείται τις συνέπειες, και χωρίς να απαιτείται πλέον η επιβολή της τιμωρίας.
Οι ιδέες του Watson αναπτύχθηκαν περαιτέρω και εμπλουτίσθηκαν από συνεργάτες και μαθητές του προς δύο κατευθύνσεις:
Εν πρώτοις επισημάνθηκε ότι ορισμένα γεγονότα (διάφορες ηθικές και υλικές αμοιβές προς το παιδί) μπορούν να επιδρούν ενισχυτικά

24. John B. Watson, Behaviorismus (hearausgegeben und mit einem
Vorwort von Carl F. Graumann), Kiepenheuer & Witsch: Studien-Bibliothek,
1968 (α΄αμερ. έκδ. 1930), ιδίως σελ. 43 επ.
25. Για τη ζωή και το έργο του Παυλώφ βλ. π.χ. Σπύρου Μαρκέτου, Ivan
Petrovich Pavlov, περ. “Ιατρικά” της “Ελευθεροτυπίας”, 24.02.2004, σελ. 10-13.
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στην επανεμφάνιση μιας θετικής συμπεριφοράς (ή αντιστρόφως) και
στον συνακόλουθο σχεδιασμό μιας προγραμματισμένης εκπαίδευσης,
εξ ου και η σημασία του ρόλου των γονέων και των δασκάλων ως φορέων ενίσχυσης στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς του παιδιού. Το άτομο μαθαίνει, δηλ., από τις συνέπειες της επενέργειάς του στο περιβάλλον (π.χ. το παιδί χαμογελά και μαθαίνει ότι έτσι προδιαθέτει τους γονείς του φιλικά προς αυτό ή διαπράττει λάθη και μαθαίνει να τα αποφεύγει στο μέλλον). Πρόκειται για τη λεγόμενη επενεργητική μάθηση (operant / instrumental conditioning ή trial-and-error learning),
με κύριο εκφραστή της τον αμερικανό ψυχολόγο Φρέντερικ Σκίννερ
(Frederik Skinner, 1904-1990). Ο Skinner διατύπωσε μάλιστα και το
γνωστό απόφθεγμα ότι “μόρφωση είναι αυτό που μας μένει όταν όλα τα
άλλα που μάθαμε προηγουμένως έχουν ξεχαστεί” (Education is what
survives when what has been learned has been forgotten).
Δεύτερον, υπογραμμίσθηκε ότι ορισμένες μορφές συμπεριφοράς
αποκτώνται από το παιδί χωρίς τη δική του αυτενέργεια ή εμπλοκή,
ακόμη και χωρίς αμοιβές, απλώς υπό την επίδραση παραγόντων που
προκαλούν την παρατήρηση και μίμηση προτύπων (π.χ. εκπομπές τηλεόρασης ή παράδειγμα γονέων, που είναι από τα σημαντικότερα πρότυπα για το παιδί): Πρόκειται εδώ για τη λεγόμενη θεωρία της κοινωνικής μάθησης (social learning theory), με βασικούς εκπροσώπους
τους αμερικανούς ψυχολόγους Τζων Ντόλλαρντ (John Dollard, 19001980), Νηλ Μίλλερ (Neal Miller, 1909-2002) και, αργότερα, τον καναδό Αλμπερτ Μπαντούρα (Albert Bandura, 1925- ). Υπό την επίδραση αυτών των προτύπων το παιδί μαθαίνει να ομιλεί, να χειρίζεται
το θέμα της επιθετικότητας, ν’ αναπτύσσει ηθικά αισθήματα, να συμπεριφέρεται απέναντι στο άλλο φύλο ή και να πραγματοποιεί απλές καθημερινές εργασίες (π.χ. να δένει τα κορδόνια των παπουτσιών του)26.
26. Πρβλ. Bill Cunningham, Child Development, New York, Harper
Perennial, 1993, σελ. 129 επ., καθώς και τα κλασικά έργα των B. F. Skinner, Science
and Human Behavior, New York: McMillan, 1953 και Al. Bandura, Social
Learning Theory, Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, 1977.
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Οπωσδήποτε, η συμβολή των συμπεριφοριστών είναι σημαντική στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης θεωρίας για την προσωπικότητα, αφού με τις μελέτες τους αναδεικνύουν τη σημασία των επιδράσεων του περιβάλλοντος, ιδίως δε, της επιβράβευσης, της μάθησης
και της μίμησης, στην εξελικτική πορεία του παιδιού και του εφήβου.
Και μολονότι εκ πρώτης όψεως οι συμπεριφοριστές φαίνονται να υποστηρίζουν απόψεις διαμετρικά αντίθετες από εκείνες των γενετιστών,
των ψυχαναλυτών και του Piaget, όμως κατ’ ουσίαν οι θέσεις τους είναι αλληλοσυμπληρούμενες, αφού δύσκολα μπορεί να διαχωρίσει κανείς -και ακόμη περισσότερο να αγνοήσει- τις επιδράσεις που ασκούνται στο παιδί και τον έφηβο με διαδραστικό τρόπο είτε από τις κληρονομικές του καταβολές, είτε από τις γονεϊκές του σχέσεις, είτε και ευρύτερα από το περιβάλλον του27. Απαιτείται, επομένως, όπως τονίσθηκε
27. Προς αυτή την κατεύθυνση μιας συνεχούς αλληλεπίδρασης φύσης και ανατροφής (κατά ένα βρεταννικό λογοπαίγνιο, μεταξύ nature and nurture) κινείται και
η σύγχρονη εξελικτική ψυχολογία –πρβλ. Rita L. Atkinson/ Richard C Atkinson/
Edward E. Smith/ Dary J. Bem/ Susan Nolen-Hoeksema, Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Hilgard, τ. Α΄, μτφρ. Μαρίας Σόλμαν, επιμ. Γιώτας Βορριά/ Μπετίνας Ντάβου/ Ζαΐρας Παπαληγούρα, Αθήνα: εκδ. Παπαζήση, 2003 (α΄αμερ. έκδ. 1953), σελ.
134 επ. και Lawrence A. Pervin/ Oliver P. John, Θεωρίες Προσωπικότητας. Ερευνα
και Εφαρμογές, μτφρ. Αρχ. Αλεξανδροπούλου και Ευγ. Δασκαλοπούλου, θεώρηση:
Ζωής Μπέλλα, επιστ. εποπτεία Ανδρ. Μπρούζου, Αθήνα: Τυπωθήτω, 2001, σελ. 49
επ. Πάντως, οι κληρονομικές καταβολές φαίνεται να επιδρούν, τουλάχιστον στην ανάπτυξη της νοημοσύνης, περισσότερο από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος. Πράγματι,
από έρευνες που διενεργήθηκαν ως προς τα νοητικά πηλίκα (τη σχέση δηλ. νοητικής ηλικίας προς χρονολογική ηλικία) ατόμων με διαφορετικούς βαθμούς συγγένειας και με διαφορετική εκάστοτε επίδραση από συγκεκριμένο περιβάλλον, διαπιστώθηκε ότι π.χ. ενώ δύο άτομα χωρίς συγγένεια που μεγάλωσαν μαζί στο ίδιο περιβάλλον είχαν βαθμό συνάφειας των νοητικών τους πηλίκων μόλις 22%, αντίθετα οι μονωογενείς (“ιδανικοί”) δίδυμοι που μεγάλωσαν χωριστά εμφάνιζαν συνάφεια 73%˙
βλ. Ι. Ν. Παρασκευόπουλο, ό.π., τ. 1, σελ. 80-81, με παραπομπή σε σχετικό άρθρο
των L. Erlenmeyer-Kimling και L.F. Jarvik στο “Science” τ. 142:1963, 1477-1479,
υπό τον τίτλο: “Genetics and Intelligence: A Review.” Ως προς την ειδικότερη επίδραση των κληρονομικών καταβολών και του γενετικού υλικού στην ψυχοσύνθεση
ενός εγκληματία, βλ. τις αναπτύξεις που παρατίθενται κατωτέρω, σελ. 73.
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ήδη, μια συνολική εκτίμηση και αξιοποίηση όλων αυτών των προσεγγίσεων με τρόπο συνθετικό και ενιαίο28, πράγμα το οποίο, άλλωστε, θα επιχειρηθεί και στις αναπτύξεις που ακολουθούν.
Άλλες συναφείς προσεγγίσεις
Προτού όμως ολοκληρωθεί αυτή η ενότητα, χρήσιμο είναι να γίνει σύντομη αναφορά και σε δύο ακόμη προσεγγίσεις που αποδίδουν
έμφαση στον ρόλο του περιβάλλοντος.
Ενπρώτοις, πρόκειται για τη σχολή των κοινωνικών ανθρωπολόγων. Αυτοί εξετάζουν, σε άμεση και ζωντανή επαφή με το αντικείμενο, τα πολιτιστικά στοιχεία μικρών κοινωνικών συνόλων. Προτεραιότητα δίδεται εδώ στις απλούστερες, προ-βιομηχανικές κοινωνίες, καθώς εκεί είναι περισσότερο εμφανή τα θεμελιώδη γνωρίσματα των κοινωνικών θεσμών (π.χ. οικογένεια29). Είναι προφανές ότι με τις έρευνές
τους οι επιστήμονες αυτοί ανοίγουν νέους ορίζοντες στη μελέτη των
επιδράσεων που ασκούνται από το περιβάλλον στα παιδιά και τους εφήβους, αφού οι αξίες, οι θεσμοί, τα πρότυπα συμπεριφοράς, οι οικογενειακές δομές, οι αντιλήψεις και τα άλλα πολιτιστικά στοιχεία μιας κοι-

28. Πάντως πέρα από τους ψυχαναλυτικές και τις συμπεριφορικές προσεγγίσεις, τα τελευταία χρόνια κερδίζουν έδαφος στον χώρο της ψυχολογίας και οι
«γνωστικές» προσεγγίσεις της προσωπικότητας. Οι υποστηρικτές τους ενδιαφέρονται, έτσι, για το πώς επεξεργάζονται οι άνθρωποι τις πληροφορίες (κωδικοποίηση,
αποθήκευση, ανάκληση) και για το πώς διαμορφώνουν σχήματα εαυτού ή γνωστικές γενικεύσεις για τον εαυτό τους, μέσω των οποίων να οργανώνουν και να καθοδηγούν τις πληροφορίες που τους αφορούν -βλ. Lawrence A. Pervin/ Oliver P. John,
Θεωρίες Προσωπικότητας. Ερευνα και Εφαρμογές, μτφρ. Αρχ. Αλεξανδροπούλου
και Ευγ. Δασκαλοπούλου, θεώρηση: Ζωής Μπέλλα, επιστ. εποπτεία Ανδρ. Μπρούζου, Αθήνα: Τυπωθήτω, 2001, σελ. 587 επ., 636 επ.
29. Βλ. ιδίως Γκ. Λίενχαρντ, Κοινωνική Ανθρωπολογία, με εισαγωγή του Δ.Γ.
Τσαούση για την «Κοινωνική Ανθρωπολογία στην Ελλάδα», Αθήνα: Gutenberg,
1985, σελ. 18 επ., 53 επ., Κοινωνική Ανθρωπολογία (συλλογικό έργο), Αθήνα:
Imago, 1984 και Ε. Ε. Evans - Pritchard, Anthropologie sociale, Postface de Michel
Panoff, Paris: Payot, 1969, σελ. 7 επ., 121 επ.
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νωνίας, και μάλιστα όταν αυτή εξετάζεται «σε μικρογραφία», έχουν
ασφαλώς πρωταρχική σημασία στη διαμόρφωση μιας αναπτυσσόμενης
προσωπικότητας. Σημαντικές, στο πλαίσιο αυτό, είναι οι μελέτες της
αμερικανίδας Μάργκαρετ Μηντ (Margaret Mead, 1901-1978) “Μεγαλώνοντας στη Νέα Γουινέα”(1930)30 και “Η εφηβεία στη Σαμόα”
(1928)31. Στις μελέτες αυτές, ο τρόπος ανατροφής των παιδιών μέσα
στον ομοιογενή και μη καταπιεστικό χώρο μιας ευρύτερης οικογένειαςγένους, όπως, π.χ. στη Σαμόα, συσχετίζεται με την αδιατάρακτη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και με τον εντυπωσιακό βαθμό της
μετέπειτα προσαρμογής τους στον κοινωνικό χώρο. Επίσης, από την ειδικότερη άποψη της εγκληματολογίας, ενδιαφέρουσα είναι η προσέγγιση της κοινωνικής ανθρωπολογίας σε εγκλήματα συνδεόμενα με τη
δομή και λειτουργία της οικογένειας, όπως π.χ. η αιμομιξία (ιδίως από
τον Κλωντ-Λεβί Στρως32) και η παιδοκτονία33.
Κατά δεύτερο λόγο, τη σημασία των επιδράσεων του περιβάλλο-

30. Margαret Mead, Growing up in New Guinea, New York: Morrow, 1930.
31. Margaret Mead, Coming on Age in Samoa, New York: Morrow, 1928.
Πρβλ. ενδιαφέροντα αποσπάσματα από τα δύο αυτά έργα για την είσοδο στην εφηβεία αγοριών και κοριτσιών της Σαμόα (στην Πολυνησία του Ν. Ειρηνικού) εις:
Aaron H. Esman (ed.), The Psychology of Adolescence, Madison/ Connecticut:
International Univ. Press, 1975, 32-50. Βλ. επίσης, σε γερμανική γλώσσα, αντίστοιχα: Margaret Mead, Jugend und Sexualität in primitiven Gesellschaften,
München: dtv, 1971 2, Bd. 3 (Νέα Γουινέα), σελ. 273 επ., και Bd. 1 (Σαμόα), σελ.
167 επ. Eπίσης, σύμφωνα με νεότερα ερευνητικά πορίσματα, υπάρχουν πανάρχαιες φυλές, όπως η φυλή των Βουσμάνων στη Νότια Αφρική (έρημος Καλαχάρι), των
οποίων τα μέλη απεχθάνονται τη βία μέσα στην κοινότητά τους, πιστεύουν, δε, στον
αυτοέλεγχο και τον χρησιμοποιούν για να αποφύγουν συγκρούσεις μεταξύ τους,
πράγμα το οποίο αποτελεί, ενδεχομένως, και μια ένδειξη, σε γενικότερο επίπεδο, ότι
η βία δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη εγγενές στοιχείο της προσωπικότητας του ανθρώπου -βλ. σχτ. ειδησεογραφία στην εφημ. «Τα Νέα» της 29-30.5.2004, σελ. 32-33.
32. Claude Levi-Strauss, Das Feld der Anthropologie, εις: του ιδίου,
Strukturale Anthropologie II, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1975, 11-44: 29 επ.
33. Πρβλ. N. Courakis, Contribution à une analyse pluridisciplinaire de
l’infanticide, εις: Revue penitentiaire et de Droit pènal, 1978, 345-362.
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ντος στην προσωπικότητα ενός ανθρώπου τονίζει η προσέγγιση του λεγόμενου κοινωνικού πλαισίου (contextual perspective). Πρόκειται κυρίως για τη “βιοοικολογική” θεωρία του ρωσικής καταγωγής αμερικανού ψυχολόγου Γιούρι Μπρόνφενμπρέννερ (Urie Bronfenbrenner,
1917-2005), με την οποία αναλύεται η αλληλλόδραση παραγόντων
που επιδρούν στη διαμόρφωση της προσωπικότητας. Διακρίνονται
έτσι πέντε ειδικότερα επίπεδα περιβαλλοντικής επίδρασης επάνω στον
κάθε άνθρωπο, δηλ.: το μικροσύστημα, το μεσοσύστημα, το εξωσύστημα, το μακροσύστημα και το χρονοσύστημα34.
Επίσης, προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η παλαιότερη “κοινωνικοπολιτιστική” θεωρία του ρώσου ψυχολόγου Λεβ Σεμένοβιτς Βυγκότσκυ (Lev Semenovich Vygotsky, 1896-1934), ο οποίος όμως θέτει
στο επίκεντρο των αναζητήσεών του όχι τον συγκεκριμένο άνθρωπο,
αλλά το κοινωνικό, πολιτιστικό και ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο είναι αυτός ενταγμένος35. Μάλιστα ο Vygotsky αμφισβήτησε την ατομοκεντρική θεωρία του Piaget και υποστήριξε ότι ιδίως μετά την ηλικία
των δύο ετών οι νοητικές λειτουργίες του παιδιού (αντίληψη, γλώσσα,
εθελούσια προσοχή και μνήμη) υφίστανται σημαντική επίδραση από
το ενλόγω κοινωνικό κ.λπ. πλαίσιο και τελικά διαμορφώνονται από το
αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο παιδί (“φυσική γραμμή”) και τον περιβάλλοντα χώρο του (“πολιτιστική γραμμή”)36.

34. Κλασικό έργο του Urie Bronfenbrenner παραμένει το: The Ecology of
Human Development. Experiments by Nature and Design, Cambridge, Mass.:
Harvard Univ. Press, 1979, ιδίως σελ. 16 επ..
35. Πρβλ. Diane E. Papalia et al., 20018, σελ. 41 επ.
36. John Oates, The Foundations of Child Development, Oxford etc.:
Blackwell/ The Open University, 1994 (repr. 1999), σελ. 33 επ.˙ βλ. επίσης τα
έργα του Vygotsky Thought and Language, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1962
(ά. έκδ. 1934) και Mind in Society. The development of higher psychological
processes, Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1978, καθώς και Robert W.
Rieber/ Aaron S. Carton (eds.), The Collected Works of L. S. Vygotsky, v. 1:
Problems of General Psychology, New York/ London: Plenum Press, 1987, σελ.
53 επ.
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Β΄ ΤΑ ΔΙΆΦΟΡΑ ΗΛΙΚΙΑΚΆ ΣΤΆΔΙΑ
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΗΛΊΚΟΥ

Η προσέγγιση της εξελικτικής ψυχολογίας
Είναι προφανές ότι οι διάφορες ηλικιακές κατηγορίες ανηλίκων ή
ατόμων νεαρής ηλικίας, δηλ. τα νήπια, τα παιδιά, οι έφηβοι και οι μετέφηβοι, εμφανίζουν, όλες, το κοινό χαρακτηριστικό της έλλειψης ωριμότητας, καθώς η τελευταία συντελείται συνήθως περί το 20ό έτος. Όμως
οι κατηγορίες αυτές εμφανίζουν και σημαντικές μεταξύ τους ποιοτικές
διαφορές, αντίστοιχες με τα επιμέρους αναπτυξιακά στάδια τα οποία
διέρχεται κανείς για να φτάσει στην ωριμότητα. Στον χώρο της εγκληματολογίας οι διαφορές αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία, διότι προσδιορίζουν όχι μόνο το είδος των αδικημάτων που διαπράττει ο κάθε ανήλικος και τη γενικότερη (αναμενόμενη, έως ένα βαθμό) επιθετική ή άλλης μορφής συμπεριφορά του, αλλά και τον ενδεδειγμένο, αντίστοιχα,
τρόπο αντίδρασης της κοινωνίας απέναντι στην ενλόγω συμπεριφορά.
Χρήσιμο είναι λοιπόν να επιχειρηθεί στις ακολουθούσες αναπτύξεις η
παρουσίαση των κυριότερων βιοσωματικών, νοητικών, γλωσσικών, ψυχοκοινωνικών και ηθικοκοινωνικών γνωρισμάτων των ανήλικων στα
διάφορα στάδια ανάπτυξής τους. Η έμφαση θα δοθεί κυρίως στα ζητήματα της σχολικής και εφηβικής ηλικίας, όπου και αναλύονται τα αντίστοιχα προβλήματα επιθετικότητας και παραβατικότητας. Ωστόσο ενδιαφέρουν παρουσιάζουν και οι επιδράσεις που υφίσταται το παιδί από
το περιβάλλον του ήδη κατά τη βρεφική και νηπιακή του ηλικία, αφού
ενδέχεται οι επιδράσεις αυτές να έχουν επιπτώσεις -θετικές ή αρνητικές- σε όλη τη μετέπειτα ζωή του ανηλίκου.
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(α) Η βρεφική ηλικία
Ψυχολογικά χαρακτηριστικά της βρεφικής ηλικίας
Κατά τη βρεφική ηλικία, δηλ. από τη γέννηση έως το τέλος του 2ου
έτους της ηλικίας του, το παιδί αρχίζει να αποκτά μιαν αντίληψη για τη
διάρκεια όσων παρατηρεί, ότι δηλ. τα πρόσωπα και τα πράγματα συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμη και όταν δεν μπορεί να τα δει και ότι κινούνται ακόμη κι όταν δεν τα προσέχει (αισθητηριο-κινητική περίοδος, κατά τον Piaget). Επίσης, αρχίζει να συγκεντρώνει βιώματα και εμπειρίες που είναι καθοριστικά για τη μετέπειτα στάση του απέναντι στον
κόσμο. Εάν δηλ., κατά την άποψη του Erikson, το παιδί μεγαλώσει σε
περιβάλλον θαλπωρής και στοργής, με ανθρώπους πρόθυμους να επικοινωνούν μαζί του, ν’ αναπτύσσουν με αυτό διαπροσωπικές σχέσεις
και να ικανοποιούν τις εύλογες επιθυμίες και ανάγκες του χωρίς καθυστέρηση, τότε διαμορφώνεται στο παιδί η εικόνα ενός κόσμου φιλικού και ασφαλούς, τον οποίο το παιδί μπορεί να εμπιστεύεται (αυτή είναι και η έννοια της “βασικής εμπιστοσύνης” σε αυτό το αναπτυξιακό
στάδιο, ανωτ., σελ. 25). Διαφορετικά, δημιουργείται κλίμα ανασφάλειας και δυσπιστίας.
Σύμφωνα, μάλιστα, με διαπιστώσεις της εξελικτικής ψυχολογίας,
η πρώτη σημαντική διαπροσωπική σχέση που αναπτύσσει το παιδί είναι αυτή μιας στενής και σταθερής σχέσης, της λεγόμενης “προσκόλλησης” (attachment) (“κάθεξης” κατά τους ψυχαναλυτές): Αρχικά τα
παιδιά προσκολλώνται σε όποιον άνθρωπο -απρόσωπα- ασχολείται περισσότερο μαζί τους (περίπου έως τον 2ο μήνα), έπειτα (περί τον 3ο μήνα) κλαίνε, χαμογελούν και φλυαρούν περισσότερο με τη μητέρα τους,
αλλά συνεχίζουν να επικοινωνούν και με άλλα πρόσωπα, στη συνέχεια
(περί τον 6ο-7ο μήνα και έως τον 8ο-12ο μήνα) αρχίζουν να δείχνουν μια
σαφή προσκόλληση στη μητέρα τους (όπως και στον πατέρα τους) και
αργότερα (από τον 18ο μήνα) τείνουν να προσκολλώνται σε περισσότερα πρόσωπα του συγγενικού τους περιβάλλοντος (πατέρας, μητέρα,
αδέλφια, παππούς, γιαγιά).
Για την ερμηνεία αυτού του φαινομένου διατυπώθηκαν ποικίλες
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υποθέσεις, ιδίως, δε, ότι το παιδί εκδηλώνει έτσι την επιθυμία για πλησίασμα σε όσους ικανοποιούν είτε τα βιολογικά του ένστικτα (ψυχαναλυτική προσέγγιση), είτε τις βιολογικές του ανάγκες για τροφή, σωματική ανακούφιση κ.λπ. (συμπεριφορική προσέγγιση). Διαπιστώθηκε ωστόσο από έρευνες, ιδίως του βρετανού Τζων Μπόουλμπυ (John
Bowlby, 1907-1990) και της συνεργάτιδός του Μαίρυ Αίηνσουερθ
(Mary Ainsworth, 1913-1999), ότι το παιδί αναπτύσσει προσκόλληση
πολύ περισσότερο με το άτομο που ανταποκρίνεται πρόθυμα και άμεσα, έστω και για λίγο, στις σηματοδοτικές του ανάγκες και αντιδράσεις
(π.χ. όταν στρέφει το βλέμμα και ο άλλος του απαντά χαμογελώντας
και κουβεντιάζοντας), παρά με το άτομο που απλώς το περιποιείται για
πολλές ώρες καθημερινά (π.χ. βρεφοκόμος). Επομένως η προσκόλληση καλύπτει περισσότερο την ανάγκη του παιδιού για ουσιαστική διαπροσωπική επαφή, παρά για απλή ικανοποίηση βιολογικών ενστίκτων
και αναγκών. Και ακόμη, εάν στην κρίσιμη αυτή βρεφική ηλικία το παιδί βρεθεί χωρίς τη δυνατότητα μιας αληθινής διαπροσωπικής σχέσης
και αλληλεπίδρασης, τότε κινδυνεύει να παρουσιάσει κατά τη μετέπειτα
ζωή του μεγάλη υστέρηση σε όλους τους τομείς της ανάπτυξής του. Διαπιστώθηκε μάλιστα ότι παιδιά που παρέμειναν σε ίδρυμα (π.χ. βρεφοκομείο) πέρα από 6 μήνες, παρουσίασαν σημαντική επιβράδυνση της
νοητικής τους ικανότητας, έστω και αν στη συνέχεια υιοθετήθηκαν ή
ανατράφηκαν από ανάδοχες οικογένειες37.
Εξάλλου, κατά την περίοδο από τον 6ο-7ο έως τον 8ο-12ο μήνα,
οπότε παρατηρείται προσκόλληση στη μητέρα, το παιδί εκδηλώνει και
φοβικές αντιδράσεις (κλάματα, φωνές) απέναντι σε ξένα πρόσωπα τα
οποία δεν γνωρίζει (stranger anxiety). Επίσης λίγο αργότερα (13ος
έως 18ος μήνας) εμφανίζει συναφείς αντιδράσεις άγχους όταν βλέπει

37. Ι. Ν. Παρασκευόπουλος, αυτόθι, σελ. 181- 183, όπου και ευρήματα έρευνάς του. Πρβλ. Γιώτας Βοριά, Οι συνέπειες στην κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών από τη μακρόχρονη παραμονή τους σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης, εις: Θεαν. Καλλινικάκη (επιμ.), Μεγαλώνοντας σε ίδρυμα…, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα,
1998, 79-107 και κατωτ., σελ.166.
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τα αγαπημένα του πρόσωπα να απομακρύνονται απότομα από το δωμάτιο (separation anxiety). Πρόκειται, βεβαίως, για φυσιολογικές τυπικές μορφές συμπεριφοράς του βρέφους, που πρέπει να αντιμετωπίζονται με ήρεμο και συζητητικό τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιείται το υποκρυπτόμενο σ’ αυτές αίσθημα ανασφάλειας του παιδιού38.

(β) Η νηπιακή ηλικία
Οι νοητικές εξελίξεις κατά τη νηπιακή ηλικία
Η νηπιακή ηλικία εκτείνεται, συνήθως, από το τέλος του 2ου έτους
έως το 6ο έτος της ζωής του παιδιού, αν και παρατηρούνται σημαντικές
διαφοροποιήσεις ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη φάση αυτής της
ηλικίας, με χρονικό ενδιάμεσο όριο περίπου το 5ο έτος (ο Piaget, όπως
αναφέρθηκε ήδη (ανωτ., σελ. 27) αποκαλεί αυτήν τη νηπιακή ηλικία
έως το 7ο έτος προσυλλογιστική περίοδο, υποδιαιρώντας την σε προεννοιολογική και διαισθητική)39. Γενικά, από άποψη νοητικών εξελίξεων,
κατά τη νηπιακή ηλικία το παιδί αρχίζει να ομιλεί και να αποκτά σταδιακά αντίληψη για τον χώρο, τον χρόνο, την αιτιότητα, τις κατηγοριοποιήσεις, τους αριθμούς και την ταυτοποίηση προσώπων και πραγμάτων. Επίσης, μαθαίνει να χρησιμοποιεί τη φαντασία του, να παράγει
σύμβολα (λέξεις, εικόνες), ξεχωριστά από τα πρόσωπα ή τα αντικείμενα που παρατηρεί, και να τα ανακαλεί στη μνήμη του, ακόμη, δε, να μιμείται εκ των υστέρων καταστάσεις που εβίωσε. Έτσι, η διανοητική του
ικανότητα από απλώς αντιληπτική αρχίζει να γίνεται σταδιακά παρα38. Πρβλ. Ι. Ν. Παρασκευόπουλου, Εξελικτική Ψυχολογία, τ. 1, Αθήνα 1985,
196 επ. και Diane E. Papalia et al., 20018, ιδίως σελ. 215 επ.
39. Πρβλ. αναλυτικά: Δημ. Ζάχαρη, Ψυχολογία της βρεφικής και νηπιακής
ηλικίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 19962, ιδίως σελ. 148 επ. και Peter Mitchell,
Acquiring a Conception of Mind: A Review of Psychological Research and
Theory, Erlbaum - UK, 1996 και σε ελλ. μτφρ. Πλ. Μισαηλίδη και Αντ. Μουτσόπουλου, με επιμ. Πλ. Μισαηλίδη, Αθήνα: Τυπωθήτω, 2002.
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στατική, με την έννοια ότι για τη νοητική απεικόνιση προσώπων και
πραγμάτων αυτά δεν χρειάζεται να είναι κατά τη συγκεκριμένη στιγμή παρόντα40. Ωστόσο, η σκέψη του νηπίου, κατά τον Piaget, εμφανίζει, αρχικά (κατά την προεννοιολογική περίοδο), ατέλειες και μειονεκτήματα, όπως:
• εγωκεντρικότητα (π.χ. το παιδί δεν μπορεί να δείξει ποιο είναι το
αριστερό χέρι του ατόμου απέναντί του, διότι αντιλαμβάνεται τα πράγματα μόνο από τη δική του σκοπιά)41,
• έλλειψη αναστρεψιμότητας (π.χ. το παιδί δεν μπορεί ακόμη να
αντιληφθεί ότι η ποσότητα νερού που χύθηκε από ένα ποτήρι σ’ ένα
φλιτζάνι είναι ίδια με εκείνη που θα χυνόταν σ’ ένα άλλο αντίστοιχο ποτήρι),
• αυθαίρετη και γενικευτική χρησιμοποίηση εννοιών (π.χ. όλοι οι
σκύλοι ονομάζονται όπως ο σκύλος της οικογένειας),
• χρήση μεταγωγικών συλλογισμών (από το μερικό στο μερικό,

40. Πρβλ. Diane E. Papalias et al., 20018, σελ. 250 επ. και Jean Piaget,
Psychologie et Pédagogie, 1969, και κατά ελλην. μτφρ. Απ. Βερβερίδη με επιμ. Τάσου Ανθούλια (τίτλος: “Ψυχολογία και Παιδαγωγική”), Αθήνα: Νέα Σύνορα, 1999,
ιδίως σελ. 35 επ.
41. Η εγωκεντρικότητα αποτελεί για τον Piaget βασική έννοια της σκέψης
των παιδιών έως περίπου το 7ο – 8ο έτος της ηλικίας. Κατά το μεγαλύτερο μέρος τους μιλούν μόνο για τον εαυτό τους. Ενώ όμως μιλούν ασταμάτητα στους διπλανούς τους, σπάνια μπαίνουν στη θέση τους και τον περισσότερο καιρό μιλάνε
σαν να είναι μόνα τους, σαν να σκέπτονται μόνα τους μεγαλόφωνα. “Με λίγα λόγια”, κατά τον Piaget, “σχεδόν ποτέ το παιδί δεν αναρωτιέται αν γίνεται κατανοητό. Για το παιδί, αυτό είναι αυτονόητο, γιατί σαν μιλάει, δεν σκέπτεται τους άλλους.
«Μονολογεί συλλογικά». Η γλώσσα του γίνεται όμοια με αυτή του ενήλικα μόνο όταν έχει άμεσο ενδιαφέρον να γίνει κατανοητό, όταν δίνει διαταγές, κάνει ερωτήσεις κ.λ.π.”: Ζαν Πιαζέ, Η γλώσσα και η σκέψη του παιδιού, επιμ. Στ. Σαμαρτζή,
μτφρ. Μαρ. Αβαριτσιώτη, Αθήνα: Καστανιώτης 2001 (Jean Piaget, Le Langage et
la Pensée chez l’ enfant, Lausanne: Delachaux et Niestlé, 1948), σελ. 68 επ. και
Jean Piaget, Judgment and Reasoning in the Child, London: Routledge & Kegan
Paul, 1928 (repr. 1962), ιδίως σελ. 205 επ., όπου γίνεται αναφορά και σε πορίσματα τριών ερευνών για το θέμα αυτό.
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χωρίς να υπάρχει αναγκαία αιτιώδης συνάφεια: π.χ. ένα παιδί αρρωσταίνει και η αδελφή του θεωρεί ότι φταίει εκείνη επειδή του είχε φερθεί άσχημα),
• απόδοση ιδιοτήτων ζωντανού οργανισμού σε άψυχα αντικείμενα ή
καταστάσεις (π.χ. κούκλες που το παιδί τις φροντίζει και τους μιλάει).
Πάντως από το 5ο έτος οι ελλείψεις αυτές της λεγόμενης “προεννοιολογικής περιόδου” αρχίζουν να περιορίζονται, κυρίως μέσα από διαισθητικούς μηχανισμούς της νόησης (“διαισθητική περίοδος”).
Παιχνίδι και επιθετικότητα
Κατά την ίδια αυτή νηπιακή ηλικία, η τάση του παιδιού για προσκόλληση, που ήδη από τον 18ο μήνα γίνεται πολυπροσωπική, με άξονα τα πρόσωπα του συγγενικού του περιβάλλοντος, αρχίζει να κατευθύνεται και προς ομάδες συνομηλίκων του στους χώρους παιχνιδιού. Άλλωστε το παιχνίδι, που και ετυμολογικά έχει την ίδια ρίζα με τις λέξεις
παιδί και παίζω, συνυφαίνεται άμεσα πλέον με τις δραστηριότητες του
παιδιού και αποτελεί κατά την περίοδο αυτή, όπως και αργότερα, βασικό πλαίσιο εξερεύνησης των πραγμάτων και πειραματισμού εκ μέρους
του νηπίου42. Πάντως, αρχικά το παιδί συνηθίζει να παίζει μόνο του (2ο
έτος) ή, έστω, παράλληλα (δίπλα-δίπλα) με άλλα παιδιά (3ο έτος) και
μόνο περί το 4ο έτος αρχίζει, συνήθως, ν’ αποζητεί, το συντροφικό παιχνίδι και την παρέα.
Ταυτόχρονα με το συντροφικό παιχνίδι, δημιουργούνται ωστόσο και οι πρώτες ευκαιρίες για συγκρούσεις και επιθετικότητα, με τά42. Πρβλ. D. W. Winnicott, Playing and Reality, London/New York:
Routledge 1971¹ και σε ελλην. μτφρ.: Ντ. Βίννικοτ, Το παιδί, το παιχνίδι και η πραγματικότητα, Αθήνα: Καστανιώτης, 1979. Τη σημασία του παιχνιδιού ως τρόπου για
μίμηση δράσης των ενηλίκων (π.χ. “πίτες” με λάσπη) και συνακόλουθα για ανάληψη ρόλων και απόκτηση αυτοσυνειδησίας υπογράμμισε ιδιαίτερα ο αμερικανός φιλόσοφος Τζωρτζ Χέρμπερτ Μηντ (G. H. Mead, 1863-1931) στο κλασικό έργο του
“Mind, Self and Society”, Chicago: Univ. of Chicago Press, 1934˙ πρβλ. Anth.
Giddens, Κοινωνιολογία, μτφρ. και επιμέλεια Δ. Γ. Τσαούση, Αθήνα: Gutenberg,
2002, σελ. 85-87.
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σεις του νηπίου να επιδεικνύει απέναντι στους άλλους σκληρότητα και
καταπίεση. Η επιθετικότητα του νηπίου έχει, πάντως, τις περισσότερες φορές, συντελεστικό/ διεκδικητικό χαρακτήρα (instrumental
aggression), αποβλέπει δηλ. στην επίτευξη κάποιου σκοπού σχετικού
με κατοχή πραγμάτων (π.χ. απόκτηση αντικειμένου ή δικαιώματος, κυριαρχία περιοχής κ.λπ.) και όχι τόσο στην πρόκληση σε άλλους σωματικού ή ψυχικού πόνου και βλάβης για λόγους μοχθηρίας, γελοιοποίησης και εκδίκησης (hostile aggression), όπως αντίθετα συμβαίνει πολλές φορές στις μεγαλύτερες ηλικίες, π.χ. από 6 -7 ετών43.
Στην επιθετικότητα των νηπίων σημαντικό ρόλο διαδραματίζει
η σωματική κατασκευή, η ιδιοσυγκρασία, το φύλο και ο τρόπος διαπαιδαγώγησης του παιδιού: Παιδιά γεροδεμένα (“μεσομορφικά” κατά την τυπολογία του W. H. Sheldon) εμφανίζονται, έτσι, περισσότερο δραστήρια και επιθετικά από άλλα που έχουν σώμα πλαδαρό (“ενδομορφικά”) ή αδύναμο (“εκτομορφικά”). Περαιτέρω, επιθετικότερα
είναι τα παιδιά που έχουν έντονο συναισθηματισμό και χαμηλό αυτοέλεγχο. Επίσης τα αγόρια επιδεικνύουν κατά κανόνα μεγαλύτερη φανερή επιθετικότητα από τα κορίτσια, κυρίως λόγω της αυξημένης φυσικής τους δύναμης, της ανδρογόνου ορμόνης (τεστοστερόνης) που
υπάρχει σ’ αυτά, αλλά και της συνήθως κοινωνικά αποδεκτής ανατροφής των αγοριών με “ανδροπρεπή“ τρόπο. Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνες, και τα κορίτσια εμφανίζουν σε αυτήν την ηλικία επιθετικότητα, αλλά συγκαλυμμένη (π.χ. διάδοση ψιθύρων ή ενέργειες για αποκλεισμό
κάποιου/ κάποιας από την παρέα)44. Ακόμη, από άποψη βιωμάτων και
43. Πρβλ. E. Mavis Hetherington/Ross D. Parke, Child Psychology. A
Contemporary Viewpoint, revised by Ross D. Parke & Virginia Otis Locke, Boston
etc.: McGraw-Hill College, 1999⁵, σελ. 649 επ.˙πρβλ. Δημ. Ζάχαρη, Επιθετικότητα και Αγωγή, Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρη, 2003, σελ. 17 επ.
44. Diane E. Papalia et al., 20018, σελ. 304, όπου και παραπομπή σε μελέτη
των Μ.Κ. McNeilly-Choque/ C.H. Hart/ C.C. Robinson/ L. Nelson & S.F. Olsen,
Overt and relational forms of aggression on the playground: Correspondence
among different informants, εις: Journal of Research in Childhood Education,
11:1996, 47-67.
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τρόπου ανατροφής, επιθετικότερα είναι τα παιδιά εκείνα τα οποία βίωσαν μια πρώιμη αρνητική σχέση με τη μητέρα τους ή των οποίων οι γονείς επιβάλλουν σ’ αυτά αδικαιολόγητα αυστηρές ποινές και τα ελέγχουν σχολαστικά. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πέραν της οργής
που προκαλείται στο παιδί από την αψυχολόγητη αντίδραση των γονέων, δημιουργούνται σ’ αυτό και τα κίνητρα να μιμηθεί αργότερα την
επιθετική τους συμπεριφορά (γι’ αυτό, όπως έχει διαπιστωθεί, τα προβληματικά παιδιά γίνονται αργότερα και τα ίδια προβληματικοί γονείς).
Επιθετικότητα εκδηλώνουν, όμως, και τα παιδιά των οποίων οι γονείς
υιοθετούν απέναντί τους στάση υπερβολικής ανοχής μέχρις αδιαφορίας, ή και στάση υπερπροστασίας. Η ορθή δοσολογία της ελευθερίας
και του ελέγχου απέναντι στο παιδί βρίσκεται, επομένως, ενδιάμεσα, σε
ένα είδος “χρυσής τομής” μεταξύ των δύο άκρων.
Η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του νηπίου
Γενικότερα, από την άποψη της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης, κατά
τη θεωρία του Erikson, ανωτ., σελ. 25 επ.), το παιδί, έχοντας πλέον
ξεκινήσει να μιλάει και να ικανοποιεί μόνο του τις σωματικές του ανάγκες, αρχίζει περί τις αρχές της νηπιακής του ηλικίας (2ο με 3ο έτος)
να εγκαταλείπει την παθητική εξάρτησή του από το περιβάλλον. Και
επιδιώκει, έστω και με τάσεις αρνητισμού (λέγοντας συνεχώς “όχι”),
την απόκτηση αυτονομίας και αυτοπεποίθησης μέσα από τον ενεργητικό έλεγχο αυτού του περιβάλλοντος45. Σκόπιμο είναι, λοιπόν, κατά
την εν λόγω φάση, οι γονείς να ενισχύσουν αυτήν την τάση αυτονο-

45. Όπως εύστοχα παρατηρεί η Berthe Reymond - Rivier (Μπερτ Ρεϊμόν - Ριβιέ) στο έργο της “Η κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού” (μτφρ. Μαρίζα Ντε Κάστρο,
Αθήνα: Καστανιώτης, 1989), σελ. 79, “από τη σκοπιά του παιδιού, η κρίση του 3ου
χρόνου οδηγεί στην ανακάλυψη της ίδιας του της ατομικότητας, παράλληλα με την
ανακάλυψη της ατομικότητας του άλλου. Όπως πάντα, οι δύο αυτές διαδικασίες είναι συμπληρωματικές· το έντονο συναίσθημα του Εγώ σπρώχνει το παιδί να επιβεβαιωθεί απέναντι στον Άλλο και να δοκιμάσει τη δύναμή του αναμετρούμενο μ’ αυτόν, ενώ ταυτόχρονα η αντίσταση του Άλλου ενισχύει τη συνειδητοποίηση”.
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μίας του παιδιού, βοηθώντας το ταυτόχρονα να αποκτήσει υπευθυνότητα και αυτοέλεγχο στις ενορμήσεις του (π.χ., να μην επιμένουν
οι γονείς να ντύνουν αυτοί και να ταΐζουν το παιδί, ούτε και να μεγαλοποιούν τις όποιες αποτυχίες του, αλλά να του δίνουν ευκαιρίες για
ανάληψη πρωτοβουλιών σε καθημερινή βάση). Γονείς εξαιρετικά προστατευτικοί ή αυστηροί, όπως ήδη τονίσθηκε, δημιουργούν στο παιδί
ανασφάλειες και έλλειψη αυτοπεποίθησης46, με αποτέλεσμα να έχει το
παιδί όχι μόνο τάσεις επιθετικότητας, κατά τα προαναφερθέντα, αλλά επίσης μειωμένη ικανότητα στη λήψη αποφάσεων και στην εν γένει αντιμετώπιση των προβλημάτων του.
Επίσης και σε μεταγενέστερη περίοδο της νηπιακής ηλικίας, δηλ.
κατά τη φάση μεταξύ 3 και 6 ετών, το παιδί, ανάγοντας τον αρνητισμό σε σταθερή μορφή συμπεριφοράς (ιδίως περί το 4ο έτος της ηλικίας
του), προσπαθεί να αναπτύξει πρωτοβουλίες και δραστηριότητες προς
κάθε κατεύθυνση, χωρίς πάντως να ενδιαφέρεται για την ολοκλήρωσή
τους47. Εάν κάποιες από τις πρωτοβουλίες του αποτύχουν και συναντήσουν αντιδράσεις απόρριψης από το άμεσο περιβάλλον του, τότε υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν στο παιδί αισθήματα ενοχής, που θα
ανακόψουν σημαντικά τις περαιτέρω πρωτοβουλίες του και θα το καταστήσουν απομονωμένο (τάσεις φυγής) ή επιθετικό. Παράλληλα διαμορφώνεται βαθμιαία το «Υπερεγώ» (superego) του παιδιού ως μέσο κοινωνικοποίησης, δηλ. ως συνειδητοποίηση των κανόνων συμπεριφοράς που του επιβάλλονται από την κοινωνία (πρβλ. ανωτ., σελ. 23).
Η ηθικοκοινωνική ανάπτυξη του νηπίου
Ως προς την ηθικοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού κατά τη νηπιακή ηλικία, μπορούν να επισημανθούν τα ακόλουθα, που στηρίζο-

46. Τούτο είχε επισημανθεί από τον Rousseau ήδη από το 1762 - βλ. το έργο
του “Αιμίλιος ή περί Αγωγής”, I-III, μτφρ. Πολυτίμη Γκέκα, επιμ. Γ. Σπανός, Αθήνα:
Πλέθρον, 2001, βιβλ. ΙΙ, σελ. 104.
47. Πρβλ. Diane E. Papalia et al., 20018, 370 επ.
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νται κυρίως σε παρατηρήσεις του ελβετού Ζαν Πιαζέ (Jean Piaget,48
1896-1980) και του αμερικανού Λώρενς Κόλμπεργκ (Lawrence
Kohlberg, 1927-1987)49. Το παιδί κατά τη νηπιακή ηλικία προσπαθεί να διακρίνει το τι είναι “ηθικό” ή “καλό” και τι “ανήθικο” ή “κακό” με βάση το πώς αντιδρούν οι άλλοι (ιδίως οι γονείς) στις πράξεις του. Εάν, δηλ., η αντίδραση συνδέεται με αμοιβές και επιδοκιμασία, το παιδί θεωρεί ότι οι πράξεις είναι “σωστές”. Εάν όμως συνοδεύονται με επίπληξη και ποινές, τότε το παιδί αποφεύγει να τις τελέσει,
φοβούμενο την τιμωρία. Σ’ ένα επόμενο στάδιο, μάλιστα, καταλήγει
να εκλαμβάνει το παιδί ως ηθικές τις πράξεις που συνεπάγονται ευχάριστα αποτελέσματα ή αποτελέσματα ωφέλιμα για το ίδιο σε σχέση
με την επίτευξη κάποιου σκοπού (π.χ. δεν μαρτυράω την αταξία του
αδελφού μου, για να μη μαρτυρήσει κι εκείνος αργότερα στον πατέρα
μου κάποιες αντίστοιχες αταξίες μου). Πρόκειται επομένως για μια
ετερόνομη, ακόμη, ηθική ατομοκεντρικού χαρακτήρα, που συναρτάται προπάντων με τις αναμενόμενες (τιμωρητικές ή επιβραβευτικές)
αντιδράσεις από το άμεσο περιβάλλον του παιδιού και δεν πηγάζει
από κάποιο αυτόνομο σύστημα ηθικών αξιών του παιδιού. Επίσης η
αντιμετώπιση των “κακών” πράξεων από το παιδί αυτής της ηλικίας
έχει συνήθως (ως προς τους άλλους, όμως!) έναν απόλυτο χαρακτήρα “άσπρου/ μαύρου”: Όποιος κάνει μια “κακή” πράξη πρέπει να τι-

48. Στο έργο του “Τhe Moral Judgement of the Child”, London: Routledge
& Kegan Paul, 1932 (ανατ. 1965), ιδίως σελ. 193 επ., όπου γίνεται διάκριση, με
έμφαση σε αντίστοιχα αξιώματα, ανάμεσα σε ετερόνομη ηθική (“Right is to obey
the will of the adult”), αυτόνομη (“Truthfulness is necessary to the relations of
sympathy and mutual respect”) και ενδιάμεσο στάδιο (“Obey the rule itself ”).
49. Κατά σύνοψη στις μελέτες του “Development of moral character and
moral ideology”, εις: M. L. Hoffman & L. W. Hoffman (eds.), Review of child
development research, New York: Russel Sage Foundation, τ. 1, 1964, 231-359,
κατά παραπομπή Ι. Ν. Παρασκευόπουλου στο έργο του Εξελικτική Ψυχολογία, τ.
3, Αθήνα, 1985, σελ. 171 επ., και “The Child as Moral Philosopher”, εις: Pamela
Cantor (ed.), Understanding a Child’s World. Readings in Infancy through
Adolescence, New York etc.: McGraw-Hill, 1997, σελ. 274-283.
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μωρείται αυστηρά με βάση την έκταση της ζημιάς και, μάλιστα, έστω
και αν η ζημιά έγινε κατά λάθος (δηλ. από αμέλεια)50.

(γ) Η σχολική ηλικία
Οι νοητικές εξελίξεις κατά τη σχολική ηλικία
Η σχολική ή παιδική ηλικία, που διαρκεί συνήθως από το 6ο έτος
έως την έναρξη της εφηβείας (περί το 12ο έτος για τα κορίτσια και το
14ο για τα αγόρια –βλ. κατωτ., σελ. 50), σηματοδοτείται προπάντων
από το γεγονός ότι το παιδί πηγαίνει πλέον σχολείο και αποκτά έτσι
ένα νέο σημαντικό περιβάλλον κοινωνικοποίησης, πέρα από την οικογένειά του51. Οι νοητικές εξελίξεις και οι συναφείς ατέλειες της σκέψης που παρουσίαζε το παιδί, κατά φυσιολογικό τρόπο, στη νηπιακή
του ηλικία (εγωκεντρικότητα κ.λπ.) υποχωρούν αισθητά και το παιδί
είναι εφεξής σε θέση να προβαίνει σε λογικές νοητικές πράξεις. Μπορεί, έτσι, να αποδίδει σημασία στο ότι υπάρχουν και άλλες γνώμες ή
απόψεις εκτός από τη δική του, να αναστρέφει τα δεδομένα της αρχικής νοητικής πράξης (π.χ. επιστροφή από το όλο στα μέρη), να ταξινομεί τα αντικείμενα σε κατηγορίες και σε ευρύτερα ιεραρχικά σχήματα, να τοποθετεί σε σειρά διάφορα μεγέθη, να συνεξετάζει περισσότερα του ενός χαρακτηριστικά σ’ ένα πρόβλημα κάθε φορά, κ.τ.ό.52
Ωστόσο η σκέψη του παραμένει, κατά τον Piaget, δέσμια της συγκεκριμένης πραγματικότητας και του υλικού της άμεσης εμπειρίας: Το
παιδί δεν μπορεί ακόμη να χρησιμοποιεί αφηρημένες έννοιες, εάν δεν
έχει μπροστά του συγκεκριμένες οπτικές παραστάσεις, ούτε και να κινείται με άνεση στον χώρο των υποθέσεων και των θεωριών (περίοδος
50. Πρβλ. Diane E. Papalia et al., 20018, σελ. 336-337 και 429 επ.
51. Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται συνήθως λόγος για δευτερογενή κοινωνικοποίηση -πρβλ. Anthozoe Chaidou, Junge Ausländer aus Gastarbeiterfamilien
in der Bundesrepublik Deutschland, Frankfurt/M. etc.: Peter Lang, 1984, 94 επ.
52. Βλ. Diane E. Papalia et al., 20018, σελ. 331 επ.
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της συγκεκριμένης σκέψης, κατά τον Piaget από το 7ο έως το 11ο έτος
–ανωτ., σελ. 27).
Η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη κατά τη σχολική ηλικία
Αντίστοιχες ενδιαφέρουσες εξελίξεις σημειώνονται και ως προς
την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού: Έχοντας ήδη βιώσει το παιδί,
συνήθως περί το 4ο έτος, το συντροφικό παιχνίδι και την παρέα, αποσπάται σταδιακά από την προσκόλληση στην οικογένεια και συμμετέχει πλέον ενεργά σε ομάδες συνομηλίκων του, αλλά του ιδίου φύλου.
Η συμμετοχή στις ομάδες αυτές και η ταυτόχρονη ανάπτυξη παιδικής
φιλίας με ομοφύλους του (“κολλητούς”) τού παρέχει τη δυνατότητα
μιας πρώτης διαβίωσης μέσα σε (μικρό) οργανωμένο κοινωνικό σύνολο και χωρίς την προστατευτική ασπίδα της οικογένειας. Το παιδί μαθαίνει, έτσι, ν’ αναπτύσσει πρωτοβουλίες που κατευθύνονται στην ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο
Erikson, το παιδί σ’ αυτή την ηλικία “αναπτύσσει μια αίσθηση εργατικότητας -δηλαδή προσαρμόζεται στους ανόργανους νόμους του κόσμου των εργαλείων. Μπορεί να γίνει πρόθυμη και αφοσιωμένη μονάδα σε μια παραγωγική κατάσταση (...). Η βασική αρχή της εργασίας
(εδώ ο Erikson παραπέμπει στον Αϊβς Χέντρικ [= Ιves Hendrik], αμερικανό ψυχαναλυτή) του διδάσκει την ευχαρίστηση της αποπεράτωσης της εργασίας με σταθερή προσοχή και επιμελή φροντίδα”53. Επίσης το παιδί μαθαίνει να αξιολογείται επί ίσοις όροις για τις επιδόσεις
του με άλλα παιδιά μέσα σε ανταγωνιστικό περιβάλλον. Τέλος, μαθαίνει
να βλέπει κατάματα και να αντιμετωπίζει μόνο του τις όποιες αδυναμίες του, οι οποίες έως τότε γίνονταν, ίσως, ανεκτές ή, αντίστροφα, μεγιστοποιούνταν άνευ λόγου από τους γονείς και τα άλλα μέλη της οικογένειάς του. Σημειώνεται, λοιπόν, σε αυτή τη σχολική ηλικία -κατά κανόνα-, μια (μικρή, έστω) εξομάλυνση των όποιων αποκλίσεων στην προ-

53. Βλ. Erik H. Erikson, Η παιδική ηλικία και η κοινωνία, Αθήνα: Καστανιώτης, 1990, σελ. 271.
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σωπικότητά του παιδιού και, κυρίως, μια ουσιαστική, έστω και ασυνείδητη, προσπάθεια προσαρμογής της στα πρότυπα συμπεριφοράς που
αναδεικνύονται από την “ομάδα αναφοράς” των συνομηλίκων του και,
έμμεσα, της κοινωνίας του54. Ωστόσο μέσα στη νέα αυτή πραγματικότητα του σχολείου ελλοχεύει ο κίνδυνος να εμφανίσει το παιδί, ιδίως σε
μικρότερες τάξεις, σχολική φοβία -συνήθως λόγω οικογενειακής υπερπροστασίας και προσκόλλησης στη μητέρα του-, οπότε και παρουσιάζει
τάσεις αποφυγής του σχολείου (π.χ. ψευδοασθένειες). Ακόμη, υπαρκτός είναι και ο κίνδυνος να μη γίνει αποδεκτό το παιδί από τους συνομηλίκους του (διότι είναι ντροπαλό, κακότροπο, αδιάφορο με τους άλλους κ.λπ.). Σε τέτοιες περιπτώσεις, το παιδί ενδέχεται είτε να διαμορφώσει κάποιον αρνητικό κοινωνικό τύπο, όπως του “αστείου (“καραγκιόζη”) της παρέας”, του “γλείφτη”, του “σπασίκλα” κ.λπ., είτε, ακόμη
χειρότερα, να εκδηλώσει κάποια μορφή προβληματικής συμπεριφοράς
(υπερβολική επιθετικότητα και καταστροφική διάθεση, αρνητισμό και
ανυπακοή, εσωστρέφεια, αίσθημα μειονεξίας, άγχος). Πάντως θα πρέπει εδώ να επισημανθεί ότι έως ένα βαθμό η επιθετικότητα είναι και σ’
αυτή την ηλικία εύλογη και αναμενόμενη. Μάλιστα, όπως σημειώθηκε
ήδη (ανωτ., σελ. 41), η επιθετικότητα στις ηλικίες από 6-7 ετών και πάνω εμφανίζει πλέον λιγότερο τον “συντελεστικό”/instrumental - διεκ54. Για τον ρόλο και τη σημασία που έχει για την κοινωνικοποίηση του παιδιού
η συναναστροφή του με ομάδες συνομηλίκων βλ. π.χ. John W. Santrock, Adolescence,
Boston etc.: McGraw-Hill, 1998⁷, σελ. 210 επ. και Sueann Robinson Ambron,
Child Development, New York etc.: Holt, Rinehart and Winston, 19813, σελ. 447
επ. Πάντως κατά τον Ζωρζ Ντεβερέ (Georges Devereux, 1908-1985), γνωστό ανθρωπολόγο και ψυχίατρο, ιδρυτή της εθνοψυχιατρικής, η επίδραση (θετική ή αρνητική) της οικογένειας φαίνεται να είναι σημαντικότερη εκείνης των συνομηλίκων,
με την έννοια ότι τα παιδιά που παρασύρονται εύκολα από τις παρέες τους προέρχονται συνήθως από οικογένειες ιδιαίτερα επιτρεπτικές ή υπεράγαν αυστηρές, ενώ,
αντιθέτως, παιδιά με ισχυρό, αυτόνομο ηθικό χαρακτήρα μεγαλώνουν συνήθως σε
οικογένειες με μέτρια έως υψηλά επίπεδα πειθαρχίας και ελέγχου (βλ. ιδίως το έργο
του: Essais d’ ethnopsychiatrie générale, Paris Gallimard, 1970, κατά παραπομπή
της Sueann Robinson Ambron / Neil J. Salkind, Child Development, New York etc:
Holt, Rinehart and Winston, 19813, σελ. 454 επ.).
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δικητικό χαρακτήρα της νηπιακής ηλικίας και αρχίζει να έχει έναν έντονο χαρακτήρα μοχθηρής επισήμανσης των (όποιων) “κακώς κειμένων”
στους άλλους, με διάθεση μάλιστα πρόκλησης, αμφισβήτησης ή και
γελοιοποίησης των άλλων (οι αγγλοσάξωνες την αποκαλούν “εχθρική
επιθετικότητα”: hostile aggression)55.
Φαινόμενα υπερβολικής επιθετικότητας, αρνητισμού και άγχους
προκαλούνται και στην περίπτωση που οι επιδόσεις του παιδιού στο
σχολείο είναι κάτω από το αναμενόμενο (“υποεπίδοση”), όταν δηλ., κατά την ορολογία του Erikson (ανωτ., σελ. 25), το παιδί δεν μπορεί να
επιλύσει την αναπτυξιακή κρίση της ηλικίας του και να εκπληρώσει με
την δέουσα επιμέλεια τα καθήκοντα που του αναθέτουν56. Το παιδί διαμορφώνει τότε μιαν αρνητική εικόνα όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για τον κόσμο γύρω του, φθάνοντας πολλές φορές στο σημείο να
τηρεί απορριπτική στάση απέναντι στις καθιερωμένες κοινωνικές αξίες.
Βεβαίως, οι δυσμενείς αυτές επιπτώσεις μπορούν να αμβλυνθούν
με διάφορες τεχνικές, όπως εάν οι γονείς και η οικογένεια “απαλλαγούν
από το σύνδρομο και τον πειρασμό του τέλειου παιδιού”57, καθώς και
εάν, ταυτόχρονα, το παιδί ενθαρρυνθεί από την οικογένειά του και τον
δάσκαλο να αναπτύξει δεξιότητες στις οποίες εκ φύσεως υπερέχει (π.χ.
αθλητισμός, ζωγραφική, γνώση των Η/Υ, τεχνικές εργασίες ή κατασκευές). Εξάλλου, ενδεδειγμένο είναι οι γενικότερες επιδόσεις του παιδιού να αξιολογούνται σε σχέση με την πρόοδο που το ίδιο επιτυγχάνει κάθε φορά, ανεξάρτητα δηλ. από τις όποιες επιδόσεις των συνομη55. E. Mavis Hetherington / Ross D. Parke, όπ. π., 19995, σελ. 650 επ.
56. Πρβλ. Diane E. Papalia, 20018, σελ. 370-371. Για το πρόβλημα των υποεπιδόσεων και της σχολικής αποτυχίας βλ. και Ι. Κούρου, Ψυχοπαθολογία της σχολικής
αποτυχίας, εις: Ι. Κούρου (επιμ.), Ψυχολογικά Θέματα Παιδιών και Εφήβων, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1993, 58-64 και Ν. Φακιολά, Σχολική αποτυχία και κοινωνικός αποκλεισμός, εις: Δέσπ. Παπαδοπούλου, Κοινωνικός Αποκλεισμός για τους
ανθρώπους που παραμερίζουμε, Αθήνα: Αρμός, 2002, 111-120.
57. Μερόπης Σπυροπούλου, Η επίδραση της οικογένειας, περ. “Αστυνομική
Επιθεώρηση”, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2003, 106-108: 107.
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λίκων του. Σε κάθε περίπτωση, πολλές δεξιότητες δημιουργικού χαρακτήρα, που βοηθούν το παιδί αργότερα να διαπρέψει στην κοινωνική
ζωή (πνευματική ευλυγισία, απελευθέρωση από τις στερεότυπες και
“έτοιμες” λύσεις, περιέργεια για ό,τι συμβαίνει στον περιβάλλοντα χώρο, παραγωγή νέων πρωτότυπων ιδεών), είναι στοιχεία τα οποία ούτε μπορούν εύκολα να συλληφθούν από τις κλασικές μετρήσεις νοημοσύνης58, αλλ’ ούτε και αποτελούν, συνήθως, αντικείμενο βαθμολογικής
αξιολόγησης και ουσιαστικής προώθησης μέσα στο τυπικό σχολικό περιβάλλον. Επομένως οι σχολικές υποεπιδόσεις ή αποτυχίες δεν προδικάζουν με κανένα τρόπο τη μελλοντική εξέλιξη ενός παιδιού. Εάν πάντως η σχολική υποεπίδοση ή/ και η γενικότερη αποτυχία του παιδιού
να γίνει αποδεκτό από τους συνομηλίκους του δεν αντιμετωπισθούν
με εύστοχο τρόπο από τους γονείς και τους δασκάλους του, τότε το
παιδί πιθανόν να βυθισθεί ακόμη περισσότερο στον εαυτό του και είτε
–στην καλύτερη περίπτωση- να αναπτύξει στο έπακρο τις όποιες σημαντικές πνευματικές δυνάμεις έχει εντός του, ώστε να αποδείξει έτσι
την αξία του στους άλλους [θεωρία του αυστριακού Άλφρεντ Άντλερ
(Alfred Adler, 1870-1937) για το αίσθημα της κατωτερότητας], είτε,
αντίθετα, να ολισθήσει στην αποκλίνουσα συμπεριφορά και την παραβατικότητα.
Η ηθικοκοινωνική ανάπτυξη κατά τη σχολική ηλικία
Σημαντικές διαφοροποιήσεις εμφανίζει όμως το παιδί κατά τη
σχολική ηλικία και ως προς την ηθικοκοινωνική του ανάπτυξη. Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες μελέτες του Piaget και του Kohlberg, το παιδί αρχίζει να συμμορφώνεται στα πρότυπα και τις προσδοκίες του άμε58. Σχετική η άποψη του J. P. Guilford για τη δομή της ανθρώπινης σκέψης
π.χ. στο έργο του Creative talents: Their Nature, Uses and Development, Buffalo,
N.Y.: Barely, 1986, καθώς και η θεωρία του Howard Gardner για τις πολλαπλές μορφές ευφυίας, εκ των οποίων ορισμένες μόνον αναδεικνύονται και καλλιεργούνται σε
κάθε πολιτισμό (βλ. ιδίως το έργο του Frames of Mind: The Theory of Multiple
Intelligences, New York: Basic Books, 1983).
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σου περιβάλλοντός του όχι τόσο, πλέον, από τον φόβο της τιμωρίας,
όσο, κυρίως, για να αποφύγει την απόρριψή του από αυτό το περιβάλλον, που άλλωστε περιλαμβάνει εφεξής όχι μόνο την οικογένεια, αλλ’
επίσης το σχολείο και τους συμμαθητές ή τους συνομηλίκους του γενικότερα. Η ηθική του παιδιού αποκτά έτσι έναν ευρύτερο χαρακτήρα,
πέρα από το ετερόνομο και ατομοκεντρικό πλαίσιο της νηπιακής ηλικίας: Το παιδί λαμβάνει υπόψη του, έως ένα βαθμό, και το κατά πόσον οι
πράξεις του δημιουργούν ευχάριστα ή δυσάρεστα συναισθήματα στους
άλλους. Τούτο σχετίζεται και με τη νοητική ανάπτυξη του παιδιού σ’
αυτήν την ηλικία, οπότε απελευθερώνεται από τον εγωκεντρικό τρόπο σκέψης του. Μάλιστα το παιδί αρχίζει τον ίδιο καιρό να αντιλαμβάνεται ότι πέρα από τους κανόνες του άμεσου περιβάλλοντός του υπάρχουν και άλλοι κανόνες, ευρύτερου περιεχομένου, οι νόμοι, τους οποίους μάλιστα το παιδί εκλαμβάνει ως αμετάβλητο κριτήριο ηθικότητας.
Πάντως από την άλλη πλευρά, η στάση του παιδιού απέναντι σε
θέματα ηθικής, ενόψει και του ευρύτερου περιβάλλοντος (με διαφορετικές αντιλήψεις), μέσα στο οποίο κινείται το παιδί, αρχίζει να εμφανίζει περισσότερες αποχρώσεις. Οι ηθικοί κανόνες αντιμετωπίζονται ως
κοινωνικές συμβατικότητες (γι’ αυτό και ο Kohlberg, ανωτ., σελ. 28,
κάνει λόγο, ως προς αυτήν την περίοδο, για “ημιαυτόνομη ή συμβατική
ηθική”: conventional morality), που δεν έχουν απόλυτο περιεχόμενο,
ούτε και συνεπιφέρουν οπωσδήποτε κυρώσεις, αλλά συναρτώνται με
τις εκάστοτε ειδικές περιστάσεις, π.χ. με τον βαθμό υπαιτιότητας (π.χ.
δόλος, αμέλεια). Μέσα στο πλαίσιο αυτής της συμβατικής ηθικής, η
συμμόρφωση με τους ηθικούς κανόνες γίνεται κυρίως λόγω της αυθεντίας που εξασκούν στο παιδί οι εκφραστές αυτών των κανόνων-προτύπων (γονείς, δάσκαλοι, φίλοι, ευρύτερη κοινωνία), αλλά και λόγω
της επιθυμίας του παιδιού να συμβάλλει στη διατήρηση της κοινωνικής τάξης, εκπληρώνοντας έτσι ένα καθήκον που θα του εξασφαλίζει
την επιδοκιμασία των άλλων.
Επίσης, σημαντικό ρόλο για τη συμμόρφωση του παιδιού σ’ αυτούς τους κανόνες διαδραματίζουν και ορισμένες ψυχολογικές διεργασίες. Κατά τους συμπεριφοριστές, η συμμόρφωση συντελεί σε μείωση
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του φόβου της τιμωρίας και διευκολύνεται από τη μίμηση της συμπεριφοράς ενηλίκων, οι οποίοι λειτουργούν για το παιδί ως πρότυπο. Από
την άλλη πλευρά, κατά την ψυχαναλυτική προσέγγιση, οι ενλόγω διαδικασίες συνδέονται με καταστάσεις αναγόμενες στη λειτουργία του
«Υπερεγώ» (superego) ως “συνείδησης” που παράγει τύψεις και αισθήματα ενοχής: Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης τονίζεται ιδίως η
σημασία της ταύτισης των προτύπων παιδιού και γονέα του ίδιου φύλου, μέσω του «Υπερεγώ»59.
Σε κάθε περίπτωση, οι ποινές που επιβάλλονται από τους γονείς
ή τους δασκάλους όταν παραβιάζονται αυτοί οι κανόνες, θα πρέπει να
εκτελούνται χωρίς καθυστέρηση, να βρίσκονται σε άμεση σχέση με το
παράπτωμα του παιδιού και να είναι ανάλογες με τη βαρύτητα του παραπτώματος. Αντίστροφα, εξαιρετικά άστοχο είναι να αποτελούν τα
παραπτώματα του παιδιού απλώς την αφορμή για ξέσπασμα των νεύρων του γονέα, και μάλιστα με χαρακτηρισμούς προσβλητικούς για
την ίδια την προσωπικότητα του παιδιού (“δεν αξίζεις τίποτα”)60. Επίσης, άτοπο είναι να παρατηρείται ασυνέπεια στην αντιμετώπιση του
ίδιου παραπτώματος είτε διαχρονικά (άλλοτε επιεικής μεταχείριση και
άλλοτε αυστηρή), είτε και σε σχέση με τους δύο γονείς (άλλη μεταχείριση από τον ένα γονέα και άλλη από τον άλλο), αν και χρήσιμο είναι
κάποιος από τους γονείς να βρίσκεται από ψυχολογική άποψη κοντύτερα στο παιδί.

59. Βλ. Ι. Ν. Παρασκευόπουλου, Εξελικτική Ψυχολογία, τ. 3, Αθήνα, 1985,
σελ. 182 επ.
60. Ευλόγως, η εξουσία του γονέα είναι ευκολότερα αποδεκτή από το παιδί
και τον έφηβο, όταν βασίζεται σε γνήσιο ενδιαφέρον για το συμφέρον του ανηλίκου
και όχι σε επίδειξη κυριαρχίας και δύναμης - βλ. Χρύσας Τζουμάκα-Μπακούλα, Επανάσταση ή Αρμονική Συμπόρευση, περ. “Ιατρικά” της “Ελευθεροτυπίας”, 4.3.2003,
σελ. 45-49:48.
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(δ) Η εφηβική ηλικία61
Οι ραγδαίες βιοσωματικές και άλλες μεταβολές της εφηβικής ηλικίας
Η εφηβική ηλικία είναι η σημαντικότερη περίοδος του ανηλίκου
πριν από την είσοδό του στην ωριμότητα, αποτελεί, δηλ., κατά κάποιο
τρόπο, το κατώφλι προς την ωριμότητα. Κατά την ηλικία αυτή, που ξεκινάει τυπικά με την εμφάνιση της πρώτης έμμηνης ρύσης στα κορίτσια (κατά μέσο όρο περί τα 12 έτη) και της πρώτης εκσπερμάτισης
στα αγόρια (κατά μέσο όρο περί τα 14 έτη)62, συντελούνται στον ορ61. Από την ειδική βιβλιογραφία για την ψυχολογία της εφηβείας βλ. π.χ.:
John W. Santrock, Adolescence, Boston etc: McGraw - Hill, 1998⁷ και Harke
Bosma / Sandy Jackson (eds.), Coping and Self - Concept in Adolescence, Berlin/
London etc.: Springer - Verlag, 1990 -πρβλ. τα παλαιότερα αλλά κλασικά έργα Karl C. Garrison, Psychology, Engelwood Cliffs, N. J.: Prentice - Hall, 1956
(repr. 1962) και Albert Bandura/ Richard H. Walters, Adolescent Aggression,
New York: The Ronald Press Company, 1959. Βλ. επίσης συλλογές με αυτούσια κλασικά κείμενα για την εφηβεία στα έργα: Mollie S. Smart/ Russel C. Smart/
Laura S. Smart (eds.), Adolescents. Development and Relationships, New York/
London: Macmillan/ Collier, 19782 (ιδιαίτερα αξιόλογο και χρηστικό βιβλίο, το
οποίο εκτός από κείμενα συγγραφέων έχει και ευσύνοπτες αλλά τεκμηριωμένες εισαγωγικές αναπτύξεις για το κάθε κείμενο από τους επιμελητές έκδοσης) και Aaron
H. Esman (ed.), The Psychology of Adolescence. Essential Readings, Madison /
Connecticut: International Universities Press, Inc., 1975 (repr. 1990).
62. Πρβλ. και Samuel S.C. Yen/ Robert B. Jaffe, Reproductive Endocrinology,
Philadelphia/ London etc.: W.B. Saunders, 19913, κεφ. 15, σελ. 513. Ωστόσο, και
πριν από την εμφάνιση της έμμηνης ρύσης ή της πρώτης εκσπερμάτισης σημειώνονται ήδη σημαντικές βιοσωματικές μεταβολές (συνήθως από το 11ο έτος), οι οποίες καλύπτονται από την έννοια της “προεφηβείας”. Συνήθως στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία γίνεται διάκριση ανάμεσα αφ’ ενός στην ήβη (puberty), δηλ. στη
διαδικασία των βιοσωματικών μεταβολών που εμφανίζονται στο τέλος της παιδικής ηλικίας και καθιστούν το άτομο ικανό για αναπαραγωγή, και αφετέρου στην
εφηβεία (adolescence), δηλ. στη χρονική περίοδο της ανάπτυξης του ανηλίκου κατά την οποία διαδραματίζονται στον οργανισμό του οι βιοσωματικές μεταβολές της
ήβης, αλλ’ επίσης και οι μεταβολές που αφορούν τη νοητική, ψυχοκοινωνική και
ηθικοκοινωνική του ανάπτυξη έως την ενηλικίωσή του. Με την ευκαιρία ας σημειω-
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γανισμό του νέου συνταρακτικές και ραγδαίες βιοσωματικές μεταβολές,
που κατευθύνονται στο να καταστεί το άτομο ικανό για αναπαραγωγή.
Ειδικότερα, κατά την κυρίως εφηβεία παρατηρούνται ριζικές αλλαγές,
που αφορούν:
• τη θεαματική μεταβολή των οργάνων και οργανικών συστημάτων (κυκλοφορικού, αναπνευστικού, πεπτικού κ.λπ.), με χαρακτηριστικότερη αλλαγή την ωρίμαση της γενετήσιας λειτουργίας,
• την επιμήκυνση των οστών, και
• τη γενικότερη μεταβολή των αναλογιών του σώματος.  
Είναι γνωστό ότι κατά την περίοδο της κυρίως εφηβείας, που διαρκεί συνήθως έως το 16ο έτος, αλλά και αργότερα, κατά τη λεγόμενη περίοδο της μετέπειτα εφηβείας (17ο έως 20ό έτος περίπου), το βάρος του
παιδιού αυξάνει περίπου κατά 50% και το ύψος του περί το 25%. Επίσης εμφανίζονται τα δευτερεύοντα γνωρίσματα της ήβης: ηβική κόμη
(εφήβαιο) και τρίχωση των μασχαλών και του εν γένει σώματος, αλλαγή της φωνής, διόγκωση του στήθους στα κορίτσια, διόγκωση των όρχεων στα αγόρια, κ.λπ. Όλες αυτές οι αλλαγές οφείλονται στην έκκριση των φυλετικών ορμονών, δηλ. των οιστρογόνων για τα κορίτσια και
των ανδρογόνων (τεστοστερόνης) για τα αγόρια. Οι ορμόνες αυτές
παράγονται από τις ωοθήκες στα κορίτσια και τους όρχεις στα αγόρια,
δηλ. από τους γεννητικούς αδένες, οι οποίοι με τη σειρά τους ενεργοποιούνται (διεγείρονται) από την υπόφυση (στον εγκέφαλο).
Εξαιτίας των βιοσωματικών αλλαγών του, ο έφηβος εμφανίζει ψυχική αναστάτωση, άγχος και εκνευρισμό, καθώς δυσκολεύεται ακόμη να
συνηθίσει τη νέα πραγματικότητα του σώματός του. Σύμφωνα με την
θεί ότι σε αντίθεση με παλαιότερες εποχές, η εφηβεία στις χώρες του δυτικού πολιτισμού αρχίζει πλέον νωρίτερα από άλλοτε (λόγω της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και των συνθηκών διατροφής) και ολοκληρώνεται αργότερα (λόγω επιμήκυνσης του χρόνου σπουδών ή και του χρόνου διαβίωσης μέσα στην οικογένεια –
βλ. κατωτ. σελ. 191 και σημ. 237α) - πρβλ. Diane E. Papalia et al., 20018, σελ. 410411, 412 και Mollie S. Smart / Russel C. Smart / Laura S. Smart, Adolescents.
Development and Relationships, New York / London: Macmillan/Collier,
1978², 3 επ.
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άποψη του Φρόϋντ, κατά την εφηβεία η γενετήσια διέγερση αφυπνίζει
πρωτόγονα ένστικτα, αυξάνει τη δύναμη των ασυνείδητων ενορμήσεων («Εκείνο») και διαταράσσει την ψυχική ισορροπία που είχε επιτευχθεί στη μέση παιδική ηλικία. Όπως, δε, παρατηρούν οι Michael Cole
και Sheila R. Cole63, «το κύριο αναπτυξιακό έργο της εφηβείας είναι η
επαναφορά της ισορροπίας των ψυχικών δυνάμεων, με την επανενσωμάτωσή τους σε νέους πιο ώριμους τρόπους που είναι συμβατοί με τις
νέες σεξουαλικές ικανότητες του ατόμου».
Ειδικότερα, αλλαγές παρατηρούνται σε ολόκληρη την ψυχοσύνθεση του εφήβου, η οποία εμφανίζει έτσι έντονες ψυχικές μεταπτώσεις:
από το πάθος και τις συναισθηματικές εκρήξεις στην αδιαφορία, από τη
χαρά στη λύπη, την κακοκεφιά και τη μελαγχολία, από τη θρασύτητα
στην αιδημοσύνη και την αμηχανία (ιδίως σε κοινωνικές εκδηλώσεις),
από τον άκρατο εγωισμό στην αυταπάρνηση και την αυτοθυσία, από
την ανιδιοτέλεια στη χρησιμοθηρία, από την υπερδιέγερση στον λήθαργο, από τη βουλιμία στην ανορεξία κ.τ.ό. Ταυτόχρονα ο έφηβος παρουσιάζει αδυναμία στη συγκέντρωση της προσοχής του, αφηρημάδα
και τάσεις ονειροπόλησης.
Επίσης, κατά την περίοδο αυτή ο έφηβος γίνεται πρόσκαιρα αδέξιος στις κινήσεις του (π.χ. ρίχνει κάτω το φλιτζάνι που θέλει να πιάσει,
διότι τα οστά των χεριών έχουν αυξηθεί δυσανάλογα προς τους μύς που
τα κινούν και ο έφηβος δεν συντονίζει επιτυχώς τις κινήσεις του).

63. Μichael Cole/ Sheila R. Cole, Η ανάπτυξη των παιδιών, τ. Γ’: Εφηβεία,
μτφρ. Μαρίας Σόλμαν, επιμ. Παν. Βορριά και Ζαΐρας Παπαληγούρα, Αθήνα: Τυπωθήτω, 2002 (α’ αμερ. έκδοση 1989), σελ. 34.
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Οι νοητικές εξελίξεις κατά την εφηβική ηλικία64
Σε επίπεδο νοητικής ανάπτυξης ο έφηβος είναι πλέον σταδιακά σε
θέση, κατά τον Piaget65, να σκέπτεται αφαιρετικά (περίοδος της αφαιρετικής σκέψης -πρβλ. ανωτ., σελ. 27). Μπορεί, δηλ., πλέον, να διατυπώνει προτάσεις και υποθέσεις αντίθετες με την πραγματικότητα, να χειρίζεται σύμβολα με αφηρημένο-τυπικό περιεχόμενο ανεξάρτητο από τις
προσωπικές του εμπειρίες και, κυρίως, να διαμορφώνει μέσα από συνδυασμούς νέες εναλλακτικές λύσεις και ερμηνείες για τα διάφορα φαινόμενα ή ζητήματα που τον απασχολούν, και να προκρίνει την εκάστοτε, κατά τη γνώμη του, καλύτερη λύση. Η σκέψη του βασίζεται έτσι,
πλέον, σε πιθανότητες, σε θεωρητικά συστήματα, σε αναζήτηση τεκμηρίων και σε λογικά σχήματα επαγωγικού, απαγωγικού και αναλογικού συλλογισμού, τα δε προβλήματα ο έφηβος τα αντιμετωπίζει κυρίως με ιδεοσυλλογιστικά επιχειρήματα, και όχι τόσο πολύ, πλέον, με ενστικτώδεις τάσεις ή ενορμήσεις. Ωστόσο, η αφαιρετικότητα αυτή της
σκέψης συνήθως δεν φθάνει σε πλήρη ανάπτυξη, αλλά αφορά ορισμένο
μόνο τύπο προβλημάτων κάθε φορά. Σύμφωνα, μάλιστα, με έρευνα του
E. Dulit66, ικανότητα να επιλύουν όλα τα προβλήματα τυπικής σκέψης

64. Πρβλ. Ι.Ν. Παρασκευόπουλου, Εξελικτική Ψυχολογία, τ. 4 (Εφηβική Ηλικία), Αθήνα, 1985, σελ. 33 επ., 23 επ. και Γ. Τσιάντη, Φυσιολογικά Χαρακτηριστικά της Εφηβείας, εις: του ιδίου, Ψυχική υγεία του παιδιού και της οικογένειας, τχ. Α’,
Αθήνα: Καστανιώτης, 1991, 45-53: 45 επ.
65. Βλ. ιδίως Jean Piaget, The Intellectual Development of the Adolescent
(1969), εις: Aaron H. Esman (ed.), The Psychology of Adolescence. Essential
Readings, Madison/ Connecticut: International Universities Press, Inc., 1975
(repr. 1990), 104-108. Για κριτική στις θέσεις του Πιαζέ βλ. π.χ. Μichael Cole/
Sheila R. Cole, Η ανάπτυξη των παιδιών, τ. Γ’: Εφηβεία, μτφρ. Μαρίας Σόλμαν,
επιμ. Παν. Βορριά και Ζαΐρας Παπαληγούρα, Αθήνα: Τυπωθήτω, 2002 (α’ αμερ. Έκδοση 1989), σελ. 112 επ..
66. Adolescent thinking à la Piaget: “The format stage”, εις: R. E. Grinder
(ed.), Studies in Adolescence, London: Macmillan, 1975, 3, 536-556, κατά παραπομπή του Ι.Ν. Παρασκευόπουλου, Εξελικτική Ψυχολογία, τ. 4, Αθήνα, 1985, σελ.
120 και σημ. 2.
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εμφανίζουν μόνο το 1/3 έως 1/4 των εφήβων και ενηλίκων. Σε αντίθεση, όμως, με αυτή τη διαπίστωση, όλα τα φυσιολογικά άτομα φαίνεται
ότι φθάνουν έως το αμέσως προηγούμενο (σχολικό) επίπεδο της λεγόμενης συγκεκριμένης σκέψης.
Σε κάθε περίπτωση, η σκέψη του έφηβου διέπεται από την τάση
να δομεί ολοένα νέους συλλογισμούς και να διαμορφώνει στο μυαλό
του καταστάσεις υποθετικές που θα μπορούσαν, όμως, να είναι υπαρκτές, στο πλαίσιο ενός καλύτερου κόσμου. Το δυνατό γίνεται έτσι επιθυμητό, ενώ το πραγματικό φαντάζει ως αδιάφορο ή απορριπτέο67, και
συνήθως δεν λαμβάνεται υπόψη το πόσο εφικτή και ρεαλιστική είναι
μια προσπάθεια.
Ο βασικός αυτός τρόπος σκέψης του εφήβου χαρακτηρίζεται,
επομένως, από ιδεαλισμό, αλλά και ριζοσπαστισμό και μαχητικότητα,
από μια γενικότερη δηλ. τάση “ν’ αλλάξουμε τον κόσμο και να τον αλλάξουμε τώρα”. Συνακόλουθα, ο έφηβος εμφανίζει φιλοδοξίες να διαδραματίσει ρόλο μέσα στον περίγυρό του, αλλά και αρνητισμό, διάθεση,
δηλ., ν’ αμφισβητεί την εξουσία και ν’ ασκεί κριτική τόσο στους φορείς
της εξουσίας (γονείς, δασκάλους, αστυνομικούς κ.λπ.) όσο και στην
κυρίαρχη ιδεολογία μιας κοινωνίας68.Στρατεύεται, έτσι, πολλές φορές
σε ακραίες οργανώσεις, κινήματα και ομάδες (π.χ. χούλιγκανς) ή/ και
επιδίδεται, εφ’ όσον προκύψει ανάγκη, σε πράξεις παράτολμες και ηρωικές. Όπως είχε πει κάποτε εύστοχα ο Churchill, εάν ο νέος δεν επαναστατήσει δεν έχει ψυχή, αλλά και εάν εμμείνει στην επαναστατικότητά του
αυτήν αργότερα, τότε δεν έχει μυαλό...
Καθίσταται προφανές ότι η ριζοσπαστική αυτή διάθεση του νέ-

67. Πρβλ. Mollie S. Smart / Russel C. Smart / Laura S. Smart, Adolescents.
Developments and Relationships, New York / London: Macmillan / Collier,
1978², σελ. 62 επ.
68. Το φαινόμενο των νέων οι οποίοι τηρούν ιδιαίτερα κριτική ή και αρνητική
στάση απέναντι στις επικρατούσες αρχές και πολιτιστικές αξίες της εποχής τους έχει
μελετηθεί κατά καιρούς σε αναφορά και με την έννοια της “πολιτικής ανυπακοής”
(civil disobedience). Για την έννοια αυτής πρβλ. και κατωτ., σελ. 184 και σημ. 220.
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ου είναι όχι μόνο -ορμονικά- απολύτως δικαιολογημένη, αλλά και
-φυλογενετικά- επιθυμητή, καθώς μέσα από τον ενθουσιώδη ιδεαλισμό των νέων μπορεί, πράγματι, να μορφοποιηθεί και να επιδιωχθεί το ιδανικό μιας καλύτερης κοινωνίας69. Ενδιαφέρον είναι μάλιστα να σημειωθεί ότι σε ορισμένες αρχαίες ή αρχέγονες κοινωνίες (π.χ. στη Ζάμπια και τη Νέα Γουινέα) παρατηρήθηκαν ειδικές τελετές με τις οποίες χαιρετιζόταν πανηγυρικά η είσοδος ενός παιδιού
στην εφηβεία, γινόταν απόσπασή του από το οικογενειακό του περιβάλλον και του αποκαλύπτονταν διάφορα μυστικά της κοινότητας,
έτσι ώστε να διοχετευθεί ομαλά η τάση του για απόκτηση αυτονομίας και να ενισχυθεί η αυτεπίγνωση των νέων του ρόλων μέσα στην
κοινωνία70. Επομένως, ο αρνητισμός ή και η επιθετικότητα των εφήβων θα πρέπει ν’ αντιμετωπίζεται από τους μεγαλύτερούς τους με κατανόηση, πολύ περισσότερο μάλιστα αφού πρόκειται για φαινόμενο συνηθισμένο στους εφήβους και με προδιαγεγραμμένη παροδικότητα71.

69. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο σημαντικός μας διανοητής Μάριος Πλωρίτης (εφημ. “Το Βήμα” της 4.1.2004, σελ. Α29, σε επιφυλλίδα με τίτλο “Το Αύριο,
το Χτες και οι Nέοι”) “«Ο νέος, με την άρνηση θ’ αρχίσει να δικαιολογεί την παρουσία του», έλεγε ο Γκαίτε. Όμως, εδώ, δεν πρόκειται για παρουσία, αλλά για επιβίωση: άρνηση στα κακώς κείμενα, τα ανθρωποβόρα, δηλαδή αντίσταση. «Αντιστέκομαι, άρα υπάρχω...»”.
70. Πρβλ. ιδίως Werner Muensterberger, The Adolescent in Society, εις:
Aaron H. Esman (ed.), 1975, όπ. π., 12-31: 17 επ. Βλ. επίσης δύο μελέτες με το
θέμα αυτό στο έργο: Δήμ. Μακρυνιώτη (επιμ.), Παιδική Ηλικία, Αθήνα: Νήσος,
20012, σελ. 369-385 και 386-409.
71. Βλ. N. Morris/ G. Hawkins, The Honest Politician’s Guide to Crime
Control, Chicago: University of Chicago Press, 1970, σελ. 171. Πρβλ. και κατωτ.,
σελ. 138 και σημ. 116, 117. Υπάρχουν, πάντως, σημαντικές διαβαθμίσεις στην επιθετικότητα των εφήβων, σε βαθμό μάλιστα ώστε πολλές φορές η παροδικότητα της
επιθετικής συμπεριφοράς να μεταλλάσσεται σε φαινόμενο διαρκείας, κυρίως ανάλογα με το οικογενειακό ή άλλο περιβάλλον στο οποίο οι έφηβοι έχουν ανατραφεί:
Παιδιά μεγαλωμένα σε περιβάλλον συγκρούσεων, πρώιμης απόρριψης (ιδίως από
τη μητέρα), αστάθειας των γονέων σε θέματα τιμώρησης ή και αναποτελεσματικότητας / αδιαφορίας των γονέων ως προς την επιβράβευση των παιδιών σε θέμα-
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Ανάλογη κατανόηση είναι σκόπιμο να επιδεικνύεται στους εφήβους και όταν εμφανίζουν νωθρότητα ή αποστροφή στην εργασία, με
αποτέλεσμα την υποεπίδοση στο σχολείο και, ενίοτε, τη σχολική αποτυχία: Το φαινόμενο αυτό δεν οφείλεται σε γενικότερο χαρακτηρολογικό
γνώρισμα που θα μπορούσε να συνδεθεί με την προσωπικότητα ενός
ανθρώπου, αλλ’ είναι, συχνά, το επακόλουθο των βιοσωματικών του αλλαγών, που απορροφούν αυξημένη ενεργητικότητα, καθώς και της τάσης του εφήβου να βαριέται εύκολα “τα ίδια και τα ίδια”, όπως είναι όχι
σπάνια η σχολική ζωή (για το πώς μπορούν να αντιμετωπισθούν αυτές
οι υποεπιδόσεις στο σχολείο, βλ. ανωτ., σελ. 47).
Εξαιτίας της τελευταίας αυτής τάσης του, άλλωστε, ο έφηβος προσπαθεί με κάθε ευκαιρία ν’ αναζητεί δυνατές συγκινήσεις, όπως η εκκωφαντική μουσική, τα video games, τα τυχερά παιχνίδια και οι αγώνες
ταχύτητας με μηχανές ή αυτοκίνητα72. Μάλιστα, στις τελευταίες αυτα “φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς” (prosocial behavior), παρουσιάζουν κατά την
εφηβεία και αργότερα πολύ περισσότερες εκδηλώσεις σοβαρής επιθετικής συμπεριφοράς από άλλα παιδιά με αντίθετες εμπειρίες, χωρίς βεβαίως να αποκλείονται
και πρόσθετες επιδράσεις από βιολογικούς παράγοντες (π.χ. αυξημένη τεστοστερόνη στα αγόρια) και από συναναστροφές με (επιθετικούς) συνομηλίκους. Μάλιστα από πολλούς ερευνητές παρατηρήθηκε συνέχιση και επιδείνωση της επιθετικής συμπεριφοράς από την παιδική προς τη νεανική ηλικία: E. Mavis Hetherington
/ Ross D. Parke, όπ. π., 19995, ιδίως σελ. 651 επ. Πρβλ. Jack O. Balswick/ Clitos
Macrides, Parental Stimulus for Adolescent Rebellion, εις: Mollie S. Smart/ Russel
C. Smart/ Laura S. Smart (eds.), ανωτ. (σημ. 67), 1978², 161-172. Επίσης, τα αισθήματα ενοχής των επιθετικών αγοριών παρουσιάζονται μειωμένα σε σχέση με την
επιθετική συμπεριφορά τους, η οποία μπορεί να ελεγχθεί περισσότερο με συναισθήματα φόβου: Albert Bandura/ Richard H. Walters, Adolescent Aggression, New
York: The Ronald Press Co., 1959, σελ. 312 επ. Ως προς τις ειδικότερες ψυχικές διαταραχές που οδηγούν έναν έφηβο σε επιθετικότητα κατά των άλλων ή και κατά του
εαυτού του (αυτοκτονικές τάσεις), πρβλ. Michael Schulte-Markwort, Gewalt ist geil.
Mit aggressiven Kindern und Jugendlichen umgehen, Stuttgart: Trias, 1994, ιδίως σελ. 42 επ. και (ως προς τη νηπιακή και κυρίως παιδική ηλικία) Jutta Kienbaum/
Bettina Schuhrke, Entwicklungspsychologie der Kindheit. Von Geburt bis zum
12. Lebensjahr, Stuttgart: Kohlhammer, 2010, κεφ. 10, σελ. 272 επ.
72. Το στοιχείο της αναζήτησης δυνατών συγκινήσεων ανάγει σε σημαντι-
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τές περιπτώσεις ο έφηβος, στην προσπάθειά του να τα δοκιμάσει όλα
και συνάμα να εκτονωθεί από τις πιέσεις που αισθάνεται ότι του ασκούνται, όχι μόνο δεν νοιάζεται για το μέγεθος του κινδύνου αλλά και, έως
ένα βαθμό, τον επιζητεί. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εφήβων που
αψηφούν τον κίνδυνο για ν’ αποδείξουν, έτσι, την “αξία“ τους στα μάτια
των συνομηλίκων τους, παρέχει ο αμερικανός σκηνοθέτης Νίκολας Ρέι
στην κλασική ταινία του “Επαναστάτης χωρίς αιτία” (Rebel without a
cause, 1955): Παρουσιάζει τους νέους αυτούς να τρέχουν μέσα σε αυτοκίνητα προς ένα γκρεμό και να κερδίζει εκείνος που θα προλάβει να
πεταχτεί έξω από το αυτοκίνητό του την τελευταία στιγμή! Στις περιπτώσεις αυτές το στοιχείο του παιχνιδιού φαίνεται να διαδραματίζει
πρωτεύοντα ρόλο, γι’ αυτό και πολλοί το συνδέουν με την ίδια την παραβατικότητα73. Στο ίδιο πλαίσιο παράτολμου “παιχνιδιού” εντάσσονται άλλωστε και οι περιπτώσεις εφήβων που επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση ή και να εισβάλουν σε ξένα ηλεκτρονικά συστήματα
(χάκερς)74.

κό ψυχολογικό χαρακτηριστικό των εφήβων ο Jeffrey Arnett, Reckless behavior
in adolescence: A developmental perspective, εις: Developmental Review, 12:
1992, 339-373, κατά παραπομπή των Μichael Cole/ Sheila R. Cole, Η ανάπτυξη
των παιδιών, τ. Γ’: Εφηβεία, μτφρ. Μαρίας Σόλμαν, επιμ. Παν. Βορριά και Ζαΐρας
Παπαληγούρα, Αθήνα: Τυπωθήτω, 2002 (α’ αμερ. έκδοση 1989), σελ. 69.
73. Χαρακτηρίζεται, δηλ., η παραβατικότητα ως απλή “συνέχεια του παιδικού παιχνιδιού” (eine Fortsetzung kindlichen Spieles) - έτσι προ πολλών ετών ο
A. Hellwig στο έργο του Jugendgerichtsgesetz, Berlin: Stilke 1923, Einleitung, κατά παραπομπή του Ι.Κ. Παπαζαχαρίου, Οι ανήλικοι εγκληματίαι, τ. Α’, 1932, σελ. 59
και σημ. 42.
74. Για έρευνες σχετικές με τα στοιχεία προσωπικότητας νεαρών hackers βλ.
π.χ. Dorothy E. Denning, Πληροφοριακός Πόλεμος & Ασφάλεια Πληροφοριών των
Επιχειρήσεων, μτφρ. και επιμ. Χρ. Τσουραμάνη, Αθήνα: Ιων, 2001 (Information
Warfare and Security, 1999), σελ. 50 επ. Ως προς τη δραστηριότητα των hackers
στις ΗΠΑ πρβλ. και Γρηγ. Λάζου, Πληροφορική & Έγκλημα, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2001, σελ. 246 επ.
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Τρόπος αντιμετώπισης των εφηβικών παραπτωμάτων
Η αντιμετώπιση των παραπτωμάτων στα οποία υποπίπτουν οι έφηβοι ενδείκνυται, λοιπόν, να γίνεται με τρόπο ώστε αυτοί να μη προσβάλλονται και να μη καταπιέζονται αφόρητα στην προσωπικότητά
τους (άλλωστε οι έφηβοι είναι ιδιαίτερα εύθικτοι). Οι όποιες τιμωρίες θα πρέπει, έτσι, να βασίζονται στη μετριοπάθεια, καθώς επίσης στον
σεβασμό της προσωπικότητας και της αξίας του εφήβου: Να μην είναι, δηλ., υπερβολικές ή δυσανάλογες με το παράπτωμα και πάντως να
επιβάλλονται έπειτα από ανοικτό και νηφάλιο διάλογο με τον έφηβο.
Αλλωστε, ο έφηβος έχει ήδη αρχίσει να αντιλαμβάνεται από την περίοδο της προεφηβικής ηλικίας ότι οι ηθικοί κανόνες έχουν συμβατικό χαρακτήρα και ότι, άρα, δεν διεκδικούν απόλυτη ισχύ, ούτε και συνεπιφέρουν κατ’ ανάγκη κυρώσεις. Επίσης, συνειδητοποιεί σταδιακά
ότι ακρογωνιαίο λίθο των κανόνων συμπεριφοράς σε μια κοινωνία πρέπει ν’ αποτελεί ο σεβασμός των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, παράλληλα βέβαια με τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που επιβάλλονται από
την κοινωνία στον άνθρωπο λόγω της διαβίωσής του σ’ αυτήν. Μέσα
σ’ αυτό το πλαίσιο ηθικοφιλοσοφικής θεώρησης των πραγμάτων από
τον έφηβο είναι, συνεπώς, πολλές φορές προτιμότερο, αντί να ασκούμε ψυχολογική ή/ και σωματική βία προς αυτόν με φωνές, απειλές και
κτυπήματα (που, άλλωστε, σύμφωνα με την ερμηνεία του ά. 1518 §2
ΑΚ, επιτρέπονται μόνο κατ’ εξαίρεση, δηλ. όταν δεν αποτελούν κατάχρηση δικαιώματος75), να φέρνουμε τον έφηβο “στο φιλότιμο” και να
75. Ειδικότερα, τα μέτρα αυτά επιτρέπονται εκ του νόμου (ά. 1518 § 2 εδ.
β΄ΑΚ) «μόνο εφόσον αυτά είναι παιδαγωγικώς αναγκαία και δεν θίγουν την αξιοπρέπεια του τέκνου». Σημειωτέον ότι η ρύθμιση αυτή παρέμεινε κατά βάση σε ισχύ
και μετά την ψήφιση του ν. 3500/2006 «για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας», δεδομένου ότι κατ΄ ά. 4 αυτού του νομοθετήματος, «επί ασκήσεως σωματικής βίας σε βάρος ανηλίκου, ως μέσου σωφρονισμού στο πλαίσιο της ανατροφής του, εφαρμόζεται το άρθρο 1532 ΑΚ». Υπενθυμίζεται ότι στο ενλόγω άρθρο
υπάρχει διάταξη για την περίπτωση, μ.ά., καταχρηστικής άσκησης από τους γονείς
τού λειτουργήματός τους «για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του» (πρβλ. σχτ. Διάταξη-Απόφαση ΕισΠρΣύρ της 16.2.2009,
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ενεργοποιούμε, κατά το δυνατόν, τις θετικές πλευρές της προσωπικότητάς του. Να τονίζουμε, δηλ., με ήρεμο τρόπο τις συνέπειες των παραπτωμάτων του και, ιδίως, τον πόνο που προκαλείται έτσι σε ανθρώπους οι οποίοι, συνήθως, δεν φταίνε σε τίποτε ή/ και που έχουν τα καλύτερα αισθήματα για τον έφηβο, όπως πρωτίστως οι γονείς του (“Δεν
είναι κρίμα να καταστρέφεις τα έπιπλα που σου αγοράσαμε με τόσο κόπο για να έχεις ένα ωραίο δωμάτιο;”). Συχνά η ήρεμη αυτή τοποθέτηση των πραγμάτων (ανάλογα, βέβαια, και με τη σχέση που υπάρχει
ανάμεσα στον έφηβο και τους γονείς του) μπορεί να προκαλέσει στον

ΠοινΔικ 2009, 299 με παρατ. Αντ. Μαγγανά). Επίσης, κατά τη (συναφή με τον ν.
3500/2006) Σύσταση υπ’ αρ. R (85)4 (“Η βία στην οικογένεια”) της Επιτροπής
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (υιοθετήθηκε την 26.3.1985), τα κράτη-μέλη προτρέπονται να αναθεωρήσουν τη νομοθεσία τους για την εξουσία τιμωρίας των παιδιών “ώστε να περιοριστεί ή ακόμη να απαγορευτεί η σωματική τιμωρία, έστω και αν η παραβίαση αυτής της απαγόρευσης δεν συνεπάγεται αναγκαστικά μια ποινική κύρωση” (βλ. Στ. Αλεξιάδη, Κείμενα Αντεγκληματικής Πολιτικής, όπ. π., 20065, σελ. 183 (§ 12)· πρβλ. και ά. 19 της Διεθνούς Σύμβασης για
τα Δικαιώματα του Παιδιού -ν. 2101/1992). Αν, λοιπόν, οι γονείς ξεπεράσουν το
μέτρο, δηλ. την προσήκουσα ένταση ή/ και συχνότητα στην άσκηση του σωφρονισμού και η συμπεριφορά τους προσλάβει καταχρηστικό χαρακτήρα, τότε πέραν
των άλλων διαπράττουν το αξιόποινο αδίκημα της σωματικής βλάβης (ά. 308 - 315
ΠΚ): Βασ. Αντ. Βαθρακοκοίλη, Αναλυτική Ερμηνεία - Νομολογία Αστικού Κώδικα, τ. Β’, Αθήνα 1989, σελ. 2045. Αλλωστε, το ά. 1518 § 2 εδ. β’ ΑΚ αίρει τον άδικο χαρακτήρα της πράξης κατ’ ά. 20 ΠΚ μόνον εφόσον η άσκηση του δικαιώματος δεν συνιστά κατάχρησή του κατ’ ά. 281 ΑΚ -πρβλ. ΠλημΘεσ 304/1977, ΠοινΧρον ΚΖ΄: 1977, 381 και γενικότερα ΑΠ 1347/1984, ΠοινΧρον ΛΕ’: 1985, 358
και ΑΠ 1745/1986, ΠοινΧρον ΛΖ’: 1987, 370. Πάντως, κατά τον Ιωάννη Μανωλεδάκη (ΝοΒ 32: 1984, 1113), ακριβώς επειδή με τις σωματικές ποινές θίγεται η αξιοπρέπεια του παιδιού, “δεν πρέπει (…) να αμφιβάλλουμε ότι σήμερα πια, μετά τον
ν. 1329/ 1983 [που αναδιαμόρφωσε το ά. 1518 ΑΚ], οι σωματικές ποινές για τον
σωφρονισμό των ανηλίκων δεν επιτρέπονται”- πρβλ. και του ιδίου, Ποινικό Δίκαιο.
Γενική Θεωρία, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα, 2004, αριθμ. περιθ. 1043,
σελ. 784. Ως προς την έκταση της σωματικής τιμωρίας από γονείς στα παιδιά τους
κατά τα πρόσφατα χρόνια βλ. και τα πορίσματα σχετικών ελληνικών ερευνών κατωτ.,
σελ. 158 και σημ. 159.
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έφηβο αισθήματα ενοχής, ώστε να μη χρειάζεται η περαιτέρω επιβολή κάποιας τιμωρίας. Συνάμα, η ήπια αυτή στάση των γονέων μπορεί
να ευαισθητοποιήσει τα αλτρουιστικά αισθήματα του εφήβου, να ενισχύσει στην ψυχή του μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και, επιπλέον,
να αποτρέψει την επιδείνωση των σχέσεων με αυτούς76. Κατά τα λοιπά, ισχύουν αναλογικά και εδώ όσα ειπώθηκαν για την αντιμετώπιση
των παραπτωμάτων κατά τη σχολική (προεφηβική) ηλικία(ανωτ., σελ.
53), ότι δηλ. οι ποινές που επιβάλλονται από τους γονείς ή τους δασκάλους, όταν παραβιάζονται αυτοί οι κανόνες, θα πρέπει να εκτελούνται
χωρίς καθυστέρηση, να βρίσκονται σε άμεση σχέση με το παράπτωμα
του παιδιού και να είναι ανάλογες με τη βαρύτητα του παραπτώματος,
έχοντας επιπλέον πάντοτε την ίδια ένταση και μορφή για τα αντίστοιχα
παραπτώματα (ανεξάρτητα, δηλ. από τα πρόσωπα που τις επιβάλλουν).
Η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη κατά την εφηβική ηλικία
Ως προς την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του εφήβου, παρατηρούνται ενδιαφέρουσες εξελίξεις: Η προσκόλληση στην ομάδα των συνομηλίκων εξακολουθεί και σ’ αυτή την περίοδο να έχει πρωτεύοντα ρόλο
στη ζωή του, καθώς μέσα από την ομάδα ο έφηβος αντλεί εν μέρει, τουλάχιστον, τα πρότυπά του και έχει στη διάθεσή του ένα σημαντικό σημείο αναφοράς, ακόμη και ως προς τον τρόπο ντυσίματος, ψυχαγωγίας και έκφρασης (ειδικό λεξιλόγιο και φρασεολογία νεολαίας). Επίσης,
επηρεαζόμενος από τις ηγετικές μορφές της παρέας, αλλά και από τους
διαφόρους “αστέρες” της τηλεόρασης, του κινηματογράφου, του θεάτρου, της μουσικής και του ποδοσφαίρου, ο έφηβος διαμορφώνει, κυρίως από άποψη εξωτερικής εμφάνισης, τα πρότυπα με τα οποία επιθυμεί να ταυτίζεται. Άλλωστε η ενασχόληση με το σώμα και την εμφάνιση
έχει για τον έφηβο πρωταρχική σημασία, καθώς ικανοποιεί την έντονη
τάση για φιλαρέσκεια αυτής της ηλικίας.

76. Πρβλ. σχτ. εύστοχες παρατηρήσεις του Ι.Ν. Παρασκευόπουλου στο έργο
του Εξελικτική Ψυχολογία, τ. 3, 1985, σελ. 184-185, 189
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Η παρέα των συνομηλίκων επιτελεί σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του εφήβου και από μιαν ακόμη πλευρά: Επειδή οι παρέες αποτελούνται ήδη κατά τη σχολική ηλικία (ανωτ., σελ. 45), αλλά και κατά την αρχική περίοδο της εφηβείας από άτομα του ιδίου φύλου (ομόφυλες ομάδες), ο έφηβος αποκτά και ενισχύει μέσα από τις παρέες αυτές τα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς του φύλου του, ενώ ταυτόχρονα, με τις στενές φιλίες ομοφύλων του “κολλητών”, που επίσης αναπτύσσει77, μαθαίνει να μοιράζεται78 με τους άλλους τα συναισθήματα και τις
σκέψεις του.
Οι ψυχοκοινωνικές αυτές διεργασίες και εμπειρίες προσλαμβάνουν μιαν ιδιαίτερη σημασία από τα μέσα της κυρίως εφηβείας, οπότε ο έφηβος αρχίζει να αναπτύσσει, υπό την επίδραση των ορμονών
της εφηβείας, έντονο ενδιαφέρον για την ετερόφυλη συναναστροφή και
για τα θέματα, γενικότερα, της σεξουαλικότητας (ανάγνωση σχετικών
βιβλίων και περιοδικών, παρακολούθηση συναφών κινηματογραφικών
κ.λπ. έργων με «τολμηρές» σκηνές, συζήτηση με φίλους, επισκέψεις
ιστοσελίδων στο διαδίκτυο κ.λπ.). Ωστόσο, η προοπτική στενότερων
επαφών με το άλλο φύλο και η πρώτη επικείμενη ερωτική εμπειρία, είναι κάτι που δημιουργεί στον έφηβο ανασφάλεια και αβεβαιότητα, ιδίως ενόψει ενδεχόμενης αποτυχίας στις σχέσεις του αυτές, μολονότι συνήθως σ’ αυτή την ηλικία αναπτύσσονται και οι πρώτοι μεγάλοι έρωτες79.

77. Για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού του στενού είδους φιλίας με “κολλητούς“ ή “κολλητές“, που αντιδιαστέλλεται προς την “παρέα” (συνήθως 3 - 8 άτομα) και τις ευρύτερες ομάδες συνομηλίκων (αντίστοιχα στην αλλοδαπή βιβλιογραφία γίνεται χρήση των όρων “[best] friends”, “the clique” και “the crowd”), βλ. π.χ.
Mollie S. Smart/ Russel C. Smart/ Laura S. Smart, ανωτ. (σημ. 67), 1978², σελ.
126 επ.
78. Ορθά έχει επισημανθεί ότι ήδη από την αρχή της παιδικής ηλικίας, το βασικότερο στοιχείο της φιλίας είναι το μοίρασμα και οι πράξεις που το συνοδεύουν: William
Damon, Ο κοινωνικός κόσμος του παιδιού, επιμ. Στέλλας Βοσνιάδου, μτφρ. Έλσης
Χουρτζαμάνογλου, Αθήνα: Gutenberg, 1995 (α’ αμερ. έκδ. 1977), σελ. 176 επ.
79. Για τη σχέση της εφηβείας με τη σεξουαλικότητα από τη σκοπιά της ψυχα-
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Παράλληλα ο έφηβος αρχίζει να απασχολείται σοβαρά με το μέλλον του, τον ρόλο του ως ενήλικα, την επαγγελματική του αποκατάσταση και την οικονομική του ανεξαρτητοποίηση, πράγμα το οποίο επίσης του δημιουργεί ανασφάλεια και ανησυχία, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν ζει σε μεταβιομηχανικές κοινωνίες με αβεβαιότητα εργασίας
και περίπλοκους -άρα απαιτητικούς- κοινωνικούς ρόλους. Μπροστά σε
αυτό το αίσθημα ανασφάλειας αλλά και για ενίσχυση της προσωπικότητάς του, αρέσκεται συχνά ο έφηβος να “κλείνεται” στον εαυτό του, να
ονειροπολεί, να κρατάει ημερολόγιο, να επιδίδεται μόνος του σε ταξίδια
“φυγής” μακριά από τις δραστηριότητες τις οικογενείας του και, γενικότερα, να επιχειρεί μιαν ουσιαστική στροφή επικοινωνίας με τον εαυ̃ θι σαυτόν” και το ηρακλείτειο “ἐδιζησάτό του κατά το σωκρατικό “γνω
μην ἐμαυτόν” (ενδοσκόπηση), ώστε να προσδώσει έτσι τελικά στο Εγώ
του μια ταυτότητα (“ποιος είμαι; από πού έρχομαι; σε τι αξίες θέλω να
πιστεύω; τι επιδιώκω να κάνω στη ζωή μου;”)80.
Η απόκτηση ταυτότητας του Εγώ και η σημασία της
Η απόκτηση ταυτότητας του Εγώ είναι, κατά τον Erikson, η σημαντικότερη αναπτυξιακή απαίτηση στον τομέα της προσωπικότητας

ναλυτικής θεωρίας βλ. και το κλασικό δοκίμιο του Sigmund Freud “Three Essays in
the Theory οf Sexuality” (1905), εις: Aaron H. Esman (ed.), The Psychology of
Adolescence. Essential Readings, Madison etc.: International Universities Press,
Inc., 1975, 86-97 (“The Transformations of Puberty”) και σε ελλην. μτφρ. από τη
Βασ. Σ. Νικολούδη στο έργο “Τρεις Πραγματείες για τη Θεωρία της Σεξουαλικότητας”, Αθήνα: Printa, 2003², 151 επ., καθώς και τις συναφείς αναπτύξεις της θυγατέρας του Anna Freud στο έργο της “The Psychoanalytic Study of the Child”, New
York: International Universities Press, 1958, ιδίως σελ. 255-278.
80. Η προσωπική ταυτότητα ορίζεται συνήθως ως “μια δυναμική κατασκευή
της ενότητας, της συνειδητοποίησης του εαυτού δια μέσου των διαπροσωπικών σχέσεων επικοινωνίας και των κοινωνικών εμπειριών” -πρβλ. Χαράς Γ. Νομικού, Η ταυτότητα, εις: “Ιατρικά” της “Ελευθεροτυπίας”, 4.2.2003, σελ. 11 και αναλυτικά: Δημ.
Τσαρδάκη, Η Θεωρία των Κοινωνικών Ρόλων, Αθήνα: Σκαραβαίος, 2004, σελ. 119
επ., κεφάλαιο με τίτλο: «Ο σχηματισμός της εγω-ταυτότητας».
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κατά την εφηβεία αλλά και αργότερα (έως το 20ό έτος), καθώς το Εγώ
αρχίζει ν’ αποκτά τότε, επιτέλους, μια σταθερή μορφή.
Από άποψη περιεχομένου, η ταυτότητα του Εγώ αποτελεί τη συνισταμένη και το επιστέγασμα όλων των επιλογών που έγιναν από τον
έφηβο στις προηγούμενες αναπτυξιακές του κρίσεις για επίτευξη βασικής εμπιστοσύνης, αυτονομίας, πρωτοβουλίας και εργατικότητας81,
ενώ σημαντική στη διαμόρφωση του Εγώ είναι και η περιρρέουσα ηθική κατάσταση της ευρύτερης κοινωνίας.
Εν πρώτοις, λοιπόν, ο τρόπος, επιτυχημένος ή όχι, με τον οποίο ο
έφηβος χειρίσθηκε τις προγενέστερες αυτές αναπτυξιακές κρίσεις, βοηθούμενος ή, αντιστρόφως, καταπιεζόμενος από το άμεσο περιβάλλον
του, επιδρά σημαντικά και στην αντιμετώπιση αυτής της τόσο σημαντικής κρίσης για την απόκτηση ταυτότητας82. Έστω π.χ. ότι ο έφηβος έμεινε προσδεδεμένος σε κάποιο αξιακό σύστημα των γονέων του ή
των συνομηλίκων του στην ομάδα, χωρίς να επιχειρήσει ο ίδιος να πειραματισθεί και να δοκιμάσει διαφορετικούς ρόλους, και χωρίς, ακόμη,
να εξερευνήσει τα διάφορα συστήματα αξιών και να καταλήξει, με τις
δικές του δυνάμεις, σε μια κατακτημένη ταυτότητα του Εγώ του. Στην
περίπτωση αυτή, ο έφηβος κινδυνεύει να μείνει με ένα ανίσχυρο αγχώδες Εγώ, έρμαιο των διαφόρων καταστάσεων, ή, αντίθετα, λόγω επηρεασμού του από στιγμιαίες παρορμήσεις, ν’ αναπτύξει αυταρχικές μορφές συμπεριφοράς, χωρίς βαθύτερο υπόβαθρο διαπροσωπικών σχέσε-

81. Σύμφωνα με τον Erikson, “η ολοκλήρωση που γίνεται τώρα με τη μορφή της ταυτότητας του Eγώ είναι (...) κάτι περισσότερο από το άθροισμα των ταυτίσεων της παιδικής ηλικίας. Είναι η αυξημένη εμπειρία της ικανότητας του Eγώ να
ολοκληρώνει όλες τις ταυτίσεις με τις περιπέτειες του λίμπιντο, με τις ικανότητες
που αναπτύχθηκαν χάρη σε κάποιο ταλέντο και με τις ευκαιρίες που προσφέρθηκαν
στους κοινωνικούς ρόλους. Η αίσθηση της ταυτότητας του Eγώ, επομένως, είναι η
προκύπτουσα πεποίθηση στην εσωτερική ομοιότητα και συνέχεια της σημασίας που
έχει ένα άτομο για τους άλλους, όπως αποδεικνύεται από τη χειροπιαστή υπόσχεση
μιας «σταδιοδρομίας» -Βλ. Erik H. Erikson, Η παιδική ηλικία και η κοινωνία, Αθήνα: Θ. Καστανιώτη, 1990, σελ. 274.
82. Πρβλ. για όσα ακολουθούν ιδίως Diane E. Papalia, 2001⁸, σελ. 447 επ.
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ων. Το ίδιο θα συμβεί και εάν ο έφηβος αναβάλει τη διαμόρφωση του
αξιακού του συστήματος και του σχεδίου δράσης του για μεταγενέστερο, “ευθετότερο” χρόνο ή διαμορφώσει ένα αξιακό σύστημα που δεν
τον εκφράζει και δεν καλύπτει τις ανάγκες του. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα εμπλακεί σε μιαν αδιέξοδη σύγχυση ρόλων, με πιθανό ενδεχόμενο, εφόσον δεν επιτευχθεί η προσαρμογή και με τις απαιτήσεις του
περιβάλλοντος, την έκρηξη και την παραβατικότητα83. Αντίθετα, η επίτευξη της διαμόρφωσης από τον ίδιο τον έφηβο ενός ιεραρχημένου συστήματος αξιών και σκοπών, όπου συντίθενται αρμονικά οι διάφορες
επιμέρους ανάγκες και καταστάσεις της ζωής σ’ ένα σφιχτοδεμένο ενιαίο αξιακό σύνολο και σ’ έναν εσωτερικό οδηγό ζωής, αποτελεί ασφαλώς μια πολύ σπουδαία κατάκτηση. Είναι, σύμφωνα με την ωραία παρομοίωση του Nietzsche, κάτι σαν το τελικό στάδιο στο οποίο φθάνει ο
Νους του ανθρώπου, που αρχικά υπομένει όλο εγκράτεια και σεβασμό,
σαν καμήλα, το βαρύ φορτίο του “οφείλεις”, αποτινάσσει μετά το βαρύ

83. Ειδικότερα ως προς τα κορίτσια, όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά η Καθριν Χάρντουικ, παραγωγός της ταινίας “Δεκατριών” (Thirteen, 2003) που πραγματεύεται αυτά ακριβώς τα προβλήματα της εφηβικής υστερίας, “ζούμε σ’ έναν κόσμο γεμάτο προσδοκίες για τα κορίτσια που επιδιώκουν να γίνουν περισσότερο σέξι, περισσότερο υπέροχες, περισσότερο cool. Την ίδια στιγμή προσπαθούν να έχουν
τον έλεγχο των πραγμάτων. Συνεπώς οι πιέσεις που ασκούν στον εαυτό τους είναι τρομακτικές και το άγχος για να τα καταφέρουν επιστρέφει ως καταστρεπτικό μπούμερανγκ επάνω τους. Οι αντιδράσεις είναι ξεσπάσματα βίας, είτε απέναντι
στον εαυτό τους, είτε προς τους άλλους” -βλ. σχτ. κείμενο του Γιάννη Ζουμπουλάκη
στην εφημ. “Το Βήμα” της 14.9.2003, σελ. 39 (“Το άλλο Βήμα”, σελ. 5). Συναφής
είναι και η αφήγηση της Κριστιάνε Φ., στο αυτοβιογραφικό κείμενό της “13, Πόρνη
και Τοξικομανής”, Αθήνα: Εξάντας, 1980 (α΄ γερμ. έκδ. 1978, με τίτλο: Wir Kinder
vom Bahnhof Zoo), που γυρίστηκε και σε κινηματογραφική ταινία (1981) με τίτλο το όνομα της κοπέλας, ως προς τους παράγοντες που εξωθούν τους σύγχρονους
νέους στα ναρκωτικά και την παραβατικότητα.
Ως προς τις εκρήξεις των εφήβων κατά του εαυτού τους, με απόπειρες αυτοκτονίας ή ροπή προς τα ναρκωτικά, βλ. και τις σχετικές μελέτες του Γ. Τσιάντη στο
έργο του Ψυχική Υγεία του Παιδιού και της Οικογένειας, τχ. Β’, Αθήνα: Καστανιώτης, 1993, σελ. 83-98 και 99-105 αντίστοιχα.
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αυτό φορτίο μ’ ένα “όχι”, “θέλω”, σαν λιοντάρι, και δημιουργεί, τελικά,
νέες αξίες, σαν παιδί. “Το παιδί”, όπως λέγει ο Nietzsche, “είναι αθωότητα και λησμονιά, αναγέννηση και παιχνίδι, τροχός που στριφογυρίζει, μια πρώτη κίνηση, ένα άγιο «ναι» (...). Ο Νους θέλει τώρα την ιδική του τη θέληση, όποιος έχασε τον κόσμο θέλει να κερδίσει τον ιδικό
του κόσμο”84.
Ειδικότερα, μέσω του κατακτημένου συστήματος αξιών και σκοπών, που διαρθρώνεται ωστόσο σταδιακά, με εσωτερικές εντάσεις, και
ολοκληρώνεται, όπως επισημάνθηκε (σελ. 61), μόλις κατά το τέλος
της εφηβείας (περί το 20ό έτος), ο έφηβος αποκτά ένα αίσθημα αυτοπεποίθησης: Νοιώθει ότι είναι μια ξεχωριστή οντότητα και ότι αποτελεί
τη σταθερή συνέχεια και την ανανεωμένη εξέλιξη του προηγούμενου
εαυτού του, ότι δηλ. το Εγώ του έχει συνέχεια και προοπτική85. Αποκτά, όμως, ακόμη, ένα γνώμονα και μια πυξίδα. Και είναι σε θέση, έτσι:
• Να επιλύει, χωρίς άγχος ή ταλαντεύσεις και με ικανότητα προσαρμογής, τα διάφορα ανακύπτοντα βιοτικά προβλήματα,
• Να δίνει ουσιαστικές απαντήσεις σε βαθύτερα ερωτήματα που
αφορούν π.χ. τον σκοπό της ζωής του,
• Να έχει σταθερές διαπροσωπικές σχέσεις με το περιβάλλον του,
έστω και υπό διαφορετικές κάθε φορά περιστάσεις (εδώ εντάσσονται
και οι γενετήσιες σχέσεις), και
• Να καταστρώνει ως προς τη μέλλουσα επαγγελματική και προσωπική του εξέλιξη ένα δημιουργικό σχέδιο δράσης, που θα επιδιώξει
να πραγματώσει με πίστη και αφοσίωση.
Βέβαια, ουσιώδη ρόλο στη διαμόρφωση του αξιακού συστήματος
του νέου διαδραματίζει, όπως αναφέρθηκε, και η περιρρέουσα ηθική της
κοινωνίας του. Και όσο πιο περίπλοκη είναι η κοινωνία στην οποία διαβιώνει κανείς, όσο πιο σύνθετο δηλ. είναι το πλέγμα τον αξιών της, τό84. Φρειδ. Νίτσε, Τάδε Έφη Ζαρατούστρας, μτφρ. Ν. Καζαντζάκη, Αθήναι:
Χρ. Δ. Φέξης, 1924, σελ. 19 επ. ( “Οι τρεις Μεταμορφώσεις”).
85. Πρβλ. Ι.Ν. Παρασκευόπουλου, Εξελικτική Ψυχολογία, τ. 4 (Εφηβική Ηλικία), Αθήνα 1985, σελ. 163 επ.
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σο πιο δύσκολη είναι η διαμόρφωση από τον έφηβο ενός αξιακού συστήματος. Από την άλλη, όμως, πλευρά είναι προφανές ότι οι σύγχρονες περίπλοκες μεταβιομηχανικές κοινωνίες, με την ποικιλομορφία των
ρόλων τους, παρέχουν στους σημερινούς νέους πληθώρα ερεθισμάτων
για βιώματα και εμπειρίες που, εφ’ όσον εσωτερικευθούν και τύχουν
της κατάλληλης διεργασίας, ασφαλώς θα ανοίξουν ευρύτερα τους ορίζοντες των νέων και θα τους κάνουν ν’ αντεπεξέρχονται απέναντι σε
(καινοφανή, ιδίως) προβλήματα με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
από όσο οι νέοι απλούστερων (π.χ. αγροτικών) κοινωνιών.
Η ηθικοκοινωνική ανάπτυξη του εφήβου
Τέλος, από άποψη ηθικοκοινωνικής ανάπτυξης, ο έφηβος αρχίζει να
εμφανίζει, βαθμιαία, κατά τον Kohlberg (βλ. ανωτ., σελ. 28), ένα επίπεδο αυτόνομης ηθικής, δηλ. να καθορίζει τη στάση του στα διάφορα
ηθικά διλήμματα με βάση αφενός τις αρχές που διαμορφώνει ο ίδιος ως
φιλοσοφία της ζωής του (π.χ. τις αρχές της δικαιοσύνης και της ελευθερίας) και αφετέρου τις προσωπικές πεποιθήσεις τις οποίες αισθάνεται
την εσώτερη ανάγκη να πραγματώνει. Μέσα στο πλαίσιο αυτής της αυτόνομης ηθικής, ο έφηβος λαμβάνει τις αποφάσεις του χωρίς –θεωρητικά, τουλάχιστον- να εξαρτάται από τα πρότυπα της ομάδας των συνομηλίκων του ή άλλων μορφών αυθεντίας του περιβάλλοντός του, ούτε και από τις ενδεχόμενες επιδοκιμασίες ή αποδοκιμασίες του κοινωνικού του περίγυρου86. Ωστόσο, το στάδιο αυτό ηθικής συναρτάται με
τον βαθμό νοητικής ανάπτυξης και ωρίμασης του εφήβου, καθώς και
με το επίπεδο διαμόρφωσης της ταυτότητας του Εγώ του. Γι’ αυτό και
λίγοι είναι, συγκριτικά, οι έφηβοι που φθάνουν σ’ αυτό το επίπεδο και
μάλιστα κατά την κυρίως εφηβεία (έως το 16ο έτος). Οι περισσότεροι
παραμένουν, τουλάχιστον έως την ηλικία των 20 ετών, στο επίπεδο της
“συμβατικής ηθικής”, με κάποια, μόνο, στοιχεία αυτόνομης (μετασυμβατικής) ηθικής, όπως αντίστοιχα συμβαίνει και με την προαναφερθεί-

86. Πρβλ. Diane E. Papalia et al., 2001⁸, σελ. 430-431.

II. Η ψυχοσύνθεση των ανηλίκων

75

σα ανωτέρω –σελ. 53– μειωμένη έως ελλείπουσα ικανότητα αυτών των
ατόμων να επιλύουν όλα τα προβλήματα της τυπικής σκέψης που τους
παρουσιάζονται.

ΙΙΙ. ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
ΓΙ Α ΤΗΝ Π ΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩ Ν ΑΝΗ ΛΙΚ Ω Ν

Η προσέγγιση της ψυχολογίας του ανηλίκου, που επιχειρήσαμε
στις προηγηθείσες αναπτύξεις, φωτίζει, βέβαια, έως ένα βαθμό τις διάφορες αντιδράσεις του και τον εν γένει τρόπο συμπεριφοράς του στα
διάφορα αναπτυξιακά του στάδια, δεν παρέχει, όμως, από μόνη της
μιαν επαρκή εξήγηση ως προς το γιατί ένας ανήλικος εμφανίζει αποκλίνουσα ή παραβατική συμπεριφορά ενώ ένας άλλος όχι, ούτε και πόση σημασία έχει ο καθένας ξεχωριστά από τους παράγοντες που προσδιορίζουν και εξηγούν αυτή τη συμπεριφορά.

Είδη παραγόντων
που επιδρούν στην παραβατικότητα ανηλίκων
Σε θεωρητικό επίπεδο θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι για να πιθανολογηθεί ότι θα φθάσει ένας ανήλικος στην τέλεση μιας αποκλίνουσας ή αξιόποινης πράξης, θα πρέπει να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους
και να εξωθήσουν τον ανήλικο προς την τελική αρνητική (παραβατική)
κατεύθυνση δύο ειδών εγκληματογόνοι παράγοντες:
• Αφενός παράγοντες που σχετίζονται με την προσωπικότητα
του ανηλίκου, κυρίως, δηλ. με τον βαθμό αυτοσυγκράτησης του ανηλίκου1, όπως αυτός προσδιορίζεται ειδικότερα από:

1. Ως προς το θέμα της αυτοσυγκράτησης, κλασικές παραμένουν οι επισημάνσεις του γάλλου Manouvrier σε υπόμνημά του που κατατέθηκε το 1896. Θεωρεί
ότι ουσιώδεις προϋποθέσεις για να φθάσει κάποιος υποψήφιος δράστης στο έγκλημα είναι η μη συγκράτησή του από (α) την ηθική αποδοκιμασία της πράξης, (β) τον
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– το γενετικό του υλικό (νοητικό επίπεδο, ευερέθιστο ή και εσωστρέφεια του χαρακτήρα, ροπή προς καταστάσεις πάθους ή
υπερελέγχου, ανεπτυγμένο αίσθημα ντροπής, τυχόν προβλήματα ψυχοπαθολογίας),
– τις τυχόν σωματικές του μειονεξίες σε συνδυασμό με την επίδραση που έχουν οι μειονεξίες αυτές στην προσωπικότητα του
ανηλίκου,
– τις ιδιορρυθμίες της ηλικίας του (π.χ. αρνητισμός και επιθετικότητα σε ορισμένες ηλικιακές περιόδους),
– τις βιωματικές του εμπειρίες λόγω επιδράσεων του στενού και
ευρύτερου περιβάλλοντός του, από τη βρεφική και νηπιακή
ηλικία (π.χ. τυχόν κακοποίηση ή έλλειψη στοργής ή, γενικότερα, άστοχη και αψυχολόγητη συμπεριφορά από γονείς) έως
τη σχολική και εφηβική ηλικία (π.χ. επιδράσεις από παρέες με
συνομιλήκους, ηθικές αξίες και αρχές που ενστερνίζεται ένας
ανήλικος, τρόπος αντιμετώπισης από τον ανήλικο της αναπτυξιακής του κρίσης για απόκτηση ταυτότητας, τρόπος διάθεσης
του ελεύθερου χρόνου του και δυνατότητες ένταξής του στην
αγορά εργασίας, ευρύτερη περιρρέουσα ατμόσφαιρα μιας κοινωνίας με μεγαλύτερη έμφαση στην ανομία ή αντίθετα στην
τήρηση των κανόνων και των νόμων, π.χ. ως προς το να παίρνει
κάποιος τη σειρά του άλλου ή να μην πληρώνει το εισιτήριο του
λεωφορείου ή και γενικότερα να φοροδιαφεύγει2),
φόβο της ποινής, (γ) τις δυσχέρειες υλοποίησης του σχεδίου, και (δ) το συναίσθημα για το κακό που προκαλεί στο θύμα του -πρβλ. Ι. Φαρσεδάκη, Η εγκληματολογική σκέψη απ’ την αρχαιότητα ώς τις μέρες μας, τχ. Α΄, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη,
1990, σελ. 196 επ. και 297 επ.
2. Ενδιαφέρον παρουσιάζει δημοσίευμα της Ανθής Λουρίδα και του Γιάννη Παλιούρη, όπου γίνεται συγκριτική επισκόπηση των «στάσεων» απέναντι σε τέτοιες
«ανάρμοστες συμπεριφορές», με βάση τα ευρήματα από δημοσκοπική έρευνα που
διενεργήθηκε σε 11 χώρες (μεταξύ αυτών και η Ελλάδα), και στη συνέχεια επιχειρείται να δοθεί μία εξήγηση ως προς τους λόγους για τους οποίους οι Ελληνες επιδεικνύουν μεγαλύτερη «ελαστικότητα» στην τήρηση των νόμων και των κανόνων
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– την όποια τάση του να εκλογικεύει / δικαιολογεί τις πράξεις
του και γενικότερα να έχει μειωμένες αναστολές ως προς την
τέλεση παραβατικών πράξεων (εκφάνσεις τέτοιων μειωμένων
αναστολών: επιθετικές τάσεις, μειωμένος φόβος τιμώρησης,
μειωμένη ευσυγκινησία, μειωμένη διάθεση ενσυναίσθησης και
συμπόνιας για τους άλλους)
• Και αφετέρου παράγοντες που συνδέονται με τις άμεσες περιστάσεις και επιδράσεις του περιβάλλοντός του κατά τον χρόνο κατά τον
οποίο ενδέχεται να τελεσθεί η αξιόποινη πράξη˙ πρόκειται δηλ. για περιστασιακούς παράγοντες τους οποίους προσδιορίζουν ιδίως
– η ύπαρξη μέσων ικανών να διευκολύνουν την τέλεση του αδικήματος (π.χ. διαθέσιμο μαχαίρι ή πιστόλι),
– η προκλητική συμπεριφορά του άλλου ή η παρότρυνση/ ψυχολογική υποστήριξη του δράστη από το περιβάλλον του,
– ο βαθμός πιεστικής ανάγκης που εξωθεί στην πράξη (π.χ. οργή
και ανάγκη για εκτόνωση από μια φαινομενικά αδιέξοδη κατάσταση ή σοβαρά οικονομικά προβλήματα),
– τα αναμενόμενα από την πράξη ψυχικά ή/ και υλικά οφέλη σε
σύγκριση και με τις προβλεπόμενες ή αναμενόμενες αρνητικές
επιπτώσεις,
– οι δυνατότητες για μετέπειτα συγκάλυψη της ευθύνης και για
διαφυγή κ.λπ.
Κατ’ ουσίαν, όπως προκύπτει από την ανωτέρω απαρίθμηση των
εγκληματογόνων παραγόντων, η τέλεση μιας παραβατικής συμπεριφοράς πληροί κατά κανόνα τρεις ειδικότερες προϋποθέσεις (ο δράστης
πρέπει να έχει κίνητρο, να έχει τα μέσα και να έχει την ευκαιρία), ειδικότερα, δε, ως προς τα κίνητρα, το «πέρασμα» στην παραβατική συμπεριφορά συναρτάται και εξαρτάται από το αποτέλεσμα της διαπάλης ανάμεσα σε δυνάμεις που εξωθούν στο έγκλημα, τα λεγόμενα εγκληματικά
από όσο π.χ. οι Γερμανοί –βλ. ελλην. έκδ. του περ. Focus, 08/2005, 90-100. Για την
εθνολογική προσέγγιση γενικότερα, βλ. και κατωτ. σελ. 195 και σημ. 248.
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κίνητρα, και σε άλλες που απωθούν από το έγκλημα και που καλούνται
αναστολές (π.χ. δέος ως προς την τέλεση αξιόποινων πράξεων, φόβος
τιμώρησης, ντροπή για την ενδεχόμενη κοινωνική κατακραυγή, αυτοσυγκράτηση για λόγους αρχών και ηθικής, κ.λπ.). Ανάλογα με το ποιες
από τις δυνάμεις αυτές τελικά θα επικρατήσουν, οδηγείται κανείς στην
τέλεση ή μη μιας αξιόποινης πράξης.

Το παράδειγμα του πατροκτόνου ανηλίκου
Ας υποθέσουμε, για παράδειγμα, ότι κάποιος ανήλικος είναι από
τη φύση του εσωστρεφής (“κλειστός”) χαρακτήρας, έχει ηλικία 14
ετών, δηλ. διανύει τη δύσκολη φάση της πρώτης εφηβείας (εύθικτος,
ευσυγκίνητος), έχει γονείς που τον πιέζουν να είναι πρώτος στα μαθήματα του σχολείου, και αποδίδει, από την πλευρά του, μεγάλη σημασία
στις σχολικές του επιδόσεις, καθώς δεν έχει ούτε πολλές παρέες ούτε
φίλους και προσπαθεί μέσω των βαθμών του σχολείου να αποδείξει την
όποια αξία του. Ας υποθέσουμε επίσης ότι ο ανήλικος αυτός αποτυγχάνει στο τέλος του σχολικού έτους σ’ ένα πρωτεύον μάθημα, πράγμα το
οποίο του δημιουργεί μεγάλη απογοήτευση. Εφόσον τώρα ο πατέρας
του, π.χ., αντιμετωπίζει τον ανήλικο με τρόπο σκαιό (“δεν αξίζεις τίποτα!...”) και εφόσον από την άλλη πλευρά ο ανήλικος εκείνες ακριβώς
τις ημέρες διαβάσει στις εφημερίδες ή δει στην τηλεόραση ειδήσεις για
περιστατικά παιδιών αντίστοιχης ηλικίας και υπό αντίστοιχες περιστάσεις, τα οποία αυτοκτόνησαν ή σκότωσαν τον πατέρα τους, είναι πιθανόν, εάν βρει διαθέσιμο κάποιο πιστόλι ή μαχαίρι, να προχωρήσει στην
πράξη της ανθρωποκτονίας ή/ και της αυτοκτονίας, ώστε να επιτύχει
έτσι την ψυχολογική του εκτόνωση και την ικανοποίηση του πληγωμένου του εγωισμού, πολύ περισσότερο μάλιστα αφού είναι “κλειστός“
χαρακτήρας και οι αναστολές του είναι “υπερελεγχόμενες“, με κίνδυνο
να βρεθούν κάποια στιγμή εκτός ελέγχου3. Εάν μάλιστα το παιδί, λό3. Βλ. Ν.Ε. Κουράκη με τη συνεργασία Αγλαΐας Τρωιάνου-Λουλά, Εγκληματο-
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γω χαρακτήρα, δεν θελήσει να φθάσει έως την αυτοκτονία και αρκεσθεί
στη λύση της πατροκτονίας, θα επιχειρήσει, επιπλέον, -έστω και υποσυνείδητα- να βρει δικαιολογίες για την πράξη του, ενώ λιγότερο πιθανό φαίνεται, λόγω της ψυχολογικής του κατάστασης στη συγκεκριμένη περίπτωση, να σταθμίσει, ενδεχομένως, τις δυνατότητες να αποφευχθεί η αποκάλυψη της πράξης και η τιμώρησή του γι’ αυτήν.
Στην προκείμενη περίπτωση είναι φανερό ότι υπάρχει μια αιτιώδης αλυσίδα δεδομένων από στοιχεία της προσωπικότητας και από άμεσες επιδράσεις του περιβάλλοντος, που δημιουργούν το αυξημένο ενδεχόμενο (“πιθανότητα”) μιας συμπεριφοράς αποκλίνουσας (αυτοκτονία) ή και παραβατικής (πατροκτονία)4.

λογικοί Ορίζοντες, α˙έκδ. 1991 (εκδ. Α.Ν. Σάκκουλα), τ. Β˙, σελ. 51, σημ. 94 και
97, όπου και περαιτέρω βιβλιογραφικές παραπομπές.
4. Για την εγκληματολογική προσέγγιση του ανήλικου πατροκτόνου πρβλ. Εμμαν. Ι. Δαρζέντα, Ανήλικοι Ανθρωποκτόνοι, περ. “Αρμενόπουλος” Λ’ 1976, 787 798: 791 - 792. Επίσης, ως προς την Ελλάδα, σύμφωνα με αδημοσίευτη έρευνα που
διενεργήθηκε στις Ελληνικές Φυλακές (μελέτη φακέλων) υπό την εποπτεία των Κ.
Δ. Σπινέλλη και Νέστορα Κουράκη, από τον Δικηγόρο Δημ. Μικελόπουλο, διαπιστώθηκαν τα εξής ενδιαφέροντα:
Και στις 20 περιπτώσεις που ερευνήθηκαν (τόσοι ήταν οι κρατούμενοι γονεοκτόνοι στις ελληνικές φυλακές ), ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η αγριότητα του
εγκλήματος. Μολονότι δηλ. πρόκειται συνήθως για περιστασιακούς εγκληματίες,
που είχαν την εκτίμηση των γειτόνων τους και που επιδεικνύουν, στη συνέχεια, καλή συμπεριφορά μέσα στη φυλακή, όμως κατά τη στιγμή του φόνου τα άτομα αυτά είναι τόσο πολύ φορτισμένα, ώστε η βίαιη εκφόρτισή τους και ιδίως τα πολλαπλά
(και άσκοπα, εν πολλοίς) κτυπήματα που καταφέρουν στο θύμα τους, να κάνουν
την πράξη τους να φαίνεται σαν έργο παράφρονα. Και είναι βέβαια αλήθεια ότι στην
έρευνα αυτή 9 από τους γονεοκτόνους ήσαν άτομα με ψυχική νόσο (βαρειάς, συνήθως, μορφής). Όμως και οι υπόλοιποι δεν διαφέρουν από τους πρώτους ως προς τον
τρόπο τέλεσης της γονεοκτονίας, η οποία αποτελεί κατά κάποιο τρόπο την απελπισμένη εκτόνωσή τους απέναντι σε μια συνεχή κατάσταση καταπίεσης και πατριαρχικής αυστηρότητας, όπως τουλάχιστον αισθάνονται να τη βιώνουν οι δράστες.
Έχουμε δηλ. εδώ μιαν ανώμαλη εξέλιξη ενδοοικογενειακών σχέσεων, ως αποτέλεσμα σύγκρουσης ιδιοσυγκρασιών γονέων και παιδιού.
Συνήθως οι δράστες αυτοί είναι αγόρια ή και ώριμοι άνδρες (17 στις 20 περι-
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Συναφείς είναι και οι περιπτώσεις ανηλίκων που προβαίνουν σε μαζικές ανθρωποκτονίες συμμαθητών τους. Συνήθως τα παιδιά αυτά έχουν
βιώσει μιαν ολόπλευρη απόρριψη από το περιβάλλον τους και εξωθούνται έτσι στα όριά τους. Π.χ. ο 15χρονος Άντι Ουίλιαμς, που τον Μάρτιο 2001 άρχισε ξαφνικά να πυροβολεί τους συμμαθητές του, τραυματίζοντας θανάσιμα δύο και σοβαρά άλλους δεκατρείς, ήταν ένα παιδί
που οι συμμαθητές του τον τρομοκρατούσαν, η μητέρα του τον έβλεπε
σπάνια και οι φίλοι του τον υποτιμούσαν5.

πτώσεις) και, ελάχιστα, κορίτσια ή γυναίκες. Προέρχονται περισσότερο από αγροτικές παραδοσιακές οικογένειες (11 περιπτώσεις), ενώ και άλλες 5 οικογένειες, παρά
την αστικοποίησή τους, διατηρούσαν παραδοσιακή δομή. Τα θύματα, σύμφωνα με
τα στοιχεία της έρευνας, είναι κατά κανόνα γονείς μεγάλης ηλικίας και με υπερπροστατευτικές ή καταπιεστικές τάσεις, κυρίως πατέρες (10 περιπτώσεις), αλλ’ επίσης
μητέρες (5 περιπτώσεις) ή και οι 2 γονείς (5 περιπτώσεις). Η συχνότερη θανάτωση
του πατέρα (από τον γιο) εξηγείται από τις ανταγωνιστικές σχέσεις που αναπτύσσονται συχνά μεταξύ τους, και από το γεγονός ότι ο πατέρας εκφράζει συνήθως και
ενσαρκώνει την πατριαρχική δομή της οικογένειας. Τέλος, όπως αναφέρει στην έκθεσή του ο Δ. Μικελόπουλος, «ένας από τους σπουδαιότερους λόγους που οδηγούν
τα παιδιά στο έγκλημα, ιδιαίτερα τα πιο ευαίσθητα, είναι η εμμονή των γονέων να τα
κατευθύνουν μέχρι ένα αρκετά προχωρημένο στάδιο της ζωής τους».
5. Βλ. τη διεξοδική ανάλυση του Terry MacCarthy (τίτλος: “Παιδιά εγκληματίες «γεννά» η απόρριψη”) στην “Καθημερινή” της 25.3.2001, σελ. 29, κατ’
αναδημοσίευση από το περ. “Time”. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το “ψυχογράφημα” του 15χρονου Κιπ Κίνκελ, ο οποίος το 1998 σκότωσε τον πατέρα του, τη
μητέρα του καθώς και δύο συμμαθητές του, ενώ τραυμάτισε άλλους 25 -βλ. ένθετο αφιέρωμα της “Ελευθεροτυπίας”, της 23.1.2001, με θέμα “Η βιολογία της βίας” (επιμ. Κωνσταντίνα Γιαννούτσου), σελ. 10-11. Βλ. ακόμη τη γενικότερη μελέτη του Roger Rondeau, Violents jusqu’ au meurtre? Réflexions sur deux cas d’
homicide, εις: περ. Criminologie, vol. XXIII (1990), no 1 (Nouvelles violences à
l’ adolescence), σελ. 75-93, καθώς και: Birte Hewera, School Shootings und Amok
– Perspektiven der Gewaltforscung, εις: Peter Imbusch (Hrsg.), Jugendliche als
Täter und Opfer von Gewalt, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften,
2010, 243-291. Επίσης, βλ. την περιπτωσιολογία και τη βιβλιογραφία που σημειώνονται στη μελέτη μου Μορφές σχολικής βίας και δυνατότητες αντιμετώπισής της,
ΠοινΧρον ΝΘ΄: 2009, 865-871: 866 και σημ. 12.
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Το ‘‘πέρασμα’’ στην παραβατική πράξη
και η αιτιώδης αλυσίδα των παραγόντων
Γενικά μπορεί να λεχθεί ότι εάν ένας από τους κρίκους αυτής της
αιτιώδους αλυσίδας εμφανισθεί αποδυναμωμένος ή εξαλειφθεί εντελώς, ή εάν, αντίστοιχα, άλλες αντίρροπες δυνάμεις αποτρεπτικές του
εγκλήματος (π.χ. φόβος, ντροπή, ηθικές αξίες) εμφανίσουν αυξημένη
ισχύ, τότε η προαναφερθείσα πιθανότητα για το πέρασμα στην αποκλίνουσα ή παραβατική συμπεριφορά (passage à l’ acte) μειώνεται αισθητά ή και εξαλείφεται. Ειδικότερα, υπάρχει η περίπτωση, παράλληλα με
τη σκαιά συμπεριφορά του πατέρα προς τον ανήλικο, να σημειωθεί και
(αντίθετη) υποστηρικτική συμπεριφορά της μητέρας υπέρ του ανηλίκου, ή, με αφορμή την εκπομπή της τηλεόρασης, να υπάρξει, και εδώ,
ταυτόχρονη παρέμβαση της μητέρας, η οποία να εξηγήσει πόσο άστοχο και ατιμωτικό (θέμα ηθικών αξιών και ντροπής) είναι για ένα νέο να
καταθέτει τα όπλα (περίπτωση αυτοκτονίας) ή και να βιαιοπραγεί εναντίον τον γονέων του, αντί “να πιάσει τον ταύρο από τα κέρατα” και να
παλέψει ο ίδιος με μαχητικότητα για μια καλύτερη ζωή, αξιοποιώντας
προς όφελός του ακόμη και τις ατυχίες της ζωής.
Εδώ είναι προφανές ότι ένας ή δύο από τους βασικούς κρίκους
της αιτιώδους αλυσίδας (η σκαιά συμπεριφορά του πατέρα ή/ και η
επίδραση της τηλεόρασης) αποδυναμώνονται, με πιθανό αποτέλεσμα
να αποτραπεί έτσι τελικά η πραγμάτωση της αποκλίνουσας ή παραβατικής ενέργειας του ανηλίκου. Ωστόσο, ανάλογα με τη σπουδαιότητα (“ειδικό βάρος”) κάποιου από τους κρίκους της αλυσίδας, μπορεί
να πραγματοποιηθεί η ενλόγω ενέργεια ακόμη και εάν λείπει ένας από
τους άλλους κρίκους. Π.χ. ενδέχεται η αντίδραση του πατέρα να είναι
τόσο οξεία και προκλητική, ώστε ο ανήλικος να “περάσει στην πράξη”
ακόμη και χωρίς να έχει δει ή διαβάσει τίποτε για παρόμοια περιστατικά ή ακόμη και χωρίς να έχει στη διάθεσή του κάποιο πιστόλι ή μαχαίρι
(χρησιμοποιώντας π.χ. απλώς κάποιο κατσαβίδι ή τραπεζομάχαιρο που
θα βρει μπροστά του). Επομένως, κάθε κρίκος της αιτιώδους αλυσίδας
έχει τη δική του βαρύτητα και μάλιστα όχι απλώς ανάλογα με το μέγε-
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θος της έντασής του κατά τη συγκεκριμένη στιγμή, αλλά και ανάλογα
με τη γενικότερη λειτουργικότητα και προσφορότητά του να συμβάλει
στο τελικό αποτέλεσμα. Το ότι π.χ. ένας ανήλικος 14 ετών είναι από τη
φύση του αψίθυμος και εύθικτος, ότι “αρπάζεται” δηλ. εύκολα και διαπληκτίζεται με τους άλλους, είναι ένα στοιχείο που ασφαλώς, κατά κανόνα, διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στη συμπεριφορά του ανηλίκου αυτού από την όποια επίδραση ασκεί σ’ αυτόν η τυχόν τάση του για
εκλογίκευση ή δικαιολόγηση των πράξεών του.

Απομόνωση παραγόντων
και πολυπαραγοντικές προσεγγίσεις
Χρήσιμο θα ήταν λοιπόν, στις αναπτύξεις που ακολουθούν, να
προσδιορισθούν, σύμφωνα με αντίστοιχες εγκληματολογικές θεωρίες,
το ειδικό βάρος και η σημασία που εμφανίζουν για τον ανήλικο οι επιμέρους εγκληματογόνοι παράγοντες, τουλάχιστον σ’ ένα γενικό επίπεδο και ανεξάρτητα από τους ειδικότερους παράγοντες κάθε επιμέρους
παραβατικής συμπεριφοράς.
Ωστόσο, η διακρίβωση της σημασίας του κάθε μεμονωμένου
εγκληματογόνου παράγοντα είναι ιδιαίτερα δυσχερής, λόγω της συνεχούς αλληλεπίδρασης μεταξύ των καθ’ έκαστον παραγόντων. Έτσι,
η διερεύνηση της σημασίας που έχει η σχολική αποτυχία ή η υποεπίδοση επάνω στην παραβατικότητα του ανηλίκου είναι ένα ζήτημα που δύσκολα μπορεί να απομονωθεί και να εξετασθεί χωριστά από άλλες συναφείς παραμέτρους, εξίσου σημαντικές για την παραβατικότητα. Ενδέχεται, δηλ., η παραβατικότητα ανηλίκων που εμφανίζουν σχολικές αποτυχίες ή υποεπιδόσεις να μην οφείλεται (μόνον ή κυρίως) σ’ αυτές τις
κακές επιδόσεις, αλλά σε παράγοντες όπως το χαμηλό νοητικό επίπεδο
του ανηλίκου και η άστοχη προς αυτόν συμπεριφορά των γονέων του.
Ειδικότερα, συμβαίνει συχνά η ενλόγω παραβατικότητα, αλλά, επίσης,
και η αποκάλυψη αυτής της παραβατικότητας να συνδέονται απ’ ευθείας με το ίδιο το χαμηλό νοητικό επίπεδο του ανηλίκου, δεδομένου
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ότι ένας τέτοιος ανήλικος ευλόγως διαπράττει παραβάσεις χονδροειδείς, και άρα εύκολα αποκαλύψιμες, ενώ δεν έχει και την ικανότητα να
αποφύγει στη συνέχεια την ομολογία της πράξης του στις αρμόδιες αρχές6. Από την άλλη πλευρά, η εν λόγω παραβατικότητα μπορεί να σχετίζεται κατά κύριο λόγο όχι με το νοητικό επίπεδο, αλλά με την άστοχη και αψυχολόγητη συμπεριφορά των γονέων του ανηλίκου, εξ αιτίας
της οποίας ο ανήλικος χάνει το ενδιαφέρον του για το σχολείο, εμφανίζει ως μαθητής χαμηλές επιδόσεις και τελικά, απογοητευμένος, εγκαταλείπει οικογένεια και σχολείο, δύο βασικούς πυλώνες κοινωνικοποίησης, για να προσκολληθεί σε παραβατικές ομάδες συνομηλίκων του.
Αρα, η συσχέτιση της παραβατικότητας αυτού του ανηλίκου μόνο με
τις χαμηλές σχολικές του επιδόσεις εμπεριέχει τον κίνδυνο να αγνοηθούν άλλες σημαντικές παράμετροι, που σχετίζονται επίσης άμεσα με
την παραβατικότητα και που κατ’ ουσίαν αποτελούν τα βαθύτερα αίτια
αυτών των χαμηλών επιδόσεων (βλ. και κατωτ., σελ. 151 επ. ως προς
τα αντίστοιχα μεθοδολογικά προβλήματα από μια απ’ ευθείας συσχέτιση της παραβατικότητας με την ανεργία).
Πώς όμως μπορούν να αποσυνδεθούν αυτοί οι παράγοντες μεταξύ τους, ώστε να ερευνηθούν ξεχωριστά, και να εκτιμηθεί ορθά η σημα6. Μάλιστα από ορισμένες έρευνες αυτοομολογούμενης παραβατικότητας,
άρα χωρίς να έχει απαραίτητα μεσολαβήσει σύλληψη και καταδίκη του παραβάτη,
διαπιστώθηκε ότι ο δείκτης νοημοσύνης όσων παραβιάζουν τον νόμο είναι κατώτερος εκείνου των μη εγκληματιών, γεγονός που φάνηκε να συνδέει το χαμηλό νοητικό επίπεδο απ’ ευθείας με την παραβατικότητα, αν και ένα τέτοιο πόρισμα δημιουργεί αρκετές επιφυλάξεις, καθώς η παραβατικότητα αυτή ενδέχεται να οφείλεται,
ταυτόχρονα, στην τυχόν ανεργία και τους κακούς όρους διαβίωσης του συγκεκριμένου ατόμου - βλ. π.χ. Maurice Cusson, Σύγχρονη Εγκληματολογία (Criminologie
actuelle, Paris: PUF, 1988), μτφρ. Ηρώ Σαγκουνίδου-Δασκαλάκη, Αθήνα: Νομική
Βιβλιοθήκη, 2002, σελ. 138 επ. (όπου και παραπομπές στις έρευνες των T. Hirschi/
M. J. Ηindelang, εις: American Sociological Review, 42: 1977, 571-587), T.E.
Moffit/ P.A. Silva, εις: Journal of Abnormal Psychology, 97: 1988, 330-333, και
D. P. Farrington, Childhood Risk Factors and Risk-Focused Prevention εις: M.
Maguire/ R. Morgan/ R. Reiner (eds.), The Oxford Handbook of Criminology,
Oxford: Oxford University Press 20074, 602-640: 608 επ.
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σία του κάθε μεμονωμένου παράγοντα στην πραγμάτωση του τελικού
αποκλίνοντος ή παραβατικού αποτελέσματος; Πρόκειται, ασφαλώς,
για εξαιρετικά δύσκολο έργο, που αποτελεί συνάμα και τη “λυδία λίθο”
κάθε ευσυνείδητης επιστημονικής έρευνας.
Είναι βέβαια γεγονός ότι με διάφορες “πολυπαραγοντικές ερευνητικές προσεγγίσεις” (multiple-factor approaches), ιδίως από τη δεκαετία ’60 και μετά, οι επιστήμονες επιχείρησαν να σταθμίσουν με μετρήσιμους τρόπους την πολυπλοκότητα των φαινομένων και να αξιολογήσουν το ειδικό βάρος του κάθε παράγοντα. Όμως και οι προσπάθειες αυτές αντιμετωπίζονται με επιφυλακτικότητα, καθώς, όπως σημειώνει ο καθηγητής Ιάκωβος Φαρσεδάκης, παραπέμποντας και στον Nigel
Walker7, “οι υποθετικές αιτιώδεις διαδικασίες γένεσης της παραβατικής συμπεριφοράς εκφράστηκαν μάλλον με γενικούς όρους και υπήρχε
έλλειψη εξειδίκευσης αναφορικά με τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες θεωρείται πως ενεργοποιείται κάθε ιδιαίτερος μηχανισμός”. Εξάλλου, τις περισσότερες φορές τα πορίσματα αυτών των ερευνών έχουν
απλώς ενδεικτικό χαρακτήρα και αναφέρονται στο συνήθως συμβαίνον (ποσοτική προσέγγιση), χωρίς να μπορούν να αναδείξουν σε ποιοτικό επίπεδο τις διατομικές διαφορές και ιδιαιτερότητες της παραβατικής προσωπικότητας ενός ανηλίκου. Πάντως, παρά τις όποιες επιφυλάξεις, χρήσιμο είναι στις επακολουθούσες αναπτύξεις να παρουσιασθούν
με συντομία τα κυριότερα ευρήματα αυτών των ερευνών, ώστε να διαφανεί, έστω και σε γενικό επίπεδο, η λειτουργική σημασία των παραγόντων που εξωθούν έναν ανήλικο στην παραβατικότητα ή αντίστροφα,
τον συγκρατούν από αυτήν.

7. Ιάκ. Φαρσεδάκης, Παραβατικότητα και Κοινωνικός Έλεγχος των Ανηλίκων, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1985, με παραπομπή στο έργο: Nigel Walker,
Behaviour and Misbehaviour: Explanations and Non-explanations, Oxford:
Basil Blackwell 1977.
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Το δίπολο κληρονομικότητα - περιβάλλον
Πολλοί ερευνητές προσπάθησαν να διαγνώσουν τη σημασία που
έχουν για την παραβατικότητα οι κληρονομικές (βιολογικές) καταβολές, σε σύγκριση και με τις επιδράσεις του περιβάλλοντος. Οπωσδήποτε οι έρευνες αυτού του είδους προβαίνουν σε διχοτομήσεις που υπεραπλουστεύουν και συνεπώς αλλοιώνουν, εάν όχι παραχαράσσουν, τη
σύνθετη εικόνα των φαινομένων της ζωής. Πέρα όμως από τον απλουστευτικό και οιονεί μανιχαϊκό χαρακτήρα της, η απολυτοποιημένη αντιπαράθεση κληρονομικότητας/ περιβάλλοντος εμπεριέχει και προεκτάσεις πολιτικά επικίνδυνες, αφού ενδέχεται αυτή να “αξιοποιηθεί” από
ανελεύθερα ή αυταρχικά καθεστώτα, που θα επιδίωκαν έτσι να εφαρμόσουν, χάριν της “καθαρότητας” μιας “φυλής” όπου τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας υποτίθεται ότι κληρονομούνται, μέτρα ευγονικής εναντίον σωματικά, διανοητικά ή ηθικά μειονεκτούντων και “αποκλινόντων” υπηκόων τους (π.χ. χιτλερική Γερμανία).
Επομένως το δίπολο κληρονομικότητα vs. περιβάλλον έχει πράγματι τη σημασία του, αλλά μόνον εφόσον αποτελέσει την αρχή και το
τέλος ενός άξονα, στον οποίο θα ενταχθούν κλιμακωτά όλοι οι επιμέρους εγκληματογόνοι παράγοντες. Σ’ ένα τέτοιο continuum (“συνεχές”), οι επιδράσεις που εξωθούν στην παραβατικότητα θα μπορούσαν,
όπως επισημάναμε ήδη ανωτέρω (σελ. 65), να έχουν ως αφετηρία το
γενετικό υλικό του ανηλίκου, να συνδεθούν στη συνέχεια, με τις ειδικότερες περιστάσεις που “σφραγίζουν” τη ζωή του βρέφους και του νηπίου (το θέμα της κακοποίησης αλλά και της απουσίας ή ψυχικής αποστασιοποίησης των γονέων διαδραματίζει εδώ πρωτεύοντα ρόλο) και
να ολοκληρωθούν, τελικά, με τις εμπειρίες και τα βιώματα του ανηλίκου από το σχολείο και από την τυχόν προσκόλλησή του σε ομάδες συνομηλίκων. Στο πλαίσιο αυτό, καταλυτική επίδραση θα μπορούσαν να
ασκήσουν επίσης ο επιτυχής ή όχι τρόπος αντιμετώπισης της αναπτυξιακής κρίσης για απόκτηση ταυτότητας κατά την εφηβεία και οι ειδικότερες περιστάσεις κατά τη μετέπειτα επιχειρούμενη είσοδο του νεαρού ενήλικα σε ανώτερη/ ανώτατη σχολή ή/ και στην αγορά εργασίας.
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Στις αναπτύξεις που ακολουθούν, θα επιχειρηθεί η παρουσίαση βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων και ερευνητικών πορισμάτων σε συσχετισμό με τα είδη παραγόντων που διαμορφώνουν την προσωπικότητα ενός
ανηλίκου και επιδρούν στην παραβατικότητά του, ξεκινώντας, δηλ., από
τους παράγοντες τους συναφείς με το γενετικό υλικό, τις τυχόν σωματικές
μειονεξίες και τις πρώιμες επιδράσεις του περιβάλλοντος (κληρονομικότητα, βρεφική και νηπιακή/ προσχολική ηλικία) και συνεχίζοντας με παράγοντες που συνδέονται πρωτίστως με το στενό και ευρύτερο περιβάλλον του ανηλίκου (σχολική και εφηβική ηλικία), σύμφωνα και με τις βασικές αρχές της εξελικτικής ψυχολογίας που ήδη επισκοπήσαμε.
Α΄ ΘΕΩΡΊΕΣ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΕΣ
ΠΟΥ ΒΑΣΊΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ
Παρά τα προαναφερθέντα προβλήματα μεθοδολογίας και ηθικής,
οι έρευνες που βασίζονται στο γενετικό υλικό δεν είναι άμοιρες επιστημονικού ενδιαφέροντος, ιδίως αν επικεντρωθούν στη σύγκριση γενετικού υλικού και τρόπου ανατροφής, ώστε να διασαφηνισθούν τα όρια
έως τα οποία μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα είτε μια καλή ανατροφή σ’ ένα παιδί με καθ’ υπόθεση βεβαρημένο γενετικό υλικό (π.χ. παιδί προερχόμενο από γονείς πολυϋπότροπους εγκληματίες), είτε, αντίστροφα, μια κακή ανατροφή σ’ ένα παιδί με άψογη οικογενειακή προϊστορία και αντίστοιχο, πιθανά, γενετικό υλικό. Πρόκειται για το γνωστό ζήτημα που τίθεται με ιδιαίτερα παραστατικό τρόπο στο μυθιστόρημα του Κάρολου Ντίκενς “Όλιβερ Τουίστ”, όταν ο πλούσιος κηδεμόνας του μικρού Όλιβερ στοιχηματίζει με κάποιον φίλο του ότι λόγω του
καλού χαρακτήρα του παιδιού και της ψυχολογικής υποστήριξης που
θα παρεχόταν σ΄αυτό, ο ορφανός και παραμελημένος Όλιβερ θα απέφευγε τελικά τον πειρασμό “να βρη τους παλιούς του φίλους, τους κλέφτες” και να επιστρέψει στην παρανομία8.
8. Κάρολου Ντίκενς, Όλιβερ Τουίστ, τ. 1, μτφρ. Κ. Κυριαζή, Αθήνα: Εστία,
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Έρευνες σε διδύμους
Το θέμα απασχόλησε ιδιαίτερα, κατά τη δεκαετία ’70 και αργότερα, τον δανό Καρλ Όττο Κριστιάνσεν (Karl Otto Christiansen, 19081976) και τους συνεργάτες του, ιδίως δε τον αμερικανό Σάρνοφ Α. Μέντνικ (Sarnoff A. Mednick, 1928- ). Αυτοί ερεύνησαν την παραβατική
(ή μη) συμπεριφορά εκατοντάδων διδύμων, ώστε να διαπιστώσουν κατά πόσον οι λεγόμενοι μονωογενείς δίδυμοι (που διαθέτουν σχεδόν το
ίδιο γενετικό υλικό και μοιάζουν “σαν δυο σταγόνες νερό”) έχουν διαφορετική εξέλιξη, σε σύγκριση με τους δυωογενείς διδύμους (που προέρχονται από τη γονιμοποίηση δύο ξεχωριστών ωαρίων και διαφέρουν
αντίστοιχα μεταξύ τους). Από τις έρευνες στα “Αρχεία Διδύμων” και
στο “Ποινικό Αρχείο” της Δανίας προέκυψε ότι πράγματι το γενετικό υλικό ενός ανθρώπου έχει βαρύνουσα σημασία στη μετέπειτα συμπεριφορά του. Ετσι, επί συνόλου 3.586 ζευγών διδύμων αγοριών που
εξετάσθηκαν, διαπιστώθηκε ότι η ταύτιση παραβατικής συμπεριφοράς
(ύπαρξη, δηλαδή, βεβαρημένου ποινικού μητρώου, με έμφαση στα σοβαρά αδικήματα) είναι πάνω από διπλάσια στους μονωογενείς διδύμους
(52%) έναντι των δυωογενών (22%), ενώ και στα κορίτσια η αναλογία κυμαίνεται στα ίδια περίπου επίπεδα. Για την ορθή αξιολόγηση αυτών των στοιχείων θα πρέπει πάντως να ληφθεί υπόψη κάτι το οποίο
παραδέχεται και ο ίδιος ο Christiansen, ότι δηλαδή “οι μονωογενείς δίδυμοι έχουν περισσότερες κοινές επιδράσεις από το περιβάλλον τους σε
σχέση με τους δυωογενείς, π.χ. περνούν πιο πολύ χρόνο μαζί, πηγαίνουν μαζί στο σχολείο, μελετούν μαζί και επιλέγουν ως φίλους τα ίδια

χ.χ., σελ. 141 επ. Για την ποινική κ.λπ. μεταχείριση των ανηλίκων κατά την εποχή του Ντίκενς και αργότερα, βλ. π.χ. Susan Magarey, The invention of juvenile
delinquency in early nineteenth-century England και Heather Shore, Reforming
the juvenile. Gender, justice and the child criminal in nineteenth-century
England, και οι δύο μελέτες εις: J. Muncie/ Gordon Hughes/ Eugene McLaughlin
(eds.), Youth Justice. Critical Readings, London etc.: Sage, 2001, 115-122 και
159-172.
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πρόσωπα”, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται σ’ αυτούς ένα κοινό ψυχολογικό υπόβαθρο σε μεγαλύτερη έκταση απ’ ό,τι συμβαίνει με τους
δυωογενείς διδύμους9.
Τη σημασία που έχει ο περιβαλλοντικός αυτός παράγοντας του
τρόπου ανατροφής στην περαιτέρω εξέλιξη των διδύμων επεχείρησαν
να ερευνήσουν με ειδικές συνεντεύξεις οι νορβηγοί Οντ Ντάλγκαρντ
(Odd Dalgaard) και Αϊναρντ Κρίνλαν (Einard Kringlen)10. Μολονότι
διαπίστωσαν και αυτοί μεγαλύτερες ομοιότητες εγκληματικής συμπεριφοράς στα ζεύγη των μονωογενών διδύμων από ό,τι σε εκείνα των
δυωογενών, κατέληξαν, με βάση τις συνεντεύξεις τους, ότι οι ομοιότητες αυτές ήσαν επισφαλείς, αφού οι μονωογενείς δίδυμοι είχαν ανατραφεί ως επί το πλείστον σαν ένας άνθρωπος, ακόμη και ως προς το θέμα
της ενδυμασίας.

Έρευνες σε υιοθετημένα παιδιά
Λόγω των ανωτέρω προβλημάτων, ασφαλέστερες θεωρήθηκε ότι
είναι οι έρευνες σε υιοθετημένα παιδιά, ώστε να συγκριθεί ο βαθμός
επίδρασης που ασκείται σ’ αυτά αφ’ ενός από το γενετικό υλικό των φυσικών γονέων τους και αφετέρου από τον τρόπο ανατροφής των θετών γονέων τους, καθώς τα περισσότερα από τα παιδιά αυτά σπάνια ερχόντουσαν σε επαφή με τους φυσικούς τους γονείς. Η σημαντικότερη
έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση διενεργήθηκε από τον προαναφερθέντα αμερικανό Sarnoff Α. Mednick, μαθητή του Christiansen, σε συ9. Κ. O. Christiansen, A preliminary study & criminality among twins, εις:
S. Mednick/ K.O. Christiansen (eds.), Biosocial Bases & Criminal Behavior, New
York: Gardner Press, 1977, 89-108:94
10. Odd Dalgaard/ Einard Kringlen, Criminal Behavior in Twins, εις:
Leonard D. Savitz/ Norman Johnston (eds.), Crime in Society, New York: Wiley,
1978, 292-307˙ πρβλ. Donald J. Shoemaker, Theories of Delinquency, Oxford/
N.Y.: Oxford Univ. Press, 1996, σελ. 29 και Katherine S. Williams, Textbook on
Criminology, Οxford/ New York Oxford University Press, 20086, σελ. 104 επ.
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νεργασία με τους Ουίλλιαμ Γκαμπριέλλι Τζούνιορ (William F. Gabrielli
Jr.) και Μπάρρυ Χάτσινς (Barry Hutchings)11. Πρόκειται για έρευνα που βασίσθηκε στο Αρχείο Υιοθεσιών της Δανίας με δείγμα από
14.427 υιοθετημένα παιδιά κατά τα έτη 1924 - 1947 και από τους γονείς τους, φυσικούς και θετούς. Προέκυψε ότι: Εφ’ όσον οι γονείς (φυσικοί και θετοί) δεν είχαν αναπτύξει εγκληματική δραστηριότητα (καταδίκη μητέρας ή/ και πατέρα), τα παιδιά εμφάνιζαν παραβατική συμπεριφορά (με μία τουλάχιστον καταδίκη) σε ποσοστό 13,5%. Εάν οι
θετοί γονείς (αλλ’ όχι οι φυσικοί) είχαν βεβαρημένο ποινικό μητρώο,
το ποσοστό ανέβαινε στο 14,7%. Εάν, αντιστρόφως, καταδίκες είχαν οι
φυσικοί γονείς (αλλ’ όχι οι θετοί), τότε η ένδικη παραβατική συμπεριφορά των παιδιών ήταν ακόμη μεγαλύτερη (20,0%), γεγονός που υποδηλώνει, έως ένα βαθμό, τη μεγαλύτερη σημασία του γενετικού υλικού
έναντι εκείνης του τρόπου ανατροφής. Τέλος, εάν οι γονείς (φυσικοί και
θετοί) είχαν όλοι εμφανίσει ένδικη εγκληματική συμπεριφορά, τότε το
ποσοστό των παραβατικών αγοριών εκτοξευόταν στο 24,5%, δηλαδή
περίπου αναλογία 1 προς 4! Επίσης, διαπιστώθηκε ότι 4% του συνόλου των υιοθετημένων παιδιών είχαν την ευθύνη για το 69,4% της συνολικής παραβατικής συμπεριφοράς! Χρήσιμο είναι να υπομνησθεί στο
σημείο αυτό ότι και σε αντίστοιχη έρευνα που προαναφέραμε (ανωτ.
σελ. 33 και σημ. 38) ως προς το επίπεδο του νοητικού πηλίκου μονωογενών διδύμων σε σχέση με άτομα χωρίς συγγένεια μεταξύ τους, ο γενετικός παράγοντας φάνηκε και εκεί να διαδραματίζει τον σημαντικότερο ρόλο.

11. Τα πορίσματα της έρευνάς τους, με τίτλο “Genetic Influences in Criminal
Convictions: Evidence from an Adoption Cohort”, δημοσιεύθηκαν στο περ.
“Science”, 224: 1984, 891-894. Βλ. επίσης των ιδίων: Genetic Factors in the
Etiology of Criminal Behavior, εις: S. Mednick/ T. Moffit/ S. Stack, The Causes of
Crime: New Biological Approaches, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1987,
74-91 και, κατ’ αναδημοσίευση, εις: John Muncie/ Eugene McLaughlin/ Mary
Langan (eds.), Criminological Perspectives. A Reader, London etc.: Sage/ The
Open University, 1996, 67-80: ιδίως σελ. 70-72.
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Έρευνες σε ανήλικους με μειονεξίες ή ανωμαλίες.
Τα προβλήματα
Γύρω από τον άξονα του γενετικού υλικού στρέφεται και σειρά άλλων ερευνών, που συνδέουν την παραβατική συμπεριφορά ανηλίκων με
την αποκλίνουσα ιδιοσυστασία τους και κυρίως με παράγοντες, όπως: οι
φυσικές ασθένειες και μειονεξίες12, οι εγκεφαλικές ανωμαλίες (με μονάδα μέτρησης το Hz –Hertz, προφέρεται χερτς-, δηλ. τη συχνότητα ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ανά δευτερόλεπτο που καταγράφονται σε εγκεφαλογράφημα), το βασικό επίπεδο ευσυγκινησίας (κυρίως
με βάση το επίπεδο δερμικής αγωγιμότητας στα ερεθίσματα), το (χαμηλό) νοητικό επίπεδο (με μονάδα μέτρησης τον δείκτη νοημοσύνης
Binet-Simon), οι χρωμοσωματικές ανωμαλίες, κ.λπ.13 Κυρίως πρέπει ν’
αναφερθεί εδώ η επαναληπτική/ διαχρονική έρευνα (follow-up study)
των Janice Loeb και Sarnoff A. Mednick14, που είχε ως δείγμα 104 δα-

12. Π.χ. περί του κατά πόσον οι παραβατικοί ανήλικοι εμφανίζουν κάποια
καθυστέρηση στην ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη. Σχετικά, βλ. ιδίως τις εργασίες των Ming Lee/ Norman M. Prentice, Interrelations of Empathy, Cognition
and Moral Reasoning with Dimensions of Juvenile Delinquency, εις: Journal of
Abnormal Child Psychology, 16: 1988, 127-139 και St. Renwick/ Nich. Emler,
The relationship between social skills deficits and juvenile delinquency, εις:
Βritish Journal of Clinical Psychology, 30: 1991, 61-71, όπου και αναφορές στην
προγενέστερη βιβλιογραφία.
13. Επισκόπηση τέτοιων ερευνών, που αφορούν και ανηλίκους, βλ. π.χ. στα έργα Michael Rutter/ Henry Giller, Juvenile Delinquency. Trends and Perspectives,
New York, etc.: Penguin, 1983, ιδίως σελ. 163 επ., του ιδίου, Genes and Behavior.
Nature – Nurture Interplay Explained, Oxford: Blackwell, 2006, σελ. 105 επ., και
Ιακ. Ι. Φαρσεδάκη, Παραβατικότητα και Κοινωνικός Έλεγχος των Ανηλίκων, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1986, ιδίως σελ. 41 επ.
14. A Prospective Study of Predictors of Criminality: 3. Electrodermal
Response Patterns, εις: S. A. Mednick/ K. O. Christiansen (eds.), Biosocial Bases
of Criminal Behavior, New York: Gardner Press, 1977, 245-254˙ πρβλ. και
Donald J. Shoemaker, Theories of Delinquency, Oxford etc.: Oxford Univ. Press,
1966, σελ. 38.
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νούς εφήβους. Η εξέλιξη των ανηλίκων αυτών παρακολουθήθηκε επί
μία δεκαετία και τελικά προέκυψε ότι όσοι ανήλικοι ανέπτυξαν σοβαρή
παραβατική συμπεριφορά παρουσίαζαν, σε σύγκριση με τους υπόλοιπους ανηλίκους (ομάδα ελέγχου), χαμηλότερο επίπεδο δερμικής αγωγιμότητας (άρα χαμηλότερο επίπεδο ευσυγκινησίας, πρόβλεψης αρνητικών εμπειριών κ.λπ.) σε ποσοστό περίπου 86%! Ας σημειωθεί ότι ο
ίδιος αυτός επιστήμων S. A. Mednick, σε συνεργασία με τον J. Volavka
και άλλους, διαπίστωσε από επαναληπτική/ διαχρονική έρευνά του επί
129 αγοριών 11-13 ετών, ότι οι ανήλικοι που είχαν στο μεταξύ αναπτύξει παραβατική συμπεριφορά παρουσίαζαν στο εγκεφαλογράφημα που
τους έγινε μετά 6ετία μικρότερη συχνότητα κυμάτων στη ζώνη a (8-9
Hz) σε σύγκριση με μη παραβατικούς ανήλικους (10-12 Hz), πράγμα που υποδηλώνει, αντίστοιχα, τη χαμηλή διέγερση του εγκεφαλικού
τους φλοιού15. Σημειώνεται ότι κατά τα τελευταία χρόνια η μελέτη των
λειτουργιών του εγκεφάλου έχει προαχθεί ιδιαίτερα μέσω των ερευνών
της λεγόμενης γνωστικής νευροεπιστήμης (cognitive neuroscience)
και των τεχνολογιών που αυτή χρησιμοποιεί16.
Ωστόσο, οι έρευνες αυτές δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι βοηθούν
στην ορθή αξιολόγηση των επιδράσεων του γενετικού υλικού επάνω
στην παραβατική συμπεριφορά, αφού τις περισσότερες φορές άτομα
με τέτοιες ιδιαιτερότητες εμφανίζουν χαμηλή νοημοσύνη, “ανωριμότη-

15. S. A. Mednick/ J. Volavka, Biology and Crime, περ, Crime and Justice,
2: 1980, 85-158 και George Vold/ Thomas J. Bernard/ Jeffrey B. Snipes, Theoretical
Criminology, New York/ Oxford: Oxford Univ. Press, 1998⁴, 76 επ.
16. Πχ. η λειτουργική μαγνητική τομογραφία, το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων, η αξονική τομογραφία, η δομική μαγνητική τομογραφία, κ.λπ., που παρέχουν πληροφορίες για τις εγκεφαλικές λειτουργίες –πρβλ. για μια πρώτη ενημέρωση τη συλλογική μελέτη Α Judge’s Guide to
Neuroscience. A Concise Introduction, University of California, 2010, όπου διερευνώνται οι δυνατότητες της γνωστικής νευροεπιστήμης να θεμελιώνει τον βαθμό ποινικής ευθύνης ενός κατηγορουμένου και, ακόμη, να συμβάλλει στην ανίχνευση ψευδών, εξαρτήσεων από ουσίες και ψυχοπαθειών στο πλαίσιο ποινικής δίκης (η
μελέτη είναι προσβάσιμη και στο διαδίκτυο).
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τα” ή και ψυχικές ασθένειες ή ανωμαλίες, με αποτέλεσμα να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες εντοπισμού και σύλληψής τους μετά την τέλεση ενός αδικήματος, χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει –όπως τονίσθηκε ήδη ανωτέρω (σελ. 71 επ.)-, ότι λόγω του γενετικού τους υλικού διαπράττουν όντως περισσότερα εγκλήματα από άλλους ευφυέστερους
δράστες (π.χ. περίπτωση εκείνων που έχουν τις χρωμοσωματικές ανωμαλίες ΧΥΥ ή ΥΥΥ)17. Εξάλλου είναι προφανές ότι σε τέτοιες ανώμαλες περιπτώσεις, η δυσμενής βιολογική κατάσταση του ατόμου συνεπάγεται και την αντίστοιχη δυσμενή κοινωνική του κατάσταση, με
συνακόλουθα προβλήματα ανεύρεσης εργασίας, κοινωνικού αποκλεισμού κ.λπ., που επίσης μπορούν να εξωθήσουν σε παραβατική δραστηριότητα. Μόνον εφόσον θα μπορούσε να απομονωθεί η συγκεκριμένη βιολογική ανωμαλία από τη μετέπειτα κοινωνική εξέλιξη ενός ατόμου, θα ήταν επιτρεπτό να γίνουν εκτιμήσεις για την επίδραση αυτής
της ανωμαλίας (αυτοτελώς) στην όποια παραβατική του συμπεριφορά (π.χ. δύο ομάδες ατόμων με τις ίδιες χρωμοσωματικές ανωμαλίες,
εκ των οποίων η μία ομάδα θα είχε εξασφαλισμένη οικονομική αυτάρκεια και κοινωνική αποδοχή, ενώ η άλλη όχι). Όμως τέτοιες έρευνες, εξ
όσων γνωρίζω, δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί, διότι προϋποθέτουν
τη δημιουργία, επί έτη, κάποιου δαπανηρού τεχνητού περιβάλλοντος
το οποίο, εν τελευταία αναλύσει, θα εξακολουθήσει έως το τέλος να είναι απλώς τεχνητό, εικονικό, και άρα όχι εντελώς συμβατό προς τη ζώσα πραγματικότητα.
Εξάλλου, στις πλείστες περιπτώσεις η παραβατική συμπεριφορά
ταυτίζεται κατά τη διεξαγωγή τέτοιων ερευνών με την ένδικη εγκληματικότητα, δηλαδή με τη συμπεριφορά ατόμων που συνελήφθησαν, καταδικάσθηκαν και συνήθως εγκλείσθηκαν σε κάποια φυλακή ως υπαίτιοι αξιόποινης πράξης, χωρίς, βεβαίως, να λαμβάνεται υπόψη μήπως η
εφαρμογή των νόμων γίνεται κατά προτίμηση σε πρόσωπα με μειωμέ17. Πρβλ. Ν. Ε. Κουράκη, Εγκληματικοί Ορίζοντες, τ. Β’, Αθήνα/ Κομοτηνή:
Α. Ν. Σάκκουλας, 1991, σελ. 41-42 (οι σχετικές αναπτύξεις δεν περιλαμβάνονται
στη νεότερη, δεύτερη έκδοση του 2005).
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νο κοινωνικό κύρος (διότι π.χ. κάποια άτομα έχουν προβληματική εμφάνιση, ζουν περιθωριακά, και αδυνατούν να υπερασπισθούν τον εαυτό τους ενώπιον των αρχών) (θεωρία της κοινωνικής αντίδρασης, κατωτ., σελ. 134 επ.). Με αποτέλεσμα, να αλλοιώνεται έτσι ουσιωδώς η
εικόνα της πραγματικής εγκληματικότητας και να περιορίζεται το υποτιθέμενο πληθυσμιακό δείγμα της έρευνας σε μία μικρή ομάδα εγκλείστων ή περιθωριακών, που αποτελούν και τους “συνήθεις υπόπτους”
του συστήματος ποινικής καταστολής. Πάντως, οι έρευνες σε δείγματα εγκλείστων αυτού του είδους έχουν άθελά τους και μία θετική πλευρά, καθώς βοηθούν σημαντικά να κατανοηθεί ο αρνητικός ρόλος της
κοινωνικής αντίδρασης και του επίσημου κοινωνικού ελέγχου (μέσω αστυνομίας, δικαστηρίων και σωφρονιστηρίων) στην περαιτέρω
εγκληματική “σταδιοδρομία” αυτών των “συνήθων υπόπτων”.

Αξιολόγηση των ερευνών που βασίζονται στο γενετικό υλικό
Ενόψει των ανωτέρω, το πορίσματα τέτοιων ερευνών, που μάλιστα
είναι συνήθως αλληλοσυγκρουόμενα, έχουν εντελώς ενδεικτική σημασία και δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να θεμελιώσουν επιστημονικά συμπεράσματα. Η αξία τους περιορίζεται προπάντων σε μία μόνο παράμετρο, η οποία, ωστόσο, έχει το ενδιαφέρον της: Να διαγνωσθεί, δηλαδή, το κατά πόσον ορισμένα άτομα που γεννιούνται με βιολογικές ανωμαλίες, όπως π.χ. με νευρικό σύστημα υποαντιδραστικό
στα ερεθίσματα ή με ορμονικές διαταραχές, αναπτύσσουν στη συνέχεια
μειονεκτική προσωπικότητα (στο παράδειγμα: μη φυσιολογικές απαντήσεις στον φυσικό και κοινωνικό πόνο), και, άρα, ευερεθιστότητα και
μειωμένες αναστολές στις αντιδράσεις τους. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να γίνει λόγος για προδιάθεση στην επιθετικότητα και στην εν γένει
παραβατικότητα, η οποία καθίσταται έτσι προβλέψιμη και αντιμετωπίσιμη. Από την άποψη αυτή ενδιαφέροντα είναι τα πορίσματα ερευνών
από τα οποία προκύπτει αφενός σχέση τεστοστερόνης, δηλ. της κυριότερης ανδρογόνου ορμόνης, και επιθετικότητας (σουηδική έρευνα σε
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αγόρια 15-17 ετών) και αφετέρου η διαπίστωση ότι αγόρια με υψηλό
δείκτη τεστοστερόνης είναι περισσότερο ανυπόμονα ή ευερέθιστα και,
άρα, περισσότερο διατεθειμένα να εμπλακούν σε απρόκλητες και καταστροφικές μορφές επιθετικής συμπεριφοράς18.
Εξάλλου, κατά τα τελευταία έτη η έρευνα επικεντρώνεται στη μελέτη των γονιδίων, του D.N.A., και, γενικότερα, της βιολογικής βάσης
της προσωπικότητας, με ειδικότερη έμφαση σε πέντε διαστάσεις της,
που μολονότι ανεξάρτητες η μία από την άλλη, συγκροτούν ένα ενιαίο σύνολο: Εξωστρέφεια, νευρωτισμός (με άξονα τη συναισθηματική
αστάθεια), προσήνεια, ευσυνειδησία, και δεσμευτικότητα σε εμπειρίες.
Μέσα από τη μελέτη αυτών των παραμέτρων (με βάση το ψυχολογικό
μοντέλο “The big five”, δηλ. των πέντε μεγάλων παραμέτρων της προσωπικότητας) μπορεί κανείς αφενός να εργαλειοποιήσει / βαθμολογήσει τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και πράττουμε, και αφετέρου να διερευνήσει γιατί ορισμένοι άνθρωποι εμφανίζουν
απόκλιση από τη νοητή ευθεία ομαλής λειτουργίας των εν λόγω παραμέτρων της προσωπικότητας19. Ως προς τη σχέση γονιδίων και εγκλη18. Βλ. D. Olweus, Aggression and hormones: Relationship with
testosterone and adrenaline, εις: D. Olweus/ J. Block/ M. Radke-Yarrow (eds.),
Development of antisocial and prosocial behaviour: Research, theories, and
issues, Orlando U.S.A., 1986, 51-72˙ πρβλ. E. Mavis Hetherington/ Ross D.
Parke, Child Psychology. A Contemporary Viewpoint, revised by Ross D. Parke/
Virginia Otis Locke, Boston etc.: McGraw-Hill College, 19995, σελ. 653-654.
19. Από ορισμένες επιστημονικές ομάδες, όπως εκείνες του γερμανού Klaus
- Peter Lesch και του ισραηλινού Richard Ebstein, έχουν εντοπισθεί ορισμένα λεγόμενα γονίδια της προσωπικότητας που σχετίζονται με σημαντικές για τον οργανισμό χημικές ουσίες, όπως η σεροτονίνη και η ντοπαμίνη, και που ρυθμίζουν τις μεταβολές της διάθεσης -βλ. ενδιαφέρον κείμενο της ψυχολόγου Λίζας Βάρβογλη, στην
εφημ. “Το Βήμα” της 7.12.2003, σελ. 66 (“Βήμα Science”, σελ. 6). Για τον ρόλο που
διαδραματίζουν τα γονίδια και το DNA στη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού
βλ. ιδίως τα εκλαϊκευτικά σημειώματα της Ιωάννας Σουφλερή στην εφημ. “Το Βήμα”
της 13.2.2001, σελ. Α12-Α13 και του Αθαν. Γ. Παπαβασιλείου στα “Ιατρικά” της
“Ελευθεροτυπίας”, 29.4.2003, σελ. 34-36· βλ. επίσης στα “Ιατρικά” της 18.2.2003,
σελ. 15-21 ειδικά αφιερώματα για το DNA. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ιδιαίτερο εν-
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ματικότητας, αξιοσημείωτη είναι η ακόλουθη επισήμανση που έγινε το
2001 από τον Αντριαν Ραίην (Adrian Raine), Καθηγητή Εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πεννσυλβάνια20: “Δεν υπάρχουν γονίδια που αυτά καθ’ εαυτά καθορίζουν μια τέτοια [παραβατική] συμπεριφορά. Θα ήταν καλύτερα να λέγαμε ότι υπάρχουν γονίδια που κωδικοποιούν, ώστε να κατασκευαστούν πρωτεΐνες και ένζυμα, που στη συνέχεια μπορούν να επηρεάσουν φυσιολογικές διαδικασίες, οι οποίες με
τη σειρά τους μπορούν να προδιαθέσουν ένα άτομο προς την εγκληματικότητα, όπως έδειξαν τόσο δικές μου μελέτες, όσο και των καθηγητών Bohman21 και Venables. Επιπλέον, είναι απίθανο να βρεθεί ένα
μόνο γονίδιο στο οποίο να οφείλεται οποιαδήποτε προδιάθεση προς
το έγκλημα. Αντ’ αυτού, το πιο πιθανό είναι, πολλά γονίδια, δρώντας σε
συνδυασμό, να έχουν ως αποτέλεσμα, σε διαφορετικό βαθμό, τη γενετική
προδιάθεση ενός ανθρώπου για εγκληματική συμπεριφορά”.
Ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει βρει στην επιστήμη ιδιαίτερη
απήχηση η άποψη ότι η δυσλειτουργία ενός συγκεκριμένου γονιδίου,

διαφέρον παρουσιάζει το συναφές έργο: Anthony Walsh, Biosocial Criminology.
Introduction and Integration, Cincinnati, Ohio: anderson publishing, 2002,
όπου επιχειρείται η συσχέτιση εκτεταμένων πεδίων έρευνας και θεωριών της εγκληματολογίας (π.χ. θεωρίες ελέγχου) με βιολογικούς παράγοντες.
20. Σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε στο ένθετο αφιέρωμα “Η βιολογία
της βίας” (επιμ. Κωνσταντίνα Γιαννούτσου) της εφημ. “Ελευθεροτυπία”, 23.1.2001,
σελ. 14-15. Πρβλ. του ιδίου: The Psychopathology of Crime: Criminal Behavior
as a Clinical Disorder, San Diego, Calif.: Academic Press, 1993, ιδίως σελ. 47
επ., κεφ. με τίτλο: «Genetics and Crime», Murderous minds: Can we seek the
mark of Cain?, εις: περ. Cerebrum, 1: 1999, 15-30, καθώς και τη συλλογική έκδοση: Adrian Raine/ Patricia A. Brennan/ David P. Farrington/ Sarnoff A. Mednick
(eds.), Biosocial Bases of Violence, New York/ London Plenum Press, 1997. Βλ.
επίσης Δημ. Ζάχαρη, Επιθετικότητα και Αγωγή, Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρη, 2003, σελ.
56 επ., με παραπομπές και στα έργα του James Q. Wilson. Βλ. επίσης  Jim Wilson,
Criminal Genes στον δικτυακό τόπο: www.popularmechanics.com/science/
research/2002/11/criminal genes.
21. Bλ. π.χ. Μichael Bohman, Adoptivkinder und ihre Familien, Vandenhoeck
Ruprecht: Göttingen, 1980.
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που μάλιστα αποκαλείται «το γονίδιο του μαχητή» (warrior gene. ο
επιστημονικός όρος είναι: Monoamine oxidase A gene και κατά σύντμηση:MAO-A), συνδέεται με την επιθετικότητα και το βίαιο έγκλημα22. Με βάση, μάλιστα, τις έρευνες του ολλανδού Han Brunner, που
πρωτοδημοσίευσε σχετικά πορίσματα έρευνάς του το 199323, γίνεται
λόγος για το Σύνδρομο Brunner. Το εν λόγω σύνδρομο θεωρείται ότι
είναι μια σπάνια γονιδιακή διαταραχή που προκαλείται από μετάλλαξη
στο γονίδιο ΜΑΟ-Α και χαρακτηρίζεται από νοητική καθυστέρηση,
προβληματική παρορμητική συμπεριφορά, διαταραχές ύπνου και μεταπτώσεις στην ψυχική διάθεση24. Μέχρι στιγμής, πάντως, η επιστημονική έρευνα κινείται μόνο με υποθέσεις, όπως π.χ. εκείνην της Rose
McDermott, ότι βίαιη συμπεριφορά λόγω του συγκεκριμένου γονιδίου εκδηλώνεται κυρίως σε συνθήκες κατά τις οποίες το άτομο βιώνει
μιαν ιδιαίτερα μεγάλη πρόκληση από το περιβάλλον του25.
22. Για τις ιδιαιτερότητες αυτού του γονιδίου βλ. ιδίως τις σχτ. αναπτύξεις στη διαδικτυακή εγκυκλοπαιδεία Wikipedia, http://en.wikipediaorg/wiki/
Monoamine_oxidase_A καθώς και τη διπλωματική εργασία (ΜΑ in Bioethics)
της Sarah Anne Murphy, Born to Rage?: A Case Study of the Warrior Gene, May
2012, Wake Forest University (Winston-Salem, North Carolina) (υπάρχει διαθέσιμη στο διαδίκτυο).
23. Η.G. Brunner et al., Abnormal behavior associated with a point mutation
in the structural gene for monoamine oxidase A, περ. Science 262 (oct. 1993),
578-580 (υπάρχει διαθέσιμο στο διαδίκτυο).
24. Πρβλ. σχτ. λήμμα στη διαδικτυακή εγκυκλοπαιδεία Wikipedia, http://
en.wikipedia.org/wiki/Brunner_syndrome
25. Rose McDermott/ DustinTingley/ Jon. Cowden/ Giov. Frazzetto/
Dominic D.P. Johnson, Monoamine oxidase A gene (MAOA) predicts behavioral
aggression following provocation, in: PNAS (=Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States of America), 23.1.2009 (υπάρχει διαθέσιμο στο διαδίκτυο). Βλ. ακόμη τα ερευνητικά ευρήματα της ομάδας του βρετανού
Αvshalom Caspi et al., Role of Genotype in the Cycle of Violence in Maltreated
Children, περ. Science, vol. 297: 2002, 851-854 και περί αυτών: Γιώργ. Νικολαΐδη,
Βία, νόμος και υγεία:Από τη φυσιογνωμική στη σύγχρονη γενετική και από τη φρενολογία στην τεκμηριωμένη ιατρική, εις: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη, τ. Ι, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, 419-440: 425.
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Η θεωρία της ψυχοπαθητικής
ή εγκληματικής προσωπικότητας
Συναφής είναι η θεωρία της “ψυχοπαθητικής ή εγκληματικής προσωπικότητας”, με κύρια χαρακτηριστικά την απρόκλητη επιθετικότητα,
τον παρoρμητισμό, την αστάθεια συμπεριφοράς, την ψυχρότητα έναντι των άλλων, την έλλειψη ενσυναίσθησης (=empathy), δηλ. δυσκολία αντίληψης των συναισθημάτων των άλλων και έλλειψη ενοχών ή
τύψεων για μορφές συμπεριφοράς που βλάπτουν τους άλλους, την αδυναμία να μαθαίνει κανείς από τις εμπειρίες του, κ.λπ. Είναι προφανές ότι
η προσέγγιση αυτή κινείται στον χώρο της ψυχοπαθολογίας. Σημαντικοί εκπρόσωποι αυτής της προσέγγισης είναι ο αμερικανός Χέρμπερτ
Κη (Herbert C. Quay, 1927- )26, ο γερμανός Χανς Αϋζενκ (Hans J.
Eysenck, 1916-1997)27, η αμερικανίδα Λη Ρόμπινς (Lee Robins, 19222009)28, η οποία κάνει λόγο για “κοινωνικοπαθητική προσωπικότητα”
(sociopathy), ο γάλλος Ζαν Πινατέλ (Jean Pinatel, 1913-1999)29, o
26. Psychopathic Behavior: Reflections on its Nature, Origins and
Treatment, εις: I. C. Uzgiris/ F. Weizmann (eds.), The Structuring of Experience,
New York: Plenum, 1977, 371-383.
27. Iδίως στο έργο του “Crime and Personality”, London: Paladin, 1977 και
του ιδίου, The Inequality of Man, Great Britain: Fontana/ Collins, 1975, σελ. 160
επ..
28. Sturdy Childhood Predictors of Adult Antisocial Behavior: Replications
from Longitudinal Studies, περ. Psycholοgical Medicine, 8: 1978, 611-622
29. Βλ. ιδίως Pierre Bouzat/ Jean Pinatel, Traité de Droit pénal et de
Criminologie, τ. III (Jean Pinatel: Criminologie), Paris: Dalloz, 19753, αρ. 332 επ.
και 364 επ. (σελ. 593 επ. και 653 επ.), του ιδίου, La Criminologie, Paris: Spes, 1960,
σελ. 91, του ιδίου, Les nouveaux développements de la théorie de la personnalité
criminelle, Revue de Science criminelle et de Droit pénal comparé, 1985, 775781˙ πρβλ. Chr. Debuyst, Autour de la théorie de la pesonnalité criminelle et des
diverses problématiques dans lesquelles elle se situe, εις: La Criminologie : bilan
et perspectives. Mélanges offerts à Jean Pinatel, Paris : A. Pedone, 1980, 203-215,
Raymond Gassin, Criminologie, Paris, Dalloz, 19984, αρ. 524 επ., σελ. 399 επ.
και Maurice Cusson, Σύγχρονη Εγκληματολογία (αρχική έκδοση: Criminologie
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αμερικανός Χέρβεϋ Κλέκλυ (Hervey Cleckley, 1903-1984)30 και άλλοι.
Γεγονός είναι ότι οι θεωρίες για την ψυχοπαθητική προσωπικότητα, που σχετίζονται συνήθως και με την έννοια της επικινδυνότητας31, παρουσιάζουν ασάφειες και αοριστίες στην τεκμηρίωση του πώς
και πόσο πολύ οι βιολογικές αυτές ιδιαιτερότητες οδηγούν νομοτελειακά σε “αντικοινωνική” και, κατ’ επέκταση, σε εγκληματική συμπεριφορά (ιδίως, κατηγορήθηκαν ότι λόγω της γενικότητάς τους λειτουργούν ως “προπέτασμα καπνού” όταν η εγκληματολογική επιστήμη αδυνατεί να δώσει βάσιμες εξηγήσεις για την αιτιολογία ενός συγκεκριμένου εγκλήματος32). Επίσης, θεωρήθηκαν ότι εμπεριέχουν τον
κίνδυνο να οδηγήσουν στον χαρακτηρισμό ενός ανθρώπου ως εν δυνάμει εγκληματία απλώς και μόνο διότι η προσωπικότητά του εμφανίζει κάποια ιδιαίτερα γνωρίσματα. Ωστόσο πρέπει να λεχθεί ότι η έρευνα στο πεδίο αυτό έχει αναπτυχθεί αρκετά κατά τα τελευταία χρόνια,
ώστε να χρησιμοποιούνται ήδη διάφoρα tests προσωπικότητας, όπως
το ΜΜΡΙ (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) και το
“Psychopathy Checklist” του R. D. Hare33, ειδικά, δε, για τους ανηactuelle, Paris, PUF, 1988), μτφρ. Ηρώ Σαγκουνίδου-Δασκαλάκη, Αθήνα: Νομική
Βιβλιοθήκη, 2002, σελ. 131 επ.
30. H. Cleckley, The Mask of Sanity, St. Louis: C.V. Mosby, 19827 (19411).
31. Πρβλ. για τα προβλήματα που δημιουργει αυτή η αόριστη αξιολογική
έννοια: Στ. Αλεξιάδη, Η επικινδυνότητα του εγκληματία: ένα στοιχείο πλαστό, εις
Μνήμη Ν. Χωραφά, Η. Γάφου, Κ. Γαρδίκα, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας,
1986, 131-144.
32. Barbara Wootton, Social Science and Social Pathology, London: G.
Allen & Unwin, 1959.
33. H Ψυχοπαθητική Λίστα Ελέγχου (Psychopathy Checklist –PCL), που
δημιούργησε ο εν λόγω καναδός επιστήμονας, καθώς και η αναθεωρημένη από
τον ίδιο εκδοχή αυτής της λίστας (PCL-Revised), έχουν βρει ευρεία απήχηση στα
αμερικανικά δικαστήρια, κυρίως όταν πρέπει να διαπιστωθεί η τυχόν ψυχοπαθητική προσωπικότητα του κατηγορουμένου –πρβλ. Craig S. Neumann/ Robert Hare/
Joseph P. Newman, The Super-Ordinate Nature of the Psychopathy ChecklistRevised, Journal of Personality Disorders, 21: 2007, 102-117 (προσβάσιμο και
στο διαδίκτυο).
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λίκους, το Psychopathy Checklist: Youth Version – PCL:YV34. Τα
tests αυτά παρέχουν πράγματι τη δυνατότητα ενός σχετικά ασφαλούς
διαχωρισμού εγκληματιών και μη εγκληματιών, με βάση και στοιχεία
προσωπικότητας που αφορούν τη λεγόμενη “ψυχοπαθητική απόκλιση” (Psychopathic deviation: Pd). Eιδικά στις ηλικίες 5-15 ετών, η
συχνότερη μορφή ψυχοπαθολογίας (κυρίως στα αγόρια, αν και στις
δυτικές χώρες η αναλογία με κορίτσια φαίνεται να συγκλίνει όλο και
περισσότερο) είναι η Διαταραχή Διαγωγής (Conduct Disorder). Αυτή χαρακτηρίζεται από επίμονη και επαναλαμβανόμενη εκδήλωση συμπεριφορών που παραβιάζουν τα βασικά δικαιώματα των άλλων (π.χ.,
επιθετικότητα, χρήση όπλων, εμπρησμός, κλοπές), ή που εμφανίζουν
αποκλίνουσα ροπή (π.χ. βασανισμός ζώων, φυγή από το σπίτι, αδικαιολόγητες απουσίες από το σχολείο)35, συνήθως, δε, παρουσιάζει υψηλή συννοσηρότητα με τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής -Ῡπερκινητικότητας και με την κατάχρηση εξαρτησιογόνων ουσιών36. Τα νεαρά άτομα με Διαταραχή Διαγωγής εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα συνεχιζόμενης εμπλοκής με τον νόμο και επαφής με υπηρεσίες ψυ34. Επίσης στο ίδιο πλαίσιο διαγνωστικών εργαλείων χρησιμοποιούνται για
νεαρά άτομα το Stuctured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY) και το
Early Assessment of Violence Risk in Youth (EARL).
35. Σύμφωνα με την Ταξινόμηση ICD-10 Ψυχικών Διαταραχών και Διαταραχών της Συμπεριφοράς του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (απόδοση στα Ελληνικά και επιμέλεια των: Κ. Στεφανή, Κ. Σολδάτου και Β. Μαυρέα, Αθήνα: εκδ. Βήτα,
1997, σελ.336), οι Διαταραχές της Διαγωγής έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό την
επαναλαμβανόμενη και επίμονη δυσκοινωνική, επιθετική ή προκλητική διαγωγή.
36. Α. Βούρδα/ Ι. Γιαννοπούλου, Παραβατικότητα Ανηλίκων: Ικανότητα για
καταλογισμό, επικινδυνότητα, και Ι. Γιαννοπούλου, Παραβατικότητα Ανηλίκων, εις
Ι. Γιαννοπούλου/Αθ. Δουζένη/Λ. Λύκουρα (επιμ.), Ψυχιατροδικαστική Παιδιών &
Εφήβων, Αθήνα: Π.Χ. Πασχαλίδης, 2008, αντίστοιχα 231-243 και 218-243. Μάλιστα, κατά την Ι. Γιαννοπούλου (σελ. 220-221), τα παιδιά και οι έφηβοι με Διαταραχή Διαγωγής συχνά αποδίδουν στους άλλους τις δικές τους επιθετικές διαθέσεις,
βρίσκονται σε κατάσταση υπερδιέγερσης την οποία βιώνουν ως κατάσταση/συναίσθημα θυμού και δυσκολεύονται να προβλέψουν τις συνέπειες των πράξεών τους,
υποτιμώντας ιδίως τις επιπτώσεις της επιθετικής τους συμπεριφοράς.
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χικής υγείας στη μελλοντική τους ζωή. Ωστόσο, σε γενικότερο επίπεδο
και σύμφωνα με έρευνα της Lee Robins που επιβεβαιώνεται από νεότερες σουηδικές έρευνες37, η κοινωνικοπαθητική (ψυχοπαθητική) προσωπικότητα φαίνεται να αποτελεί ίδιον των ενηλίκων, στους δε ανηλίκους έχει κατά κανόνα περιστασιακό-παροδικό χαρακτήρα σχετιζόμενο με τις «υποπολιτισμικές»παρέες του ανηλίκου και με άλλους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες38.
Β΄ ΘΕΩΡΊΕΣ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΕΣ
ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΉ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΉ
ΚΑΤΕΎΘΥΝΣΗ
Πέρα από τις προηγηθείσες προσεγγίσεις σε γενετικό/ βιολογικό επίπεδο, ενδιαφέρον εμφανίζουν και οι θεωρητικές ή/ και εμπειρικές
ερευνητικές προσεγγίσεις που συνδέουν την παραβατική συμπεριφορά των ανηλίκων με τον ψυχολογικό παράγοντα. Και εδώ η βασική διαφοροποίηση μεταξύ ψυχαναλυτικής και συμπεριφορικής κατεύθυνσης
φαίνεται να διαδραματίζει τον ίδιο πρωτεύοντα ρόλο, όπως και για την
εξήγηση της εν γένει συμπεριφοράς του ανηλίκου, κατά τα προαναφερθέντα (ανωτ., σελ. 37).

37. Lee N. Robins, Deviant Children Grow up, Baltimore: Williams and
Wilkins, 1966 και David Magnusson/ Britt of Κlinteberg/ Hakan Stattin, Autonomic
Activity/ Reactivity, Behavior and Crime in a Longitudinal Perspective, εις:
Joan McCord (ed.), Facts, Frameworks and Forecasts, New Brunswick, N.J.:
Transaction, 1992, 287-318, ιδίως 290 επ. και 298 επ.˙ πρβλ. Donald J. Shoemaker,
Theories of Delinquency, Oxford etc.: Oxford Univ. Press, 1966, σελ. 63, 67 επ.
38. Ειδικότερα, κατά τους Α. Βούρδα /Ι. Γιαννοπούλου, όπ.π., σελ. 236, οι εφηβοι παραβάτες που δεν υποτροπιάζουν χαρακτηρίζονται από όψιμη έναρξη διαταραχών συμπεριφοράς και σχετίζονται με κοινωνικές ομάδες που ενθαρρύνουν και επικροτούν παραβατικές συμπεριφορές, ενώ αντίθετα οι επίμονοι παραβάτες έχουν ως
γνώρισμα την πρώιμη έναρξη διαταραχών συμπεριφοράς και την ύπαρξη γνωστικών και κοινωνικών ελλειμμάτων.
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Η ψυχαναλυτική προσέγγιση
Οι ψυχαναλυτές εν πρώτοις, όπως ήδη επισημάνθηκε (σελ. 23
επ.), αποδίδουν κεντρική σημασία στον έλεγχο που μπορεί να ασκήσει
το Υπερεγώ (συνείδηση), μέσω του Εγώ (συνειδητού ή υποσυνείδητου τμήματος της προσωπικότητας), επάνω στις ενορμήσεις του Εκείνο (ασυνείδητου τμήματος της προσωπικότητας). Σύμφωνα, δε, με τον
βέλγο Ετιέν ντε Γκρεφ (Etienne de Greeff, 1889-1961), που προεκτείνει αυτή τη βασική αρχή στον χώρο της εγκληματολογίας, υπάρχουν
στο ασυνείδητο του ανθρώπου δύο ομάδες ενορμήσεων που αντιμάχονται μεταξύ τους, δηλ. αφενός τα εγωκεντρικά/ επιθετικά ένστικτα
της “άμυνας” και αφετέρου τα αλτρουιστικά και φυλογενετικά ένστικτα
της “συμπάθειας”, η δε υπερίσχυση της μιας ή της άλλης ομάδας συντελεί, υπό προϋποθέσεις, στην εμφάνιση ή μη, αντίστοιχα, της εγκληματικής συμπεριφοράς39. Περαιτέρω, κατά τους εγκληματολόγους ψυχαναλυτές, τα παιδιά γεννιούνται με λανθάνουσες ασυνείδητες ενορμήσεις επιθετικότητας, που μορφοποιούνται, όμως, σε επιθετική συμπεριφορά μόνον εφ’ όσον κατά τη νηπιακή, ιδίως, ηλικία το παιδί δεν επιτύχει ταύτιση με τους γονείς του, μέσα σ’ ένα πλαίσιο κατανόησης και
καλών διαπροσωπικών σχέσεων. Καταστάσεις που ενισχύουν τις τάσεις
του παιδιού για επιθετική συμπεριφορά αποτελούν η απορριπτική στάση ή αδιαφορία των γονέων, η χωρίς σημαντικό λόγο τιμωρητική τους
τακτική και οι εκ μέρους τους πράξεις κακοποίησης εις βάρος του παιδιού, καθώς επίσης, αντίστροφα, η υπερπροστασία τους προς το παιδί.
Αναλόγως των περιστάσεων, οι επιθετικές αυτές τάσεις μπορούν κατά
τους ψυχαναλυτές είτε να “εξιδανικευθούν” και να “εξαγνισθούν” προς
την κατεύθυνση μιας ιδιόρρυθμης δημιουργίας (π.χ. ζωγραφική, λογο-

39. Etienne de Greeff, Les instincts de défense et de sympathie, Paris :
P.U.F., 1947, ιδίως σελ. 196, κατά παραπομπή του Jacques Léauté, Criminologie et
Pénologie, Paris : Les Cours de Droit, 1975, σελ. 76 επ.˙ πρβλ. Ι. Φαρσεδάκη, Η
εγκληματολογική σκέψη απ΄ την αρχαιότητα ώς τις μέρες μας, τχ. Α΄, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1990, σελ. 406 – 407.
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τεχνία, επιστημονική έρευνα), είτε και να μετεξελιχθούν σε ροπή καταστροφικότητας του παιδιού προς τον εαυτό του ή/ και τους άλλους40.
Σε κάθε περίπτωση, όπως ήδη τονίσθηκε (ανωτ., σελ. 22), τα πρώτα
βιώματα και οι πρώτες εμπειρίες του παιδιού, ιδίως κατά τα αρχικά πέντε χρόνια της ζωής του, οπότε συντελείται η διαμόρφωση της προσωπικότητάς του, έχουν, κατά τους ψυχαναλυτές, καταλυτική επίδραση
για τη μετέπειτα εξέλιξή του41.

Οι συμπεριφοριστές
Από την άλλη πλευρά οι συμπεριφοριστές (ανωτέρω, σελ. 30 επ.),
βασιζόμενοι στο αξίωμα ότι η ψυχή του ανθρώπου που γεννιέται είναι
ένας άγραφος πίνακας (tabula rasa), θεωρούν ότι η παραβατική συμπεριφορά, όπως και κάθε άλλη συμπεριφορά, δεν έχει γενετική προέλευση, αλλά εκμανθάνεται μέσα από τις εμπειρίες του παιδιού, ιδίως, δε,
μέσα από τις αντιδράσεις του περιβάλλοντος, το παράδειγμα των άλλων και τη μίμηση από το παιδί της συμπεριφοράς τους. Αφετηρία αυτής της προσέγγισης αποτελεί η γενικότερη θεωρία που διατυπώθηκε
από τoυς αμερικανούς Τζων Ντόλλαρντ (John Dollard, 1900-1980),
Νηλ Μίλλερ (Neal Miller, 1909-2002) και συνεργάτες τους το 1939,
και που βασίζεται στο σχήμα “απογοήτευση/ ματαίωση - επιθετικότητα” (frustration - aggression theory)42: Η διάψευση προσδοκιών αλλά
και η επικείμενη πιθανή απογοήτευση στο εγγύς μέλλον, όταν μάλιστα
συνοδεύεται από καταστάσεις ανησυχίας και άγχους, οδηγεί σε ψυχικές πιέσεις που συνεπάγονται επιθετικές τάσεις42α (π.χ. όταν προσπαθεί
40. Πρβλ. S. Freud, Eine Kindeserinnerung des Leonardo da Vinci, 1910¹
και ελλ. μτφρ. της Αγγελικής Μανουσάκη, με τίτλο: Μια παιδική ανάμνηση του Λεονάρντο ντα Βίντσι, Αθήνα, Ερατώ, 1983.
41. L.G. Saul, The Hostile Mind, New York: Random House, 1956.
42. J. Dollard/ L.W. Doob/ N. Miller/ O.H. Mowrer/ R.R. Sears, Frustration
and Aggression, New Haven: Yale Univ. Press, 1939.
42α. Για τη γενικότερη σχέση «ματαίωσης» και επιθετικότητας (κυρίως από ψυ-
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κανείς να εκπληρώσει μιαν ανειλημμένη υποχρέωση μέσα σε ελάχιστο
χρόνο). Βέβαια το εάν, πώς και προς ποια κατεύθυνση θα εκδηλωθούν
αυτές οι επιθετικές τάσεις είναι, κατά τη βελτιωμένη διατύπωση αυτής της θεωρίας από τον αμερικανό Λέοναρντ Μπέρκοβιτς (Leonard
Berkowitz, 1926- )43, ένα ζήτημα που σχετίζεται με σειρά παραγόντων, όπως το νόημα που αποδίδει κανείς σε περιστατικά ικανά να προκαλέσουν επιθετικότητα, η γενικότερη στάση του ατόμου απέναντι σε
γεγονότα που προκαλούν απογοήτευση, ο φόβος των κυρώσεων και οι
άλλες επιπτώσεις από την όποια αντίδρασή του, κ.λπ. Επίσης, κατά τον
καναδό ψυχολόγο Άλμπερτ Μπαντούρα (Albert Bandura, 1925- )44,
κύριο σύγχρονο εκπρόσωπο της θεωρίας για την κοινωνική μάθηση
(social learning theory, πρβλ. ανωτ., σελ. 32), το παιδί ακολουθεί πρότυπα συμπεριφοράς όχι τόσο με βάση το τι υποδεικνύουν οι γονείς και
οι δάσκαλοι, αλλά κυρίως με παρατήρηση και μίμηση προτύπων (παράδειγμα γονέων ή εκπομπές και μηνύματα που εκπορεύονται από την
τηλεόραση και τα άλλα Μ.Μ.Ε. ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Συνακόλουθα, παιδιά που μεγαλώνουν σε περιβάλλον βίας, που «βομβαρχαναλυτική άποψη) βλ. ιδίως: H.J. Kornadt (Hrsg.), Aggression und Frustration als
psychologisches Problem, τ. 1, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellshaft,
1981. H. Marcuse/A. Rapoport/ K. Horn/ A. Mitscherlich/ D. Senghaas/ M.
Markovic, Aggression und Anpassung in der Industriegesellschaft, Frankfurt
a.M.: Suhrkamp, 1968 (Η συμβολή του A. Mitscherlich για την επιθετικότητα και την προσαρμογή δημοσιεύθηκε και στα ελληνικά μαζί με άλλες μελέτες του
κατά μτφρ. Π. Παπαδόπουλου υπό τον τίτλο: «Η ιδέα της ειρήνης και η ανθρώπινη επιθετικότητα», Αθήνα: Ηριδανός, 1970, 37-100). Fr. Hacker, Aggression,
Die Brutalisierung der modernen Welt, Mit einem Vorwort v. Konrad Lorenz,
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1973 (19711). T. Moser, Jugendkriminalität
und Gesellschaftsstruktur, Frankfurt a.M.: Fischer, 1972 (19701).
43. Ιδίως στο έργο του “Aggression: A Social Psychological Analysis”, New
York: McGraw-Hill, 1962
44. Στο έργο του “Aggression. A Social Learning Analysis”, Englewood
Cliffs, N. J.: Prentice Hall, 1973· πρβλ. Larry Siegel/ Brandon C. Welsh/ Joseph J.
Senna, Juvenile Delinquency. Theory, Practice and Law, Australia etc.: Thomson/
Wadsworth, 20069, σελ. 89 επ.
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δίζονται» γενικότερα με μηνύματα βίας ή και που υφίστανται σωματικές τιμωρίες χωρίς λόγο45, εκμανθάνουν ανάλογα τη βία ως τρόπο ζωής και συμπεριφοράς.
Στο πλαίσιο της υπό εξέταση ψυχολογικής κατεύθυνσης θα πρέπει, επίσης, να αναφερθεί και η προσέγγιση των γνωστικιστών ψυχολόγων, που στηρίζονται κυρίως στο έργο του Jean Piaget και των διαδόχων του. Κατά τους εκπροσώπους αυτής της προσέγγισης, η γνωστική διεργασία της σκέψης εκκινεί με αφετηρία την κωδικοποίηση της
πληροφορίας κατά ερμηνεύσιμο τρόπο και προχωρεί, ακολούθως, στην
αναζήτηση κατάλληλης απάντησης και στην επιλογή της προσφορότερης δράσης. Αντίστοιχα, εάν οι απαντήσεις που επεξεργάζεται το παιδί
δίνουν έμφαση στην επιθετικότητα, η ενδεδειγμένη μεταχείριση ενός
τέτοιου παιδιού θα πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυση των όποιων ικανοτήτων του παιδιού, ώστε αυτό είτε να λαμβάνει πρόσφορες εν γένει
αποφάσεις, είτε και να αποκρούει πιέσεις από συνομηλίκους του για υιοθέτηση μορφών βίαιης συμπεριφοράς. Εξάλλου, σύμφωνα με τις επισημάνσεις ενός από τους γνωστικιστές ψυχολόγους, του αμερικανού
Τζέραλντ Πάτερσον (Gerald R. Patterson, 1926- 2001)46, η χωρίς λό45. Τούτο διαπιστώθηκε και από τη Μαρία Δροσινού, Διδάκτορα Κλινικής
Ψυχολογίας, σε έρευνά της με τίτλο “Πρόληψη της Παιδικής Παραβατικότητας”,
που δημοσιεύθηκε στο περ. “Σχολείο και Ζωή”, τχ. 11, 1999, 396-405: Τα περισσότερα από τα παραβατικά παιδιά του δείγματός της (ηλικίας 4, 6 - 10 ετών) είχαν
γονείς με μετατραυματικό άγχος λόγω κακοποίησης που είχαν βιώσει και οι ίδιοι
ως παιδιά στο σχολείο ή/ και στον χώρο της οικογένειάς τους. Για τις επιδράσεις
που μπορεί να έχει η άσκηση άμεσης ή έμμεσης βίας στο παιδί και τον έφηβο από
συγγενικά πρόσωπα ή συντρόφους επάνω στην περαιτέρω διαμόρφωση της ταυτότητάς του (την υιοθέτηση δηλ. και από το νεαρό άτομο της βίας ως τρόπου
ζωής), βλ. Maria Schäfer-Hohmann, Identitätsentwicklung von Kindern und
Jugendlichen im Kontext häuslicher Gewalt, εις: Eva Maria Schuster/ Maria
Schäfer-Hohmann/ Werner Müller-Geib (Hrsg.), Gewalt. Eine interdisziplinäre
Betrachtung, St. Ottilien: EOS Verlag, 2009, 75-107, όπου μάλιστα αποδίδεται
έμφαση και στις διαφορές διαμόρφωσης αυτής της ταυτότητας ανάλογα με το φύλο του νεαρού ατόμου.
46. Π.χ. στα έργα του “Coercive family processes”, Eugene, Oregon:
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γο τιμωρητική τακτική των γονέων καθιστά τα παιδιά τους επιθετικά.
Τούτο, δε, όχι μόνο διότι έτσι τα παιδιά μαθαίνουν τη βία ως τρόπο συμπεριφοράς, αλλά και διότι, λόγω της αυταρχικής στάσης των γονέων
και της έλλειψης διαλόγου, τα παιδιά δεν είναι σε θέση να διαμορφώσουν μια σαφή εικόνα και ένα πρότυπο για το είδος της συμπεριφοράς
που περιμένουν οι γονείς από αυτά.
Η συμπεριφορική προσέγγιση -όπως άλλωστε και η προσέγγιση
των γνωστικιστών ψυχολόγων- θεωρεί ότι η διαδικασία της μάθησης
συνεχίζεται και σε μεταγενέστερα αναπτυξιακά στάδια, όπως εκείνα
της σχολικής και εφηβικής ηλικίας. Γι’ αυτό και στο πλαίσιο της συμπεριφορικής προσέγγισης, αναπτύχθηκαν θεωρίες, οι οποίες, επικεντρώνουν την προσοχή τους και στην παραβατική συμπεριφορά ανηλίκων
της σχολικής και εφηβικής ηλικίας. Οι θεωρίες αυτές χρησιμοποιούν
ως βασικό έρεισμα και κριτήριο την εκ μέρους του ανηλίκου εκμάθηση κανόνων και προτύπων των συνομηλίκων του ή άλλων ανηλίκων με
τους οποίους συναναστρέφεται. Επισκόπηση των θεωριών αυτών θα
γίνει στον οικείο τόπο (κατωτ., σελ. 115 επ.).

Ορισμένες κοινωνιολογικές εμπειρικές έρευνες
για ανηλίκους
Επί του παρόντος σκόπιμο είναι να γίνει σύντομη μνεία σε ορισμένες κοινωνιολογικές εμπειρικές έρευνες για ανηλίκους, που θα αποτελέσουν και σημείο αναφοράς για τις περαιτέρω αναπτύξεις μας:
• Κλασική στο είδος της θεωρείται ακόμη και σήμερα η έρευνα
του ζεύγους Σέλντον Γκλουκ (Sheldon Glueck, 1896-1980) και της
συζύγου του Ελεναρ Γκλουκ (Eleanor Glueck, 1898-1972). Οι επιστήμονες αυτοί ερεύνησαν επί μία οκταετία 500 πολυϋπότροπους (με μέσο
όρο καταδικών 3,46) παραβατικούς ανήλικους 11-17 ετών, που διέμεCastalia, 1982 και (σε συνεργασία με J. Reid/T. Dishion), Antisocial Boys, Eugene,
Oregon: Castalia, 1992.
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ναν σε λαϊκές συνοικίες της Βοστώνης (Η.Π.Α.), και τους συνέκριναν
με αυστηρά επιλεγμένους (από άποψη συγκρισιμότητας σε σχέση με
την ηλικία, τον τόπο διαμονής, το νοητικό επίπεδο και την εθνική προέλευση) αντίστοιχους 500 μη παραβατικούς ανήλικους. Τα πορίσματα
της έρευνάς τους δημοσιεύθηκαν το 1950 στο έργο τους “Αποκρυπτογραφώντας τη νεανική παραβατικότητα”47, ενώ το 1968 επακολούθησε η δημοσίευση και δεύτερης μελέτης, στην οποία εξετάσθηκε δείγμα
ανηλίκων, ηλικίας, κατά τη δεύτερη έρευνα, 25-31 ετών48.
• Ανάλογου ενδιαφέροντος και παλαιότητας είναι η έρευνα της
Τζόαν Μακκόρντ (Joan McCord, 1930-2004)49 και του συζύγου της
Ουίλλιαμ Μακκόρντ (William McCord), που είναι γνωστή ως έρευνα “Cambridge - Sommerville”, διότι διενεργήθηκε στις δύο αυτές πόλεις της αμερικανικής πολιτείας της Μασσαχουσέτης. Η έρευνα ξεκίνησε το 1937 και διήρκεσε αρχικά έως το 1945, αλλά με επανεξέταση των
φακέλων το 1955. Με βάση πληροφορίες από το σχολείο, τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους επιμελητές ανηλίκων και τους αξιωματικούς
της αστυνομίας επελέγησαν 650 αγόρια με μέσο όρο ηλικίας τα 11 έτη.
Από αυτά άλλα θεωρήθηκαν ότι είχαν προδιάθεση στην παραβατικότητα και άλλα όχι. Ωστόσο χωρίσθηκαν σε ζεύγη τυχαία και όχι με βάση
το στοιχείο της ενδεχόμενης παραβατικότητας. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν δύο μεγάλες ομάδες (από 325 άτομα η κάθε μία), με σκοπό στη μεν πρώτη να παρασχεθεί κάθε είδους παιδαγωγική “μεταχείριση” (βοήθεια σε εκπαιδευτικά προβλήματα, υγειονομική περίθαλψη,
47. “Unraveling Juvenile Delinquency”, Cambridge, Mass.: Harvard Univ.
Press, 1950.
48. Delinquents and Non-Delinquents in Perspective, Cambridge, Mass.:
Harvard Univ. Press. 1968.
49. Βλ. ιδίως W. McCord/ J. McCord/ I. K. Zola, Origins of Crime. A New
Evaluation of the Cambridge - Sommerville Youth Study, New York/ London:
Columbia Univ. Press, 1962² (1959¹) και σε συντετμημένη μορφή, με τίτλο “The
Cambridge - Sommerville Youth Study, and After”, εις: D. Dressler (ed.), Readings
in Criminology and Penology, New York/ London: Columbia Univ. Press, 1964,
667-680.

III. Θεωρίες για την παραβατικότητα

109

συμμετοχή σε κατασκήνωση και, κυρίως, ψυχολογική - συμβουλευτική υποστήριξη), ενώ στη δεύτερη να μη γίνει καμία τέτοια ειδική μεταχείριση, έτσι ώστε να μελετηθεί πόσο πολύ τα παιδιά της πρώτης ομάδας θα εμφάνιζαν μικρότερη παραβατικότητα από εκείνα της δεύτερης.
Μετά από κάποιο διάστημα, περί τα 65 παιδιά χρειάσθηκε να αποχωρήσουν από την ομάδα μεταχείρισης, καθώς δεν φάνηκε να παρουσιάζουν προβλήματα. Αργότερα η Joan McCoard με τους συνεργάτες
της μετεξέλιξε την έρευνα σε επαναληπτική/ διαχρονική (follow-up
study) και συγκέντρωσε έτσι σημαντικές πληροφορίες για τους παράγοντες που εξωθούν τον ανήλικο στην παραβατικότητα ή τον συγκρατούν από αυτήν50.
• Έρευνα για ανήλικους παραβάτες έγινε και στο Cambridge
της Αγγλίας, από τον Ντέιβιντ Φάρρινγκτον (David P. Farrington,
1944-   ) και τον Ντόναλντ Ουέστ (Donald J. West, 1924- )51. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε διαχρονικά με δείγμα 411 αγόρια γεννημένα
στο Λονδίνο το 1953. Ξεκινώντας από την ηλικία των 8 ετών (1961)
και συνεχίζοντας έως την ηλικία των 32 ετών (1985), τα άτομα αυτά
έδωσαν συνεντεύξεις συνολικά 8 φορές σ’ ένα διάστημα 24 ετών, ώστε
50. J. McCord, A Comparative Study of Two Generation of Native
Americans, εις: R.F. Meier (ed.), Theory in Criminology, Beverly Hills: Sage,
1977, 83-92 και της ιδίας, Family Relationships, Juvenile Delinquency, and Adult
Criminality, περ. Criminology 29: 1991, 397-417.
51. D.P. Farrington/ D.J. West, The Cambridge Study in Delinquent
Development, εις: H.J. Kerner/ G. Kaiser (eds.), Criminality, Personality, Behavior
and Life History, Berlin: Springer, 1990, 115-138· D. P. Farrington, Childhood
Risk Factors and Risk-Focused Prevention εις: M. Maguire/ R. Morgan/ R. Reiner
(eds.), The Oxford Handbook of Criminology, Oxford: Oxford University Press
20074, 602-640: 608 επ.˙ R. Loeber/ D.P. Farrington (eds.), Serious and Violent
Juvenile Offenders: Risk Factors and Successful Interventions, Thousand Oaks,
Cal.: Sage, 1998˙ και David P. Farrington, The Explanation and Prevention of
Youthful Offending, εις: J. David Hawkins (ed.), Delinquency and Crime. Current
Theories, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1996, 68-148˙πρβλ. Larry Siegel/
Brandon C. Welsh/ Joseph Senna, Juvenile Delinguency. Theory, Practice and Law,
Australia etc: Thomson / Wadsworth, 20069, σελ. 152 επ.

110

III. Θεωρίες για την παραβατικότητα

να διαγνωσθεί πόσο πολύ κάποια από αυτά αναπτύσσουν χρόνια και
σταθερή παραβατικότητα. Διαπιστώθηκε, πράγματι ότι το 20% εμφάνισαν ήδη κατά τα πρώτα στάδια της έρευνας παραβατική δραστηριότητα (ομάδα ελέγχου απετέλεσαν, έτσι, οι υπόλοιποι, μη παραβατικοί
ανήλικοι). Διερευνήθηκαν και εδώ μεταβλητές όπως το νοητικό επίπεδο, η οικογένεια (μέγεθος, εισόδημα, ποινικό παρελθόν γονέων), η εργασιακή απασχόληση των ανηλίκων κ.λπ. Μάλιστα, εκτός από της συνεντεύξεις με τους ίδιους τους ανηλίκους και τις οικογένειές τους, χρησιμοποιήθηκαν, κατά ενδιαφέροντα τρόπο, και ερωτηματολόγια αυτοομολογούμενης παραβατικότητας. Στόχος της έρευνας υπήρξε να συναγάγει κάποια ασφαλή κριτήρια για την πρόγνωση της παραβατικής
συμπεριφοράς.
• Το 1972 δημοσιεύθηκαν τα ευρήματα μιας φιλόδοξης εκτεταμένης έρευνας σε δείγματα του γενικού πληθυσμού (αυτή, άλλωστε,
είναι η νεότερη τάση στις έρευνες). Η έρευνα διενεργήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από επιφανείς επιστήμονες: τον Μάρβιν
Γούλφγκανγκ (Marvin Wolfgang, 1924-1998), τον Ρόμπερτ Φίλιο
(Robert Figlio, 1939-2008) και τον Θόρστεν Σέλλιν (Thorsten Sellin,
1896-1994)52, επικεντρώθηκε, δε, στη μελέτη μιας ηλικιακής σειράς
(αγγλικά: cohort53) 9.945 αγοριών, γεννημένων στην αμερικανική
πόλη της Φιλαδέλφειας το 1945. Οι ερευνητές παρακολούθησαν την
εξέλιξη των ανηλίκων αυτών από τις ηλικίες 10 έως 18 ετών με βάση
τα αντίστοιχα αρχεία του σχολείου, της αστυνομίας και των δικαστηρίων. Συμπληρωματική αυτής της έρευνας είναι και εκείνη που έγινε
αργότερα με συνεντεύξεις αυτοομολογούμενης παραβατικότητας σε

52. Delinquency in a Birth Cohort, Chicago: The University of Chicago
Press, 1972, ιδίως σελ. 4 επ., 244 επ. και κατ’ αναδημοσίευση χαρακτηριστικού αποσπάσματος, εις: Joseph E. Jacoby, Classics of Criminology, Oak Park, Ill.: Moore
Publ. Co., 1979, 48-55.
53. Για την έννοια της ηλικιακής σειράς («κοόρτης») βλ. αντί άλλων Χρ. Ζαραφωνίτου, Εμπειρική Εγκληματολογία, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1995, σελ. 26
επ.
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567 (ήδη τότε) ενήλικα άτομα από την αρχική ηλικιακή σειρά54.
• Σημαντική είναι επίσης η έρευνα ηλικιακών σειρών στην οποία
προέβησαν οι γερμανοί Πέτερ Ζούττερερ (P. Sutterer) και Τόμας Κάργκερ (Th. Karger)55 μέσα στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος του
γνωστού γερμανικού Ινστιτούτου Μαξ - Πλανκ για το αλλοδαπό και
διεθνές Ποινικό Δίκαιο. Πρόκειται για τέσσερις ηλικιακές σειρές (έτη
γέννησης 1970, 1973, 1975 και 1978) στο κρατίδιο Βάδης-Βυρτεμβέργης, των οποίων η εξέλιξη και η τυχόν παραβατικότητα ερευνήθηκαν σε τακτικά διαστήματα με βάση τα στοιχεία της αστυνομικής στατιστικής. Ένας από τους σκοπούς της έρευνας υπήρξε να εντοπισθεί η
ομάδα εκείνη παραβατικών ανηλίκων που ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος της καταγεγραμμένης παραβατικότητας. Η έρευνα έθεσε ως
στόχο να παρακολουθήσει την πορεία των ενλόγω ανηλίκων έως την
ηλικία των 25 ετών56.
• Σχετικά πρόσφατη είναι και μια διακρατική έρευνα αυτοομολογούμενης παραβατικότητας ανηλίκων, με ενιαίο ερωτηματολόγιο. Διενεργήθηκε περί τις αρχές της δεκαετίας ’90 σε 13 χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής, υπό τη συντονιστική ευθύνη των Γιοζίν Γιούνχαρ-Τας (Josine Junger-Tas), Χερτ-Γιαν Τερλάου (Gert-Jan Terlouw)
54. Marvin Wolfgang, Crime in a Birth Cohort, εις: Roger Hood (ed.), Essays
in Honour of Sir Leo Radzinowicz, New York: The Free Press, 1974, 79-92.
55. P. Sutterer/ Th. Karger, Legalbiographische Implikationen verschiedener
Sanktionsstrategien bei Jugendlichen am Beispiel des einfachen Diebstahls, εις:
G. Kaiser/ H. Kury (Hrsg.), Kriminologische Forschung in den 90er Jahren,
Freiburg: M.P.I. für Strafrecht, 1993, 127-155˙ πρβλ. Χρ. Ζαραφωνίτου, Εμπειρική Εγκληματολογία, Aθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1995, σελ. 93 επ.
56. Για μια σχετικώς πρόσφατη ανακεφαλαίωση των ευρημάτων αυτής της
έρευνας βλ. V. Grundies, Polizeiliche Registrierung von 7 - 23jährigen. Befunde
der Freiburger Kohortenuntersuchung, εις: H.-J. Albrecht (Hrsg.), Forschungen
zu Kriminalität und Kriminalitätskontrolle am Max - Planck - Institut für
ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg i. Br., Freiburg/ Br.:
M.P.I., 1990, 371-402 -πρβλ. Mich. Walter / Fr. Neubacher, Jugendkriminalität.
Eine systematische Darstellung, Stuttgart etc.: Richard Boorberg Verlag, 20114,
αρ. 478 και σελ. 261.
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και Mάλκομ Κλάιν (Malcolm W. Klein)57. Στην έρευνα υπάρχει και ενδιαφέρουσα ελληνική συμβολή, σε σχέση με την παραβατικότητα στην
Ελλάδα, από ομάδα επιστημόνων με επικεφαλής την Καθηγήτρια Κ.Δ.
Σπινέλλη.
• Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η βρετανική εθνική επαναληπτική /διαχρονική έρευνα (British National Longitudinal Survey) σε
περίπου 5.000 παιδιά που γεννήθηκαν στο διάστημα μιας εβδομάδας
του 194958.
• Από πλευράς αυτοτελών ελληνικών ερευνών για ανήλικους παραβάτες, αξιοσημείωτες είναι ιδίως δύο, που πραγματοποιήθηκαν κατά
τη δεκαετία ’90 στις ελληνικές φυλακές ανηλίκων, με έμφαση στις αρνητικές επιδράσεις που ασκεί στην προσωπικότητα και την περαιτέρω
εξέλιξη του ανηλίκου η επίσημη κοινωνική αντίδραση και δη ο πρώιμος
εγκλεισμός του σε ίδρυμα ή φυλακή. Η πρώτη από τις έρευνες αυτές
διενεργήθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικής (Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών), κατά την περίοδο
1993-1994. Στη διεξαγωγή της συμμετείχαν 17 προπτυχιακοί φοιτητές και 8 νέοι επιστήμονες, με επιστημονικό υπεύθυνο τον υπογράφοντα και συντονίστρια τη Φωτεινή Μηλιώνη. Οι έγκλειστοι ανήλικοι που
δέχθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις των συνεντευκτών της ερευνητικής ομάδας ήσαν 156 (το 84% του συνολικού αριθμού των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές ανηλίκων) και είχαν μέση ηλικία πε-

57. Τα πορίσματα της έρευνας εμπεριέχονται στο έργο που εξέδωσαν οι εν λόγω τρεις επιστήμονες ως editors, με τίτλο “Delinquent Behavior Among Young
People in the Western World. First Results of the International Self-Report
Delinquency Study”, Amsterdam/ New York: Kugler & Dutch Ministry of
Justice, 1994. Πρβλ. και Josine Junger-Tas/ Ineke Haen Marshall/ Denis Ribeaud,
Delinquency in International Perspective. The International Self-Reported
Delinquency Study (ISRD), Monsey, N.Y./ The Hague: Criminal Justice Press/
Kugler, 2003, πρβλ. και: Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe
(ZJJ), 2009,119-128, όπου και νεότερα ερευνητικά πορίσματα.
58. M. Wadsworth, Roots of Delinquency, Oxford: Martin Robertson,
1979.
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ρί τα 20 έτη59. Περαιτέρω, κατά την περίοδο 1999-2000 διεξήχθη, και
πάλι από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, επαναληπτική/ διαχρονική έρευνα (follow-up study, ώστε να διαπιστωθεί η περαιτέρω πορεία και εξέλιξη των πρώην νεαρών κρατουμένων. Από τους αρχικούς 156 έγκλειστους ανηλίκους του 1993 κατέστη εφικτό να εντοπισθούν και να δώσουν συνέντευξη οι 103 (οι 50 μάλιστα εντός φυλακής!), ενώ για άλλους 12 ανηλίκους συγκεντρώθηκαν πληροφορίες ως προς το τι απέγιναν60.
• Εξάλλου, η δεύτερη έρευνα έγινε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με την επιστημονική ευθύνη των Καθηγητριών Έλλης Συμεωνίδου - Καστανίδου, Μαρίας Καϊάφα - Γκμπάντι και Αγγελικής Πιτσελά61, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo da Vinci
(συμμετέσχαν επίσης ένα γερμανικό και ένα ολλανδικό πανεπιστήμιο).
Η πραγματοποίηση της έρευνας έγινε κατά την περίοδο 1997-1998

59. Τα αναλυτικά πορίσματα αυτής της έρευνας παρουσιάσθηκαν στο έργο
των Νέστορα Κουράκη, Φωτεινής Μηλιώνη και Ερευνητικής Ομάδας Φοιτητών Νομικής Σχολής Αθηνών, με τίτλο “Έρευνα στις Ελληνικές Φυλακές, Α’: Τα Σωφρονιστικά Καταστήματα Ανηλίκων Κορυδαλλού και Κασσαβέτειας”, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.
Ν. Σάκκουλας, 1995.
60. Για τα ευρήματα αυτής της έρευνας βλ. Ν. Ε. Κουράκη/ Ευγ. Σταθουλοπούλου/ Φωτ. Μηλιώνη, Νεαροί κρατούμενοι μετά την αποφυλάκισή τους: Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τα ποσοστά υποτροπής και η περαιτέρω πορεία τους μέσα στην κοινωνία, περ. Ποινικός Λόγος, 6/2004, σελ. 2895-2912 και (συνοπτικά)
Ν.Ε. Κουράκη/ Ευγ. Σταθουλοπούλου, Προβλήματα υποτροπής νεαρών κρατουμένων. Πορίσματα επαναληπτικής (follow-up) έρευνας του Εργαστηρίου Ποινικών
και Εγκληματολογικών Ερευνών (Πανεπιστήμιο Αθηνών), εις: Στράτου Γεωργούλα
(επιμ.), Η εγκληματολογία στην Ελλάδα σήμερα. Τιμητικός Τόμος για τον Στέργιο
Αλεξιάδη, Αθήνα: Εκδ. ΚΨΜ, 2007, 45 – 55 και εις: Κ.Δ. Σπινέλλη (επιμ.), Στηρίζοντας τον Ανήλικο Παραβάτη. Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2007, 143159.
61. Τα ευρήματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν σε μελέτη με τίτλο “Αντεγκληματική πολιτική και Νέοι. Παρουσίαση και Πορίσματα Εμπειρικής Έρευνας”, εις: Ν.
Ε. Κουράκη (επιμέλεια έκδοσης, σε συνεργασία με Ν. Κ. Κουλούρη), Αντεγκληματική Πολιτική ΙΙΙ, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2003, 327-376.
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με ερωτηματολόγια σε δείγμα 200 νεαρών ηλικίας 14-24 ετών, εκ των
οποίων οι μισοί ήσαν κρατούμενοι και οι άλλοι μισοί ανήκαν στην ευρύτερη ομάδα των ανηλίκων “σε κίνδυνο” ή με παραβατική δραστηριότητα, αλλά χωρίς να είναι έγκλειστοι.
• Τέλος, μία ακόμη έρευνα πραγματοποιήθηκε επίσης από το
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικής (Εργαστήριο Ποινικών και
Εγκληματολογικών Ερευνών) κατά την περίοδο 2002-2003, με συμμετοχή ομάδας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, υπό την
επιστημονική ευθύνη του υπογράφοντα και με συντονισμό από τις Φωτεινή Μηλιώνη και Πάρη Ζαγούρα. Με την έρευνα επιχειρήθηκε να καταγραφούν τα ατομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 885 εφήβων –
μαθητών Λυκείου σε σχολεία των Αθηνών και, κυρίως, να εξετασθεί η
σχέση της παρέας των συνομηλίκων (peer groups) με φαινόμενα παραβατικότητας που εκπορεύονται είτε από αυτήν την παρέα, είτε από
άλλες παρέες με παραβατικό χαρακτήρα. Διερευνήθηκε, δηλ., το ενδεχόμενο να έχουν γίνει οι μαθητές αυτοί δράστες ή/ και θύματα παραβατικών ομάδων και συμμοριών62.
Οι ανωτέρω δέκα έρευνες, παρά τις επιμέρους διαφορές τους από
άποψη χρόνου διεξαγωγής, στόχων και τεχνικής/ μεθοδολογίας, εμφανίζουν όλες ένα ευρύτερο φάσμα αντικειμένου και καλύπτουν έτσι,
θεματικά, στο μέτρο του εφικτού, το συνολικό φαινόμενο της νεανικής
παραβατικότητας. Πέρα όμως από τις έρευνες αυτές, υπάρχουν και άλλες, εξίσου αξιόλογες, αλλά με πιο περιορισμένο βεληνεκές. Θα μπορούσαν έτσι ν’ αναφερθούν εδώ έρευνες που αφορούν την (αποκλίνουσα και παραβατική) συμπεριφορά μαθητών στα σχολεία και εκτός αυτών,(βλ. κατωτ. 297), έρευνες για τις νεανικές συμμορίες63, καθώς επί-

62. Τα πορίσματα αυτής της έρευνας δημοσιεύθηκαν στο περ. «Ποινικός Λόγος», 2004, σελ. 461-474, σε μελέτη με τίτλο: Ν.Ε. Κουράκη/ Π. Ζαγούρα/ Μ. Γαλανού, Ερευνα για την ομαδική παραβατικότητα μαθητών λυκείου σε σχολεία Αθηνών.  
63. Παρατίθενται διεξοδικά από τη Χριστίνα Ζαραφωνίτου στο έργο της
“Εμπειρική Εγκληματολογία”, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1995, σ. 121 επ.
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σης έρευνες για την παραβατικότητα ανηλίκων σε συνάρτηση με σωματικές ή νοητικές αναπηρίες64, ή ακόμη, σε σχέση με ψυχικές διαταραχές, όπως νευρωτικές καταστάσεις65. Ενδιαφέρουσες έρευνες έχουν,
ακόμη, διεξαχθεί για την εξέταση της προσωπικότητας και της παραβατικής δραστηριότητας νέων μετεφηβικής ηλικίας, τόσο στη Γερμανία66, όσο επίσης στην Ελλάδα67 και γενικότερα στην Ευρώπη68. Τέλος, χρήσιμες για την κατανόηση των κινήτρων και της δραστηριότητας των παραβατικών ανηλίκων είναι και οι “εξομολογήσεις-συνεντεύξεις” τους, όπως καταγράφονται σε ορισμένες έρευνες69.
64. Βλ. ιδίως Τ. Ferguson, The Young Delinquent in his Social Setting,
London, Oxford Univ. Press, 1952.
65. Π.χ. Ivy Bennet, Delinquent and Neurotic Children: a Comparative
Study, New York: Basic Books, 1959 (London: 1960) και Trevor Ch. N. Gibbens,
Psychiatric Studies of Borstal Lads, Oxford: Oxford University Press, 1963.
66. Π.χ. με τη λεγόμενη “συγκριτική έρευνα της Τυβίγγης για Νεαρούς Δράστες” - “Tübinger Jungtäter - Vergleichsuntersuchung”, που πραγματοποιήθηκε
κατά τη δεκαετία ’60 με κύριο εμπνευστή τον γερμανό Καθηγητή Hans Göppinger
- βλ. σχτ. αναπτύξεις στο σύγγραμμά του Kriminologie, München: C. H. Beck,
19975 (bearbeitet von Mich. Bock & Al. Böhm), ιδίως σελ. 31 επ., 258 επ.
67. Κυρίως από την Αγλαΐα Τρωιάνου-Λουλά, η οποία σε συνεργασία με τις
Μαρία Ταβουλάρη και Σαλώμη Δερμάτη πραγματοποίησε έρευνα σε μετεφήβους 1725 ετών με στοιχεία που άντλησε: από τα βιβλία του Ποινικού Μητρώου τριών ελληνικών πόλεων - Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Πατρών-, από βιβλία δικασίμων της
Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων Αθήνας και από απαντήσεις κρατουμένων σε σύντομο ερωτηματολόγιο· βλ. το έργο της (σε συνεργασία με Μαρία Ταβουλάρη και
Σαλώμη Δερμάτη): “Μετέφηβοι. Ποινική Αντιμετώπιση. Σωφρονιστική Μεταχείριση”, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, 1997, ιδίως σελ. 149 επ., όπου παρουσιάζονται η μεθοδολογία και τα πορίσματα της έρευνας.
68. Πρβλ. ενδεικτικά για τις νεότερες τάσεις στο θέμα αυτό τις εισηγήσεις
στον τόμο Council of Europe, Young adult offenders and crime policy. Proceedings
to the 10th Criminological Colloquy (1991), Criminological Research, vol. XXX,
Strasbourg: Council of Europe Press, 1994.
69. Βλ. π.χ. Ν.Ε. Κουράκη, Φωτ. Μηλιώνη κ.α., Έρευνα στις Ελληνικές Φυλακές,
Α’, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 1995, (ανωτ., σημ. 59 αυτού του κεφαλαίου), σελ. 213-260, Arnold P. Goldstein, Delinquents on Delinquency, Champaign,
Ill.: Research Press, 1990, ιδίως σελ. 37 επ. και Efstathia Lambropoulou,
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Γ΄ ΟΙ ΕΙΔΙΚΌΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ
ΑΠΌ ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΤΟΥ ΑΝΗΛΊΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΉ ΤΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ,
ΑΠΌ ΤΗ ΝΗΠΙΑΚΉ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΉ ΗΛΙΚΊΑ

(α) Ο ρόλος και η σημασία της οικογένειας, ιδίως κατά
τη νηπιακή και σχολική ηλικία
Από τις ανωτέρω έρευνες, κυρίως εκείνην του ζεύγους Glueck,
αλλά και από άλλες με περισσότερο εξειδικευμένο αντικείμενο70, συνάγονται εν πρώτοις ορισμένα ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τη
σημασία της οικογένειας και ιδίως των γονέων στη διαμόρφωση της
προσωπικότητας του παιδιού κατά την πρώιμη ηλικία του. Τα συμπεράσματα αυτά ασφαλώς δεν έχουν αδιαμφισβήτητο χαρακτήρα, αφού
ανάγονται συνήθως σε παλαιότερες χρονικές περιόδους και στηρίζονται σε δεδομένα του επίσημου κοινωνικού ελέγχου (στατιστικές αστυνομίας και δικαστηρίων), με τα γνωστά προβλήματα “επιλεκτικότητας” για όσους καταγράφονται εκεί ως δράστες εγκλήματος. Ωστόσο πρόκειται κατά κανόνα για πορίσματα που στηρίζονται
σε άρτια μεθοδολογία και που έχουν συνήθως επιβεβαιωθεί από πολλές μετέπειτα παρόμοιες έρευνες, ή και έρευνες αυτοομολογούμενης
παραβατικότητας71, κατά τρόπο ώστε να παρέχουν σοβαρές ενδείξεις
Erlebnisbiographie und Aufenthalt im Jugendstrafvollzug, Freiburg/Br.: M.P.I.,
1987, π.χ. σελ. 57 και σημ. 46
70. Π.χ. τη μελέτη της Ευτ. Κατσιγαράκη: Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ νεανικής παραβατικότητας και οικογενειακού περιβάλλοντος ανατροφής, εις: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη, τ. Ι, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, 293-306.
71. Πρβλ. Νικ. Σ. Φωτάκη, Ψυχολογικές απόψεις για την εγκληματικότητα των νέων στη σύγχρονη κοινωνία, περ. “Αρμενόπουλος”, 32: 1978, 641 - 653:
643 και σημ. 29, 30, 31 και Πέτρου Παπαδάτου, Η κοινωνικοποίηση των νέων στη
σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία και η πρόληψη της εγκληματικότητας, ΝοΒ, 32:
1984, 577-588: 578-580.
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για έναν πιθανό βαθμό συσχέτισης των υπό εξέταση εδώ μεγεθών,
δηλ. αφενός της παραβατικότητας του ανηλίκου, και αφετέρου των
στοιχείων που αφορούν την οικογένειά του72.
Η συνοχή της οικογένειας
Σημαντική επίδραση στην περαιτέρω πορεία του ανηλίκου φαίνεται, έτσι, να διαδραματίζει, εν πρώτοις, η συνοχή της οικογένειάς του.
Στην έρευνα του ζεύγους Glueck διαπιστώθηκε ότι οι παραβατικοί
ανήλικοι των οποίων η οικογένεια παρουσίαζε εμφανή χαλαρότητα δεσμών, κοινών ενδιαφερόντων και διαπροσωπικών σχέσεων, ήσαν υπερδιπλάσιοι ως προς το ποσοστό τους (84,0%) σε σχέση με τους μη παραβατικούς ανηλίκους της ομάδας ελέγχου (38,2%)(Glueck/ Glueck,
1950, σελ. 115).
Παρόμοιες σχεδόν αναλογίες καταγράφηκαν από το ζεύγος
Glueck και με βάση το κριτήριο του εάν οι γονείς των ανηλίκων ζούσαν χωριστά (διαζύγιο, διάσταση, απομάκρυνση του ενός από τον άλλο) ή εάν κάποιος απ’ αυτούς είχε αποβιώσει), οπότε γίνεται λόγος για
“διαλυμένα σπίτια” (broken homes) (Glueck/ Glueck, 1950, σελ. 122
επ.· πρβλ. και σελ. 88 επ.)73. Από την έρευνα προέκυψε ότι τα παραβατικά παιδιά προέρχονταν από διαλυμένες ή προβληματικές οικογένειες σε ποσοστό σχεδόν διπλάσιο (60,4%) σε σχέση με τα άλλα παιδιά
(34,2%). Μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι είναι μεγαλύτερη η παραβατικό72. Θα πρέπει πάντως να επισημανθεί ότι κατά καιρούς διάφοροι επιστήμονες
που αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στον βιολογικό παράγοντα και τη γονιδιακή κληρονομιά, όπως ο μαθητής και συνεργάτης του Chomski, στο Μ.Ι.Τ. καναδός Στίβεν Πίνκερ (Steven Pinker, 1954- ), φθάνουν στο σημείο να αρνούνται τελείως την
επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στη διαμόρφωση της προσωπικότητας
ενός παιδιού - πρβλ. Steven Pinker, The blank state, The modern denial of human
nature, Allen Lane (Penguin Books), 2002, και παράθεση των απόψεών του από
τον Τάκη Μίχα στην “Ελευθεροτυπία” της 3.1.2004, σελ. 20 και 53.
73. Ας υπομνησθεί ότι στα “διαλυμένα σπίτια” συνήθως το παιδί αφήνεται
στην τύχη του και διαβιώνει υπό συνθήκες απόλυτης ελευθερίας, χωρίς γονεϊκό
έλεγχο και χωρίς ψυχική επαφή με τους γονείς του.

III. Θεωρίες για την παραβατικότητα

118

τητα όταν η διάσταση κ.λπ. έχει επέλθει σε πρώιμο στάδιο ηλικίας του
ανηλίκου, συνήθως κάτω των 5 ετών (56,3% των διαλυμένων οικογενειών στους παραβατικούς ανηλίκους και 46,7% στους μη παραβατικούς ανηλίκους: Glueck/ Glueck, 1950, σελ. 122).
Τέλος, μια άλλη συναφής παράμετρος είναι η ποιότητα των συζυγικών σχέσεων μεταξύ των γονέων. Στην έρευνα του ζεύγους Glueck,
οι σχέσεις αυτές διαπιστώθηκε ότι ήσαν “καλές” μόνο σε περίπου 1/3
(36,8%) των γονέων παραβατικών ανηλίκων, έναντι περίπου 2/3
(65,3%) των μη παραβατικών. Συναφή ποσοστά προέκυψαν για τις
περιπτώσεις όπου οι γονείς είχαν δυσαρμονία στις μεταξύ τους σχέσεις,
αλλά χωρίς να φθάνουν κατά κανόνα σε ανοικτή ρήξη (32,0% για τους
γονείς παραβατικών ανηλίκων έναντι 19,8% των μη παραβατικών).
Εξάλλου, στα υπολειπόμενα ποσοστά (31,2% και 14,9% αντίστοιχα) οι
σχέσεις ήσαν “κακές”, με αποτέλεσμα τη σύγκρουση, τη διάσταση και
το διαζύγιο (Glueck/ Glueck, 1950, σελ. 111).
Οι σχέσεις των γονέων με το παιδί
Μέσα στο ίδιο πλαίσιο θεματικής, σημαντική αναδεικνύεται και η
ποιότητα των σχέσεων μεταξύ γονέων και παιδιού. Η αδιαφορία των γονέων προς το παιδί και η έλλειψη στοργής προς αυτό ή, ακόμη χειρότερα, η επίδειξη πνεύματος εχθρότητας και η κακομεταχείρισή του, όπως
τουλάχιστον προσλαμβάνεται από το παιδί η προς αυτό στάση των γονέων του, είναι φαινόμενα που σχετίζονται, ως φαίνεται, άμεσα με την
περαιτέρω παραβατική εξέλιξη του ανηλίκου: Στην έρευνα των Glueck
τα ποσοστά ήσαν 59,8% για τους παραβατικούς ανηλίκους ως προς την
προσλαμβανόμενη από αυτούς αδιαφορία ή εχθρότητα του πατέρα,
έναντι 19,3% για τους μη παραβατικούς, και 27,9%, έναντι 4,6% ως
προς την αδιαφορία ή εχθρότητα της μητέρας(Glueck/ Glueck, 1950,
σελ. 125)74. Επίσης και σε επαναληπτική/ διαχρονική έρευνα που ξεκίνησε να διενεργείται το 1939/1940 με νεαρούς μαθητές του Κολλε-

74. Πρβλ. και τις προαναφερθείσες συναφείς έρευνες ανωτ., σελ. 89, σημ. 45.
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γίου Χάρβαρντ και με ομάδα ελέγχου από μειονεκτούντες αλλά όχι παραβατικούς νεαρούς της περιοχής Βοστώνης ΗΠΑ (η έρευνα ονομάσθηκε «Μελέτη Γκραντ» - Grant study), διαπιστώθηκε ότι η περαιτέρω πορεία κάποιων νεαρών προς την παραβατικότητα οφειλόταν όχι
τόσο στην κοινωνική τους τάξη και ευμάρεια, όσο κυρίως στο ότι δεν είχαν «ζεστή» παιδική ηλικία, δεν βίωσαν δηλ. τη θετική επίδραση ενός
στοργικού συγγενούς, μέντορα ή φίλου, μέσω της οποίας να αντισταθμίζονται οι αρνητικές επιδράσεις από τις αντιξοότητες της ζωής75.
Ο τρόπος ανατροφής και πειθάρχησης του παιδιού
Συναφής είναι και η παράμετρος του τρόπου ανατροφής και πειθάρχησης του παιδιού από τους γονείς του. Διαπιστώθηκε, έτσι, στην
έρευνα των Glueck ότι η ακαταλληλότητα των μέτρων “πειθαρχίας”
του πατέρα (μεταχείριση χαλαρή ή ασταθής [δηλ. με αδικαιολόγητες εναλλαγές] ή, αντίθετα, υπεράγαν αυστηρή) έφθανε σε ποσοστό
το 94,3% για τους παραβατικούς ανήλικους (έναντι 44,5% για τους
μη παραβατικούς) (Glueck/ Glueck, 1950, σελ. 131) και ότι τα αντί-

75. Βλ. George Vaillant/ K. Mukamal, Successful Aging, εις: American
Journal of Psychiatry, 158: 2001, 839-847 και την ιστοσελίδα: http://www.
theatlantic.com/doc/200906/happiness Χρήσιμο είναι να σημειωθεί εδώ ότι σύμφωνα και με τα πορίσματα βρετανικής έρευνας σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.202
ενηλίκων (άνω των 18 ετών), που δημοσιεύθηκαν στην εφημ. «Guardian» της
7.11.1996, σελ. 9, η συντριπτική πλειονότητα (88%) των ερωτηθέντων απάντησαν
ότι οι γονείς είναι εκείνοι που δίνουν το μέτρο των ηθικών αξιών για τα παιδιά τους.
Την πρωταρχική σημασία του ρόλου των γονέων στην παραβατικότητα (ή όχι) των
ανηλίκων επεσήμανε και η τότε Εισαγγελέας Ανηλίκων κ. Κωνσταντίνα Γκίκα, σύμφωνα με την οποία οι ανήλικοι παραβάτες «είναι συνήθως παιδιά που ζουν σε προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον. Και όταν λέμε προβληματικό περιβάλλον δεν
εννοούμε παιδιά διαζευγμένων γονιών, αλλά παιδιά που οι γονείς τους δεν εκπληρούν τον γονικό τους ρόλο, δεν ενδιαφέρονται γι’ αυτά. Οι γονείς των παραβατικών
παιδιών συνήθως είναι χαμηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις παραβατικών παιδιών που ανήκουν στις λεγόμενες καλές οικογένειες’’ (βλ. σχετ. δημοσίευμα της εφημ. «Βήμα»  της 29.9.1991, σελ. Α36 με επιμ. της Ιωάννας Μάνδρου).
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στοιχα ποσοστά για τη μητέρα ανέρχονταν στο 95,8% για τους παραβατικούς ανήλικους (έναντι 34,4% για τους μη παραβατικούς). Ενδιαφέρον είναι ακόμη να σημειωθεί ότι οι μητέρες των παραβατικών
ανηλίκων ήσαν “χαλαρές”, δηλ. χωρίς να επιμένουν ιδιαίτερα στον
έλεγχο και την πειθαρχία, σε ποσοστό 56,8%, έναντι μόλις 11,7%
των μη παραβατικών (Glueck/ Glueck, 1950, σελ. 131). Από άλλες
έρευνες προκύπτει, εξάλλου, πως όταν η μητέρα εργάζεται εκτός κατοικίας και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει στην οικογένεια ένα γενικότερα αποδιοργανωμένο περιβάλλον, η παραβατική συμπεριφορά
του παιδιού εμφανίζεται λόγω της ελλιπούς επίβλεψης ποσοτικά αυξημένη76. Τη σημασία της ανεπαρκούς γονικής επίβλεψης στην παραβατικότητα των ανηλίκων τόνισε ιδιαίτερα και η βρετανή κοινωνιολόγος Xάρριετ Ουίλσον (Harriett C. Wilson, 1916-2002)77.
Η υπερπροστατευτική συμπεριφορά των γονέων
Ωστόσο και αντίστροφα, προβλήματα δημιουργούνται και από τη
διάθεση των γονέων να επιδεικνύουν προς το παιδί τους υπερπροστασία
και αγχώδη στοργή, δηλ. κατ’ ουσίαν να το απομονώνουν μακριά από
τους όποιους “κινδύνους” του εξωτερικού χώρου και να του κάνουν όλα
τα χατίρια. Είναι προφανές ότι το παιδί, υπό αυτές τις συνθήκες, αναπτύσσει μιαν εσφαλμένη αντίληψη για τους ανθρώπους και τις καταστάσεις γύρω του, θεωρώντας ότι στη ζωή υπάρχουν μόνο δικαιώματα για διεκδίκηση χωρίς αντίστοιχες υποχρεώσεις και ότι όλοι πρέπει
να είναι έτοιμοι να τεθούν στη διάθεση του παιδιού, προσφέροντάς του
τις υπηρεσίες τους… Το τι επιπτώσεις έχει μακροπρόθεσμα αυτή η “εικονική πραγματικότητα” στη μετέπειτα πορεία του ανηλίκου, εξαρτά76. Travis Hirschi, Causes of Delinquency, with a new introduction by the
author, New Brunswick etc.: Transaction, Publ., 2002 (1969¹), ιδίως σελ. 89 επ.,
όπου ευρήματα σχετικής έρευνας του συγγραφέα σε μαθητές σχολείων της Καλιφόρνιας.
77. Στη μελέτη της “Parental Supervision: a Neglected Aspect of
Delinquency”, εις: British Journal of Criminology, 20:1980, 203-235.
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ται βέβαια από πληθώρα παραγόντων. Γεγονός είναι πάντως ότι το παιδί θα αντιμετωπίσει αργότερα σημαντικές δυσκολίες κοινωνικής προσαρμογής78.
Η εγκληματική δραστηριότητα των γονέων
Ακόμη, η παραβατικότητα φαίνεται να σχετίζεται και με την τυχόν
(σοβαρή) εγκληματική δραστηριότητα των γονέων του ανηλίκου. Ειδικότερα, στην έρευνα των Glueck, οι παραβατικοί ανήλικοι εμφανίζονται να έχουν εγκληματία πατέρα σε ποσοστό υπερδιπλάσιο (66,2%)
από τους μη παραβατικούς ανηλίκους (32,0%), ενώ στην περίπτωση
της εγκληματικής μητέρας η διαφορά του λόγου γίνεται ένα προς τρία
(44,8% έναντι 15,0%)(Glueck/ Glueck, 1950, σελ. 101)! Πάντως, για
την ερμηνεία αυτών των υψηλών ποσοστών θα πρέπει να συνεκτιμηθούν και παράγοντες που αφορούν αφενός το γενετικό υλικό του ανηλίκου (ενδεχόμενη κληρονόμηση κάποιας επιθετικής προδιάθεσης
από τους γονείς του), και αφετέρου τις λοιπές επιδράσεις της γονεϊκής
εγκληματικότητας στον περιβάλλοντα χώρο του ανήλικου. Συνήθως,
δηλαδή, η εγκληματικότητα ενός γονέα και ο συνακόλουθος εγκλεισμός του σε φυλακή επιφέρουν διάλυση της οικογένειας, εξοικείωση
των μελών της με την ιδέα της διάπραξης αξιόποινων πράξεων, εκμάθηση τεχνικών του εγκλήματος από τα νεότερα ιδίως μέλη της οικογένειας, γενικότερη κατάσταση εκνευρισμού και επιθετικότητας λόγω της
οικονομικής δυσπραγίας, καθώς και έλλειψη σοβαρής επίβλεψης του
παιδιού από τη μητέρα, η οποία προφανώς αναγκάζεται να εργάζεται
εκτός σπιτιού για να εξασφαλίσει τα προς το ζην.

78. Πρβλ. D. Berrigan, Les carences parentales comme facteurs d’ influence
de la conduite délictuelle, Montréal: Université de Montréal, 1970. Πάντως, το
σοβαρό αυτό θέμα της αγχώδους υπερπροστασίας των γονέων προς το παιδί δεν
φαίνεται να απασχόλησε ιδιαίτερα το ζεύγος Γκλουκ στη γνωστή έρευνά του.
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Το “επίπεδο υγιούς επικοινωνίας” μέσα στην οικογένεια
Εξάλλου, στην έρευνα των Glueck διαπιστώθηκε ότι πέρα από τη
γονεϊκή εγκληματικότητα, (αρνητικές) επιπτώσεις στην περαιτέρω
πορεία του ανηλίκου έχει και το γενικότερο “επίπεδο υγιούς επικοινωνίας” που υπάρχει μέσα στην οικογένεια. Εάν δηλαδή οι γονείς (ή κάποιος από αυτούς) είναι αλκοολικοί ή εμφανίζουν συμπτώματα νοητικής καθυστέρησης, συναισθηματικών διαταραχών, κ.λπ., ώστε να υποθάλπουν στην οικογένεια ένα μειονεκτικό επίπεδο επικοινωνίας, τότε
οι πιθανότητες να γίνει το παιδί τους παραβατικό αυξάνονται σημαντικά. Ειδικότερα, στην έρευνα των Glueck οι αλκοολικοί πατέρες παραβατικών ανηλίκων έφθασαν σε ποσοστό το 62,8% (έναντι 39,0% για
τους μη παραβατικούς) και οι μητέρες, αντίστοιχα, σε ποσοστό 23,0%
(έναντι 7%), ενώ παρόμοιες διαφορές διαπιστώνονται, και σε θέματα
όπως η νοητική καθυστέρηση και οι συναισθηματικές διαταραχές των
γονέων (συνήθης αναλογία 3 ή 2 προς 1) (Glueck/ Glueck, 1950, σελ.
101).
Πορίσματα άλλων ερευνών
Παρά τις όποιες προαναφερθείσες (ανωτ., σελ. 98) αντιρρήσεις
για το “προεπιλεγόμενο” δείγμα ένδικης εγκληματικότητας που χρησιμοποίησε στην έρευνά του το ζεύγος Glueck (στις ημέρες μας θα δινόταν, οπωσδήποτε, μεγαλύτερη έμφαση σε έρευνες θυματοποίησης και
αυτοομολογούμενης παραβατικότητας), γεγονός είναι ότι τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας, όπως τονίσθηκε ήδη, παρουσιάζουν και
σήμερα ιδιαίτερη χρησιμότητα. Αξίζει, ωστόσο, να επισημανθούν πολύ
συνοπτικά και ορισμένα ευρήματα άλλων ερευνών για ανηλίκους, που
συμπληρώνουν ικανοποιητικά, κατά το δυνατόν, τη σύγχρονη εικόνα
της επιστήμης για τη θεματική αυτή της νεανικής παραβατικότητας:
Η δυνατότητα πρόγνωσης της παραβατικής συμπεριφοράς
Ενπρώτοις, αξιοσημείωτη είναι η γενικότερη επισήμανση από την
έρευνα των West και Farrington (Cambridge Study), (ανωτ., σελ. 92),
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ότι μεγαλύτερο κίνδυνο να εμπλακούν σε παραβατική δραστηριότητα εμφανίζουν ανήλικοι με συγκριτικά χαμηλό δείκτη ευφυΐας, χαλαρές
οικογενειακές σχέσεις, μεγάλο μέγεθος οικογένειας, γονεϊκή εγκληματικότητα και μικρό οικογενειακό εισόδημα. Σύμφωνα με τους ερευνητές αυτούς, υπάρχει στις περιπτώσεις παραβατικότητας ανηλίκων μία
αλληλεπίδραση ανάμεσα σε ατομικά στοιχεία προσωπικότητας και σε
στοιχεία από τον οικογενειακό περίγυρο, η δε έγκαιρη διάγνωση αυτών των στοιχείων επιτρέπει τη λήψη μέτρων προνοιακού χαρακτήρα
για τους αντίστοιχους ανηλίκους. Επιπλέον, από την έρευνα των West
και Farrington προέκυψε ότι ισχυρό δείκτη πιθανής εξέλιξης ενός παιδιού ηλικίας 8 ετών σε μετέπειτα δράστη παραβατικής συμπεριφοράς
αποτελούν και παράγοντες όπως ο υπερβολικά αυστηρός ή ασταθής
τρόπος ανατροφής και πειθάρχησης του παιδιού, η βάναυση, παθητική ή αδιάφορη στάση των γονέων προς αυτό, η ελλιπής επίβλεψη και οι
συγκρούσεις μεταξύ γονέων. Μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι ειδικά η ελλιπής γονεϊκή επίβλεψη διαδραματίζει τον σπουδαιότερο ρόλο για παιδιά
ηλικίας 10 ετών στη διαμόρφωση “αντικοινωνικής” προσωπικότητας79.
Επίσης, κατά την ίδια έρευνα, ο χωρισμός του παιδιού από κάποιον εκ
των γονέων πριν από την ηλικία των 10 ετών προδικάζει, έως ένα βαθμό, τη μελλοντική παραβατική του συμπεριφορά, εφόσον, όμως τούτο
είναι συνέπεια συνεχών γονεϊκών συγκρούσεων και όχι θανάτου ή νοσηλείας κάποιου από αυτούς.
Οι “σκληροπυρηνικοί” ή “επίμονοι” παραβάτες
Ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα, που προέκυψε από την έρευνα των
Wolfgang, Figlio και Sellin, είναι ότι το ήμισυ περίπου (51,9%) των αδικημάτων που αφορούσαν την εξετασθείσα ηλικιακή σειρά των νέων της
Φιλαδέλφειας Η.Π.Α. αναγόταν, τελικά, στην παραβατική δραστηριό-

79. Πρβλ. D. P. Farrington, εις: The Oxford Handbook of Criminology, όπ.π,
(σελ. 72, σημ. 6), 20074, 602-640: 616 επ., όπου και αναφορά σε ανάλογα συμπεράσματα άλλων ερευνών.
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τητα μιας “σκληροπυρηνικής” ομάδας ανηλίκων, η οποία δεν υπερέβαινε αριθμητικά το 1/16 του συνόλου των δραστών (6%) (χρόνιοι δράστες, με πάνω από 4 παραβάσεις του νόμου)80! Όπως μάλιστα διαπιστώθηκε από την ανάλυση των γνωρισμάτων αυτής της ομάδας, επρόκειτο κυρίως για έγχρωμους (μαύρου χρώματος) ανηλίκους, με χαμηλό δείκτη ευφυΐας, σχολικές υποεπιδόσεις, μεγάλη κινητικότητα σε
αλλαγές κατοικίες και με προέλευση από οικογένειες χαμηλής κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Πάντως, η ανωτέρω έρευνα επιβάλλει προσοχή στη συναγωγή γενικότερων συμπερασμάτων ως προς το πραγματικό “προφίλ“ του βορειοαμερικανού εγκληματία, πρώτον διότι αφορά μόνον υπόπτους που συλλαμβάνονται από την αστυνομία (άρα όχι
καταδικασθέντες, έστω και σε πρώτο βαθμό), και δεύτερον διότι φαίνεται απλώς να αποτυπώνει την τακτική των βορειοαμερικανών αστυνομικών αρχών να συλλαμβάνουν και να προσάγουν στο δικαστήριο
κατά προτίμηση έγχρωμους, οι οποίοι, εν συνεχεία, στην πλειονότητά τους κηρύσσονται ένοχοι και εγκλείονται στη φυλακή. Π.χ. στη Νέα
Ορλεάνη Η.Π.Α. το ποσοστό των μαύρων δραστών εγκλημάτων που
κρατούνταν το 2002 σε φυλακές ανερχόταν σε περίπου 44% του συνόλου των κρατουμένων81, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής των
μαύρων στον (συνολικό) βορειοαμερικανικό πληθυσμό ήταν περί το
12,5%. Πάντως, το υψηλό αυτό ποσοστό εγκληματικότητας ενδέχε-

80. Βλ. Marvin E. Wolfgang/ Th. Sellin/ Robert Figlio, Delinquency in a Birth
Cohort, εις: Joseph E. Jacoby (ed.), 1979, ανωτ. (σελ. 93, σημ. 52), σελ. 48-55: 51
επ., 54 και Marvin E. Wolfgang, Crime in a Birth Cohort, εις: Roger Hood (ed.),
Essays in Honour of Sir Leon Radzinowicz, London: Heinemann, 1974, 79-92:
85 επ.
81. Βλ. Βureau of Justice Statistics Bulletin (U.S. Department of Justice),
April 2003, “Prison and Jail Inmates at Midyear 2002”, σελ. 11, όπου αναφέρεται ότι οι μαύροι κρατούμενοι, άνδρες και γυναίκες ανέρχονταν την 30.6.2002 σε
884.500 έναντι συνολικού πληθυσμού κρατουμένων 2.014.500 (πρβλ. τον δικτυακό τόπο:http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/abstract/p02.htm - Επίσης και κατά στοιχεία του 2011 ως προς τον αριθμό κρατουμένων σε φυλακές τοπικής αυτοδιοίκησης
(jails), οι μαύροι αποτελούσαν το 37,57% του συνόλου των κρατουμένων.
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ται να οφείλεται εν μέρει και στο ότι υπάρχουν, στις αντίστοιχες ομάδες μαύρων, υποπολιτισμικοί κανόνες, που ευνοούν τη χρήση της διαπροσωπικής βίας82. Σε κάθε περίπτωση, το ότι μία μικρή ομάδα ‘‘σκληροπυρηνικών’’ παραβατών ευθύνεται συνήθως για το μεγαλύτερο μέρος της εγκληματικότητας, προκύπτει και από σειρά άλλων ερευνών82α.
Η πρώιμη εμπλοκή στην παραβατικότητα
Tέλος, από τις περισσότερες έρευνες για ανηλίκους προκύπτει
ότι τα πρώτα συμπτώματα αποκλίνουσας και παραβατικής συμπερι82. Πρβλ. Tr. Hirschi/ M. Gottfredson, A General Theory of Crime, Stαnford:
Stanford Univ. Press, 1990, 153, κατά τους οποίους η εξήγηση αυτής της εγκληματικότητας πρέπει να αναζητηθεί περισσότερο στον τρόπο ανατροφής των έγχρωμων παιδιών.
82α. Έτσι, και από την έρευνα των Schneider, Sutterer και Karger προέκυψε
ότι στην ηλικιακή σειρά του 1970, 30% των υπόπτων ανηλίκων ηλικίας 17 ετών
φέρονταν ως υπεύθυνοι για το 70% των διαπραχθέντων αδικημάτων κατά το
1987: G. Schneider/ P. Sutterer/ T. Karger, Cohort Study on the Development
of Police Recorded Criminality and Criminal Sanctioning, Parts I & II, εις: G.
Kaiser/ I. Geissler (eds.), Crime and Criminal Justice, M.P.I für ausländisches
und internationals Strafrecht: Freiburg i. Br., 1988, 72-88, 89-114: 71 επ., κατά παραπομπή της Χριστ. Ζαραφωνίτου, Εμπειρική Εγκληματολογία, 1995, όπ. π.,
σελ. 94. Υπενθυμίζεται ότι και στην έρευνα των Mednick/ Gabrielli Jr/ Hutchings
(ανωτ., σελ. 77), το 4% του συνόλου των υιοθετημένων παιδιών είχαν την ευθύνη
για το 69,4% της συνολικής παραβατικής συμπεριφοράς. Ενδιαφέρουσα είναι, τέλος, η πληροφορία από την έρευνα των West και Farrington (Cambridge Study),
ότι διαπιστώθηκε συσχέτιση εγκληματικής δραστηριότητας μεταξύ όχι μόνο παραβατικού ανήλικου και των γονέων του, αλλ’ επίσης και άλλων μελών της οικογένειάς
του, π.χ. αδελφών, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει λόγος για “εγκληματικές οικογένειες”. Μάλιστα, κατά τα στοιχεία της έρευνας, σε ένα 5% αυτών των οικογενειών οφειλόταν περίπου το 50% των καταδικών αναφορικά με όλα τα μέλη των οικογενειών
(πατέρα, μητέρας, γιων και θυγατέρων): David P. Farrington, ανωτ., σελ. 72, σημ.
6, 20074, σελ. 613 και αναλυτικότερα στην προγενέστερη δημοσίευση της μελέτης
αυτής (α΄έκδοση του The Oxford Handbook of Criminology,  1994, σελ. 545).
Για το καίριο αυτό θέμα της εγκληματολογικής επιστήμης βλ. και: Αντ. Μαγγανά, Το
πρόβλημα των «εντατικών» παρατατικών, εις: του ιδίου, Ιδιαίτερα ζητήματα ποινικού δικαίου & ποινικής δικονομίας, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2007, 123 επ.
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φοράς εμφανίζονται ήδη σε πολύ μικρή ηλικία (στην έρευνα του ζεύγους Glueck [1950, σελ. 28], κατά την ηλικία των 5-10 ετών σε ποσοστό 83,6%!), αλλ’ ότι οι μισοί από τους παραβατικούς ανηλίκους, ίσως
λόγω συντελούμενης εν τω μεταξύ ολοκλήρωσης στη διαδικασία ωρίμασής τους, παύουν να έχουν εμπλοκή με την ποινική δικαιοσύνη μετά την ηλικία των 25 ή, το πολύ, των 31 ετών (πρβλ. ανωτ., σελ 55 και
σημ.71). Πάντως, όπως θα επισημανθεί στη συνέχεια (σελ. 137 επ.), η
πιθανότητα συνέχισης της παραβατικής δραστηριότητας μετά από την
προαναφερθείσα ηλικία είναι πολύ μικρότερη εάν ο ανήλικος παραβάτης αντιμετωπισθεί στις πρώτες παρεκτροπές του με πνεύμα συγκατάβασης και με άτυπες, κατά το δυνατόν, διαδικασίες.

(β) Η σημασία της περιοχής διαβίωσης. Η σχολή
του Σικάγου83
Μία άλλη παράμετρος η οποία σχετίζεται με το οικογενειακό περιβάλλον του ανηλίκου, αλλά παρουσιάζει και σχετική αυτοτέλεια, είναι η σημασία της γεωγραφικής περιοχής ή και γειτονιάς όπου διαμένει
η οικογένεια του ανηλίκου. Είναι γνωστή η θεωρία που διατυπώθηκε
από τη λεγόμενη “Οικολογική Σχολή του Σικάγου”, με πρωτεργάτες
τους Αμερικανούς Ρόμπερτ Παρκ (Robert E. Park, 1864-1944), Έρνεστ Μπέρτζες (Ernest W. Burgess, 1886-1966) και Ρόντρικ Μακκένζυ (Roderick McKenzie, 1885-1940). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή,
οι πόλεις αποτελούν κατά κάποιο τρόπο οργανικά σύνολα με ζωντανή λειτουργία, όπου η κάθε ομάδα πληθυσμού μετακινείται και εγκαθίσταται σύμφωνα με ορισμένες αρχές (της συγκέντρωσης, της κεντρικότητας κ.λπ.). Ειδικά στο Σικάγο (που απετέλεσε και το επίκεντρο
83. Στο θεμελιώδες έργο τους “The City”, Chicago: University of Chicago
Press, 1925. Βλ. σχτ. και τη συλλογή μελετών: Ν. Τάτσης/ Μ. Θανοπούλου (επιμ.
έκδ.), Η κοινωνιολογία της Σχολής του Σικάγου. Οι απαρχές μιας ερευνητικής παράδοσης, Αθήνα: Παπαζήσης, 2009.
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ανάλυσης αυτής της θεωρίας), μπορεί να διακρίνει κανείς ομόκεντρες
ζώνες (μοντέλο ομόκεντρων ζωνών), με διαφορετική λειτουργικότητα
η κάθε μία: Κέντρο, βιομηχανική ζώνη, μεταβατική ζώνη, ζώνη εργατικών κατοικιών, ζώνη ακριβών κατοικιών και ζώνη με προάστια.
Δύο άλλοι κοινωνιολόγοι του Πανεπιστημίου του Σικάγου, ο
Kλίφφορντ Σω (Clifford Shaw, 1895-1957) και ο Χένρυ Μακκαίυ
(Henry McKay, 1899-1980), με βάση αυτή τη θεωρία, διενήργησαν
εκτεταμένη έρευνα κατά το χρονικό διάστημα 1900-1933 σε 25.000
παραβατικά αγόρια ηλικίας 10-16 ετών84. Διεπίστωσαν ότι το υψηλότερο ποσοστό παραβατικότητας εντοπίζεται στην περιοχή γύρω από το κέντρο και μέσα ή δίπλα σε περιοχές με μεγάλες βιομηχανίες, εκεί δηλ. όπου
οι κατοικίες είναι φτηνές και ποιοτικά υποβαθμισμένες (φτωχογειτονιές μεγαλουπόλεων, οι λεγόμενες στα αγγλικά slums)85. Μάλιστα,
κατά την ίδια έρευνα, στις περιοχές αυτές παρατηρήθηκε μεγάλη συγκέντρωση αλλοδαπών και μαύρων, καθώς και ατόμων με εγκληματι-

84. Βλ. τα έργα τους Juvenile Delinquency and Urban Areas, Chicago: Univ.
of Chicago Press, 1942 (rev. ed. 1972) και Delinquency Areas, Chicago: Chicago
Univ. Press, 1929. Oρισμένα ενδιαφέροντα αποσπάσματα από το πρώτο έργο, κατά μτφρ. Β. Αρτινοπούλου, παρατίθενται στo έργο του Ι. Φαρσεδάκη, Η εγκληματολογική σκέψη απ’ την αρχαιότητα ώς τις μέρες μας, τχ. Α΄, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1990, σελ. 419 - 427. Βλ. επίσης Jon Snodgrass, Clifford R. Shaw and Henry
D. McKay: Chicago Criminologists, εις: British Journal of Criminology, 16 1976,
1-19 και Έφης Λαμπροπούλου, Η Σχολή του Σικάγου και η νεανική παραβατικότητα, εις: Ν. Τάτση/ Μ. Θανοπούλου, Η κοινωνιολογία της σχολής του Σικάγου. Οι
απαρχές μιας ερευνητικής παράδοσης, Αθήνα: Παπαζήσης, 2009, 259-285.
85. Aξίζει να σημειωθεί ότι σε συναφή έρευνα της Χρ. Ζαραφωνίτου για την
κατανομή της καταγεγραμμένης από την αστυνομία εν γένει εγκληματικότητας
(όχι, όμως, ειδικά της παραβατικότητας ανηλίκων) στην περιοχή των Αθηνών κατά τη δεκαετία ’70, διαπιστώθηκε ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά βίαιης εγκληματικότητας καταγράφονταν στη μικρή περιοχή του κέντρου, ενώ αντίθετα στις πιο απομακρυσμένες περιοχές  -Υμηττός, Καισαριανή, Ν. Φιλαδέλφεια και Ν. Ηράκλειο-  
σημειώνονται τα μεγαλύτερα ποσοστά εγκληματικότητας κατά της ιδιοκτησίας -βλ.
Χρ. Ζαραφωνίτου, Εμπειρική Εγκληματολογία, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1995,
σελ. 154 επ.
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κή δραστηριότητα (κλεπταποδόχων, προαγωγών κ.λπ.). Αποτέλεσμα:
Τα παιδιά που ζούσαν στις συγκεκριμένες περιοχές ξεκινούσαν την παραβατική τους δραστηριότητα “εξ απαλών ονύχων”, δηλαδή από πολύ
νωρίς, καθώς όχι μόνο δεν είχαν οποιαδήποτε ενθάρρυνση να αναζητήσουν κάποια νόμιμη εργασία, αλλ’ αντίθετα προτρέπονταν από άλλα μεγαλύτερα παιδιά να εκμάθουν τις διάφορες εγκληματικές τεχνικές και
να τις εφαρμόσουν άμεσα, όχι μόνο για βιοπορισμό, αλλά ακόμη και ως
μορφή παιχνιδιού... Στηριζόμενοι στις διαπιστώσεις αυτές οι Shaw και
McKay υποστήριξαν ότι οι οικολογικές συνθήκες επηρεάζουν την παραβατικότητα και ότι η συμμετοχή σε συμμορίες αποτελεί φυσιολογική απάντηση στις κοινωνικές συνθήκες, με την έννοια ότι σε ορισμένες υποβαθμισμένες περιοχές αναπτύσσεται μια “εγκληματική παράδοση” που μεταβιβάζεται ως στοιχείο πολιτισμού (πολιτιστική μεταβίβαση: cultural transmission) από τη μια γενεά στην άλλη, έστω και παρά
τις αλλαγές πληθυσμού σ’ αυτές.
Τα προβλήματα στις υποβαθμισμένες περιοχές
Οπωσδήποτε οι ιδέες της Οικολογικής Σχολής του Σικάγου, με
βάση και τις τροποποιήσεις ή βελτιώσεις που προτάθηκαν αργότερα
από τον Χόυτ (H. Hoyt) (μοντέλο των τομέων, 1939) και από τους
Χάρρις (C. D. Harris) και Ούλλμαν (E. L. Ullman) (μοντέλο των
πολλαπλών πυρήνων, 1945)86 έχουν ακόμη και σήμερα την αξία τους.
Ωστόσο, αναφέρονται σε μια μεμονωμένη πόλη των Η.Π.Α. και σε μια

86. Για την Οικολογική Σχολή του Σικάγου ως φορέα θεωριών για τον αστικό
χώρο βλ. ιδίως Σήλιας Νικολαΐδου, Η κοινωνική οργάνωση του αστικού χώρου, Αθήνα: Παπαζήσης, 1993, 178 επ., 205 επ. και N. Goodman, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Αθήνα: Κορφή, 1996, 381 επ. Ως προς τις νεότερες οικιστικές αντιλήψεις
για «πόλεις-δορυφόρους» και «πόλεις των θυλάκων», που συνήθως δημιουργούν
«αστικές ερήμους» και δυσχεραίνουν σημαντικά την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, ακόμη και σε εύπορες περιοχές, βλ. το δημοσίευμα του Τάκη Καμπύλη στην
εφημ. «Τα Νέα» της 19-20.11.2005, σελ. 18, όπου και περαιτέρω αναφορές σε ειδικότερα έργα των Γ.Σ. Πρεβελάκη, Στ. Σταυρίδη, Αννης Βρυχέα κ.ά.
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συγκεκριμένη χρονική περίοδο (που απέχει μάλιστα, περί τα 80 έτη
από την εποχή μας!), έτσι ώστε η εμβέλεια των αποτελεσμάτων τους να
είναι, πλέον, περιορισμένη.
Θα πρέπει, πάντως, να ομολογηθεί ότι σε υποβαθμισμένες αστικές
περιοχές, ακόμη και σήμερα, οι κίνδυνοι διολίσθησης ενός ανηλίκου στην
παραβατικότητα είναι σαφώς αυξημένοι για τρεις κυρίως λόγους: Πρώτον, διότι στις ενλόγω περιοχές εγκαθίστανται κατά κανόνα (και) άτομα προβληματικά, παραβατικά και αποκλίνοντα, που εκ των πραγμάτων δεν γίνονται αποδεκτά ή δεν έχουν τα μέσα να διαβιώσουν σε άλλες, υψηλότερου επιπέδου περιοχές· άρα ο συγχρωτισμός του ανηλίκου που μένει σε αυτές τις περιοχές με τέτοια άτομα είναι πιθανό να
του μεταδώσει πρότυπα και αξίες που έρχονται σε αντίθεση με την ευρύτερη κοινωνία των λεγομένων “νομοταγών” πολιτών, ενώ από την
άλλη πλευρά ελλείπει εντελώς σε τέτοιες περιοχές αυτό που αποκαλείται κοινωνική συνοχή, «κοινωνικό κεφάλαιο» και εμπιστοσύνη προς
τους άλλους87. Δεύτερον, διότι η ίδια η δομή των κατοικιών από άποψη
χωροταξική και αρχιτεκτονική σ’ αυτές τις περιοχές (σήμερα, περισσότερο στις “πόλεις δορυφόρους”, όπως, π.χ., γύρω από τη Νέα Υόρκη,
το Σικάγο, το Παρίσι  και το Λονδίνο, στις εργατικές πολυκατοικίες ή
σε άλλες υποβαθμισμένες οικιστικές μονάδες, όπως τα παραπήγματα)
καθιστά ανέφικτη την ύπαρξη εκεί άνετων χώρων κατοικίας και αντίστοιχων χώρων για παιχνίδι και αναψυχή, ώστε να μεγαλώσει το παιδί με φυσιολογικό τρόπο. Όλοι νιώθουν ασφυκτικά στριμωγμένοι μεταξύ τους, αλλά χωρίς ταυτόχρονα να μπορούν να καλλιεργήσουν διαπροσωπικές σχέσεις ο ένας με τον άλλο, όπως συνέβαινε παλαιότερα
στις λαϊκές γειτονιές. Μάλιστα, όπως προκύπτει από έρευνα των Μακκόμπυ (E. E. MacCoby), Τζόνσον (J. P. Johnson) και Τσαιρτς (R. M.
Church)88 σε διάφορες περιοχές της πόλης Cambridge των Η.Π.Α.
87. Πρβλ. Τάκη Μίχα, Γιατί είναι σημαντικό το «κοινωνικό κεφάλαιο», εις:
εφημ. «Ελευθεροτυπία» της 8.8.2005, σελ.54.
88. Στη μελέτη τους “Community Integration and The Social Control
of Juvenile Delinquency”, εις: J. R. Stratton/ R. M. Terry (eds.) Prevention of
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με ανάλογες συνθήκες κοινωνικοοικονομικής διαστρωμάτωσης όπως
στην πόλη του Σικάγου, τα άτομα με παραβατική συμπεριφορά ανέφεραν ότι δεν τους αρέσει η γειτονιά τους σε μεγαλύτερο ποσοστό (26%)
από ό,τι η ομάδα ελέγχου (15%) και, αντίστροφα, εμφανίσθηκαν να
γνωρίζουν τους γείτονές τους σε ποσοστό πολύ μικρότερο από την
ομάδα ελέγχου (28% έναντι 50%)! Και τρίτον, διότι συχνά οι φτωχογειτονιές αυτές, ακριβώς επειδή είναι ο κατ’ εξοχήν χώρος διακίνησης
ναρκωτικών ή εκπόρευσης άλλων σοβαρών εγκληματικών δραστηριοτήτων οργανωμένης μορφής, αποτελούν και τον συνήθη στόχο αστυνομικών επιχειρήσεων και ελέγχων. Με αποτέλεσμα οι συλλήψεις μοιραία να επεκτείνονται και σε όλους όσοι τυχαίνει κατά την ώρα της εφόδου να “κινούνται υπόπτως”, ανεξαρτήτως ηλικίας, άρα ακόμη και σε
ανηλίκους, οι οποίοι συνήθως, λόγω μειωμένου κύρους, αποτελούν “εύκολους στόχους“. Όμως, η αναίτια ή χωρίς σοβαρό λόγο εμπλοκή αυτών των ανηλίκων με τους κρατικούς μηχανισμούς ενδέχεται να τους
προκαλέσει οργή. Και να τους οδηγήσει, από αντίδραση, σε παράτολμες ενέργειες κατά της εξουσίας γενικώς, ή και σε βανδαλισμούς89 κατά
αντικειμένων τα οποία συμβολίζουν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, μια
κοινωνία -κατά τη γνώμη τους- άδικη και καταπιεστική.

Delinquency. Problems and Programs, New York: MacMillan, 1968, 300-313.
89. Για το πρόβλημα των βανδαλισμών, ιδίως, δε, για τους ειδικότερους ψυχολογικούς παράγοντες που οδηγούν σε τέτοιες ενέργειες και για τις δυνατότητες αντιμετώπισής του βλ., αντίστοιχα, Arnold P. Goldstein, The Psychology of
Vandalism, New York/ London: Plenum Press και Report of the Task Force on
Vandalism, Vandalism: Responses and Responsibilities, Toronto, Ontario, 1981,
κυρίως σελ. 189 επ., όπου παρουσιάζονται οι στρατηγικές πρόληψης.

III. Θεωρίες για την παραβατικότητα

131

(γ) Αγωγή του ανηλίκου και ο ρόλος της “αυτοσυγκράτησης”
κατά τη σχολική και εφηβική ηλικία. Οι θεωρίες του
κοινωνικού ελέγχου.
Όπως προαναφέρθηκε (ανωτ., σελ. 44 επ.), με την είσοδο του παιδιού στη σχολική ηλικία παρατηρείται, αντίστοιχα, μια βαθμιαία μετατόπιση των ενδιαφερόντων του και των διαπροσωπικών του σχέσεων από την οικογένεια και ιδίως τους γονείς, προς το σχολείο και τους
συνομήλικους συμμαθητές. Έτσι, χωρίς να παύει η οικογένεια να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εσωτερίκευση από το παιδί ενός βασικού συστήματος προτύπων και αξιών της κοινωνίας (κοινωνικοποίηση), όμως, αντίστοιχη λειτουργική σημασία προς την ίδια κατεύθυνση
της κοινωνικοποίησης αρχίζει να αποκτά και το σχολείο, όπως επίσης
και το είδος των φίλων που αποκτά το παιδί. Εάν η διαδικασία της κοινωνικοποίησης προχωρήσει ομαλά, τότε το παιδί, σύμφωνα με τις θεωρίες του κοινωνικού ελέγχου, που αναπτύχθηκαν κυρίως στις Η.Π.Α.,
θα αποκτήσει αυτοέλεγχο και αυτοσυγκράτηση στη συμπεριφορά του,
ώστε να μη δημιουργεί προβλήματα στον περίγυρό του.
Μορφές κοινωνικού ελέγχου
Ήδη το 1958 ο Ίβαν Νάυ90 (Ivan F. Nye 1918- ) είχε με έμφαση
τονίσει τον πρωταρχικό ρόλο που διαδραματίζει στην εμφάνιση ή μη
της νεανικής παραβατικότητας ο αποκαλούμενος από αυτόν “κοινωνικός έλεγχος” (social control). Ως πρωταρχική πηγή άσκησης του κοι90. Στο έργο του “Family Relationships and Delinquent Behavior”, New
York: Wiley, 1958, σελ. 5 επ. Πάντως, και πριν από τον Nye, ήδη το 1951, ο Albert J.
Reiss στη μελέτη του Delinquency as the Failure of Personal and Social Controls,
περ. “American Sociological Review”, 16: 1951, 196-207: 196 επ., είχε υπογραμμίσει την σημασία του “προσωπικού ελέγχου”, ως ικανότητας να αποφεύγει κανείς συγκρούσεις με τις νόρμες και τους κανόνες της κοινότητας, αλλ’ επίσης και του “κοινωνικού ελέγχου”, ως ικανότητας κοινωνικών ομάδων ή θεσμών να καθιστούν αποτελεσματικούς τους κανόνες συμπεριφοράς.
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νωνικού ελέγχου ο Νye θεώρησε την οικογένεια. Υπεστήριξε, δε, ότι
πέρα από τον άμεσο έλεγχο, που ασκείται από τους γονείς ή και τον υπόλοιπο οικογενειακό περίγυρο με μέσα καταστολής (π.χ. απαγορεύσεις,
τιμωρίες), υπάρχει και ο έμμεσος έλεγχος (indirect control), βασιζόμενος στις σχέσεις στοργής και κατανόησης του παιδιού με τον εν λόγω οικογενειακό περίγυρο και τους φίλους του. Από τον αρμονικό συνδυασμό των δύο αυτών ελέγχων δημιουργείται στο παιδί ένας μηχανισμός εσωτερικού ελέγχου (internal control), που ισχυροποιεί τη συνείδησή του και το συγκρατεί από την τέλεση αποκλίνουσας ή παραβατικής συμπεριφοράς.
Η έννοια της αυτοσυγκράτησης
Λίγο αργότερα, το 1961, ο βορειοαμερικανός Ουώλτερ Ρέκλες91
(Walter Reckless, 1899-1988), κινούμενος προς την ίδια κατεύθυνση,
επέσυρε την προσοχή στη σημασία που έχουν ορισμένοι παράγοντες
για να επιτύχει κανείς, και ιδίως ο ανήλικος, την αυτοσυγκράτησή του
από την τέλεση παραβατικών πράξεων. Θεώρησε, έτσι, ότι ο βαθμός
εξωτερικής αυτοσυγκράτησης του ατόμου (external containment),
δηλ. τo πόσο πολύ οι δομές του περιβάλλοντός του είναι τέτοιες, ώστε
να μην υποκύπτει κανείς στον πειρασμό της τέλεσης αξιόποινων πράξεων, προσδιορίζεται από παράγοντες όπως:η συνοχή της ομάδας στην
οποία ανήκει ο ανήλικος, η ταύτισή του με την ομάδα ή και με ένα ή
περισσότερα από τα μέλη της, οι ευκαιρίες που έχει κανείς να αποκτήσει μια κοινωνική θέση (status), το πλαίσιο λογικών ορίων και ευθυνών που υπάρχει στην κοινωνία, οι δομές των κοινωνικών ρόλων που

91. Στις μελέτες του “A New Theory of Delinquency and Crime”, περ.
“Federal Probation 25:1961, 42-46, “Containment Theory”, εις: Marvin E.
Wolfgang/ Leonard Savitz/ Norman Johnston (eds.), The Sociology of Crime and
Delinquency, New York etc.: 19702, 401-405, και “Halttheorie”, εις: Monatsschrift
für Kriminologie und Strafrechtsreform, 44: 1961, 1-14. Για όσα ακολουθούν περί των θεωριών κοινωνικού ελέγχου βλ. και Linda B. Deutschmann, Deviance &
Social Control, Scarborough, Ontario: Nelson, 1994, σελ. 263 επ.
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προσφέρουν στο άτομο έναν σκοπό κ.λπ. Παρόμοια αυτοσυγκράτηση
μπορεί να υπάρξει, κατά τον Reckless, και σε επίπεδο δομών της ίδιας
της προσωπικότητας του ατόμου, δηλ. από την άποψη της εσωτερικής
αυτοσυγκράτησης (internal containment): Εάν έχει κανείς σε υψηλό
βαθμό θετική εικόνα για τον εαυτό του, επιδίωξη ρεαλιστικών σκοπών συμβατών με γενικότερες κοινωνικές αξίες, εσωτερικευμένες ηθικές αντιλήψεις, καρτερία απέναντι στις απογοητεύσεις και ανεπτυγμένα τα στοιχεία που αποτελούν το ελεγκτικό μέρος της προσωπικότητάς του (ego και superego), είναι προφανές ότι θα εμφανίσει, και εδώ,
ισχυρές αντιστάσεις στην τέλεση αξιόποινων πράξεων, πολύ περισσότερο μάλιστα εάν συνδυάσει εξωτερική και εσωτερική αυτοσυγκράτηση. Θα μπορέσει, επομένως, σε μια τέτοια περίπτωση να αποκρούσει με
επιτυχία είτε “κοινωνικές πιέσεις” (π.χ. κακές συνθήκες διαβίωσης), είτε “κοινωνικούς πειρασμούς” (π.χ. “κακές παρέες”), είτε και “εσωτερικές ωθήσεις” (ενορμήσεις) που θα τον οδηγούσαν στην παραβατικότητα. Μάλιστα ο Reckless επεχείρησε να επαληθεύσει εμπειρικά τη θεωρία του με έρευνα που διενήργησε σε ανηλίκους μαθητές της πολιτείας του Oχάϊο Η.Π.Α. Διαπίστωσε ότι από τους μαθητές αυτούς δεν είχαν εμπλακεί με την ποινική δικαιοσύνη όσοι διατηρούσαν καλές σχέσεις με τους γονείς τους, είχαν δημιουργήσει μια θετική εικόνα για τον
εαυτό τους και είχαν υιοθετήσει έναν τρόπο ζωής κοινωνικά αποδεκτό
(κομφορμισμός). Αντίθετες ιδιότητες φάνηκε να έχουν όσοι είχαν διολισθήσει προς την παραβατικότητα.
Τεχνικές εκλογίκευσης και δικαιολόγησης
της παραβατικής συμπεριφοράς
Στο ίδιο πλαίσιο θεωριών του κοινωνικού ελέγχου αξιόλογη υπήρξε και η συμβολή δύο ακόμη βορειοαμερικανών ερευνητών, του Ντέηβιντ Μάτσα (David Matza, 1930- ) και του Τρέηβις Χέρσι (Travis
Hirschi, 1935- ). Ο Matza92 εισήγαγε στην υπό συζήτηση προβλη-

92. Στο έργο του “Delinquency and Drift”, Berkeley: John Wiley, 1964.
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ματική την έννοια των τεχνικών εκλογίκευσης και δικαιολόγησης της
παραβατικής συμπεριφοράς μέσω εξουδετέρωσης κοινωνικών ελέγχων
και αναστολών (neutralization techniques). Πρόκειται για τεχνικές
τις οποίες χρησιμοποιεί ένας υποψήφιος δράστης και ιδίως ανήλικος
για να εμπεδώσει μέσα του την ιδέα ότι, έστω και αν τελέσει το σχεδιαζόμενο αδίκημα, κατ’ ουσίαν μπορεί να είναι εν τάξει με τη συνείδησή του93, είτε π.χ. διότι επιρρίπτει ευθύνες στους άλλους (στο θύμα, στα
διωκτικά όργανα, στην ενγένει κοινωνία), είτε διότι υπηρετεί κάποιον
υψηλότερο σκοπό (π.χ. την αλληλεγγύη στην ομάδα του), είτε ακόμη
διότι η πράξη του δεν έχει συγκεκριμένα θύματα και δεν προκαλεί εκτεταμένη βλάβη στην κοινωνία, ώστε η πράξη αυτή να μπορεί να θεωρηθεί ως ηθικά επίμεμπτη. Μέσα από αυτό το πλέγμα “ελαφρυντικών περιστάσεων”, που μπορούν να φθάσουν έως και την πλήρη άρνηση της
ενοχής του, ο δράστης εμφανίζεται να αποδέχεται χωρίς αντιρρήσεις
τους βασικούς κανόνες και αξίες της κοινωνικής συμβίωσης και απλώς

93. Πάντως, κατά την εν λόγω θεωρία, “οι τεχνικές της εκλογίκευσης δεν είναι ενδεχομένως αρκετά ισχυρές να θωρακίσουν πλήρως το άτομο από τη δύναμη
των αξιών που αυτό έχει εσωτερικεύσει και από τις αντιδράσεις [που θα προκληθούν] εάν ακολουθήσει άλλες αξίες, καθώς (…) οι νεαροί παραβάτες συχνά εμφανίζονται να υποφέρουν από αισθήματα ενοχής και ντροπής όταν καλούνται να δώσουν λόγο για τη συμπεριφορά τους αυτή”. Tη θεωρία του για τις τεχνικές εκλογίκευσης είχε παρουσιάσει νωρίτερα σε αυτοτελή μορφή ο D. Matza από κοινού με
τον Gresham M. Sykes στη μελέτη τους “Techniques of Neutralization: A Theory
of Delinquency”, στο περ. American Sociological Review, 22:1957, 667-670
και κατ’ αναδημοσίευση στο έργο των John Muncie/ Eugene McLaughlin/ Mary
Langan (eds.), Criminological Perspectives. A Reader, London etc.: Sage/ The
Open University, 1996, 206-213, από όπου και το προπαρατεθέν απόσπασμα (σελ.
212). Για μία επισκόπηση των τρόπων με τους οποίους επιχειρούν να δικαιολογήσουν τις βίαιες πράξεις τους οι νεαροί δράστες (αγγλο-αυστραλοί και βιετναμέζοι)
στην Αυστραλία, βλ. Katie Seidler, Crime, Culture and Violence, Bowen Hills:
Australian Academic Press, 2010, ιδίως κεφ. 8, σελ. 148 επ. Σε καθαρά φιλοσοφικό
επίπεδο, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύντομη μελέτη του Bernard Gert, Justifying
Violence, εις: Vittorio Bufacchi (ed.), Violence: A Philosophical Anthology, New
York etc.: Palgrave Macmillan, 2009, 66-77.
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να πιστεύει ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (που σχετίζονται με την
παραβατική του συμπεριφορά) έχει τη δυνατότητα, λόγω ειδικών συνθηκών, να έλθει σε αντίθεση με τους κανόνες αυτούς.
Εκφάνσεις των “κοινωνικών δεσμών”
Εξάλλου, ο Travis Hirschi, στη δική του προσέγγιση, το 1969, επεχείρησε να παρουσιάσει μιαν ολοκληρωμένη θεωρία κοινωνικού ελέγχου, όπου κατ’ ουσίαν συνόψισε τις προγενέστερες θεωρίες, αλλά δίνοντας έμφαση στην ύπαρξη στενών κοινωνικών δεσμών (bonds) του
ανηλίκου με τον οικογενειακό και τον συμβατικό κοινωνικό του περίγυρο. Υποστήριξε, έτσι94, χρησιμοποιώντας και ορολογία από την εξελικτική ψυχολογία (πρβλ. ανωτ., 37 επ.), ότι κύριες μορφές των “κοινωνικών δεσμών” για να αποτραπεί κάποιος από την παραβατικότητα, είναι:
• Η “προσκόλληση” (attachment) στους άλλους, ως διαδικασία
ενίσχυσης των διαπροσωπικών σχέσεων με αυτούς, συμμόρφωσης με
τις επιθυμίες ή προσδοκίες τους και, συνακόλουθα, εσωτερίκευσης

94. Κυρίως στο έργο του “Causes of Delinquency”, Berkeley: Univ. of
California Press, 1969, 16 επ. και επανέκδοση με νέα εισαγωγή του συγγραφέα, New Brunswick etc.: Transaction Publ., 2002, ιδίως σελ. 16 επ. Ένα εκτεταμένο και αντιπροσωπευτικό απόσπασμα αυτού του έργου παρατίθεται με τίτλο
“A Control Theory of Delinquency”, στην έκδοση Joseph E. Jacoby, Classics of
Criminology, Long Grove, Il.: Waveland Press, 20043, 294-301. Tη θεωρία αυτή
επεξέτεινε αργότερα ο Hirschi, σε συνεργασία με τον Gottfredson, στη λεγόμενη
θεωρία του αυτοελέγχου (self-control): Mich. R. Gottfredson/ Tr. Hirschi, A General
Theory of Crime, Stanford, Cal.: Stanford Univ. Press, 1990, ιδίως 85 επ. και συναφώς: Stefan Schulz, Beyond Self-Control: Analysis and Critique of Gottfredson
& Hirschi’s General Theory of Crime (1990), Berlin: Duncker & Humblot,
2006 (Kriminologische Forschungsberichte, Bd. K 131) και Charles R. Tittle,
Self-Control and the Management of Violence, εις: Wilhelm Heitmeyer/ HeinzGerhard Haupt/ Stefan Malthaner/ Andrea Kirschner (eds.), Control of Violence.
Historical and International Perspectives on Violence in Modern Societies, New
York etc.: Springer, 2011, 91-119.
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των κοινωνικών κανόνων95˙
• η έντονη πίστη (belief) στην ηθική ισχύ των κοινωνικών κανόνων˙ όσο ασθενέστερη η πίστη αυτή, τόσο μικρότερη η συμμόρφωση
στους κανόνες˙
• η δέσμευση (commitment) σ’ ένα τρόπο ζωής σύμφωνο μ’ αυτούς τους κανόνες, λόγω του φόβου των συνεπειών από την παραβίασή τους˙ και
• η συμμετοχή (involvement), δηλαδή η διαρκής ενασχόληση
με δραστηριότητες κοινωνικά αποδεκτές (π.χ. μελέτη για το σχολείο,
αθλητισμός κ.λπ.), ώστε να μη μένει χρόνος και διάθεση για άλλες, παράνομες δραστηριότητες.
Βασιζόμενος σε εμπειρική έρευνά του με δείγμα από μαθητές σχολείων της Καλιφόρνιας, ο Hirschi υποστήριξε, μάλιστα, ότι τα ευρήματά του έρχονταν σε επιβεβαίωση της θεωρίας του: Ότι δηλ. οι μη παραβατικοί μαθητές διατηρούσαν στενούς δεσμούς με τους γονείς τους,
πίστευαν στη συμμόρφωση προς τους νόμους και είχαν οργανώσει τον
ελεύθερο χρόνο τους με θετικές δραστηριότητες.

95. Ως προέκταση αυτής της θεωρίας μπορεί να αναφερθεί η προσέγγιση του
John Hagan στο έργο του Structural Criminology, New Brunswick, N.J.: Rutgers
Univ. Press, 1989. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, ο τρόπος με τον οποίο ελέγχονται
τα παιδιά και αποτρέπονται ή όχι από την παραβατικότητα σχετίζεται με τον τρόπο
άσκησης της γονικής μέριμνας και, εντέλει, με τις σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στον
σύζυγο και τη σύζυγο. Έτσι, σε πατριαρχικές οικογένειες ο έλεγχος ασκείται εντονότερα στα κορίτσια παρά στα αγόρια, ενώ σε οικογένειες με ισοτιμία φύλων ο έλεγχος
αυτός γίνεται με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για αγόρι ή κορίτσι (σελ. 157). Πρβλ. και Frank E. Hagan, Introduction to Criminology. Theories,
Methods, and Criminal Behavior, Los Angeles etc.: Sage, 2011, σελ. 166-167.
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(δ) Η σημασία των επιδράσεων από τις “παρέες”
και τους συνομηλίκους. Θεωρίες για
τον παραβατικό υποπολιτισμό
Oι προαναφερθείσες θεωρίες του κοινωνικού ελέγχου, μολονότι κάνουν αναφορές και στις επιδράσεις από το ευρύτερο περιβάλλον
του ανήλικου (φίλοι, συμμαθητές, “παρέες”), συγκεντρώνουν, όμως,
το κύριο βάρος του ενδιαφέροντός τους στις σχέσεις του ανηλίκου με
την οικογένειά του και στον τρόπο με τον οποίο ο ανήλικος αρχίζει
να οργανώνει τη ζωή του και το μέλλον του. Ωστόσο, ορισμένες καταστάσεις μέσα στην οικογένεια και το σχολείο, όπως ιδίως οι σχολικές υποεπιδόσεις και η συνακόλουθη απόκτηση από τον ανήλικο μιας
''αρνητικής ταυτότητας'', εξωθούν συχνά τον ανήλικο σε απομάκρυνσή του από τους δύο αυτούς κοινωνικοποιητικούς φορείς (οικογένεια,
σχολείο) και σε προσκόλλησή του σε παραβατικές ομάδες. Ειδικότερα:
Οικογένεια και σχολικές αποτυχίες
Η σημασία της οικογένειας κατά τη σχολική και εφηβική ηλικία
γίνεται φανερή και από τη συσχέτιση της δομής και της λειτουργίας
της με τις τυχόν υποεπιδόσεις και τις σχολικές αποτυχίες του ανηλίκου
(πρβλ. και ανωτ. σελ. 47 και 55): Όπως προκύπτει από σειρά ερευνών,
μεταξύ των οποίων και εκείνης του ζεύγους Glueck (1950, ιδίως σελ.
140), όταν υπάρχουν στην οικογένεια συγκρούσεις, αδιαφορία, έλλειψη συνοχής και γενικότερη αποδιοργάνωση, τότε, αντίστοιχα, οι επιδόσεις του ανηλίκου στο σχολείο είναι κακές, όπως περιορισμένο είναι
και το ενδιαφέρον του ανηλίκου για τα μαθήματα και το σχολείο, ενώ
αντίστροφα εμφανίζεται αυξημένη η ροπή του για παραβατικότητα96.
96. Επίσης και κατά τον Travis Hirschi, Causes of Delinquency. With a new
introduction by the author, New Brunswick/ London: Transaction Publ., 2002
(19691), σελ. 131-132, η έλλειψη επικοινωνίας με τον πατέρα, συνδυαζόμενη με
απέχθεια του ανηλίκου προς το σχολείο, σχετίζεται πράγματι με την παραβατικότητα. Πάντως, ορισμένες άλλες έρευνες διαχωρίζουν τους δύο αυτούς παράγοντες
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Αυτό, βέβαια, είναι έως ένα βαθμό αναμενόμενο, αφού το παιδί ούτε
μπορεί εύκολα να συγκεντρωθεί και να ασχοληθεί με τα μαθήματά του
σ’ ένα περιβάλλον συνεχών συγκρούσεων και δυσαρμονίας διαπροσωπικών σχέσεων, αλλ’ ούτε και μπορεί να αντλήσει μέσα από το περιβάλλον την ουσιαστική βοήθεια, τα κατάλληλα ερεθίσματα και την καλλιέργεια της φιλοδοξίας που χρειάζεται για να γίνει καλός μαθητής. Μάλιστα, από ένα σημείο και μετά ο ανήλικος εξωθείται να εμπλακεί σ’
έναν αδιέξοδο φαύλο κύκλο, όπου κάθε νέα υποεπίδοση, με τις καταστάσεις κοινωνικής απόρριψης και απογοήτευσης που αυτή συνεπάγεται, του περιορίζει ακόμη περισσότερο τις όποιες φιλοδοξίες και του
μειώνει δραστικά την όποια θετική εικόνα μπορεί να έχει για τον εαυτό
του. Γίνεται, έτσι, το παιδί ανυπάκουο, εριστικό και προκλητικό, με τάσεις αδιαφορίας στην παρακολούθηση μαθημάτων ή ακόμη και (πρόσκαιρης ή μονιμότερης) φυγής από το σχολείο97. Το πρόβλημα καθίσταται οξύτερο, όταν συντρέξουν και ορισμένες επιπρόσθετες περιστάσεις:

και αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία πρωτίστως στη σχολική αποτυχία ως παράγοντα νεανικής παραβατικότητας –βλ. π.χ. την κυπριακή έρευνα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού: Μιχ. Παπαδόπουλου, Παγκύπρια έρευνα για την αυτοομολογούμενη νεανική παραβατικότητα των μαθητών γυμνασίων και λυκείων της Κύπρου, Λευκωσία, Νοέμβριος 2000, πολυγραφ. έντυπο, ιδίως σελ. 17, όπου και παραπομπές σε αντίστοιχα ευρήματα του M.L. Walgrave και των J. Philips/ D. Kelly. Για
τα αίτια και τις επιπτώσεις της σχολικής αποτυχίας στη ζωή των μαθητών βλ. και:
Γιώργ. Τσιάκαλου/ Μπετίνας Ντάβου/ Θεόδ. Παπαθεοδώρου/ Βασ. Καρύδη/ Παν.
Χαλάτση/ Βασιλικής Γαλάνη, με επιμ. Γιάννη Πανούση, Επικίνδυνα παιδιά ή παιδιά
σε κίνδυνο;, Αθήνα: Lector, 2008, 145-158. Ως προς τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις κακές σχολικές επιδόσεις και τη νεανική παραβατικότητα, βλ. επίσης τα
πορίσματα έρευνας των Uwe Engel και Klaus Hurrelmann με τίτλο «Delinquent
Behavior in Adolescence: Potential and Constraints of Preventive Strategies in
School Settings’’, εις: P.-A. Albrecht / O. Backes (eds.), Crime Prevention and
Intervention, Berlin / New York: de Gruyter, 1989, 167 - 184: 175 επ.
97. Βλ. ιδίως M. Cusson, Délinquants pourquoi?, Paris: Armand Colin,
1981, κατά παραπομπή από τον Ιάκ. Φαρσεδάκη, Παραβατικότητα και Κοινωνικός
έλεγχος των Ανηλίκων, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1986, ιδίως 70 επ.
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• Αφενός, δηλαδή, όταν το σχολείο είναι στελεχωμένο με διδακτικό προσωπικό αδιάφορο στα προβλήματα των μαθητών, με νοοτροπία ρουτίνας και τάσεις αυταρχισμού, καθώς και με ελλιπή κατάρτιση
ως προς το αντικείμενο διδασκαλίας και την ψυχολογία του μαθητή,
έτσι ώστε τελικά το μάθημα να γίνεται ανιαρό και απωθητικό.
• Και αφετέρου, όταν ο ανήλικος έχει τον χαρακτήρα ανθρώπου που, αντίστοιχα, απεχθάνεται τη ρουτίνα και τον αυταρχισμό, την
παθητικότητα και τη μονοτονία, και διψάει για δράση και περιπέτεια,
όπως άλλωστε συνήθως συμβαίνει στα περισσότερα παιδιά της ηλικίας
του.
Η απόκτηση αρνητικής ταυτότητας
Επομένως ο εκρηκτικός συνδυασμός κακοοργανωμένου σχολείου
και ατίθασου μαθητή με οικογενειακά προβλήματα είναι δυνατόν να
οδηγήσει τον μαθητή αυτόν, ήδη πριν από την εφηβεία, σε παραβατικές δραστηριότητες. Τα κίνητρα γι’ αυτές τις δραστηριότητες είναι κατά βάση τρία:
• Πρώτον, να περάσει ο μαθητής με κάπως συναρπαστικό τρόπο την ώρα του έξω από το σχολείο (η παραβατικότητα λειτουργεί έτσι
εδώ σαν παιχνίδι και περιπέτεια).
• Δεύτερον, μέσα από τις δραστηριότητες αυτές (π.χ. μικροκλοπές, μικροβανδαλισμοί, ξυλοδαρμοί, “χουλιγκανισμοί”), που ασφαλώς
θα γίνουν γνωστές από τον ίδιο στους φίλους του, να αρχίσει ο ανήλικος επιτέλους να αποκτά μια ταυτότητα, έστω και αρνητικού χαρακτήρα, για τον εαυτό του, να επισύρει δηλ. τον θαυμασμό κάποιων ανθρώπων για τις επιδόσεις του σ’ έναν τομέα ο οποίος, έστω και αν αποδοκιμάζεται από την εν γένει κοινωνία, όμως στα μάτια των φίλων του αντιμετωπίζεται θετικά, ως πεδίο “λεβεντιάς”, “παλικαριάς” και “μαγκιάς”.
• Και τρίτον, να δώσει ο ανήλικος ένα “μάθημα” στους γονείς του
και να τους εκδικηθεί για την έλλειψη στοργής και αγάπης που εισέπραξε, συνήθως, από αυτούς κατά τα “πέτρινα χρόνια” της παιδικής
του ηλικίας.
Όμως, με τις επισημάνσεις αυτές, που αποκτούν ολοένα και μεγα-
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λύτερη σημασία όσο ο ανήλικος οδεύει προς την εφηβεία, αναδεικνύεται και η σημασία ορισμένων άλλων θεωρητικών προσεγγίσεων (πέρα
από τις θεωρίες του κοινωνικού ελέγχου), που επιχειρούν, επίσης, να
ερμηνεύσουν το πρόβλημα της παραβατικότητας και που σχετίζονται
με τέσσερις άλλες, αντίστοιχα, παραμέτρους του προβλήματος, δηλ. τις
παρέες του ανηλίκου (peer-groups), τις επιδράσεις από την έκθεσή του
σε σκηνές βίας, τον τρόπο αντιμετώπισής του από τα διωκτικά όργανα και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα μέσα στην οποία διαβιώνει ο νέος,
καθώς επίσης και τις δυνατότητες για εξεύρεση εργασίας, κυρίως κατά
την περίοδο της εφηβείας και μετά.
Θεωρίες για την επίδραση από επαφές με παραβατικά άτομα
Για την επίδραση που έχουν στην περαιτέρω εξέλιξη ενός ανηλίκου οι συναναστροφές με τους συνομηλίκους και συμμαθητές του (“παρέες”), χρήσιμες είναι, εν πρώτοις, ορισμένες επισημάνσεις του βορειοαμερικανού κοινωνιολόγου Έντουιν Σάδερλαντ (Edwin Sutherland,
1883-1950). Κατ΄ αυτόν, “σε μια περιοχή όπου ο δείκτης εγκληματικότητας είναι υψηλός, ένα αγόρι με κοινωνικότητα, πολλές επαφές,
δραστηριότητες και έφεση στον αθλητισμό, είναι πολύ πιθανό να έλθει σε επικοινωνία με τους άλλους ανήλικους της γειτονιάς, να μάθει
από αυτούς παραβατικά πρότυπα συμπεριφοράς και να γίνει εγκληματίας”. Οι επισημάνσεις αυτές του Sutherland υπάγονται, βέβαια, στη
γενικότερη γνωστή θεωρία του περί “διαφορετικών συναναστροφών”
(differential associations). Υπενθυμίζεται ότι κατά τη θεωρία αυτή98,
τα άτομα έχουν μεγάλη πιθανότητα να εξωθηθούν στο έγκλημα όταν
οι επαφές (συναναστροφές) που έχουν με τα εγκληματικά πρότυπα μιας
οικείας σ’ αυτά κοινωνικής ομάδας είναι, όσον αφορά τη συχνότητα,
τη διάρκεια, τη χρονική προτεραιότητα και την ένταση, ισχυρότερες
98. Βλ. την τελική διατύπωση της θεωρίας αυτής εις: E. H. Sutherland/ D. R.
Cressey, Criminology, Philadelphia/ New York κ.α.: J. B. Lippincott, 197810, κεφ.
4, σελ. 80 επ., όπου επίσης υπάρχει (σελ. 82) το απόσπασμα για τον ανήλικο που
εξελίσσεται σε εγκληματία.
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από τις επαφές με αντίθετα (μη εγκληματικά) πρότυπα άλλων ομάδων,
έτσι ώστε το άτομο να υιοθετήσει τελικά και να εσωτερικεύσει τα ενλόγω εγκληματικά πρότυπα ως μέθοδο/ τεχνική αλλά και ως στάση ζωής
και επιθυμητό στόχο. Βάση της θεωρίας αυτής αποτελεί, επομένως, η
ιδέα ότι η εγκληματική συμπεριφορά εκμανθάνεται (π.χ. με μίμηση) και
μάλιστα σε αλληλεπίδραση, στενή επαφή και συνεχή επικοινωνία με
άτομα τα οποία διάκεινται ευμενώς και χαρακτηρίζουν με θετικό τρόπο μία ή περισσότερες μορφές παραβάσεων νόμου (συναφής με τη θεωρία του Sutherland, αλλά και με εκείνην της κοινωνικής αντίδρασης99,
είναι και η θεωρία της “συμβολικής διαντίδρασης” του G. H. Mead, κατά
την οποία οι άνθρωποι πράττουν ανάλογα με το νόημα -meaning- που
έχει και συμβολίζει γι’ αυτούς η κάθε κατάσταση ή το κάθε πράγμα)100.
Σε αντίθεση, πάντως, με τις διαφορετικές συναναστροφές, οι γενικότερες αξίες μιας κοινωνίας δεν φαίνεται να διαδραματίζουν κατά τον
Sutherland πρωτεύοντα ρόλο στην εκδήλωση εγκληματικής συμπεριφοράς, αφού παρόμοιες αντιλήψεις (π.χ. για ευτυχία και απόκτηση
κοινωνικού status) έχουν κατ΄ αυτόν και νομοταγή άτομα. Ωστόσο, η
άποψη αυτή δεν φαίνεται να ευσταθεί, καθώς ανάμεσα στις κοινωνικές
αξίες εντάσσονται αναμφίβολα οι αρχές της εντιμότητας και του σεβασμού της αξίας και της προσωπικότητας των άλλων, που προφανώς δεν
ακολουθούνται με τον ίδιο τρόπο από εγκληματίες και μη εγκληματίες.

99. Για τη σχέση της θεωρίας της κοινωνικής αντίδρασης (κατωτ., σελ. 134)
με τη θεωρία της συμβολικής διαντίδρασης πρβλ. το κεφ. 7 στο έργο David Downes/
Paul Rock, Understanding Deviance, Oxford: Clarendon Press, 1995, 187 επ.
100. G.H. Mead, Mind, Self and Society, Chicago of Univ. of Chicago Press,
1934. πρβλ. Anth.Giddens, Κοινωνιολογία, μτφρ. και επιμ. Δ.Γ. Τσαούση, Αθήνα:
Gutenberg, 2002, σελ. 720-721 και Ian Craib, Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία,
μτφρ. Μαρ. Τζιαντζή / Παντ. Ε. Λέκκα, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1998, ιδίως
σελ. 161 επ.
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Σύγκρουση πολιτισμών και υποπολιτιστικές ομάδες
Πέρα από την αυτοτελή της αξία, η θεωρία αυτή του Sutherland
εμπεριέχει και δύο ειδικότερες παραδοχές με αντίστοιχο θεωρητικό
υπόβαθρο:
Αφενός δηλαδή, ότι τα εγκληματικά πρότυπα που υιοθετεί κανείς μέσω των “διαφορετικών συναναστροφών” του με μία συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων βρίσκονται συνήθως σε σύγκρουση με τα αποδεκτά πρότυπα άλλων ομάδων ή και της ευρύτερης κοινωνίας. Σχετική είναι εδώ και η θεωρία για τη σύγκρουση πολιτισμών του σουηδικής
καταγωγής βορειοαμερικανού Θόρστεν Σέλλιν (Thorsten Sellin, 18991994)101.
101. Ιδίως στο έργο του “Culture Conflict and Crime. A Report of the
Subcommittee on Delinquency of the Committee on Personality and Culture”,
New York: Social Science Research Council, 1938, 102 επ. Κατά τη θεωρία αυτή,
η αποκλίνουσα ή και παραβατική συμπεριφορά ενδέχεται να πραγματωθεί, υπό προϋποθέσεις, όταν ένα άτομο ανήκει σε διαφορετικές (εθνικές, θρησκευτικές, φυλετικές κ.λπ.) κοινωνικές ομάδες, οι οποίες αξιώνουν κάτω από τις ίδιες περιστάσεις την
τήρηση διαφορετικών κανόνων συμπεριφοράς -π.χ. για την Ελλάδα και άλλες μεσογειακές χώρες, εγκλήματα για λόγους τιμής. Χαρακτηριστικά αναφέρει ο Sellin την
περίπτωση ενός πατέρα στο New Jersey που σκότωσε τον δεκαεξάχρονο διαφθορέα της κόρης του και που όταν συνελήφθη εξέφρασε την απορία του, αφού το μόνο
που είχε κάνει ήταν να υπερασπισθεί την τιμή της οικογένειάς του με τον παραδοσιακό τρόπο. Εδώ, λέγει ο Sellin, διανοητική σύγκρουση ανάμεσα σε ανταγωνιστικούς κανόνες συμπεριφοράς δεν υπήρξε. Η σύγκρουση ήταν εξωτερική, ανάμεσα σε
πολιτισμικούς κώδικες και κανόνες συμπεριφοράς - βλ. σχτ. απόσπασμα της θεωρίας του Sellin με τίτλο “Πολιτισμική σύγκρουση και έγκλημα” κατά μτφρ. Βασ. Αρτινοπούλου, εις: Ιακ. Ι. Φαρσεδάκη, Η εγκληματολογική σκέψη απ’ την αρχαιότητα
ώς τις μέρες μας, τχ. Α’, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1990, σελ. 465-484: 469 και
398-399. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες ασιατικές χώρες, όπως η Τουρκία και
το Πακιστάν, από τα ‘‘εγκλήματα τιμής’’ πλήττονται και οι ίδιες οι γυναίκες, όταν
π.χ. γίνονται θύματα βιασμού ή παντρεύονται χωρίς προξενιό, οπότε κινδυνεύουν
να θανατωθούν! -βλ. εφημ. ‘‘Τα Νέα’’ της 17.10.2003, σελ. 65 και της 3-4.4.2004,
σελ. 27, ‘‘Βήμα’’ της 13.12.2003, σελ. Α29, «Ελευθεροτυπία» της 29.4.2004, σελ.
15, καθώς και την ανάλυση της Τούσας Ζάππα, στο περ. ‘‘Marie-Claire’’ Noεμβρίου 1999, 93-100 (‘‘Εγκλήματα τιμής στο Πακιστάν’’). Για μιαν ενδελεχή προσέγ-
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Και αφετέρου, τα εν λόγω εγκληματικά πρότυπα υιοθετούνται ευκολότερα από κοινωνικές ομάδες των οποίων το ενγένει σύστημα αξιών και προτύπων ευνοεί ή επιδοκιμάζει την τέλεση μιας εγκληματικής
συμπεριφοράς -π.χ. εγκλήματα “λευκού περιλαιμίου” από υψηλόβαθμα
στελέχη επιχειρήσεων. Πρόκειται για τις λεγόμενες “υποπολιτιστικές
ομάδες”, που απετέλεσαν και τη βάση για τη διατύπωση ειδικότερης
θεωρίας περί “υποπολιτισμού της βίας” από τους Μάρβιν Γούλφγκανγκ
(Marvin Wolfgang, 1924-1998) και Φράνκο Φερρακούτι102 (Franco
Ferracuti, 1927-1992).
Τόσο η θεωρία του Sutherland για τις “διαφορετικές συναναστροφές”, όσο και οι θεωρίες που συνυφαίνονται με αυτήν (θεωρία σύγκρουσης πολιτισμών και θεωρία των υποπολιτιστικών ομάδων) εμφανίζουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μέσα στο πλαίσιο της παραβατικότητας ανηγιση των εγκλημάτων τιμής ιδίως στη γείτονα Τουρκία, αλλά και στον σύγχρονο
κόσμο γενικότερα (από άποψη συγκριτικού δικαίου), βλ. αντίστοιχα: Ayse Önal,
Honour Killing. Stories of Men Who Killed, with an Introduction by Joan Smith,
London/ San Francisco: Saqi, 2008 (και σε γερμανική μετάφραση: Warum tötet
ihr? Ehrenmorde in der Türkei, München: Droemer, 2008) και Silvia Tellenbach
(Hrsg.), Die Rolle der Ehre im Strafrecht, Berlin: Duncker & Humblot, 2007,
ιδίως σελ. 723 επ., όπου και συγκριτικές παρατηρήσεις από την επιμελήτρια της έκδοσης.
102. Στο έργο τους “The Subculture of Violence. Towards an Integrated
Theory in Criminology”, London: Tavistock, 1967 και ελλην. μτφρ. της Φωτεινής
Μηλιώνη με τίτλο “Η υποκουλτούρα της βίας”, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1995,
ιδίως σελ. 174 επ. Ειδικότερα ως προς τις λεγόμενες περιθωριακές ομάδες, βλ. και
Αντ. Αστρινάκη, Νέα φαινόμενα και μορφές περιθωριοποίησης της νεολαίας στις
σύγχρονες αναπτυγμένες κοινωνίες, εις: Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Ανοιξη 1988 (τχ. 68Α: Αφιέρωμα στον Ηλία Δασκαλάκη), 56-96, καθώς και Αγλ. Τρωιάνου-Λουλά, Εφηβοι και επαναστατικές ιδεολογίες, εις Τιμητικός Τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, ΙΙ, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2007, 1189-1198:
1193 επ., όπου συσχετίζονται το «περιθώριο» και η έννοια της υποκουλτούρας με
τις επαναστατικές ιδεολογίες. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι η έννοια «υποπολιτισμός»
ή «υποκουλτούρα» σημαίνει κατ’ ουσίαν τον πολιτισμό μέσα στον πολιτισμό, την
κουλτούρα μέσα στην κουλτούρα, και ασφαλώς όχι την ύπαρξη ενός υποδεέστερου
πολιτισμού.
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λίκων. Εν πρώτοις, οι θεωρίες αυτές παρέχουν τη δυνατότητα ερμηνείας σημαντικών πλευρών της παραβατικότητας. Π.χ., η θεωρία για
τις “διαφορετικές συναναστροφές” εξηγεί, έως ένα βαθμό, την προτίμηση ενός παιδιού να κάνει παρέα με συγκεκριμένα άλλα (ενδεχομένως
παραβατικά) παιδιά, ενώ οι θεωρίες της σύγκρουσης πολιτισμών και
των υποπολιτιστικών ομάδων προσφέρονται π.χ. για την εξήγηση της
παραβατικότητας νεαρών μεταναστών103. Επιπλέον, οι προαναφερθείσες θεωρίες αποτελούν και τη βάση ειδικότερων θεωριών που αφορούν
την επίδραση των συνομηλίκων και της “παρέας” στην ενδεχόμενη παραβατική συμπεριφορά ενός ανηλίκου. Κυρίως πρόκειται, εδώ, για θεωρίες που αφορούν τον ρόλο του “υποπολιτισμού” στη νεανική παραβατικότητα και στη σύσταση παραβατικών ομάδων ή “συμμοριών”. Ιδιαίτερος λόγος θα γίνει στη συνέχεια για τρεις από αυτές, οι οποίες μάλιστα, σε αντίθεση με τις θεωρίες του κοινωνικού ελέγχου, θέτουν την
έμφαση στην αντιπαράθεση ταξικών αξιών.
Τυφλή βία και αντίδραση στο κυρίαρχο σύστημα αξιών
Η πρώτη από τις θεωρίες αυτές έχει ως θέμα τον “παραβατικό
υποπολιτισμό” (delinquent subculture) και προέρχεται από τον βορειοαμερικανό Αλμπερτ Κόεν104 (Albert K. Cohen, 1918- ). Σύμφωνα με
τη θεωρία αυτή, η συμμετοχή ανηλίκων από χαμηλότερες κοινωνικές
διαστρωματώσεις σε παραβατικές υποπολιτιστικές ομάδες και συμμορίες γίνεται από αντίδραση αυτών των ανηλίκων προς τις κυρίαρχες
103. Πρβλ. Ανθοζωής Χάιδου, Θετικιστική Εγκληματολογία. Αιτιολογικές
Προσεγγίσεις του Εγκληματικού Φαινομένου, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1996,
ιδίως σελ. 217 επ.
104. Στο έργο του “Delinquent Boys: The Culture of the Gang”, New
York: Free Press, 1955, ιδίως σελ. 25 επ. και 183 επ. και κατ’ αναδημοσίευση σχετικών αντιπροσωπευτικών αποσπασμάτων εις: Joseph Jacoby (ed.), Classics of
Criminology, Long Grove, Il.: Waveland Press, 20043, 248-253. Βλ. επίσης μία
σύνοψη αυτής της θεωρίας από τον ίδιο τον Albert Cohen στο μεταγενέστερο έργο του Deviance and Control, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1966 και σε
γαλλ. μτφρ. La Déviance, Gembloux (Βέλγιο): Duculot, 1971, σελ. 133-134.
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αξίες της μέσης αστικής τάξης, οι οποίες φαίνονται να αποτελούν εμπόδιο γι’ αυτούς στην απόκτηση αυτοεκτίμησης και κοινωνικού status.
Ειδικότερα, κατά τον Cohen, στις κοινωνικοοικονομικά υποβαθμισμένες περιοχές της εργατικής τάξης οι ανήλικοι, μη έχοντας στενές διαπροσωπικές σχέσεις με την οικογένειά τους, αναπτύσσουν δευτερογενείς σχέσεις με συνομηλίκους και φίλους, ενώ έρχονται σε επαφή και με
τις μεσοαστικές αξίες που προωθούνται από το ίδιο το σχολικό σύστημα. Στις επαφές και συναναστροφές τους αυτές οι ανήλικοι νιώθουν να
υπάρχει μια σύγχυση και σύγκρουση ανάμεσα σε δύο ειδών αξίες: Εκείνες της μεσαίας τάξης με τις οποίες έχουν από μικροί εξοικειωθεί λόγω ενδεχόμενης γονικής επίδρασης και τις οποίες ήδη διδάσκονται στο
πλαίσιο του σχολικού συστήματος (τέτοιες αξίες είναι π.χ. η αυτοσυγκράτηση της επιθετικότητας, ο σεβασμός στην ιδιοκτησία, η συνετή
διαχείριση του χρόνου)˙ και, από την άλλη πλευρά, εκείνες οι αξίες που
καλλιεργούνται στις φτωχογειτονιές τους (π.χ. “μαγκιά”).
Λόγω του χαμηλού τους κοινωνικού status αισθάνονται οι ανήλικοι αυτοί μειονεκτικά στο σχολείο και στους άλλους χώρους συναναστροφής απέναντι σε συνομηλίκους τους από τη μεσαία κοινωνική
τάξη. Έτσι, βαθμιαία, αφενός οι τυχόν αποτυχίες αυτών των ανηλίκων
στον σχολικό ανταγωνισμό και αφετέρου τα περιορισμένα οικονομικά
και άλλα μέσα που έχουν εξ αντικειμένου στη διάθεσή τους για να πετύχουν υψηλούς θεμιτούς κοινωνικούς στόχους (προφανής εδώ η επίδραση από τις θεωρίες του Merton περί ανομίας –κατωτ., σελ. 147), τους
εξωθούν, κατά τον Cohen, σε μιαν οργισμένη και βίαιη αντίδραση κατά των πάντων: Συσπειρώνονται σε παραβατικές ομάδες ή συμμορίες
με εγκληματικά πρότυπα συμπεριφοράς και προσπαθούν, στο πλαίσιο
αυτής της “υποκουλτούρας” (ή υποπολιτισμού), να εδραιώσουν και να
εφαρμόσουν, όπου μπορούν, τις δικές τους αξίες, ως αντίδραση στις καταπιεστικές, όπως πιστεύουν, κυρίαρχες αξίες της μεσοαστικής τάξης.
Οι πράξεις τους έχουν, έτσι, προπάντων ένα τυφλό, “παράλογο”, και μη
ωφελιμιστικό χαρακτήρα: Σπάνε τζάμια, προβαίνουν σε βανδαλισμούς,
κλέβουν πράγματα που δεν χρειάζονται και εμπλέκονται, χωρίς σοβαρό λόγο, σε σύγκρουση με άλλες παραβατικές ομάδες ή συμμορίες. Με
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τις ενέργειές τους αυτές οι ανήλικοι επιδιώκουν να δείξουν στον εαυτό
τους και στους άλλους ότι μισούν το κυρίαρχο σύστημα αξιών που τους
περιβάλλει και που απειλεί να τους “διαβρώσει”.
Βέβαια, κατά τον Cohen, δεν είναι αυτονόητο ότι οι νέοι της εργατικής τάξης, μπροστά σε τέτοιου είδους διλήμματα, στρέφονται νομοτελειακά προς την οργανωμένη παραβατικότητα: Ενδέχεται να προσαρμοσθούν στις αξίες της μεσαίας τάξης και να ζήσουν μία οιονεί συμβιβασμένη ζωή, ή και να επιδιώξουν την κοινωνική τους άνοδο μέσα
από τον χώρο αυτής της μεσαίας τάξης. Όσοι όμως δεν καταφέρουν
να ακολουθήσουν αυτές τις εναλλακτικές διαδρομές, εξωθούνται, κατά
τον Cohen, προς τον μονόδρομο της παραβατικότητας.
Ερώτημα, βέβαια, τίθεται, εάν τελικά οι συμμορίες ανηλίκων είναι
αυτές που με τον «υποπολιτισμό» τους και τις κυρίαρχες αξίες τους
ωθούν κάποιους νεαρούς προς την παραβατικότητα, ή εάν, αντίθετα, οι
νεαροί αυτοί ελκύονται να συμμετάσχουν σε τέτοιες παραβατικές ομάδες διότι θεωρούν ότι αυτές ανταποκρίνονται καλύτερα στις ήδη διαμορφωμένες παραβατικές τους τάσεις. Εχω, όμως, τη γνώμη ότι το δίλημμα είναι επιφανειακό και ότι κατ’ ουσίαν υπάρχει εδώ μία αλληλόδραση παραγόντων: Νεαροί που συμμετέχουν σε παραβατικές ομάδες
ή συμμορίες έχουν ήδη μια παραβατική προδιάθεση, η οποία όμως ενισχύεται σημαντικά με την είσοδό τους στις ομάδες αυτές105.
Ο παραβατικός “υποπολιτισμός” ανηλίκων που προέρχονται
από την εργατική τάξη
Λίγο αργότερα ένας άλλος βορειοαμερικανός επιστήμονας, ο Ουώλτερ Μίλλερ106 (Walter Miller, 1920-2004), υποστήριξε ότι ο υπο105. Πρβλ. Uberto Gatti, Τhe Protective Role of Social Capital against
Crime, εις: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη, τ. Ι, Αθήνα:
Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, 995-1028: 1016.
106. Κυρίως στη μελέτη του “Lower Class Culture as a Generating Milieu
of Gang Delinquency” στο περ. Journal of Social Issues, 14: 1958, 5-19 και κατ’
αναδημοσίευση στην έκδοση Joseph E. Jacoby (ed.), Classics of Criminology, Long
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πολιτισμός των παραβατικών ομάδων ή συμμοριών που συγκροτούνται από ανηλίκους της εργατικής τάξης συνιστά όχι απλή αντίδραση στις αξίες της μεσαίας τάξης, αλλά αυτοτελές (υπο)πολιτιστικό σύστημα, με συγκεκριμένες “αξίες”, “αντιλήψεις” ή, κατά την αξιακά ουδέτερη διατύπωση του Miller, με “επικεντρωμένα ενδιαφέροντα” (focal
concerns)107, τα οποία είναι εκ διαμέτρου αντίθετα εκείνων της μεσαίας τάξης (στην περίπτωση της μεσαίας τάξης θεωρείται ότι κυριαρχεί η
ιδέα της σκληρής εργασίας και των επιτυχών επιδόσεων). Σύμφωνα με
την αναλυτική καταγραφή αυτών των επικεντρωμένων ενδιαφερόντων
σε συμμορίες της εργατικής τάξης που ερεύνησε ο Miller επί 3ετία, έξι
είναι τα σημαντικότερα από αυτά τα επικεντρωμένα ενδιαφέροντα, που
λειτουργούν και ως πρότυπα εναλλακτικής συμπεριφοράς:
• συμπεριφορά που καταλήγει σε ανεπιθύμητη και ταραχώδη
εμπλοκή (“φασαρία”) με επίσημες αρχές ή φορείς της μεσαίας τάξης
(trouble),
• επίδειξη ανδρισμού, “παλικαριάς” και σκληρότητας (toughness),
• πονηριά και επίδοση σε  τεχνάσματα (smartness),
• αναζήτηση ισχυρών συγκινήσεων, κινδύνων και έξαψης
(excite-ment),
• πίστη ότι η μοίρα ή και η τύχη παίζουν πρωταρχικό ρόλο στη
ζωή και ότι κάποιες ημι-μαγικές τελετουργίες μπορούν να επηρεάσουν
τη μοίρα του ανθρώπου προς το καλύτερο (fate), και
• αντίδραση απέναντι σε ενέργειες εξαναγκασμού και κυριαρχίας από άλλα πρόσωπα, με παράλληλη επιδίωξη μιας προσωπικής αυτονομίας (autonomy).

Grove, Il.: Waveland Press, 20043, 254-267.
107. Ειδικότερα, κατά τον Miller, “επικεντρωμένα ενδιαφέροντα” είναι “περιοχές ενδιαφέροντος ή ζητήματα που επιτάσσουν εκτεταμένη και επίμονη προσοχή και έναν υψηλό βαθμό συναισθηματικής εμπλοκής” - βλ. Joseph E. Jacoby, όπ. π.,
σελ. 255.
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Η σημασία των “παράνομων ευκαιριών” στη διάπραξη εγκλημάτων
Στη δική τους προσέγγιση για τις υποπολιτισμικές ομάδες, οι βορειοαμερικανοί Ρίτσαρντ Κλάουαρντ (Richard A. Cloward, 19262001) και Λόυντ Όουλιν (Lloyd E. Ohlin, 1918-2008)108, με τη θεωρία τους για τις “διαφορετικές ευκαιρίες”, διατήρησαν, μεν, την ιδέα
μιας άρρηκτης σύνδεσης μεταξύ παραβατικών ομάδων ή συμμοριών
ανηλίκων και εργατικής τάξης, αλλά εμπλούτισαν τη σχετική επιστημονική συζήτηση με την έμφαση που έδωσαν στη σημασία της παράνομης ευκαιρίας. Στηρίχθηκαν και αυτοί προπάντων στις αντίστοιχες θεωρίες των Merton και Sutherland, οι οποίοι ήσαν δάσκαλοί τους, αλλά
και στα πορίσματα της Οικολογικής Σχολής του Σικάγου. Και τόνισαν
ότι για την επίτευξη του πολιτισμικού στόχου στις σύγχρονες κοινωνίες, που είναι η απόκτηση χρήματος και εξουσίας, τα νόμιμα διαθέσιμα
μέσα και οι αντίστοιχες δομές ευκαιριών είναι προσβάσιμες κατά κανόνα μόνο στους νέους της μεσαίας τάξης (Kαι εδώ είναι εμφανής η επίδραση των θεωριών του Merton περί ανομίας, κατωτ., σελ. 147). Αντίθετα, στις φτωχογειτονιές των μεγαλουπόλεων, “εκεί όπου το έγκλημα ανθεί ως ένας σταθερός γηγενής θεσμός”, οι νέοι της εργατικής τάξης ζουν μέσα σ’ ένα περιβάλλον γόνιμο για την εκμάθηση του εγκλήματος. Εκτίθενται, έτσι, σε “διαφορετικές συναναστροφές”, μέσω των
οποίων διδάσκονται το έγκλημα και κάνουν κτήμα τους τις εγκληματικές αξίες και δεξιότητες. Λόγω, δε, της απογοήτευσης που αισθάνονται
από την αποτυχία τους να εξελιχθούν κοινωνικά μέσα από τις αξίες της
μεσαίας τάξης, οι νέοι αυτοί θέτουν μεν ως στόχο τους να αποκτήσουν
υλική ευμάρεια (πολυτελή αυτοκίνητα, ακριβά ρούχα κ.λπ.), αλλά χωρίς να ασπασθούν τις μεσοαστικές αξίες για σκληρή δουλειά, ούτε και
τον εν γένει τρόπο ζωής αυτής της τάξης. Αποτέλεσμα, να οργανώνο108. Στο έργο τους “Delinquency and Opportunity. A Theory of Delinquent
Gangs”, London: Routledge & Kegan Paul, 1961, ιδίως σελ. 144 επ. 175 επ., 181
επ. Βλ. ένα αντιπροσωπευτικό απόσπασμα αυτού του έργου στην έκδοση Joseph E.
Jacoby (ed.), Classics of Criminology, Long Grove, Il.: Waveland Press, 20043,
283-287.
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νται σε εγκληματικές υποπολιτιστικές ομάδες, με κύρια επίδοση στα
αδικήματα κατά της περιουσίας. Όμως, κατά τους Cloward και Ohlin,
ακόμη και η πρόσβαση στις παράνομες ευκαιρίες έχει τις δικές της προϋποθέσεις και τους αντίστοιχους περιορισμούς της: Να επιτύχει, δηλ.,
ο ανήλικος την εισδοχή του σε κατάλληλη συμμορία, της οποίας τα μέλη να έχουν εγκληματική “τεχνογνωσία” και να παρέχουν, επιπλέον,
στον νεοεισερχόμενο τη δυνατότητα εκμάθησης/ εκτέλεσης ενός συγκεκριμένου εγκληματικού ρόλου, καθώς και την προς αυτόν ψυχολογική κ.λπ. υποστήριξη για ένα τέτοιο εγχείρημα.
Είναι προφανές, ότι ορισμένοι ανήλικοι δεν καταφέρνουν ούτε καν
την εισδοχή σε τέτοια εγκληματική ομάδα. Οπότε, για να ενισχύσουν
την αυτοεκτίμηση και το όποιο κοινωνικό τους status, συσπειρώνονται
“εκ των ενόντων“ σε αυτοτελείς “συγκρουσιακές“ ομάδες και στρέφονται με τη σειρά τους σε παραβατικές δραστηριότητες τυφλού και παράλογου χαρακτήρα (π.χ. συγκρούσεις με άλλες συμμορίες, βανδαλισμοί).
Τέλος, μια άλλη ομάδα νεαρών, που αποτυγχάνουν να εξασφαλίσουν μια θέση σε εγκληματικές ή, έστω, συγκρουσιακές υποπολιτιστικές ομάδες ή/και που αποφεύγουν να υιοθετούν παράνομες εναλλακτικές λύσεις, αφήνονται στην τύχη τους και υιοθετούν έναν υποπολιτισμό “απόσυρσης” (Merton), με κυριότερες εκφάνσεις την κατανάλωση ουσιών εξάρτησης, τη διολίσθηση σε ψυχικές διαταραχές και την
αυτοκτονία109.
109. Πάντως, όπως παρατηρήθηκε από τον LaMar Empey στο έργο του
American Delinquency: Its meaning and constitution (rev. ed.), Homewood,
Il.: Dorsey, 1982, σελ. 250, η διάκριση ανάμεσα σε εγκληματικές, συγκρουσιακές
και «αποσυρόμενες» ομάδες παραβατών είναι σχηματική και δεν ανταποκρίνεται
στην πραγματικότητα, καθώς οι περισσότεροι από τους νεαρούς παραβάτες ‘‘πίνουν, κλέβουν, κάνουν διαρρήξεις, προξενούν ζημιά σε περιουσίες, καπνίζουν μαριχουάνα ή και πειραματίζονται με ηρωίνη και χάπια, αλλά σπάνια περιορίζονται
σε μια μόνο από αυτές τις δραστηριότητες.’’ Σημειώνεται ότι ορισμένες από τις θέσεις των Cloward και Ohlin, σε συνδυασμό και με εκείνες των Miller και Cohen,
ερεύνησαν εμπειρικά οι James Short, Jr. και Fr. Strodtbeck, Group Process and Gang
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Εξάλλου, κατά τους Cloward και Ohlin, οι νέοι της μεσαίας τάξης,
όσοι από αυτούς εγκληματούν, δεν ανήκουν σε υποπολιτισμικές ομάδες, ούτε και έχουν την υποστήριξη των μελών της τάξης τους, όπως
αντίθετα φαίνεται να συμβαίνει με τους νέους της εργατικής τάξης.
Χρήσιμο είναι εδώ να σημειωθεί ότι οι προσεγγίσεις του Albert
Cohen και των Cloward και Ohlin μαζί με εκείνη του Merton εντάσσονται συνήθως στη λεγόμενη “θεωρία της έντασης” (strain theory), με
την έννοια ότι η εμπλοκή σε αποκλίνουσες ή παραβατικές ενέργειες είναι το αποτέλεσμα μιας έντασης που προκαλείται στο πλαίσιο της κοινωνίας και δη είτε διότι δεν μπορεί κανείς να πραγματοποιήσει με επιτυχία ένα στόχο (Merton), είτε διότι αποτυγχάνει να κατακτήσει μια
κοινωνική θέση (Cohen), είτε και διότι δεν έχει καν παράνομες ευκαιρίες που θα τον οδηγούσαν στην επιτυχία (Cloward & Ohlin)110.
Κριτική προσέγγιση των θεωριών για τον παραβατικό υποπολιτισμό
Οπωσδήποτε, οι προαναφερθείσες θεωρίες είναι δύσκολο να διεκδικήσουν γενική ισχύ, αφού σχετίζονται πρωτίστως με τις δομές της βορειοαμερικανικής κοινωνίας και δη κατά τη δεκαετία του 1950, όπου οι
κοινωνικές διαστρωματώσεις ήσαν (ακόμη) αρκετά διακριτές. Ακόμη,
την εποχή που διατυπώθηκαν οι θεωρίες αυτές, οι επιστημονικές αναλύσεις βασίζονταν στην επίσημα καταγεγραμμένη παραβατικότητα,
με στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας και των δικαστηρίων, όπου, ως
γνωστόν, παρατηρείται, αντίθετα προς ό,τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, υπερεκπροσώπηση παραβατών από τις κατώτερες κοινωνικοοικονομικές διαστρωματώσεις, ιδίως δε, μαύρων ή άλλων εγχρώμων και μεταναστών (πρβλ. ανωτ., σελ. 105). Εάν, πάντως, συνεκτιμηθούν με προDelinquency, Chicago: The University of Chicago Press, 1965. Για τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών βλ. π.χ. Χρ. Ζαραφωνίτου, Εμπειρική Εγκληματολογία,
Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1995, σελ. 124.
110. Πρβλ. Alex Thio, Παρεκκλίνουσα Συμπεριφορά (Deviant Behavior,
1999⁴), μτφρ. Μαρίας Μπαρπάτση, επιμ. Χρ. Τσουραμάνη, Αθήνα: Έλλην, 2003,
σελ. 54-55.
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σοχή αυτοί οι χωροχρονικοί περιορισμοί και αποσυνδεθούν οι ενλόγω
θεωρίες από ταξικές προκαταλήψεις (στην εποχή μας είναι πλέον, άλλωστε, δυσδιάκριτες οι πολιτισμικές διαφορές μεταξύ κοινωνικών τάξεων,
καθώς και τα διαχωριστικά τους όρια), τότε απομένει ένα σημαντικό μέρος αυτών των θεωριών που μπορεί ακόμη και σήμερα να φανεί χρήσιμο
στην ερμηνεία της ομαδικής παραβατικότητας των ανηλίκων, όταν μάλιστα, η παραβατικότητα αυτή εκδηλώνεται υπό συνθήκες μεγάλης οικονομικής και αξιακής κρίσης, όπως οι σημερινές.
Η συνδυασμένη εφαρμογή θεωριών κοινωνικού ελέγχου και παραβατικού υποπολιτισμού
Συγκεκριμένα, η νοοτροπία πολλών σημερινών εφήβων φαίνεται να διέπεται, πράγματι, από μια διαπάλη ανάμεσα σε επίσημα καθιερωμένες κοινωνικές αξίες, όπως η επιδίωξη μακροπρόθεσμων στόχων μέσω εντατικής και υπεύθυνης εργασίας, και σε αξίες “αποκλίνουσες”, όπως η γρήγορη και σχετικά άκοπη (οικονομική ιδίως) επιτυχία
μέσα από ιδέες και πρωτοβουλίες, όπου ενεργό ρόλο έχουν τα στοιχεία
του κινδύνου, της περιπέτειας ή και της παρανομίας. Αυτή η διαπάλη,
σε αντίθεση με όσα υποστηρίζονται από τις θεωρίες του παραβατικού
υποπολιτισμού, δεν εντοπίζεται πλέον, κατά τα φαινόμενα, μόνο σε νέους της εργατικής τάξης, αλλά επεκτείνεται και σε νέους κάθε κοινωνικοοικονομικής διαστρωμάτωσης, οι οποίοι, άλλωστε, πρέπει μεθοδολογικά να εντάσσονται στη δική τους κοινωνική τάξη και όχι σε εκείνη
των γονέων τους111. Το πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαπάλη σε κάθε επιμέ-

111. Συναφής είναι εδώ και η επισήμανση του Travis Hirschi, ο οποίος, αξιολογώντας τα πορίσματα έρευνάς του σε 4.000 μαθητές της Καλιφόρνιας, συμπεραίνει ότι η κοινωνική τάξη της οικογένειας δεν συνδέεται με την παραβατικότητα του ανηλίκου, αλλ’ ότι σημασία έχει η “κοινωνική τάξη” του ίδιου του ανηλίκου:
Tr. Hirschi, όπ. π., 1969, σελ. 75 και 82. Πρβλ. και τα πορίσματα των βρετανών
West και Farrington, στην έρευνα αυτοομολογούμενης παραβατικότητας που διεξήγαγαν: Διαπίστωσαν ότι το χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, οι φτωχικές συνθήκες
διαμονής και ο μεγάλος αριθμός μελών της οικογένειας προδικάζουν, έως ένα βαθ-
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ρους ανήλικο και το αν, τελικά, θα υπερισχύσουν τα πρότυπα της γρήγορης και σχετικά άκοπης επιτυχίας, ακόμη και με τη χρήση παραβατικών / παράνομων μέσων, φαίνεται ότι είναι εν τέλει κάτι που σχετίζεται πολύ περισσότερο με την ψυχική / αξιακή υποδομή του κάθε ανηλίκου και με την ικανότητά του να αυτοσυγκρατείται, παρά με το εάν
ο ανήλικος ανήκει στη μία η στην άλλη κοινωνική τάξη. Καθοριστικοί
παράγοντες για την εξέλιξη αυτής της διαπάλης και για τον βαθμό αυτοσυγκράτησης απέναντι στην παραβατικότητα αναδεικνύονται , έτσι,
για τον έφηβο οι σχέσεις του με την οικογένεια και με το σχολείο, το
είδος των συνομηλίκων που συναναστρέφεται και η γενικότερη στάση του απέναντι στη ζωή, σε συνδυασμό και με την εικόνα που έχει ο
ίδιος για τον εαυτό του, σύμφωνα και με όσα υποστηρίζονται από τις
θεωρίες του κοινωνικού ελέγχου. Εφόσον, δε, ο ανήλικος στραφεί, τελικά, σε παραβατικές ομάδες, τότε η συμπεριφορά του μέσα σ’ αυτές θα
υπόκειται στους γενικούς κανόνες που διέπουν τον υποπολιτισμό αυτών των ομάδων112, όπως αυτός εύστοχα αναλύθηκε από τους εκπροσώπους των θεωριών για τον παραβατικό υποπολιτισμό. Από την άποψη αυτή, είναι προφανές ότι οι ενλόγω θεωρίες μπορούν ακόμη και σήμερα να έχουν την αξία τους.

μό, τη μετέπειτα εμπλοκή του ανηλίκου σε παραβατική συμπεριφορά, αλλ’ ότι σημαντικότερος είναι ο ρόλος, για μια τέτοια εξέλιξη, του κατά πόσον ο ανήλικος, μετά
την ηλικία των 18 ετών, εξασφαλίζει μια μόνιμη και εξειδικευμένη απασχόληση, χωρίς, δηλ., να αντιμετωπίσει προβλήματα ανεργίας: David P. Farrington, όπ.π. (σημ.
105), 20074, σελ. 608 επ. και αναλυτικότερα στην προγενέστερη δημοσίευση της
μελέτης αυτής (α΄έκδοση του The Oxford Handbook of Criminology,  1994, σελ.
547-549).
112. Τούτο ισχύει πολύ περισσότερο διότι η ενεργός συμμετοχή ενός ανηλίκου σε (παραβατική) ομάδα τον στερεί, σύμφωνα με τα πορίσματα της ψυχολογίας
του πλήθους, από κάθε δυνατότητα αυτόνομης και νηφάλιας σκέψης - οι αποφάσεις
λαμβάνονται με συνοπτικές διαδικασίες, έντονη συναισθηματική φόρτιση και υψηλό ρίσκο˙ πρβλ. Νicholas Emler/ Stephen Reicher, Adolescence and Deliquency,
Cambridge, Mass.: Blackwell, 1995, 58 και τις εκεί βιβλιογραφικές παραπομπές .

III. Θεωρίες για την παραβατικότητα

153

Παραβατικές ομάδες και συμμορίες ανηλίκων
Πάντως, θα πρέπει στο σημείο αυτό να γίνει ένας σημαντικός διαχωρισμός ανάμεσα σε απλή παραβατική ομάδα και σε συμμορία (στις
προαναφερθείσες έρευνες υπάρχει απλώς η έννοια “gang”, που στα αγγλικά σημαίνει και τα δύο, αλλά περισσότερο τη συμμορία). Στη συμμορία υπάρχουν πυραμιδική οργάνωση με ιεραρχία και αρχηγό, κατανομή καθηκόντων, διάρκεια και μακροχρόνιος σχεδιασμός δραστηριοτήτων, όπως αντίστοιχα συμβαίνει, σε άλλη μεγαλύτερη κλίμακα, με
το οργανωμένο έγκλημα των ενηλίκων. Αντίθετα, στην απλή παραβατική ομάδα υπάρχουν απλώς περισσότεροι -συνήθως- συνομήλικοι που
επιδίδονται περιστασιακά σε παραβατικές δραστηριότητες σαν να επιδίδονται σε κάποιο παιχνίδι ή για την πλάκα τους ή και διότι “όλοι κάνουν έτσι” (μίμηση).
Ο βανδαλισμός ή οι χουλιγκανικές πράξεις ασφαλώς δεν παράγουν διέγερση και συγκίνηση όταν κανείς δρα μόνος του, χωρίς τη συντροφιά άλλων, “ομοιόχνωτων” φίλων. Επομένως είναι εύλογο το πόρισμα του ζεύγους Glueck ότι 98% των παραβατικών ανηλίκων (έναντι μόλις 7% των μη παραβατικών) είχαν φίλους επίσης επιδιδόμενους
σε παραβατικές δραστηριότητες, καθώς και τα πορίσματα άλλων ερευνών (π.χ. των West και Farrington), ότι συνήθως οι ανήλικοι παραβάτες δρουν από κοινού, ανάλογα, βέβαια, και με το είδος της κάθε επιμέρους δραστηριότητας. Τούτο όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι
ανήλικοι παραβάτες δρουν ως επί το πλείστον σε συμμορίες. Αντίθετα,
πιθανότερο είναι, τουλάχιστον για τις ευρωπαϊκές χώρες, ότι πρόκειται
για αυτοσχέδιες και περιστασιακές παραβατικές ομάδες, που φθίνουν
και αυτοδιαλύονται με την πάροδο της εφηβείας και την είσοδο στην
ενηλικότητα113.
113. Άλλωστε το φαινόμενο της ομαδικής παραβατικής συμπεριφοράς εμφανίζεται και χωρίς αφομοίωση του υποπολιτισμού μιας παραβατικής ομάδας, απλώς
κάτω από την επίδραση της ψυχολογίας του πλήθους -π.χ. έκτροπα γηπεδική βίας
από οργισμένους οπαδούς που δεν γνωρίζονται καν μεταξύ τους. Γενικότερα για τα
θέματα αυτά, πρβλ. και κατωτ., σελ. 230 επ.
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(ε) Η σημασία του τρόπου με τον οποίο ο ανήλικος
χρησιμοποιεί τον ελεύθερο χρόνο του και
επιδράσεις από σκηνές βίας
Ο ελεύθερος χρόνος στη ζωή του ανηλίκου
Συναφής με τον τρόπο κατά τον οποίο ένας ανήλικος επηρεάζεται από τις παρέες των συνομηλίκων του είναι, γενικότερα, και ο τρόπος με τον οποίο οι ανήλικοι περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους (τηλεόραση, ηλεκτρονικά παιχνίδια, γενικότερη απασχόληση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα, κινηματογράφος, μπαράκια,
ντισκοτέκ κ.λπ.). Εν πρώτοις, ο ελεύθερος χρόνος διευκολύνει την κοινωνικοποίηση του ανηλίκου, διότι λειτουργεί ως ασφαλιστική δικλείδα και διέξοδος σ’ ένα -συνήθως- βεβαρημένο σχολικό και εξωσχολικό
πρόγραμμα και σε μιαν αντίστοιχα -πολλές φορές- αδιάφορη έως κουραστική και μονότονη οικογενειακή ζωή. Μέσα στο σπίτι του ο ανήλικος ενδέχεται, έτσι, ν’ αναζητήσει δυνατές συγκινήσεις και την αίσθηση της μεγάλης περιπέτειας μέσα από “συναρπαστικά” τηλεοπτικά προγράμματα και ηλεκτρονικά παιχνίδια, ενώ έξω από το σπίτι του
η αναζήτηση αυτή συντελείται μέσα από παρέες συνομηλίκων, επαφές
με το άλλο φύλο, δυνατή μουσική, ξέφρενο χορό, θεαματικές “αποδράσεις” σε άλλους, φανταστικούς κόσμους (π.χ. μέσω του κινηματογράφου) ή, έστω, μέσα από απλή κουβεντούλα και χαλάρωση. Η εναλλαγή
παραστάσεων κατά τον ελεύθερο χρόνο είναι, επομένως, κάτι το απολύτως φυσιολογικό και ψυχολογικά αναγκαίο, εφόσον βέβαια η συχνότητα προσφυγής σε τέτοιες διεξόδους τηρείται σ’ ένα λογικό μέτρο
και εφόσον η θεματολογία και το εν γένει περιεχόμενο των “διεξόδων”,
όταν εμπεριέχει το στοιχείο της βίας, παρουσιάζει τα αντίστοιχα θέματα μόνο σε βαθμό κατά το δυνατόν αντίστοιχο προς την πραγματικότητα (υπενθυμίζεται ότι τα εγκλήματα βίας, τουλάχιστον στις Ην. Πολιτείες της Αμερικής, δεν υπερβαίνουν συνήθως το 10% του συνόλου
των εγκληματικών πράξεων, αλλ΄ ότι οι σκηνές βίας που μεταδίδονται
από την αμερικανική τηλεόραση φθάνουν, παρά ταύτα, το 75%!)114.
114. Βασ. Βουιδάσκη, Η τηλεοπτική βία και επιθετικότητα και οι επιδράσεις
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Οι επιδράσεις από σκηνές βίας
Εδώ όμως, ακριβώς, προβάλλει η σημασία της προσωπικότητας
του ανηλίκου, σε συνδυασμό και με τις προαναφερθείσες επιδράσεις
από τους κοινωνικοποιητικούς παράγοντες της οικογένειας και του
σχολείου του. Όπως προέκυψε από έρευνες στις οποίες παραπέμπει και
σχετική παλαιότερη μελέτη του Συμβουλίου της Ευρώπης115, ως κανόνας (με τις εξαιρέσεις του) ισχύει ότι όσο περισσότερο το “Εγώ” του
ανηλίκου είναι ισχυρό και συγκροτημένο, όσο περισσότερο, δηλαδή, ο
ανήλικος βιώνει μιαν ανοικτή κοινωνική ζωή, έχει σχέδια για το μέλλον και διατηρεί μια καλή σχέση με την οικογένεια και το σχολείο του,
τόσο περισσότερο οι σκηνές βίας που παρακολουθεί π.χ. στον κινηματογράφο επιδρούν σ’ αυτόν απλώς “καθαρτικά”, λυτρωτικά: Του επι-

τους στα παιδιά και στους νέους, Αθήνα: Γρηγόρης, 1992, σελ. 122 επ. Αντίστοιχα, σε δημοσκόπηση που έγινε από το βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών (Home
Office) και επιστημονική Επιτροπή για την έρευνα του εγκλήματος (British Crime
Survey) διαπιστώθηκε ότι ενώ ο γενικός δείκτης της εγκληματικότητας είχε καθοδική τάση, μόλις 26% των ερωτηθέντων το γνώριζαν, ενώ αντίθετα περί το 43%
από αυτούς (κυρίως αναγνώστες εφημερίδων ευρείας κυκλοφορίας) θεώρησαν ότι
η Μ. Βρετανία είναι μια επικίνδυνη χώρα, καθώς οι δείκτες εγκληματικότητας είχαν ανέβει- πρβλ. σημείωμα της Χρ. Λιακοπούλου στον «Κόσμο του Επενδυτή»,
23.8.2003, σελ. 54. Βλ. επίσης τα ερευνητικά πορίσματα που παραθέτει για το θέμα αυτό η Χρ. Ζαραφωνίτου, Εμπειρική Εγκληματολογία, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1995, 271 επ.
115. Πρόκειται κυρίως για έρευνες του L. Ancona, που μνημονεύονται στην
εργασία τού J. D. Halloran “L’influence du cinéma sur les individus et sur les
groupes“ εις: Conseil de l’Europe, Comité Européen pour les problèmes criminels:
Le cinéma et la protection des jeunes, Strasbourg 1968, 111-144: 137-138. Για
τον γενικότερο ρόλο των Μ.Μ.Ε. ως παράγοντα εξήγησης του φόβου του εγκλήματος, βλ. π.χ. τη φερώνυμη μελέτη της Ρούλας Πρίντεζη εις: Τιμητικός Τόμος για
τον Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη, τ. Ι, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, Γιώργ.
Νικολαΐδη, Βία, νόμος και υγεία:Από τη φυσιογνωμική στη σύγχρονη γενετική και
από τη φρενολογία στην τεκμηριωμένη ιατρική, εις: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη, τ. Ι, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, 419-440:507522: 510 επ.

156

III. Θεωρίες για την παραβατικότητα

τρέπουν να βιώσει τις όποιες επιθετικές τoυ ενορμήσεις απλώς στο πεδίο του φανταστικού και να απαλλαγεί, έτσι, από αυτές ως ψυχικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να τον εξωθήσουν σε βίαιες ενέργειες. Αντίθετα, σύμφωνα με τις ίδιες έρευνες, όσο περισσότερο το “Εγώ” είναι
αδύναμο να τιθασεύσει αυτές τις ενορμήσεις, όσο περισσότερο, δηλαδή, ο ανήλικος νιώθει απομονωμένος, απογοητευμένος από τη ζωή, χωρίς ρεαλιστικά σχέδια που θα ήθελε να πραγματοποιήσει και με μόνη
έγνοια το “ζήσε το σήμερα για το σήμερα μέσα από δυνατές συγκινήσεις”, τόσο περισσότερο, αντίστοιχα, η επιρροή που μπορούν να ασκήσουν επάνω του οι σκηνές επιθετικότητας και βίας αυξάνει δραματικά,
σε βαθμό ώστε να δημιουργείται και στον ίδιο η σφοδρή επιθυμία, μέσα από διαδικασίες μάθησης και μίμησης, να ενεργήσει με ανάλογο βίαιο τρόπο116.
Ειδικότερες περιστάσεις που ευνοούν τον επηρεασμό
από σκηνές βίας
Βεβαίως για να υπάρξει αυτό το “πέρασμα” στην παραβατική πράξη θα πρέπει να συντρέξουν -πέρα από την προσωπικότητα του ανηλίκου και από το είδος των σχέσεών του με τον οικογενειακό και σχολικό
του περίγυρο- και ορισμένες “πρόσφορες” σε μια τέτοια περίπτωση περιστάσεις. Ειδικότερα, θετικά στην εκδήλωση συμπεριφορών επιθετικότητας και βίας από τον ανήλικο συντελούν περιστάσεις όπως:
• (α) η μεγάλη (συχνή και συστηματική) έκθεση του ανηλίκου σε εκπομπές, ταινίες ή παιχνίδια με κεντρικό περιεχόμενο τη βία˙
• (β) ο έστω και έμμεσα επιδοκιμαστικός τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται στις σχετικές εκπομπές κ.λπ. η βία ως “αναγκαίος” τρόπος
επίλυσης δύσκολων καταστάσεων και διενέξεων˙
• (γ) η τυχόν ομοιότητα των καταστάσεων βίας που παρακολουθεί
116. Πρβλ. και την ενδιαφέρουσα πολυγραφημένη διδακτορική διατριβή της
Λουκίας Μπεζέ στο Πανεπιστήμιο Παρισίων ΧΙΙΙ: Lucie Besé, Délinquance et Mass
Média, Thèse au Doctorat de 3ème Cycle en Psychologie, Universitéé de Paris Nord (Paris ΧΙΙΙ). Département de Psychologie, 1986, ιδίως σελ. 257 επ.

III. Θεωρίες για την παραβατικότητα

157

ο ανήλικος με αντίστοιχες προβληματικές και, ίσως, ανυπέρβλητες
καταστάσεις που βιώνει ο ίδιος (π.χ. όταν βλέπει τον νεαρό πρωταγωνιστή της ταινίας να αυτοκτονεί επειδή απέτυχε στις εξετάσεις
του, αποτυχία όμως που υπέστη και ο ίδιος)˙ και
• (δ), η τυχόν αληθοφάνεια των σκηνών βίας σε συνδυασμό και με
τον υψηλό βαθμό αναγνωρισιμότητας και επιρροής (σε επίπεδο “ειδώλου”) των πρωταγωνιστών της ταινίας.
Είναι προφανές ότι ο συνδυασμός όλων αυτών των περιστάσεων
αποτελεί συχνά ένα εκρηκτικό μίγμα, που οδηγεί τον ανήλικο σε αντίστοιχες πράξεις βίας117. Θα πρέπει, ωστόσο, να τονισθεί ότι ακόμη και
ανήλικοι με ισχυρό εγώ και συγκροτημένη προσωπικότητα δεν είναι,
από μόνο τον λόγο αυτό, απρόσβλητοι στις αρνητικές επιδράσεις της
εκπεμπόμενης προς αυτούς βίας και μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να εξωθηθούν και αυτοί σε πράξεις βίας. Σημασία έχει εδώ προπάντων η ένταση και η έκταση των σκηνών βίας στις οποίες υποβάλλεται καθημερινά ο ανήλικος. Όπως ειδικότερα προέκυψε από έρευνα του βρετανού
Μπέλσον (W. A. Belson)118, η μεγάλη έκθεση ενός ανηλίκου (και δη
ενός αγοριού) σε τηλεοπτική βία επιδρά αυξητικά και στον βαθμό διάπραξης πράξεων βίας εκ μέρους του, ακόμη και όταν δεν υπάρχει μέσα
του προδιάθεση βίας119.
117. Πρβλ. Ν.Ε. Κουράκη, Τηλεόραση και Βία: Εκλεκτικές Συγγένειες, εις:
Σύλλογος Αποφοίτων Κολεγίου Αθηνών, Δικαιοσύνη και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, 1ο Νομικό Συνέδριο, 1994, Αθήνα: Α. Ν. Σάκκουλας και Αφοί Π. Σάκκουλα,
1995, 159-163, με περαιτέρω βιβλιογραφία. Πρβλ. και Ιω. Πανούση, Από το «κυνηγημένο» παιδί της τηλεόρασης στο παιδί «κυνηγό» του videogame: Μύθοι και
πραγματικότητες, εις: Τιμητικός Τόμος Καλλιόπης Δ. Σπινέλλη, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2010, 937-961: 939 επ., όπου και νεότερη βιβλιογραφία.
118. Στο έργο του “Television Violence and the Adolescent Boy”, Westmead,
Farnborough (U.K.): Saxon House, 1978, ιδίως σελ. 392.
119. Το πρόβλημα γίνεται βεβαίως οξύτερο σε χώρες όπου ο χρόνος παρακολούθησης τηλεοπτικών προγραμμάτων είναι ιδιαίτερα αυξημένος, όπως στη χώρα
μας, με 248 λεπτά, δηλ. περίπου 4 ώρες, ημερησίως για την περίοδο 2007-2008 (για
τα παιδιά 4-14 ετών ο χρόνος αυτός εμφανίζεται μειωμένος σε 151 λεπτά, δηλ. περίπου 2,5 ώρες) - πρβλ. εφημ. «Τα Νέα/ Ιδέες & Βιβλιοδρόμιο» της 28.2-1.3.2009,
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Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια
Το πρόβλημα, μάλιστα, γίνεται ακόμη σοβαρότερο στο επίπεδο
των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, τα οποία απορροφούν τα τελευταία χρόνια ένα μεγάλο μέρος από τον ελεύθερο χρόνο των ανηλίκων. Σύμφωνα με δημοσίευμα του δημοσιογράφου Σπ. Καραλή120, με τον χαρακτηριστικό τίτλο “Η ψηφιακή βία συνεχώς εξαπλώνεται”, κυκλοφορούν
σε διάφορες χώρες και στην Ελλάδα ηλεκτρονικά παιχνίδια (videogames) στα οποία η βία, και μάλιστα κατά ανύποπτων ή ανήμπορων
συμπολιτών, κυριολεκτικά αποθεώνεται. Ο δημοσιογράφος αναφέρει
ιδίως την περίπτωση ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού ιταλικής παραγωγής, που υπάρχει στο Διαδίκτυο, και του οποίου η κεντρική ιδέα στηρίζεται στο δράμα των Αλβανών λαθρομεταναστών: Οι παίκτες, χρησιμοποιώντας εικονικούς ακροβολισμένους Ιταλούς “πατριώτες” και
υπό τους ήχους της γνωστής καντσονέτας “O sole mio”, επιδίδονται
να εξοντώσουν όσους μπορούν περισσότερους Αλβανούς, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, οι οποίοι προσπαθούν απελπισμένα με διάφορα πλωτά μέσα να φθάσουν στις ιταλικές ακτές και να αποβιβασθούν εκεί προς
αναζήτηση καλύτερης τύχης!...
Ακόμη όμως και ορισμένα εκ πρώτης όψεως “ανώδυνα” ηλεκτρονικά παιχνίδια, όπως τα δημοφιλή παιχνίδια στρατηγικής Imperialism
και Civilization II, που κατατείνουν στην εξάσκηση των πνευματικών
ικανοτήτων του παίκτη, δεν αποκλείουν τελικά τη χρήση (στρατιωτικής) βίας, ως εναλλακτική λύση, όταν οι ενέργειες σε οικονομικό, πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο “για την κυριαρχία του πλανήτη” φαίνονται να αποτυγχάνουν. Επομένως, η έκθεση του ανηλίκου σε επιδράσεις

σελ. 12. Ας σημειωθεί, πάντως, ότι και στην Κύπρο, σύμφωνα με νεότερη έρευνα
που διεξήχθη το 2008-2009 και που παρουσιάσθηκε στην Κυπριακή Βουλή από τον
εθνικό συντονιστή της έρευνας Δρα Μάριο Βρυωνίδη, ένα ποσοστό 40,9% των Κυπρίων παρακολουθεί 3 τουλάχιστον ώρες τηλεόρασης την ημέρα, γεγονός που κατατάσσει την Κύπρο πρώτη από πλευράς τηλεθέασης σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης –βλ. εφημ. Ο Φιλελεύθερος της 10.3.2011, σελ. 21.
120. Στην εφημερίδα “Καθημερινή”  της 6.6.1999, σελ. 36.
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βίας είναι υπαρκτή ακόμη και όταν αυτός ασχολείται με εκ πρώτης όψεως “αθώα” παιχνίδια121.
Σημαντικός, εν όψει των ανωτέρω, αναδεικνύεται σε όλες αυτές τις
περιπτώσεις ο ρόλος των γονέων, οι οποίοι με ήρεμες συζητήσεις επιβάλλεται να δώσουν μια διαφορετική κατεύθυνση στον ελεύθερο χρόνο
του παιδιού τους ή, τουλάχιστον, παίζοντας μαζί του αυτά τα παιχνίδια
και παρακολουθώντας μαζί του σκηνές βίας από την τηλεόραση και τον
κινηματογράφο, του εξηγήσουν ταυτόχρονα την απόσταση που χωρίζει
τέτοια παιχνίδια από την πραγματικότητα. Εξίσου, όμως, σημαντική είναι και η ευθύνη της Πολιτείας να προστατεύει την παιδική ηλικία και τη
νεότητα, κατά το ά. 15 § 2 Συντ., από ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές που μπορούν να έχουν αρνητική επίδραση στους ανηλίκους122.

(στ) Οι θεωρίες της κοινωνικής αντίδρασης. Βασικές θέσεις
Μία ακόμη πλευρά του ζητήματος της παραβατικότητας των ανηλίκων και, ιδίως, της αιτιολογίας της είναι ο τρόπος με τον οποίο οι
κρατικές αρχές αλλά και η ίδια η κοινωνία αντιμετωπίζουν αυτήν την
παραβατικότητα.
Το πρόβλημα επιχειρούν να αναλύσουν οι διάφορες “θεωρίες κοινωνικής αντίδρασης”, που, ως γνωστόν, αναπτύχθηκαν ιδίως κατά τη
δεκαετία του ’60, υπό την επίδραση του κλίματος αμφισβήτησης που
είχε αναπτυχθεί τότε λόγω του πολέμου στο Βιετνάμ, του «Μάη ’68»
κ.λπ. Παρά την πολιτικά “στρατευμένη” προσέγγισή τους, οι θεωρίες
αυτές άνοιξαν, ασφαλώς, νέους ορίζοντες στον χώρο της Εγκληματολογίας και οδήγησαν σε μια προσπάθεια σύνθεσης των νέων αυτών ρι121. Συναφή είναι και τα ερευνητικά αποτελέσματα των Craig A. Anderson et
al., Violent Video Game Effects on Aggression, Empathy, and Prosocial Behavior
in Eastern and Western Countries: A Meta-Analytic Review, εις: Psychological
Bulletin, v. 136: 2010, 151-173 (προσβάσιμο στο διαδίκτυο).
122. Πρβλ. και κατωτ., σελ. 386.
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ζοσπαστικών τάσεων με την προσέγγιση της λεγόμενης παραδοσιακής
εγκληματολογίας123. Πώς όμως βρίσκουν πεδίο εφαρμογής οι θεωρίες
αυτές στον χώρο της νεανικής παραβατικότητας;
Βασική ιδέα που διατρέχει τις εν λόγω θεωρίες της κοινωνικής
αντίδρασης είναι ότι μεγαλύτερη σημασία και από το έγκλημα ή τον
εγκληματία έχουν για την επιστήμη της εγκληματολογίας οι μηχανισμοί της κοινωνικής αντίδρασης (οργανωμένης, αλλά και ανεπίσημης)
απέναντι στο έγκλημα. Ενδιαφέρουν, δηλ., ο τρόπος και τα κριτήρια
μέσω των οποίων η κοινωνία αντιδρά σε μια προβληματική, αποκλίνουσα ή παραβατική συμπεριφορά και χαρακτηρίζει (“ετικετάρει”) ένα
άτομο ως αφύσικο ή εγκληματικό, προδικάζοντας έτσι την περαιτέρω
πορεία του124.
123. Βλ. Ν.Ε. Κουράκη, Οι σύγχρονες προοπτικές της εγκληματολογίας,
εις: περ. «Αρμενόπουλος», ΛΗ΄, 1985, 924-928 και κατ’ αναδημοσίευση εις: του
ιδίου, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Α΄, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας,
20052, 51-61 (εξηγείται πώς μπορεί να επιτευχθεί η θεμελίωση μιας «συνθετικής»
εγκληματολογίας, ως εναρμόνισης στην αντίθεση παραδοσιακής και «νεωτεριστικής» εγκληματολογίας). Με ανάλογο πνεύμα τοποθετείται και ο Ι. Φαρσεδάκης, αλλά χωρίς να υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες, στο έργο του Στοιχεία Εγκληματολογίας, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1996, σελ. 17 και 121, όπου και περαιτέρω βιβλιογραφικές παραπομπές. Συναφείς είναι και οι λεγόμενες «θεωρίες της ολοκλήρωσης»
(integrated theories), που επιχειρούν να εξετάσουν το εγκληματικό φαινόμενο υπό
το πρίσμα μιας σύνθεσης των επιμέρους εγκληματογόνων παραγόντων –βλ. π.χ.:
Frank E. Hagan, Introduction to Criminology. Theories, Methods, and Criminal
Behavior, Los Angeles etc.; Sage, 2011, σελ. 193 επ., Μaria Cristina Giannini, The
revitalization of the interdisciplinary/ integrated approach in the criminological
research: Theoretical interrelations and econometrical models of the rational
choice, εις: Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική. Προσφορά Τιμής για
την Αγλαΐα Τσήτσουρα, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα 2009, 509-533, και
διεξοδικά: Μαρίας Κρανιδιώτη, Η Ολοκλήρωση, Μέθοδος Ανάπτυξης Θεωρίας
στην Εγκληματολογία, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2007 και της ιδίας, Προοπτικές και δυσχέρειες ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης θεωρίας για την Εγκληματολογία, εις: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη, Αθήνα: Νομική
Βιβλιοθήκη, 2011, 1983—1995.
124. Για τις θεωρίες της «ετικέτας» και της κοινωνικής αντίδρασης βλ. π.χ.
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Η αντίδραση αυτή μπορεί να εκδηλωθεί, όπως σημειώθηκε, με
δύο μορφές: Ανεπίσημα, σε σχέση με τον τρόπο αντιμετώπισης ορισμένων μορφών συμπεριφοράς από την άτυπα λειτουργούσα κοινωνία.
Και επίσημα, σε σχέση με τον τρόπο θέσπισης και εφαρμογής των ποινικών νόμων από τα αρμόδια όργανα τής σε κράτος οργανωμένης κοινωνίας (νομοθέτης, αστυνομία, εισαγγελία, δικαστήρια, σωφρονιστικό προσωπικό). Στην τελευταία περίπτωση παρατηρείται, κατά τις θεωρίες της κοινωνικής αντίδρασης (σε συνδυασμό και με συναφείς μαρξιστικές προσεγγίσεις), αφενός μια επιλεκτική ποινικοποίηση μορφών
συμπεριφοράς που συνήθως θίγουν τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης125, και αφετέρου μια επιλεκτική, ανάλογου χαρακτήρα, εφαρμογή
των νόμων με άξονα την κατά προτίμηση ποινική δίωξη κατά προσώπων με μειωμένο κοινωνικό κύρος και ισχύ (ανήλικοι, φτωχοί, περιθωΚ.Δ. Σπινέλλη, Ανήλικοι Εγκληματίες ή νεαροί παραβάτες; Το πρόβλημα υπό το
πρίσμα της «θεωρίας της ετικέτας», ΠοινΧρον ΚΣΤ΄: 1976, 785-800: 790 επ.
αλλά και Στ. Αλεξιάδη, Εγκληματικότητα ή «Παραβατικότητα» των Ανηλίκων;,
ΠοινΧρον ΛΣΤ΄: 1986, 113-120, κατά τον οποίο, μ.ά., «το “στίγμα” δεν προκαλείται από τις λέξεις που χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση αλλ́ από την πραγματική κατάσταση που υποδηλώνεται με αυτές» (σελ. 116). Βλ. επίσης Ηλία Δασκαλάκη, Η Εγκληματολογία της Κοινωνικής Αντίδρασης, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν.
Σάκκουλας, 1985, Αφρ. Κουκουτσάκη, Χρήση ναρκωτικών, Ομοφυλοφιλία, Αθήνα:
Κριτική, 2002, ιδίως σελ. 28 επ., Μαρίας Αρχιμανδρίτου, Η διαχρονική εξέλιξη της
προσέγγισης της ετικέτας, Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 1996, και Σωτ. Δημητρίου, Μορφές Βίας, Αθήνα: Σαββάλας, 2003, ιδίως σελ. 175 επ. Ως προς τις νεότερες εξελίξεις στον χώρο των θεωριών της κοινωνικής αντίδρασης και της λεγόμενης «Νέας Εγκληματολογίας», με ειδική μάλιστα αναφορά στα θέματα της νεανικής παραβατικότητας, βλ. αντί άλλων: John Muncie, Youth & Crime, Los Angeles/
London etc.: Sage, 20093, σελ. 119 επ. και J. Robert Lilly/ Fr. T. Cullen/ Rich. A.
Ball, Criminological Theory. Context and Consequences, Thousand Oaks etc.:
Sage, 20115 , σελ. 199 επ.
125. Στο θέμα αυτό σημαντική υπήρξε η συμβολή του Α. Τ. Τurk, Criminality
and Legal Order, Chicago: Rand McNally, 169, σελ.1 επ., του William J. Chambliss,
Crime and the Legal Process, New York: McGraw-Hi9ll, 1969 και, λίγο αργότερα, του Richard Quinney, The Problem of Crime, New York: Dodd, Mead, 1970,
σελ 6 επ. («συγκρουσιακές θεωρίες»)
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ριακοί, μετανάστες, έγχρωμοι κ.λπ.). Επίσης, και σε επίπεδο άτυπου
κοινωνικού ελέγχου διαπιστώνεται, κατά τις εν λόγω θεωρίες, μια τάση
της ευρύτερης κοινωνίας να εξωθεί στο περιθώριο άτομα που (απλώς)
αποκλίνουν από το επίσημο θεσμικό πλαίσιο της “κανονικότητας”. Γίνεται μάλιστα συνήθως η διάκριση, που ανάγεται στον Έντουιν Λέμερτ
(Edwin M. Lemert, 1912-1996)126 και υιοθετήθηκε στη συνέχεια π.χ.
από τον Χάουαρντ Μπέκερ (Howard S. Becker, 1928- )127, ανάμεσα σε
πρωτογενή και δευτερογενή αποκλίνουσα συμπεριφορά (primary and
secondary deviation):
Πρωτογενής και δευτερογενής απόκλιση. Eνα παράδειγμα
Η μεν πρωτογενής απόκλιση αποτελεί απλώς τη συμπτωματική και
περιστασιακή παραβίαση ενός κοινωνικού κανόνα (άτυπης νόρμας ή
θεσπισμένου νόμου), ενώ η δευτερογενής απόκλιση αφορά τις πολλαπλάσια περισσότερες παραβατικές δραστηριότητες στις οποίες εξωθείται ο δράστης, μετά την αρχική παραβίαση του κοινωνικού κανόνα, λόγω των συνακόλουθων αντιδράσεων απόρριψης και στιγματισμού από
126. Στο έργο του “Social Pathology: A Systematic Approach to the Theory
of Sociopathic Behavior”, New York: McGraw-Hill, 1951, ιδίως σελ. 75 επ. και
κατά παράθεση σχετικού αντιπροσωπευτικού αποσπάσματος στην έκδοση Joseph
E. Jacoby (ed.), Classics of Criminology, Long Grove, Il.: Waveland Press, 20043
, 314-316.
127. Στο κλασικό έργο του “Outsiders: Studies in the Sociology of
Deviance”, New York: Free Press, 1963, ιδίως σελ. 8 επ., 121 επ., 147 επ., και κατά παράθεση αντιπροσωπευτικού αποσπάσματος στην έκδοση του Joseph E. Jacoby
(ed.), Classics of Criminology, Long Grove, Il.: Waveland Press, 20043, 317-324.
Βλ. επίσης την ελλην. μτφρ. του έργου του H. Becker, με τίτλο “Οι Περιθωριοποιημένοι. Μελέτες στην Κοινωνιολογία της Παρέκκλισης”, από τους Αθ. Κουτζόγλου
και Βασ. Μπουρλιάσκο, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2000, ιδίως σελ. 51 επ. Πρβλ.
ακόμη για την έννοια της «αποκλίνουσας συμπεριφοράς» από τη σκοπιά της θεωρίας της κοινωνικής αντίδρασης: Jack P. Gibbs, Conceptions of Deviant Behavior.
The Old and the New, εις: Pacific Sociological Review, v. 9, Spring 1966, 9-11
και κατ’ αναδημοσίευση εις: Robert Heiner, Deviance Across Cultures, New York/
Oxford: Oxford University Press, 2008, 41-45.
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τον κοινωνικό του περίγυρο. Έστω, π.χ., ότι κάποιος, για να αντιμετωπίσει σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα, όπως ο θάνατος αγαπημένου
προσώπου, καταφεύγει στην απατηλή “διέξοδο” του αλκοόλ ή/ και των
ναρκωτικών (πρωτογενής απόκλιση). Εάν η αποκλίνουσα αυτή συμπεριφορά του ατόμου αποκτήσει διάρκεια και ορατότητα, το κοινωνικό
του περιβάλλον ενδέχεται να αντιδράσει αρνητικά και να τον στιγματίσει (θεωρία της “ετικέτας”) ως “αλκοολικό” ή “τοξικομανή”, οδηγώντας τον, έτσι, σταδιακά και μέσω αλληλόδρασης στο περιθώριο128 και
καθιστώντας τον στερεοτυπικό «αποδιοπομπαίο» πρόσωπο, υποτιθέμενη απειλή για τις κοινωνικές αξίες129. “Εάν», κατά τον Lemert, «το
άτομο αρχίσει να χρησιμοποιεί την αποκλίνουσα συμπεριφορά του ή
τον ρόλο που βασίζεται σ’ αυτήν ως μέσο άμυνας, επίθεσης ή προσαρμογής στα ανοιχτά ή συγκαλυμμένα προβλήματα που δημιουργούνται
από τη συνακόλουθη αντίδραση της κοινότητας εναντίον του, η απόκλισή του γίνεται δευτερογενής». Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν, έτσι, αρκετές πιθανότητες ο άνθρωπος που εμπλέκεται σ’ αυτή
την περιπέτεια βαθμιαία “να το πάρει απόφαση” ότι είναι πράγματι περιθωριακός (εσωτερίκευση του χαρακτηρισμού που του αποδίδεται),
να αποδεχθεί τον νέο του ρόλο, να αρχίσει τις συναναστροφές με περι128. Στην εξέλιξη ή όχι προς την παραβατική κατεύθυνση σημαντικό ρόλο διαδραματίζει, κατά τον John Braithwaite στο έργο του Crime, Shame and
Reintegration, Cambridge (UK): Cambridge Univ. Press, 1989, σελ. 9 επ. 100
επ., η αποδοκιμασία των άλλων, όταν με αυτήν υπάρχει η πρόθεση ή το αποτέλεσμα
να προκληθεί στον αποδοκιμαζόμενο ντροπή και μεταμέλεια, ή και να εκφρασθεί η
καταδίκη της συμπεριφοράς του από τους άλλους. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, που σχετίζεται με τα συναισθήματα ντροπής του παραβάτη (ο Braithwaite την
αποκαλεί «shaming») ενδέχεται, αναλόγως των περιστάσεων, να έχουμε ως κατάληξη είτε τον κοινωνικό αποκλεισμό του παραβάτη (disintegrative shaming), είτε,
όμως, και την κοινωνική του επανένταξη, εφόσον βέβαια υπάρξουν θετικές πρωτοβουλίες των άλλων προς τον παραβάτη (reintegrative shaming).
129. Για τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν οι κοινωνίες στους «αποδιοπομπαίους» βλ. π.χ. το λήμμα Folk Devil του Victor Jupp εις: Eug. McLaughlin/ John
Muncie (eds.), The Sage Dictionary of Crimnology, London etc.: Sage, 20062,
171 επ.
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θωριακά άτομα (καθώς θα τον έχουν αποκλείσει οι γνωστοί και οι φίλοι του από τις κοινωνικές τους συναναστροφές) και έτσι, χάνοντας τη
δουλειά του και τις άλλες νόμιμες δυνατότητες βιοπορισμού130, να εξωθηθεί σε ακραιφνώς παραβατικές μορφές συμπεριφοράς, όπως η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ώστε να εξασφαλίσει, έστω, τα στοιχειώδη
προς το ζην. Απώτερη πιθανή εξέλιξη αυτής της κατάστασης είναι να
εγκλεισθεί τελικά στη φυλακή και να διολισθήσει σταδιακά στην ιδρυματοποίηση ως τρόπο ζωής131, πολύ περισσότερο μάλιστα εάν συλληφθεί και εγκλεισθεί αργότερα εκ νέου στη φυλακή μέσα από διαδικασίες “επιλεκτικότητας” των διωκτικών αρχών132.
Η σημασία των θεωριών της κοινωνικής αντίδρασης στην αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας
Είναι προφανές ότι ο φαύλος κύκλος της παραβατικότητας που
περιγράφηκε παραπάνω θα μπορούσε να είχε αποτραπεί εάν τόσο ο
κοινωνικός περίγυρος του συγκεκριμένου ατόμου όσο και οι αρχές οι
επιφορτισμένες με την ποινική καταστολή αντιμετώπιζαν την όλη περίπτωση με πνεύμα ανοχής, συγκατάβασης και κατανόησης, δηλ. ως
μιαν άτυχη συγκυρία συνανθρώπου που χρειάζεται προπάντων βοήθεια και ψυχολογική υποστήριξη.
Αντίστοιχη ενδείκνυται, βέβαια, να είναι η αντιμετώπιση και των
εφήβων παραβατών, και μάλιστα, για τον πρόσθετο λόγο ότι, όπως προ-

130. Ειδικότερα, για τα προβλήματα στιγματισμού και συνακόλουθης αδυναμίας στην εξεύρεση εργασίας που αντιμετωπίζουν ανήλικοι πρώην τρόφιμοι σε ίδρυμα αγωγής ή φυλακή, βλ. π.χ. Νικ. Παναγιωτόπουλου, Οι απόκληροι. Τα ιδρύματα αγωγής ανηλίκων, Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα, 1998, ιδίως σελ. 306 επ.
131. Για τα πορίσματα πανεπιστημιακής έρευνας ωςπρος την ιδρυματοποίηση
στις Ελληνικές Φυλακές Ανηλίκων βλ. κατωτ., σελ. 142.
132. Για τις επιπτώσεις του στιγματισμού βλ. και τις εμπειρικές έρευνες που
αναφέρονται από τη Χρ. Ζαραφωνίτου, Εμπειρική Εγκληματολογία, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1995, 258 επ.
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αναφέρθηκε, οι όποιες δραστηριότητές τους έχουν έντονο το στοιχείο
της προσωρινότητας133 (ανωτ., σελ. 55 και σημ. 71) και ανάγονται σ’
ένα γενικότερο κλίμα ψυχικής αναστάτωσης, αρνητισμού αλλά και αναζήτησης της περιπέτειας, μέσα στο πλαίσιο της εφηβείας που βιώνουν.
Άλλωστε, όπως σημειώθηκε ήδη ανωτέρω (σελ. 80), οι ανήλικοι περιλαμβάνονται και αυτοί, κατά πλειονότητα, στα πρόσωπα με μειωμένο
κοινωνικό κύρος (κυρίως όταν ανήκουν στις κατώτερες κοινωνικές διαστρωματώσεις) και καθίστανται, συνεπώς, περισσότερο εύκολοι στόχοι
από άλλους ενήλικες πολίτες για καταγγελίες και ποινικές διώξεις.
Οι κίνδυνοι από την αλόγιστη χρήση της ποινικής καταστολής
Ενδιαφέρον είναι, στο σημείο αυτό, να αναφερθεί μία έρευνα που
διενεργήθηκε από τον γερμανό Σούλενμπουργκ (Fr. Schulenburg)134.

133. Μίαν ενδιαφέρουσα παράμετρο για να εξηγήσει αυτήν την «προσωρινότητα» της παραβατικότητας των ανηλίκων επισημαίνει ο Martin Killias στο έργο του: Précis de criminologie, Bern: Stämpfli, 20012, αρ. 530 επ., σελ. 207 επ.
–πρβλ. κατά ταυτόσημο τρόπο και Martin Killias/ André Kuhn/ Marcelo F. Aebi,
Grundriss der Kriminologie. Eine europäische Perspective, Bern: Stämpfli,
20112, § 530, σελ. 187. Συγκεκριμένα, ο ελβετός επιστήμονας επικαλείται τις σχετικά περιορισμένες επιπτώσεις τις οποίες, συνήθως, επισύρει από πλευράς αστυνομίας η παραβατική συμπεριφορά ενός ανηλίκου, λόγω του ότι λαμβάνει χώρα ως επί
το πλείστον σε χώρους μη επιτηρούμενους από την αστυνομία (σπίτι, σχολείο), ως
πιθανό λόγο για την απότομη έξαρση της νεανικής παραβατικότητας γύρω στην
ηλικία των 16-18 ετών και για την απότομη, εν συνεχεία, ύφεσή της. Θεωρεί, δηλ.,
ότι μετά το ηλικιακό αυτό όριο των 18 ετών, η παραβατικότητα μειώνεται διότι οι
συνέπειες (ποινικές και κοινωνικές) αρχίζουν να γίνονται για τον ανήλικο «πιο αισθητές». Η άποψη αυτή έχει βεβαίως ένα πυρήνα αληθείας, αλλά υποβαθμίζει μιαν
άλλη σημαντικότερη παράμετρο. Ότι, δηλ., κατά την περίοδο της εφηβείας η παραβατική συμπεριφορά συνδέεται κατά κανόνα με την όλη αναστάτωση αυτής της ηλικίας, γι’ αυτό άλλωστε και αντιμετωπίζεται από την κοινωνία με σχετική ανοχή, πολυ περισσότερο διότι η μετέπειτα ύφεσή της θεωρείται ως δεδομένη, όπως και πράγματι συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό (βλ. ανωτ., σελ. 86, ως προς σχτ. ερευνητικά πορίσματα της Lee Robins).
134. Τα πορίσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στο έργο του “Minderjährige
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Από αυτήν διαπιστώθηκε ότι άτομα που σε νεαρή ιδίως ηλικία (14-20
ετών) διαπράττουν κάποιο μικροαδίκημα, όπως κλοπή μηχανοκίνητου μεταφορικού μέσου (αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας), σπάνια απα-

als Täter von Kraftfahrzeug - Diebstahl und Kraftfahrzeug - Missbrauch”, Berlin:
Duncker & Humblot, 1973 . Eπίσης και από νεότερες έρευνες προκύπτει ότι κατά
βάση οι παραβατικοί ανήλικοι –και μάλιστα οι πιο βίαιοι από αυτούς- στη συνέχεια
αποστασιοποιούνται από το παραβατικό τους παρελθόν και από τις παρέες των παραβατικών συνομιλήκων τους και εντάσσονται ομαλά στην κοινωνική ζωή: Olivier
Steiner/ Hector Schmassmann/ Ueli Mäder, Lebensweltliche Gewaltefahrungen
Jugendlicher. Eine empirische Studie über delinquente Jugendliche, Basel:
Gesowip, 2005, ιδίως σελ. 196 επ., όπου και τα συμπεράσματα της ελβετικής αυτής έρευνας. Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και τα ερευνητικά πορίσματα που
παραθέτει η Ευδ. Φασούλα, Η «παρακαμπτική» προσέγγιση της παραβατικότητας
των ανηλίκων – Η δικαιοπολιτική βάση και τα ειδικοπροληπτικά οφέλη του θεσμού,
εις: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη, τ. Ι, Αθήνα: Νομική
Βιβλιοθήκη, 2011, 963-974: 967 επ., καθώς και η Αγγ. Πιτσελά, Η εισαγωγή του
θεσμού της εισαγγελικής παράκαμψης στο ποινικό δίκαιο ανηλίκων, εις: Χαρμόσυνο Φαίδωνα Ι. Κοζύρη, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2007, 369-398: 378
και σημ. 18. Βλ. ωστόσο και τα πορίσματα επαναληπτικής έρευνας θυματοποίησης
που διενεργήθηκε στη γερμανική πόλη Greifswald και στη νήσο Usedom κατά τα
έτη 1998, 2002 και 2006 επί αρχικά 14χρονων μαθητών, στο έργο: Fr. Dünkel/
Dirk Gebauer/ Bernd Geng, Jugendgewalt und Möglichkeiten der Prävention,
Godesberg: Forum Verlag, ιδίως σελ. 104 επ. Σύμφωνα με την ενλόγω έρευνα, κατά τη διάρκεια αυτών των 8 ετών η παραβατικότητα των εφήβων δεν φαίνεται να
μειώθηκε ιδιαίτερα, με εξαίρεση τη σοβαρή βίαιη παραβατικότητα, που οπισθοχώρησε, αλλά με παράλληλη αύξηση πράξεων απλής σωματικής βλάβης. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με βορειοαμερικανικές έρευνες (ανωτ., σελ. 55), η όποια μείωση των τάσεων του εφήβου προς την παραβατικότητα συναρτάται και από το τυχόν περιβάλλον απόρριψης, μέσα στο οποίο αυτός μεγαλώνει. Για μια γενικότερη
εποπτεία (υπό μορφή «μετανάλυσης») των ερευνών που έχουν γίνει προς αυτή την
κατεύθυνση και που οδηγούν, πάντως, –λιγότερο ή περισσότερο– στο πόρισμα ότι
η εφηβική αποκλίνουσα ή παραβατική συμπεριφορά αποκλιμακώνεται με την ενηλικίωση, βλ. ανωτ., σελ. 86 και 106, καθώς και: Sonja E. Siennick/ D. Wayne Osgood,
A Review of Research on the Impact on Crime of Transitions to Adult Roles εις:
Akiva M. Liberman (ed.), The Long View of Crime. A Synthesis of Longitudinal
Research, New York: Springer Verlag, 2008, 161- 187.
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σχολούν τη δικαιοσύνη στο μετέπειτα χρονικό διάστημα των 10 ετών,
εκτός εάν γίνουν αντικείμενο κοινωνικού στιγματισμού ή, ακόμη χειρότερα, εάν εγκλεισθούν σε κάποιο σωφρονιστικό ίδρυμα ή κατάστημα. H διαπίστωση αυτή φαίνεται να επιβεβαιώνει την οξυδερκή παρατήρηση του Franz von Liszt135, ότι εάν ένας ανήλικος ή νεαρός ενήλικας τελέσει έγκλημα και τον αφήσουμε να φύγει, τότε η πιθανότητα να
διαπράξει νέο έγκλημα είναι μικρότερη από ό,τι εάν τον τιμωρήσουμε.
Το παράδειγμα νεαρών κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές
Επίσης, και από τις προαναφερθείσες έρευνες των Πανεπιστημίων
Αθηνών και Θεσσαλονίκης σε Φυλακές Ανηλίκων της χώρας (ανωτ.,
σελ. 94 επ.) προέκυψε ότι βαρύτερη παραβατικότητα εκδηλώνεται από
ανηλίκους που έχουν ήδη κατά το παρελθόν εγκλεισθεί σε ίδρυμα ή/
και σωφρονιστικό κατάστημα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών για τους Έλληνες ανηλίκους που ήσαν έγκλειστοι στις
Φυλακές Κορυδαλλού και Κασσαβέτειας το 1993, η συντριπτική πλειονότητα (96,7%) όσων είχαν διαπράξει σοβαρές αξιόποινες πράξεις
(με ποινή στέρησης της ελευθερίας από δύο έτη και πάνω), δηλαδή
συνολικά 60 ανήλικοι, είχαν βρεθεί ήδη και πρωτύτερα εγκλεισμένοι
σε σωφρονιστικό κατάστημα (φυλακή). Μάλιστα και επί του συνολικού δείγματος των 156 ανηλίκων που κρατούνταν στις φυλακές για
οποιοδήποτε, έστω και μικρής σημασίας αδίκημα (το ήμισυ των καταδίκων -49,3%- βρίσκονταν στη φυλακή για κλοπές), μόνον οι μισοί περίπου (53,6% των όσων απάντησαν ουσιαστικά) δεν είχαν απασχολήσει προηγουμένως τη δικαιοσύνη και δεν είχαν προγενέστερη παραβατική δραστηριότητα. Εξάλλου, και από τους υπόλοιπους κρατούμενους
(46,4%), παρά τη νεαρή τους ηλικία (κατά μέσο όρο περί τα 20 έτη,
με μικρότερη ηλικία τα 15 και μεγαλύτερη τα 23), περίπου ένας στους

135. Franz von Liszt, Die Kriminalität der Jugendlichen (1900), εις:
Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, τ. 2, 1905, 331-355: 339.
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επτά (ποσοστό περί το 15,4%) είχαν ήδη περάσει από ίδρυμα ανηλίκων, ένα άλλο αντίστοιχο ποσοστό περί το 14,7% είχαν εγκλεισθεί σε
σωφρονιστικό κατάστημα (φυλακή ανηλίκων), ενώ υπήρχε και μια όχι
ευκαταφρόνητη μερίδα ανηλίκων (περί το 8,3%) που είχαν βιώσει και
τις δύο αυτές αρνητικές εμπειρίες. Σημειώνεται, μάλιστα, ότι η πρώτη
εμπλοκή των νεαρών της έρευνας με την ποινική δικαιοσύνη και, συνακόλουθα, η πρώτη επιβολή αναμορφωτικού μέτρου ή ποινικού σωφρονισμού σ’ αυτούς έγινε, κατά μέσο όρο, στην ευαίσθητη ηλικία των
14,3 ετών...136
Ο κίνδυνος της “εγκληματικής σταδιοδρομίας”
Εξάλλου, όπως προέκυψε και από την επαναληπτική/ διαχρονική έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών σε δείγμα από την πλειονότητα
των ίδιων αυτών ανηλίκων, έξι χρόνια αργότερα, πολύ λίγοι ήσαν αυτοί που μπόρεσαν να ανακάμψουν και να (επαν)ενταχθούν στον κοινωνικό χώρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτής της δεύτερης έρευνας, που
έγινε επίσης από φοιτητές της Νομικής με την επιστημονική μου ευθύνη και με συντονίστρια τη Φωτεινή Μηλιώνη κατά την περίοδο Μάιος
1999 έως Ιούνιος 2000137, από τους 103 ανηλίκους του αρχικού δείγματος που εντοπίσθηκαν και θέλησαν να δώσουν απαντήσεις για τη μετέπειτα ζωή τους, οι μισοί περίπου (50) βρέθηκαν και πάλι μέσα στη
φυλακή (ωστόσο μόνον ένας εξέτιε ποινή που του είχε επιβληθεί από το
1993!). Μάλιστα, πολλοί από τους κρατουμένους αυτούς, ηλικίας τότε
κατά μέσο όρο μόλις 27 ετών, διαπιστώθηκε ότι, ζώντας για μεγάλα διαστήματα μέσα στη φυλακή, θεωρούσαν πλέον τον εγκλεισμό τους εκεί
ως φυσιολογικό και αναπόσπαστο μέρος της ζωής τους (ιδρυματοποίηση)... Όμως και οι υπόλοιποι 53 νεαροί που εντοπίσθηκαν εκτός φυ136. Βλ. Νέστορα Κουράκη, Φωτεινής Μηλιώνη και Ερευνητικής Ομάδας Φοιτητών Νομικής Σχολής Αθηνών, Έρευνα στις Ελληνικές Φυλακές, Α’: Τα Σωφρονιστικά Καταστήματα Ανηλίκων Κορυδαλλού και Κασσαβέτειας, Αθήνα/ Κομοτηνή:
Α. Ν. Σάκκουλας, 1995, ιδίως σελ. 53 επ. και 199 επ.
137. Πρβλ. ανωτ., σελ. 95, σημ. 60.
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λακής, δεν μπόρεσαν όπως φαίνεται, τουλάχιστον οι περισσότεροι, να
ισορροπήσουν στην ελευθερία, παρά τις όποιες προσπάθειές τους. Μετά την αποφυλάκισή τους, είτε αντιμετώπισαν προβλήματα με τη Δικαιοσύνη, είτε και τέλεσαν μεν παραβατικές πράξεις, όπως παραδέχθηκαν οι ίδιοι, αλλά χωρίς να υποπέσουν στην αντίληψη των διωκτικών
αρχών. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αρκετοί ήσαν αυτοί που “μπαινόβγαιναν” στη φυλακή και δη με γεωμετρική ταχύτητα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ενός νεαρού του δείγματος, τον οποίο η Ερευνητική Ομάδα συνάντησε στη φυλακή: Αμέσως μετά ο νεαρός αποφυλακίσθηκε και σε 15 ημέρες ξαναβρέθηκε σε άλλη φυλακή, υπόδικος,
πλέον, για νέα αξιόποινη πράξη.
Ο σημαντικός ρόλος των ναρκωτικών στη χρόνια παραβατικότητα
Κύριος παράγων γι’ αυτές τις αποτυχίες στην κοινωνική (επαν)
ένταξη των νεαρών, πέρα από τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η
εμπλοκή τους με το σωφρονιστικό σύστημα και την εν γένει ποινική
δικαιοσύνη, είναι αναμφίβολα και ο εθισμός τους στις ναρκωτικές ουσίες. Ήδη το 1993 οι περισσότεροι νεαροί κρατούμενοι (61%) παραδέχθηκαν ότι είχαν δοκιμάσει ναρκωτικά (κυρίως πριν από τον εγκλεισμό τους). Μάλιστα, στη δεύτερη (επαναληπτική) έρευνα το ποσοστό εκείνων που δήλωσαν πως έχουν δοκιμάσει ναρκωτικά έφθασε το
72,8%, δηλαδή περιέλαβε περίπου τα ¾ των ερωτηθέντων ενώ περίπου
ένας στους τρεις (37%) παραδέχθηκε ότι έκανε ‘‘συχνά’’ χρήση ουσιών, με πιθανό επακόλουθο την εξάρτησή του από αυτές138. Περισσότερο, όμως, και από τους αριθμούς, εντυπωσιάζουν το βάθος και οι παρενέργειες του προβλήματος. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα ελέχθησαν κατά τη δεύτερη (επαναληπτική) έρευνα από έναν νεαρό και καταγράφηκαν από τον συνεντευκτή της Ερευνητικής Ομάδας, “αν [ο νεα138. Πρβλ. Νέστορα Κουράκη/ Ευγ. Σταθουλοπούλου, Προβλήματα υποτροπής νεαρών κρατουμένων. Πορίσματα επαναληπτικής (fοllow-up) έρευνας, εις:
Κ.Δ. Σπινέλλη (επιμ.), Στηρίζοντας τον Ανήλικο Παραβάτη, Αθήνα/ Κομοτηνή:
Α.Ν. Σάκκουλας, 2007, 143-159: 148.
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ρός αυτός] έβρισκε μια δουλειά, θα μπορούσε να κερδίσει ξανά τη ζωή
του από την αρχή. Όμως [κατά τον συνεντευκτή], το βασικό πρόβλημα δεν είναι ότι δεν μπορεί να βρει δουλειά, αλλά ότι δεν μπορεί να την
κρατήσει, καθώς τον διώχνουν συνεχώς λόγω της εξάρτησής του από
τα ναρκωτικά. Πιστεύει ότι αν αλλάξουν σπίτι μετά την αποφυλάκισή
του και μετακομίσουν στην Κρήτη, όπως έχουν αποφασίσει, θα ξεφύγει από τις παρέες που τον κυνηγούν και που κάθε φορά μετά τη φυλακή τον ξαναγυρίζουν στο τέλμα των ναρκωτικών [...] Είναι όμως φανερό [κατά τον συνεντευκτή] ότι δεν θέλει να εγκαταλείψει την επίπλαστη ευτυχία των ναρκωτικών. Άλλωστε, δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ
πρόγραμμα απεξάρτησης, ούτε και το ζήτησε. Απλώς επιθυμεί να καλύπτει έτσι τα νώτα του και την παραβατική του δράση, όπως κάνουν
και οι φίλοι του από τους οποίους, όμως, μόνον εκείνος μπαινοβγαίνει
στη φυλακή.”139
Ανάλογα πορίσματα και από την έρευνα του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
Ανάλογα συμπεράσματα συνάγονται και από την έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που διεξήχθη με την επιστημονική ευθύνη των Καθηγητριών Έλλης Συμεωνίδου-Καστανίδου, Μαρίας ΚαϊάφαΓκμπάντι και Αγγελικής Πιτσελά, από τον Νοέμβριο του 1997 έως τον
Μάρτιο του 1998 σε δείγμα 200 νεαρών ατόμων ηλικίας 14-24 ετών140.
Από αυτούς, οι 100, όπως προαναφέρθηκε (ανωτ., σελ. 95 επ.), ήσαν
139. Πρβλ. Μαρ. Κρανιδιώτη/ Σταμ. Σπύρου, Επανεγκλεισμός παραβατών
του νόμου περί ναρκωτικών σε σωφρονιστιό κατάστημα και θεραπευτικά προγράμματα: “Nothing works” ή “something works”;, εις: Τιμητικός Τόμος Καλλιόπης
Σπινέλλη, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2010, 645-668: 656 επ., όπου πορίσματα και από άλλες αντίστοιχες έρευνες.
140. Ε. Συμεωνίδου - Καστανίδου / Μ. Καϊάφα - Γκμπάντι / Α. Πιτσελά,  Αντεγκληματική Πολιτική και Νέοι: Παρουσίαση και Πορίσματα Εμπειρικής Έρευνας,
εις: Ν. Ε. Κουράκη (εκδ. επιμ.) σε συνεργασία με Ν. Κ. Κουλούρη, Αντεγκληματική Πολιτική ΙΙΙ, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, 2003, 327-376, ιδίως σελ.
358 επ.
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κρατούμενοι στις Φυλακές Ανηλίκων Κασσαβέτειας και Κορυδαλλού, ενώ οι άλλοι 100 ανήκαν στην ευρύτερη ομάδα των μη εγκλείστων ανήλικων παραβατών και των ανηλίκων σε κίνδυνο. Διαπιστώθηκε ότι από τους κρατουμένους είχε ήδη καταδικασθεί προηγουμένως το
59% και είχε εμπειρία προηγούμενου εγκλεισμού το 16% από αυτούς,
ενώ από τους εκτός φυλακής ποινικές καταδίκες είχε “μόνο” το 34% και
από αυτούς είχε εγκλεισθεί προηγουμένως σε φυλακή μόλις το 4% (για
τους υπόλοιπους, οι ποινές είχαν μετατραπεί σε χρηματικές ή είχαν ανασταλεί). Επομένως, η “ποινική προϊστορία” όσων είχαν ήδη εγκλεισθεί
σε φυλακή ήταν “πλουσιότερη” από εκείνην των εκτός φυλακής, χωρίς
βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι μόνον ο εγκλεισμός αυτός οδήγησε αφ’
εαυτού στην περαιτέρω παραβατικότητα. Επίσης, και από την άποψη
των τελεσθέντων αδικημάτων, μολονότι κατά κανόνα επρόκειτο για
τα συνήθη σε νέους αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας (κυρίως κλοπές)
καθώς και για τα σχετιζόμενα με ναρκωτικές ουσίες (28%), όμως, κατά τις ερευνήτριες, “σοβαρά εγκλήματα βίας, όπως ληστείες, βαρύνουν
μόνο τους εγκλείστους”. Τέλος, σημαντικό είναι να υπογραμμισθεί ότι
από το σύνολο των ερωτηθέντων, περίπου το ήμισυ (44 % των εγκλείστων και 44 % των εκτός φυλακής) είχαν πρωτοσυλληφθεί (όπως και
στην έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών) σε ηλικία κάτω των 15 ετών!

(ζ) Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα στην κοινωνία και οι θεωρίες
για την κοινωνική αποδιοργάνωση
Τα προβλήματα από την αμφισβήτηση των αξιών
Αναφέρθηκε ήδη στις σχετικές αναπτύξεις για την ψυχολογία του
εφήβου, ότι στη σημαντική διαδικασία για την απόκτηση ταυτότητας
του Εγώ από τον έφηβο, επιδρά -εκτός από το άμεσο περιβάλλον του
(γονείς και λοιπά μέλη της οικογένειας, ομάδες συνομηλίκων και φίλων)- και η περιρρέουσα ηθική κατάσταση της ευρύτερης κοινωνίας
(ανωτ., σελ. 63). Έστω, δηλ, ότι ο έφηβος, με την ευαίσθητη στα μηνύ-
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ματα των καιρών ψυχή του, διαισθανθεί ότι αυτοί που του δίνουν διάφορες ηθοπλαστικές συμβουλές (γονείς, καθηγητές) ή αυτοί από τους
οποίους, ως πνευματικούς και πολιτικούς ταγούς της κοινωνίας, αναμένει το παράδειγμα μιας άψογης ηθικά συμπεριφοράς, ενεργούν κατά
τρόπο αντίθετο προς τους λεγόμενους “κοινά αποδεκτούς” κανόνες και
προσβάλλουν έτσι, στην πράξη, βασικές κοινωνικές αξίες, όπως εκείνες
της εντιμότητας, της συνέπειας και της αλληλεγγύης. Σε μια τέτοια περίπτωση είναι πιθανόν ο έφηβος να χάσει την εμπιστοσύνη του σ’ αυτές τις αξίες και να στραφεί σε άλλα, ωφελιμιστικότερα, ατομοκεντρικότερα ή και αποκλίνοντα / παραβατικά/ εγκληματικά πρότυπα. Το
ίδιο ενδέχεται βέβαια να συμβεί και όταν παρατηρείται στους κόλπους
της κοινωνίας μια γενικότερη διαφωνία ως προς τους ακολουθητέους
κανόνες και αξίες, όπως επίσης και όταν συνεπεία ραγδαίων τεχνολογικών, κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων (αστικοποίηση, εκβιομηχάνιση, μετάβαση από κλειστή σε ανοικτή κοινωνία, εξωτερικός ή εμφύλιος πόλεμος, ανώμαλη πολιτική κατάσταση, ανεξέλεγκτη εισροή μεταναστών κ.λπ.) αμφισβητούνται ή και ανατρέπονται άρδην οι ισχύουσες παραδοσιακές αξίες, χωρίς να έχει ακόμη διαμορφωθεί το πλαίσιο
λειτουργίας και αποδοχής άλλων αξιών, περισσότερο προσαρμοσμένων
στις νέες ανάγκες. Στις περιπτώσεις αυτές, ανάλογα με την έκταση της
ασυμφωνίας λόγων-πράξεων, της διαφωνίας ως προς τις ακολουθητέες αξίες ή/ και του κενού αξιών που έχει δημιουργηθεί, κυρίως όμως
ανάλογα με το πώς προσλαμβάνονται διαισθητικά αυτές οι καταστάσεις
από τους πολίτες, ενδέχεται να επικρατήσει στην κοινωνία μια γενικότερη τάση ανυποληψίας προς τους καθιερωμένους κοινωνικούς κανόνες και, αντίστροφα, προσκόλλησης σε μικρότερες κοινωνικές ομάδες,
που προωθούν ευκολότερα τα συμφέροντα των μεμονωμένων ατόμων,
έστω και εις βάρος γενικότερων συμφερόντων της κοινωνίας. Οι περιγραφές του Θουκυδίδη (Γ΄82) για την αδίστακτη και σκληρότατη
συμπεριφορά των Κερκυραίων του ενός εναντίον του άλλου κατά τον
Πελοποννησιακό Πόλεμο είναι, ίσως, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα
για τις ακρότητες στις οποίες μπορεί να εξωθήσει τον άνθρωπο η έλλειψη των, κατά Πλάτωνα (Νόμοι, Ζ’, 783c), πρωταρχικών εκείνων κανό-
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νων, που αποτελούν τους συνεκτικούς κρίκους ολόκληρου του κοινωνικού οικοδομήματος και που συνδέουν, όπως λέγει, όλους τους γραπτούς και καθιερωμένους νόμους με εκείνους που πρόκειται να θεσπισθούν αργότερα.
Η προσέγγιση της κοινωνικής αποδιοργάνωσης από τον Sutherland
και τον Durkheim
Το πρόβλημα της αναξιοπιστίας βασικών κοινωνικών κανόνων και της σχέσης του με την παραβατικότητα και την εγκληματικότητα έχει δώσει, ως γνωστόν, την αφορμή για διατύπωση αξιόλογων θεωριών περί “κοινωνικής αποδιοργάνωσης” και “ανομίας”. Ειδικότερα, υπενθυμίζεται ότι ο βορειοαμερικανός Έντουιν Σάδερλαντ
(Edwin Sutherland, 1883-1950), με τον όρο “κοινωνική αποδιοργάνωση” (social disorganization), θέλησε να αποδώσει την έννοια μιας
ευρύτερης παρέκκλισης της κοινωνίας από κοινώς παραδεκτά πρότυπα και στόχους. Αποτέλεσμα αυτής της παρέκκλισης είναι, κατά τον
Sutherland, να αναπτύσσονται και να προωθούνται, στη θέση τέτοιων
άνευ κύρους ρυθμίσεων, άλλοι ειδικότεροι κανόνες, που αφορούν προπάντων τη δραστηριότητα επιμέρους κοινωνικών ομάδων είτε από
το ευρύτερο περιβάλλον του ατόμου (κοινωνική τάξη, πολιτικό κόμμα), είτε και από τον στενότερο κύκλο του (οικογένεια, σχολείο, φίλοι, επάγγελμα)141. Επίσης, ο Γάλλος Εμίλ Ντυρκαίμ (Emile Durkheim,
1858-1917), πέρα από τις πολύ ενδιαφέρουσες θεωρητικές του προσεγγίσεις με άξονα τις ιδέες της “συλλογικής συνείδησης” (conscience
collective), αλλά και της “ανομίας” (anomie) ως κατάστασης που διαταράσσει τη συνοχή των μελών μιας κοινωνίας, επεχείρησε, σε πρακτικό επίπεδο, να αναλύσει και τις ειδικότερες κοινωνικές συνθήκες υπό
τις οποίες αναπτύσσεται μια ανομική κατάσταση. Όπως προκύπτει ιδί141. E. Sutherland, White-Collar Crime, New York: The Dryden Press, 1949
(β’ έκδοση 1961 με πρόλογο D. Cressey) 253 επ. και E. Sutherland/ D. R. Cressey,
Criminology, Philadelphia/ New York/ San Jose/ Toronto: L. B. Lippincott,
197810, 100 επ.
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ως από τα θεμελιώδη έργα του “Για την κατανομή της κοινωνικής εργασίας” (18931) και “Η Αυτοκτονία” (18971)142, ο Durkheim θεωρεί ότι
περιστάσεις πρόσφορες για τη δημιουργία ανομίας ανακύπτουν όταν
σημειώνονται: απότομες οικονομικές μεταπτώσεις από την ύφεση στην
ευημερία και αντιστρόφως, συγκρούσεις μεταξύ των κοινωνικών τάξεων, αυξανόμενος καταμερισμός εργασίας χωρίς αντίστοιχο συντονισμό
των εμπλεκομένων εργασιακών ομάδων, αποδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, καθώς και όταν, γενικότερα, δεν υπάρχουν κοινά αποδεκτοί κανόνες (“ανομία”) με τους οποίους προσδιορίζονται οι θεμιτές
ανάγκες και τα θεμιτά μέσα πραγμάτωσης των ατομικών επιθυμιών143.
Όπως λέγει χαρακτηριστικά ο Durkheim στην “Αυτοκτονία”, το πρόβλημα εμφανίζεται όταν ο αγώνας καθίσταται ταυτόχρονα πιο βίαιος
και πιο επώδυνος, καθώς υπόκειται σε λιγότερες ρυθμίσεις [από κοινώς
αποδεκτούς κανόνες] και οι ανταγωνισμοί είναι σφοδρότεροι144.
Η θεωρία του Merton για τη ανομία
Την τελευταία από τις επισημάνσεις αυτές, περί διάστασης μεταξύ
αναγκών και μέσων, αξιοποίησε στη συνέχεια ο βορειοαμερικανός κοινωνιολόγος του δομολειτουργισμού Ρόμπερτ Μέρτον (Robert Merton,
1910-2003). Κατά τον Merton145, η ανομία συνίσταται σε διάσταση
142. Βλ. Emile Durkheim, De la division du travail social, Paris: P.U.F. 1960,
κυρίως σελ. 46 και 343 επ.˙ του ιδίου, Le suicide, Paris: P.U.F., 1960, σελ. 264-311:
275 επ. - βλ. και μτφρ. συναφών αποσπασμάτων από τη Χρ. Ζαραφωνίτου, εις: Ιακ.
Ι. Φαρσεδάκη, Η εγκληματολογική σκέψη από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας, τχ.
Α’, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1990, σελ. 347-360 και 322-335.
143. Πρβλ. Ν.Ε. Κουράκη, Τα Οικονομικά Εγκλήματα, Ι, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α. Ν Σάκκουλας, 20073 (σε συνεργασία με Δημ. Ζιούβα), κεφ. V, 4.2.2.4, σελ.
217 επ.
144. Em. Durkheim, Le suicide, 1960, όπ. π., σελ. 82.
145. R.K. Merton, Social Structure and Anomie, εις: American Sociological
Review, 3: 1938, 672-682: 672 επ. και σε ελλην. μτφρ. από τη Βάσω Αρτινοπούλου
εις: Ιακ. Ι. Φαρσεδάκη, Η εγκληματολογική σκέψη από την αρχαιότητα ως τις μέρες
μας, τχ. Α’, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1990, 452-465. Βλ. επίσης και βελτιωμένη
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ανάμεσα σε δύο κεντρικά μεγέθη, δηλαδή ανάμεσα αφενός:
• στην πολιτιστική δομή, η οποία προσδιορίζει τους ακολουθητέους σκοπούς, προθέσεις και ενδιαφέροντα των μελών μιας κοινωνίας
(π.χ. απόκτηση κύρους, εξουσίας και υλικών αγαθών), και αφετέρου
• στην κοινωνική δομή, η οποία προσδιορίζει τις σχέσεις μεταξύ
των μελών αυτής της κοινωνίας και τα διαθέσιμα θεμιτά μέσα (π.χ. εισοδήματα μέσω νόμιμης εργασίας) για την εξυπηρέτηση αυτών των σκοπών.
Εάν τα θεμιτά μέσα που έχει κανείς στη διάθεσή του δεν επαρκούν
για την άνοδό του στην κοινωνική πυραμίδα και αυτός δεν αρκεσθεί σε
αυτά τα ολίγα (κομφορμισμός), τότε ενδέχεται, κατά τον Merton, ο ενδιαφερόμενος:
• είτε (α) να καταφύγει σε καινοτόμες ιδέες και σε νέα, μη θεσμοθετημένα μέσα, ώστε να επιτύχει τους κοινωνικά αναγνωρισμένους
σκοπούς (καινοτομία - innovation -π.χ. εγκληματίες “λευκού περιλαιμίου”),
• είτε (β) να εμμείνει με τυπολατρικό τρόπο στα διαθέσιμα μέσα,
αλλά χωρίς να επιδιώξει τους αναγνωρισμένους αυτούς σκοπούς (τυπολατρία - ritualism),
• είτε (γ) να αποσυρθεί από την προσπάθεια, απορρίπτοντας πα-

μορφή αυτού του κειμένου εις: του ιδίου, Social Theory and Social Structure, New
York: Free Press Collier - Macmillan, 1957², κεφ. 4, 5, σελ. 131-194. Πρβλ. του
ιδίου, ενόψει και της κριτικής που διατυπώθηκε για τη θεωρία του, τη μελέτη του:
Anomie, Anomia and Social Interaction: Contexts of Deviant Behaviour, εις:
M. B. Clinard (ed.), Anomie and Deviant Behaviour, New York: The Free Press
Collier - Macmillan, 1964, σελ. 213-214, καθώς και την εμπεριστατωμένη μελέτη του Νικ. Χ. Τάτση, Η Θεωρία της Ανομίας του Robert K. Merton: Συμβολή
στην Κοινωνιολογία της Αποκλίνουσας Συμπεριφοράς, Επιστημονική Επετηρίδα
του περιοδικού «Αρμενόπουλος», τ. 8: 1987, σελ. 187-201. Χρήσιμο είναι να σημειωθεί ότι στη Γαλλία ο Jean Duvignaud (L’ anomie. Hérésie ou subversion, Paris:
La Découverte, 1986) ανέπτυξε την ιδέα της ανομικής προσωπικότητας εκείνου,
ο οποίος βρίσκεται ταυτόχρονα ενταγμένος σε διαφορετικές ομάδες, με αντίστοιχα
προβλήματα κοινωνικής (επαν)ένταξης.
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θητικά τα μέσα και τους σκοπούς που, αντιθέτως, αναγνωρίζει η κοινωνία (π.χ. περίπτωση περιθωριακών ή εξαρτημένων από ναρκωτικά ατόμων) (απόσυρση - retreatism),
• είτε τέλος (δ) να εναντιωθεί ενεργά προς τα καθιερωμένα μέσα
και τους ακολουθητέους σκοπούς της κοινωνίας του (ο Merton κάνει
λόγο εδώ για “εξέγερση” - rebellion). Στην κατηγορία αυτή μπορούν,
προφανώς, να ενταχθούν, κατά τις σύγχρονες αντιλήψεις, (και) περιπτώσεις εγκληματιών εκ πεποιθήσεως, όπως όσων μετέχουν στα λεγόμενα επαναστατικά κινήματα146.
Σύγχρονοι παράγοντες που εξωθούν στην παραβατικότητα
Ερωτάται όμως: Ποιοι παράγοντες έχουν κατά τη σύγχρονη εποχή τις μεγαλύτερες πιθανότητες να εξωθήσουν στην αποκλίνουσα συμπεριφορά και την παραβατικότητα; Την απάντηση στο ερώτημα ανέλαβε να δώσει, μεταξύ άλλων, μια ενδεκαμελής Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης, υπό την προεδρία του γάλλου Ζακ Σελός (Jacques
Selosse, 1923-1995) (από ελληνικής πλευράς συμμετείχε ο αείμνηστος
146. Ενδιαφέρον έχουν οι προτάσεις του Robert Agnew (1953- ), στη μελέτη του Foundation for a general strain theory of crime and delinquency, περ.
Criminology 30:1992, 47-87:57 επ., για διεύρυνση και συμπλήρωση της θεωρίας
του Merton και των συναφών θεωριών έντασης (strain theory)(ανωτ., σελ. 126).
Θεωρεί, ειδικότερα, ότι υπάρχουν δύο ακόμη παράγοντες που δημιουργούν ένταση
και εξωθούν στην παραβατικότητα: Πρώτον, η ήδη επελθούσα ή αναμενόμενη απώλεια ερεθισμάτων που εκτιμώνται από ένα άτομο θετικά (π.χ. όταν πεθαίνει κάποιο
αγαπημένο πρόσωπο ή όταν οι γονείς απαγορεύουν στον γιο τους να χρησιμοποιεί εφεξής το οικογενειακό αυτοκίνητο). Και δεύτερον, η επελθούσα ή αναμενόμενη
παρουσία ερεθισμάτων πού εκτιμώνται ως αρνητικά ή επιβλαβή (π.χ. όταν ζει κανείς μέσα σε οικογένεια με συνεχείς συγκρούσεις ή τελεί υπό την επίβλεψη ενός άδικου και ενοχλητικού εργοδότη). Στις περιπτώσεις αυτές, κατά τον Agnew, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να στραφεί το άτομο στην κατανάλωση ναρκωτικών ουσιών, να πάρει εκδίκηση ή να αναπληρώσει αυτά που του λείπουν με αθέμιτα μέσα. Στο
πλαίσιο αυτό, ενδιαφέρον έχει και ο τρόπος πραγμάτευσης του θέματος «θεωρίες
της έντασης» (strain theory) από τον Αgnew στο έργο E. McLaughlin/ J. Muncie
(eds.), The Sage Dictionary of Criminology, London etc.: Sage, 20062, 421-423.
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μετέπειτα Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Πέτρος Κακκαλής). Η διεξοδική Έκθεση της Επιτροπής δημοσιεύθηκε το 1979147. Ωστόσο, τα
βασικά συμπεράσματά της εμφανίζουν διαχρονική / διατοπική αξία και
μπορούν ακόμη και σήμερα να φανούν χρήσιμα, τουλάχιστον σ’ ένα γενικό επίπεδο. Σύμφωνα λοιπόν με την Έκθεση αυτή, υπάρχουν “ορισμένες όψεις [της σημερινής κοινωνικής πραγματικότητας] που φαίνεται να έχουν επίδραση στην αύξηση της νεανικής παραβατικότητας”.
Στο πλαίσιο της καταγραφής τέτοιων πιθανών εγκληματογόνων παραγόντων, η Επιτροπή τονίζει εν πρώτοις τις συνέπειες της εκτεταμένης
αστικοποίησης στις περισσότερες προηγμένες χώρες: Η “μεταφύτευση”
οικογενειών από το αγροτικό περιβάλλον στον αστικό χώρο και μάλιστα σε οικιστικές περιοχές που υποθάλπουν τη δημογραφική, οικονομική και πολιτιστική απομόνωση πληθυσμών, ενισχύει αντίστοιχα, ιδίως μεταξύ των νέων, την αποξένωση, την ανωνυμία και την έλλειψη αλληλεγγύης. Τούτο, μάλιστα, ισχύει πολύ περισσότερο λόγω των γνωστών μεταλλαγών που υπέστη κατά τον 20ό αιώνα η οικογένεια στην
ίδια τη δομή της ως χώρου ένταξης και κοινωνικοποίησης των νέων148.
147. Conseil de l’Europe, Transformation sociale et délinquance juvénile,
Stras-bourg, 1979, ιδίως σελ. 34 και 152 επ.
148. Σε ανάλογα συμπεράσματα για τους παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη της παραβατικότητας των ανηλίκων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν και οι εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν σε σχετική Συνάντηση διοργανωμένη από την τότε Γαλλική Προεδρία στο Παρίσι κατά το διήμερο 19-20.10.2000
(πρβλ. σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του γράφοντος στον «Ποινικό Λόγο»,
2001, 301-308: 305). Ειδικότερα, στο πλαίσιο των σχετικών συζητήσεων υπήρξαν
εκ μέρους των αντιπροσώπων των Κρατών μελών επισημάνσεις ιδιαίτερα χρήσιμες
για την κατανόηση του φαινομένου της νεανικής παραβατικότητας. Εν συνόψει επισημάνθηκαν, κυρίως, οι εξής παράμετροι που σχετίζονται με τη ερμηνεία της νεανικής
παραβατικότητας:
•  Η άναρχη ανάπτυξη των πόλεων, ιδιαίτερα στα περίχωρα μεγαλουπόλεων. Η νεανική παραβατικότητα είναι κατά βάση ένα αστικό φαινόμενο.
•  Ο κοινωνικός, οικονομικός και πολιτιστικός αποκλεισμός, ιδίως των νεαρών ανθρώπων, στο πλαίσιο των αναδυομένων νέων προτύπων κατανάλωσης και κοινωνικής κινητικότητας και επιτυχίας.
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(η) Η σημασία της εργασίας ως κοινωνικοποιητικού
παράγοντα
Περαιτέρω, κατά την Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης, η
σύγχρονη διεύρυνση των δυνατοτήτων που παρέχονται στους νέους
για μόρφωση και παιδεία συνετέλεσε, μεν, στην εξύψωση του μορφωτικού τους επιπέδου, συνάμα, όμως, αύξησε τις απαιτήσεις τους για υψηλού επιπέδου εργασία και για αντίστοιχες αποδοχές. Επιπλέον, η εξέλιξη αυτή επέτεινε την ανάγκη για εξειδίκευση και, άρα, δημιούργησε μια
στρατιά ολόκληρη από ”απλούς” πτυχιούχους Πανεπιστημίων, χωρίς
μεταπτυχιακό δίπλωμα. Αποτέλεσμα, η εξεύρεση εργασίας να εμφανίζει και πάλι τα ίδια προβλήματα ή ίσως και μεγαλύτερα, αφού οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου έχουν να αντιμετωπίσουν, πλέον, ισχυρό εργασιακό ανταγωνισμό από όσους έχουν επιπλέον δίπλωμα μεταπτυχιακών
σπουδών και αφού, άλλωστε, δύσκολα ένας πτυχιούχος Πανεπιστημίου
θα δεχόταν να αναλάβει εργασίες “κατώτερες” από το επίπεδο μόρφωσής που πιστοποιεί το πτυχίο του. Μάλιστα, τα προβλήματα αυτά εξεύρεσης ικανοποιητικής εργασίας και απόκτησης αντίστοιχου εισοδήματος και κοινωνικού status γίνονται περισσότερο δυσεπίλυτα λόγω των

•  Οι μετακινήσεις/ μεταναστεύσεις των μειονοτήτων, με τα αντίστοιχα προβλήματα κοινωνικής προσαρμογής που δημιουργούνται έτσι.
•  Ο εύθραυστος χαρακτήρας των παραδοσιακών μορφών κοινωνικοποίησης –επανειλημμένα αναφέρθηκε η σημασία της οικογένειας και του σχολείου-, με αποτέλεσμα η κοινωνία να εμφανίζεται σαν ακυβέρνητο καράβι, χωρίς την πυξίδα κάποιων
σταθερών βασικών αξιών.
•  Σε ορισμένες χώρες, τονίσθηκε η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη διάπραξη εγκλημάτων, και στα ψυχιατρικά προβλήματα ή τη χρήση αλκοόλ ή και ναρκωτικών
ουσιών.
•  Τέλος, η υπερβολική προσοχή που αποδίδουν τα Μ.Μ.Ε. στο φαινόμενο της νεανικής παραβατικότητας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται, μεταξύ άλλων, ένα αίσθημα αυξημένης ανασφάλειας στην κοινωνία, θεωρήθηκε ότι αποτελεί στοιχείο που
πρέπει επίσης να εξετασθεί για την καλύτερη διαμόρφωση πολιτικών και μεθόδων
αντιμετώπισης της νεανικής παραβατικότητας.
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νέων τεχνολογιών και της αυτοματοποίησης (κυρίως με ηλεκτρονικούς
υπολογιστές), καθώς και της ενδημικής οικονομικής δυσπραγίας των
τελευταίων ετών, που περιορίζουν δραστικά και με αύξουσα συχνότητα τις προς κάλυψη θέσεις εργασίας. Εξάλλου, η εξαιρετική έμφαση που
αποδίδεται από τις σύγχρονες κοινωνίες σε υπερκαταναλωτικά πρότυπα, όπως αυτά προβάλλονται κατά κόρον και από τα μέσα ενημέρωσης,
σε συνδυασμό με την περιορισμένη ή και ανύπαρκτη δυνατότητα που
έχουν οι περισσότεροι πολίτες, ελλείψει οικονομικών μέσων, ν’ ανταποκριθούν σ’ αυτά τα υπερκαταναλωτικά μηνύματα “ευμάρειας” (ακριβό
αυτοκίνητο, εξοχικό σπίτι, διασκέδαση σε πολυτελή κέντρα κ.λπ.), δημιουργεί, αναμφίβολα, ένα πικρό αίσθημα “ανικανοποίητου”, το οποίο
ασφαλώς δεν αντισταθμίζεται ακόμη και όταν τα άτομα καταφέρνουν,
τελικά, να εξασφαλίσουν κάποια θέση εργασίας. Είναι προφανές ότι οι
εξελίξεις αυτές (υποβάθμιση της αξίας των πανεπιστημιακών πτυχίων,
συνεχής συρρίκνωση των θέσεων εργασίας και περιορισμένη μόνο –ή
και καθόλου- ικανοποίηση πρόσθετων καταναλωτικών αναγκών) προκαλούν στους νέους βαθειά απογοήτευση, αφού είτε τους αναγκάζουν
να μένουν άνεργοι (δημιουργία «επιστημονικού προλεταριάτου ανέργων», με όλους τους κινδύνους για κοινωνικές αναταραχές από μια τέτοια εξέλιξη), είτε τους υποχρεώνουν να καταφεύγουν σε κακοπληρωμένες δουλειές, αναντίστοιχες προς το πτυχίο και την εξειδίκευσή τους,
και μάλιστα μέσα σ’ ένα κλίμα οξύτατου ανταγωνισμού, όπου τη θέση
διεκδικούν και αλλοδαποί (οπότε και πάλι οι κίνδυνοι κοινωνικών αναταραχών είναι εμφανείς).
Σχέση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης
με την παραβατικότητα
Ανεξάρτητα από το γενικότερο θέμα του κινδύνου κοινωνικών
αναταραχών, που απαιτεί μιαν ειδική προσέγγιση149, είναι πρόδηλο

149. Για τη σχέση των κοινωνικών αναταραχών με τη βία και την επιθετικότητα βλ. ιδίως τη μελέτη μου Το Μέλλον της Εγκληματικότητας και η Εγκληματο-
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ότι η πίεση που ασκείται στους νέους της σύγχρονης εποχής να ακολουθήσουν τα πρότυπα της καταναλωτικής τους κοινωνίας και η δυσκολία τους να διασφαλίσουν τα αναγκαία νόμιμα μέσα προς πραγμάτωση αυτού του στόχου (κυρίως μέσω της εργασίας), θα μπορούσε, ενδεχομένως, από εγκληματολογική άποψη, να τους οδηγήσει,
λόγω ματαίωσης και απογοήτευσης, σε επιθετικότητα ή/ και παραβατικότητα (π.χ. κλοπές, απάτες, υπεξαιρέσεις), σύμφωνα και με τη
σχετική θεωρία του Merton περί “ανομίας”. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα
δύσκολο (και υπεραπλουστευτικό!) να απομονωθεί και να μετρηθεί
επιστημονικά η επίδραση στην παραβατικότητα παραγόντων όπως η
ανεργία ή η υποαπασχόληση150. Συνήθως, η μη εξεύρεση (ικανοποιητικής) εργασίας επηρεάζεται από πληθώρα παραγόντων και συμβαδίζει συχνά με καταστάσεις όπως η χαμηλή μόρφωση και η έλλειψη
επαγγελματικής εξειδίκευσης, που μπορούν με τη σειρά τους να οφείλονται στο χαμηλό νοητικό επίπεδο του συγκεκριμένου ατόμου ή και
στην κακή οικονομική κατάσταση της οικογενείας του. Ειδικότερα,
τα ισχνά οικονομικά μέσα της οικογένειας συνεπάγονται συνήθως
όχι μόνον, ενδεχομένως, την κακή διατροφή του και την, αντίστοιχα, κακή ανάπτυξη των πνευματικών του ικανοτήτων, αλλ’ επίσης την
αδυναμία φοίτησης του νέου σε κάποιο “καλό“ σχολείο και ενδεχομέλογία του Μέλλοντος υπό τη σκιά της Παγκοσμιοποίησης, στην περιοδική έκδοση
«Ποινική Δικαιοσύνη και Εγκληματολογία», τχ. 2: 2009, 67-73: 70 επ. και σε αγγλόφωνη μορφή: The Future of Criminality and the Criminology of the Future
Under the Shadow of Globalization, εις Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη, επιμ. Αναστ. Ε. Χαλκιά, τ. Α˙, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2011,
1873-1887: 1880 επ.
150. Άλλωστε, πριν από την εκδήλωση της παραβατικότητας, προηγείται κάποια περίοδος παρατεταμένης ανεργίας που αναμφισβήτητα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη χρονική συσχέτιση των δύο μεγεθών, ανεργίας και παραβατικότητας.
Από την άλλη όμως πλευρά, οι απολυόμενοι από την εργασία είναι συχνά πιο ευάλωτοι στις πιέσεις της ανεργίας και της παραβατικότητας σε σύγκριση με όσους δεν
έχουν ακόμη εισέλθει στην αγορά εργασίας, καθώς, όπως είναι ευνόητο, δυσκολότερα προσαρμόζονται σε αντίξοες συνθήκες άνθρωποι που χάρη στην εργασία τους
έχουν ήδη συνηθίσει σε έναν σχετικά ανεκτό τρόπο ζωής.
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νως σωστής εξωσχολικής προετοιμασίας του για τις εξετάσεις σε πανεπιστημιακό ή τεχνολογικό ίδρυμα (πρβλ. κατωτ., σελ. 175). Επίσης, η χαμηλή κοινωνικο-οικονομική διαστρωμάτωση της οικογένειας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη “διασυνδέσεων” ή και
πελατείας για τα πρώτα επαγγελματικά βήματα του νέου. Επομένως,
το εάν τελικά ένας άνεργος νέος διολισθήσει στην παραβατικότητα
μπορεί να οφείλεται όχι τόσο στην ίδια την ανεργία, όσο σε περαιτέρω (εγκληματογόνους) παράγοντες που σχετίζονται έμμεσα με αυτήν και που διαφοροποιούνται από περίπτωση σε περίπτωση, όπως
το επίπεδο μόρφωσης, το νοητικό επίπεδο του ανέργου και το επίπεδο οικονομικής κατάστασης της οικογενείας του.
Όμως, πέρα από αυτούς τους παράγοντες, κεφαλαιώδη ρόλο στο
θέμα της ανεργίας φαίνεται να διαδραματίζει και ο βαθμός ικανότητας
του νέου να προσαρμόζεται σε αντίξοες συνθήκες. Μια κακώς εννοούμενη υπερηφάνεια, όπως αυτή που εύστοχα απεικονίσθηκε στη δραματική θεατρική δημιουργία του Ιάκωβου Καμπανέλλη με τίτλο “Η έβδομη μέρα της δημιουργίας” (μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον
σκηνοθέτη Βασίλη Γεωργιάδη το 1966), και η αντίστοιχη εμμονή του
νέου να βρει εργασία οπωσδήποτε σύμφωνη με τα υποτιθέμενα ή πραγματικά του προσόντα, είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε πολλαπλασιασμό
των δυσκολιών και, τελικά, σε “απόσυρση” ή παραβατικότητα151.
Τέλος, η ίδια η κατάσταση ανεργίας ενός φερόμενου ως δράστη
αξιόποινης πράξης κατά της ιδιοκτησίας μπορεί να λειτουργήσει διαφοροποιητικά εις βάρος του σε επίπεδο προδικασίας και ποινικής δίκης, να καταστήσει δηλ. την καταδίκη του πιθανότερη λόγω της δεινής
151. Φαίνεται ότι η νοοτροπία αυτή δεν είναι άγνωστη στη χώρα μας, δεδομένου ότι, σύμφωνα με έρευνα του «Ευρωβαρομέτρου» στους νέους 15-24 των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τον γενικό τίτλο «Νέοι της Ευρώπης»,  
οι Έλληνες νέοι είναι εκείνοι που περισσότερο από κάθε άλλο νέο της Ευρώπης εξετάζουν τις συνθήκες εργασίας που τους προσφέρονται, καθώς μόλις το 9,6% θα δεχόταν να εργασθεί κάτω από όποιεσδήποτε συνθήκες εργασίας- βλ. για την έρευνα
αυτή σχτ. δημοσίευμα του Απ. Λακασά στην εφημ. «Καθημερινή» της 18.1.1998,
σελ. 25.
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οικονομικής του κατάστασης και της συνακόλουθης στοχοποίησής του
ως ‘‘συνήθους υπόπτου’’152.
Οι διιστάμενες απόψεις των επιστημόνων
Το θέμα των επιπτώσεων της ανεργίας στην παραβατικότητα συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, και στο πλαίσιο επιστημονικού συνεδρίου
που διοργανώθηκε στο Στρασβούργο τον Νοέμβριο 1980 από το Συμβούλιο της Ευρώπης153. Ο εισηγητής για τη σχέση εργασίας και παραβατικότητας, γάλλος Ρουσσελέ (J. Rousselet), υπογράμμισε ότι κατά τα τελευταία χρόνια η ιδέα της εργασίας έχασε κάτι από τον παλαιό
“μυστικιστικό” της χαρακτήρα ως ιερού καθήκοντος ή ως μέσου ολοκλήρωσης της δημιουργικής προσωπικότητας ενός ανθρώπου, και έγινε απλώς μέσο για την επίτευξη μιας καλής σταδιοδρομίας, με όσα αυτό συνεπάγεται. Υποστήριξε, δε, ότι, σύμφωνα με τις δικές του εκτιμήσεις, δεν υπάρχει σημαίνουσα και άμεση συσχέτιση μεταξύ ανεργίας και
παραβατικότητας. Ωστόσο, κατά τον εισηγητή, ο νέος άνεργος αντιδρά μεν τελικά στην κατάστασή του με κοινωνική απόσυρση και απάθεια, αλλά, προτού φτάσει σ’ αυτό το σημείο της πλήρους απογοήτευσης, διέρχεται από ένα οξύ στάδιο εξέγερσης κατά της κοινωνίας, ενώ
ταυτόχρονα αισθάνεται έντονη πικρία, λόγω της επικείμενης και ορατής προοπτικής να καταστεί άνεργος.
Πολλοί από τους συνέδρους, που έλαβαν τον λόγο στη συνέχεια,
χωρίς να αφίστανται ιδιαίτερα από τις απόψεις του εισηγητή, τόνισαν

152. Ενδιαφέρουσες επισημάνσεις για τον τρόπο (μεθοδολογία κ.λπ.) με τον
οποίο μπορεί να διεξαχθεί μία εγκληματολογική έρευνα που εξετάζει τη σχέση παραβατών του νόμου και εργασιακής απασχόλησης, π.χ. από την άποψη διαφοροποιητικής μεταχείρισής τους από τα δικαστήρια εάν είναι άνεργοι, βλ. στο έργο: Iain
Crow/ Natasha Semmens, Researching Criminology, Berkshire (UK): Open
University Press, 2008, σελ. 199 επ.
153. Council of Europe, Prevention of Juvenile Delinquency: The Role of
Institutions of Socialisation in a Changing Society, 14th Criminological Research
Conference, Strasbοurg, 1981, ιδίως σελ. 77 επ., 85 επ.)
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πάντως ότι η ανεργία οδηγεί έμμεσα μόνο στην παραβατικότητα, και
δη, είτε διότι ενισχύει την κοινωνική αποξένωση και τη χαμηλή αυτοεκτίμηση του νέου (βρετανός D. Farrington), είτε διότι εξωθεί προς το
αλκοόλ και τις ναρκωτικές ουσίες, που με τη σειρά τους οδηγούν σε
αδικήματα βίας και σε διαρρήξεις ή ληστείες (νορβηγός P. Stangeland),
είτε και διότι ο νέος αυτός αποτελεί εύκολο “στερεοτυπικό” στόχο για
τις διωκτικές αρχές όταν αυτές καλούνται να εξιχνιάσουν μικροαδικήματα (ολλανδή J. Junger-Tas). Υπήρξαν, ωστόσο και ορισμένοι σύνεδροι που επέμειναν ότι υπάρχει άμεση σχέση ανεργίας και παραβατικότητας, με βάση και αντίστοιχα πορίσματα ερευνών των N. Christie, F.
H. McClintock και M. Harvey Brenner (τη θέση αυτή υποστήριξε ιδίως
ο γάλλος Ph. Robert).

Δ΄ Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ
ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΊΑ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΉΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
Στις αναπτύξεις που προηγήθηκαν αποδόθηκε ιδιαίτερη σημασία
στο πρόβλημα της ανεργίας και της υποαπασχόλησης, κυρίως διότι αυτό σχετίζεται άμεσα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι λίγο
προτού τελειώσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους ή αμέσως μετά,
δηλ. κατά το τελευταίο στάδιο της εφηβικής ηλικίας. Εξάλλου, η εργασία θεωρείται ως πρωταρχικός κοινωνικοποιητικός παράγων, που συμβάλλει αποφασιστικά στην αφομοίωση, από τον νέο, βασικών κοινωνικών κανόνων. Η ανάλυση, επομένως, του προβλήματος της ανεργίας
ως προς τις επιπτώσεις του στην παραβατικότητα επιτρέπει να σχηματίσει κανείς μια πληρέστερη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι παράγοντες αυτού του είδους, όπως η εργασία, η οικογένεια και το
σχολείο, συντελούν στη διαδικασία κοινωνικοποίησης ενός εφήβου κατά τη σύγχρονη εποχή.
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Ωστόσο, η επιστημονική μελέτη του ρόλου των παραγόντων αυτών από τις κοινωνιολογικές θεωρίες που παρουσιάσαμε έως τώρα έχει
επικεντρωθεί σ’ ένα καθαρά αιτιοκρατικό/ μηχανιστικό επίπεδο προϋποθέσεων και αποτελέσματος. Ειδικότερα, το μοντέλο των θεωριών
αυτών κινείται απλώς στο πλαίσιο της λογικής ότι εάν συντρέξουν κάποιες προϋποθέσεις, όπως π.χ. όταν η οικογένεια ενός νέου είναι διαλυμένη, το σχολείο βαρετό ή αυταρχικό, η εργασία δυσεύρετη ή μονότονη, και η κοινωνία σε αποδιοργάνωση, τότε ο νέος αυτός ενδέχεται
(χωρίς να είναι και βέβαιο154) να διολισθήσει στην αποκλίνουσα συμπεριφορά και στην παραβατικότητα. Όμως οι θεωρίες αυτές ούτε εξετάζουν τον τρόπο πραγματικής λειτουργίας των ίδιων των κοινωνικοποιητικών παραγόντων στο σύνολό τους (οικογένεια, σχολείο, εργασία, γενικότερα κοινωνικά πρότυπα) σε ένα μακροσκοπικό επίπεδο και σε συγκεκριμένη χώρα, π.χ. στην Ελλάδα, αλλ’ ούτε και συσχετίζουν την εν
τοις πράγμασι λειτουργία αυτών των παραγόντων, με την αποκλίνουσα
και παραβατική συμπεριφορά των ανηλίκων στο σύνολό τους. Κατά κανόνα, δηλ., η επίδραση των παραγόντων αυτών στην παραβατικότητα
εξετάζεται μόνο στο ατομικό επίπεδο του ανηλίκου και του στενού του
περίγυρου, χωρίς να ερευνάται η γενικότερη δυσλειτουργία των ίδιων
των θεσμών που οδηγούν σε αυτήν την κατάσταση και πώς οι θεσμοί
αυτοί σχετίζονται με την υπάρχουσα αξιακή δομή μιας κοινωνίας. Από
τη σκοπιά αυτή, λοιπόν, οι διαθέσιμες θεωρίες κρίνονται ανεπαρκείς.
Γι’ αυτό και θα ήταν, πιστεύω, ιδιαίτερα χρήσιμο, οι διάφορες αλλοδαπές θεωρητικές κατασκευές που εξετάσθηκαν ήδη ν’ αποκτήσουν για
τον Ελληνα αναγνώστη ουσιαστικό νόημα και συστηματικό περιεχόμενο μέσα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης θεωρίας που θα αφορά τη σημασία της δυσλειτουργίας των κοινωνικοποιητικών θεσμών, ως εργαλείου για την εξήγηση αλλά και βαθύτερη κατανόηση155 της αποκλίνου154. Ορθά το σημείο αυτό τονίζεται από τους Michael Walter και Frank
Neubacher στο έργο τους: Jugendkriminalität. Eine systematische Darstellung,
Stuttgart: Boorberg, 20114, αρ. 188, σελ. 112.
155. Πρβλ. Νικ.Κ. Κουλούρη, Μεταξύ σφύρας και άκμονος. Ο ισολογισμός
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σας συμπεριφοράς και της παραβατικότητας των ανηλίκων σε μία χώρα. Η προσέγγιση αυτή, γνωστή ως “θεωρία της θεσμικής δυσλειτουργίας”, διατυπώθηκε από τον γράφοντα για πρώτη φορά το 1987, σε μελέτη του, με τίτλο “Σύγχρονος Πολιτισμός και Ανομία των Νέων”, που
δημοσιεύθηκε στον τιμητικό τόμο για τον Καθηγητή Γεώργιο Μιχαηλίδη Νουάρο (τ. Β΄, σελ. 117-139). Στις αναπτύξεις που ακολουθούν
θα γίνει, επομένως, μία διεξοδικότερη ανάλυση ως προς τους κοινωνικοποιητικούς παράγοντες (οικογένεια, σχολείο, εργασία), όπως αυτοί
λειτουργούν (ή δυσλειτουργούν) σήμερα στη χώρα μας, καθώς και ως
προς το ποια είναι τα “πιστεύω” των νέων σήμερα σχετικά με τις ακολουθητέες αξίες (περιρρέουσα κοινωνικοποιητική ατμόσφαιρα), έτσι
ώστε να διαφανεί και ο ρόλος αυτών των παραγόντων στην τυχόν υπόθαλψη μορφών αποκλίνουσας και παραβατικής συμπεριφοράς μεταξύ των νέων156. Εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι πολλές από τις
έρευνες που τεκμηριώνουν αυτές τις αντιλήψεις, μολονότι διενεργήθηκαν σε παλαιότερες χρονικές περιόδους, εξακολουθούν να έχουν ένα διαχρονικό στοιχείο και να αντικατοπτρίζουν προβλήματα που ελάχιστα
αντιμετωπίσθηκαν έως σήμερα.

(α) Οι δυσλειτουργίες της οικογένειας στην Ελλάδα
Η σύγχρονη μεταλλαγή των σχέσεων στην οικογένεια
Ξεκινώντας από την οικογένεια παρατηρούμε ότι ο θεσμός αυτός
έχει υποστεί κατά τα τελευταία έτη, κυρίως στα αστικά κέντρα, μια ριτων αντιφάσεων της προνοιακής καταστολής για τους νέους, εις: Τιμητικός Τόμος
Καλλιόπης Δ. Σπινέλλη, Αθήνα: Α.Ν. Σάκκουλας, 2010, 893-903: 896.
156. Για την έννοια αυτή της λειτουργίας και δυσλειτουργίας των θεσμών, κυρίως από τη σκοπιά της θεωρίας του R. Merton περί σχετικοποιημένου λειτουργισμού, βλ. και Γεωρ. Μιχαηλίδου-Νουάρου, Η κοινωνική λειτουργία των συμβάσεων στο σύγχρονο δίκαιο, εις: “Χαριστήρια στον Ιωάννη Δεληγιάννη”, Θεσσαλονίκη
1991 (Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Νομικής, 3/Β΄), 3-57: 20 επ.
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ζική μεταλλαγή. Η ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου και η επαγγελματική δραστηριοποίηση της γυναίκας οδήγησαν σε νέα οικογενειακά
σχήματα με μεγαλύτερη -ίσως- δημοκρατικότητα διαδικασιών και ισότητα μεταχείρισης μεταξύ των συζύγων. Οι σχέσεις έγιναν έτσι ειλικρινέστερες157. Συνάμα όμως δημιουργήθηκαν και προβλήματα προς δύο ειδικότερες κατευθύνσεις: Αφενός ως προς τις σχέσεις ανάμεσα στους συζύγους, λόγω της ανακατάταξης των ρόλων και των συναφών συγκρούσεων που προκαλούνται από την ανατροπή των ισορροπιών (π.χ. ως προς
το να κάνει και ο σύζυγος δουλειές του σπιτιού). Και αφετέρου ως προς
τις σχέσεις των γονέων με το παιδί, για το οποίο αυτοί και ιδίως η μητέρα
δεν έχουν πλέον τον αναγκαίο ελεύθερο χρόνο ή και την ψυχική διάθεση ν’ ασχολούνται158. Ειδικότερα, το άγχος της δουλειάς, η κούραση και
ο εκνευρισμός οδηγούν έτσι τους γονείς σε ψυχική απόσταση από το παιδί τους, το οποίο αφήνουν συχνά μόνο του μπροστά σε μια τηλεόραση ή
και ξεσπούν τα νεύρα τους επάνω του (ενδοοικογενειακή βία). Πανελλήνια έρευνα της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε
8.158 παιδιά ηλικίας επτά ετών (με ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους γονείς με τη βοήθεια των δασκάλων το 1990) έδειξε, πράγματι, αναφορικά με εκείνη την περίοδο, ότι: Ένα στα τρία παιδιά (33,7%)
«τρώει ξύλο» τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα (μπορεί και περισσότερες) και ένα στα έξι (17,3%) κάθε μέρα (!)159.

157. Γ. Μιχαηλίδου - Νουάρου, Η οικογένεια στη σύγχρονη μεταβιομηχανική
κοινωνία, περ. «Ευθύνη», 1982, σελ. 166-170, στο πλαίσιο γενικού αφιερώματος
του περιοδικού με θέμα «Η οικογένεια σε κρίση;».
158. Αξιοσημείωτο είναι εδώ ότι από παλαιότερη έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών με την ευθύνη της κοινωνιολόγου Λάουρας Μαράτου
- Αλιπράντη, σε τυχαίο δείγμα 1.924 παντρεμένων γυναικών ηλικίας 15 - 44 ετών
της πρωτεύουσας, προέκυψε ότι η σύζυγος αφιέρωνε τότε για τις οικιακές εργασίες 6,7 φορές περισσότερο χρόνο από τον σύζυγο (3,28 ώρες την ημέρα κατά μέσο
όρο, έναντι 0,49 ώρας του συζύγου, ο οποίος επωμίζεται κυρίως τα ψώνια του σπιτιού) –βλ. Λάουρας Μαράτου-Αλιπράντη, Η Οικογένεια στην Αθήνα. Οικογενειακά πρότυπα και συζυγικές τακτικές, Αθήνα: ΕΚΚΕ, 1995, ιδίως σελ. 96 επ., 86 επ.
159. Βλ. τη μελέτη της Χρύσας Τζουμάκα-Μπακούλα «Από τη γέννηση στα
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Η στροφή προς την “πυρηνική οικογένεια”
Ειδικότερα, σε σχέση με τις μεταλλαγές που έχει υποστεί ο θεσμός
της οικογένειας στην Ελλάδα κατά τα τελευταία έτη, σημαντικές είναι οι ψυχολογικές έρευνες (με προβλητικές τεχνικές κ.λπ.) που έγιναν κατά τη δεκαετία ’60 και μετά από συνεργάτες του “Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου” (Διεύθυνση: Γιώργος και Βάσω Βασιλείου). Σύμφωνα με τα πορίσματα των ερευνών αυτών, στην παραδοσιακή («πατριαρχική» ή «πολυγενεακή») ελληνική οικογένεια, όπως

επτά χρόνια ζωής. Πληθυσμιακή διαχρονική μελέτη της υγείας και συμπεριφοράς
των Ελληνοπαίδων», Αθήνα 1993, ιδίως σελ. 25 και 29. Μία παρουσίαση των πορισμάτων που καλύπτουν το υπό συζήτηση τμήμα της έρευνας αυτής υπάρχει στην
«Καθημερινή» της 27.6.1993, σελ. 15 (από όπου και οι δηλώσεις της κ. Χρ. Μπακούλα) και έγινε με επιμέλεια της Γαλήνης Φούρα. Ανάλογα υπήρξαν και τα αποτελέσματα έρευνας που διενεργήθηκε κατά την ίδια περίπου χρονική περίοδο επί
400 φοιτητών  της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου και της Σχολής Νηπιαγωγών Χανίων από τον Γ.Ε. Κρασανάκη, Καθηγητή Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης: Οι Έλληνες πατέρες επιβάλλουν κυρίως σωματικές ποινές στα παιδιά
τους (ποσοστό 59,1 % των ερωτηθέντων), ενώ οι ηθικές ποινές και οι ποινές στέρησης ελευθερίας του παιδιού κατέχουν από άποψη συχνότητας τη δεύτερη (34,6 %)
και τρίτη θέση (28,4 %) αντίστοιχα. Εξάλλου, οι πατέρες που δεν επιβάλλουν τιμωρίες είναι πολύ λίγοι, μόλις ένας στους δέκα (10,0 %) -βλ. Γ.Ε. Κρασανάκη, Η τιμωρία ως μορφή επιθετικής συμπεριφοράς των ελλήνων πατέρων προς τα παιδιά τους,
εις: Ι.Ν. Νέστορος (εκδ. επιμ.), Η επιθετικότητα στην οικογένεια, στο σχολείο και
στην κοινωνία, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1996², 152-163. Παρόμοια πορίσματα προκύπτουν και από την έρευνα των Ειρ. Φερέτη και Μ. Σταυριανάκη, όπως αυτά παρουσιάσθηκαν στη μελέτη Ειρ. Φερέτη, Η χρήση της βίας στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών: Ερευνητικά δεδομένα και προεκτάσεις, εις: Εγκληματίες και Θύματα στο Κατώφλι του 21ου Αιώνα. Αφιέρωμα στη μνήμη Ηλία Δασκαλάκη, Αθήνα:
Ε.Κ.Κ.Ε., 2000, 543-552: 548 επ. - συναφές και το δημοσίευμα της Μαρ. Πετροπούλου με τίτλο “Δύο στα τρία παιδιά τρώνε ξύλο από τους γονείς τους”, εφημ. “Το Βήμα” της 14.1.2000, σελ. Α20. Βλ. επίσης τα Πρακτικά Διήμερου Συνεδρίου με τίτλο
“Σπάζοντας τη Σιωπή. Βία στην Οικογένεια. Ένα έγκλημα πίσω από κλειστά παράθυρα”, που διοργανώθηκε από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας τον Ιούνιο
2000 (Αθήνα: Εκδόσεις Κ.Ε.Θ.Ι., 2000). Ως προς την κατά νόμο δυνατότητα ενός
γονέα να επιβάλλει σωματικές τιμωρίες στο παιδί του, βλ. ανωτ., σελ. 57 και σημ. 75.
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αυτή λειτουργούσε παλαιότερα, υπήρχε κοινότητα σκοπού (παραγωγή και κατανάλωση αγαθών που ικανοποιούν όλες σχεδόν τις ανάγκες
των μελών: οικιακή οικονομία). Η επίτευξη, δε, του σκοπού αυτού επιδιωκόταν από ολόκληρη την ομάδα συγγενών και φίλων, γεγονός που
επέτρεπε παράλληλα την ικανοποίηση συναισθηματικών αναγκών των
ανθρώπων αυτών (δικαίωση, αναγνώριση του έργου τους) και συντελούσε έτσι στην ομαλή μεταξύ τους επικοινωνία. Αντίθετα στη σύγχρονη (“πυρηνική” ή “παιδοκεντρική”), ελληνική οικογένεια εμφανίζονται έλλειψη κοινών σκοπών και δυσεπίλυτα διλήμματα μεταξύ ατομικών και συλλογικών επιδιώξεων ή μεταξύ οικογενειακών και κοινωνικών ρόλων, με επακόλουθο την αμφισβήτηση της κοινής πορείας, την
ανάπτυξη αισθημάτων καταπίεσης και την εμπλοκή της επικοινωνίας
μεταξύ των μελών της160.
Η συρρίκνωση της οικογένειας
H στροφή προς τη σύγχρονη μορφή της “πυρηνικής” οικογένειας
με μικρό αριθμό παιδιών προκύπτει και από στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος161. Πράγματι, κατά τις τελευταίες δεκαετίες διαπιστώνεται από τα στοιχεία αυτά συνεχής μείωση των με-

160. Βλ. Χ.Δ. Κατάκη, Οι τρεις ταυτότητες της ελληνικής οικογένειας, Αθήνα:
Κέδρος, 1984, ιδίως σελ. 182 επ., όπου σύνοψη των πορισμάτων και πίνακας βιβλιογραφίας (βλ. και τη νεότερη όγδοη έκδοση αυτού του σημαντικού βιβλίου από τις
εκδ. “Ελληνικά Γράμματα”, 1998, με επιμ. Ελένης Μανωλιτσάκη - Νίκα). πρβλ. επίσης σε γενικότερο επίπεδο Alvin Toffler, Το Τρίτο Κύμα, κατά μτφρ. Ερ. Μπαρτζινόπουλου, Αθήνα: Κάκτος 1982 (19801), κεφ. 17, σελ. 251 επ.
161. Βλ. Συνοπτικές Στατιστικές Επετηρίδες της ΕΣΥΕ, πίνακας για “νοικοκυριά και μέλη αυτών”, καθώς και τα στοιχεία που παρατίθενται στην ιστοσελίδα:
www.statistics.gr Ωστόσο, έως την έκδοση του παρόνος έργου τον Ιανουάριο 2013
δεν είχαν ακόμη δημοσιοποιηθεί τα στατιστικά στοιχεία της ΕΣΥΕ που προκύπτουν
για τα εδώ εξεταζόμενα θέματα από την Απογραφή του 2011. Αντιθέτως υπάρχουν
πρόσφατα σχετικά στοιχεία στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat και στη διαδικτυακή έκδοση: Eurostat
Yearbook 2011, με στοιχεία για την Ελλάδα έως περίπου το 2009.
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λών του κάθε “νοικοκυριού”: από 4,29 μέλη κατά μέσο όρο το 1920 σε
4,25 το 1940, 4,11 το 1951, 3,78 το 1961, 3,39 το 1971, 3,12 το 1981,
2,97 το 1991, 2,88 το 2001 και 2,67 το 2008162.
Αντίστοιχα, έχει συντελεσθεί σχετική μείωση του αριθμού των γάμων από 7,0 ανά 1.000 κατοίκους το 1960 σε 5,0 το 2000 και σε 5,2
το 2009163 και αύξηση των διαζυγίων (από 0,3 ανά 1.000 κατοίκους το
1960, σε 1,0 το 2000 και σε 1,2 το 2009)164, μείωση του αριθμού των
παιδιών, αν και με διακυμάνσεις, λόγω του αλλοδαπού πληθυσμού στην
Ελλάδα (π.χ. 2,2 παιδιά κατά μέσο όρο το 1980, αλλά 1,25 παιδιά το
2001, 1,86 το 2005 και 1,42 το 2011)165, αύξηση του αριθμού των ηλι-

162. Ως προς το τελευταίο διαθέσιμο στατιστικό στοιχείο του 2008, βλ. Μαν.
Δρεττάκη, μελέτη με τίτλο: Μείωση της συμμετοχής των νοικοκυριών στο ΑΕΠ την
τετραετία 2005-2008, εφημ. «Αυγή» της 12.1.2013 (προσβάσιμη διαδικυακά).
Για τα παλαιότερα στοιχεία, βλ. ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος 2002,
Αθήνα, 2003, Πίνακας ΙΙ: 20, σελ. 59. Επισημαίνεται ότι για τα στοιχεία απογραφής 2001 διαιρέθηκε ο συνολικός πληθυσμός (10.291.186) με τον συνολικό αριθμό νοικοκυριών (3.674.381) -βλ. www.statistics.gr/ Στατιστικά Στοιχεία/ Στoιχεία Απογραφής Πληθυσμού 2001/Πραγματικός Πληθυσμός.  
163. Ετσι, σύμφωνα με τη διαδικτυακή έκδοση της Eurostat: Eurostat
Yearbook 2011, σελ. 135. Aναλογη πτωτική τάση στον αριθμό των γάμων διαπιστώνεται και από τα κατά καιρούς διαθέσιμα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας της Ελλάδος – ΕΣΥΕ (www.statistics.gr): από 73.350 γάμους το 1971
σε 49.000 το 2000, αλλά σε 56.338 το 2010.
164. Βλ. σελ. 136 της προαναφερθείσας διαδικτυακής έκδοσης Eurostat
Yearbook 2011, καθώς και ανάλογα στοιχεία ης ΕΣΥΕ: από 3.675 διαζύγια το
1971 σε 11.309 το 2000 και σε 13.607 το 2009. Πρβλ. σχτ. δημοσίευμα της Μάρθας Καϊτανίδη στην εφημ. «Τα Νέα» της 22-23.11.2003, σελ. 24, καθώς και τα παλαιότερα στοιχεία (έως το 1997) στην «Ελευθεροτυπία» της 14.02.2001, σελ. 5455.
165. Βλ. τα στοιχεία της Eurοstat στην ιστοσελίδα: http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcod
e=tsdde220, πρβλ. ΕΣΥΕ, Συνοπτική Στατιστική Επετηρίδα 2002, πίνακες ΙΙ. 2
και ΙΙ. 5, σελ. 31-32. Εξάλλου, σύμφωνα με τις επισημάνσεις της ερευνητικής ομάδας του ΕΚΚΕ υπό τη διεύθυνση της Χάρης Συμεωνίδου στην έρευνά της με θέμα
“Κοινωνικο-οικονομικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της γονιμότητας στην Ελλά-
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κιωμένων άνω των 65 ετών (από 8% το 1961 και 12,7% το 1981 σε
17,8% το 2001 και 18,7 το 2009166), γενικότερη αποψίλωση της οικογένειας από άλλους συγγενείς (π.χ. γιαγιάδες, θείους), που παλαιότερα ασχολούνταν ενεργά με την ανατροφή των παιδιών167, και ταυτόχρονη, συχνά, επαγγελματική δραστηριοποίηση τόσο του συζύγου όσο
και της συζύγου168.
δα, τ. Α΄, Ανάλυση για την Περιοχή της Πρωτεύουσας”, Αθήνα, ΕΚΚΕ, 1992, σελ.
26, “από το 1981 η γονιμότητα μειώνεται και στη χώρα μας σε επίπεδα κατώτερα
του 2,1 παιδιά και για πρώτη φορά δεν εξασφαλίζεται η αναπλήρωση των γενεών,
αλλά μειώνεται συνέχεια με αποτέλεσμα να φθάσει το 1989 το 1,50 παιδιά ανά γυναίκα (Eurostat 1991)”. Ανάλογα διαπιστώνονται και στην ενδιαφέρουσα μελέτη
της Φάνης Πάλλη-Πετραλιά “Η άτεκνη χώρα. Δημογραφική Εξέλιξη - Προοπτικές”,
Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 1997, σελ. 22 επ., όπου και αναλυτικά συγκριτικά στοιχεία για
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
166. Βλ. σελ. 122 της προαναφερθείσας διαδικτυακής έκδοσης Eurostat
Yearbook 2011, καθώς και αντίστοιχα στοιχεία της ΕΣΥΕ, Συνοπτική Στατιστική
Επετηρίδα παλαιοτέρων ετών. Πρβλ. και το δημοσίευμα της εφημ. «Ελεύθερος Τύπος» της 28.6.1997, σελ. 29 κατά το οποίο η Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία ήδη του
1991 για την Ευρώπη των 12, συγκαταλεγόταν ανάμεσα στις 6 πιο γερασμένες χώρες της Ευρώπης, με ποσοστό 23,5% του πληθυσμού της να αποτελείται από άτομα άνω των 65 ετών.
167. Από την έρευνα της Καθηγ. Χρύσας Τζουμάκα-Μπακούλα που αναφέραμε
ήδη (ανωτ., σελ. 157 και σημ. 159), προέκυψε, πάντως, ότι το 1990 στις οικογένειες με επτάχρονα παιδιά που ερευνήθηκαν, το ποσοστό των παππούδων ή γιαγιάδων
που συγκατοικούσαν μαζί με τους γονείς έφθανε το 21,0%. Υπενθυμίζεται, όμως,
ότι η έρευνα αυτή αφορούσε όχι μόνο την περιοχή λεκανοπεδίου Αττικής, αλλ’ ολόκληρη την Ελλάδα, άρα και αγροτικές ή ημιαστικές περιοχές όπου η δομή της οικογένειας έχει ακόμη «πολυγενεακό» χαρακτήρα.
168. Ετσι, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ για το Γ΄ τρίμηνο 2012 (πίνακας με πληθυσμό ηλικίας 15 ετών και άνω κατά κατάσταση απασχόλησης, ομάδες
ηλικιών, οικογενειακή κατάσταση, φύλο και βαθμό αστικότητας), από ένα σύνολο 2.774.549 εγγάμων γυναικών, οι απασχολούμενες σε κάποια εργασία ή άνεργες
έφθαναν σε ποσοστό το 46,97% (το αντίστοιχο ποσοστό για το 1989 ήταν 38,6 %),
ενώ οι υπόλοιπες ανήκαν στον μη ενεργό πληθυσμό, ήσαν δηλ. νοικοκυρές, συνταξιούχοι ή σπουδάστριες –πρβλ. σχτ. σημείωμα της Αγάθας Ζαρακοβίτου στην εφημ.
«Ελευθεροτυπία» της 29.6.1992, σελ. 30-31:31.
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Πάντως θα πρέπει να επισημανθεί ότι η σύγχρονη ελληνική οικογένεια δεν εμφανίζει το στοιχείο της συναισθηματικής απομόνωσης,
που συνήθως θεωρείται χαρακτηριστικό της πυρηνικής οικογένειας.
Γι’ αυτό και ορισμένοι επιστήμονες προτείνουν να χρησιμοποιείται για
την Ελλάδα ο όρος “εκτεταμένη αστική οικογένεια”169 και όχι “πυρηνική οικογένεια”, ώστε να αναδειχθούν οι κοινές αξίες και οι προσωπικές
επαφές που αναπτύσσονται ακόμη και σήμερα στην ελληνική οικογένεια, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν παρατηρείται κάποια ψυχική απόσταση μεταξύ των μελών της, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν
οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή οι οικογένειες είναι μονογονεϊκές, «ανασυντεθειμένες» ή σε ελεύθερη συμβίωση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για
την ψυχολογικά ήρεμη ανάπτυξη των παιδιών που ζουν σε τέτοιες οικογένειες170.
Ψυχική απόσταση γονέων και παιδιών
Σε αναπλήρωση για την έλλειψη οικογενειακής ευρυθμίας και ψυχικής επαφής προς το παιδί τους, οι γονείς παρέχουν σ’ αυτό, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, κάθε είδους υλικά αγαθά αλλά και σημαντικές ελευθερίες που οι ίδιοι δεν είχαν. Στην προαναφερθείσα (ανωτ.,
σελ. 157 και σημ. 159) έρευνα της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (σελ. 19-20), διαπιστώθηκε ότι μόλις το 1,9%
των παιδιών έχει ένα μόνο ζευγάρι παπούτσια, πλην των αθλητικών. Το
169. Βλ. Δημ. Γεώργα, Η ψυχοδυναμική της οικογένειας στην Ελλάδα, περ.
“Αστυνομική Επιθεώρηση”, Νοέμβριος/ Δεκέμβριος 2001, σελ. 748-752: 750. Σε
επίρρωση αυτών των σκέψεων έρχεται και η διαπίστωση ότι, σύμφωνα με έρευνα
του “Ευρωβαρομέτρου” σε νέους 15-24 ετών από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (1997) υπό τον τίτλο “Νέοι της Ευρώπης”, οι Έλληνες νέοι, περισσότερο
από κάθε άλλο νέο της Ευρώπης (54,6%) απαντούν ότι δεν θα άφηναν τους γονείς
τους να ζήσουν σε οίκο ευγηρίας - βλ. σχτ. δημοσίευμα των Απ. Λακασά και Χρυσάνθης Φραντζεσκάκη στην εφημ. «Καθημερινή» της 25.01.1998, σελ. 26.
170. Πρβλ. Ιάκ. Φαρσεδάκη, Μερικές σκέψεις για την πρόληψη του εγκλήματος, εις: Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική. Προσφορά Τιμής για την
Αγλαΐα Τσήτσουρα, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα 2009, 55-66: 61.
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20,1% έχει δύο ζευγάρια παπούτσια, το 34,9% τρία, το 24,6% τέσσερα
και 18,5% πέντε και πάνω. Όπως παρατήρησε η επιστημονική υπεύθυνη της έρευνας, τότε Αναπλ. Καθηγήτρια Χρύσα Τζουμάκα-Μπακούλα,
“οι γονείς, στο πλαίσιο του υπερκαταναλωτισμού της σύγχρονης ζωής,
κατακλύζουν τα παιδιά με υλικά αγαθά, νομίζοντας ότι μ’ αυτά εκπληρούν γονικές υποχρεώσεις. Κατά βάση καλύπτουν ρόλους που ενδεχομένως αδυνατούν να εκφράσουν με πραγματική αφοσίωση, αγάπη και
ψυχική επικοινωνία”.
Τρόπος αγωγής του παιδιού και επιβαρύνσεις του
με πολύπλευρες δραστηριότητες
Συγχρόνως οι γονείς εναποθέτουν στο παιδί επαγγελματικές και
άλλες προσδοκίες ή ανεκπλήρωτους δικούς τους πόθους (κυρίως φοίτηση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα). Ωστόσο, οι προσδοκίες αυτές
είναι συχνά διαμετρικά αντίθετες προς τα ενδιαφέροντα και τις επιδιώξεις του παιδιού171. Εξάλλου, για την πραγμάτωση αυτών των προσδοκιών, οι γονείς επιχειρούν από νωρίς να εντάξουν το παιδί τους σ’ ένα
σιδηρό πρόγραμμα πολύωρης σχολικής και εξωσχολικής δραστηριότητας, με ελάχιστα περιθώρια χρόνου για παιχνίδι και πραγματική ψυχα-

171. Για το θέμα αυτό η Χάρις Κατάκη, ανωτ., σελ. 64 (βλ. και σελ. 169) παρατηρεί: «Μέσα από την επιτυχία των παιδιών οι γονείς αναζητούν να τραφούν ψυχολογικά. Ο τεχνητός αυτός, κοινός στόχος έχει γίνει προϋπόθεση για την ψυχολογική επιβίωση των μελών της οικογενείας». Σε ανάλογα συμπεράσματα καταλήγει
και παλαιότερη έρευνα που έγινε το 1979 από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών με γενικό θέμα την ελληνική οικογένεια και τα μεταβαλλόμενα πρότυπα της
πολιτιστικής της δραστηριότητας -βλ. V. Filias / G. Gizelis / R. Kaftanzoglou/ A.
Teperoglou, Changing Patterns of Cultural Activity within the Greek Family, εις:
M. Biskup/ V. Filias/ I. Vitanyi (eds.) The Family and its Culture. An Investigation
in Seven East and West European Countries, Budapest: Publishing House of the
Hungarian Academy of Sciences, 1984, 81-154: 100 επ., 132 επ. 139. Βλ. και παρουσίαση πορισμάτων της έρευνας αυτής, όπως και άλλων συναφών ερευνών, στην
εφημ. “Το Βήμα” της 6.2.2000, σελ. Α54-Α55, με τίτλο “Το οκτάωρο ενός 6χρονου
μαθητή” (επιμ. από τη Νότα Τρίγκα).
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γωγία ή άλλες δημιουργικές δραστηριότητες, καλλιτεχνικού ή αθλητικού χαρακτήρα. Κύρια πηγή ψυχαγωγίας καταλήγει έτσι να είναι η τηλεόραση. Ακόμη και στα επτάχρονα παιδιά της Α΄ Δημοτικού, σύμφωνα με την προαναφερθείσα έρευνα της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής172, ο
χρόνος κατανέμεται σχεδόν αποκλειστικά ανάμεσα στο διάβασμα και
την τηλεόραση:
Ένα στα τέσσερα παιδιά (23,2%) μελετάει 3-4 ώρες την ημέρα, και
ένα στα τρία (67,5%) 1-2 ώρες, ενώ το 86,4% των παιδιών αυτών
βλέπει καθημερινά τηλεόραση περί τις 3 ώρες. Εξάλλου ήδη στην
ηλικία αυτή των επτά ετών αρκετά παιδιά (εφόσον υπάρχουν και τα
απαραίτητα οικονομικά μέσα) παρακολουθούν κάθε εβδομάδα μια
ξένη γλώσσα (5,0%), ή μαθαίνουν κάποιο μουσικό όργανο (4,0%)
ή -ως προς τα κορίτσια- πηγαίνουν σε μαθήματα χορού (15,5%).
Αντίθετα, ένα σημαντικό ποσοστό (15 % των παιδιών αυτής της
ηλικίας) παίζουν από σπάνια έως καθόλου!

Όπως επισημαίνει και πάλι η υπεύθυνη της έρευνας, αποτελεί «το
μεγαλύτερο λάθος που μπορούμε να κάνουμε όταν αναγκάζουμε το παιδί
να ζει μια καταπιεστική ζωή που είναι υποχρεώσεις και μόνο (...). Ο σημαντικότερος κίνδυνος είναι η ανάπτυξη του άγχους “να τα προφτάσω
όλα!”. Τα παιδιά αυτά κινδυνεύουν να γίνουν αργότερα πολύ ευαίσθητα, με έλλειψη σιγουριάς για τον εαυτό τους. Κάθε μικρή αποτυχία θα
μεγαλοποιείται και θα θεωρείται μεγάλη ήττα, κυρίως όταν έχει δοθεί
από το περιβάλλον τους υπερβολική σημασία στις επιδόσεις στο σχολείο»173.

172. Χρ. Τζουμάκα-Μπακούλα, όπ. π., σελ. 19-20. Προς την ίδια κατεύθυνση
κινούνται και τα στοιχεία από την έρευνα της Εύης Ζαμπέτα, Η εκπαιδευτική πολιτική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 1974-1989, Αθήνα: Θεμέλιο 1994, σελ. 304
επ.
173. Βλ. εφημ. «Καθημερινή» της 22.10.1995, σελ. 14., όπου παρουσίαση
από τη Ναυσικά Καραμούζη των σχετικών ευρημάτων της έρευνας και των δηλώσεων της Χρ. Μπακούλα. Βλ. επίσης και το σημείωμα της Ισμ. Χαραλαμποπούλου στην
«Καθημερινή» της 28.6.1992, σελ. 12.
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Έλληνες έφηβοι και ελεύθερος χρόνος
Όμως και αργότερα, κατά την περίοδο της εφηβείας, το πρόγραμμα που ακολουθούν οι νεαροί μαθητές (σχολείο και προγραμματισμένες εξωσχολικές ασχολίες) δεν τους αφήνει παρά λιγοστό μόνο ελεύθερο χρόνο.
Όπως προέκυψε από έρευνα που διενήργησε το 1996 το Τμήμα
Κοινωνικής Παιδιατρικής του Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών “Π.
& Α. Κυριακού”, υπό την εποπτεία του τότε Δ/ντή του Τμήματος
Δρα Γ. Τσαρμακλή, με συμπλήρωση ερωτηματολογίου από 2.363
εφήβους και έφηβες σχολείων της Αττικής, περίπου το ¼ των ερωτηθέντων, δηλ. ένα ποσοστό 24,2 %, έχει ελεύθερο χρόνο μόνο τα
Σαββατοκύριακα. Όμως και από τους υπόλοιπους, οι περισσότεροι
δεν έχουν ελεύθερο χρόνο πάνω από μία (11,2 %) ή δύο ώρες ημερησίως (23,7 %), οπότε απλώς παρακολουθούν τηλεόραση επί μία
τουλάχιστον ώρα (65,5 %), παίζουν με τους φίλους τους (30, 6 %)
ή διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία (17,3%). Ενδέχεται ακόμη να ψυχαγωγούνται με παιχνίδια στον Η/Υ, αλλ’ όχι με δραστηριότητες
που απαιτούν κίνηση, ίσως και διότι δεν υπάρχουν πλέον οι αναγκαίοι ανοιχτοί χώροι. Αντίστοιχα, ο χρόνος που αφιερώνουν τα παιδιά στο παιχνίδι είναι από μηδενικός (21,2% !) έως ελάχιστος (38,2%
μόνο τα Σαββατοκύριακα!). Κυρίως (και εφόσον πάλι υπάρχει η οικονομική δυνατότητα από την πλευρά των οικογενειών τους) απασχολούνται μ’ ένα εξαιρετικά φορτωμένο πρόγραμμα εξωσχολικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει παρακολούθηση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (95,4%), άθληση σε οργανωμένους συλλόγους (75,3%), μαθήματα μουσικού οργάνου (27,4%), εκμάθηση χειρισμού Η/Υ (24,9%) και άσκηση στον χορό και το μπαλέτο
(19,0 %). Βεβαίως στις μεγαλύτερες τάξεις του Λυκείου το πρόγραμμα επιβαρύνεται περαιτέρω με την παρακολούθηση φροντιστηριακών μαθημάτων174. Μάλιστα, σύμφωνα με νεότερη πανελ-

174. Βλ. έρευνα των Αικ. Νεστορίδου, Ε. Κτενά, Αλ. Νικολάου-Παπαναγιώτου, Α. Κονδύλη, Γ. Τσαρμακλή, με θέμα: «Πώς καλύπτουν οι έφηβοι τον ελεύθερο
χρόνο τους», Περιλήψεις 22ου Ετήσιου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου (Αθήνα,
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λαδική έρευνα του Εθν. Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών σε μαθητές
Α’ Λυκείου, με την επιστημονική ευθύνη της κοινωνιολόγου Αφρ.
Τεπέρογλου, παρατηρείται διαφοροποίηση στον τρόπο ψυχαγωγίας/ διασκέδασης των μαθητών ανάλογα με το εάν προέρχονται ή
όχι από προβληματικές εκπαιδευτικά περιοχές (κριτήρια: μεγάλη
μαθητική διαρροή και υψηλά ποσοστά σχολικής αποτυχίας). Ειδικότερα, οι έφηβοι από αυτές τις περιοχές πηγαίνουν συχνότερα
από τους άλλους στις καφετέριες, και ασχολούνται λιγότερο με εκμάθηση ξένων γλωσσών, αθλητισμό, θέατρο και κινηματογράφο175.
Πάντως, το ερευνητικό αυτό πόρισμα θα πρέπει να προβληματίσει
γενικότερα, καθώς η λύση δεν είναι απλώς να παρασχεθεί στο παιδί περισσότερος ελεύθερος χρόνος εκτός σπιτιού, πράγμα το οποίο
θα το οδηγήσει ενδεχομένως σε ανεξέλεγκτες συναναστροφές ακόμη και με παραβατικά άτομα, αλλά να δοθούν στο παιδί κίνητρα για
απασχόληση και δημιουργία σε δραστηριότητες οι οποίες το ενδιαφέρουν πραγματικά και μέσω των οποίων μπορεί αυτό να αναπτύξει τα
ταλέντα και τις ικανότητές του (π.χ. ζωγραφική, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.λπ.), ενώ παράλληλα να αφιερωθεί ουσιαστικός χρόνος από
τους γονείς στο παιδί τους για συζήτηση και επικοινωνία.

Όπως παρατήρησε η παιδοψυχολόγος Μ. Ζερβάκη σχολιάζοντας
το πιεστικό και εν πολλοίς αψυχολόγητο πρόγραμμα, το οποίο επιβάλλουν οι γονείς στα παιδιά τους για τις εκτός σχολείου ώρες, «το παιδί
μπορεί να εξαρτηθεί άμεσα και απόλυτα από τους οργανωτές του χρόνου του, τους γονείς του, με πιο πιθανό αποτέλεσμα να παρουσιάσει
πολύ περισσότερα συμπτώματα ανωριμότητας από τους συνομηλίκους
του που έζησαν υπό διαφορετικές συνθήκες. Μπορεί να μη γίνει ...ρο7-11.5.1996), αριθμ. 316, σελ. 81. Ανάλογα είναι και τα πορίσματα έρευνας που διενεργήθηκε από τον κοινωνιολόγο-εκπαιδευτικό και πρώην συνεργάτη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Γιώργο Μακρίδη σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου της Αττικής - βλ. εφημ. “Η Καθημερινή” της 14.01.2001, σελ. 26 (παρουσίαση από τον
Αποστ. Λακασά). Μία σύνοψη των πορισμάτων της έρευνας αυτής δημοσιεύθηκε
και στην εφημ. «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία» της 22.12.1996, σελ. 55.
175. Bλ. περιληπτικό δημοσίευμα της Αύρας Γρηγορίου στην εφημ. “Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία” της 12.10.2003, σελ. 63.
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μποτάκι, αλλά υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να μην μπορέσει ποτέ να “ανακαλύψει“ τη δική του ταυτότητα και να ανεξαρτητοποιηθεί πλήρως από
τους γονείς του. Μία άλλη πιθανή συνέπεια είναι το παιδί αυτό κάποτε
να αντιδράσει δυναμικά: να φύγει από το σπίτι, να κάνει τολμηρά πράγματα, κακές παρέες και να διαταραχθεί η σχέση με τους γονείς του».
Οι αρνητικές επιπτώσεις αυτής της αγωγής για τον ανήλικο
Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτής της αγωγής από το σπίτι καταλήγει το
παιδί ή ο έφηβος να αποστερείται βαθμιαία την ουσιαστική επικοινωνία με τους γονείς του και να συνθλίβεται ψυχολογικά κάτω από το βάρος ενός υπερφορτωμένου προγράμματος, χωρίς πραγματική ψυχαγωγία και παιχνίδι. Επιπλέον κατακλύζεται από μια πληθώρα καταναλωτικών αγαθών που του προσφέρουν οι γονείς του πλουσιοπάροχα, χωρίς όμως να έχει εργασθεί ο ίδιος για να τα αποκτήσει και σχηματίζοντας έτσι μέσα του την εντύπωση ότι αρκεί να απαιτεί κάτι –έστω και
με βίαιο ή επιθετικό τρόπο- και οι άλλοι θα του το δώσουν.
Όλα αυτά, καθώς και η αντίστοιχη έλλειψη του απαραίτητου χώρου (και χρόνου) για παιχνίδι και ψυχαγωγία συντελούν ώστε να μεταπηδά το παιδί στην εφηβεία χωρίς να έχει βιώσει φυσιολογικά την παιδική του ηλικία και χωρίς να έχει, συνήθως, τύχει της απαραίτητης γονικής φροντίδας για την ψυχική του ανάπτυξη και ωρίμαση176. Επιπλέον πολλές φορές οι ίδιοι οι γονείς ενθαρρύνουν το παιδί, ιδίως όταν αυτό είναι κορίτσι, να υιοθετεί όλο και περισσότερο “μεγαλίστικες” συ-

176. Τα δυσμενή επακόλουθα αυτής της (corpore ή και animo) απομάκρυνσης των γονέων από το παιδί για την ανατροφή και την ψυχική του υγεία είχαν υπογραμμισθεί ιδιαίτερα από τον Ευάγγελο Παπανούτσο και τον Γεώργιο Χριστοδούλου
σε σχετικές εισηγήσεις «στρογγυλής τράπεζας» ήδη από το 1976 -βλ. περ. «Ελληνική Ιατρική», 45: 1976, 215-223˙ επίσης και από τον ψυχίατρο Ν.Κ. Ρασιδάκι, στη μελέτη του: Οικογενειακόν Περιβάλλον και Ανάπτυξις της Προσωπικότητος, Αθήναι 1970, 4 (ως προς τη λεγόμενη μητρική στέρηση)˙ πρβλ. και J. Bowlby,
Attachment and Loss, v. 1 (Attachment), Penguin Books 1969, v. II (Separation:
Anxiety and Anger), Penguin Books 1973, ανωτ., σελ. 37.
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νήθειες (ντύσιμο, αξεσουάρ, μακιγιάζ, εν γένει προκλητική εμφάνιση
στυλ “Λολίτας”), έστω και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εκδιώκεται
πρόωρα από τη ζωή του η παιδικότητα. Στην προώθηση αυτού του νέου τύπου νεαρής κοπέλας, που εκδηλώνεται με το λεγόμενο σύνδρομο KGOY (δηλ. Kids are getting older younger: τα παιδιά μεγαλώνουν όλο και νωρίτερα), συντελούν και παράγοντες όπως η τάση των
παιδιών να μιμούνται “είδωλα” και μάλιστα της ηλικίας τους, ο στόχος
πολλών γονέων να προετοιμάσουν τα παιδιά τους έγκαιρα “για τη ζωή”,
αλλά και η στρατηγική μεγάλων εταιριών ένδυσης και καλλυντικών να
επεκτείνουν τις αγορές τους (και τις εισπράξεις τους) σε τρυφερές ηλικίες παιδιών που μπορούν να καταναλώσουν εύκολα ό,τιδήποτε177. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο πρόωρης ενηλικίωσης, ακόμη και το στοιχείο της
πρώτης ερωτικής γνωριμίας χάνει ένα μεγάλο μέρος από τη λάμψη και
τη μαγεία του. Θα μπορούσε μάλιστα να παρατηρηθεί ότι και η λεγόμενη “γενετήσια απελευθέρωση” ναι μεν ευνόησε από την πλευρά της
μία ισότητα σχέσεων και μία πρώιμη ανάπτυξη ενδιαφέροντος στο παιδί για το μυστήριο της αναπαραγωγής, αλλά ότι τελικά συνέτεινε στην
αποψίλωση του ερωτικού στοιχείου από την προσωποπαγή και συναισθηματική του υπόσταση, στην εξασθένιση, έτσι, της ερωτικής ορμής
και στη βαθμιαία υποκατάστασή της από τη ροπή της βίας ως μέσου
εκτόνωσης178.

177. Βλ. το ενδιαφέρον δημοσίευμα της Μαρίας Δεληθανάση στην “Καθημερινή της Κυριακής”, 28.3.2004, σελ. 30.
178. Πρβλ. Anton -Andreas Guha, Σεξουαλικότητα και Πορνογραφία, μτφρ.
Γ. Βαμβαλή, Αθήνα: Επίκουρος, 1972 (19711), σελ. 20 επ. και 138 επ. και ήδη:
Θ. Παπακωνσταντίνου, Η απελευθέρωσις των ενστίκτων δημιουργεί δεσμά;, περ.
«Εικόνες» της 30.12.1966, σελ. 27. Βλ. επίσης γενικότερα: G.H. Seward/ R.C.
Williamson (eds.), Sex Roles in Changing Society, New York Random House,
1970.
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(β) Οι δυσλειτουργίες του σχολείου στην Ελλάδα
Το πρόγραμμα των μαθημάτων
Αλλά και το σχολείο, με τη σημερινή του δομή και λειτουργία,
δεν φαίνεται να βοηθεί στη διάπλαση ανθρώπων με μόρφωση, μέθοδο και χαρακτήρα. Το πρόγραμμα είναι συνήθως βεβαρημένο με σωρεία απαρχαιωμένων και στερεότυπων γνώσεων, οι οποίες μεταδίδονται στους μαθητές δογματικά και ανελεύθερα, χωρίς τον αναγκαίο
πνευματικό συναγερμό του διαλόγου με τον δάσκαλο και της συνεργασίας μαζί του.
Στις διαπιστώσεις αυτές είχε καταλήξει ήδη προ ετών και ο Θεόφραστος Γέρου εξετάζοντας και συγκρίνοντας το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με εκείνα άλλων χωρών179. Επίσης και άλλοι ερευνητές συνάγουν τα ίδια πορίσματα έπειτα από μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, του θεσμικού πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργούν τα σχολεία,
των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων που επέδρασαν -θετικά ή αρνητικά- στις κατά καιρούς εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και του περιεχομένου ορισμένων σχολικών βιβλίων. Αξιοσημείωτη είναι ιδίως, με
βάση τα κριτήρια αυτά, η ανάλυση του Πάνου Πολυχρονόπουλου180. Ο
συγγραφέας θεωρεί ότι με την εκπαίδευση που παρέχεται στους Έλληνες μαθητές η γνώση εμφανίζεται “αν-ιστορική, αντικειμενική και απόλυτη”, χωρίς ν’ αντιμετωπίζεται με αυτήν η μεταβαλλόμενη και δυναμική πραγματικότητα και χωρίς να ωθούνται οι μαθητές, μέσα από αυτήν,
στην ανάπτυξη κριτικής συνείδησης.

179. Θ. Γέρου, Δημοκρατική και Αντι-Δημοκρατική Εκπαίδευση, εφημ. «Το
Βήμα» 3.10.1974, σελ. 4 και 4.10.1974, σελ. 4.
180. Politics and Pedagogy in Greece: A. Critical and Creative Analysis and
Evaluation of the Ideological and the Knowledge Functions of the Greek School
System. 1950-1975, Διδ. Διατρ. Boston University, School of Education, 1976,
και σε ελληνική βελτιωμένη έκδοση: Παιδεία και Πολιτική στην Ελλάδα, τ. 1, 2,
Αθήνα: Καστανιώτης, 1980.
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Ο τρόπος διδασκαλίας
Επίσης η διδασκαλία της γνώσης αυτής, τουλάχιστον κατ’ εκείνη την περίοδο (1980), θεωρείται ότι γίνεται με μεθόδους δογματικές και καταναγκαστικές, που τείνουν σχεδόν αποκλειστικά στην εκμάθηση και συντήρηση αξιών του ισχύοντος κοινωνικοπολιτικού συστήματος και ελάχιστα στη μόρφωση, τη σημασιακή μάθηση, τη μεθοδολογία, την έρευνα και την αυτογνωσία181. Περαιτέρω, στο ίδιο πλαίσιο διαπιστώσεων, οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και
μαθητών κρίνονται ως διεπόμενες σε μεγάλο βαθμό από αυταρχισμό,
απόσταση, σοβαροφάνεια και φορμαλισμό. “Οι μαθητές”, συμπεραίνει
ο συγγραφέας Πάνος Πολυχρονόπουλος στην προαναφερθείσα μελέτη
του, “εθίζονται να μην τολμούν, να μην εξερευνούν, να μην πειραματίζονται, αλλά ν’ αποδέχονται. να μην είναι θαρραλέοι, να μην έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, να μην είναι ανεξάρτητοι, αλλά να συμμορφώνονται”182. Επίσης, ήδη από το 1984 ο τότε Υπουργός Παιδείας Απ.
Κακλαμάνης, με την ευκαιρία ενός σεμιναρίου για σχολικούς συμβούλους, είχε παραδεχθεί ότι το “εκπαιδευτικό μας σύστημα εξακολουθεί
βασικά να είναι ανελεύθερο, να πνίγει τον αυθορμητισμό του μαθητή
και τις δημιουργικές του ικανότητες, να υπερφορτώνει τη μνήμη του
και να αμβλύνει την κρίση του”183.
181. Επίσης και από νεότερη (Νοέμβριος 2002) έρευνα του ΟΟΣΑ (πρόγραμμα PISA για την Εκπαίδευση) προέκυψε ότι οι Έλληνες 15χρονοι μαθητές εμφανίζουν
ικανοποιητικές επιδόσεις στην αξιολόγηση ενός κειμένου, δηλ. στο να το αντιπαραβάλλουν με τις δικές τους γνώσεις (32,3% με μέσο όρο το 33,4%), αλλ’ ότι υστερούν
σημαντικότατα στο να αντλήσουν συγκεκριμένες πληροφορίες από το κείμενο και να
τις συνδυάσουν (17,6% έναντι μέσου όρου 32,8%), καθώς και να το ερμηνεύσουν επιτυχώς (19,9% έναντι μέσου όρου 31,6%). Εξάλλου, περισσότερα από 4 στα 10 κορίτσια (46%) στην ηλικία αυτή, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ 20 ευρωπαϊκών κρατών,
δεν διαβάζουν σχεδόν τίποτε εξωσχολικό εκτός από κάποια περιοδικά, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με ένα στα τέσσερα (24,7%) αγόρια: “Τα Νέα” της 15-16.2.2003, σελ. 18,
με τον χαρακτηριστικό τίτλο “Οι πιο… άκριτοι μαθητές στην Ευρώπη”.
182. τ. 2, σελ. 651-652.
183. Βλ. εφημ. «Ελεύθερος Τύπος» της 18-19.8.1984, σελ. 19.
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Η στάση των Ελλήνων μαθητών απέναντι στο σχολείο
και τους διδάσκοντες
Ωστόσο και κατά τα έτη που ακολούθησαν δεν φαίνεται να έγιναν
κάποια σημαντικά βήματα ώστε να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Είναι ενδιαφέρον να επισημανθεί ότι σε έρευνα που έγινε το 1995-1996
με την ευθύνη του εκπαιδευτικού Χαρ. Κωνσταντίνου μεταξύ 107 πρώην μαθητών και έπειτα πρωτοετών φοιτητών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι περισσότεροι ερωτηθέντες θεώρησαν ότι το σημερινό σχολείο μόνο “μέτρια”
(60,75%) ή και “λίγο” (35,51%) “προσπαθεί να ικανοποιήσει τις γνωστικές και ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες και ενδιαφέροντα των μαθητών” και ότι η επικοινωνία εκπαιδευτικού - μαθητών, με βάση τις σχολικές εμπειρίες των ερωτηθέντων, θα πρέπει να χαρακτηρισθεί ως “τυπική” (52,34%), “δύσκολη” (17,76%) ή και “ανύπαρκτη” (12,15%)184!
Επίσης οι ερωτηθέντες έκριναν σε μεγάλα ποσοστά ότι ο “εκπαιδευτικός επιδρά -διδάσκει, εξετάζει, οργανώνει, καθορίζει- με τρόπο μονόπλευρο στις παιδαγωγικές διαδικασίες” (76,64%) και ότι “δεν βοηθεί τους μαθητές να εκφράσουν αντίθετη άποψη σε θέματα ηθικών,
θρησκευτικών, κοινωνικών κ.λπ. αξιών, κανόνων και πρακτικών”
(60,75%, αν και οι υπόλοιποι εξέφρασαν την αντίθετη άποψη). Όπως
μάλιστα προέκυψε από άλλη έρευνα του εκπαιδευτικού Χρήστου Κάτσικα με κλειστό ερωτηματολόγιο σε 1.860 μαθητές, 154 εκπαιδευτικούς
και 136 γονείς (Οκτ. 1995 - Ιαν. 1996)185, κανείς από τους ερωτηθέ184. Βλ. Χαρ. Κωνσταντίνου, Σχολείο και προσευχή στη λυδία λίθο των μαθητών, περ. “Σύγχρονη Εκπαίδευση”, τχ. 85 (Νοέμ. - Δεκ. 1995), 47-53: 49 επ. Πρβλ.
εφημ. «Καθημερινή» της 30.1.1996, σελ. 1.
185. Βλ. Χρ. Κάτσικα, Το σχολείο των... δυσαρεστημένων, εφημ. “Τα Νέα” της
12.2.1996, σελ. 18-19. Παρόμοια είναι και τα πορίσματα έρευνας που διενεργήθηκε τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο 1999, με ατομικές συνεντεύξεις 350 μαθητών
λυκείου από το σύνολο της χώρας εκ μέρους της εταιρείας δημοσκοπήσεων V-PRC
για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και του Εθνικού Συμβουλίου
Νεολαίας. Αξιοσημείωτο είναι ιδίως ότι, όπως δήλωσαν οι μαθητές, εμπιστεύονται
τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα μαθήματα περισσότερο από το σχολείο και θεω-
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ντες δεν δήλωσε ικανοποιημένος από το εκπαιδευτικό σύστημα (τα ποσοστά “μη ικανοποίησης” ήσαν, αντίστοιχα, 89 %, 72 % και 81 %, αν
και η εικόνα των τάσεων θα ήταν ασφαλώς ακριβέστερη εάν υπήρχε και
μία ενδιάμεση κατηγορία [“έτσι και έτσι”] ανάμεσα στην “ικανοποίηση” και τη “μη ικανοποίηση”).
Ο προσανατολισμός της διδασκαλίας
Η άτεγκτη και αναχρονιστική μέθοδος διδασκαλίας που προκαλεί τη γενικότερη δυσαρέσκεια αποτελεί ασφαλώς ένα χρόνιο πρόβλημα της εκπαίδευσής μας και ανάγεται τόσο σε αναπαραγωγή αυταρχικών νοοτροπιών του παρελθόντος, όσο και σε έλλειψη κατάλληλων διδακτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους δασκάλους και καθηγητές, γεγονός που οδηγεί σε αποθέωση της αποστήθισης και αντίστοιχη υποβάθμιση του κριτικού πνεύματος των μαθητών186. Εξάλλου, οι εκπαιδευτικοί μας ούτε αμείβονται ικανοποιητικά,
ώστε να αφιερώνονται απόλυτα στο έργο τους187, ούτε επιλέγουν συρούν ότι οι καθηγητές τους απαιτούν αποστήθιση μαθήματος και διδάσκουν χωρίς
να δημιουργούν ενδιαφέρον για το μάθημα: “Τα Νέα” της 5-6.08.2000, σελ. 12-13.
Για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το σύγχρονο ελληνικό σχολείο, βλ. π.χ. τις
γνώμες των Ιντρο Εριόνα και Στέλιου Αντωνόπουλου στο συλλογικό έργο: Μαρ. Δημοπούλου/ Γιώτας Κατσίκη/ Μπαϊτζάρ Μαρντικιάν-Γαζεριάν (επιμ.), Η οικογένεια
και το σχολείο, Αθήνα: Appleprint/ Συμβούλιο Επιμόρφωσης στην Κοινωνική Εργασία, 2009, 77-80, ενώ από την πλευρά των εκπαιδευτικών βλ.ίδίως: Μάριου Κουκουνάρα-Λιάγκη (επιμ.), Τάξη + Αταξία. Οι νέοι φωνάζουν, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη:
Ακρίτας, 2011.  
186. Πρβλ. σημείωμα του πανεπιστημιακού Ι. Στ. Παπαδόπουλου στα «Νέα»
της 23.6.1997, σελ. 17: «Το μεγαλύτερο προσόν για επιτυχία αποτελεί η ικανότητα
αποστήθισης. Έτσι, μπορεί να αποκλειστούν έξυπνα παιδιά, για τα οποία η αποστήθιση μπορεί να είναι μαρτύριο». Επίσης, ο εκπαιδευτικός Σαράντος Καργάκος ανέδειξε το πρόβλημα αυτό με τον γνωστό καυστικό του τρόπο: «Το έμβλημα πια του
ελληνικού σχολείου δεν είναι η γλαυξ, είναι ο παπαγάλος, ο μαθητής-βλαξ που καταπίνει σελίδες σαν χάπια και που θεωρεί ως σωστό ό,τι γράφει το σχολικό» (περ. «Ευθύνη», τχ. 395, Νοέμβριος 2004, 548-550).
187. Όπως διαπιστώθηκε από κοινή έρευνα των Πανεπιστημίων Αιγαίου, Ιω-

202

III. Θεωρίες για την παραβατικότητα

νήθως το λειτούργημά τους ως πρώτη προτίμηση188, αλλά ούτε και
αννίνων και Αθηνών, οι δάσκαλοι σε ποσοστό 72% αναγκάζονται, λόγω οικονομικής ανεπάρκειας του μισθού τους, να κάνουν και δεύτερη δουλειά –βλ. δημοσίευμα της Βένης Παπαδημητρίου στην εφημ. «Απογευματινή» της 8.2.2009, σελ. 1011. Εξάλλου, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την Εκθεση του ΟΟΣΑ για «Καλύτερες επιδόσεις και επιτυχείς μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση – προτάσεις για την
εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα» (Αύγουστος 2011), μολονότι το κόστος μισθών ανά μαθητή στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα υψηλό (3.170 δολάρια, έναντι 2.309
δολάρια κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ), όμως το ετήσιο εισόδημα των Ελλήνων εκπαιδευτικών είναι από τα χαμηλότερα των χωρών-μελών του Οργανισμού.
Και τούτο διότι το σύνολο των διδακτικών ωρών των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα είναι μικρότερο από εκείνο άλλων χωρών, εξαιτίας και του θερμού κλίματος, που
«κλείνει» τα σχολεία νωρίς το καλοκαίρι, καθώς και του μικρού, σχετικά, αριθμού
μαθητών ανά τάξη (η χώρα μας κατέχει τη μικρότερη αναλογία μαθητή – καθηγητή) –βλ. εφημ. «Καθημερινή» της 3.8.2011, σελ. 6. Ανάλογες διαπιστώσεις υπάρχουν και στην Εκθεση ΟΟΣΑ για το 2012: Education at a glance, προσβάσιμη
στο διαδίκτυο: www.oecd.org/edu/eag2012.htm και παρουσίασή της στην εφημ.
«Τα Νέα» της 23.10.2012, σελ. 11 και της 13.12.2012, σελ. 20-21. Επίσης, σύμφωνα με την αντίστοιχη έκθεση του ΟΟΣΑ για το 2003, που δημοσιεύθηκε στην
εφημ. “Απογευματινή” της 18.9.2003, σελ. 19, οι καθηγητές γυμνασίου στην Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιαπωνία, την Ισπανία και την Κορέα χρειάζεται να εργασθούν
περισσότερα από 30 χρόνια προτού φθάσουν στο ανώτατο μισθολογικό επίπεδο,
ενώ σε άλλες χώρες όπως η Δανία, η Μ. Βρετανία και η Αυστραλία, ο χρόνος αυτής της αναμονής είναι μόνο 11 έτη. Πάντως, σύμφωνα με σχετική έρευνα της Διεθνούς Ένωσης για την Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Επίδοσης, μαθητές από χώρες με χαμηλότερη κατά κεφαλή επένδυση στην εκπαίδευση, όπως η Σλοβακία και
η Βουλγαρία, σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις στα μαθήματα -π.χ. στα μαθηματικά
και τις φυσικές επιστήμες, από ό,τι οι Έλληνες μαθητές -βλ. σχετ. παρουσίαση των
αποτελεσμάτων της έρευνας από τον Κωνστ. Ζούλα στην εφημ. «Καθημερινή» της
22.6.1997, σελ. 28 και της 29.6.1997, σελ. 22. Νεότερα στοιχεία εμφανίζουν ωστόσο τους Ελληνες μαθητές να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους στον διαγωνισμό PISA,
που διοργανώνεται από τον ΟΟΣΑ με εξέταση 15χρονων μαθητών σε θέματα κατανόησης κειμένου, φυσικών επιστημών και μαθηματικών: Σημείωμα του Απ. Λακασά στην εφημ. «Καθημερινή» της 8.12.2010, σελ. 7, αλλά και στην ίδια εφημερίδα της 4.3.2012, σελ. 24..
188. Τουλάχιστον όσον αφορά τους δασκάλους του δημοτικού σχολείου, οι
περισσότεροι (70%), σε σχετική έρευνα που έγινε το 1985 σε δείγμα 107 διδασκά-

III. Θεωρίες για την παραβατικότητα

203

γνωρίζουν, όπως ομολογούν οι ίδιοι189, το πώς να διδάσκουν.
Πέρα όμως από τον ανεδαφικό τρόπο διδασκαλίας, αυτό που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα είναι ο προσανατολισμός της διδασκαλίας των σχολικών μαθημάτων προς την κατεύθυνση -προπάντων- της
επιτυχούς εισαγωγής σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Διδάσκοντες και διδασκόμενοι (όταν αυτοί, αντίστοιχα, δεν απεργούν ή δεν
κάνουν καταλήψεις...) αναλίσκουν έτσι τις δυνάμεις τους απλώς στην
“κάλυψη” της διδακτέας ύλης και δη με κύρια έμφαση στα μαθήματα
εκείνα που αποτελούν αντικείμενο εξέτασης για τα Α.Ε.Ι. Καταλήγει
δηλ. το σχολικό πρόγραμμα να είναι μόνον ένας προθάλαμος προετοιμασίας εξετάσεων, η δε τρίτη λυκείου, ειδικότερα, όπως τόνισε και ο πρ.
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Πέτρος Γέμτος, “ν’ αποκολλάται
από τη γενική εκπαίδευση και να μετατρέπεται σ’ ένα είδος φροντιστηρίου”190. Η κατάσταση αυτή δεν φαίνεται να έχει βελτιωθεί σημαντικά
λων (βλ. Αλεξάνδρας Φρειδερίκου/ Φανής Φολέρου -Τσερούλη, Οι δάσκαλοι του δημοτικού σχολείου, Αθήνα: Ύψιλον, 1991, σελ. 56 επ., 13 επ., 263), παραδέχθηκαν
ότι επέλεξαν το επάγγελμα του δασκάλου αναγκαστικά, «ως μοναδική δυνατότητα
φυγής προς ένα καλύτερο μέλλον» . Βλ. εφημ. «Εξουσία» της 17.5.1997, σελ. 23.
189. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν ιδίως από έρευνα που πραγματοποίησε το
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας της ΟΛΜΕ: Στην ερώτηση που απηύθυναν οι ερευνητές προς τους καθηγητές Μ.Ε. περί του εάν “το Πανεπιστήμιο σάς βοήθησε σε διδακτικές μεθόδους”, πάνω από ένας στους δύο (51,0%) απάντησαν “καθόλου”! βλ. σχτ. δημοσίευμα της Νότας Τρίγκα στην εφημ. “Το Βήμα” της 16.12.1999, σελ.
Α22-Α23. Επίσης και κατά νεότερα στοιχεία, πάνω από 2.000 είναι οι εκπαιδευτικοί
που δεν έχουν το λεγόμενο «παιδαγωγικό πτυχίο», αυτό δηλ. που χορηγείται από
την πρώην ΣΕΛΕΤΕ (ήδη ΑΣΠΑΙΤΕ) και αποτελεί την επίσημη πιστοποίηση της
παιδαγωγικής τους επάρκειας –βλ. σχτ. δημοσίευμα του Φάνη Καλαντζή στην εφημ.
«Κόσμος του Επενδυτή» της 16.10.2005, σελ. 46. Περαιτέρω, σύμφωνα με αυτοαξιολόγηση στην οποία μετέσχαν 6.500 εκπαιδευτικοί, 49% ανέφεραν ότι η επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση που λαμβάνουν είναι ανεπαρκής: δημοσίευμα
του Απ. Λακασά στην εφημ. «Καθημερινή» της 28.1.2012, σελ. 14.
190. Βλ. συνέντευξη του Π. Γέμτου προς τη Γεωργία Καρρά, που δημοσιεύθηκε
στην εφημ. «Τύπος της Κυριακής» της 20.8.1995, σελ. 38 με τον χαρακτηριστικό
τίτλο «Κανόνας στην Παιδεία η προχειρότητα». Παρόμοια παρατήρηση έγινε και
έπειτα από 8,5 χρόνια, το 2004, από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών Γε-
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τα τελευταία χρόνια, παρά τις εν τω μεταξύ εξαγγελθείσες «εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις»191. Όπως παρατήρησε τον Μάρτιο του 2012 η
Βάσω Χατζηνικήτα, Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ερευνας στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, «Το σχολείο (κυρίως το γυμνάσιο και λύκειο) δίνει μεγάλη βαρύτητα στις γνώσεις που σχετίζονται με τις εξετάσεις για τα ΑΕΙ και παραμελεί αυτές που αφορούν τη γενική παιδεία.
Και τις δύο κατηγορίες γνώσεων τις προσφέρει, απέχοντας πολύ από
τη βιωματική καθημερινότητα των μαθητών, και με την πλειονότητα
των καθηγητών να στερείται, ακόμη και σήμερα, βασικής παιδαγωγικής και διδακτικής συγκρότησης»192.
Σχολεία με έμφαση στους “ολίγους και εκλεκτούς”
Στο πλαίσιο αυτού του ανεδαφικού και άστοχου εκπαιδευτικού
προσανατολισμού, το κύριο βάρος επικεντρώνεται όχι στη μετάδοση
ώργιο Μπαμπινιώτη: “Το Λύκειο ως παιδευτική βαθμίδα έχει στην ουσία αχρηστευθεί, έχοντας μεταβληθεί σε φροντιστήριο για τα Α.Ε.Ι., έχει δε υποβαθμισθεί τραγικά ο ρόλος των εκπαιδευτικών”  - βλ. εφημ. “Το Βήμα” της 25.1.2004, σελ. Α33.  
191. Για μια κριτική προσέγγιση της πιο πρόσφατης από τις μεταρρυθμίσεις
αυτές, βλ. το ειδικό αφιέρωμα/ ένθετο Forum της εφημ. «Εθνος» της 11.2.2012.
Ανεξάρτητα, πάντως, από τις εκάστοτε μεταρρυθμίσεις του εξεταστικού συστήματος, ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα άλλο εγχείρημα του Υπ. Παιδείας, αυτό, δηλ., που
παρέχει στους μαθητές βοήθεια για τις πανελλαδικές τους εξετάσεις υπό μορφή ηλεκτρονικού φροντιστηρίου, στην ιστοσελίδα: www.study4exams.gr
192. Βλ. σχτ. δημοσίευμα του Απ. Λακασά στην εφημ. «Καθημερινή» της
4.3.2012, σελ. 24. Επίσης και από πανελλαδική έρευνα που διενεργήθηκε από την
ΟΛΜΕ και το Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕΜΕΤΕ) της ΟΛΜΕ, σε σύνολο 1.475 εκπαιδευτικών γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και ειδικών σχολείων, προκύπτει ότι σύμφωνα με τα 2/3 (67,4%) των συμμετεχόντων, το πρόγραμμα του σχολείου συμβάλλει από λίγο έως καθόλου στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και των
δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών˙ ακόμη, το 81,9% θεωρεί ότι το ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων είναι από αρκετά έως πολύ επιβαρημένο, ενώ σχεδόν
9 στους 10 (88,9%) δηλώνουν ότι η επιμόρφωσή τους στα νέα προγράμματα και
τα αντίστοιχα βιβλία είναι ανεπαρκής έως λίγο επαρκής –βλ. εφημ. «City Press»
της 6.5.2008, σελ. 5 (δημοσίευμα του Δημ. Χρυσικόπουλου) και «Metropolis» της
ίδιας ημέρας, σελ. 9 (δημοσίευμα του Ανδρ. Γιαννόπουλου).
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εποικοδομητικών γνώσεων και μόρφωσης προς όλους τους μαθητές, αλλά στην προώθηση αυτών που είναι καθ’ υπόθεση “ικανοί” να έχουν
καλή σειρά επιτυχίας στις εξετάσεις για Α.Ε.Ι. και στην εντατική τους
προετοιμασία. Σύμφωνα με την εύστοχη παρατήρηση του Χρήστου Κάτσικα, «στις τάξεις των 30-35 μαθητών, κάτω από το βάρος ενός ισοπεδωτικού, μονολιθικού και άκαμπτου αναλυτικού προγράμματος που
“τρέχει”, ένας εκπαιδευτικός -ο οποίος αγνοεί ότι η σχολική καθυστέρηση και οι μαθησιακές δυσκολίες συνδέονται στενά με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του μαθητή- αρκετές φορές αισθάνεται ότι δεν
έχει την πολυτέλεια να “επιμείνει” σ’ εκείνους που φαίνονται “ξένοι”
προς το μάθημα»193. Εάν τώρα, λάβει κανείς υπόψη του ότι από τους
30-35 μαθητές μιας τάξης μόνον ορισμένοι (παλαιότερα 8-9, τώρα πάντως, ίσως περί τους 20-25) έχουν κάποια στατιστική πιθανότητα να
εισέλθουν σε κάποιο πανεπιστημιακό ή τεχνολογικό ίδρυμα194 ικανό
193. Βλ. την προαναφερθείσα (σημ. 185) έρευνα του Χρ. Κάτσικα με τίτλο
«Το σχολείο των... δυσαρεστημένων» στην εφημ. «Τα Νέα» της 12.2.1996, σελ.
18-19: 18.
194. Το ποσοστό αυτών που επιτύγχαναν παλαιότερα στις γενικές εξετάσεις
ήταν περίπου 27% του συνολικού αριθμού των υποψηφίων -που ανέρχονταν π.χ.
σε 167.322 το 1996- και πάντως λόγω αύξησης του αριθμού προσφερομένων θέσεων κατά τα τελευταία έτη, αλλά και μείωσης του αριθμού των υποψηφίων, έφθασε το 73,3% για το 2003 (πρβλ. εφημ. «Το Βήμα» της 6.1.2004, σελ. 23) και το
69,4% για το 2012 (εφημ. «Καθημερινή» της 28.8.2012, σελ. 3). Ωστόσο, σημασία δεν έχει μόνο το εάν κάποιος υποψήφιος εισάγεται τελικά σε μια σχολή, αλλ’ επίσης το εάν η σχολή αυτή καλύπτει τα ενδιαφέροντά του και το εάν οι απόφοιτοι αυτής
της σχολής βρίσκουν εύκολα εργασία. Από την άποψη αυτή τα στοιχεία δεν είναι ενθαρρυντικά. Π.χ., στις υψηλόβαθμες σχολές με μεγάλη προοπτική απασχόλησης,
οι υποψήφιοι που επέτυχαν τελικά να εισέλθουν στη σχολή της πρώτης προτίμησής
τους ήσαν κατά το 2002 μόλις ένας στους πέντε (ποσοστό 17,9%: εφημ. «Καθημερινή» της 18.5.2003, σελ. 27) και κατά το 2012 ένας στους δέκα! (εφημ. «Καθημερινή» της 28.8.2012, σελ. 3). Πάντως, και οι σχολές πρώτης προτίμησης συνήθως δεν προσδιορίζονται τα τελευταία χρόνια από τα πραγματικά ενδιαφέροντα
και τις όποιες κλίσεις των υποψηφίων, αλλά πρωτίστως από την ανάγκη για «δουλειά και γρήγορα» (πρβλ. σημείωμα του Απ. Λακασά με αυτόν ακριβώς τον τίτλο,
στην «Καθημερινή» της 19.11.2005, σελ. 7), καθώς και από την όποια δυνατότη-
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να καλύψει τις εν γένει επιλογές τους, τότε γίνεται αμέσως αντιληπτό
ότι για τους υπόλοιπους μαθητές το σχολείο προσλαμβάνει την εικόνα μιας “αβάστακτης ελαφρότητας“ και ενός εξουθενωτικά άχρηστου
χρόνου, αφού ακόμη και η απόκτηση ενός απολυτηρίου λυκείου δεν
μπορεί πλέον από μόνη της να τους ανοίξει κάποια επιθυμητή προοπτική. Γι’ αυτό άλλωστε και από εκείνους που δεν επιτυγχάνουν στις γενικές εξετάσεις, μόνον ένα υπολογιζόμενο ποσοστό 16,5% εισέρχεται μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων στην αγορά εργασίας. Οι υπόλοιποι ξαναδοκιμάζουν ή αναζητούν διεξόδους σε δημόσια Ι.Ε.Κ, ιδιωτικά
μεταλυκειακά κέντρα και πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Τα αδιέξοδα της πλειονότητας των μαθητών
Υπό τα δεδομένα αυτά, οι δυσλειτουργίες του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος εκδηλώνονται κυρίως προς τρεις κατευθύνσεις,
αντίστοιχες με την έκταση του ενδιαφέροντος και των προσδοκιών που
επενδύουν οι διάφορες κατηγορίες μαθητών στο σχολείο: Μία ομάδα
μαθητών, αυτοί δηλ. που έχουν σοβαρές ελπίδες να καλύψουν στις γενικές εξετάσεις τις κατά προτεραιότητα επιλογές τους, υφίστανται τη
δοκιμασία μιας εξοντωτικής προετοιμασίας μέσα σ’ ένα γενικότερο κλίμα μηχανιστικής μάθησης και αποστήθισης, αλλά και αγχώδους ανταγωνισμού, αφού, λόγω του περιορισμένου αριθμού (numerus clausus)
των εισακτέων, η επιτυχία του ενός μπορεί να σημάνει την αποτυχία
του άλλου. Μία άλλη μικρή ομάδα μαθητών, συνήθως με υποεπίδοση ή
αποτυχίες στο σχολείο, εγκαταλείπουν πρόωρα τις γυμνασιακές σπουδές (το ποσοστό τους για το 2011 υπολογιζόταν από τη Εurostat σε

τα να είναι οι σχολές κοντά στον τόπο διαμονής τους («Καθημερινή», φύλλο της
29.7.2012, σελ. 27). Επίσης και κατά έρευνα που διενεργήθηκε το 2005, με βάση
τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας για τις επιλογές  Τμημάτων των υποψηφίων
στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, μεγάλα ποσοστά «συνειδητής επιλογής» εμφανίζουν
μόνο οι αντίστοιχες σχολές υψηλού ενδιαφέροντος, ενώ η πλειονότητα των υπόλοιπων φοιτητών σπουδάζει απλώς για… να σπουδάσει –βλ. το σημείωμα της Μάρνυς
Παπαματθαίου στην εφημ. «Το Βήμα» της 29.1.2006, σελ. Α 40.
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13,1% του συνολικού ελληνικού πληθυσμού μαθητών195 –βλ. και κατωτ., σελ. 186), περισσότεροι, δε, από τους μισούς (60%), εισέρχονται στην αγορά εργασίας ως οικοδόμοι, μηχανικοί αυτοκινήτων, κομμώτριες κ.λπ.196. Θα πρέπει εδώ να τονισθεί ότι αυτοί που εγκαταλείπουν τις γυμνασιακές σπουδές τους ή αποτυγχάνουν στις γενικές εξετάσεις προέρχονται συνήθως από οικογένειες χαμηλής κοινωνικο-οικονομικής διαστρωμάτωσης, που διαμένουν πολύ περισσότερο στις υποβαθμισμένες περιοχές της Δυτικής Αττικής (Περιστέρι, Αγ. Βαρβάρα,
Αιγάλεω κ.λπ.), παρά σε άλλες ευπορότερες περιοχές, όπως ο Χολαργός και το Μαρούσι197. Τέλος, μία τρίτη μεγάλη ομάδα μαθητών, αυτοί

195. Βλ. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_
2020_indicators/headline_indicators/ Greece Σημειώνεται ότι κατά εκτιμήσεις
της ΟΛΜΕ, οι περισσότεροι μαθητές εγκαταλείπουν τις σπουδές τους λόγω της
οικονομικής κρίσης, προκειμένου να «βγούν στο μεροκάματο» και να συμβάλουν
έτσι στο οικογενειακό εισόδημα (βλ. εφημ. «δημοκρατία» της 28.6.2012, σελ. 27˙
πρβλ. και εφημ. «Επενδυτής» της 15-17.6.2012, σελ. 46, καθώς και σχτ. δημοσίευμα του Χρ. Κάτσικα στην εφημ. «Τα Νέα» της 28.7.2006, σελ. 13). Για μιαν επισκόπηση προγενέστερων στοιχείων σχολικής διαρροής στην Ελλάδα, βλ. σχτ. μελέτη του Μαν. Δρεττάκη στην εφημ. «Καθημερινή» της 7.5.2006, σελ. 27.
196. Τα στοιχεία προέρχονται από έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με
συντονιστή τον Σταμάτη Παλαιοκρασσά και τίτλο: «Οι μαθητές που εγκαταλείπουν
τις σπουδές τους στο γυμνάσιο και οι ανάγκες τους για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση». Μία παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας έγινε από τον Σπ. Γκουτζάνη στην εφημ. «Καθημερινή» της 16.6.1996, σελ. 20. Kατά
την ΟΛΜΕ (Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης), ο αριθμός των μαθητών που εγκατέλειψαν τη λυκειακή τους εκπαίδευση κατά τα έτη 1997-2000 ανέρχεται σε 55.279 άτομα, δηλ. ποσοστό 45,8% του συνόλου των αντίστοιχων μαθητών
- βλ. δημοσίευμα της Μάρνυς Παπαματθαίου,  εφημ. «Το Βήμα» της 25.7.2000,
σελ. Α16-Α17.
197. Πρβλ. Χρ. Κάτσικα, δημοσίευμα στην εφημ. «Τα Νέα» της 26.6.2006,
σελ. 11, με τίτλο: «Η …χωροταξία του βαθμού». Ανάλογες διαπιστώσεις γίνονται και εάν μελετηθεί το ποσοστό επιτυχίας μαθητών από υποβαθμισμένες οικονομικά περιοχές της χώρας, όπως οι νομοί Ευρυτανίας, Ξάνθης και Ροδόπης, όπου
τα μόρια που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι είναι ιδιαίτερα χαμηλά –βλ. σχτ. έρευνα
της ΓΣΕΕ για την πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση, εφημ. «Καποδιστριακό»
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δηλ. που ούτε τρέφουν ελπίδες να πετύχουν κάπου, αλλά ούτε και έχουν
κάποια πίεση να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους, εγκλωβίζονται αναγκαστικά στο περιθώριο της μαθησιακής διαδικασίας198, την οποία συνεπώς βιώνουν ως άχρηστο και χαμένο χρόνο, και διαμορφώνουν έτσι
μια τουλάχιστον αδιάφορη, αν όχι εχθρική, ψυχολογία απέναντι στον
θεσμό του σχολείου, αλλά και γενικότερα απέναντι στους κοινωνικούς
θεσμούς199. Γενικότερο αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να μην
αποκτούν οι Ελληνες μια καλή σχέση ούτε με το βιβλίο, ούτε και με τις
πολιτιστικές δραστηριότητες, τουλάχιστον σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρώπης200.

(Παν/μιο Αθηνών) της 1.5.2009, σελ. 1 και 3 και της 1.6.2009, σελ. 3, καθώς και
εφημ. «Ελευθεροτυπία» της 21.4.2009, σελ. 16-17 (σχολιασμός των πορισμάτων
της έρευνας από τον Ν. Φωτόπουλο). Πρβλ. και κατωτ., σελ. 179 και σημ. 208.
198. Αξιοσημείωτο είναι ότι σύμφωνα με τη μελέτη “European Education
Production Functions” που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα όπου στην ίδια τάξη υπάρχουν τόσοι μαθητές με
τόσο καλές και τόσο κακές αποδόσεις. Υπολογίζεται ότι η «ψαλίδα» φθάνει στο
19% της βαθμολογίας! βλ. εφημ. «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία», ένθετο «Οικονομικά», της 19.10.2003, σελ. 13.
199. Πρβλ. Έφης Λαμπροπούλου, Κοινωνικός Έλεγχος του Εγκλήματος,
Αθήνα: Παπαζήσης,  1994, σελ. 86. Μία ενδιαφέρουσα λογοτεχνική προσέγγιση
του πώς το άκαμπτο σχολικό σύστημα (καθηγητές τυπικοί και μακριά από τα παιδιά) και οι άκαμπτοι, παραδοσιακοί γονείς εξωθούν ορισμένους δωδεκάχρονους μαθητές να οργανωθούν σε συμμορία, προσφέρει το έργο της Βιρζινί Λου «Κόκκινη
κάρτα στη βία!», μτφρ. Πόλυ Μοσχοπούλου, Αθήνα: Άγκυρα, 2003.
200. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, ούτε ένα, έστω, βιβλίο κατά τους τελευταίους 12 μήνες δεν είχαν διαβάσει 41% των συμπολιτών μας, έναντι 29% που είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Επίσης, κάτω του μετρίου είναι και οι επισκέψεις Ελλήνων σε μουσεία και αίθουσες τέχνης στην ίδια περίοδο: μόλις 25%, έναντι 41% των Ευρωπαίων πολιτών –βλ. σχτ. δημοσίευμα της εφημ. «Metropolis»
της 30.10.2007, σελ. 12. Παρόμοιες διαπιστώσεις, ότι δηλ. 43,8% των Ελλήνων δεν
διαβάζει καθόλου βιβλία, προκύπτουν και από έρευνα της VPRC, που δημοσιεύθηκε στην εφημ. «Καθημερινή» της 6.2.2005, σελ. 25, με επιμέλεια του Σπ. Κάραλη.
Ειδικά ως προς το πόσο λίγα εξωσχολικά βιβλία διαβάζουν οι 15χρονοι, Έλληνες μαθητές και μαθήτριες, βλ. ανωτ., σελ. 168 και σημ.181.
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Τυφλές αντιδράσεις στη δυσλειτουργία του σχολικού συστήματος
Δεν προκαλεί, ίσως έκπληξη, εν όψει των σχολικών δυσλειτουργιών που επισημάνθηκαν, ότι, σύμφωνα με πανελλήνια έρευνα ερωτηματολογίων σε 1.860 μαθητές γυμνασίων και λυκείων του εκπαιδευτικού
Χρήστου Κάτσικα, οι 9 στους 10 δηλώνουν πως οι καλύτερες στιγμές
τους στο σχολείο είναι όταν βρίσκονται ... “εκτός μαθήματος”! (43%
στις εκδρομές, 32% στο διάλειμμα, 16% σε εκδηλώσεις, σχολικές εορτές κ.λπ. και μόλις 9% στο μάθημα)201. Και δεν είναι δυσεξήγητο, κάτω από την ίδια αυτή οπτική σκοπιά, το γεγονός ότι ιδίως κατά τη δεκαετία του ’90 αλλά και αργότερα σημείωσαν ιδιαίτερη έξαρση οι “καταλήψεις” σχολικών κτιρίων, και μάλιστα συνήθως χωρίς συγκεκριμένους λόγους και αιτήματα202, αλλά με κύριο σκοπό τον “χαβαλέ”, την
απόλαυση μιας ανεμπόδιστης ελευθερίας, το σπάσιμο της ρουτίνας, και
επίσης την έκφραση μιας ζωηρής διαμαρτυρίας απέναντι στον υποβαθμισμένο ρόλο του σχολείου ως μοχλού και εφαλτηρίου για περαιτέρω
εξέλιξη των νέων ανθρώπων.
Όμως, και σε σύγκριση με άλλες χώρες, η Ελλάδα συγκαταλέγεται
201. Βλ. την προαναφερθείσα (185) έρευνα του Χρ. Κάτσικα με τίτλο “Το
σχολείο… των δυσαρεστημένων” στην εφημ. «Τα Νέα» της 12.2.1996, σελ. 1819. Σε ανάλογα συμπεράσματα φθάνει και ο Νίκος Φωτόπουλος, ερευνητής σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής, σε κείμενό του στην «Ελευθεροτυπία» της 1.6.2009,
με τίτλο: Ο Γολγοθάς των μαθητών. Αγχος, πλήξη, κούραση: Το τρίπτυχο της σύγχρονης αμάθειας των μαθητών» (είναι προσβάσιμο και διαδικτυακά).
202. «Οι μαθητικές εξεγέρσεις», παρατήρησε ο Γ. Λακόπουλος («Το Βήμα»
της 24.3.1996, σελ. Α6-Α7), «δεν έχουν ούτε αιτίες ούτε αφορμές. Λοιδορούν την
πολιτική στήνοντας ένα σκηνικό καταλήψεων που δεν είναι “πολιτικό”. Είναι απλώς
μια εφηβική αντίδραση (..). Είναι περισσότερο ένα διαρκές “χάπενινγκ” μιας γενιάς
παρά μια πειθαρχημένη διεκδίκηση (...). Τα παιδιά βαρέθηκαν να δέχονται από παντού τα ίδια μηνύματα σε διαφορετικά αμπαλάζ και κάνουν το δικό τους “ντου“ κάθε τόσο στο Πολυτεχνείο, στα γήπεδα και στα σχολεία. Αν μη τι άλλο, το χαίρονται
τουλάχιστον». Πάντως, πέρα από την ψυχοθεραπευτική τους λειτουργία, οι καταλήψεις δημοσίων κτιρίων δεν παύουν να αποτελούν μία παράνομη πράξη, ασυμβίβαστη, κατά πολλούς, με τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών –έτσι: Δημ. Δημητράκος σην εφημ. «Το Βήμα» της 1.11.2006, σελ.Α 11.
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μεταξύ εκείνων των χωρών που εμφανίζουν τα περισσότερα κρούσματα
προβληματικής συμπεριφοράς μαθητών μέσα στην τάξη. Όπως προέκυψε από έρευνα, η συμπεριφορά των ελλήνων μαθητών στο σχολείο
χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από απουσίες, καθυστερήσεις, αδιαφορία, χαμηλή βαθμολογία και μη συμμόρφωση, γενικά, στους κανόνες που επιβάλλει η σχολική κοινότητα. Ανάλογα φαινόμενα παρατηρούνται στη Ρωσία, τη Βραζιλία και την Ισπανία, υπό έλεγχο εμφανίζεται η κατάσταση στις μεγάλες χώρες της Ευρώπης (Μ. Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία), ενώ τα λιγότερα κρούσματα καταγράφονται σε
χώρες όπως η Τσεχία, η Δανία, η Ελβετία και η Ιαπωνία203.
Εκδηλώσεις μαθητικής αποκλίνουσας συμπεριφοράς
Ανάλογης σημασίας μορφές προβληματικής συμπεριφοράς προκύπτουν για τα ελληνικά σχολεία και από άλλες ενδιαφέρουσες έρευνες όπου πρωταγωνιστούν το σκασιαρχείο, η επιθετική συμπεριφορά
στους καθηγητές, οι ξυλοδαρμοί με συνομηλίκους ή / και η ανταλλαγή ύβρεων, και οι βανδαλισμοί σχολικής περιουσίας. Αναλυτικότερα:
Ως προς το “σκασιαρχείο”, σύμφωνα με έρευνα που έγινε από το
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής σε πανελλήνιο αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.255 μαθητών 13-15 ετών τον Μάρτιο 1993 με συμπλήρωση ερωτηματολογίου (τους μαθητές βοήθησαν
ειδικά εκπαιδευμένοι ερευνητές), προέκυψε ότι πάνω από το ένα τρίτο
των μαθητών δέχθηκαν ότι έχουν κάνει σκασιαρχείο, με περισσότερα
όμως τα μεγάλα παιδιά204.

203. Βλ. δημοσίευμα της Παν. Καρλατήρα με τον εντυπωσιακό τίτλο «Διαγωγή κοσμία οι έλληνες μαθητές» στην εφημ. «Το Βήμα» της 9.2.2003, σελ. Α40.  
204. Τα πορίσματα της ενδιαφέρουσας αυτής έρευνας περιλαμβάνονται σ΄ ένα
δακτυλογραφημένο κείμενο 38 σελίδων, που συντάχθηκε τον Δεκέμβριο 1995 και
μου παραχωρήθηκε ευγενικά για να το συμβουλευθώ. Την ερευνητική ομάδα απετέλεσαν οι Α. Κοκκέβη, Α. Μοστριού, Μ. Τερζίδου, Μ. Λουκαδάκης και Κ. Στεφανής και
ο τίτλος της έρευνας είναι “Συμπεριφορές και στάσεις των μαθητών σε θέματα υγείας”. Για τις εδώ αναφορές βλ. τη σελ. 21 αυτού του κειμένου.
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Εξάλλου, ως προς τη συμπεριφορά των μαθητών απέναντι στους
καθηγητές ο Αθανάσιος Γκότοβος, που περιέλαβε σχετικά ερωτήματα
σε ενδιαφέρουσα έρευνα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε παιδιά και
έφηβους μαθητές (κυρίως 11-16 ετών) των Ιωαννίνων και της Κέρκυρας κατά την περίοδο 1992-1994205, συμπεραίνει ότι η τάση των μαθητών να δίνουν αυθάδεις απαντήσεις στους καθηγητές δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική (οι μέσοι όροι κινούνται κοντά στο ουδέτερο σημείο της
τετράβαθμης κλίμακας μεταξύ “συχνά” και “ποτέ”), αλλ’ ότι εμφανίζεται μια σαφής διάθεση των μαθητών να πειράζουν επίτηδες τον καθηγητή, με προεξάρχοντες τους μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας.
Τέλος, ως προς τους ξυλοδαρμούς με συνομηλίκους και άλλες μάχες
βίας στον σχολικό χώρο, το θέμα αναπτύσσεται διεξοδικά κατωτ., σελ.
297 επ., κυρίως υπό το πρίσμα της θυματοποίησης ορισμένων μαθητών
που υφίστανται εκδηλώσεις τέτοιας βίας εναντίον τους.

(γ) Οι δυσλειτουργίες από την ανεργία και
την υποαπασχόληση στην Ελλάδα
Η γενική εικόνα
Σε ανάλογα συμπεράσματα οδηγείται κανείς και για τους νέους
που αρχίζουν ν’ απασχολούνται σε μιαν εργασία πριν από την ολοκλήρωση των εγκυκλίων σπουδών τους ή αμέσως μετά, αν και ο αριθμό
αυτός, λόγω και της οικονομικής ύφεσης, είναι τα τελευταία χρόνια εμφανώς μειωμένος206. Ακόμη, δηλ. και όταν επιτύχουν οι μαθητές με πο205. Αθ. Ε. Γκότοβου, Νεολαία και Κοινωνική Μεταβολή. Αξίες, Εμπειρίες και
Προοπτικές, Αθήνα: Gutenberg (Παιδαγωγική Σειρά), 1996, σελ. 114 επ., 119. πρβλ. συνοπτική παρουσίαση αυτής της έρευνας από τον Χρ. Κάτσικα στην εφημ.
«Τα Νέα» της 18.12.1997, σελ. 51 και από τη Μαρία Δεληθανάση στην «Καθημερινή» της 15.12.2002, σελ. 27, όπου αναφορές και σε άλλες συναφείς έρευνες .
206. Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός ανηλίκων 15-19 ετών ανερχόταν κατά το Γ΄ τρίμηνο του 2012 (στοιχεία ΕΣΥΕ, Πίνακας: Πληθυσμός ηλικίας 15 ετών
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λύ κόπο και μεγάλα έξοδα σε δίδακτρα και φροντιστήρια207 να εισέλθουν σε κάποια σχολή (και εδώ οι νέοι από ευπορότερες κοινωνικο-οικονομικές ομάδες επιτυγχάνουν συνήθως στις πλέον περιζήτητες σχολές208) και καταφέρουν στη συνέχεια να αποφοιτήσουν, ευρίσκονται

και άνω κατά κατάσταση απασχόλησης, ομάδες ηλικιών, οικογενειακή κατάσταση,
φύλο και βαθμό αστικότητας) σε 45.107 άτομα, επί συνόλου 543.887, δηλ. ποσοστό μόλις 8,29 % (αντίθετα το 2001, σύμφωνα με τα στοιχεία της τότε απογραφής, ο αριθμός αυτών των ανηλίκων που απασχολούνταν, λόγω και της τότε επίπλαστα ανθηρής οικονομικής κατάστασης, ήταν υπερδιπλάσιος και ανερχόταν σε
114.708 άτομα, από τα οποία, όμως, τα 22.566, δηλ. σε ποσοστό 19,7% απασχολούνταν σε εργασίες που θεωρούνται γενικά ως βαριές και ανθυγιεινές: ορυχεία και
λατομεία, μεταποιητική βιομηχανία, κατασκευές, μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες βλ. www.statistics.gr/Στατιστικά στοιχεία/Στοιχεία Απογραφής Πληθυσμού 2001/ Πίνακας 5: Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός).
207. Για τις υπέρογκες αυτές δαπάνες που καθιστούν την «δωρεάν παιδεία»
εν τέλει μια ψευδεπίγραφη ουτοπία, βλ. τα σχτ. δημοσιεύματα στις εφημ. «Επενδυτής» της 30.1.2005, σελ. 16-17 και «Τα Νέα» της 8.9.2005, σελ. 14.
208. Βλ. ιδίως τα ερευνητικά πορίσματα που παρουσιάσθηκαν στην εφημ.
«Ελευθεροτυπία» της 25.1.2008, σελ. 20 & 45 από την Αννα Ανδριτσάκη και της
14.8.2008, σελ. 15 από τον Χρ. Κάτσικα. Επίσης, βλ. τις παλαιότερες αναπτύξεις
των Χρ. Κάτσικα / Γ. Κ. Καββαδία στο έργο τους: Η ανισότητα στην Ελληνική εκπαίδευση (1960-1994), Αθήνα: Gutenberg (Παιδαγωγική Σειρά), 1994, ιδίως
σελ. 45, 87 επ., 108 επ., 73 επ., 55 (πρβλ. και των ιδίων, Η Ελληνική εκπαίδευση στον ορίζοντα του 2000. Εκπαιδευτικοί, μαθητές και σχολική πραγματικότητα, Αθήνα: Gutenberg (Παιδαγωγική Σειρά), 1996, passim). Οι ανισότητες αυτές ως προς την οικονομική κατάσταση των υποψηφίων που εισέρχονται (ή δεν εισέρχονται) τελικά στις εν λόγω υψηλόβαθμες σχολές διαπιστώνονται και σε νεότερη έρευνα των συγγραφέων Χρ. Κάτσικα και Παν. Σωτήρη, στο βιβλίο τους “Η
αναδιάρθρωση του ελληνικού Πανεπιστημίου - Από την Μπολόνια στην Πράγα
και στο Βερολίνο”, Αθήνα: Σαββάλας, 2003. Από την έρευνα αυτή προκύπτει ότι
αυξημένα εμφανίζονται τα ποσοστά φοιτητών από ασθενέστερες οικονομικά οικογένειες στις λεγόμενες σχολές χαμηλής ζήτησης και αυξημένων πιθανοτήτων
ανεργίας (Θεολογία, Φιλολογία κ.λπ.), ενώ, αντιστρόφως, οι θέσεις στις πλέον περιζήτητες σχολές (Ιατρική, Νομική, Ηλεκτρολόγοι Μηχανολόγοι και Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κ.λ.π.) καταλαμβάνονται από υποψηφίους
που έχουν, κατά πλειονότητα (περί το 40%) πατέρα επιστήμονα ή ελεύθερο επαγ-
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τελικά αντιμέτωποι με μια δραματική διάψευση των προσδοκιών τους.
Οσοι εξασφαλίσουν κάποια εργασία, διαπιστώνουν ότι αυτή είναι
τελικά εξουθενωτική και χωρίς ενδιαφέρον. Ιδίως η μονοτονία του είδους της εργασίας και γενικότερα ο μεγάλος καταμερισμός ή αυτοματισμός της νέας τεχνολογίας τους προκαλεί μιαν αίσθηση κενού, ρουτίνας και αποτυχίας209, ενώ, επίσης, το είδος της εργασίας που εξασφαλίζουν δεν ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις τους και την εξειδίκευσή
τους (βλ. κατωτ., σελ. 189 επ.)
Κυρίως όμως τα προβλήματα ανάγονται στις μεγάλες δυσκολίες
για εξεύρεση ικανοποιητικής εργασίας. Η καταπολέμηση του πληθωρισμού και η προσπάθεια για σύγκλιση με τις άλλες οικονομίες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να επιτευχθεί η συμμετοχή στο
ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, σε συνδυασμό με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, την εισροή φθηνής αλλοδαπής εργατικής δύναμης και την αποβιομηχάνιση λόγω παγκοσμιοποίησης, είχαν ως δραματική συνέπεια τα
τελευταία χρόνια και στη χώρα μας την αλματώδη αύξηση της ανεργίας210. Πράγματι, η ανεργία στην Ελλάδα από 4,0% το 1981 έφθασε στο
γελματία - πρβλ. εφημ. «Καθημερινή»  της 13.4.2003, σελ. 31. Πρβλ. και ανωτ.,
σελ. 175, σελ. 197.
209. Βλ. σχτ. αναπτύξεις του Π. Δημητρίου στην εφημ. «Καθημερινή» της
23.7. 1978, σελ. 7, καθώς και τα πορίσματα ελληνικής εμπειρικής έρευνας εις:
L. Nikolaou - Smokovitis. Structural and personal factors contributing to job
dissatisfaction in a large scale Greek organization of the service sector (Bank),
περ. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τευχ. 35: Ιανουάριος - Απρίλιος 1979,
166-185. Πρβλ. επίσης γενικότερα: A. Roe, The Psychology of Occupations,
New York/London: Wiley, 1956. Th. Scharmann, Jugend in Arbeit und Beruf,
München: Juventa, 19662, 246 επ. και J. Fourastié, Le grand espoir du XΧe siècle,
Paris: Gallimard, 1963 (19491), όπου αναπτύσσεται η αισιόδοξη αλλά μάλλον διαψευδόμενη εκ των πραγμάτων άποψη πως η τελειότητα των σύγχρονων μηχανημάτων θ’ απαλλάξει τον άνθρωπο από τον αυτοματισμό της ασυνείδητης επανάληψης
και θα αφήσει γι’ αυτόν μόνον εργασίες που προσιδιάζουν στη φύση του ως ευφυούς
και προβλεπτικού όντος (σελ. 351 επ.).
210. Πρβλ. σχετ. ομιλία του τότε Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος Λ. Παπαδήμου ήδη το 1996 στην κοινή ετήσια συνάντηση του Διεθνούς Νομισματικού Τα-
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7,65% το 1991, στο 10,4% το 2001 και τον Σεπτέμβριο 2012 στο θλιβερό ποσοστό 26,0%211 (οι αριθμοί βέβαια αυτοί αφορούν μόνο την καταγεγραμμένη, επίσημη ανεργία, στην οποία όμως δεν περιλαμβάνονται μεγάλες ομάδες πληθυσμού, όπως οι αγρότες, οι πρωτοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, οι εν γένει υποαπασχολούμενοι, αλλά και
όσοι μπορούν και θα ήθελαν να εργασθούν, αλλά δεν αναζητούν εργασία, διότι δεν ελπίζουν ότι θα βρουν)212. Αξιοσημείωτο είναι ότι ειδικά ως προς τους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών το ποσοστό ανεργίμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, εφημ. «Καθημερινή» της 3.10.1996 σελ. 19.
Βλ. και ανωτ. για το θέμα αυτό σε γενικό επίπεδο, σελ. 150 επ.
211. Βλ. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php
/Unemployment_statistics Για παλαιότερα στοιχεία πρβλ. σχτ. δημοσιεύματα, κυρίως με βάση στοιχεία του ΟΟΣΑ, στις εφημ. «Το Βήμα» της 27.11.2003, σελ.
Γ3, «Καθημερινή» της 28.11.2003, σελ.22  και «Ελευθεροτυπία» της 5.5.2004,
σελ.24.
212. Βλ. ιδίως μελέτη του Γ. Κουρή στον “Οικονομικό Ταχυδρόμο” της
29.5.2003, σελ. 26. Μάλιστα, σε έρευνα που έγινε παλαιότερα από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Απασχολήσεως (συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλα τα κράτη
μέλη της Ε. Ε.) διαπιστώθηκε ότι το πραγματικό ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα
π.χ. το 1996 ήταν 13,3% έναντι του 9,6% που είχε ανακοινωθεί εκείνη τη χρονιά ή
του 10,3% που είχε διαπιστώσει έρευνα της Ε.Σ.Υ.Ε. -βλ. εφημ. “Καθημερινή” της
20.9.1998, σελ. 1 και της 22.9.1998, σελ. 3 (κύριο άρθρο). Παρόμοιες διαφοροποιήσεις στατιστικών στοιχείων παρατηρούνται και για τα έτη 2010 και 2011 με τον
ΟΑΕΔ και ΕΛΣΤΑ, βλ. Δημ. Καραντινού, Αγορά Εργασίας κ.λπ. εις Α. Μουρίκη
κ.ά. Το κοινωνικό πορτραίτο της Ελλάδας - 201..., Αθήνα: ΕΚΚΕ, 2012, 8............
Όμως και αντίστροφα, όσον αφορά τα ποσοστά νεανικής ανεργίας που δημοσιεύει η
Eurostat, έχει παρατηρηθεί ότι ο τρόπος μέτρησης αυτής της ανεργίας δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα, αφού ένα μεγάλο μέρος αυτής της κατηγορίας
νέων 15-24 ετών φοιτά στη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση και δεν αναζητεί εργασία. Εξάλλου, και όταν ακόμη τελειώνει ένας νέος τις σπουδές του, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα δεχθεί την εργασία που θα του προσφέρουν, καθώς προτιμά να είναι «άνεργος», παρά να αναλάβει μιαν εργασία «κατώτερη των προσόντων» του (εδώ αρκετοί είναι αυτοί που χαρακτηρίζουν νέους με αυτή τη νοοτροπία ως «χλιδάνεργους»… -βλ. Σπ. Κάραλη, δημοσίευμα στην εφημ. «Καθημερινή» της 18.11.2007, σελ. 34˙ πρβλ. και Ανδρ. Δρυμιώτη, στην εφημ. «Καθημερινή» της 26.5.2012, σελ. 11, καθώς και ανωτ., σελ. 152).
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ας τους την ίδια εποχή, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, εκτινάχθηκε
στο πρωτοφανές επίπεδο του 57,6% (πάνω από ένας στους δύο νέους
άνεργος!), ποσοστό που είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ενωση,
όπου, πάντως ο μέσος κοινοτικός όρος είναι αρκετά υψηλός: 23,7%213.
Περισσότερο και από τους άνδρες από την ανεργία πλήττονται οι
γυναίκες214. Επίσης, μεγάλο μέρος των ανέργων (άνω του 25%!) είναι
κατά κανόνα οι πτυχιούχοι ανωτέρων και ανωτάτων σχολών, ή και κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών215.
Οι ψυχολογικές παρενέργειες από την ανεργία και οι τυφλές πράξεις
“πολιτικής ανυπακοής”
Eίναι, βέβαια, ευνόητες οι συνέπειες που μπορεί να έχει ένας τόσο υψηλός δείκτης ανεργίας στον καθένα, αλλ’ ιδίως στους νέους και

213. Βλ. Εurostat, Newsrelease, euroindicators 4/2013 της 8.1.2013 (προσβάσιμο στο διαδίκτυο). Ως προς παλαιότερα στοιχεία (αντίστοιχο ποσστό 27,1%
το 2002), πρβλ. τα δημοσιεύματα του Κώστα Μοσχονά στην εφημερίδα “Ελευθεροτυπία” της 15.7.2003, σελ. 37, και της 5.5.2004, σελ.24, καθώς και του Γιώργου Κανελλόπουλου στην εφημερίδα “Τα Νέα” της 7.8.2004, Οικονομικά σελ.4.
214. Βλ. τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τον
Αύγουστο 2012, όπου το γενικό ποσοστό ανεργίας είναι 22,7 % για τους άνδρες και
29,0 % για τις γυναίκες (εφημ. «Τα Νέα» της 9.11.2012, σελ. 29) –πρβλ. και την
επιστημονική προσέγγιση της Μαρίας Ζερβού, στη μελέτη της: Η ανεργία στις γυναίκες, Στοιχεία και Στατιστικές, περ. “Ισότητα και Φύλο”, τ. 7-8: 1987, σελ. 29-33.
215. Ετσι, κατά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) που
αφορούν το Δ΄ τρίμηνο 2011, η ανεργία των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
έφθανε το 14,8 % και αυτή των κατόχων διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος το 11,9 % (βλ. σχτ. δημοσιεύματα των εφημ. «City Press» της 16.3.2012, σελ.
10 και της «Καθημερινής/ Οικονομικής» της 18.3.2012, σελ. 3). Ηδη, πάντως, το
2007, δηλ. πριν από την έξαρση της σημερινής ύφεσης και ανεργίας, η Ελλάδα, με
ποσοστό 7% κατείχε την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης
στο ποσοστό ανεργίας ατόμων υψηλού μορφωτικού επιπέδου –βλ. πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημ. «metro» της 18.4.2007. Πρβλ. ακόμη τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, όπως αυτά δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα “Απογευματινή” της 3.12.2002, σελ. 43. - βλ. και κατωτ., σελ. 189 και σημ. 233.
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τις νέες, που μπαίνουν με ορμητικότητα και όρεξη στον αγώνα της ζωής, γι’ αυτό άλλωστε και η ανεργία αξιολογείται σταθερά τα τελευταία
χρόνια σε δημοσκοπήσεις ως το κορυφαίο πρόβλημα της χώρας216. Δεν
είναι μόνο το πρόβλημα επιβίωσης και οικονομικής ανεξαρτησίας με
το οποίο οι νέοι αυτοί άνθρωποι έρχονται έτσι αντιμέτωποι, εξωθούμενοι πολλές φορές σε εγκλήματα π.χ. κατά της περιουσίας217. Είναι κυρίως (και το ζήτημα αυτό αφορά όχι μόνο τους άνεργους, αλλ’ επίσης
τους υποαπασχολούμενους) το πρόβλημα του κλονισμού της εμπιστοσύνης αυτών των νέων ανθρώπων απέναντι σε μια κοινωνία που δεν
μπορεί να τους εξασφαλίσει ούτε τις απαραίτητες ευκαιρίες για προσωπική έκφραση218 και για το συνταγματικό δικαίωμα που έχουν στην ερ-

216. Ετσι, σύμφωνα με στοιχεία από το «Ευρωβαρόμετρο» που δημοσιεύθηκαν τον Δεκέμβριο 2011 (Εκθεση: Employment and Social Policy/ Special
Eurobarometer 377, προσβάσιμη στο διαδίκτυο), οι Ελληνες φοβόντουσαν για την
ενδεχόμενη απώλεια της εργασίας τους σε ποσοστό 63 % (έναντι 40 % το 2009), και
οι φόβοι τους αυτοί ήταν πανευρωπαϊκά οι εντονότεροι στην Ε.Ε., με εξαίρεση μόνο
(τότε) τους Ισπανούς (σελ. 13 επ. της Εκθεσης).
217. Πράγματι, σε επίπεδο εγκλημάτων κατά της περιουσίας ή κατά των
ηθών, η ανεργία φαίνεται να ασκεί πρωταρχική επίδραση. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από έρευνες που διενεργήθηκαν παλαιότερα για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 7 στους 10 δράστες κλοπών, διαρρήξεων και σεξουαλικών εγκλημάτων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το 1992 ήσαν άτομα ηλικίας 17-28
ετών και από αυτούς μόνον ο ένας στους 14 είχε κάποια μόνιμη εργασία στους 6 μήνες πριν από τη σύλληψή του (το 1984 οι παραβάτες του νόμου αυτής της ηλικίας
ήσαν μόλις 3 στους 10). Παρόμοια, σύμφωνα με τις ίδιες έρευνες, σε 6 Ευρωπαϊκές
χώρες με ιδιαίτερη οικονομική ανάπτυξη (Ισπανία, Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία, Δανία και Ολλανδία) οι 8 στους 10 δράστες ενόπλων παρανομιών ήσαν άνεργοι, δίχως
μόνιμη απασχόληση, επί 4 μήνες και πλέον. Βλ. εφημερίδα “Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία” της 2.10.1994, σελ. 60, όπου το δημοσίευμα των Αστ. Χριστοδουλίδου και
Χρ. Μέγα φέρει τον χαρακτηριστικό τίτλο «Η ανεργία των νέων “τρέφει” το έγκλημα». Πρβλ. και τις αναλυτικές αναπτύξεις για το θέμα της Χρ. Ζαραφωνίτου, Εμπειρική Εγκληματολογία, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1995, ιδίως σελ. 104 επ., όπου
αναφορά και σε άλλες έρευνες.
218. Ενδιαφέρον είναι να σημειωθεί ότι σύμφωνα με έρευνα του Εθν. Κέντρου
Κοινωνικών Ερευνών που πραγματοποιήθηκε το 2000 σε δείγμα 455 μαθητών της

III. Θεωρίες για την παραβατικότητα

217

γασία (ά. 22§1 Συντ.). Και είναι ακόμη το αίσθημα απογοήτευσης και
έλλειψης αυτοπεποίθησης που τους καταλαμβάνει όταν μάταια αγωνίζονται, από γραφείο σε γραφείο, για να βρουν κάποια δουλειά, έπειτα, ιδίως από σκληρές προσπάθειες ετών στα φοιτητικά θρανία. Πρόκειται για μιαν απογοήτευση που μπορεί, να προκαλέσει έντονο άγχος
απέναντι στα επαγγελματικά αδιέξοδα219, και στη συνέχεια να μετεξελιχθεί σε “πολιτική ανυπακοή” (civil disobedience220), κοινωνική εναντίωση, ή και σε ανεξέλεγκτη οργή και επιθετικότητα κατά των πάντων, με δραματικά επακόλουθα για τις υφιστάμενες κοινωνικές ισορροπίες221. Ίσως από την άποψη αυτή δεν είναι τυχαίο ότι σε ένα δείγμα

Α΄ Λυκείου, εκείνο που ζητούν οι μαθητές αυτοί από την εργασία δεν είναι τόσο η
οικονομική άνεση (34%) και η κοινωνική προβολή (13%), όσο προπάντων η προσωπική έκφραση και η ικανοποίηση (53%)- βλ. σχτ. δημοσίευμα της Παν. Μπίτσικα
στην εφημ. «Το Βήμα» της 6.7.2003, σελ. Α 40, καθώς και την παλαιότερη μελέτη του Δημ. Κατσορίδα: Ανεργία: Σύγχρονη απειλή σε Ελλάδα και Ευρώπη, που παρουσιάσθηκε διεξοδικά στην εφημ. “Το Βήμα” της 27.7.1997, σελ. Α 28.
219. Βλ. ιδίως τα αποτελέσματα σχτ. έρευνας του Εργαστηρίου Κοινωνιολογίας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών υπό την επιστημονική ευθύνη του
Καθηγητή Ν. Πατινιώτη στην εφημερίδα “Το Βήμα” της 18.4.1999, σελ. Α 44· επίσης, βλ. τη μελέτη του Καθηγητή Γιάννη Τούντα στο τεύχος “Ιατρικά” της “Ελευθεροτυπίας”, 3.2.2004, σελ. 42-44, με τίτλο “Η ανεργία κλονίζει και την υγεία”. Πρβλ.
και ανωτ., σελ. 88 και σημ. 42α.
220. Για το θέμα αυτό βλ. την ενδιαφέρουσα μελέτη της Κ.Δ. Σπινέλλη “ Περιφρόνηση των ποινικών νόμων ως μορφή «πολιτικής ανυπακοής» και βαθύτερη φύση του εγκλήματος”, Υπερ 1991, 1269-1276. Επίσης, από τη νεότερη βιβλιογραφία, βλ. ιδίως την εμπεριστατωμένη μονογραφία: Jarret S. Lovell, Crimes of
Dissent. Civil Disobedience, Criminal Justice, and the Politics of Conscience,
New York/ London: New York University Press, 2009, σελ. 72 επ. Θεμελιώδες
για την όλη θεματική της Πολιτικής Ανυπακοής είναι, βέβαια, και το φερώνυμο έργο του Χένρυ Νταίιβιντ Θορώ (H.D. Thoreau), το οποίο πρωτοδημοσιεύθηκε στις
ΗΠΑ το 1849 και διατίθεται σε ελληνική μετάφραση μ.ά. από τις εκδόσεις «Το Ποντίκι», στη σειρά «Πολιτικά Κείμενα» (περί το 2010). Πρβλ. και ανωτ., σελ. 54
και σημ. 68.
221. Χαρακτηριστικά, η Eurofound (υπηρεσία ερευνών της Ευρωπαϊκής
Ενωσης) σε έκθεσή της χαρακτηρίζει τους Ευρωπαίους νέους 15-29 ετών που δεν
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394 ατόμων μέσης ηλικίας περί τα 20 έτη (κυρίως αρρένων) που συνελήφθησαν την 18.11.1995 για την κατάληψη και τις συνακόλουθες
φθορές στο κτίριο του Πολυτεχνείου, αυτοί που ανέφεραν ότι δεν είχαν
εργασία (20,3%) ξεπερνούσαν σε ποσοστό τους συλληφθέντες εργαζόμενους (κυρίως υπαλλήλους: 13,2%, και λιγότερο τεχνίτες: 2,6% και
εργάτες: 0,1%). Από τους υπόλοιπους, οι περισσότεροι, λόγω μικρής
ηλικίας, δήλωσαν μαθητές: 24,5% και φοιτητές 26,4%222. Εξάλλου, σε
έρευνα του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στο ΤΕΙ Αθηνών223, που
διενεργήθηκε κατά την περίοδο 1993-1995 σε μεγάλο δείγμα ακραίων
οργανωμένων οπαδών (“χούλιγκανς”) σε ποδοσφαιρικές ομάδες, πάλι
μέσης ηλικίας περί τα 20 έτη, τα ποσοστά των ανέργων, αλλά και των
εργαζομένων, ήσαν ακόμη υψηλότερα, φθάνοντας αντίστοιχα στο 26%
και στο 35% (το υπόλοιπο 26% του δείγματος απαρτιζόταν από μαθηέχουν δουλειά, ούτε σπουδάζουν ή συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης,
ως τη «χαμένη γενιά» της κρίσης και προειδοποιεί για τον κίνδυνο κοινωνικών συγκρούσεων λόγω του αποκλεισμού των νέων αυτών από την αγορά εργασίας και την
ελπίδα (βλ. στο διαδίκτυο την ειδησεογραφία: Εurope’s lost generation costs €153
bn a year, study finds). Επίσης όσον αφορά ειδικότερα την Ελλάδα, ο δημοσιογράφος Μπάμπης Παπαδημητρίου επεσήμανε τον Φεβρουάριο 2011 ότι ο αριθμός όσων
παρέμεναν άνεργοι έπειτα από έναν ολόκληρο χρόνο, οπότε σταματά και η παροχή
επιδόματος ανεργίας, είχε φθάσει ήδη, στο 47 % του συνόλου των ανέργων και ότι
όταν η απόγνωση αυτών των ανθρώπων «ενωθεί με τον θυμό όσων δεν αντέχουν
πλέον να συντηρούν με τους φόρους τους έναν πανάκριβο, αναποτελεσματικό και
διεφθαρμένο δημόσιο τομέα, οι πολιτικοί μας θα αντιμετωπίσουν τη μόνη πραγματική, στις δικές μας κοινωνίες, οργή των πολλών» -βλ. το σημείωμά του στην εφημ.
«Καθημερινή/Οικονομική» της 20.2.2011, σελ. 6.
222. Στοιχεία που επεξεργάσθηκε η τότε σύμβουλος του Υπ. Δημόσιας Τάξης
Μαίρη Μπόση, Δ.Ν., και που δημοσιεύθηκαν στην εφημ. «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία» της 10.11.1996, σελ. 62.
223. Βλ. το δακτυλογραφημένο κείμενο που δημοσιεύθηκε το 1996 με τα πορίσματα αυτής της έρευνας, σελ. 61. Τίτλος της έρευνας: “Η διαντίδραση της θεαματικοποίησης της βίας. Το τρίπολο: αγωνιστικός χώρος - κερκίδα - κοινωνία. Η περίπτωση των χούλιγκαν στην ελληνική κοινωνία”. Η ερευνητική ομάδα απαρτίσθηκε από τους Ε. Σαραφίδου, Π. Κορδούτη, Κ. Τεριακίδη, Ε. Κατσιγιάννη, Ν. Γουσγούνη, Σ. Λάμπρου, Γ. Τζόκα και Φ. Σωκρατάκη, με συντονιστή τον Ι. Χλιαουτάκη.
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τές και φοιτητές), ενώ αντίθετα, σε αντιπαραβληθείσα ισάριθμη “ομάδα ελέγχου” απλών οπαδών (που δεν ήσαν δηλ. ενταγμένοι σε κάποια
σκληροπυρηνική “θύρα”), τα ποσοστά των ανέργων αλλά και εργαζομένων ήσαν πολύ μικρότερα (αντίστοιχα: 16% και 23%), ενώ τη μεγάλη πλειονότητα αποτελούσαν οι μαθητές και οι φοιτητές, με ποσοστό 61%. Ανάλογα ευρήματα είχαν προκύψει και σε αντίστοιχη παλαιότερη έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την επιστημονική μου
ευθύνη224. Πράγμα που είναι ίσως ενδεικτικό μιας γενικότερης τάσης
των άνεργων νέων μας, αλλά και όσων εγκαταλείπουν νωρίς τα μαθητικά θρανία και εισέρχονται -συνήθως ως υποαπασχολούμενοι και χωρίς
πολλά εφόδια και δυνατότητες- στην αγορά εργασίας, να βρίσκουν σε
αυτές τις ομαδικές εκδηλώσεις επιθετικής συμπεριφοράς, όπως οι βίαιες πολιτικές διαδηλώσεις και η γηπεδική βία, (συνδεόμενες, άλλωστε,
όπως φαίνεται, μεταξύ τους) μια διέξοδο για να εξωτερικεύσουν την
αποδοκιμασία τους απέναντι σ’ ένα κοινωνικό σύστημα που τους συνθλίβει, τους εμποδίζει και διαψεύδει τις ελπίδες τους. Εστω και αν δεν
συμφωνεί κανείς με αυτές τις βίαιες πράξεις, που απλώς ενισχύουν τον
φαύλο κύκλο της κρατικής βίας και καθιστούν την κρατική καταστολή
αυταρχικότερη, οφείλει ωστόσο να αντιληφθεί τους λόγους αυτής της
βίας και να συμπεριφερθεί στους δράστες της με κατανόηση, ιδίως μάλιστα όταν πρόκειται για ανηλίκους.
Τα προβλήματα για ανηλίκους σχολικής ηλικίας που εργάζονται
Με δεδομένο έναν τόσο υψηλό δείκτη ανεργίας και μάλιστα μεταξύ των νέων, είναι προφανές ότι και οι εναπομένουσες διαθέσιμες θέσεις
εργασίας κατά κανόνα ούτε αμείβονται ικανοποιητικά, αλλά ούτε και
224. Βλ. Νέστορα Ε. Κουράκη και Συνεργατών, Έκθεση για τη Βία στα Ελληνικά Γήπεδα. Πορίσματα από επτά ειδικότερες έρευνες και γενικά συμπεράσματα,
εις: “Τιμητικός Τόμος στη μνήμη του Ηλία Δασκαλάκη”, Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο, 1992, 295-440: 306 επ. και Νέστορα Ε. Κουράκη, Η Βία στα Ελληνικά Γήπεδα μεταξύ Θεωρίας και Πραγματικότητας, εις: του ιδίου, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. ΙΙ, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 20052, 136-161, ιδίως σελ. 141.
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ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και τα προσόντα όσων τελικά προσλαμβάνονται. Το πρόβλημα είναι βέβαια ακόμη οξύτερο για τους νεαρούς εφήβους, που προέρχονται, ιδίως, από υποβαθμισμένες περιοχές
και από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. Οι νέοι αυτοί αναγκάζονται
να αφήσουν πρόωρα τις γυμνασιακές τους σπουδές (τούτο παρά την
υποχρεωτικότητα της 9χρονης στοιχειώδους εκπαίδευσης -δηλ. έως τα
16 έτη- που ορίζουν το Σύνταγμα, στο ά. 16 παρ. 3, και το ά. 2 παρ. 3
του ν. 1566/1985)225 και να προσγειωθούν απότομα στις σκληρές ανάγκες της βιοπάλης (πρβλ. και ανωτ., σελ. 1715, όπου, σημειώνεται ότι
το ποσοστό σχολικής διαρροής για το 2011 υπολογιζόταν σε 13,1%
του συνολικού πληθυσμού μαθητών στην Ελλάδα). Όπως διαπιστώθηκε σε έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε 3.000 μαθητές ηλικίας 11-18 ετών, το ποσοστό εκείνων από τους ερωτηθέντες που εργάζονται είναι ιδιαίτερα υψηλό και φθάνει το 27%, τουλάχιστον ως προς
τις νησιωτικές περιοχές όπου έγινε η έρευνα226. Εξάλλου, σύμφωνα με
στοιχεία του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση στην Ελλάδα, 44,2% των νέων ηλικίας 17 ετών βρίσκονται εκτός της όποιας εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και των καταλόγων του εργατικού δυναμικού, προφανώς
υποαπασχολούμενοι227. Σημειώνεται, ακόμη, ότι, σύμφωνα με έρευνα
που διενεργήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου σε συνεργασία με
τη Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης κατά τους μήνες Μάιο και
Ιούνιο 2000 σε δείγμα 5.147 ελλήνων ηλικίας 15 ετών και άνω, για ένα
ποσοστό 69,5% των ερωτηθέντων, δραστηριότητες όπως η ανάγνω225. Για το θέμα αυτό πρβλ. Βασ. Κ. Βουϊδάσκη, Δικαίωμα ή υποχρέωση η εννιάχρονη σχολική εκπαίδευση; Η περίπτωση της μαθητικής διαρροής στα γυμνάσια
του Νομού Ρεθύμνης. Έρευνα., Αθήνα: Gutenberg, 1996.
226. Βλ. σχετ. σημείωμα του Αποστ. Λακασά στην εφημ «Καθημερινή» της
12.12. 1996, σελ. 1 και 7.
227. Βλ. τα στοιχεία σε δημοσίευμα του Απ. Λακασά με τον χαρακτηριστικό τίτλο  «Ο ένας στους δύο 17άρηδες δεν εκπαιδεύεται!» - «Καθημερινή» της
8.10.2000., σελ. 35, όπου και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία για τους νέους που μένουν με τους γονείς τους, τις πηγές των εσόδων τους, το κατά πόσον είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους, κ.λ.π.
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ση ενός λογαριασμού της ΔΕΗ, η χρήση τηλεφωνικού καταλόγου, η
σύνταξη μιας επιστολής κ.λ.π. αποτελούν πολλές φορές ανυπέρβλητα
εμπόδια228!
Για την κατάσταση της παιδικής εργασίας διεθνώς (υπολογίζεται
ότι από τα 351,7 εκατ. εργαζόμενους ανήλικους κάτω των 18 ετών,
τα 245,5 εκατ. - ποσοστό 69,8%!- εργάζονται παράνομα) βλ. τη
μελέτη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας «Ένα μέλλον χωρίς
παιδική εργασία», μτφρ. Τούλας Σιέστη, Αθήνα: Οδυσσέας, 2003
και σχτ. δημοσίευμα στην «Ελευθεροτυπία» της 14.10.2003, σελ.
48 και στην «Καθημερινή» της 2.11.2003, σελ. 25. Οι νέοι αυτοί έχουν, επομένως, ελάχιστες προοπτικές ν’ απορροφηθούν στην
εξειδικευμένη αγορά εργασίας και αποτελούν, όπως σημειώθηκε σε
Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενίσχυση της Απασχόλησης στις 15 χώρες - μέλη, “τους εν δυνάμει ανέργους μακράς
διαρκείας του μέλλοντος”229, με όλες τις κοινωνικές παρενέργειες
που μια τέτοια κατάσταση μπορεί να εγκυμονεί. Άλλωστε οι δουλειές στις οποίες οι ανήλικοι αυτοί απασχολούνται κάθε άλλο παρά τους βοηθούν στην εξασφάλιση κάποιας εργασιακής εξειδίκευσης, ώστε να ανταγωνισθούν αργότερα με επιτυχία όσους άλλους
νέους εισέρχονται πάνοπλοι -με πτυχία και ξένες γλώσσες- στην
αγορά εργασίας.
Πάντως, με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (την υπ’ αρ. 130867/ 24.6.2003) γίνεται προσπάθεια να προσδιορισθούν ειδικότερα οι εργασίες που είναι επικίνδυνες για τη σωματική και ψυχική υγεία ανηλίκων 15-18 ετών και
γι’ αυτό μη επιτρεπόμενες, σύμφωνα και με τα ά. 2, 4, 8 και 15 ν.

228. Βλ. σχτ. δημοσιεύματα της Παν. Καρλατήρα στην εφημ. «Το Βήμα» της 8.9.2000, σελ. Α20-Α21, της Μαργ.Γ. Πουρνάρα στην «Καθημερινή»
της 27.2.1999, σελ. 14, της Πάρης Σπίνου στην «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία»
της 8.11.1998, σελ. 58-59 και της Δώρας Αντωνίου στην «Καθημερινή» της
13.11.1998, σελ.1, 6 και 4 (κύριο άρθρο).
229. Βλ. τα κύρια σημεία αυτής της Έκθεσης στην εφημ. «Το Βήμα» της
26.1.1997, σελ. Ε4-Ε5, όπου και σχετικός «φάκελος» για την κατάσταση της απασχόλησης στην Ευρώπη.
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1837/1989, τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 182 για την απαγόρευση των μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση
με σκοπό την εξάλειψή τους (κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον ν.
2918/2001, ΚΝοΒ 49: 2001, 1454-1457) και την Οδηγία υπ’ αρ.
9/33 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την «προστασία των νέων κατά
την εργασία» (ως προς την ερμηνεία των διατάξεων του νόμου βλ.
και ΕφΑθ 6627/1996, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών, 1997,
σελ. 1195 και Επιθεώρηση Νομολογίας 1997, τ.2, σελ. 2065)230.
Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι μια καθολική απαγόρευση
της παιδικής εργασίας σε διεθνές επίπεδο,, όσο και αν είναι επιθυμητή λόγω του ανθρωπιστικού της χαρακτήρα, ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε αναπτυσσόμενες χώρες, εις βάρος μάλιστα των ίδιων των νεαρών εργαζομένων. Σημειώνεται για
παράδειγμα ότι, όταν απαγορεύθηκε στις ΗΠΑ το 1992 η εισαγωγή προϊόντων κατασκευασμένων από παιδιά κάτω των 15 ετών,
δεκάδες χιλιάδες παιδιά που απασχολούνταν σε επιχειρήσεις του
Μπανγκλαντές βρέθηκαν στον δρόμο και κινδύνευσαν να λιμοκτονήσουν. Εξάλλου, θεωρείται αντιφατικό να υπάρχει αυτή η απαγόρευση εργασίας και ταυτόχρονα τα παιδιά να προσεγγίζονται ως
καταναλωτές και να προτρέπονται, έτσι, να συμμετέχουν στην οικονομική δραστηριότητα231.

Οι περισσότεροι ανήλικοι μικρής ηλικίας που αναζητούν εργασία
στρέφονται έτσι αναγκαστικά στον πρωτογενή τομέα (αγροτική παραγωγή) και στον δευτερογενή (βιομηχανία) ή την οικοδομή, στις σκληρότερες δηλ. μορφές εργασίας, γεγονός που ασφαλώς έχει επίπτωση
στη σωματική τους διάπλαση, την ψυχική τους υγεία και την εν γένει διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. Επίσης και από έρευνα που
έγινε στην Αττική για τα λεγόμενα “παιδιά των φαναριών” διαπιστώ-

230. Πρβλ. γενικότερα Ι. Μανωλεδάκης, Ιστορική εισαγωγή στο ελληνικό εργασιακό ποινικό δίκαιο, περ. Δίκαιο και Πολιτική, τ.3:1982, 65 επ., ιδίως 73-75.
231. Πρβλ. Δήμητρας Μακρυνιώτη, Ζητήματα διαχείρισης της παιδικής ηλικίας: ασάφειες και αντινομίες, εις: της ιδίας (εκδ. επιμ.),  Κόσμοι της παιδικής ηλικίας,
Αθήνα: Νήσος/ΕΜΕΑ,2003,23-47:40 και 33.
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θηκε ότι αυτά είναι κυρίως Έλληνες αθίγγανοι (58%), Αλβανόπουλα
(22,2%) και Σερβόπουλα (8,5%), ο δε συνολικός αριθμός των Ελληνόπουλων 5-15 ετών που εργάζονται παράνομα στη χώρα εκτιμήθηκε
σε 75.000 άτομα232.
Τα προβλήματα ανεργίας των πτυχιούχων
Αλλά και εκείνοι από τους νέους που θα εισέλθουν τελικά στην
αγορά εργασίας, ίσως με κάποιο πτυχίο ή άλλα τυπικά προσόντα, δεν
είναι καθόλου βέβαιο ότι θα βρουν τη δουλειά που επιθυμούν. Πέρα
από το ότι ο ένας στους τέσσερις πτυχιούχους (άνω του 25%) ανωτέρων και ανωτάτων σχολών παραμένει, όπως αναφέρθηκε ήδη (ανωτ.,
σελ. 182 και σημ. 215), άνεργος, με έξαρση μάλιστα, κατά σειρά, στους
Θεολόγους, Νηπιαγωγούς, Ιστορικούς, Κοινωνιολόγους, Γυμναστές,
Φιλολόγους, Γεωπόνους, Μαθηματικούς και Φυσικούς233, γεγονός είναι ότι και από όσους βρίσκουν τελικά δουλειά, μόνον ένας στους πέντε (τουλάχιστον όσον αφορά τους πτυχιούχους του Παντείου Πανεπιστημίου, για τους οποίους είχε γίνει παλαιότερα σχετική έρευνα από το
Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου234) εξα-

232. Η έρευνα διεξήχθη από τους Ιορδάνη Ψημμένο και Στράτου Γεωργούλα –
βλ. σχτ. δημοσίευμα στην εφημερίδα “Εξουσία” της 12.12.1997, σελ. 22 + 51, καθώς και δημοσίευμα της Μ. Καϊτανίδη στην εφημ «Τα Νέα» της 16.4.2004, σελ.
19. Ωστόσο, κατά νεότερα στοιχεία της κοινωνικής εταιρείας υποστήριξης νέων
«Αρσις», ο εκτιμώμενος αριθμός ανηλίκων που εργάζονται, στην πλειονότητα υπό
μη νόμιμες συνθήκες, είναι περί τις 150.000 άτομα - πρβλ. εφημ. «Ελευθεροτυπία»
της 12.12.2003, σελ. 16 και εφημ. «metro» της 12.6.2007, σελ. 2.
233. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έρευνα της τότε Ε.Σ.Υ.Ε. και του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, που δημοσιεύθηκε σε περίληψη στις εφημ. «Τα Νέα» της 10.11.2003, σελ. 16-17 και «Το Βήμα» της 1.2.2004
σελ. Α33. Ως προς παλαιότερα στοιχεία βλ. δημοσιεύματα στην εφημ. «Καθημερινή» της 31.8.1994, σελ. 6 και σημείωμα του Χρ. Κάτσικα με τίτλο «Η ανεργία των
πτυχίων» στα «Νέα» της 12.4.1995, σελ. 20-21.
234. Βλ. σχετ. σημείωμα του Απ. Λακασά στην εφημ. «Καθημερινή» της
20.7.1996, σελ. 6 με τίτλο «Πτυχιούχοι, άνεργοι μακράς διαρκείας».
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σκεί εργασία που να ανταποκρίνεται στα τυπικά του προσόντα. Επίσης
και σε γενικότερο επίπεδο, η Ελλάδα κατέχει στην ετεροαπασχόληση
τη δεύτερη θέση (μετά την Ιταλία) μεταξύ των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ποσοστό 40%. Πράγμα που σημαίνει ότι μόλις
ένας στους τρεις αποφοίτους ανωτάτων σχολών ή ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων στη χώρα μας απασχολούνται σε εργασίες σχετικές με τις σπουδές τους (στοιχεία Εurostat)235. Οι υπόλοιποι αναγκάζονται να συμβιβασθούν με άλλες λιγότερο ικανοποιητικές γι’ αυτούς εργασίες ή, διαφορετικά, φροντίζουν ν’ αποκτήσουν εκ των υστέρων και ένα δεύτερο πτυχίο ή κάποιο μεταπτυχιακό δίπλωμα236. Μάλιστα, οι περισσότεροι από τους μισούς άνεργους πτυχιούχους (σύμφωνα με την προα235. Βλ. δημοσίευμα της Μάρθας Καϊτανίδη στην εφημ. «Τα Νέα» της
26.1.2004, σελ. 62. Επίσης, σύμφωνα με έρευνα του Ε.Κ.Κ.Ε υπό την επιστημονική ευθύνη της Καθηγ. Κούλας Κασιμάτη, με τίτλο  Έρευνα για τα Κοινωνικά Χαρακτηριστικά της Απασχόλησης, Μελέτη Ι: Η Επιλογή του Επαγγέλματος,  Αθήνα:
Εθν. Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1991, σελ. 244 επ. και 362 επ., το ποσοστό των
πτυχιούχων Α.Ε.Ι. που εξασκούν επαγγέλματα ευρισκόμενα, κατά τη γνώμη τους,
σε απόλυτη σχέση προς τις σπουδές και εξειδικεύσεις τους, κυμαίνεται ανάμεσα στο
56 % (για το “πρώτο” τους επάγγελμα) και στο 63 % (για το επάγγελμα που ασκούσαν κατά τον χρόνο της έρευνας). Μεγαλύτερα είναι, πάντως, τα ποσοστά για τους
πτυχιούχους ανώτερης εκπαίδευσης (τεχνική εκπαίδευση: 60 % - 73 %, μη τεχνική
εκπαίδευση: 82 % - 90 %) και για τους αποφοίτους μέσων τεχνικών - επαγγελματικών σχολών (74 % - 78 %). Ανάλογα στοιχεία προκύπτουν και από έρευνα (1998)
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, κατά την οποία απασχολούνται στην ειδικότητά
τους μόλις το 33% των αποφοίτων των Τεχνικών Σχολών, το 18% των αποφοίτων
των Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων,  και το 14% των αποφοίτων Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (για τους απόφοιτους Γενικών Λυκείων παρέχεται απλώς το
στοιχείο ότι το 94% αυτών είναι «απασχολούμενοι» και το 6% άνεργοι): «Ελευθεροτυπία» της 15.3.2000, σελ. 20 και 45.
236. Πράγματι, κατά τα τελευταία χρόνια, λόγω της ανεργίας των νέων αλλά και της αποδυνάμωσης της αξίας των πληθωρισμένων πλέον πανεπιστημιακών
πτυχίων, παρατηρείται «έκρηξη» στις μεταπτυχιακές σπουδές, με περίπου 90.000
φοιτητές να παρακολουθούν τα 500 προγράμματα των ελληνικών ΑΕΙ –βλ. σχτ. δημοσιεύματα στις εφημ. «Καθημερινή» της 2.8.2009, σελ. 21 και «Τα Νέα» της
24.9.2010, σελ. 18.
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ναφερθείσα έρευνα του Παντείου Πανεπιστημίου) υποχρεώνονται να
αναζητούν εργασία επί διάστημα 1-2 ετών (31,4%) ή και από 2 χρόνια και πάνω (23,6%), γίνονται δηλ. άνεργοι μακράς διαρκείας237. Καταντά έτσι η εργασία, όταν τελικά εξασφαλισθεί, να είναι όχι τόσο ένας
τομέας δημιουργικής αυτοέκφρασης, όσο κυρίως ένα “αναγκαίο κακό”
και ένα απλό μέσο βιοπορισμού, με όλες τις δυσμενείς ψυχολογικές παρενέργειες που αυτή η κατάσταση μπορεί να δημιουργήσει στον νέο
(αίσθηση μονοτονίας, καθώς και βίωση ενός γενικότερου αισθήματος
κοινωνικής μειονεξίας και αδικίας). Βέβαια, στην Ελλάδα το πρόβλημα
της ανεργίας των νέων αντιμετωπίζεται έως ένα βαθμό με επιμήκυνση
των σπουδών κάτω από την προστατευτική σκέπη της οικογένειας, που

237. Σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών
Ερευνών με τίτλο «Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας»,  ένας στους δύο πτυχιούχους ανέργους που δεν έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα (56,3%) παραμένει άνεργος πάνω από ένα χρόνο (“μακράς διάρκειας άνεργος”), ενώ οι απόφοιτοι ανθρωπιστικών
επιστημών και “σχολών εκπαιδευτικών” εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας ακόμη και τρία έτη μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους - βλ. σχτ. δημοσίευμα της
Νότας Τρίγκα στην εφημ. «Το Βήμα» της 1.2.2004, σελ. Α33.˙ πρβλ και εφημ .«Ριζοσπάστη» της 23.10.1993, σελ. 21, κατά παραπομπή από το έργο των Χρ. Κάτσικα / Γ. Κ. Καββαδία, Η Ελληνική εκπαίδευση στον ορίζοντα του 2000. Εκπαιδευτικοί, μαθητές και σχολική πραγματικότητα, Αθήνα: Gutenberg (Παιδαγωγική Σειρά), 1996, σελ. 24 και σημ. 6.
237α. Όπως προκύπτει από έρευνα του Εθν. Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών
υπό την ευθύνη της Λάουρας Αλιπράντη-Μαράτου και της Έβελυν Τσανίρα για νέους
20-29 ετών, διαπιστώνεται στην Ελλάδα μία παράταση της συγκατοίκησης των νέων
με τους γονείς τους έως την ηλικία των 30 ετών τουλάχιστον (ποσοστό 49%, έναντι
32% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Το φαινόμενο αυτό ανάγεται όχι μόνο σε οικονομικούς λόγους αλλά και σε πολιτιστικούς, καθώς οι νέοι, ακόμη και όταν
εργάζονται, αξιοποιούν την καλή σχέση με τους γονείς τους για να απολαύσουν τη
“χρυσή αυτή περίοδο” της ζωής τους χωρίς ευθύνες και χωρίς εντατικό γονικό έλεγχο - πρβλ. σχτ. δημοσιεύματα της Αύρας Γρηγορίου στην εφημ. «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία» της 1.6.2003, σελ. 62 και της Εύης Σαλτού στην εφημ. «Τα Νέα» της
2.12.2011, σελ. 16 & 25 (παρατίθενται και συγκριτικά στοιχεία της Eurostat, έρευνα Leaving home in the EU, για το 2008). Εξάλλου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας με τίτλο «Διερεύνηση των αναγκών των φοιτητών από μια Συμβουλευ-

226

III. Θεωρίες για την παραβατικότητα

συμπαραστέκεται παντοιοτρόπως στα μέλη της237α, ανεχόμενη ακόμη
και καταστάσεις «αιωνίων φοιτητών»238. Ωστόσο, όπως παρατηρήθηκε με αφορμή σχετική έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτιστικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης) υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Σωτ. Χτούρη, στις περιπτώσεις αυτές η ανεργία
κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μακροχρόνια, καθώς όσο περισσότερο μένουν οι νέοι στους κόλπους της οικογένειάς τους σπουδάζοντας, τόσο
πιο δύσκολο είναι, λόγω και των αυξανόμενων απαιτήσεών τους, για
θέσεις αντίστοιχες με τα προσόντα τους, να περάσουν από την εκπαίδευση στην εργασία239.

τική Υπηρεσία», που διενεργήθηκε τον Μάιο του 2000 από τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θράκης με υπεύθυνους τους Γ. Ευσταθίου, Αναστασία Καλαντζή - Αζίζη, Κώστα Ευθυμίου και Ν. Γεωργουλά, ένα ποσοστό 81.6% των φοιτητών του δείγματος
(Ν=1184 φοιτητές) έχουν οικονομική υποστήριξη και συντηρούνται αποκλειστικά από τους γονείς τους, ενώ ακόμη ένα ποσοστό 14,3% έχουν μερική υποστήριξη
από τους γονείς τους - βλ. δημοσίευμα της Παν. Μπίτσικα με τίτλο «Όταν τα παιδιά
του πανεπιστημίου αναβάλλουν την αυτονόμηση τους» στην εφημ. «Το Βήμα» της
28.7.2000, σελ. Α18-Α19, καθώς και το προγενέστερο δημοσίευμα της αυτής δημοσιογράφου στην ίδια εφημερίδα, 19.3.2000, σελ. Α58 ως προς τα ειδικότερα ευρήματα για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θράκης.
238. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) που
δημοσιεύθηκαν στην εφημ. «Τα Νέα» της 8.1.2013, σελ. 17 (επιμ. Νίκος Μάστορας), οι λεγόμενοι «αιώνιοι φοιτητές» από όλα τα ΑΕΙ ανέρχονται συνολικά στα
178.826 άτομα και υπερέβαιναν κατά 10.000 περίπου τους ενεργούς φοιτητές κατά
το ακαδ. έτος 2010-2011. Προφανώς μεταξύ των φοιτητών αυτών, πολλοί είναι και
εκείνοι που απλώς εγκαταλείπουν τις σπουδές και απλώς παραμένουν τυπικά γραμμένοι στους καταλόγους των σχολών τους, χωρίς ούτε καν να παίρνουν τα διδακτικά βιβλία που δικαιούνται (κατά στοιχεία του 2012, ένας στους τέσσερις εισακτέους
-24,3 %- γράφτηκε φοιτητής και στη συνέχεια αδιαφόρησε: εφημ. «Καθημερινή»
της 31.3.2012, σελ. 14, όπου σχτ. δημοσίευμα του Απ. Λακασά). Πάντως, πολλοί είναι και αυτοί που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους κατά τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης όχι λόγω αδιαφορίας, αλλά διότι αναγκάζονται να εργασθούν (32
%, σύμφωνα με έρευνα της Alco) –βλ. σχτ. δημοσίευμα των Αλεξ. Λαμπρούλη/ Παν.
Καζακλή στην εφημ. «Παρασκευή +13», της 11.5.2012, σελ. 28-29.
239. Βλ. σχτ. δημοσίευμα της Τασ. Καραϊσκάκη στην εφημ. “Καθημερινή” της
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(δ) Οι δυσλειτουργίες από το αξιακό σύστημα του ευρύτερου
κοινωνικού περιβάλλοντος
Η έλλειψη εσωτερικών συνεκτικών δεσμών
Στη διαμόρφωση ενός κλίματος που υποθάλπει την παραβατικότητα συντελεί όμως κατά σημαντικό βαθμό και το ευρύτερο κοινωνικό
περιβάλλον που επικρατεί στις περισσότερες ανεπτυγμένες δυτικές χώρες, όπως και στη δική μας. Όπως είχα ήδη επισημάνει σε μελέτη μου
το 1987240, «Έπειτα από αλλεπάλληλους πολέμους, οικονομικές κρίσεις, πολιτικές ανωμαλίες και συνεχή αντιπαράθεση κοσμοθεωριών, οι
παραδοσιακές αξίες έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση, αλλά χωρίς να μπορούν, προς το παρόν, να αντικατασταθούν με νέες. Οι μορφές της εξουσίας γίνονται ολοένα περισσότερο περίτεχνα αδιόρατες και άψυχα γραφειοκρατικές, δημιουργώντας στον πολίτη ένα καφκικό συναίσθημα
άγχους. Παντού αιωρείται ασφυκτική η παρουσία του Κράτους241. Οι
29.2.2004, σελ. 31.
240. Βλ. τη μελέτη μου «Σύγχρονος πολιτισμός και Ανομία των Νέων», στον
τιμητικό τόμο «Προσφορά στον Γεώργιο Μιχαηλίδη Νουάρο», τ. Β΄, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 1987, σελ. 133 επ.
241. Το φαινόμενο αυτό επεσήμανε ιδιαίτερα ως παράγοντα εξώθησης σε
πράξεις τυφλής βίας ο Ralf Dahrendorf, σχολιάζοντας τις ταραχές που προκλήθηκαν από νεαρούς διαδηλωτές στη Ζυρίχη το καλοκαίρι του 1980: R. Dahrendorf,
Anmerkungen zu den Zürcher Krawallen, εφημ. Finanz und Wirtschaft της
20.9.1980, σελ. 1, 2. Επίσης και η «Ελβετική Επιτροπή για τα Ζητήματα της Νεότητας», που αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της ελβετικής Γερουσίας, σε έκθεσή της για τα αίτια των ταραχών αυτών υπογράμμισε ότι οι δράστες των βιαιοπραγιών ανατράφηκαν σ’ ένα κόσμο στον οποίο έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι με τη
νόμιμη βία. Και ότι ο «χαμένος διάλογος» θα μπορούσε να αποκατασταθεί μόνον εάν μάθαινε κανείς ν’ ακούει καλύτερα τις επιθυμίες ή τις εκδηλώσεις των νέων, βοηθώντας τους παράλληλα να εκδηλώνονται με τρόπο ώστε να μη γίνεται αναπόφευκτη η παρεξήγηση: Eidgenössische Kommission für Jugendfragen, Thesen zu
den Jugendunruhen 1980 κατά περίληψη στην εφημ. «Neue Zürcher Zeitung»
της 27.11.1980, σελ. 25. Με παρόμοιο πνεύμα είναι διατυπωμένη η ανταπόκριση
της Irmgrad Locher «Der heiβe Sommer in Zürich» στην εφημ. «Stuttgarter
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δυνατότητες αυτόνομης σκέψης, έκφρασης των στοχασμών και πολιτικής επικοινωνίας εμφανίζονται εξαιρετικά περιορισμένες μέσα από ένα
ολιγοπωλιακό Τύπο, μία κρατικά ελεγχόμενη τηλεόραση και ένα αρχηγικό κοινοβουλευτικό σύστημα, χωρίς άμεση συμμετοχή του πολίτη στην άσκηση της εξουσίας242. Το φαινόμενο της βίας, κάτω από την
επίδραση των λεγόμενων “μέσων μαζικής ενημέρωσης”, γίνεται, [όπως
επισημάνθηκε ήδη ανωτ., σελ. 130 και σημ. 114], καθημερινή πραγματικότητα243. Αλλά και οι διαπροσωπικές σχέσεις παρουσιάζουν επίσης έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας και κατολισθαίνουν στην τυποποίηση, τη μαζοποίηση και την αποξένωση244. Παράλληλα, η τεχνική
“πρόοδος”, με την αλματώδη εξέλιξή της, απομακρύνει συνεχώς τον άνθρωπο από τη φύση και τον εγκλωβίζει σε ένα τεχνητό τρόπο διαβίZeitung» της 9.9.1980.
242. Το θέμα αυτό αναπτύχθηκε με βαθύτητα σκέψεως αλλά και πολιτική
προκατάληψη από τον γερμανό φιλόσοφο Herbert Marcuse στο έργο του «Ο μονοδιάστατος άνθρωπος», κατά μτφρ. Μπ. Λυκούδη, Αθήναι: Παπαζήσης, 1971
(19641), ιδίως σελ. 33 επ.
243. Βλ. J. Léauté, Notre Violence, Paris: Denoël, 1977, σελ. 80 επ. (βλ. και
ελλην. μτφρ. από την Ηρώ Σαγκουνίδου-Δασκαλάκη με τίτλο “Η ανθρώπινη βία”,
Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1991, π.χ., σελ. 95 επ.) και Π. Παπαδάτου, Η επιθετικότητα, η βία και η καταστροφικότητα στην κοινωνική διαβίωση, Αθήνα: Α.Ν.
Σάκκουλας, 1980, σελ. 122 επ.
244. Για τις ψυχολογικές και άλλες προεκτάσεις αυτού του ζητήματος της
αποξένωσης ή αλλοτρίωσης βλ. π.χ. τα πορίσματα έρευνας του Keneth Keniston
“Alienation in American Youth”, εις: Aaron H. Esman (ed.), 1975, όπ. π. (σελ. 34,
σημ. 31), 434 - 450. Ανάμεσα στις σημαντικές εργασίες για το πρόβλημα της αποξένωσης του σύγχρονου ανθρώπου καταλέγονται και οι ακόλουθες: E. Fromm, Ο
φόβος μπροστά στην ελευθερία, κατά μτφρ. Δ. Θεοδωρακάτου, Αθήνα: Μπουκουμάνης, 1971 (19401), ιδίως κεφ. 3, σελ. 140 επ.. D. Riesman, The Lonely Crowd. A
Study of the Changing American Character, New Haven: Yale Univ. Press, 1950.
L. Srole, Social Integration and certain Corollaries. An Exploratory Study, περ.
American Sociological Review, 21: 1956, 709-716. M. Seeman, On the Meaning
of Alienation, περ. American Sociological Review, 24: 1959, 783-791. Για το ίδιο
θέμα βλ. ειδικό αφιέρωμα του περ. «Ευθύνη» 1984, σελ. 145-216 και ιδιαίτερα την
εισήγηση του Γ.Δ. Δασκαλάκη, στην αρχή του αφιερώματος.
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ωσης και διατροφής. Τα καταναλωτικά αγαθά προβάλλονται ως αντίδοτο και παυσίπονο στη συντελούμενη απίσχνανση της προσωπικότητας και στην έλλειψη υπερατομικών σκοπών. “Σήμερα”, έγραφε [ήδη το
1973] ο Άγγελος Τερζάκης245, “έχουμε να κάνουμε μ’ έναν κόσμο δίχως
κάποιον εσωτερικό του συνεκτικό δεσμό. Ας μη μιλήσουμε γι’ απιστία,
γι’ αποκοπή από τη θρησκευτική παράδοση, που πρότεινε ίσαμε προχτές ακόμα κάποιους κανόνες ζωής, προσδιόριζε το ήθος μιας ομοψυχίας. Ας μιλήσουμε κάλλιο για είσοδο σε μια περίοδο της Ιστορίας, όπου
ο άνθρωπος νιώθει τον εαυτό του ξεμοναχιασμένον μέσα σ’ έναν κόσμο
πρόσκαιρο, αλλά κι ελκυστικό με την έννοια ότι σε καλεί να τον κερδίσεις γρήγορα κι όπως-όπως. Όταν λέμε πως έλειψε ο εσωτερικός συνεκτικός δεσμός από το σύνολο εννοούμε πως η υπαγωγή του κάθε ανθρώπου σ’ ένα συγκρότημα -κοινότητα, κοινωνία, έθνος, ανθρωπότητα- είναι σήμερα μηχανική, όχι ηθική. Εκείνο όμως που συνδέει φυσιολογικά τους ανθρώπους μεταξύ τους δεν είναι η γειτνίαση ή η συμβίωση. είναι το αίσθημα πως υπηρετούν μιαν ενιαία υπόθεση, πως κάποια,
πέρα από τις ατομικές θελήσεις, αλληλεγγύη τους συνέχει. Πως έχουν
συναποδεχτεί ως είδος, έναν υπερατομικό σκοπό, ή πως κάτι υπερβατικό, ιερό, απαραβίαστο, τους συναδελφώνει κάτω από μιαν εξουσία υψηλή».
Η απεμπόληση αυτή των υπερατομικών αξιών ή προτύπων και η
συνακόλουθη στροφή προς τον καταναλωτισμό, στο μέτρο που σχετίζεται με την αστικοποίηση και την εκβιομηχάνιση των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών, αποτελεί ίσως αναπόφευκτη αναγκαιότητα των περισσότερων ανεπτυγμένων χωρών: Η οικονομική ανάπτυξη που επιτυγχάνεται τότε οδηγεί εύκολα στην εξύψωση του
ρόλου των υλικών αγαθών, στην επικράτηση ενός ορθολογικού,
ωφελιμιστικού, ”φιλειρηνικού” πνεύματος και στη διαμφισβήτηση
συναισθηματικά φορτισμένων παραδοσιακών αξιών «ηρωικού»
χαρακτήρα, όπως η ιδέα του «αγώνα για τον αγώνα»246. Ωστό-

245. Εφημ. «Το Βήμα» 4.2.1973, σελ. 4.
246. J. A. Schumpeter, Capitalisme, Socialisme et Démocratie, μτφρ. G. Fain,
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σο ένας τέτοιος «εκσυγχρονισμός» θα πρέπει να συνοδεύεται και
από άλλα σημαντικά γνωρίσματα, όπως η ανάπτυξη πνεύματος
ανήσυχου και ανοικτού σε νέες εμπειρίες, η θαρραλέα διατύπωση
της προσωπικής γνώμης, η πίστη στην αποτελεσματικότητα των
ανθρώπινων ενεργειών, η επίδειξη εμπιστοσύνης και ο σεβασμός
στην αξιοπρέπεια των άλλων247.
Στη χώρα μας, η οικονομική ανάπτυξη δεν φαίνεται να συνδυάσθηκε με αντίστοιχη πολιτιστική ενεργοποίηση. Η συλλογική ψυχολογία των Νεοελλήνων εξακολουθεί να διέπεται, κατά τις
υπάρχουσες ενδείξεις, από βραχυσκοπική και επιφανειακή θεώρηση των πραγμάτων, μεταπρατική νοοτροπία (επιβραβευτική του
άκοπου εσόδου και της επιτηδειότητας), καχυποψία απέναντι των
άλλων και ευθυνοφοβία248. Στη διαιώνιση του μεταπρατικού και
Paris: Payot 1974 (19421), κεφ. 11, σελ. 181. πρβλ. J. K. Galbraith, Η κοινωνία της
αφθονίας, κατά μτφρ. Κ. Χατζηαργύρη, Αθήναι: Παπαζήσης, 1970 (19581) κεφ.
10, σελ. 167 επ. και J.V. Petrov, Ψυχολογία του Καταναλωτού, Αθήναι: Παπαζήσης,
1973.
247. A. Inkeles / D. H. Smith, Becoming Modern, Individual Change in
Six Developing Countries, Cambridge, Massachusetts: Harvard Univ. Press,
1974, σελ. 19 επ.. D. Lerner, The Passing of Traditional Society, Modernizing the
Middle East, New York 1958 και Paperback Edition 1964, σελ. 46 επ.. Γ. Καββαδία, Η στροφή. Εισαγωγή εις την κοινωνιολογίαν της αναπτύξεως, Αθήναι: Α.Ν.
Σάκκουλας, 1975, σελ. 109 επ.
248. Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, «Ερήμην των Ελλήνων», Αθήνα: Οι Εκδόσεις
των Φίλων, 1974. Ν. Δήμου, Η δυστυχία του να είσαι Έλληνας, Αθήνα: Ίκαρος,
1975. Α.Ε. Βακαλόπουλου, Ο χαρακτήρας των Ελλήνων. Ανιχνεύοντας την εθνική
μας ταυτότητα: Έρευνες, πορίσματα, διδάγματα,  Θεσσαλονίκη: εκδ. Αντ. Σταμούλη, 2003 (α΄έκδ. 1983) και Δ.Κ. Μποσινάκη, Συμβολή εις την έρευναν της κοινωνικής συμπεριφοράς του Νεοέλληνος, Διδ. Διατρ. Αθηνών, 1972 (εμπειρική έρευνα), καθώς και τη μελέτη μου L’ Ethnopsychologie entre la Sociologie pénale et le
Droit pénal, εις: Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική. Προσφορά Τιμής
για την Αγλαΐα Τσήτσουρα, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα 2009, 383-452,
όπου διερευνάται η τυχόν επίδραση της συλλογικής ψυχολογίας ενός λαού στην υιοθέτηση ή απόρριψη σημαντικών ποινικών νομοθετημάτων και η γενικότερη αλληλεπίδραση που μπορεί να ασκείται ανάμεσα στον ψυχισμό ενός λαού και στο ποινικό
του σύστημα -Πρβλ. και ανωτ., σελ. 66 και σημ.2.

III. Θεωρίες για την παραβατικότητα

231

καταναλωτικού αυτού πνεύματος θεωρείται ότι συνετέλεσε αποφασιστικά η ογκώδης μετακίνηση, επί σειρά ετών και έως τα μέσα τουλάχιστον της δεκαετίας του ’60, του αγροτικού πληθυσμού
προς τα αστικά κέντρα, η αδυναμία απορρόφησής του στη βιομηχανία και η διασπορά ενός μεγάλου τμήματός του σε παρασιτικές
εργασίες του τομέα της τριτογενούς παραγωγής (υπηρεσίες) ή του
δημόσιου τομέα249. Η επαγγελματική στασιμότητα που επακολούθησε στην αγορά εργασίας κατά την περίοδο 1965-1974 οδήγησε τότε σε διάψευση των βλέψεων για κοινωνική μετάσταση και σε
στροφή -κατ’ αναπλήρωση του κενού που δημιουργήθηκε από την
αναδίπλωση των κοινωνικοεπαγγελματικών βλέψεων- προς την
«επιδεικτική» καταναλωτική δραστηριότητα (δαπάνες για αυτοκίνητα, υπηρεσίες αναψυχής κ.λπ.)250.

Το πνεύμα του ευδαιμονισμού και της ηθικής χαλαρότητας
Συνακόλουθα, η διάθεση για τήρηση κάποιων βασικών ηθικών
αξιών από αίσθηση χρέους ή και για πραγμάτωση κοινωνικών αλλαγών
μέσα από υψηλούς στόχους και ιδέες, που χαρακτήριζε έως ένα βαθμό
τις προηγούμενες γενιές και στη χώρα μας, φαίνεται ότι έδωσε κατά τατελευταία χρόνια (και πριν από την οικονομική κρίση) τη θέση της σ’
ένα πνεύμα ηθικής χαλάρωσης και κόπωσης, ευδαιμονισμού και εγωκεντρικής καλοπέρασης251, με προεξάρχον δόγμα ότι μπορεί κανείς να πι249. Πρβλ. Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και αναπαραγωγή: Ο κοινωνικός ρόλος
των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα 1830-1922, Αθήνα: Θεμέλιο, 1977,
σελ. 24 επ.
250. Βασ. Καραποστόλη. Η καταναλωτική συμπεριφορά στην ελληνική κοινωνία 1960-1975, Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1983, σελ. 243
επ., 250 επ., καθώς και του ιδίου, Συμβίωση και επικοινωνία στην Ελλάδα, Αθήνα:
Αλεξάνδρεια, 1999, και:  Διχασμός και εξιλέωση. Περί πολιτικής ηθικής των Ελλήνων, Αθήνα: Πατάκης, 2010. βλ. επίσης Β. Φίλια, Δοκίμια Κοινωνιολογίας, Αθήνα:
Μπουκουμάνης, 1976, σελ. 27 επ., 50 επ.
251. Πρβλ. Ευάγγελου Παπανούτσου, Η κρίση του πολιτισμού μας, Αθήνα:
Φιλιππότης, 1994, σελ. 17 επ., 42 επ. Ανάλογες κριτικές παρατηρήσεις διατυπώθηκαν κατά καιρούς από επιφανείς διανοητές για την τάση του σύγχρονου ανθρώπου:
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στεύει και να κάνει ο,τιδήποτε, αρκεί να μην ενοχλεί κάποιους συγκεκριμένους άλλους252. Επακόλουθο αυτής της νοοτροπίας υπήρξε αφενός η
επίδειξη ανοχής της κοινωνίας απέναντι σε κάθε είδους διαφορετικότητα (και αυτό είναι μέχρις ενός σημείου θετικό, αρκεί να μην ευνοούνται
έτσι οι “δικτατορίες” των μειοψηφιών) και αφετέρου η γενικότερη διάθεση των ανθρώπων να δίνουν ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση στα δι-

ν’ αναγνωρίζει «ως ύψιστο σκοπό την επίτευξη της επίγειας ευτυχίας», παραμελώντας ‘‘κάθε άλλη ανθρώπινη ανάγκη και στοιχείο μιας λεπτότερης και υψηλότερης
υφής’’ (A. Solzhenitsyn, Ομιλία στο Πανεπιστήμιο του Harvard την 8.6.1978. βλ.
το κείμενο της ομιλίας στην εφημ. The Times της 26.7.1978, σελ. 6, και (περιληπτικά) στην εφημ. «Καθημερινή» της 12.7.1978), να αποδύεται ‘‘σε μια εξοντωτική κούρσα, όπου επιτυχία και αποτυχία προσμετρούνται με βάση το ποσοστό του
ακαθαρίστου προϊόντος της ανθρωπότητος, το οποίο κατορθώνει να ιδιοποιηθεί το
άτομο ή η κοινότητα μέσω του ανελέητου ανταγωνισμού’’ (A. Toynbee, άρθρο στην
εφημ. Observer και κατ’ αναδημοσίευση στην εφημ. «Το Βήμα» της 17.6.1973,
σελ. 5, με τίτλο «Πρέπει να φτιάξουμε μιαν άλλη καλύτερη κοινωνία») και τελικά
να ‘‘νοιώθει χαμένος μέσα στην αφθονία του’’ (J. Ortega y Gasset, Η εξέγερση των
μαζών, κατά μτφρ. Χρ. Μαλεβίτση, Αθήνα: Δωδώνη, 1972 (19301), σελ. 72.
252. Στην εμπέδωση αυτής της διάθεσης για χαλάρωση και ευδαιμονισμό
ασφαλώς συνέβαλε κατά τα τελευταία χρόνια η απροσωποποίηση και τυποποίηση
της εργασίας, η αποσύνδεση δηλ. του αντικειμένου της εργασίας από τον δημιουργό του, πράγμα που οδήγησε στη μείωση της έμφασης απέναντι σε αξίες όπως το
“μεράκι” στη δουλειά, το δημιουργικό πνεύμα και το αίσθημα ευθύνης -βλ. Bryan
R. Wilson, Morality in the evolution of the modern social system, εις: The British
Journal of Sociology, 36: 1985, 315-332: 320 επ. και ήδη από το 1966: Arnold J.
Toynbee, Change and Habit. The Challenge of Our Time, London/ New York/
Toronto: Oxford Univ. Press, 1966, ιδίως σελ. 213 επ., όπου μάλιστα σημειώνει (σελ. 217) τα εξής ενδιαφέροντα: “It is not surprising that the bored factoryworker’s recreation in his leisure hours sometimes takes the form of anti-social
violence and destructiveness. This irrational behaviour can be explained rationally,
even if the victim of mechanization is himself unaware of the reason why he is
running amok. He is taking his revenge on society for an injury that society has
done to him; and this injury is a serious one. In mechanizing his work, society has
made the salt of his life lose its savour for him (...) When society is thoroughly well
regulated, life becomes dull and uninspiring”.
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καιώματά τους253, και λιγότερη έμφαση στις υποχρεώσεις τους, επιδιώκοντας, έτσι, πρωτίστως αυτό που τους ευχαριστεί περισσότερο και τους
δυσκολεύει λιγότερο254. Προείχε έτσι στις ενέργειές τους η ωφελιμιστική αντίληψη αυτού που ο Τερζάκης ονόμασε “γρήγορη και άκοπη επιτυχία”. Ως κύρια, δε, κριτήρια κοινωνικής καταξίωσης αναδεικνύονταν
αντίστοιχα η ταχύτητα απόκτησης και η ποσότητα των καταναλωτικών
αγαθών που μπορεί ο καθένας να καθέξει, ιδίως, δε, των αγαθών εκείνων
που ανταποκρίνονται στα πρότυπα life-style των Μ.Μ.Ε. και των περιοδικών ή εφημερίδων ευρείας κυκλοφορίας (π.χ. κατοχή ενός ή περισσοτέρων αυτοκινήτων μεγάλης ιπποδύναμης)255.

253. Αποτελεί βέβαια μεγάλη κατάκτηση του σύγχρονου πολιτισμού το γεγονός ότι η έννοια της Δικαιοσύνης εμπλουτίσθηκε από την εποχή του Διαφωτισμού αλλ’ ακόμη περισσότερο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με το πολύ
σημαντικό περιεχόμενο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου -πρβλ. Jacques Borricand,
La criminologie face à la crise des valeurs. Victimes et criminels, εις: Revue
internationale de criminologie et de police technique, 1996, 217-227:218 και
σημ. 7. Ωστόσο εύλογος είναι ο προβληματισμός μήπως κατά τα τελευταία χρόνια
υπάρχει η τάση για καταχρηστική άσκηση των δικαιωμάτων και ελευθεριών, για
ατομικιστική δηλ. ταύτιση της έννοιας ελευθερία με την έννοια δικαίωμα ή και ασυδοσία, και για αποψίλωσή της από αντίστοιχες υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι
σύμμετρες έννοιες του καθήκοντος και της αλληλεγγύης προς τους άλλους.
254. Συναφές χαρακτηριστικό αυτής της νοοτροπίας είναι και το ότι για την
αντιμετώπιση των όποιων δυσκολιών, την εύκολη λύση αποτελεί η, ακόμη και με εκβιαστικούς τρόπους,  προσφυγή στην “αρωγή” του Κράτους-Πρόνοιας, το οποίο γίνεται έτσι ένα σημαντικό άλλοθι στην μη ενεργοποίηση ή εντατικοποίηση των δυνατοτήτων και πρωτοβουλιών για όσους πολίτες μπορούν να αναπτύξουν τέτοιες δυνατότητες και πρωτοβουλίες. Για την κατακόρυφη αύξηση των δαπανών κοινωνικής
πρόνοιας στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης κατά την περίοδο 1950-1980 και για τη
μετέπειτα παρατηρούμενη στροφή προς λιγότερο κοινωνικό Κράτος, βλ. π.χ. Jan W.
Van Deth/ Elinor Scarbrough, The Impact of Values, Oxford/ New York: Oxford
Univ. Press, 1995, σελ. 67 επ., 73
255. Για τον ρόλο των Μ.Μ.Ε. στη διαμόρφωση ρόλων και “αξιών” βλ. π.χ.
Έφης Λαμπροπούλου, Κοινωνικός Έλεγχος του Εγκλήματος, Αθήνα: Παπαζήσης,
1994, σελ. 89 επ. και Χρ. Ζαραφωνίτου, Εμπειρική Εγκληματολογία, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1995, σελ. 270 επ.
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Τα πορίσματα από επαναληπτική διευρωπαϊκή έρευνα
Πέρα από την απόκτηση καταναλωτικών αγαθών, άλλοι στόχοι
ιδεολογικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα ούτε επιδιώκονταν, όπως φαίνεται, από το ευρύ κοινό της χώρας μας, ούτε και προωθούνταν αποφασιστικά από τα Μ.Μ.Ε., τα πολιτικά κόμματα, τις κοινωνικές οργανώσεις, και από τους βασικούς φορείς κοινωνικοποίησης, δηλ. την οικογένεια και το σχολείο. Ερώτημα τίθεται, βέβαια, πόσο πολύ, το φαινόμενο αυτό έχει ευρύτερη εμβέλεια, παρουσιάζεται δηλ. και πέρα από
τα σύνορα της Ελληνικής επικράτειας. Αποκαλυπτικές από την πλευρά αυτή είναι οι επανειλημμένες έρευνες ερωτηματολογίου για τις “Ευρωπαϊκές Αξίες”, που διεξάγονται ανά 8 έτη από το 1981 (άρα έως τώρα διενεργήθηκαν ξανά το 1990, το 1999/2000 και το 2008) σε χώρες
- μέλη της ήδη Ευρωπαϊκής Ένωσης256 (έχουν συμμετάσχει μέχρι τούδε 100.000 άνω των 18 ετών, ενώ από το 1999 συμμετέχει και η Ελλάδα). Με βάση τις έρευνες αυτές, οι σύγχρονοι Δυτικοευρωπαίοι εμφανίζουν την ακόλουθη μεσοσταθμική εικόνα257: Έχουν εμπιστοσύνη
256. Για τα πορίσματα αυτών των ερευνών βλ. ιδίως: http://www.
europeanvalues.nl και http://www.worldvaluessurvey.org ˙πρβλ. επίσης: Jürgen
Gerhards/ Μichael Hölscher, Kulturelle Unterschiede in der europäischen Union.
Ein Vergleich zwischen Mitgliedsländern, Beitrittskandidaten und der Türkei,
Wiesbaden: Verlag für Sozial-wissenschaften, 20062, The European Values Group,
Report published by the Gordon Cook Foundation, Sheena Ashford/ Noel
Timms, What Europe Thinks. A Study of Western European Values, Aldershot/
Brookfield USA etc: Dartmouth, 1992, Hel. Riffault, Les valeurs des Francais,
Paris: P.U.F., 1994, Mark Abrams/ David Gerard/ Noel Timms, Values and Social
Change in Britain, Basingstoke/ London: Macmillan in association with the
European Value Systems Study Group, 1985, Stephen Harding/ David Phillips,
Contrasting Values in Western Europe. Unity, Diversity & Change, Basingstoke/
London: Macmillan in association with the European Value Systems Study
Group, 1986. Γενικότερα για το θέμα των λεγομένων ευρωπαϊκών αξιών πολιτισμού
βλ. το ενδιαφέρον συλλογικό έργο: Hans Joas/ Klaus Wiegandt, Die kulturellen
Werte Europas, Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 2005.
257. Τα παρατιθέμενα στη συνέχεια στοιχεία βασίζονται κυρίως στα πορίσματα των δύο πρώτων ερευνών.
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στον εαυτό τους, αγάπη στην οικογένειά τους, μειωμένη διάθεση αλληλεγγύης προς τρίτους, ζωηρό ενδιαφέρον για οικονομική / χρηματική
άνεση, υπευθυνότητα στον τρόπο εργασίας τους, απόδοση προτεραιότητας στην ιδιωτική πρωτοβουλία (αλλά με παράλληλη συμμετοχή των
εργαζομένων στη διοίκηση των επιχειρήσεων και επίδειξη ευαισθησίας σε μειονεκτούντα άτομα), γενικότερη δυσπιστία προς το Κράτος,
τους κρατικούς θεσμούς, τον Τύπο και τους πολιτικούς, αγάπη προς
την πατρίδα τους, αυξημένη θρησκευτικότητα και, τέλος, σύμφωνα με
τις δηλώσεις τους, ηθικά αυστηρές αντιλήψεις και διάθεση συμμόρφωσης προς τον νόμο. Βέβαια αυτή είναι μία κάπως εξωραϊσμένη εικόνα,
που έτσι κι αλλιώς στις λεπτομέρειές της ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα
προέλευσης, την ηλικία, το επίπεδο μόρφωσης, την πολιτική τοποθέτηση και τον βαθμό θρησκευτικής πίστης των ερωτηθέντων.
Οι αντιλήψεις των Ευρωπαίων νέων μετεφηβικής ηλικίας
για τις αξίες και το έγκλημα
Οι νέοι 18-24 ετών που ρωτήθηκαν σχετικά στην προαναφερθείσα διευρωπαϊκή έρευνα, διατύπωσαν σε σχέση με το ευρύ κοινό κριτικότερες θέσεις απέναντι στους καθιερωμένους θεσμούς -θρησκεία, πολιτικά κόμματα κ.λπ.- και ελευθεριότερες / ανεκτικότερες ιδέες απέναντι σε ζητήματα ηθικής, όπως οι εξωσυζυγικές σχέσεις, η πορνεία, η
άμβλωση, το διαζύγιο κ.λπ. Επιπλέον, απαντώντας τον Οκτώβριο και
Νοέμβριο 1996 σε έρευνα της ΜΤV ως προς το μέχρι πού θα έφθαναν
για να βγουν από ένα οικονομικό αδιέξοδο, οι Ευρωπαίοι νέοι (δείγμα
1.600 ατόμων ηλικίας 16-24 ετών) παραδέχθηκαν ότι θα έκαναν έρωτα μ’ έναν άγνωστο (26%), θα πρόδιδαν την πατρίδα τους (18%) ή κάποιο φίλο (6%) και -ελάχιστοι- ότι θα σκότωναν (2%), ενώ στο ερώτημα τι έγκλημα θα έκαναν με τη βεβαιότητα ότι δεν θα τους πιάσουν,
ο ένας στους τέσσερις (38%) απάντησε ότι θα λήστευε τράπεζα (!), ο
ένας στους οκτώ (12%) ότι θα σκότωνε, αλλά μόλις ο ένας στους τριάντα τρεις (3%) ότι θα διέπραττε βιασμό258.
258. Τα συνοπτικά αποτελέσματα αυτής της έρευνας, που οργανώθηκε από το
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Συμπερασματικά, οι Ευρωπαίοι (μεγαλυτέρων ιδίως ηλικιών), χωρίς να φθάνουν στα επίπεδα ευδαιμονισμού και εγωκεντρικής καλοπέρασης των Νεοελλήνων πριν από την οικονομική κρίση, έχουν ωστόσο
απορροφηθεί τα τελευταία χρόνια από τον καλοκουρδισμένο “λειτουργικό ορθολογισμό” (functional rationality) της καθημερινής τους ενασχόλησης με τη δουλειά και το σπίτι και έχουν χάσει, σε μεγάλο βαθμό, κάθε άλλο ενδιαφέρον για επιδιώξεις ευρύτερου βεληνεκούς, που
ωστόσο αποτελούν την ψυχή του πολιτισμού.
Ίσως, όμως, ακριβώς η έλλειψη τέτοιων επιδιώξεων, ιδίως μετά την
ιδεολογική σύγχυση και τον ανομικό “πλουραλισμό” που επικράτησαν
στη δεκαετία 1990, να είναι αυτή που ενδέχεται να δημιουργήσει στον
συνήθως ανήσυχο και ευαίσθητο σύγχρονο νέο έναν υπαρξιακό προβληματισμό και μια νοοτροπία ηδονισμού, άκρατου ωφελιμισμού ή και
ψυχολογικής κόπωσης, η οποία να τον εξωθήσει ενίοτε στην ενεργό
παραβατικότητα ή και στην “απόσυρση” (ναρκωτικά).
Λόγοι που ενδέχεται να εξωθούν τους νέους στην υιοθέτηση τέτοιων
αντιλήψεων
Οπωσδήποτε ένα μέρος αυτής της νεανικής παραβατικότητας
ενδέχεται να οφείλεται, όπως προαναφέρθηκε (ανωτ., σελ. 181), στα
μεγάλα οικονομικά προβλήματα που δημιουργούνται από τη συνεχιζόμενη κατάσταση υποαπασχόλησης και ανεργίας στις δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες: Το αίσθημα ανασφάλειας που η κατάσταση αυτή

τηλεοπτικό κανάλι ΜΤV σε συνεργασία με το European Youth Forum και τη Διεύθυνση ΧΧΙΙ για την Εκπαίδευση, την Άσκηση και τη Νεότητα, δόθηκαν στη δημοσιότητα την 6.2.1997 με ένα οκτασέλιδο Δελτίο Τύπου. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων έγινε μεταξύ άλλων στο  «Βήμα» της 16.2.1997, σελ. 10 (επιμ.: Λένα
Παπαδημητρίου) και στην «Καθημερινή» της ίδιας ημέρας, σελ. 21 (επιμ.: Γιώργου
Τσίρου). Eπίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα ηλεκτρονικής δημοσκόπησης στη
Γερμανία (http://forum.gofeminin.de/forum/f556/__f946_f556-Grosse-SexUmfrage-an-die-Mädchen-und-Frauen.html), πολλές νεαρές θα ήταν διατεθειμένες να κάνουν έρωτα με έναν άγνωστο για να εξασφαλίσουν π.χ. 500 ευρώ.
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υποθάλπει και το άτεγκτο πνεύμα ανταγωνισμού που επικρατεί για
την κατάκτηση των λιγοστών -πράγματι- διαθέσιμων θέσεων στην
οικονομική και κοινωνική πυραμίδα, ή, έστω για την επίτευξη μιας
στοιχειώδους επιβίωσης, οδηγούν έτσι πολλούς νέους, σύμφωνα και
με τη θεωρία του Merton περί ανομίας, στην υιοθέτηση παράνομων ή
ανορθόδοξων / αθέμιτων μέσων. Εξίσου όμως σημαντικό ρόλο σ’ αυτήν την εξέλιξη φαίνεται να διαδραματίζει το έλλειμμα υπερατομικών
αξιών στις σύγχρονες κοινωνίες, η απουσία δηλ. των στέρεων εκείνων κοινωνικοηθικών κανόνων που θα θωράκιζαν τους νέους με αντιστάσεις και αναστολές απέναντι στα εκρηκτικά, πολλές φορές, αδιέξοδά τους. Πώς εμφανίζεται, όμως, άραγε η κατάσταση στην Ελλάδα
από άποψη επιστημονικών ερευνών ως προς τις βασικές αξίες που υιοθετούν οι νέοι μας σήμερα;
Μια πανελλήνια επαναληπτική έρευνα για τους Έλληνες νέους
Στην Ελλάδα έχουν διεξαχθεί τα τελευταία χρόνια αρκετές ενδιαφέρουσες επιστημονικές έρευνες κοινής γνώμης, αλλά και δημοσκοπήσεις, επικεντρωμένες κυρίως στον τρόπο ζωής, τις στάσεις και τις
αντιλήψεις της ελληνικής νεολαίας, έτσι ώστε να προκύπτει από αυτές
μια μάλλον σαφής εικόνα για την υπάρχουσα κατάσταση και τις διαμορφούμενες τάσεις. Ιδιαίτερα χρήσιμη για την απόκτηση μιας πρώτης γενικής εικόνας στο ζήτημα που προσεγγίζουμε είναι, πιστεύω, η
δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από την εφημερίδα “Ελευθεροτυπία”, υπό την ευθύνη της δημοσιογράφου Μαρίας Δέδε και κατά καιρούς συναδέλφων τους, σε 400 νέους και των δύο φύλων (μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές και εργαζόμενους) της Αθήνας και της επαρχίας,
ηλικίας 15-24 ετών, με συμπλήρωση ανώνυμου ερωτηματολογίου από
42 ερωτήσεις259. Κύρια πλεονεκτήματα αυτής της δημοσκόπησης είναι
259. Θα ήταν ωστόσο παράλειψη να μην αναφερθεί εδώ και η παλαιότερη σημαντική έρευνα του Ε.Κ.Κ.Ε. (ερευνητική ομάδα από τους: Ολυμπ. Γαρδίκη, Χρ. Κελπερή, Αλ. Μουρίκη, Γιάννη Μυριζάκη, Θόδ. Παραδέλλη και Αφρ. Τεπέρογλου), με θέμα: “Νέοι: Διάθεση Χρόνου - Διαπροσωπικές Σχέσεις”, που διενεργήθηκε το 1983
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ότι εμπεριέχει στοιχεία πλησιόχρονα στη σημερινή εποχή, ότι πραγματοποιήθηκε σε όλη την Ελλάδα και ότι προσφέρεται σε διαχρονικές
συγκρίσεις, δεδομένου ότι τα αντίστοιχα ερωτήματα υποβλήθηκαν σε
πληθυσμιακό δείγμα νέων τόσο το 1996260, όσο επίσης, το 1990 και μεταγενέστερα, το 2006, την τελευταία αυτή φορά σε 333 μαθητές και
μαθήτριες ηλικίας 15-18 ετών261.
και παρουσιάσθηκε διεξοδικά στην εργασία μου “Σύγχρονος Πολιτισμός και Ανομία των Νέων” εις:   “Προσφορά στον Γεώργιο Μιχαηλίδη-Νουάρο”, τ. Β΄, Αθήνα/ Κομοτηνή: 1987, 117-139: 123 επ. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα αυτής
της έρευνας δημοσιεύθηκαν από το Ε.Κ.Κ.Ε. (σε συνέκδοση με το Υπουργείο Πολιτισμού, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς) σε δύο τόμους:  τόμ. Α΄ (Αθήνα - Πειραιάς), 1988 και τόμ. Β΄ (Αστικές - ημιαστικές - αγροτικές περιοχές της Ελλάδας,
εκτός από την περιοχή της Πρωτεύουσας), 1987. Ως προς αντίστοιχες έρευνες του
εξωτερικού βλ. π.χ. Adrian Furnham/ Barrie Gunter, The Anatomy of Adolescence.
Young People’s Social Attitudes in Britain, London/ New York: Routledge, 1989,
James S. Coleman/ Torsten Husen, Becoming Adult in a Changing Society, Paris:
Organisation for Economic Co-operation and Development, 1985, που αφορούν
τις στάσεις και αντιλήψεις των σύγχρονων νέων σε διάφορες χώρες. Βλ. επίσης και τα
συγκριτικά αποτελέσματα ερευνών [World Values Survey 1990-1991] σε ευρύτερα
ηλικιακά δείγματα πληθυσμού από χώρες Ευρώπης, Αμερικής, Ιαπωνίας κ.λπ. (π.χ.
ως προς το μέγεθος της «εθνικής υπερηφάνειας» κάθε λαού) εις: Goran Therborn,
European Modernity and Beyond. The Trajectory of European Societies 19452000, London/ Thousand Oaks/ New Delhi: Sage Publ., 1995, σελ. 272 επ.
260. Βλ. εφημ. «Ελευθεροτυπία» 13.1.1997, σελ. 15-18, 14.1.1997, σελ.
27-29, 15.1.1997, σελ. 24-25, 16.1.1997, σελ. 26-27, 17.1.1997, σελ. 32-33,
18.1.1997, σελ. 22-23 και 20.1.1997, σελ. 16-18, με επιμέλεια Μαρίας Δέδε και Ιωάννας Σωτήρχου.
261. Τα αποτελέσματα της έρευνας του 1990 δημοσιεύθηκαν στην «Ελευθεροτυπία» με επιμέλεια της Μαρίας Δέδε και του Δημήτρη Κουμάνταρου ειδικότερα στα εξής φύλλα: 12.11.1990, σελ. 23-25, 13.11.1990, σελ. 20- 21, 14.11.1990,
σελ. 20-21, 15.11.1990, σελ.20-21, 16.11.1990, σελ. 20-21, 17.11.1990, σελ. 2021, 18.11.1990, σελ. 56-57, 19.11.1990, σελ. 20-21. Τα πορίσματα της έρευνας του
2006 δημοσιεύθηκαν στην «Ελευθεροτυπία» της 20.11.2006, σελ. 1, 15, 16, 49,
της 21.11.2006, σελ. 20 και 45, της 22.11.2006, σελ. 20 και 45, της 23.11.2006,
σελ 20 και 45 και της 24.11.2006, σελ. 20 και 45, με επιμέλεια Μαρίας Δέδε και Ιωάννας Σωτήρχου.
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Βασικές προτιμήσεις και επιλογές
Οπως προκύπτει, λοιπόν, από αυτή την έρευνα, οι Έλληνες νέοι 15-18 ετών στην πλειονότητά τους δηλώνουν στην κομβική για λόγους συγκρίσεων και περισσότερο πρόσφατη έρευνα του 2006 “αρκετά” (50,15 %) έως “πολύ” (16,2 %) ευχαριστημένοι από τη ζωή τους,
σύνολο: 66,37% (το 1990 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν: 69,3%). Ενώ
όμως το 1990 βασική προτεραιότητα των νέων αυτών, ως στάση ζωής
που τους εξέφραζε, ήταν ο “αγώνας για μια καλύτερη κοινωνία” (24,3
%), τώρα, μπροστά στο φάσμα της ανταγωνιστικότητας και της ανεργίας, επιλέγουν προπάντων την “έκφραση μέσω μιας δημιουργικής
απασχόλησης” (32,43% το 2006, έναντι 13,5 % το 1990)262, αλλά χωρίς να υποβαθμίζουν και τον “αγώνα για μια καλύτερη κοινωνία” ως σημαντική προτεραιότητα (ποσοστό για το 2006: 26,13%).
Οι προτεραιότητες για τον ελεύθερο χρόνο και τη ζωή
Από την άλλη πλευρά οι μαθητές και οι μαθήτριες, έχοντας ν’
αντιμετωπίσουν ένα ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα (σχολείο, φροντιστήριο, ξένες γλώσσες κ.λπ.), δηλώνουν ότι πάνω απ’ όλα τους λείπει ο ελεύθερος χρόνος (65,47% το 2006, έναντι 17,20% το 1990).
Η ίδια ανάγκη για ελεύθερο χρόνο προκύπτει και για το σύνολο των
ερωτηθέντων νέων, αλλά σε μικρότερο ποσοστό (26,5 %, το 1996 έναντι 16,1 % το 1990). Αντίθετα τα χρήματα, που το 1990 κατείχαν μεταξύ των μαθητών την πρώτη θέση με 23,20 %, το 2006 συγκεντρώνουν μεταξύ των μαθητών το ακόμη υψηλότερο ποσοστό του 29,13%.
262. Ήδη από το 1990 ο Πέτρος Μώραλης είχε διαγνώσει αυτή την εξέλιξη,
γράφοντας στο « Βήμα» της 29.7.1990 (σελ. Α11) τα εξής: «Η πολιτική θεωρείται πλέον από τους νέους ως υπόθεση καθαρά των μεγάλων -των ηλικιωμένων καλύτερα- και σε κάθε ευκαιρία η ειρωνεία τους συνοδεύει τον ζήλο που εμείς επιδεικνύουμε για την ”τέχνη” της πολιτικής. Έτσι, όμως, η ζωντανή δύναμη που αποτελεί
το μέλλον της κοινωνίας μας, η νεολαία, συνεχώς αλλοιώνεται, χάνει τον αγωνιστικό
της παλμό, δεν φαίνεται να έχει προσανατολισμό, δείχνει να βρίσκεται χωρίς όραμα,
χωρίς ιδανικά, χωρίς ελπίδα».
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Επίσης, στο ερώτημα τι θα διάλεγε ο νέος ανάμεσα σε οκτώ προτεραιότητες (ψυχική ηρεμία, αμοιβαίο έρωτα, ευφυΐα, καλές σχέσεις, πλούτο, δόξα, ευχάριστη απασχόληση, όμορφη πόλη), πρώτη ήλθε το 2006
με συντριπτική διαφορά η προτίμηση για καλές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων (35,14%, έναντι 12,60% το 1990), ενώ δεύτερη ήλθε η προτίμηση για ‘‘ψυχική ηρεμία’’ (24,32% έναντι 12,60% το 1990). Γεγονός
που υποδηλώνει, όπως φαίνεται, την προσπάθεια του νέου να επιτύχει
μια διέξοδο από το βεβαρημένο του πρόγραμμα και συνάμα μια μεγαλύτερη και απρόσκοπτη επικοινωνία με τους γύρω του.
Η σχέση με τα κοινά και την οικογένεια
Εξάλλου, οι σχέσεις του με τους γονείς φαίνονται να έχουν βελτιωθεί. Έτσι, κατά την έρευνα του 2006, ένα ποσοστό 73,57% των νέων
δηλώνουν ότι συζητούν από πολύ έως αρκετά με τους γονείς τους (έναντι 60,06% το 1990), ίσως και διότι τους αισθάνονται σαν στήριγμα
στη δύσκολη πορεία τους προς το μέλλον263. Από την άλλη πλευρά, καταφανώς μειωμένο εμφανίζεται και το ποσοστό όσων μαθητών δήλωσαν ότι τους κτυπούν καμιά φορά οι γονείς τους: Μόλις 4,50% το 2006
έναντι 20,00% το 1990.
Έλλειψη επικοινωνίας και ιδεαλισμός χωρίς μαχητικότητα
Ενδιαφέρον παρουσιάζει μια ακόμη πλευρά της έρευνας, που όμως
δεν εξετάσθηκε εκ νέου το 2006, σε σχέση με περιπτώσεις που έχουν
αρνητική επίπτωση στην προσωπική ζωή των νέων 15 - 24 ετών. Συγκεκριμένα, από πέντε ειδικότερες περιπτώσεις τομέων που αφορούν
την κοινωνία (τρόπος συμπεριφοράς - νοοτροπίας ανθρώπων, παιδεία,
οικονομία, περιβάλλον, ήθη και έθιμα), ο τομέας που θεωρήθηκε ότι
έχει τη “μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στην προσωπική ζωή των νέων” υπήρξε ακριβώς ο τρόπος συμπεριφοράς και νοοτροπίας των ανθρώπων, με ποσοστό 66,7 % το 1996. Πράγμα που φανερώνει, τουλά263. Πρβλ. και ανωτ., σελ. 191.
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χιστον για την τότε εποχή, όχι μόνο την έλλειψη ικανοποιητικής επικοινωνίας των νέων με τους άλλους, αλλά και την έντονη αντίθεσή τους
στον ευδαιμονιστικό, χρηματοθηρικό και ανούσιο τρόπο ζωής των μεγαλυτέρων τους. Από την άλλη όμως πλευρά δεν φάνηκαν να είναι πολλοί αυτοί που θα δεχόντουσαν να κάνουν θυσίες προς όφελος του κοινωνικού συνόλου: 50,8 % το 1996, με κάπως περισσότερους τους μαθητές και τις μαθήτριες (54,4 % και 56,0 % αντίστοιχα). Αντίθετα, το
1990, μολονότι αυτοί που δήλωσαν ότι ενοχλούνται από τον τρόπο συμπεριφοράς και νοοτροπίας των ανθρώπων ήσαν συνολικά λιγότεροι
(55,2 %), όμως πολύ περισσότεροι ανέφεραν ότι είναι πρόθυμοι για θυσίες (72, 8 %).
Εσωστρέφεια και ναρκωτικές ουσίες
Ενδέχεται επομένως να συνάγεται από τα ανωτέρω ευρήματα η
διαπίστωση ότι οι σημερινοί νέοι, έστω και αν αισθάνονται με ιδιαίτερα έντονο τρόπο τα τρωτά της σημερινής κοινωνικής κατάστασης (κυρίως σε επίπεδο αξιών και τρόπου ζωής) και μολονότι δεν συμμερίζονται αυτή την κατάσταση, δεν θα ήσαν όμως διατεθειμένοι να αναλάβουν αυτοί -και μάλιστα με προσωπικές τους θυσίες- το βαρύ φορτίο
μιας αλλαγής της κοινωνίας προς το καλύτερο. Το κλείσιμο στον εαυτό
τους, η εσωστρέφεια, φαίνεται, λοιπόν, ότι αποτελεί την απάντηση στα
προβλήματα που συναντούν συνεχώς264. Και δεν είναι περίεργο, από
264. Όπως παρατήρησε εύστοχα σε σχετική έρευνά του για τους νέους ο δημοσιογράφος Κώστας Τσαρούχας (εφημ. «Μεσημβρινή» της 8.1.1991, σελ. 12),
«η νεολαία [όντας] ρεαλιστική, πραγματίστρια αποδεικνύει εκπληκτικές ικανότητες στην προσπάθειά της για επαγγελματική εξέλιξη και κοινωνική άνοδο. Δεν μπορεί, όμως, να παραβλέψει κανείς, ότι ταυτόχρονα η προσωπικότητά της είναι λευκή,
ελλειμματική. Μέσα της νιώθει το κενό. Στη συμπεριφορά της αναδύεται η ανασφάλειά της ...» (σημειώνεται ότι η ενδιαφέρουσα έρευνα του Κ. Τσαρούχα για τους νέους δημοσιεύθηκε στη ανωτέρω εφημερίδα κατά την περίοδο 7-14.1.1991). Επίσης, σε άλλο σημείωμά του ο ίδιος δημοσιογράφος επισημαίνει: «Οι σημερινοί νέοι
”παραδειγματίστηκαν”: Οι ιδέες και τα οράματα διχάζουν. Ας λείπουν καλύτερα. Σε
μία κοινωνία κουρασμένη από “κοινωνικές αναταραχές”, αναζητούν ένα σημαντικό
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την άποψη αυτή, ότι όλο και περισσότεροι νέοι 15 - 24 ετών παραδέχονται πως έχουν δοκιμάσει ναρκωτικές ουσίες (19,0 % το 1996, έναντι 11,4 % το 1990265), με κυριότερη το χασίς και πως, αντίθετα, δεν
ασχολούνται με κάποια καλλιτεχνική δραστηριότητα (61,6 % το 1996,
έναντι 60,4 % το 1990), ούτε, ιδιαίτερα, με τον αθλητισμό (44,2 % το
1996 δεν ασχολούνται, έναντι 50,0 % το 1990) και με το διάβασμα βιβλίων (λίγο: 50, 3%, καθόλου: 20,6 %). Αν, πάντως έπρεπε να επιλέξουν κάποια βιβλία για να διαβάσουν, θα προτιμούσαν, όπως δήλωσαν,
αυτά που αναφέρονται στην επίδραση των ναρκωτικών στον άνθρωπο
(35,4 %), στην ερωτική - σεξουαλική ζωή (29,1 %) και στα “μυστήρια
από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα” (29,1 %). Κυρίως όμως, όπως διευκρίνισαν, διαβάζουν “συχνά” περιοδικά (59,5 %), και “συχνά” έως “καθημερινά” εφημερίδα (50,2 %).
Τέλος, σε σχέση με την πολιτική, οι νέοι, 15 -24 ετών, όπως επισημαίνεται από τις υπεύθυνες της έρευνας, “δεν εμπιστεύονται τα κόμματα και εκφράζουν ανοιχτά την αμφισβήτηση και την απογοήτευσή τους
για τους πολιτικούς”266.
τρόπο ζωής, που χαρακτηρίζεται από απάθεια και έλλειψη πρωτοτυπίας (...) Συνειδητοποίησαν ότι ο καθένας είναι “ελεύθερος” να αναζητήσει τις μικροχαρές στον μικρόκοσμό του, αρκεί αυτό να γίνεται μέσα στο κλίμα της αδιαφορίας που γέννησε ο
“πλουραλισμός των απόψεων” και να μην “ενοχλεί” τους “γύρω” του» (εφημ. «Μεσημβρινή» της 14.1.1991, σελ. 25).
265. Το αντίστοιχο ποσοστό των μαθητών στην ερώτηση εάν είχαν δοκιμάσει
ναρκωτικά, κατά την έρευνα του 2006, ήταν 6,3% (έναντι 5,4% το 1990), με κυριότερα ναρκωτικά, και εδώ, το χασίς (6,3%), την κοκαΐνη (2,1%) και τα χάπια (1,5%).
266. ‘‘Ελευθεροτυπία’’ της 13.1.1997, σελ. 16, βλ. και 17.1.1997, σελ. 33.
Πάντως από άλλες έρευνες, όπως αυτή που διενεργήθηκε από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο σε δείγμα 799 νέων (μαθητών, σπουδαστών ΙΕΚ και ΚΕΚ, φοιτητών ΑΕΙΤΕΙ και εργαζομένων), προκύπτει ότι οι νέοι ναι μεν εκφράζουν δυσαρέσκεια για
τους χειρισμούς των πολιτικών κομμάτων του Κοινοβουλίου (οι οκτώ στους δέκα),
αλλά ταυτόχρονα δείχνουν σήμερα μεγάλο ενδιαφέρον για την πολιτική, ιδίως για
την πολιτική στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης (οκτώ
στους δέκα) και θεωρούν ότι οι πολίτες πρέπει να συμμετέχουν δραστήρια στη δι-
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Άλλες έρευνες. Αμφισβήτηση της πολιτικής
Μιαν ανάλογη εικόνα του τρόπου, με τον οποίο σκέπτονται
και συμπεριφέρονται οι σημερινοί Έλληνες νέοι, παρέχουν και δύο
άλλες έρευνες, που αφορούν ειδικότερα τους νέους περιοχών της
Βόρειας Ελλάδας.
Η πρώτη από τις έρευνες αυτές απαρτίζεται από δύο ειδικότερες υποέρευνες, που διενεργήθηκαν αντίστοιχα σε νοικοκυριά
και σχολεία του νομού Θεσσαλονίκης κατά το 1996. Κεντρικός
φορέας διεξαγωγής των υποερευνών αυτών267 υπήρξε το Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, υπό την επιστημονική ευθύνη της
Αφροδίτης Τεπέρογλου.
Στην υποέρευνα για τα νοικοκυριά συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια από 1.000 νέους και νέες ηλικίας 15 - 29 ετών με αντικείμενο την “ταυτότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της νεολαίας στο νομό Θεσσαλονίκης”. Σχετικά με το θέμα
που μας απασχολεί εδώ, ενδιαφέρον εμφανίζουν οι ακόλουθες τρεις
διαπιστώσεις268: Πρώτον, σε ιδιαίτερα μεγάλα ποσοστά οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι οι πολιτικοί απογοητεύουν τον κόσμο (88
%), ότι επιδιώκουν την ατομική τους προβολή και ικανοποίηση
αμόρφωση των πολιτικών εξελίξεων (εννέα στους δέκα) - βλ. παρουσίαση των βασικών πορισμάτων της έρευνας, με τίτλο «Τι πιστεύουν οι σημερινοί νέοι» στην
εφημ. «Το Βήμα» της 23.11.2003, σελ. Α32-Α33 (επιμ. Μάρνυς Παπαματθαίου).
267. Βλ. το περιληπτικό τεύχος που εκδόθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής με τίτλο «Η ταυτότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες
της νεολαίας στο Νομό Θεσσαλονίκης», Αθήνα, 1996. Σημειώνεται ότι η υπεύθυνη της έρευνας Δρ. Τεπέρογλου είχε την καλοσύνη να θέσει υπόψη μου και τα πλήρη
αναλυτικά αποτελέσματα των δύο υποερευνών, που περιλαμβάνονται, αντίστοιχα,
σε δύο ογκώδεις τόμους. Την ερευνητική ομάδα απετέλεσαν, πλην της Αφρ. Τεπέρογλου, και οι Διονύσης Μπαλούρδος, Γιάννης Μυριτάκης και Μαρία Τζωρτζοπούλου.
Για μια παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πρώτης υποέρευνας βλ. το δημοσίευμα
της Δεσπ. Κονταράκη στην εφημ. «Απογευματινή της Κυριακής» της 15.6.1997,
σελ. 72-73.
268. Βλ. στο ανωτέρω περιληπτικό τεύχος (μέρος πρώτο) τα συμπεράσματα
του κεφ. 11, σελ. 28-29.
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των προσωπικών τους φιλοδοξιών (67,0 %) και -σε μικρότερη κλίμακα- ότι έχουν σχέση μόνο με το χρήμα (48, 0 %). Δεύτερον, σχετικά με το πώς ιεραρχούν τα “άλυτα” ή και σημαντικότερα προβλήματα της γενιάς τους, οι νέοι που ρωτήθηκαν κατέταξαν πρώτη την
ανεργία, δεύτερα τα ναρκωτικά μαζί με τον αλκοολισμό και τρίτη
τη μόρφωση και την εκπαίδευση. Τέλος, στο ερώτημα τι χρειάζεται κανείς για την επιτυχία, θεώρησαν ότι πρωτίστως απαιτείται
να υπάρχει μόρφωση και γνώση ξένων γλωσσών, ενώ σε δεύτερη
και τρίτη θέση αντίστοιχα αξιολόγησαν τις γνωριμίες και τα χρήματα. Προκύπτει έτσι και από τις ανωτέρω απαντήσεις μια δυσπιστία των νέων στον τρόπο διαχείρισης της εξουσίας από τους πολιτικούς, μια φοβία για το μέλλον (κυρίως λόγω των προβλημάτων
που προκαλούν η ανεργία και τα ναρκωτικά) και μια προσπάθεια
ανάδειξης και αναβάθμισης των προσωπικών τους προσόντων (κυρίως μέσω της μόρφωσης), ώστε να αντεπεξέλθουν στους δύσκολους καιρούς που φαίνονταν τότε να έρχονται.
Εξάλλου στη δεύτερη υποέρευνα που έγινε επίσης το 1996
από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών269, αλλά σε μικρότερες ηλικίες, δηλ. σε 400 μαθητές και μαθήτριες των Λυκείων Θεσσαλονίκης με το ίδιο αντικείμενο και με παρεμφερές ερωτηματολόγιο, όπως και στην προηγούμενη υποέρευνα, διαδηλώνεται εκ νέου, αλλά με οξύτερο τρόπο, η αμφισβήτηση προς τα πολιτικά κόμματα (θεωρείται ότι τα κόμματα “είναι άθλια”, “δεν θέλουν το καλό
της χώρα“ και ότι οι πολιτικοί είναι όλοι τους “συμφεροντολόγοι”),
αξιολογούνται ως σημαντικότερα προβλήματα της γενιάς τους τα
ναρκωτικά, το χάσμα γενεών και το AIDS, και τονίζεται ότι κύρια
εφόδια ενός νέου ανθρώπου για να πετύχει κοινωνικά είναι κατά
σειρά η μόρφωση, η ισχυρή προσωπικότητα και το ήθος. Σημειώνονται δηλ. και εδώ παρόμοιες τάσεις, όπως και στην προηγούμενη υποέρευνα, αλλά με περισσότερη μαχητικότητα, “ηθικότητα” και εμπιστοσύνη στα προσωπικά στοιχεία που διαθέτει ή μπο-

269. Βλ. στο ανωτέρω περιληπτικό τεύχος (μέρος δεύτερο) τα όσα αναφέρονται στις σελ. 9 επ. - πρβλ και το δημοσίευμα του Σπ. Γκουτζάνη στην εφημ. «Καθημερινή» της 10.11.1996, σελ. 24.
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ρεί να αναπτύξει μέσω της μόρφωσης ο κάθε νέος αυτής της εφηβικής ηλικίας.

Έμφαση στην εργασία και την αποδοτικότητα. Ιδεαλιστικές τάσεις
Η άλλη έρευνα που αξίζει εδώ να μνημονευθεί είναι αυτή που
αναφέρθηκε ήδη ανωτέρω (σελ. 178) και που διεξήχθη από τον
Αθανάσιο Γκότοβο, Καθηγητή της Παιδαγωγικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν σε τρεις αλλεπάλληλες φάσεις (1992, 1993 και 1994) 3.143 μαθητές (κυρίως 11 - 16 ετών) σχολείων στα Ιωάννινα και την Κέρκυρα. Τα πορίσματα της έρευνας αυτής, που μάλιστα περιέχει και αντίστοιχα
συγκριτικά στοιχεία από άλλες δέκα πόλεις της Ευρώπης (κυρίως
πρώην κομμουνιστικών χωρών), δημοσιεύθηκαν σε αυτοτελή τόμο
το 1996270. Στο πλαίσιο των εδώ αναπτύξεων χρήσιμο θα ήταν να
επισημανθούν τα ακόλουθα ενδιαφέροντα σημεία: Ως προς τα μέσα για κοινωνική άνοδο και επιτυχία, οι ερωτηθέντες μαθητές τοποθέτησαν σε ιδιαίτερα υψηλή κλίμακα την εργασία και την αποδοτικότητα, ενώ λιγότερη σημασία (“ούτε πολύ, ούτε λίγο”) φάνηκαν να δίνουν στις γνωριμίες και στο χρήμα271. Εξάλλου τοποθετήθηκαν θετικά απέναντι σε αξίες όπως η θρησκεία και η αρμονική σχέση ενός ανθρώπου με τον εαυτό του και την οικογένειά
του272, πράγμα που κατά τον υπεύθυνο της έρευνας “συνιστά και
μία εναλλακτική στάση απέναντι στην ισχυρή νοοτροπία επιτυχίας
και απόλαυσης υλικών αγαθών που κυριαρχεί στις σύγχρονες κοινωνίες” (σελ. 189). Κάπως ιδεαλιστική είναι και η στάση των νέων απέναντι σε αξίες που αφορούν τη θέση τους μέσα στο κοινωνικό σύνολο273. Ο ατομισμός ως στάση ζωής (να ενεργεί δηλ. κα-

270. Αθαν. Ε. Γκότοβου, Νεολαία και Κοινωνική Μεταβολή. Αξίες, Εμπειρίες και Προοπτικές, Αθήνα: Gutenberg (Παιδαγωγική Σειρά), 1996. Ως προς τη
μεθοδολογία, τους στόχους και τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας αυτής βλ. ιδίως σελ. 19 επ.
271. Βλ. Αθ. Ε. Γκότοβου, όπ.π., σελ. 176 επ.
272. Αθ. Ε. Γκότοβου, όπ.π., σελ. 184 επ.
273. Αθ. Ε. Γκότοβου, όπ. π., σελ. 191 επ.
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νείς μόνος του, φροντίζοντας μόνο τον εαυτό του και αδιαφορώντας για τους άλλους), όπως και η λογική του προσωπικού συμφέροντος (“δεν έχει σημασία πώς πετυχαίνει κανείς κάτι, αρκεί να
το πετυχαίνει”), αντιμετωπίζονται από τους νέους μάλλον με πνεύμα διαφωνίας και απόρριψης (η τάση όμως αυτή δεν είναι έντονη). Και αντίθετα, σαφώς θετική είναι η στάση των νέων απέναντι
στις αξίες του κοινωνισμού (με την έννοια δηλ. ότι η ατομική προκοπή συναρτάται με γενικότερους κοινωνικούς παράγοντες και με
την άσκηση κοινωνικής πολιτικής από το Κράτος), της αλληλεγγύης (με την έννοια μιας φροντίδας του Κράτους προς τους ανήμπορους, αν και βεβαίως ο όρος “αλληλεγγύη” έχει γενικά πολύ ευρύτερο περιεχόμενο) και, περίπου στα όρια αποδοχής και απόρριψης,
του ανταγωνισμού (ως κινήτρου για δράση, βασισμένου στις κοινωνικο-οικονομικές διαφορές)274. Πάντως η νοοτροπία που αναδεικνύεται από αυτές τις προτιμήσεις δεν είναι απαραίτητα κάποιο
πνεύμα αλληλεγγύης προς τους άλλους, αλλά περισσότερο η πατερναλιστική αντίληψη ότι το Κράτος πρέπει να έρχεται αλληλέγγυο
στον πολίτη. Τέλος, ως προς τις προοπτικές για το μέλλον, εκφράσθηκαν έντονες ανησυχίες τόσο για τις διαγραφόμενες οικονομικές ήδη τότε (δεκαετία ΄90) εξελίξεις, όσο και για τις εξελίξεις στο
γενικότερο πολιτικό, πολιτισμικό και εθνικό επίπεδο275.

274. Οπ. π., σελ. 199 επ.
275. Οπ. π., σελ. 264 επ. Παρόμοια, σε δημοσίευμά της του 1991 η Ιωάννα
Λαμπίρη-Δημάκη τονίζει ότι η σύγχρονη γενιά των τότε Ελλήνων νέων (όσων γεννήθηκαν κατά την περίοδο 1965-1973) μεγάλωσε σε μία περίοδο κρίσης, σε μία περίοδο δηλ. ιδεολογικής ασάφειας, απομυθοποίησης ειδώλων και ραγδαία εναλλασσόμενων, αντιφατικών συχνά καταστάσεων, π.χ. κοινωνικής φιλελευθεροποίησης
και οικονομικής λιτότητας, περίοδο που σφραγίσθηκε κυρίως από το τέλος του ψυχροπολεμικού κλίματος και, ίσως, των ιδεολογιών.  «Κοινό βίωμα για τα μέλη [της
γενιάς αυτής] υπήρξε το πέρασμα από ένα κλίμα μεγάλων κοινωνικών προσδοκιών
σ’ ένα κλίμα σκληρών απογοητεύσεων» (βλ. εφημ. «Μεσημβρινή» της 9.1.1991,
σελ. 12 και της 4.3.1991, σελ. 14). Ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ακόμη πιο νέας γενιάς, των νέων δηλ. που γεννήθηκαν μετά το 1973, βλ. μεταξύ άλλων τα ενδιαφέροντα αφιερώματα που επιμελήθηκαν ο Δ. Μητρόπουλος στην εφημ.
«Το Βήμα» της 16.3.1997, σελ. Α4-Α5, ο Γ. Λακόπουλος στην ίδια εφημερίδα της
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Ανάλογα αποτελέσματα διαπιστώνονται και σε εντυπωσιακή
έρευνα που διενεργήθηκε στις αρχές του 2003 από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (συντονιστής ο Γιάννης Βούλγαρης, πολιτικός επιστήμονας) σε πανελλαδικό επίπεδο (δείγμα 2.566 ατόμων, από τα οποία ελήφθησαν συνεντεύξεις μέσω των εταιριών
MRB και Opinion), αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (μετέχουν
23 χώρες)276. Μολονότι η έρευνα δεν περιέλαβε και δείγμα ανηλίκων, τα ευρήματά της εντάσσονται σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο που
προσδιορίζει και το γενικότερο στίγμα στην Ελλάδα. Κύρια πορίσματα (σε σύγκριση και με άλλες χώρες): εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους νόμους, την Αστυνομία, την οικογένεια και τη θρησκεία, δυσπιστία στους πολιτικούς, που δεν νοιάζονται για τους
πολίτες και την κοινωνία (“οι άνθρωποι νοιάζονται για τον εαυτό
τους”), και, αντίστροφα, έμφαση στη συμμετοχή των πολιτών στα
πολιτικά πράγματα, στην αξία της αλληλοβοήθειας και στη λήψη
μέτρων κατά των εισοδηματικών διαφορών (“με το σημερινό εισόδημα τα βγάζεις πέρα [πολύ] δύσκολα”), επίσης, δε, έλλειψη ανοχής σε άτομα διαφορετικής φυλής, εθνότητας (π.χ. μετανάστες) ή
με ιδιομορφίες (π.χ. ομοφυλόφιλοι) - βλ. εφημ. “Ελευθεροτυπία”
της 6.11.2003, σελ. 20, 45, 46, 47 και “Τα Νέα’’ της ίδιας ημέρας, σελ. 12-13 (βλ. επίσης ‘‘Τα Νέα’’ της 8-9.11.2003, σελ. 13,
όπου σύγκριση με αντίστοιχα στοιχεία του 1985 και του 1997).
Παρόμοια υπήρξαν και τα πορίσματα πανελλαδικής έρευνας (δείγμα 1.200 άτομα) της VPRC, που διεξήχθη τον Μάρτιο 2003 (η
φράση “εκείνοι που παραβιάζουν τον νόμο πρέπει να τιμωρούνται
πιο αυστηρά“ συγκέντρωσε θετικές κρίσεις σε ποσοστό 77%) - βλ.
ανάλυση του Γιάννη Μαυρή στην ‘‘Καθημερινή’’ της 28.12.2003,
σελ. 8-9 και τοποθετήσεις “επωνύμων” στην ‘‘Ελευθεροτυπία’’ της
29.12.2003, σελ. 24 και 41.

24.3.1996, σελ. Α4-Α10 και οι συνεργάτες της εφημ. «Καθημερινή» στο φύλλο της
17.9.1995, σελ. 18.
276. Τα πορίσματα της έρευνας υπάρχουν και στο Διαδίκτυο (www.
europeansocialsurvey.org και www.ekke.gr/ess).
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Το “προφίλ“ του σύγχρονου Έλληνα νέου
Από όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως, οι Έλληνες νέοι, ενόψει
και της διεθνοποίησης των προτύπων ζωής από τα Μ.Μ.Ε., εμφανίζουν στις απαντήσεις τους ένα “προφίλ” που πλησιάζει κάπως εκείνο
των Δυτικοευρωπαίων (με μεγαλύτερες, ωστόσο, τάσεις ιδεαλισμού)
και που θα μπορούσε να συνοψισθεί προπάντων στις ακόλουθες τάσεις: “Προσγειωμένη” και όχι ιδιαίτερα μαχητική διάθεση για βελτιώσεις στην κοινωνία ή και για συμπαράσταση στους άλλους, δυσπιστία
και απογοήτευση απέναντι στα πολιτικά κόμματα και τη γενικότερη
ευδαιμονιστική νοοτροπία που επικρατεί στην κοινωνία, αρκετά καλές
σχέσεις με την οικογένεια, απόδοση προτεραιότητας σε επιδιώξεις που
έχουν σχέση με το ίδιο το άτομο, αλλά με έμφαση κυρίως στη μόρφωση
και τον χαρακτήρα (και όχι τόσο στο χρήμα, το συμφέρον και τις γνωριμίες), έλλειψη ψυχικής ηρεμίας και, εν μέρει, εσωστρέφεια ή παροδική τάση “απόσυρσης”, τέλος, δε, ικανοποίηση από τη ζωή τους, αλλά
και απαισιοδοξία για το μέλλον, ιδίως ενόψει του φάσματος της ανεργίας αλλά και των γενικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα. Αναδύεται έτσι, μέσα από τις ψηφίδες αυτές του μωσαϊκού, η εικόνα
ενός κόσμου νέων οι οποίοι αποκρούουν μεν το ευδαιμονιστικό πλέγμα
αξιών των μεγαλυτέρων τους, αλλ’ αποφεύγουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την προώθηση άλλων, υπερατομικών, “μεταϋλιστικών” αξιών277 και προσπαθούν να εξισορροπήσουν, όσο μπορούν, την επιδίωξη

277. Σύμφωνα με την κλασική ορολογία του Ronald Inglehart (βλ. ιδίως τα
βιβλία του The Silent Revolution. Changing Values and Political Styles among
Western Publics, Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 1977, Culture Shift in
Advanced Industrial Society, Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 1990 και
Modernisierung und Postmodernisierung. Kultureller, wirtschaftlicher und
politischer Wandel in 43 Gesellschaften, Frankfurt/ New York, 1998 (α΄αμερ.
έκδ. 1997 με τίτλο Modernization and Postmodernization), ιδίως σελ. 158 επ.), οι
μεταϋλιστικές αξίες σχετίζονται με μη υλιστικούς σκοπούς, όπως π.χ. μια λιγότερο
απρόσωπη και περισσότερο συμμετοχική κοινωνία, στην οποία να υπάρχουν αρκετά
περιθώρια για ανάπτυξη ιδεών, αυτοέκφραση και αισθητική καλλιέργεια.
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των προσωπικών τους στόχων με την προώθηση κοινών στόχων278, μέσα σ’ ένα κλίμα, όμως, άγχους και ανασφάλειας για το μέλλον.
Οι σύγχρονοι (Έλληνες) νέοι εμφανίζονται, έτσι να αντιτίθενται,
έστω και χωρίς μεγάλη μαχητικότητα, σε μια κοινωνία της ευμάρειας
και του καταναλωτισμού, που οδηγεί σε κατάργηση της πνευματικής
διάστασης του ανθρώπου. Εύκολα, λοιπόν, μπορεί ν’ αντιληφθεί κανείς σε πόσο εκρηκτική επιθετικότητα μπορεί να εξωθήσει αυτή η συσσωρευόμενη αντίθεση και δυσαρέσκεια τους νέους, ιδίως μάλιστα εάν
συνδυασθεί με τις ψυχολογικές παρενέργειες από τη σύγχρονη (δυσ)
λειτουργία της οικογένειας, του σχολείου και της εργασίας που επισημάνθηκαν στις προηγηθείσες αναπτύξεις μας.
Μια ενδιαφέρουσα ανάλυση αυτής της ελλοχεύουσας επιθετικότητας, κυρίως σε νέους που υφίστανται αμεσότερα τις δυσλειτουργίες
βασικών κοινωνικοποιητικών θεσμών στη χώρα μας, προκύπτει από τα
πορίσματα έρευνας που διεξήγαγε το Εθν. Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών το 1998 σε μαθητές του Λυκείου. Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή,
όπως παρατίθεται σε δημοσίευμα της Τασ. Καραϊσκάκη279:
“Οι σημερινοί 16άρηδες είναι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της
έρευνας, προσγειωμένοι και ρεαλιστές, συγκροτημένοι και συγκρατημένοι. Όπως είναι και πιο ενήλικες (όχι όμως αναγκαστικά και πιο ώριμοι) από τους συνομηλίκους τους άλλων εποχών. Κι αυτό διότι, ως παιδιά, βίωσαν μια μη προστατευόμενη (όχι από τους γονείς, αλλά από την
ευρύτερη κοινωνία) παιδική ηλικία. Ως παιδιά έκαναν περίπου ό,τι και
278. Πάντως, σύμφωνα με έρευνα του Εθν. Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών με
τίτλο “Έθνος και Δημοκρατία στην Ελληνική Εκπαίδευση” σε 54 σχολεία (1.212
μαθητές) υπό την επιστημονική ευθύνη του Καθηγητή Δημ. Χαραλάμπους, περί το
57,8% των μαθητών της Γ’ Γυμνασίου και 46,8% των μαθητών της Γ’ Λυκείου θεωρούν ότι “το σχολείο πρέπει να μαθαίνει στους μαθητές ότι ο καθένας πρέπει να
φροντίζει πρώτα απ’ όλα για το καλό όλων” (την αντίθετη στάση “… για τη βελτίωση της ατομικής του κατάστασης” επέλεξαν μόλις 22,4% μαθητές Γ’ Γυμνασίου
και 24,3% μαθητές Γ’ Λυκείου) - βλ. το διεξοδικό δημοσίευμα της Ιωάννας Σωτήρχου στην εφημ. “Ελευθεροτυπία” της 7.12.2000, σελ. 19 και 47.
279. εφημ. «Καθημερινή» της 31.01.1999, σελ. 21.
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οι μεγάλοι γιατί η καταναλωτική κοινωνία δεν διαχωρίζει ηλικίες. Έτσι
είχαν την ευκαιρία να χαρούν από καραμέλες μέχρι τσιγάρο και αλκοόλ,
από παιδικά παραμύθια μέχρι ταινίες φρίκης. Αυτά τα παιδιά-ενήλικες,
οι έφηβοι-ενήλικες υιοθετούν, λοιπόν, συχνά, τη συμπεριφορά των ενηλίκων (όχι για να χειραφετηθούν αλλά γιατί δέχονται τα κοινωνικά δεδομένα όπως ακριβώς οι μεγάλοι). Μόνο που δεν μπορούν πάντα, όπως
οι περισσότεροι ενήλικες, να συνθέσουν μια ζωή με νόημα. Συνήθως παρασύρονται από τις αντιφάσεις και τις άμετρες απαιτήσεις μιας κοινωνίας που υπακούει μόνο σε έναν νόμο: αυτόν της ζημίας και του κέρδους.
Οι σημερινοί 16άρηδες είναι, συνακόλουθα, και βίαιοι και σκληροί. Η νεανική βία έχει απασχολήσει και θα απασχολεί πληθώρα ειδημόνων, που την ερμηνεύουν ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Μία από
τις επικρατέστερες ερμηνείες είναι η εξής: Μέσα σε ένα περιβάλλον που
αναπαράγει το άγχος της επιτυχίας, αντικαθιστά τα άτομα με κοινωνική βαθμολογία, οι νέοι αναπτύσσουν την εξής θεωρία: «αν δεν μπορείς
να είσαι μαζί τους, πήγαινε εναντίον τους». Πολλές φορές, πάλι, ανίκανοι να εκφράσουν μια εναλλακτική ή αντίπαλη πρόταση (ο ουσιαστικός διάλογος είναι ανύπαρκτος σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της κοινωνίας), καταφεύγουν στη βία. Τυφλή βία, που είναι στην ουσία μορφή εκτόνωσης, απόδειξη αποστέρησης, κραυγή αδιεξόδου. Οι αντιφάσεις (στην οικογένεια, το σχολείο, την ευρύτερη κοινωνία) τους προσφέρουν όλο το περιθώριο να εξελιχθούν “ιδεολογικά” - βιαιοπραγούν
ισχυριζόμενοι ότι έτσι αντιστέκονται στον αυταρχισμό, τον καθωσπρεπισμό, την υποκριτική ηθική (η αναντιστοιχία λόγων - έργων διέπει
όλα τα επίπεδα ζωής)˙ καταστρέφουν θρανία, κομπιούτερ, εργαστήρια, ισχυριζόμενοι ότι έτσι αντιστέκονται στην αποστεωμένη γνώση˙
καίνε έπιπλα, αντικείμενα, αυτοκίνητα, ισχυριζόμενοι ότι έτσι αντιστέκονται στην αδηφαγία του σημερινού πολιτισμού. Ακριβώς του πολιτισμού που τους διδάσκει τη βία.
Διότι, εμείς οι ενήλικες, διδάσκουμε στα παιδιά όλες τις τακτικές
τους, όταν εμείς ζητούμε κατάργηση των νόμων, όταν κι εμείς κλείνουμε τους δρόμους, όταν κι εμείς προβαίνουμε σε διαμαρτυρίες, ακόμη
και σε έκτροπα.
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Οι σημερινοί 16άρηδες (και σε ένα βαθμό όλοι οι 16άρηδες), λοιπόν, δεν μας απορρίπτουν, μας αντιγράφουν.”

(ε) Παραβατικότητα ανηλίκων και αξιακοί κώδικες
Ενδιαφέρον είναι να διερευνηθεί στις αναπτύξεις που ακολουθούν
το κατά πόσον υπάρχει ιδιαίτερα στενή σχέση ανάμεσα στην τέλεση ή
μη πράξεων παραβατικότητας και στη γενικότερη νοοτροπία και τους
αξιακούς κώδικες που ενστερνίζεται ένας νέος, δηλ. κατά πόσον οι αξιακοί αυτοί κώδικες είναι διαφορετικοί ανάλογα με το αν ο νέος εμφανίζει ή όχι παραβατική συμπεριφορά.
Χρήση ναρκωτικών ουσιών, ατομικισμός και μειωμένος
γονεϊκός έλεγχος
Ειδικότερα όπως προκύπτει από την έρευνα του Αθ. Γκότοβου280,
οι μαθητές 11-16 ετών από Ιωάννινα και Κέρκυρα που δήλωσαν ότι έρχονται σε επαφή με ναρκωτικές ουσίες (πέρα από το τσιγάρο και το οινόπνευμα), έχουν εντονότερο προφίλ ατομιστή και συμφεροντολόγου
(οι έννοιες αυτές έχουν πάντως έντονο το στοιχείο της αοριστίας), επίσης δε υψηλότερο βαθμό απόρριψης της συμβατικά θεωρούμενης ως
ορθής κοινωνικής συμπεριφοράς (π.χ. να παρέχεται βοήθεια σε ηλικιωμένους) και υψηλότερο βαθμό εσωτερίκευσης ενός κώδικα αποκλίνουσας νεανικής συμπεριφοράς, από ό,τι οι μαθητές που δεν σχετίζονται
με τέτοιες ουσίες. Στο ίδιο πλαίσιο έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές που εμπλέκονται με ναρκωτικές ουσίες έχουν προβληματική σχέση
με τους γονείς τους, τελούν υπό μειωμένο γονεϊκό έλεγχο, πηγαίνουν
συχνότερα σε μπαρ, καφετέριες κ.λπ. και εμφανίζουν μειωμένη σχολική επίδοση.
Εξάλλου, από την έρευνα των Ν. Φακιολά / Αντ. Αρμενάκη διαπι-

280. Οπ. π., (σημ. 270), σελ. 284 επ., 289-290.
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στώθηκε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση της βιαιότητας με τη χρήση τοξικών ουσιών και με άλλες σημαντικές παραμέτρους. Ειδικότερα οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου στα σχολεία του Δήμου Αθηναίων που
δήλωσαν ότι δοκίμασαν κάποτε οποιαδήποτε ναρκωτική ουσία ανέρχονται σε ποσοστό 6,5%, ενώ ευκαιριακή χρήση ουσιών κάνει ένα ποσοστό 3,8% και συνεχή χρήση ένα άλλο 1,5%281. Περαιτέρω, ένα ποσοστό 72% εκείνων που είχαν δοκιμάσει ναρκωτικά, ένα 82% εκείνων
που κάνουν περιστασιακή χρήση και ένα 93% αυτών που κάνουν συνεχή χρήση δήλωσαν ότι είχαν εμπλακεί πολύ συχνά σε πράξεις βιαιότητας (χτυπήματα ή/και ύβρεις) στη διάρκεια του τελευταίου έτους282.
Ιδιαιτερότητες των “βίαιων” μαθητών
Εξάλλου, στην έρευνα των Ν. Φακιολά / Αντ. Αρμενάκη εμφανίζονται ενδιαφέρουσες αξιακές διαφοροποιήσεις ως προς τον τρόπο με
τον οποίο ιεραρχούνται τα προβλήματα της νεολαίας από όσους έχουν
εμπλακεί πολύ συχνά σε πράξεις βιαιότητας (“βίαιοι”) έναντι των μαθητών που ουδέποτε έχουν εμπλακεί (“μη βίαιοι”). Έτσι για τους “βίαιους” μαθητές τα σοβαρότερα προβλήματα της νεολαίας283 είναι κατά
σειρά το χάσμα των γενεών (64%), η έλλειψη ψυχαγωγίας (52%), τα
σεξουαλικά (52%), οι σπουδές (46%) και οι ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές (45%), προηγούνται δηλ. προβλήματα που αφορούν τις σχέσεις με τους γονείς, την προώθηση ευδαιμονιστικών στόχων και την
επίτευξη μιας διεξόδου από ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα. Αντίθετα, στους “μη βίαιους” μαθητές είτε θεωρείται ότι τα προβλήματα εν
γένει είναι ανύπαρκτα (“κανένα πρόβλημα”: 70%), είτε εντοπίζονται
τα υπάρχοντα προβλήματα σε γενικότερου χαρακτήρα φαινόμενα που
θεωρείται ότι απειλούν τις βάσεις της κοινωνίας και το μέλλον των μα281. Νικ. Φακιολά/ Αντ. Αρμενάκη, Παραβατικότητα και επιθετικότητα εφήβων μαθητών, στο έργο Γιάννη Σταμίρη (επιμ. έκδ.), Ειδικά Κοινωνιολογικά Ζητήματα, Αθήνα 19952, σελ. 132-133.
282. Όπ. π., σελ. 140, 185-186.
283. Οπ. π., σελ. 140, 180.
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θητών, όπως οι ναρκωτικές ουσίες (74%), η κρίση αξιών (69%) και
τα επαγγελματικά (69%). Περαιτέρω, από την έρευνα αυτή προκύπτει284, όπως και από την προηγούμενη, ότι οι “βίαιοι” μαθητές προέρχονται συγκριτικά περισσότερο από οικογένειες με γονείς έγγαμους
που δεν ζούσαν την περίοδο της έρευνας στο ίδιο σπίτι (63%) ή από
γονείς χήρους (47%) και διαζευγμένους (43%) (απουσιάζει δηλ. το
πρότυπο ενός από τους δύο γονείς285), επίσης, δε, από οικογένειες με
γονείς αναλφάβητους (35%) ή, αντίθετα, αποφοίτους Πανεπιστημίου
(35%) και επιστήμονες με μεταπτυχιακές σπουδές (43%), οι οποίοι
λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων ίσως να μην είχαν αρκετό χρόνο
και διάθεση να ασχοληθούν με τα παιδιά τους. Πλεονάζουν ακόμη οι
“βίαιοι” μαθητές από γονείς άνεργους (42%), συνταξιούχους (32%)
ή επιχειρηματίες (36%) και ελεύθερους επαγγελματίες (36%) (ιδιαίτερα ως προς τις μητέρες) ή από ανώτερα και μέσα διοικητικά στελέχη
(39%). Στους “βίαιους” μαθητές ανήκουν περισσότερο εκείνοι που συχνάζουν κατά τις ελεύθερες ώρες τους κυρίως σε μπαράκια, καφετέριες, πλατείες και αθλητικούς χώρους, παρά εκείνοι που μένουν πιο πολύ
σπίτι ή πηγαίνουν πιο πολύ σε θέατρα, συναυλίες ή πολιτιστικά κέντρα.
Ακόμη, οι πιο “βίαιοι” μαθητές έχουν σε υψηλότερα ποσοστά γονείς και
φίλους που καπνίζουν, πίνουν οινοπνευματώδη ή κάνουν χρήση ηρεμιστικών και ναρκωτικών, ζουν δηλ. σε περιβάλλον όπου η χρήση αυτών
των ουσιών είναι αποδεκτή286.

284. Οπ. π., σελ. 139 επ., 177 επ.
285. Πρβλ. και ανωτ., σελ. 100 και κατωτ., σελ. 293 και σημ. 92.
286. Σε συναφή επαναληπτική έρευνα που έγινε από την εταιρεία δημοσκοπήσεων V-PRC για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και του Εθν.
Συμβουλίου Νεολαίας κατά τα έτη 1997 και 1999 σε 14 γεωγραφικές περιοχές της
χώρας, διαπιστώνεται ότι μεταξύ των μαθητών 15-19 ετών υπάρχει ένα ποσοστό
‘‘οργισμένων’’ περί το 22,6% , που αποδέχονται τις ακραίες κινητοποιήσεις (καταλήψεις δρόμων και σχολείων, παρεμπόδιση κυκλοφορίας, καταστροφές), ένα άλλο
ποσοστό 56% με νέους ‘‘κλασικά κινητοποιημένους’’ (με ηπιότερες μορφές κοινωνικής διαμαρτυρίας : πορείες, διαδηλώσεις ), και ένα ποσοστό ανάλογο περίπου με
το πρώτο ( 21,4% ), που αποτελείται από ‘‘ήσυχους’’ μαθητές. Γενικά, η επικριτική
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Έμφαση στην κατοχή καταναλωτικών αγαθών
Οι τάσεις των σημερινών νέων για εκδηλώσεις βιαιότητας και
παραβατικότητας και η σχέση αυτών των τάσεων με το σημερινό αξιακό σύστημα προκύπτουν με ιδιαίτερη ευκρίνεια και από μιαν έρευνα που διενήργησαν σε 808 νέους 17-37 ετών ο τότε διδάκτωρ Κοινωνιολογίας Γρηγόρης Λάζος και ο Καθηγητής Εγκληματολογίας
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντώνης Μαγγανάς, από τον Δεκέμβριο
1995 έως τον Απρίλιο 1996287. Για την πραγματοποίηση της έρευνας υποβλήθηκε ερωτηματολόγιο σε 231 παραβατικούς νέους/ νέες (που είτε είχαν συλληφθεί από τα διωκτικά όργανα είτε όχι), σε
337 φοιτητές/ φοιτήτριες και σε 240 αποφοίτους/ απόφοιτες Πανεπιστημίου (οι δύο τελευταίες κατηγορίες νέων χρησιμοποιήθηκαν
ως ομάδα ελέγχου). Σκοπός της έρευνας ήταν να διευκρινισθεί η σημασία που αποδίδουν οι ερωτηθέντες σε 15 βασικές αξίες της καθημερινής ζωής (π.χ. προσωπική αξιοπρέπεια, υπεύθυνη και φερέγγυα
χρήση της ελευθερίας, εργασία κ.λπ.). Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων της έρευνας, που η μεθοδολογία της στηρίχθηκε σε ανάλογη μελέτη δύο επιστημόνων του Quebec, προέκυψε ότι και οι τρεις

στάση της νεολαίας εκείνη την εποχή συνιστούσε κυρίαρχη ιδεολογία και μάλιστα
με αυξητική τάση μεταξύ 1997 και 1999. Ειδικότερα, οι ‘‘οργισμένοι’’ νέοι 15-19
ετών, είναι κυρίως αγόρια που μένουν με τους γονείς τους, μαθητές και σπουδαστές
μεσαίου οικογενειακού εισοδήματος (τότε 300-500 χιλ. δρχ., δηλ. περ. 880-1470
ευρώ) , όχι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους και με ισχυρή πολιτική ταυτότητα- βλ.
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς/ Ινστιτούτο V-PRC, Oι νέοι του καιρού μας. Αξίες,
στάσεις και αντιλήψεις της Ελληνικής νεολαίας (1997-1999), Αθήνα: Παπαζήσης,
2000, ιδίως σελ. 43 επ., 102 επ.˙ πρβλ. σχτ. δημοσίευμα της Μάρνυς Παπαματθαίου
στην εφημ. ‘‘ Το Βήμα ’’ της 17.11.1999, σελ. Α16-Α17 και του Αλέξανδρου Θεολόγου στη εφημ. ‘‘ Ελεύθερος Τύπος ’’ της ίδιας ημέρας, σελ. 30-31.
287. Αντώνη Δ. Μαγγανά/ Γρηγόρη Λάζου, Κοινωνικές Αξίες των Παραβατικών και των Μη-Παραβατικών (Έρευνα με βάση το Portrait de la clientelle
correctionnelle du Quebec), Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο, 1997, ιδίως σελ. 25
επ.. Μία παρουσίαση των πορισμάτων της έρευνας δημοσιεύθηκε στην εφημ «Απογευματινή της Κυριακής» της 9.2.1997, σελ. 29, με επιμ. της Δεσπ. Κονταράκη.
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κατηγορίες των ερωτηθέντων (παραβατικοί, φοιτητές, απόφοιτοι,)
τοποθετούν στις πρώτες θέσεις τις γενικά αποδεκτές, αλλά θεωρητικές και “ανώδυνες” αξίες να αισθάνεται κανείς άνετα με τον εαυτό
του, να τον αγαπούν, να τον σέβονται και να έχει φίλους ή έμπιστο
σύντροφο. Οι διαφοροποιήσεις όμως γίνονται έντονες όταν φθάνουμε σε αξίες περισσότερο πρακτικές και δοκιμαζόμενες, όπως ο πολιτισμός (ως έκφραση καλλιέργειας), το αυτοκίνητο (έξοδα-κατανάλωση) και η υπεύθυνη χρήση της ελευθερίας. Έτσι ο πολιτισμός, που
ούτως ή άλλως αξιολογείται σε χαμηλές θέσεις από όλους (!), συγκεντρώνει το 67,9% των φοιτητών / φοιτητριών (12η θέση), το
60,2% των αποφοίτων (13η θέση), αλλά μόλις το 52% των παραβατικών (15η θέση). Επίσης κάπως μειωμένα είναι τα ποσοστά προτιμήσεων στους παραβατικούς ως προς την υπεύθυνη χρήση της ελευθερίας (83,4%: 8η θέση, έναντι της 5ης θέσης [85,9%] στους φοιτητές και της 7ης [86,3%] στους αποφοίτους), καθώς και ως προς
την αξία της νομιμότητας (67,6% :12η θέση, έναντι 9ης [70,9%]
των φοιτητών και 11ης [72,3] των αποφοίτων). Εκεί όμως όπου οι
διαφορές εμφανίζονται μεγαλύτερες είναι οι προτιμήσεις των τριών
ομάδων απέναντι στο αυτοκίνητο (έξοδα/ κατανάλωση), με εμφανή την προτεραιότητα που του αποδίδουν οι παραβατικοί (74,8%:
10η θέση) έναντι των φοιτητών (58,7%: 13η θέση) και των αποφοίτων (67,6%: 12η θέση). Χωρίς επομένως οι παραβατικοί να εμφανίζουν ουσιώδεις αποκλίσεις έναντι του λοιπού πληθυσμού σε βασικές αξίες, διαφοροποιούνται σημαντικά αφενός ως προς τη σημασία
που αποδίδουν στην κατοχή καταναλωτικών αγαθών (με χαρακτηριστικό παράδειγμα το αυτοκίνητο) και αφετέρου ως προς το μειωμένο -σχετικά- ενδιαφέρον τους απέναντι σε καθαρά “κοινωνικοποιητικές” αξίες, όπως η υπεύθυνη χρήση της ελευθερίας, η νομιμότητα
και, εντέλει, ο πολιτισμός ως έκφραση καλλιέργειας288. Επίσης, κατά
288. Ενδιαφέροντα, στο πλαίσιο αυτών των αναπτύξεων, είναι και τα πορίσματα έρευνας των Ιω. Ε. Χλιαουτάκη/ Γεωργ. Α. Τζαμαλούκα στη μελέτη τους: Μπορεί
ο τρόπος ζωής να αποτελέσει δείκτη προσήμανσης της παραβατικής συμπεριφοράς
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μία άλλη προσέγγιση289, η τέλεση εγκλημάτων θεωρείται ότι έχει πιθανή σύνδεση με πρακτικές ελεύθερου χρόνου «περιπέτειας» ή/και
«αναζήτησης απόλαυσης».
Από όσα αναπτύχθηκαν προκύπτει, νομίζω, ότι διαφαίνεται να
υπάρχει στη χώρα μας μια υπολανθάνουσα σχέση, που όμως χρειάζεται
να μελετηθεί ακόμη περισσότερο, ανάμεσα στις διάφορες μορφές νεανικής παραβατικότητας και στους κώδικες αξιών που υιοθετούνται από
τους παραβατικούς ανήλικους ως τρόπος αντίδρασης απέναντι στη δυσλειτουργία των κοινωνικοποιητικών θεσμών290. Βέβαια, το πρόβλημα
αυτό είχε εν μέρει εξετασθεί από εγκληματολογική άποψη στο Συμβούλιο της Ευρώπης (Στρασβούργο) κατά το 14ο Συνέδριο Εγκληματολογικής Έρευνας το 1980, του οποίου θέμα ήταν ο ρόλος των κοινωνικοποιητικών θεσμών σε μια μεταβαλλόμενη κοινωνία291. Πιστεύω όμως
ανηλίκων;, εις: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη, τ. 1, Αθήνα:
Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, 161-189: 180 επ., όπου τρόποι ζωής προσανατολισμένοι
στην οικογένεια, την πνευματική καλλιέργεια, την παράδοση και τη θρησκεία προσημαίνουν αρνητικά την εμπλοκή των εφήβων σε παραβατικές συμπεριφορές.
289. Πρβλ. τις παραπομπές σε αλλοδαπές έρευνες από τον Στρ. Γεωργούλα στη
μελέτη του: Εγκληματολογία του ελεύθερου χρόνου: θεωρητικές προσεγγίσεις και
μια ερευνητική προσπάθεια, εις: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Στέργιο Αλεξιάδη, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2010, 185-210: 186 επ.
290. Υποστηρίζεται, άλλωστε, με έμφαση από ορισμένους ερευνητές ότι υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ κρίσης αξιών και παραβατικότητας, υπό την έννοια ότι
η όποια αύξηση της εγκληματικότητας κατά τις τελευταίες δεκαετίες οφείλεται κατά
κύριο λόγο στον συντελούμενο εκπεσμό των παραδοσιακών αξιών -έτσι, π.χ., Christie
Davies, Moralization and Demoralization: A Moral Explanation for Change in
Crime, Disorder and Social Problems, εις: Digby Anderson (ed.), The Loss of
Virtue. Moral Confusion and Social Disorder in Britain and America, London: a
National Review Book, published by the Social Affairs Unit, 1992, Chapter One
και Gertrude Himmelfarb, The De-moralization of Society. From Victorian Virtues
to Modern Values, London: IEA Health and Welfare Unit, 1995, ιδίως σελ. 225 επ.
291. Βλ. Council of Europe, 14th Criminological Research Conference
(Strasbourg, 24-26 November 1980), Prevention of Juvenile Delinquency: The
Role of Institutions of Socialisation in a Changing Society, Strasbourg 1981.
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ότι σ’ αυτά τα τελευταία 32 χρόνια και παρά τις αξιόλογες επιστημονικές εργασίες που είδαν εν τω μεταξύ το φως της δημοσιότητας, το
πρόβλημα δεν αντιμετωπίσθηκε σε θεωρητικό επίπεδο όσο θα του άξιζε292. Όπως προαναφέρθηκε (ανωτ., σελ. 155), παραμείναμε επί δεκαετίες προσκολλημένοι σε διάφορες θεωρίες της αλλοδαπής για ανομία,
υποπολιτισμό της βίας, διαφορετικές κοινωνικές συναναστροφές, ‘‘παράνομες ευκαιρίες’’ κ.λπ., χωρίς να θέσουμε τον δάκτυλο επί τον τύπο
της ελληνικής πραγματικότητας και χωρίς να προχωρήσουμε σε μια δική μας συστηματική και ολοκληρωμένη θεωρητική προσέγγιση ή/ και
εμπειρική έρευνα για την επίδραση που ενδέχεται να ασκούν στην παραβατικότητα των Ελλήνων ανηλίκων η κρίση των αξιών και η δυσλειτουργία των ίδιων των κοινωνικοποιητικών θεσμών το σύνολό τους
(θεωρία της θεσμικής δυσλειτουργίας).
Πρβλ. Π. Παπαδάτου, Η επιθετικότητα, η βία και η καταστροφικότητα στην κοινωνική διαβίωση, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 1980 (σειρά “Ποινικά”, αρ. 4)
και Βασ. Βουιδάσκη, Η επιθετικότητα σαν κοινωνικό πρόβλημα στην οικογένεια και
στο σχολείο (Συμβολή στην κοινωνιολογία της παιδείας), Αθήνα: Γρηγόρη, 1987.
Πρβλ. και ειδικότερα για τη σχέση επιθετικότητας και τρόπου ανατροφής στην οικογένεια: Hans-Joachim Kornadt, Aggression. Die Rolle der Erziehung in Europa
und Ostasien, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 2011.
292. Πάντως πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τα τελευταία χρόνια η μελέτη των
κοινωνικοποιητικών παραγόντων έχει αρχίσει να προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία,
κυρίως σε συσχετισμό με τα αναγκαία μέτρα που οφείλει να λαμβάνει η Πολιτεία για
τη συγκράτηση των ανηλίκων από την παραβατικότητα. Κάτω από το πρίσμα αυτό βλ. και τη βρετανική έκδοση The Audit Commission, Misspent Youth: Young
People and Crime, Abingdon/ Oxon, 1997. Επίσης, παρήγορο είναι και το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερο αναπτύσσονται πρωτοβουλίες πολιτών που επιδιώκουν να αναδείξουν την ιδέα ότι η παραβατικότητα των ανηλίκων οφείλεται όχι τόσο στους ίδιους τους ανηλίκους, όσο κυρίως στις παραλείψεις των ενηλίκων και στις
ελλειμματικές δομές της κοινωνίας, με αποτέλεσμα τις κακές συνθήκες διαβίωσης,
τις περιορισμένες ευκαιρίες κ.λπ. Στον κύκλο αυτών των πρωτοβουλιών ανήκει και
η γερμανική “Magdeburger Initiative”, που αντιμετωπίζει τους παραβατικούς ανηλίκους όχι ως πρόβλημα, αλλ’ ως ανθρώπους με προβλήματα -πρβλ. Mich. Walter
/ Fr. Neubacher Jugendkriminalität, Stuttgart etc.: R. Boorberg, 20114, αριθ. 24,
σελ. 29.

IV. EKΤΑ ΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΝΕ ΑΝΙΚΗΣ Π ΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Σ
ΣΤΗ ΣΥΓ Χ ΡΟΝΗ Ε Λ Λ Α Δ Α

Οι επιπτώσεις από τη δυσλειτουργία των θεσμών
Από όσα προηγήθηκαν και χωρίς καμία διάθεση δραματοποίησης
των δεδομένων προκύπτει η εικόνα μιας νέας γενιάς που συνθλίβεται
ανάμεσα σε μια γενικότερη ευδαιμονιστική νοοτροπία άκοπου πλουτισμού -την οποία, προς τιμήν της, φαίνεται να αποκρούει, αλλά χωρίς να
έχει διάθεση να την ανατρέψει- και σε μια παράλληλη δυσλειτουργία
όλων των βασικών κοινωνικοποιητικών θεσμών, από την οικογένεια
(όπου οι γονείς χάνονται μέσα στην πληθώρα των απασχολήσεών τους
και ξεχνούν να επικοινωνούν με τα παιδιά τους, στα οποία απλώς επιβάλλουν ένα σιδηρό πρόγραμμα σχολικής και εξωσχολικής απασχόλησης), έως το σχολείο (με τον γνωστό άστοχο προσανατολισμό του στην
εισαγωγή κάποιων μαθητών στα ανώτατα ιδρύματα και στην απαράδεκτη παραμέληση -από μορφωτική άποψη- ή και στην περιθωριοποίηση
των άλλων μαθητών) και την εργασία (με τα απαραδέκτως υψηλά ποσοστά (καταγεγραμμένης) ανεργίας, ιδίως για νέες ηλικίες 20-24 ετών:
56,7% τον Σεπτέμβριο 2012, τον μεγάλο αριθμό νεαρών μαθητών που
εγκαταλείπουν τη στοιχειώδη εκπαίδευσή τους για να εισέλθουν -χωρίς ειδίκευση- στη σκληρή βιοπάλη και το γενικότερο κλίμα αδυσώπητης ανταγωνιστικότητας, που υποχρεώνει, μετά την αποφοίτηση, στην
αποδοχή κάθε είδους εργασίας ανεξαρτήτως προσόντων και προσωπικών κλίσεων ή προτιμήσεων). Και το κρίσιμο ερώτημα που αναδύεται
εδώ είναι: Πόσο πολύ αυτή η διαμορφωμένη κατάσταση (που δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει στο ορατό μέλλον) εξωθεί ορισμένους νέους να υιοθετήσουν αποκλίνοντα ή και παραβατικά πρότυπα και αξίες, ή και να
προχωρήσουν στην τέλεση παραβατικών πράξεων;

260

IV. Έκταση της παραβατικότητας

Υπογραμμίζεται ότι θα πρέπει να μας απασχολήσουν εδώ προπάντων οι σοβαρές παραβατικές πράξεις. Όχι δηλ. απλές μορφές συνήθους νεανικής παραβατικότητας, όπως οι ξυλοδαρμοί στο σχολείο και
οι μικροφθορές στη σχολική περιουσία, για τις οποίες θα γίνει άλλωστε λόγος κατωτέρω (σελ. 303 επ.), αλλά μορφές παράνομης και βαριάς παραβατικότητας που είτε εμπεριέχουν το στοιχείο της βίας και ενδεικνύουν μια σαφή προς τους άλλους επιθετικότητα (π.χ. ληστεία, βιασμός κ.λπ.), είτε και υποδηλώνουν μια κατάσταση “απόσυρσης” και αυτοκαταστροφικότητας, με κύρια δηλ. εκδήλωση την κατοχή, χρήση και
διακίνηση ναρκωτικών. Πριν όμως από την προσέγγιση αυτών των δύο
όψεων του προβλήματος (“επιθετικότητας” και “απόσυρσης”), χρήσιμο είναι να παρατεθούν εδώ κάποια στοιχεία ως προς τη διαχρονική
εξέλιξη και τις τάσεις της γενικότερης παραβατικότητας των ανηλίκων κατά τα τελευταία χρόνια (από το 1984 και, όπου υπάρχουν στοιχεία από το 1983), με βάση, προπάντων, την καταγεγραμμένη, γι’ αυτήν την περίοδο, παραβατικότητα των αστυνομικών στατιστικών (που
άρχισαν να δημοσιεύονται ενοποιημένα από το 1984), την αντίστοιχη
ένδικη παραβατικότητα των στατιστικών της Ε.Σ.Υ.Ε. για τη Δικαιοσύνη, καθώς και ορισμένες έρευνες αυτοομολογούμενης παραβατικότητας1.

1. Για τις διακρίσεις μεταξύ (αστυνομικής) στατιστικής διαπραχθέντων αδικημάτων, (δικαστικής) στατιστικής των ποινικών δικαστηρίων και άλλων κατηγοριών
στατιστικών στοιχείων, καθώς και για τα ζητήματα που δημιουργούνται κατά την ερμηνεία αυτών των στοιχείων, βλ. π.χ. Καλλ. Δ. Σπινέλλη, Ελληνικές εγκληματολογικές στατιστικές: Πρόοδοι, προβλήματα και προοπτικές, εις: Προσφορά Τιμής στην
Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2008, 1373-1404
και Γιάννη Πανούση, Στατιστική ή εκ-στατική εγκληματικότητα, στον ίδιο Τιμητικό
Τόμο, σελ. 1337-1356. Συναφής είναι εν προκειμένω και η μελέτη του Jörg Martin
Jehle ως προς τις δυνατότητες βελτίωσης της συγκρισιμότητας στατιστικών στοιχείων από επιμέρους χώρες: How to improve the international compararability of
crime statistics, εις: Martin Joutsen (ed.) New Types of Crime, Helsinki: heuni,
2012, 134-138.
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(α) Η γενικότερη διαχρονική εικόνα της εφηβικής
παραβατικότητας
Τρεις είναι οι βασικότερες κατηγορίες αδικημάτων που διαπράττονται από ανηλίκους εφηβικής κυρίως ηλικίας και αποτελούν, κατά
κάποιο τρόπο, χαρακτηριστικές και συνήθεις εκδηλώσεις της παραβατικότητάς τους: Oι παραβάσεις ειδικών ποινικών νόμων (κατά κανόνα
τροχαίες παραβάσεις και παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με την παραμονή αλλοδαπών στη χώρα, ενώ ακολουθεί το αδίκημα της προμήθειας ναρκωτικών ουσιών προς ιδία χρήση), τα αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας (ιδίως κλοπές, που αφορούν κυρίως δίκυκλα) και έπονται οι σωματικές βλάβες. Στο πλαίσιο αυτής της ταξινόμησης, χρήσιμο είναι να εξετασθεί εδώ ειδικότερα η ηλικία των 13-17 ή (μετά το 2003) 18 ετών2,
η οποία περίπου συμπίπτει με την κυρίως εφηβεία και έχει εν πολλοίς
ιδιαίτερη νομοθετική αντιμετώπιση (αναμορφωτικά/ θεραπευτικά μέτρα ή/ και ποινή περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων για
ανηλίκους 15-18 ετών). Άλλωστε, όπως αναφέρθηκε ήδη (πρβλ. ανωτ.,
σελ. 55 και σημ. 71, σελ. 138 και σημ. 133), η ηλικία με τη μεγαλύτερη
πρωτογενή παραβατική δραστηριότητα του ανηλίκου τοποθετείται μεταξύ των ετών 16-18 (οι μετέπειτα παραβάσεις συνδέονται μεταξύ άλλων με την άστοχη αντιμετώπιση από την Πολιτεία, ιδίως με ιδρυματικές ή στιγματιστικές διαδικασίες, των παραβάσεων της εφηβείας). Με
αυτά τα δεδομένα, προκύπτει η ακόλουθη στατιστική εικόνα:

2. Υπενθυμίζεται ότι έως το 2003 (οπότε ψηφίσθηκε ο ν. 3189/2003 «Αναμόρφωση της ποινικής νομοθεσίας των ανηλίκων και άλλες διατάξεις») η ποινική
ανηλικότητα εκτεινόταν έως το 17ο έτος της ηλικίας.
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ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ 13-17 ΕΤΩΝΚΑΙ ΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΠΕΡΙΗΛΘΑΝ ΣΕ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
(ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Ν. Ε. ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
(ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΝΩΣΤΩΝ ΔΡΑΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ)
ΕΤΟΣ
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΒΛΑΒΕΣ
ΒΕΒ. ΕΚΔΙΚ.
699
135
649
262
726
160
565
187
573
373
618
219
696
138
727
225
770
145
819
119
737
115
808
82
726
89
751
92
745
68
698
52
656
50
435
65
317
44
212
34
341
32
265
51
367
40
291
40
236
24
271
27
287
27
270
22

ΚΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΒΕΒ. ΕΚΔΙΚ.
1.820
1.014
1.502
1.153
1.052
895
1.183
1.208
1.002
1.188
741
870
754
711
804
807
1.167
678
1.480
844
1.407
575
1.325
611
1.107
718
774
829
990
983
1.032
597
1.169
586
982
512
927
551
910
562
842
535
807
524
854
666
797
595
994
246
1.279
235
1.419
276
1.080
220

ΑΛΛΑ ΑΔΙΚ.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝ.
Π.Κ.
ΝΟΜΟΙ
ΒΕΒ. ΕΚΔΙΚ. ΒΕΒ. ΕΚΔΙΚ.
277
241 10.769
6.219
249
253
9.576
6.664
206
238
9.266
5.909
205
150
8.658
6.080
181
331
8.461
6.388
153
233
7.352
5.154
153
149
6.705
3.997
181
255 13.220
5.441
184
127 16.107
5.269
173
309 17.544
6.541
226
174 16.111
5.080
175
155 13.857
4.321
199
363 14.674
4.894
230
358 15.816
4.105
460
501 17.760
5.427
349
308 17.730
3.669
395
296 19.130
2.922
240
27 21.174
2.779
286
211 23.206
3.340
293
188 21.964
3.391
308
149 19.804
2.924
237
126 21.357
3.171
283
134 23.229
3.508
529
120 23.334
2.926
923
56 19.955
2.147
1.012
73 18.799
2.019
443
72 16.045
1.934
408
70 10.217
1.155

ΣΥΝΟΛΟ
ΒΕΒ. ΕΚΔΙΚ.
13.565
7.609
11.976
8.332
11.250
7.202
10.611
7.625
10.217
8.280
8.864
6.476
8.308
4.995
14.932
6.728
18.228
6.219
20.016
7.813
18.481
5.944
16.183
5.169
16.706
6.064
17.571
5.384
19.955
6.979
19.809
4.626
21.350
3.854
22.831
3.628
24.736
4.146
24.501
4.175
21.295
3.640
22.666
3.872
24.733
4.348
24.951
3.681
22.108
2.473
21.361
2.354
18.194
2.309
12.023
1.467

Οι αριθμοί με πλάγια περιλαμβάνουν και θεραπευτικά μέτρα.

Πηγές: Για τα περιελθόντα σε γνώση της Αστυνομίας («βεβαιωθέντα») αδικήματα
χρησιμοποιήθηκαν ο Πίνακας υπ’ αριθμ. 23 και (από το 1988) 31 των Ετήσιων Στατιστικών
Επετηρίδων της Ελληνικής Αστυνομίας. Για τα «εκδικασθέντα» αδικήματα που έτυχαν δικαστικής αντιμετώπισης με μέτρα ή ποινές για ανηλίκους χρησιμοποιήθηκαν ο Πίνακας υπ’ αριθμ.
Β. 5 των Ετησίων Στατιστικών Δικαιοσύνης της ΕΣΥΕ (ήδη ΕΛΣΤΑΤ) και πρόσθετες πληροφορίες από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
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Σημειώνεται ότι τα τεύχη της Αστυνομίας με τίτλο “Παραβατικότητα Ανηλίκων” ή «Στατιστική Επιθεώρηση της Υποδ/νσης Προστασίας Ανηλίκων», που άρχισαν να εκδίδονται τα τελευταία χρόνια, αρχικά από το 3ο Τμήμα Ανηλίκων και στη συνέχεια από την Υποδιεύθυνση
Προστασίας Ανηλίκων του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης (1994, 1995, 1998), αναφέρονται
πρωτίστως στις υποθέσεις ανηλίκων της περιοχής Αττικής με τις οποίες απασχολήθηκε η εν λόγω Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, επομένως αναφέρεται σε ένα πληθυσμιακά περιορισμένο και μη αντιπροσωπευτικό δείγμα παραβατών, γι’ αυτό και
δεν χρησιμοποιήθηκαν στις αναπτύξεις που ακολουθούν, παρά μόνον επικουρικά.

41

Στατιστικές από τα Δικαστήρια Ανηλίκων
Στο σημείο αυτό χρήσιμο είναι να παρατεθούν και ορισμένα στατιστικά στοιχεία που
αφορούν την εκδίκαση κάθε είδους υποθέσεων από το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο Ανηλίκων
Αθηνών κατά τα δικαστικά έτη 1997‐2010, με έμφαση, ιδίως, στον αριθμό των ανηλίκων για
τους οποίους κρίθηκε ότι τέλεσαν άδικη πράξη, το είδος των αδικημάτων που διαπράττουν και
το είδος των μέτρων ή ποινών που τους επιβάλλονται (απόλυτοι αριθμοί και ποσοστά). Στους
πίνακες που ακολουθούν χρησιμοποιούνται διαφορετικά εργαλεία παρουσίασης (ανά
υπόθεση/απόφαση, ανά κατηγορούμενο, βασική πράξη, βασική και συνοδές πράξεις), ώστε
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Στατιστικές από τα Δικαστήρια Ανηλίκων
Στο σημείο αυτό χρήσιμο είναι να παρατεθούν και ορισμένα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την εκδίκαση κάθε είδους υποθέσεων από
το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο Ανηλίκων Αθηνών κατά τα δικαστικά
έτη 1997-2010, με έμφαση, ιδίως, στον αριθμό των ανηλίκων για τους
οποίους κρίθηκε ότι τέλεσαν άδικη πράξη, το είδος των αδικημάτων
που διαπράττουν και το είδος των μέτρων ή ποινών που τους επιβάλλονται (απόλυτοι αριθμοί και ποσοστά). Στους πίνακες που ακολουθούν χρησιμοποιούνται διαφορετικά εργαλεία παρουσίασης (ανά υπόθεση/απόφαση, ανά κατηγορούμενο, βασική πράξη, βασική και συνοδές πράξεις).
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Ο πρώτος απόλυτος αριθμός αφορά στη Νομοθεσία περί αλλοδαπών και ο δεύτερος στην επαιτεία. Από το 2003 παρατίθενται οι απόλυτοι αριθμοί χωριστά.
Ο πρώτος απόλυτος αριθμός αφορά στην προμήθεια ναρκωτικών ουσιών προς ιδία χρήση, ενώ ο δεύτερος στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Από το 2003 παρατίθενται οι
απόλυτοι αριθμοί χωριστά.
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Είδος αδικήματος

ΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ (ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑ ΥΠΟΘΕΣΗ/ΑΠΟΦΑΣΗ 1997‐2009)
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ΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ (ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑ ΑΝΗΛΙΚΟ 2002-2009)
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ΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ
(ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΞΕΩΝ2002-2009)
ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟΥ 2002-2009)
ΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ
(ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟΥ
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Αποκλίσεις στατιστικών στοιχείων και πραγματικής
εγκληματικότητας
Τα ανωτέρω στοιχεία είναι, βέβαια, εντελώς ενδεικτικά και επηρεάζονται, ιδίως ως προς την καταγραφή της πραγματικής εγκληματικότητας εκ μέρους των διωκτικών οργάνων («διαπραχθέντα αδικήματα»), από σωρεία εξωγενών παραγόντων, άσχετων με την πραγματική
εξέλιξη και έκταση της παραβατικότητας, όπως είναι ιδίως3:
(α) η προθυμία των θυμάτων να καταγγέλλουν τις εις βάρος τους
αξιόποινες πράξεις (η απροθυμία είναι μεγαλύτερη σε εγκλήματα με
υψηλό σκοτεινό αριθμό, όπως ο βιασμός)4, (β) οι αλλαγές στη νομοθε3. Πρβλ. για την προβληματική των όσων ακολουθούν και: Katherine S.
Williams, Textbook on Criminology, Oxford/ New York: Oxford University
Press, 20086, κεφ. 4, σελ. 72 επ. καθώς και Στρ. Γεωργούλα, Η παραβατικότητα ανηλίκων ως προβληματική κατάσταση, ΠοινΔικ. 2003, 986-989: 987 επ. και του ιδίου,
«Νέοι» και «έγκλημα». Σύγχρονη ελληνική στατιστική «πραγματικότητα» και
η «επιστημονική» της αναπαράσταση. Μια κριτική ματιά, εις: Σοφ. Γιοβάνογλου
(επιμ.), Ο Ανήλικος ως Θύμα – Ο Ανήλικος ως Δράστης και Κρατούμενος. Πρακτικά Ημερίδας (πρόγραμμα «Επαφή»), Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2010, 27-54.
4. Όπως προκύπτει από έρευνα θυματοποίησης των C. D. Spinellis / A.
Chaidou / T. Serassis, Victim Theory and Research in Greece, εις: G. Kaiser/ H.
Kury/ H.-J. Albrecht (Hrsg.), Victims and Criminal Justice, Freiburg / Br.: M.P.I.,
1991, 123 - 159 = C. D. Spinellis, Crime in Greece in Perspective, Athens: Ant.N.
Sakkoulas, 1997, 197-228: 220, από συνολικό ποσοστό 33,6% (περίπου 1/3) περιπτώσεων θυματοποίησης μόνο το 29,3% αυτού του ποσοστού είχαν καταγγελθεί
στην Αστυνομία (100% σημείωσαν μόνον οι κλοπές αυτοκινήτων, προφανώς για να
διεκδικηθεί αποζημίωση από τις ασφαλιστικές εταιρείες). Επίσης και κατά την έρευνα που διενεργήθηκε το 2001 από τον Βασίλη Καρύδη (Η αθέατη εγκληματικότητα. Εθνική Θυματολογική Έρευνα, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, 2004,
στη σειρά Εγκληματο-Λογικά, αρ. 28, σελ. 128 επ.) για λογαριασμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, το ποσοστό καταγγελίας/ αναφοράς αδικήματος από το θύμα
σε σχέση με τη διάπραξή του είναι: 85,5% για κλοπή αυτοκινήτου, 77,1% για κλοπή
μοτοσικλέτας ή μοτοποδηλάτου, 63% για διάρρηξη και απόπειρα διάρρηξης, 45,9%
για κλοπή από αυτοκίνητο, 41,8% για ληστεία ή απόπειρα ληστείας, 40,3% για
προσωπικές κλοπές, 30% για βίαιες επιθέσεις, κακοποιήσεις ή απειλές και 9,7% για
σεξουαλικά εγκλήματα˙ ως λόγοι της μη καταγγελίας αναφέρθηκαν κυρίως η μη σο-
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σία [(απ)εγκληματοποιήσεις και (από)κακουργηματοποιήσεις]5, συβαρότητα του περιστατικού/ μικρές απώλειες, η αντίληψη ότι η αστυνομία δεν θα
έκανε τίποτε ούτως ή άλλως και η πεποίθηση ότι η αστυνομία δεν θα μπορούσε να
κάνει τίποτε ελλείψει αποδείξεων. Πάντως γενικά στις ανθρωποκτονίες και τις ληστείες ο “σκοτεινός αριθμός” είναι εκ των πραγμάτων μικρός, ενώ αντίθετα είναι μεγαλύτερος στις σωματικές βλάβες και ακόμη περισσότερο στους βιασμούς (πρβλ.
Άγγελου Τσιγκρή, Βιασμός, το αθέατο έγκλημα, Αθήνα / Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 1996, ιδίως σελ. 6 επ., 229 επ.).
5. Έτσι, ενώ έως το 1984 η έγκληση ήταν απαραίτητη εάν ο βιασμός διαπραττόταν εις βάρος γυναίκας, με το ά. 11 του ν. 1419/1984 προβλέφθηκε ότι η δίωξη
του βιασμού γίνεται αυτεπαγγέλτως, αλλά με δυνατότητα οριστικής αποχής ή παύσης της δίωξης μετά από δήλωση του δικαιουμένου ότι “η δημοσιότητα από την
ποινική δίωξη θα έχει συνέπεια το σοβαρό ψυχικό τραυματισμό του θύματος” (ά.
344 ΠΚ όπως ισχύει). Εξάλλου, με τον ίδιο νόμο 1419/1984 (ά. 23) χαρακτηρίσθηκε ως κακουργηματική κλοπή η αφαίρεση τσάντας από δράστη με μηχανοκίνητο μέσο, εφόσον όμως το θύμα δεν προβάλει αντίσταση (διαφορετικά, και υπό την
προϋπόθεση ότι ο δράστης υπερνικήσει αυτή την αντίσταση, συντρέχει περίπτωση ληστείας). Επίσης, η εικόνα των κακουργημάτων επηρεάσθηκε δραστικά από το
1996 και εξής (φαινομενικά: λιγότερα κακουργήματα), λόγω της μετατροπής σημαντικών (οικονομικών) κακουργημάτων σε πλημμελήματα, ιδίως με βάση το ά.
1 § 8 ν. 2408/ 1996, που μετέτρεψε το προαναφερθέν έγκλημα της αρπαγής τσάντας, ένα τυπικό, δηλ. αδίκημα διαπραττόμενο κυρίως από ανηλίκους, σε πλημμέλημα. Ακόμη, επιδράσεις άσκησαν και οι ν. 2161/1993, 2331/1995, 2721/1999
και 3189/2003, με τους οποίους αρκετές παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών
(ν. 1729/1987 και ήδη κωδικοποιημένος νόμος 3459/2006) αντιμετωπίσθηκαν με
ηπιότερο τρόπο και, μ.ά., ορισμένα κακουργήματα «πλημμελειοποιήθηκαν». Περαιτέρω, σημαντική μείωση σε αδικήματα σχετικά μικρής κοινωνικοηθικής απαξίας
(ιδίως παραβάσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πλημμεληματικές παραβάσεις
της νομοθεσίας περί ναρκωτικών κατά τη χρονική περίοδο 2005-2006) επέφερε ο
ν. 3346/2005 με τις διατάξεις του περί υφ’ όρον παραγραφής (ά. 31, 32) (ανάλογες
και οι παλαιότερες διατάξεις του ν. 1240/1982). Ιδίως επισημαίνεται ότι η εμφανιζόμενη μείωση των παραβάσεων ΚΟΚ καθώς και των πλημμεληματικών παραβάσεων της περί ναρκωτικών νομοθεσίας κατά το έτος 2005-06 οφείλεται κατά κύριο λόγο στην παραγραφή μικρής απαξίας αδικημάτων με τον ν. 3346/2005 για την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας. Επίσης, αλλαγή του ποινικού τοπίου έχουν επιφέρει κατά τα τελευταία έτη οι νόμοι περί αλλοδαπών, αρχικά ο ν. 1975/1991 και,
στη συνέχεια, κυρίως οι ν. 2910/2001, 3386/2005 και 3907/2011. Τέλος, ειδικό-
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νήθως αποσπασματικού χαρακτήρα6 και με σκοπό την αποσυμφόρηση των φυλακών, την ελάφρυνση του φόρτου των Δικαστηρίων, αλλά ταυτόχρονα και την είσπραξη χρημάτων για το Δημόσιο μέσω μετατροπής των ποινών, (γ) η τυχόν αυξομείωση του γενικότερου αντίστοιχου πληθυσμού, και δη τόσο των νέων Ελλήνων, όσο και των νέων
αλλοδαπών, καθώς και ο βαθμός κοινωνικής ένταξης των εν λόγω αλλοδαπών7 (δ) το τυχόν “κλίμα υστερίας” κατά του εγκλήματος8, οπότε
τερα όσον αφορά τους αριθμούς των κρατουμένων στις Ελληνικές φυλακές, σημαντικές αλλά πρόσκαιρες είναι οι μειώσεις αυτού του αριθμού συνεπεία ειδικών ρυθμίσεων (π.χ. μέσω υφ˙ όρον απόλυσης και υφ˙όρον αναστολής εκτέλεσης της ποινής) για «αποσυμφόρηση των φυλακών» με τους ν. 3346/2005 (ά. 31 και 32),
3727/2008 (ά. 16-20), 3772/ 2009 (ά. 14§2), 3811/2009 (ά. 26), 3904/2010
(ά. 33) και 4043/ 2012 (ά. 3).
6. Ο Ν. Κουλούρης, με αφορμή τις σχετικές διατάξεις του ν. 3727/2008, κάνει
λόγο για υπό πίεση λαμβανόμενες αποφάσεις και για σπασμωδικές αντιδράσεις απέναντι σε εξαιρετικές καταστάσεις και σε κάποια ακραία γεγονότα, που κινητοποιούν
προσωρινά τους υψηλά ιστάμενους παράγοντες του σωφρονιστικού συστήματος –
βλ. Νικ. Κ. Κουλούρη, Η «κραιπάλη της φυλάκισης»: στις συμπληγάδες πέτρες της
μεταχείρισης των κρατουμένων, εις: Αλ. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου (επιμ.) και
Αναστ. Χαλκιά (βοηθός), Η Εγκληματολογία απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις,
Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, 225—248:232. Σε ανάλογη κατεύθυνση για
τις διατάξεις του νόμου αυτού («...διακρίνεται από αποσπασματικότητα (και πολλές
φορές αντιφατικότητα) ρυθμίσεων, προσπαθώντας να απαντήσει μόνο στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία...») κινείται και ο Κώστας Κοσμάτος, στη μελέτη του:
Οι πρόσφατες εξεγέρσεις στις ελληνικές φυλακές. Τα αιτήματα των κρατουμένων
και η απάντησή τους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, εις: Τιμητικός Τόμος για τον
Καθηγητή Στέργιο Αλεξιάδη, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2010, 497515: 514.
7. Ο παράγοντας αυτός της κοινωνικής ένταξης των νεαρών αλλοδαπών στη
χώρα υποδοχής, κυρίως όσον αφορά τις συμπεριφορές βίας, θεωρείται κρισιμότερος
για την έκταση και ένταση της όποιας παραβατικότητάς τους, από όσο τα προγενέστερα τραυματικά βιώματα βίας στη χώρα προέλευσής τους –βλ. Martin Killias/
Alm. Maljević/ Sonia Lucia Esseiva, La culture de la violence est-elle importée ou
se développe-t-elle dans le pays d’ accueil?, εις: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη, τ. Ι, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, 307-316.
8. Συνήθως στις περιπτώσεις αυτές γίνεται λόγος για «ηθικό πανικό», με

IV. Έκταση της παραβατικότητας

277

συνήθως οι ενέργειες των διωκτικών οργάνων εντατικοποιούνται, (ε)
ο γενικότερος βαθμός κινητοποίησης, αποτελεσματικότητας αλλά και
“επιλεκτικότητας”9 των διωκτικών αρχών να εξιχνιάζουν τα διαπραττόμενα αδικήματα και τους δράστες τους, τέλος, δε, (στ) η αξιοπιστία των
ίδιων των στατιστικών στοιχείων, το πόσο πολύ, δηλ., καταγράφονται
στις στατιστικές, και δη αυτές της αστυνομίας, όλες οι αξιόποινες πράξεις που περιέρχονται σε γνώση των αρμοδίων υπηρεσιών10.
Ανάλογες επιφυλάξεις υπάρχουν βέβαια και για την εικόνα της ένδικης παραβατικότητας («εκδικασθέντα αδικήματα»), κυρίως σε σχέση με σημαντικές αλλαγές της νομοθεσίας, που άπτονται άμεσα ή έμμεσα και των ανηλίκων11, ή και για ζητήματα που αφορούν την ομαλή

επακόλουθο την όξυνση της ποινικής καταστολής –βλ. σχτ. ειδικά για τη νεανική
παραβατικότητα: Ch. Krinsky (ed.), Moral Panics over Contemporary Children
and Youth, Surrey (UK)/ Burligton (USA), 2008, π.χ. σελ. 15 επ. και Αφρ. Κουκουτσάκη, Νεολαία και «Ηθικοί Πανικοί», εις: Αγγ. Πιτσελά (επιμ.), Ο Δρόμος
προς τη Δικαιοσύνη. Συνέδριο προς τιμή του ομότ. Καθηγητή Στέργιου Αλεξιάδη, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2012, 47-60, καθώς και σε γενικότερο
επίπεδο τις 4 μελέτες που αναδημοσιεύονται στο έργο: Robert Heiner, Deviance
Across Cultures, New York/ Oxford: Oxford University Press, 2008, 51-85. Βλ.
επίσης κατωτ., σελ. 264, σημ. 23.
9. Σύμφωνα με αδημοσίευτη έρευνα των Φ. Τσαλίκογλου/ Β. Αρτινοπούλου/
Χρ. Ζαραφωνίτου/ Α. Μαντόγλου, με τίτλο: Οι αναπαραστάσεις των αστυνομικών
για το εγκληματικό φαινόμενο, 1994 και Χρ. Ζαραφωνίτου, Εμπειρική Εγκληματολογία, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1995, σελ. 249 επ., «οι αστυνομικοί διαπνέονται από έντονα στερεότυπα σχετικά με την επικινδυνότητα ορισμένων ατόμων (τοξικομανών, αναρχικών, λαθρομεταναστών, τσιγγάνων, αποφυλακισθέντων, κ.λπ.)»,
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για εύκολη απόδοση κατηγοριών σε αυτές τις κοινωνικές
ομάδες.
10. Βλ. σχτ. επισημάνσεις στη μελέτη μου «(Αν)αξιοπιστία των αστυνομικών
στατιστικών, στο ηλεκτρονικό περ. The Art of Crime (www.theartofcrime.gr), τχ.
14, Απρίλιος 2010. Πρβλ. και γενικότερα: Σοφ. Βιδάλη, Μέτρηση του εγκλήματος
και αντεγκληματική πολιτική, εις Τιμητικός Τόμος Καλλιόπης Δ. Σπινέλλη, Αθήνα/
Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2010, 559-579, ιδίως σελ. 572 επ.
11. Πρβλ. ανωτ., σημ. 5.
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(ή μη) διεξαγωγή των δικών, π.χ. πολύμηνες αποχές δικηγόρων12, δεδομένου ότι οι αποχές αυτές έχουν ευλόγως ως αποτέλεσμα να διεξάγονται κατά τις αντίστοιχες περιόδους λιγότερες δίκες και, άρα, να επιβάλλονται στους καταδικαζόμενους (ανηλίκους) λιγότερα μέτρα ή ποινές, χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι κατά τη συγκεκριμένη χρονική
περίοδο η παραβατικότητα των ανηλίκων υπήρξε πράγματι μειωμένη.
Εν πάση, όμως, περιπτώσει, τα ανωτέρω παρατιθέμενα στοιχεία
δεν φαίνεται να υπέστησαν σημαντική επίδραση από τυχόν δραστικότερες κινητοποιήσεις θυμάτων και αρμοδίων αρχών στην αντιμετώπιση
του εγκλήματος, ή ακόμη, από αυξομειώσεις του γενικότερου πληθυσμού αντίστοιχων ηλικιών, δεδομένου ότι, κατά τις δεκαετίες που μελετούμε, ο νεανικός πληθυσμός, έλληνες και διαμένοντες αλλοδαποί, παραμένει γενικά σταθερός και επομένως τα στοιχεία αυτά είναι κατά βάση χρησιμοποιήσιμα προς συναγωγή ορισμένων συμπερασμάτων.
Περιορισμοί κατά την περαιτέρω αξιολόγηση
των στατιστικών στοιχείων
Ως προς την περαιτέρω αξιολόγηση των ανωτέρω στατιστικών
στοιχείων, θα πρέπει ευθύς εξαρχής να τονισθεί, ως προς τα στοιχεία
των αστυνομικών στατιστικών, ότι οι βεβαιωθείσες παραβάσεις («διαπραχθέντα αδικήματα») αφορούν μόνο δράστες που έγιναν γνωστοί
στις διωκτικές αρχές κατά τον μήνα τέλεσης της αξιόποινης πράξης.
Με δεδομένο όμως ότι σε ορισμένα εγκλήματα, όπως π.χ. η απλή σωματική βλάβη από πρόθεση, ο νόμος προβλέπει τρίμηνη προθεσμία καταμήνυσης του αδικήματος με έγκληση (ά. 308, 315 και 117 ΠΚ), γίνεται προφανές ότι οι αντίστοιχοι αριθμοί παραβάσεων που εμφανίζονται στις αστυνομικές στατιστικές είναι πολύ μικρότεροι εκείνων που

12. Ιδίως στη διάρκεια των ετών 1985 (24.9.1985-10.1.1986), 1991
(15.5.1991-11.7.1991, αλλ’ όχι συνεχώς), 1992 (20.5.1992-7.7.1992), 1992/1993
(30.10.1992-8.3.1993) και 1994 (21.3.1994-30.6.1994).
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διαμορφώνονται τελικά στη διάρκεια ενός έτους, τούτο, δε, εξηγεί εν
μέρει και γιατί οι αριθμοί των εκδικαζομένων παραβάσεων για ορισμένα αδικήματα είναι ενίοτε μεγαλύτεροι των βεβαιουμένων. Άλλωστε η
εκδίκαση των παραβάσεων γίνεται συνήθως με σημαντική χρονική καθυστέρηση σε σχέση προς τον χρόνο τέλεσης του εγκλήματος, ακόμη
και όταν οι δράστες είναι προσωρινά κρατούμενοι, έτσι ώστε να καταντά μεθοδολογικά αδόκιμη η οποιαδήποτε σύγκριση στοιχείων για βεβαιωθείσες και εκδικασθείσες παραβάσεις από την ίδια χρονιά.
Ειδικότερα, σε σχέση με την καθυστέρηση εκδίκασης υποθέσεων
για ανηλίκους, σημειώνεται ότι με βάση στοιχεία της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων Αθηνών για το δικαστικό έτος 2009-2010, η μέση
χρονική απόσταση ανάμεσα στην τέλεση της πράξης και στην εισαγωγή της προς εκδίκαση στο ακροατήριο είναι κατά μέσο όρο 2 έτη και 2
μήνες στο Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων Αθηνών και 1 έτος και 8
μήνες στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Αθηνών.
Εξάλλου, χρήσιμο είναι να επισημανθεί ότι από το σύνολο των
εν γένει βεβαιουμένων παραβάσεων μόνον ένα πολύ μικρότερο μέρος εντάσσεται κατόπιν στην κατηγορία των “εκδικασθεισών”, δηλ.
εκείνων για τις οποίες αποφασίσθηκε επιβολή ποινής ή άλλου μέτρου.
Αντίθετα, πολλές είναι οι περιπτώσεις των παραβάσεων εκείνων για τις
οποίες εκδίδεται αθωωτική απόφαση ή απαλλακτικό βούλευμα, όταν
προκύπτει από την προηγηθείσα διαδικασία ότι δεν στοιχειοθετείται το
αδίκημα ή υπάρχουν αμφιβολίες για την τέλεση της πράξης13. Επίσης,
13. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που έγινε από το ΕΚΚΕ για την
απονομή της ποινικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα (επιστημ. υπεύθυνος ο αείμνηστος
Ηλίας Δασκαλάκης), ο μέσος όρος εν γένει απαλλακτικών βουλευμάτων στην Ελλάδα που είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών στην πενταετία 1971-1975 ήσαν 3.168 (δηλ. ποσοστό 80,5%), έναντι 767 παραπεμπτικών, ενώ
και από τις ποινικές αποφάσεις δικογραφιών περιόδου 1970-1975 που μελετήθηκαν (υποθέσεις αρμοδιότητας Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, Τριμελούς Εφετείου, Πενταμελούς Εφετείου και Κακουργιοδικείου), επί συνόλου 647 αποφάσεων, οι
52,6% ήσαν καταδικαστικές, οι 35,1% αθωωτικές και οι 12,3% έπαυαν οριστικά τη
δίωξη. Βλ. Ηλ. Δασκαλάκη / Α. Ανδρίτσου / Π. Παπαδοπούλου/ Π. Παππά / Ι. Πε-

280

IV. Έκταση της παραβατικότητας

ανάλογα είναι και τα αποτελέσματα όταν η ποινική δίωξη κηρύσσεται
απαράδεκτη ή παύει οριστικώς14. Μεταξύ των περιπτώσεων αυτών είναι και εκείνες που τελικά δεν τιμωρούνται λόγω αλλαγής της νομοθεσίας επί το επιεικέστερο ή εξαιτίας συνδρομής λόγων που αποκλείουν τον άδικο ή καταλογιστό χαρακτήρα της πράξης (π.χ. άμυνα). Επίσης και σε προγενέστερο στάδιο, πολλές είναι οι περιπτώσεις που είτε δεν καταγγέλλονται στις αρχές, είτε καταγγέλλονται χωρίς να είναι
γνωστός ο δράστης και οι διωκτικές αρχές δεν επιτυγχάνουν τον εντοπισμό κάποιων υπόπτων, είτε, ακόμη, διευθετούνται με εξώδικη συμφωνία μεταξύ δράστη και θύματος.
Περαιτέρω, στον περιορισμό του αριθμού των εκδικαζομένων περιπτώσεων σοβαρής παραβατικότητας, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει
και η επακολουθούσα τυχόν επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας (π.χ.
σωματική βλάβη από πρόθεση που μετατρέπεται σε σωματική βλάβη
από αμέλεια).
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι προφανές ότι ο αριθμός των
εκδικασθεισών υποθέσεων εμφανίζεται πολύ μικρότερος σε σχέση με
αυτόν για τον οποίο γίνονται καταγγελίες και ασκείται ποινική δίωξη.
Επομένως, τα στοιχεία «εκδικασθέντων αδικημάτων» είναι στοιχεία
που περνούν εκ των πραγμάτων από “φιλτράρισμα” και που ασφαλώς
δεν αποδίδουν την πραγματική έκταση της παραβατικότητας των εφήβων, όπως αυτή αναδεικνύεται εν τέλει μέσα από τις έρευνες αυτοομο-

ραντζάκη/ Δ. Τσαμπαρλή, Απονομή της ποινικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα, Αθήνα:
ΕΚΚΕ, 1983, σελ. 56 και 57, και Ηλ. Δασκαλάκη, Η εγκληματολογία της κοινωνικής αντίδρασης, Παραδόσεις, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 1985, σελ. 121
και 130. Βλ. επίσης τα ενδιαφέροντα στοιχεία που παραθέτει η Κ.Δ. Σπινέλλη για
την εξελικτική πορεία επτά περιπτώσεων κακουργημάτων στην εργασία της “Διερεύνηση του Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης”, εις: Ν.Ε. Κουράκη (επιμ.), Μνήμη ΙΙ Ιω. Δασκαλόπουλου, Κ. Σταμάτη, Χρ. Μπάκα, τ. Γ΄, Αθήνα: Α.Ν. Σάκκουλας,
1996, σελ. 1053-1092: 1074 επ. και στη νεότερη μονογραφία της: Διερεύνηση του
συστήματος της ποινικής δικαιοσύνης, Αθήνα: Α.Ν. Σάκκουλας, 20072, σελ. 71 επ.
14. Πρβλ. Αργ. Καρρά, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν.
Σάκκουλας, 20114, αριθμ. 736 επ., σελ. 736.
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λογούμενης παραβατικότητας ή έρευνες θυματοποίησης που θα παρατεθούν στη συνέχεια.
Μικρές οι αυξομειώσεις και χωρίς ανοδικές τάσεις στις στατιστικές
των διαπραχθέντων αδικημάτων
Με βάση τα ανωτέρω, επισημαίνονται τα εξής, υπό μορφή πρώτων συμπερασμάτων: Ως προς τα αδικήματα που περιήλθαν σε γνώση
της αστυνομίας παρατηρείται στις περισσότερες κατηγορίες αδικημάτων του Ποινικού Κώδικα μια –έστω και με διακυμάνσεις- σταθεροποιητική τάση, ιδίως κατά τα τελευταία χρόνια (π.χ. είναι περίπου ίδιο το
σύνολο των βεβαιωθέντων αδικημάτων για ανηλίκους 13-17 ετών το
1991 και το 2009), αλλά με ιδιαίτερη ενδιάμεση έξαρση κατά το 2001
και το 2006. Αντίθετα, διαπιστώνεται αυξητική τάση στις παραβάσεις
ειδικών ποινικών νόμων, αλλά τούτο οφείλεται κυρίως στο ότι το μέγιστο μέρος των παραβάσεων αυτών αφορούν τροχαία αδικήματα (π.χ.
το 2010 από τις βεβαιωθείσες 12.023 συνολικές παραβάσεις ανηλίκων
13-17 ετών, οι 10.217, δηλ. ποσοστό 84,98%, ήσαν ειδικών ποινικών
νόμων και από αυτές οι 7.497, δηλ. ποσοστό 73,38% των ειδικών ποινικών νόμων ήσαν τροχαίες παραβάσεις). Αλλωστε, όλο και περισσότεροι έφηβοι κατά τα τελευταία χρόνια υποκύπτουν στον πειρασμό να
οδηγούν αυτοκίνητο ή δίκυκλο πριν από τη νόμιμη ηλικία απόκτησης
της άδειας, δηλ. πριν από τα 18 χρόνια. Γίνεται όμως σαφές ότι τέτοιου
είδους παραβάσεις, αν και υποδηλώνουν ανώριμη έως επικίνδυνη συμπεριφορά, δεν μπορούν από μόνες τους να θεωρηθούν ως “εγκλήματα” που μπορούν να συνδιαμορφώνουν την εικόνα για το κατά πόσον
αυξάνεται ή όχι διαχρονικά η “παραβατικότητα” των εφήβων.
Οι παραβατικές ομάδες ανηλίκων
Από την άλλη πλευρά, από την καταγεγραμμένη παραβατικότητα αυτών των ανηλίκων δεν προκύπτει (ακόμη) κάποια ομαδικού χαρακτήρα συστηματική και συνεχής διάπραξη αυτής της παραβατικότητας, με μορφή δηλ. οργανωμένων συμμοριών που να έχουν ως κύριο
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έργο τη διάπραξη εγκλημάτων και τη σύγκρουση με άλλες παρόμοιες
ομάδες ή / και με την Αστυνομία για τον “έλεγχο” κάποιας περιοχής15,
όπως αντίθετα συμβαίνει σε άλλες χώρες και κυρίως στις Ην. Πολιτείες Αμερικής16.
Ειδικότερα, στη χώρα μας οι παραβατικές ομάδες ανηλίκων έχουν
κατά κανόνα περιστασιακό χαρακτήρα και η δραστηριότητά τους, σε
μεγάλο βαθμό, γίνεται στο πλαίσιο κρίσιμων αθλητικών διοργανώσεων (ντέρμπυ) ή, έστω, με αφορμή την ιδιότητα του θύματος ως οπαδού
κάποιας ομάδας, αν και τελευταία έχουν προσλάβει έκταση και κρούσματα επιθέσεων με καθαρά ληστρικό χαρακτήρα, κυρίως από ομάδες
εξαρτημένων ατόμων που στοχεύουν στην απόκτηση χρημάτων για τη
λήψη της δόσης τους. Επίσης, παρατηρούνται ενέργειες ακραίας και
15. Πράγματι, εάν τουλάχιστον κρίνει κανείς από τις μνημονευθείσες( ανωτ.,
σελ. 222) εκδόσεις της Αστυνομίας για την «Παραβατικότητα Ανηλίκων» (σελ.
44-45 των ετών 1994 και 1995 και 40 του έτους 1998), οι Έλληνες ανήλικοι και δη
αυτοί που προσάγονται στην Υποδιεύθυνση Ανηλίκων Αττικής, δρουν μόνοι τους
(ποσοστό 83,9% το 1994, 85,4% το 1995 και 90,9% το 1998) και μόνο κατ’ εξαίρεση με άλλον έναν (11,9% το 1994, 11,5% το 1995 και 6,2% το 1998) ή περισσότερους (4,2% το 1994, 3,1% το 1995 και 1,2% το 1998).
16. Για τα θέματα των παραβατικών ομάδων και των συμμοριών ανηλίκων σε
θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο, πρβλ. ανωτ., σελ. 119 επ., 128. Περαιτέρω, μια συνοπτική επισκόπηση των προβλημάτων από την παραβατικότητα ανηλίκων στις Ην.
Πολιτείες της Αμερικής εμπεριέχεται στο δημοσίευμα “Teen Crime” του Richard
Lacayo, περ. “Τime” της 21.7.1997, σελ. 58-61. Εξάλλου, για το πρόβλημα των παραβατικών ομάδων και των συμμοριών ανηλίκων βλ., π.χ., το 10ο κεφάλαιο (“Gang
Delinquency”) του έργου Clemens Bartollas, Juvenile Delinquency, Boston etc.:
Pearson, 20067, σελ. 295-336, τις αναπτύξεις του έργου Kären M. Hess /Robert
W. Drowns, Juvenile Justice, Australia etc.: Wadsworth, 20044, σελ.186 επ. και το
8ο κεφ. (“Peers and Delinquency: Juvenile Gangs and Groups”) στο έργο Larry
Siegel/ Brandon C. Welsh/ Joseph Senna, Juvenile Delinquency, όπ.π. (σημ. 132),
20069, 232-271. Επίσης, ως προς την ψυχολογία όσων συμμετέχουν σε νεανικές παραβατικές ομάδες ή συμμορίες βλ. Fritz Redl, La psychologie des bandes, εις: Fr.
Marty (sous la direction de), Le jeune délinquant, Paris: Payot, 2002, 67-85 (και
σχολιασμός της μελέτης από τον Ph. Givre, αυτόθι, σελ. 87-115) και: Ph. Robert/
Pierre Lascoumes, Les bandes d’ adolescents, Paris: Les editions ouvrières, 19742.
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καταστροφικής πολιτικής βίας από ομάδες ατόμων που επιθυμούν έτσι
να εκδηλώσουν με κραυγαλέο τρόπο προς την κοινωνία το μίσος και
την αντίδρασή τους για την όποια περιθωριοποίησή τους.
Εξάλλου, από έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών (Εργαστήριο
Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών)17 σε αποφάσεις του Μονομελούς και του Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων για από κοινού τελεσθείσες σοβαρές παραβατικές πράξεις που απασχόλησαν το εν λόγω
Δικαστήριο κατά το έτος 2000 (συνολικά 177 αποφάσεις, που αφορούσαν 355 δράστες και 317 αδικήματα), προέκυψαν τα εξής ενδιαφέροντα στοιχεία:
• Σχεδόν οι μισοί από τους δράστες (46,2%) είναι αλλοδαποί, κυρίως Αλβανοί, και οι υπόλοιποι (53,8%) Έλληνες. Αντίστοιχα, μόνο
60,6% των δραστών έχει ορισμένη κατοικία, κυρίως οι Έλληνες, ενώ
για τους υπόλοιπους είτε καταγράφονται ότι είναι αγνώστου διαμονής
(29,2%), είτε υπονοείται πως είναι άστεγοι (1,9%), είτε δεν υπάρχουν
γι’ αυτούς καθόλου στοιχεία (8,3%).
• Περίπου εννέα στους δέκα δράστες είναι αγόρια (87,9%), οι
περισσότεροι ηλικίας 16 ετών (44,5%), 14 και 17 ετών (19,1% για κάθε μία από τις δύο αυτές ηλικιακές κατηγορίες).
• Συνήθως, τα αδικήματα που τελούν είναι κατά της ιδιοκτησί-

17. Βλ. Ν. Κουράκη /Π. Ζαγούρα /Μ. Γαλανού, Συμμορίες Ανηλίκων στην Ελλάδα. Πορίσματα από τις αποφάσεις του Δικαστηρίου Ανηλίκων Αθηνών, ΠΛογ ,
2003, σελ. 2205 – 2218. Πρβλ. και Αγλ. Τρωιάνου-Λουλά, Εμπλοκή νέων σε ομάδες
εγκληματικής δραστηριότητας. Οργανωμένο έγκλημα και συμμορίες, εις: Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική. Προσφορά Τιμής για την Αγλαΐα Τσήτσουρα, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα 2009, 535-548: 543 επ., καθώς και
Θεοφίλης Χατζησπύρου, Συμμορίες Ανηλίκων. Διαπίστωση μιας νέας εξέλιξης ή παρανόηση μιας υπάρχουσας έννοιας, εις: Αγγ. Πιτσελά (επιμ.), Ο Δρόμος προς τη Δικαιοσύνη. Συνέδριο προς τιμή του ομότ. Καθηγητή Στέργιου Αλεξιάδη, Αθήνα/
Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2012, 253-268: 264 και σημ. 65, όπου η συγγραφέας σε έρευνά της στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Θεσσαλονίκης εντόπισε μία
μόνο απόφαση, και μάλιστα αθωωτική (επί συνόλου 59 υποθέσεων), που εισήχθη με
τον χαρακτηρισμό της συμμορίας.
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ας (49,8%), κυρίως κλοπές (37,5%), ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις
χρησιμοποιούν κατά τη διάπραξη αυτών των αδικημάτων είτε λεκτική
απειλή, είτε σωματική βία, είτε και όπλο.
• Οι παραβατικές ομάδες των ανηλίκων απαρτίζονται συνήθως
από δύο άτομα (41,2%). Πάντως, στην πλειονότητα των περιπτώσεων (45,9%) ο κατηγορούμενος και «καταδικαζόμενος» ανήλικος είναι μόνον ένας, έστω και αν κατά το κατηγορητήριο η παράβαση είναι
το αποτέλεσμα κοινής δράσης περισσότερων ατόμων, και τούτο εξηγείται διότι οι υπόλοιποι δράστες είτε δεν αποκαλύφθηκαν, είτε παραπέμφθηκαν να δικαστούν χωριστά. Μπορεί, επομένως, βάσιμα να πιθανολογηθεί, ότι η συνήθης σύνθεση των παραβατικών ομάδων ανηλίκων είναι περιορισμένου αριθμού, χωρίς να φθάνει το ποσοτικό επίπεδο συμμορίας, και ότι πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου ο ανήλικος φαίνεται να χρησιμοποιείται ως «εργαλείο» διάπραξης εγκλημάτων από
ενήλικες.
• Περιπτώσεις που να εμπίπτουν στο αδίκημα της «σύστασης
και συμμορίας» του προϊσχύσαντος ά. 187 και άρα να μπορούν να χαρακτηρισθούν (από νομική άποψη) ως «συμμορία» καταγράφηκαν
μόνο 10 (ποσοστό 6,8%), κυρίως σε συνδυασμό με διάπραξη ληστειών
και κλοπών.
• Στη συγκρότηση των παραβατικών ομάδων ανηλίκων σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η εθνικότητα (όλοι σχεδόν οι παραβάτες
είναι ομοεθνείς: 91,2%) και, σε μικρότερο βαθμό, η φιλία και η συγγένεια.
• Ως προς τα θύματα της ομαδικής παραβατικής δραστηριότητας ανηλίκων, αυτά είναι συνήθως ένα (72,4%) ή, το πολύ δύο (17,1%),
κυρίως Έλληνες (90%).
• Τέλος, ως προς την ποινική μεταχείριση των ανηλίκων που θεωρήθηκαν ότι είχαν ευθύνη για την παραβατική τους συμπεριφορά,
στους περισσότερους (63,6%) επιβλήθηκαν αναμορφωτικά μέτρα, κυρίως ανάθεσή τους στην επιμέλεια της Υπηρεσίας Ανηλίκων, ενώ στους
υπόλοιπους (36,4%) επιβλήθηκε ποινικός σωφρονισμός.
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Τα στοιχεία από τις έρευνες αυτοομολογούμενης παραβατικότητας
Οπωσδήποτε, η εντύπωση που δημιουργούν οι επίσημες στατιστικές και τα στοιχεία από δικαστηριακές έρευνες ως προς την (περιορισμένη) έκταση της νεανικής παραβατικότητας μεταβάλλεται αποφασιστικά εάν επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε έρευνες αυτοομολογούμενης παραβατικότητας. Έτσι, π.χ. στην προαναφερθείσα (σελ.
94 και κατωτ., σελ. 302) έρευνα της Καθηγ. Κ.Δ. Σπινέλλη για την αυτοομολογούμενη παραβατικότητα νέων ηλικίας 14-21 ετών στη μείζονα περιοχή της πρωτεύουσας18, το ποσοστό εκείνων από τους ερωτηθέντες που παραδέχθηκαν ότι είχαν τελέσει αξιόποινες παραβάσεις
κατά της ιδιοκτησίας (κλοπή από τηλεφωνικό θάλαμο, από κατάστημα, σχολείο ή αυτοκίνητο, κλοπή αυτοκινήτου ή δικύκλου, διάρρηξη
κ.λπ.) έφθασε στο 34,9% για την “προηγούμενη (μόνο) χρονιά” και
στο 65,3% για το αν “ποτέ” (οποτεδήποτε) είχαν τελέσει τέτοια πράξη.

Στοιχεία για αυτοομολογούμενη παραβατικότητα υπάρχουν επίσης και στις δύο προαναφερθείσες (ανωτ., σελ. 206) υποέρευνες
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών για τους νέους 15-29
ετών και για τους μαθητές Λυκείων του Νομού Θεσσαλονίκης19.

18. Call.D. Spinellis/ El. Apospori / M. Kranidioti / Y. Symiyanni / N.
Angelopoulou, Key-findings of a preliminary self-report delinquency study in
Athens, Greece, εις: J. Junger-Tas / Cert-Jan Terlouw / Malcolm W. Klein (eds.),
Delinquent behavior among young people in the Western World. First results of
the international self-report delinquency study, Amsterdam/ New York: Kugler
& Dutch Ministry of Justice, 1994, 288-309, ιδίως σελ. 310 επ. Για νεότερα στοιχεία του δεύτερου σταδίου αυτής της έρευνας περί αυτοομολογούμενης παραβατικότητας στην Ευρώπη, με κύριο έτος αναφοράς το 2006 και με συμμετοχή 25
ευρωπαϊκών και 6 αμερικανικών κρατών (συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, αλλά όχι της Ελλάδας) βλ. Dirk Enzmann/ Josine Junger-Tas, Selbstberichtete
Jugenddelinquenz in Europa, εις: Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und
Jugendhilfe (ZJJ), 2009, 119-128.
19. Βλ. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης/ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών/ Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής, Η ταυτότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες της νεολαίας στο Νομό Θεσσαλονίκης, Αθήνα, 1996. Για την
παραβατικότητα των νέων 15-29 ετών βλ. στον οικείο τόμο τις σελ. 168 επ. και τους
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Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι νέοι 15-29 ετών που ρωτήθηκαν
ανέφεραν π.χ. ότι ποτέ (76,3 %) ή μόνο ευκαιριακά (13,8 %) “θα
ήθελαν να οδηγούν αυτοκίνητο / μηχανή χωρίς να έχουν δίπλωμα ή να κάνουν σούζες”, ότι ποτέ (89,0 %) δεν “θα ήθελαν να πάρουν κάτι από ένα μαγαζί χωρίς να πληρώσουν ή να γίνουν λαθρεπιβάτες στη συγκοινωνία”, και ότι ποτέ (75,0 %) ή μόνο ευκαιριακά (18,0 %) “θα ήθελαν να έλθουν αντιμέτωποι ή να συγκρουσθούν με οπαδούς αντίπαλης ομάδας”. Εξάλλου, ως προς τους μαθητές των Λυκείων που απάντησαν σε αντίστοιχες παρεμφερείς
ερωτήσεις, ποσοστό 57,3 % “έτυχε κάποτε να οδηγήσουν μηχανάκι ή αυτοκίνητο χωρίς άδεια” (όχι: 38,5 %), 22,5 % “έτυχε κάποτε να πάρουν πράγματα χωρίς να τα πληρώσουν” (όχι: 70,8 %),
47,0% “έτυχε κάποτε να δείρουν κάποιον σε καυγά” (όχι: 48,5%)
και 29,5% “έτυχε κάποτε να καταστρέψουν σκόπιμα κάτι που ανήκει σε άλλον” (όχι: 64,3 %).
Εξάλλου, από την έρευνα του Αθ. Ε. Γκότοβου στην οποία παραπέμψαμε και προηγουμένως (σελ. 207 επ.)20, προέκυψε ότι οι μαθητές 11-16 ετών σχολείων των Ιωαννίνων και της Κέρκυρας που δήλωσαν ότι στην παρέα τους είναι αντίθετοι ή τελείως αντίθετοι με
ορισμένες μορφές παραβατικής συμπεριφοράς έφθασαν, αντίστοιχα, τους 85,2% και 89,5% ως προς το “να κλέβει κανείς καμιά φορά κάτι”, τους 66,4% και 68,1% ως προς το “να δέρνεται κανείς με
άλλους” και τους 70,7% και 67,9% ως προς το “να μπαίνει κανείς
στο αστικό [λεωφορείο] χωρίς εισιτήριο και να ταξιδεύει στα κρυφά χωρίς να πληρώσει”. Οι υπόλοιποι μαθητές δήλωσαν ότι “δεν είμαστε και τόσο αντίθετοι” ή “δεν είμαστε καθόλου αντίθετοι”.

Περαιτέρω, όπως προκύπτει από σχετική έρευνα του Καθηγητή
Εγκληματολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντώνη Μαγγανά και
της κοινωνιολόγου Θεαν. Μανουδάκη το 1998 σε δείγμα 136 μαθη-

πίνακες 12-17, ενώ για την παραβατικότητα των μαθητών Μ.Ε. βλ. στον δεύτερο
τόμο τις σελ. 58 επ. και τους πίνακες 99-104.
20. Αθαν. Ε. Γκότοβου, Νεολαία και Κοινωνική Μεταβολή. Αξίες, Εμπειρίες
και Προοπτικές, Αθήνα: Gutenberg (Παιδαγωγική Σειρά), 1996, σελ. 242 επ. και
302-303.
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τών Λυκείου21, 7% των μαθητών Λυκείου στα σχολεία που ερευνήθηκαν ανήκουν σε κάποια εγκληματική συμμορία που διαπράττει βανδαλισμούς σε σχολεία και μαγαζιά, ληστεύει συνομηλίκους υπό την απειλή όπλων, εμπορεύεται ναρκωτικές ουσίες κ.λπ., ενώ ένα άλλο 17% εκδηλώνει συλλογική παραβατική συμπεριφορά στο πλαίσιο μιας οργανωμένης αλλ’ όχι κατ’ ανάγκην εγκληματικής ομάδας. Επομένως, είναι ακόμη κάπως πρώιμο να κάνουμε λόγο για εκτεταμένη ύπαρξη και
στην Ελλάδα “συμμοριών ανηλίκων” κατά τα πρότυπα άλλων χωρών,
δηλ. για ομάδες ανηλίκων που εκ συστήματος και σε διαρκή βάση ασχολούνται με βίαιες παραβατικές πράξεις.
Τέλος, από μία ακόμη έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών (Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών) με συμπλήρωση
ερωτηματολογίων από 885 μαθητές Λυκείου (μέσος όρος ηλικίας τα
17,6 έτη)( σε οκτώ σχολεία της Αθήνας και των προαστίων της κατά

21. Βλ. ορισμένα από τα αποτελέσματα της έρευνας της Θεαν. Μανουδάκη στην «Ποινική Δικαιοσύνη», 1998, 1144-1145, και στο έργο: Ν. Πετρόπουλου / Αντ. Παπαστυλιανού (επιμ.), Προκλήσεις στη Σχολική Κοινότητα. Έρευνα και
Παρέμβαση, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 200, 142-148, καθώς και σε φύλλα εφημερίδων (π.χ. «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία» της 22.3.1998, «Βήμα» της
6.10.1999, σελ. Α17 και «Έθνος της Κυριακής» της 12.10.2003, σελ. 38). Επίσης,
βλ. και Θεαν. Μανουδάκη, Συμμορίες ανηλίκων: Θεωρητικές επισημάνσεις και ερευνητικά πορίσματα, εις: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη, τ.
Ι, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, 405-418, όπου πορίσματα από 36 συνεντεύξεις νεαρών ηλικίας 16-19 ετών που βρέθηκαν ενταγμένοι σε οργανωμένη παραβατική ομάδα. Ως προς άλλα ερευνητικά δεδομένα για το θέμα των νεανικών συμμοριών βλ. και Χρ. Ζαραφωνίτου, Εμπειρική Εγκληματολογία, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1995, σελ. 121 επ. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει, στο πλαίσιο αυτό, και η
μελέτη του Αντώνη Ε. Αστρινάκη, Νεανικές Υποκουλτούρες. Παρεκκλίνουσες υποκουλτούρες της νεολαίας της εργατικής τάξης. Η βρετανική θεώρηση και η ελληνική εμπειρία, Αθήνα: Παπαζήσης, 1991 (για την Ελλάδα βλ. ιδίως σελ. 235 επ.)˙ βλ.
και του ιδίου, Νέα φαινόμενα και μορφές περιθωριοποίησης της νεολαίας στις σύγχρονες ανεπτυγμένες κοινωνίες. Ορισμένα σημεία προσέγγισης του προβλήματος,
εις: Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 68α (αφιέρωμα στον Ηλία Δασκαλάκη),
Ανοιξη 1998, 56-96.
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τα έτη 2002-2003 (έρευνα αυτοομολογούμενης εγκληματικότητας και
θυματοποίησης για τα τελευταία δύο έτη πριν από την έρευνα - πρβλ.
ανωτ., σελ. 96), συνάγονται τα εξής ευρήματα22:
• Οι μαθητές παρουσιάζουν στο σύνολό τους σχετικώς χαμηλά
επίπεδα ομαδικής παραβατικότητας, κλιμακούμενης από το γράψιμο
σε τοίχους (18%), τη δοκιμή ναρκωτικών ουσιών (14,6%), τη σκόπιμη πρόκληση ζημιών μέσα στον σχολικό χώρο (14%), έως την ομαδική κλοπή από κατάστημα (8,7%), τη συμμετοχή σε επεισόδια γηπεδικής βίας (8,4%), την κατανάλωση ναρκωτικών ουσιών (7,6%), τη συμπλοκή σε παρέα με ξύλο, πέτρα, μαχαίρι ή άλλο ανάλογο αντικείμενο
(5,5%) κ.λπ.
• Ένα ειδικότερο ποσοστό 10,1% των ερωτηθέντων μαθητών
που ανέφεραν ότι έχουν εκδηλώσει ομαδική παραβατική ή αποκλίνουσα δράση και ότι συμμετέχουν σε παρέα με τέτοια δράση (ομαδικοί παραβάτες), εξετάσθηκαν αυτοτελώς σε δύο επί μέρους ομάδες. Στην
πρώτη από τις ομάδες αυτές (περί το 5,1%: μεσαίοι παραβάτες), εντάχθηκαν μαθητές με ηπιότερα χαρακτηριστικά παραβατικότητας, ενώ
στη δεύτερη, περίπου ισοδύναμη προς την πρώτη (5,0%: σοβαροί παραβάτες), υπήχθησαν μαθητές οι οποίοι πέρα από τη συνήθη προαναφερθείσα παραβατικότητα εμφάνισαν επιπλέον και βίαιη ή οργανωμένη παραβατικότητα (πώληση ναρκωτικών ή κλοπιμαίων, συμπλοκή κ.λπ.). Ετσι, ενώ, όπως αναφέρθηκε ήδη, μόλις 7,6% του μαθητικού πληθυσμού καταναλώνουν ναρκωτικές ουσίες, στους μεσαίους πα22. Εκτενής παράθεση των ευρημάτων αυτής της έρευνας γίνεται στη μελέτη:
Ν.Ε. Κουράκη/ Π.Ζαγούρα/ Μ. Γαλανού, Ερευνα για την ομαδική παραβατικότητα
μαθητών Λυκείου σε σχολεία των Αθηνών, ΠΛογ, 2004, 461-474, όπου και αναλυτική αναγραφή ποσοστών ως προς το σύνολο των ομαδικών παραβατών, μεσαίων
και σοβαρών (βλ. σελ. 472-474), δεδομένου ότι στις αναπτύξεις που ακολουθούν
εδώ, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους σοβαρούς παραβάτες. Πρβλ. και για την
έρευνα αυτή και Αγλ. Τρωιάνου-Λουλά, Εμπλοκή νέων σε ομάδες εγκληματικής δραστηριότητας. Οργανωμένο έγκλημα και συμμορίες, εις: Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική. Προσφορά Τιμής για την Αγλαΐα Τσήτσουρα, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα 2009, 535-548: 543 επ.
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ραβάτες το ποσοστό φθάνει το 20% και στους σοβαρούς παραβάτες το
52,3%. Εξάλλου, εάν συναθροισθούν και οι δύο μαζί κατηγορίες ομαδικών παραβατών, δηλ. μεσαίων και σοβαρών, τα ποσοστά παραβατικότητας εκτοξεύονται στα ύψη. Ενώ δηλ. το συνολικό ποσοστό των δύο
αυτών κατηγοριών συμποσούται σε 10,1%, η παραβατικότητά τους σε
πρόκληση ζημιών σε σχολικό χώρο ανέρχεται σε 52,8%, σε κλοπές από
κατάστημα το 46,1%, σε δοκιμαστική χρήση ναρκωτικών το 46%, σε
επεισόδια γηπεδικής βίας το 37,1%, σε συμπλοκές επίσης το 37,1%,
ενώ εμφανίζονται και ακραίες μορφές παραβατικότητας, σχεδόν άγνωστες (με ποσοστό κάτω του 4%) στον ευρύτερο μαθητικό πληθυσμό,
όπως απειλή (στους ομαδικούς παραβάτες: 21,3%), κλοπή από άτομο
(16,9%), διάρρηξη (14,6%), πώληση ναρκωτικών ουσιών (5,6%) και
πώληση κλοπιμαίων (4,5%).
Ως προς τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των μαθητών που
εντάσσονται στις δύο κατηγορίες ομαδικών παραβατών, αυτοί ηλικιακά δεν διαφέρουν από τον ευρύτερο μαθητικό πληθυσμό. Ωστόσο, οι σοβαροί παραβάτες διαφέρουν ως προς τη σύνθεση του φύλου: Η συντριπτική τους πλειονότητα είναι άρρενες (95,5%), ενώ
στον εν γένει μαθητικό πληθυσμό το αντίστοιχο ποσοστό είναι
53,3%. Επίσης, απαντούν ότι εργάζονται σε ποσοστό 34,1%, δηλ.
σε αναλογία περίπου διπλάσια εκείνης του γενικού δείγματος, καθώς και ότι η εργασία τους έχει μικρή διάρκεια και, επομένως, περιστασιακό χαρακτήρα (εργάζονται κυρίως ως ειδικευμένοι τεχνίτες, όπως συνήθως και ο πατέρας τους), με αποτέλεσμα η εργασία
τους αυτή, κατά τα φαινόμενα, να μην τους καλύπτει ούτε οικονομικά, αλλά ούτε και ψυχολογικά. Ακόμη, οι σοβαροί παραβάτες δηλώνουν ότι συγκρούονται συχνά ή πολύ συχνά με τους γονείς τους
(ποσοστό 63,7%, έναντι 41,7% του γενικού πληθυσμού). Αποκαλύπτουν, περαιτέρω, ότι η σχολική τους επίδοση είναι «όχι τόσο
καλή» ή «καθόλου καλή» σε ποσοστό 47,7%, δηλ. υπερδιπλάσιο
εκείνου του γενικού δείγματος, με αποτέλεσμα, μάλιστα, να μένουν
στην ίδια τάξη σε ποσοστό 34,1% και να δηλώνουν απαρέσκεια για
το σχολείο (20,5%).
Ως προς τις ιδιαιτερότητες της παραβατικής ομάδας, σε μεγάλο ποσοστό οι σοβαροί παραβάτες εμφανίζουν ισχυρά αισθήμα-
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τα αλληλοϋποστήριξης και αλληλεγγύης, καθώς περίπου τα 2/3
(65,9%) από αυτούς δηλώνουν ότι μια επίθεση – προσβολή προς
ένα μέλος της παρέας αντιμετωπίζεται ως επίθεση ενάντια στο σύνολο των μελών, έναντι 30,4% των μέσων μαθητών. Από την άλλη
πλευρά, οι παρέες των μαθητών, ακόμη και των σοβαρών παραβατών, δεν φαίνεται ως επί το πλείστον να είναι ιεραρχικά δομημένες
με αρχηγό κ.λπ. (το ποσοστό όσων θεωρούν ότι κάποιος υπερισχύει στην παρέα ως αρχηγός είναι 18,2% στους σοβαρούς παραβάτες,
έναντι 8,8% στο γενικό δείγμα των μαθητών). Οι σοβαροί παραβάτες συγκροτούν τις παρέες τους με γνωστούς και φίλους από το
σχολείο (70,5%) και κατά δεύτερο λόγο από τη γειτονιά (52,3%),
συναντώνται, δε, με την παρέα τους κατά μέσο όρο 3-4 φορές την
εβδομάδα ((43,2%), κυρίως σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο – στέκι (75%), αφιερώνοντας χρόνο στην κατανάλωση ποτών (52,3%),
στη συζήτηση (59,1%), στη μουσική (47,7%) και στον αθλητισμό
(43,2%) ή την παρακολούθηση αγώνων σε γήπεδο (31,8%), αλλά
επίσης, όπως προαναφέρθηκε, σε κατανάλωση ναρκωτικών ουσιών
(52,3%), τσακωμούς με τρίτους (29,5%) και διάπραξη παρανομιών (34,1%) , ιδίως, δε, σε συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, όπως
ληστείες ή συμπλοκές και αγώνες με μηχανάκια (15,9%). Πάντως
οι περισσότεροι σοβαροί παραβάτες δηλώνουν (63,6%) ότι δεν
έχει ασχοληθεί μαζί τους η Δικαιοσύνη (έναντι 78,8% του δείγματος των μαθητών).
Ως προς τη θυματοποίηση, το 86,4% των σοβαρών παραβατών δηλώνουν ότι η παρέα τους έχει δεχθεί επίθεση από άλλη παρέα, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 30,4% του εν γένει μαθητικού
πληθυσμού. Μάλιστα, οι σοβαροί παραβάτες γνωρίζουν σε μεγάλο ποσοστό (68,2%), έστω και φυσιογνωμικά, τους επιτιθέμενους.
Επίσης και σε ατομικό επίπεδο, το 79,5% των σοβαρών παραβατών
έχουν και οι ίδιοι καταστεί θύματα επίθεσης. Αντικείμενο τέτοιων
επιθέσεων ανάμεσα σε παρέες είναι ο εκφοβισμός (41% στους σοβαρούς παραβάτες), η απόσπαση χρημάτων ή άλλων αγαθών
(10,2%), ο ρατσισμός και η εκδίκηση (28,2%), καθώς και ο εκβιασμός (15,4%). Στις ενλόγω επιθέσεις γίνεται πολύ συχνά χρήση
βίας (61,4% στους σοβαρούς παραβάτες, έναντι 19,3% στο συνολικό δείγμα των μαθητών).
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Μικρής σημασίας και ευκαιριακά τα αδικήματα
Υπάρχει έτσι στους μαθητές Λυκείου ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό,
κυμαινόμενο κατά κατηγορία αδικήματος, που ισχυρίζονται ότι έχουν
διαπράξει ευκαιριακά αξιόποινες πράξεις, και μάλιστα σε ποσοστό μεγαλύτερο από άλλους νέους μεγαλύτερης ηλικίας23. Ωστόσο και εδώ τα
στοιχεία που προκύπτουν από τις έρευνες αυτές θα πρέπει να ερμηνεύονται με περίσκεψη. Πρώτον, διότι πρόκειται προπάντων για παραβάσεις ευκαιριακού χαρακτήρα (λαμβάνεται υπόψη ολόκληρη η ζωή του
νέου) και ήσσονος κοινωνικοηθικής απαξίας (όχι π.χ. ληστείες, που συνήθως δεν αναφέρονται καν στον σχετικό κατάλογο αδικημάτων αυτών των ερευνών). Και δεύτερον, διότι ειδικά στην εφηβική και μετεφηβική ηλικία οι νέοι, αρέσκονται να διογκώνουν την όποια παραβατικότητά τους, νομίζοντας ότι αποτελεί ένδειξη ανδραγαθίας και “μαγκιάς” το να έλθει κανείς σε σύγκρουση με τις διάφορες μορφές εξουσίας ή, αντίθετα, το να διαπράξει ένα αδίκημα χωρίς να τον πιάσουν
(υπενθυμίζεται ότι στην αρχαία Σπάρτη η κλοπή επιτρεπόταν στους
νέους, αρκεί ο δράστης να μη γινόταν αντιληπτός: Πλουτάρχου, Λυκούργος, ΙΖ΄). Σκόπιμο είναι, λοιπόν, τα στοιχεία αυτά να μελετώνται
υπό το φως των ανωτέρω επιφυλάξεων και να ερμηνεύονται ανάλογα,
σε συσχετισμό και με τα λοιπά στοιχεία των επίσημων στατιστικών.

23. Πάντως, σύμφωνα με τα πορίσματα της προαναφερθείσας (ανωτ., σελ.
178 και σημ. 204) έρευνας που διενήργησε το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Α. Κοκκέβη / Α. Μοστριού / Μ. Τερζίδου / Μ. Λουκαδάκης
/ Κ. Στεφανής) με θέμα “Συμπεριφορές και στάσεις των μαθητών σε θέματα υγείας” (Δεκέμβριος 1995) σε πανελλήνιο αντιπροσωπευτικό δείγμα, περιλαμβάνοντας
και εξειδικευμένες ερωτήσεις για συνήθεις περιπτώσεις νεανικής παραβατικότητας
(π.χ. ξυλοδαρμός, κλοπές), ο γενικός μέσος όρος «αντικοινωνικότητας» είναι σχετικά χαμηλός, δηλ. 19,4, με ελάχιστη τιμή το 14 και μέγιστη το 77 (βλ. σελ. 23 του
δακτυλογραφημένου κειμένου με τα πορίσματα της έρευνας).
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(β) Η ειδικότερη διαχρονική εικόνα για τα αδικήματα βίας
των εφήβων
Εάν από το σύνολο των εκατοντάδων αδικημάτων που καταγράφονται και εκδικάζονται κάθε χρόνο ως “νεανική παραβατικότητα”
απομονωθούν εκείνα που εμφανίζουν μιαν ιδιαίτερη κοινωνικοηθική
απαξία, κυρίως λόγω του βίαιου και εκ προθέσεως χαρακτήρα τους, αλλά και της σημαντικής βλάβης που προκαλούν στην ανθρώπινη ζωή,
την υγεία, τη γενετήσια ελευθερία και την ιδιοκτησία των άλλων, τότε
η εικόνα που προκύπτει γι’ αυτή τη βίαιη και ποινικά σημαίνουσα καταγεγραμμένη παραβατικότητα των εφήβων, με βάση τέσσερα ειδικότερα σοβαρά αδικήματα (ανθρωποκτονίες από πρόθεση, σωματικές βλάβες από πρόθεση, βιασμοί και ληστείες), είναι η ακόλουθη:
ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ 13-17 ή 18 ΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΠΕΡΙΗΛΘΑΝ ΣΕ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
(ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΝΩΣΤΩΝ ΔΡΑΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ)
ΑΝΘΡΩΠΟΕΤΟΣ ΚΤΟΝΙΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΘΕΣΗ
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

ΒΕΒ.
11
3
7
5
3
6
4
4
3
7
4
10
10

ΕΚΔ.
2
4
0
0
0
3
1
2
2
1
0
1
1

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΘΕΣΗ
ΒΕΒ.
77
59
59
73
77
42
60
48
44
62
70
72
57

ΕΚΔ.
121
91
100
258
127
41
132
40
26
38
33
55
43

ΒΙΑΣΜΟΙ
ΒΕΒ
....
....
....
....
8
5
11
8
16
10
9
9
8

ΕΚΔ
3
1
3
4
4
3
1
0
4
1
0
9
3

ΛΗΣΤΕΙΕΣ ΜΕ
ΑΡΠΑΓΗ ΤΣΑΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΛΗΣΤΕΙΕΣ
ΒΕΒ.
ΕΚΔ.
16
6
22
1
19
5
9
6
3
6
9
12
18
17
21
4
55
6
43
22
12
15
35
41
52
37

ΣΥΝΟΛΟ
ΒΕΒ.
....
....
....
....
91
62
93
81
118
122
95
126
127

ΕΚΔ.
132
97
108
268
137
59
151
46
38
62
48
106
84
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1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

10
10
10
7
1
7
5
4
6
11
2
4
4
6

2
0
2
4
1
2
0
4
0
1
0
0
0
2

63
73
75
55
52
52
66
52
58
67
57
115
105
110

293
43
33
36
46
27
27
25
40
23
23
17
21
21
22

20
19
18
6
5
13
11
5
11
18
8
12
8
15

1
2
2
2
1
1
1
5
4
2
2
3
0
2

51
57
90
62
45
44
41
32
47
49
8
94
150
96

39
25
24
31
34
31
40
26
23
19
4
7
21
5

144
159
193
130
103
116
123
93
122
145
75
225
267
227

85
60
64
83
63
61
66
75
50
45
23
31
42
31

Πηγές: Για τα περιελθόντα σε γνώση της αστυνομίας (“βεβαιωθέντα”) αδικήματα: Πίνακες υπ’ αριθμ. 23, 24, και (από το 1988) 32 και 33 των Ετησίων Στατιστικών Επετηρίδων
της Ελληνικής Αστυνομίας. Για τα εκδικασθέντα αδικήματα που έτυχαν δικαστικής αντιμετώπισης με μέτρα ή ποινές για ανηλίκους: Πίνακας υπ’ αριθμ. Β. 5 των Ετησίων Στατιστικών Δικαιοσύνης της ΕΣΥΕ (ήδη ΕΛΣΤΑΤ) και πρόσθετες πληροφορίες από την αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επεξεργασία: Νέστωρ Ε. Κουράκης. Σημειώνεται ότι για τα υπό συζήτηση τέσσερα αδικήματα δεν υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία στις αναφερθείσες ελληνικές έρευνες αυτοομολογούμενης παραβατικότητας.
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Η εικόνα
που προκύπτει από τους ανωτέρω αριθμούς για τις διαΗ εικόνα που προκύπτει από τους ανωτέρω αριθμούς για τις ανθρωποκτονίες από
πρόθεση,
τις σωματικές βλάβες απόαπό
πρόθεση,
τις ληστείες και
τουςσωματικές
βιασμούς δεν φαίνεται
να
πραχθείσες
ανθρωποκτονίες
πρόθεση,
τις
βλάβες
από
παρουσιάζει, σε συνολικό αριθμό και σε επιμέρους αδικήματα, κάποιες σταθερές τάσεις
πρόθεσηαυξητικού
και τις
ληστείες δεν φαίνεται να παρουσιάζει, σε συνολικό
ή φθίνοντα χαρακτήρα, με εξαίρεση, ωστόσο, την πορεία των αστυνομικών ιδίως
μεγεθών
από
το
2008
και εξής, αδικήματα,
οπότε –ίσως και λόγω
της οικονομικής
κρίσης‐ έντονη
αυξητικήαυξητιαριθμό και σε επιμέρους
κάποιες
σταθερές
τάσεις
τάση στις ληστείες και στις σωματικές βλάβες από πρόθεση, αλλά, κατ’ αποτέλεσμα, και στο
κού ή φθίνοντα
χαρακτήρα,
μεανηλίκων,
εξαίρεση,
ωστόσο,
την πορεία
των
σύνολο της βίαιης
παραβατικότητας
που κατ’
ουσίαν διπλασιάζεται.
Πάντως,
οι αστυαυτοί είναι τόσο μικροί σε σύγκριση με το σύνολο της νεανικής παραβατικότητας, ώστε
νομικώναριθμοί
ιδίως
μεγεθών
από
το
2008
και
εξής,
οπότε
–ίσως
και
λόγω
από μόνοι τους να μη μπορούν να θεμελιώσουν κάποιο στατιστικό συμπέρασμα μονιμότερης
μορφής, πλην, κρίσης–
ίσως, του ότι μέχρι
στιγμής η βαριά έντονη
παραβατικότητα
των εφήβωντάση
κατά την
της οικονομικής
παρατηρείται
αυξητική
στις ληστείες και στις σωματικές βλάβες από πρόθεση, αλλά, κατ’ 58αποτέλεσμα,
και στο σύνολο της βίαιης παραβατικότητας ανηλίκων, που κατ’ ουσίαν
διπλασιάζεται. Πάντως, οι αριθμοί αυτοί είναι τόσο μικροί σε σύγκριση
με το σύνολο της νεανικής παραβατικότητας, ώστε από μόνοι τους να
μη μπορούν να θεμελιώσουν κάποιο στατιστικό συμπέρασμα μονιμότερης μορφής, πλην, ίσως, του ότι μέχρι στιγμής η βαριά παραβατικότητα
των εφήβων κατά την τελευταία 27ετία εμφανίζει σημαντικές διακυμάνσεις κατά περιόδους και, πάντως, κινείται σε σταθερώς χαμηλά επίπεδα24.
24. Ως προς την ερμηνεία στατιστικών στοιχείων που αφορούν ειδικότερα τα
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(γ) Η εικόνα σε σχέση με τα αδικήματα που αφορούν
τις ναρκωτικές ουσίες
Τέλος, χρήσιμο είναι να εξετασθούν από στατιστική άποψη οι
μορφές εκείνες προβληματικής και δη επιθετικής συμπεριφοράς που
αντί να εκδηλωθούν προς τα έξω και εναντίον των άλλων, προσλαμβάνουν κυρίως τον χαρακτήρα της “απόσυρσης” (Merton), καταλήγουν
δηλ. να στρέφονται πρωτίστως κατά του ίδιου του δράστη, κυρίως με
τη μορφή της κατοχής, χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Το
ερώτημα δηλ. εδώ είναι πόσο πολύ η βίαιη επιθετικότητα και η αυτοκαταστροφικότητα μορφοποιούνται και εκλύονται υπό την επίδραση
κοινών καθοριστικών παραγόντων (ιδίως: δυσλειτουργία των κοινωνικοποιητικών θεσμών και αξιών, σε συνδυασμό με ατομικά γνωρίσματα, επιδράσεις από κύκλους συνομηλίκων και περιστασιακές “ευκαιρίες”), σε τρόπο ώστε τα δύο αυτά είδη επιθετικής συμπεριφοράς να εμφανίζουν κάποιαν αλληλοεπίδραση και παραπληρωματικότητα, παράλληλη εξέλιξη των μεγεθών τους ή και ταυτότητα των υποκειμένων της.
Εν προκειμένω, η εικόνα που αναδύεται από τις επίσημες στατιστικές
σχετικά με παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών είναι η εξής:

αδικήματα βίας ανηλίκων κατά την περίοδο 2003-2006 με βάση τις αποφάσεις των
Δικαστηρίων Ανηλίκων Αθηνών, βλ. ιδίως: Αγλ. Τρωιάνου-Λουλά, Βιαιότητα. Σκέψεις – Προεκτάσεις – Ιδεατές Λύσεις, εις: Τιμητικός Τόμος Καλλιόπης Σπινέλλη,
Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2010, 357-392: 384 επ
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ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ 13-17 ή 18 ΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
(ΧΡΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ,)
ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΠΕΡΙΗΛΘΑΝ ΣΕ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ24α
(ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΝΩΣΤΩΝ ΔΡΑΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ)

ΕΤΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΚΔΙΚΑΣΘΕΝΤΑ

1984

13

5

1985

11

6

1986

25

5

1987

32

18

1988

34

14

1989

27

13 (12 για χρήση)

1990

16

41 (39 για χρήση)

1991

48

11 ( 9 για χρήση)

1992

33

12 (12 για χρήση)

1993

15

9 (8 για χρήση)

1994

28

23 (20 για χρήση)

1995

45

33 (30 για χρήση)

1996

217

59 (46 για χρήση)

1997

473

222 (170 για χρήση)

24α. Για την ορθή εκτίμηση των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι από το 1987, με την ψήφιση τότε της νέας νομοθεσίας περί
ναρκωτικών (ν. 1729/1987) και μολονότι το νομοθετικό ποινικοποιητικό πλαίσιο
κατ’ ουσίαν δεν μεταβλήθηκε σημαντικά, υπήρξε μια γενικότερη τάση να αποφεύγεται στην πράξη η σύλληψη ή και η ποινική αντιμετώπιση απλών χρηστών. Τούτο
προφανώς είχε αντίκτυπο και στην εικόνα των στατιστικών στοιχείων μετά το 1987
για τους χρήστες που εμπλέκονται με τη Δικαιοσύνη και που, κανονικά, θα έπρεπε
να είναι πολύ περισσότεροι.
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1998

446

252 (212 για χρήση)

1999

410

93 (82 για χρήση)

2000

330

63 (55 για χρήση)

2001

266

90 (84 για χρήση)

2002

252

69 (59 για χρήση)

2003

231

22 (17 για χρήση)

2004

158

45 (38 για χρήση)

2005

177

37 (29 για χρήση)

2006

223

76 (70 για χρήση)

2007

180

51 (48 για χρήση)

2008

307

38 (όλοι για χρήση)

2009

357

42 (όλοι για χρήση)

2010

348

Πηγές: Οι ίδιες όπως και για τον Πίνακα Ι. Επεξεργασία: Νέστωρ Ε. Κουράκης. Πρβλ.
σχτ. παλαιότερο δημοσίευμα του Κωνστ. Κούρου με τίτλο “Στατιστικά Στοιχεία για τα ναρκωτικά στην Ελλάδα” στο περ. “Αστυνομική Επιθεώρηση” Ιανουαρίου 1996, σελ. 12-13.

Για την ορθή εκτίμηση των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και
το γεγονός ότι από το 1987, με την ψήφιση τότε της νέας νομοθεσίας περί ναρκωτικών (ν.
1729/1987) και μολονότι το νομοθετικό ποινικοποιητικό πλαίσιο κατ’ ουσίαν δεν μεταβλήθηκε
σημαντικά, υπήρξε μια γενικότερη τάση να αποφεύγεται στην πράξη η σύλληψη ή και η
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Εξάλλου, από στοιχεία της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων Αθηνών προκύπτουν τα εξής:
Προμήθεια προς
ιδία χρήση

Κακουργηματική
παράβαση (αγορά,
κατοχή, πώληση)

20082009

20092010

20082009

20092010

Ανήλικοι που εισήχθησαν σε δίκη

96

204

50

56

Ανήλικοι που κρίθηκαν ότι δεν τέλεσαν
την πράξη

16

20

4

2

Ανήλικοι που τέλεσαν την πράξη
Ειδικότερα, ποινική
μεταχείριση:

80

184

46

54

Επίπληξη

11

73

-

1

Επιμέλεια Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων

29

73

8

9

Περιορισμός σε Ειδικό Κατάστημα
Κράτησης Νέων

27

15

26

27

Φυλάκιση

11

12

8

14

Κάθειρξη

-

-

4

3

Ατιμώρητοι ως περιστασιακοί χρήστες

2

11

-

-
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Σημειώνεται ότι ανήλικοι χρήστες ουσιών συχνά εισάγονται στο
Δικαστήριο Ανηλίκων Αθηνών και με άλλες ή αποκλειστικά με άλλες
κατηγορίες, όπως παραβάσεις ΚΟΚ (56 ανήλικοι κατά το δικαστικό
έτος 2008-09 και 66 ανήλικοι κατά το δικαστικό έτος 2009-10), κλοπές και άλλα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (53 ανήλικοι κατά το δικαστικό έτος 2008-09 και 73 ανήλικοι κατά το δικαστικό έτος 200910), ληστείες (17 ανήλικοι κατά το δικαστικό έτος 2008-09 και 25
ανήλικοι κατά το δικαστικό έτος 2009-10) και σωματικές βλάβες (3
ανήλικοι κατά το δικαστικό έτος 2008-09 και 2 ανήλικοι κατά το δικαστικό έτος 2009-10).
Οι διαχρονικές τάσεις στο θέμα των ουσιών
Τόσο τα γενικότερα στοιχεία Αστυνομίας και Δικαιοσύνης, όσο
και εκείνα του Δικαστηρίου Ανηλίκων δείχνουν, νομίζω, μια σαφή αυξητική τάση των εφήβων που υποπίπτουν σε παραβάσεις της νομοθεσίας
περί ναρκωτικών. Η αυξητική αυτή τάση φαίνεται μάλιστα να επιβεβαιώνεται όχι μόνον από το ότι τα ναρκωτικά κατατάσσονται, ήδη, όπως
αναφέρθηκε, στην πρώτη ή δεύτερη θέση των σημαντικότερων προβλημάτων της νεολαίας μας (ανωτ., σελ. 207), αλλά και από παράλληλα
στοιχεία αυτοομολογούμενης παραβατικότητας. Έτσι, από την έρευνα
της “Ελευθεροτυπίας” προέκυψε, όπως σημειώθηκε ήδη (ανωτ., σελ.
205 και σημ. 265), ότι ενώ το 1990 οι νέοι 15-18 ετών που είχαν δοκιμάσει ναρκωτικές ουσίες ανέρχονταν σε 5,4%, το 2006 το ποσοστό
τους έφθασε το 6,3%.
Ωστόσο, σε ένα γενικότερο, πανευρωπαϊκό επίπεδο, τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού προγράμματος ερευνών στον μαθητικό πληθυσμό σχετικά με το αλκοόλ και τα άλλα ναρκωτικά (ESPAD) αποκαλύπτουν σημαντικά στοιχεία για τις διαχρονικές τάσεις χρήσης ουσιών
από μαθητές. Όπως αναφέρεται στη σχετική Εκθεση, «ένα αρκετά αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι τα στοιχεία για το 2011 καταγράφουν μείωση
ή σταθερή χρήση για όλες τις βασικές ουσίες. Κατά τη διάρκεια των πέντε κύκλων της έρευνας, η έναρξη χρήσης τσιγάρου κατέγραψε σταθερή μείωση κατά την περίοδο 1999–2007 και, στη συνέχεια, σταθε-
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ροποιήθηκε. Η έναρξη χρήσης αλκοόλ στους μαθητές μειώθηκε σταδιακά σε ολόκληρη την Ευρώπη από το 2003, ενώ τα πιο πρόσφατα
στοιχεία υποδεικνύουν ότι η ανοδική τάση υψηλής περιστασιακής κατανάλωσης αλκοόλ, η οποία παρατηρήθηκε κατά την περίοδο 1995–
2007, ακολουθεί πλέον πτωτική πορεία. Συνολικά, στους μαθητές η
δοκιμή παράνομων ναρκωτικών, κυρίως κάνναβης, παρουσίασε αύξηση έως το 2003, μειώθηκε ελαφρώς το 2007 και έκτοτε παραμένει σταθερή»25. Εξάλλου, όσον αφορά την κατάσταση στη χώρα μας26, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της έρευνας HBSC του 2010, που δη-

25. Βλ. ιδίως Ετήσια Έκθεση σχετικά με την κατάσταση του προβλήματος των
ναρκωτικών στην Ευρώπη, 2012, έκδοση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, Λουξεμβούργο, 2012, σελ. 14˙ βλ. http://www.
emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_190854_EL_TDAC12001ELC_.
pdf
26. Βλ. Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ (Εθν. Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία) για την κατάσταση του προβλήματος
των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 2011, Αθήνα: Ερευνητικό
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ), 2011, σελ. 51, στην ιστοσελίδα http://www.ektepn.gr/Documents/PDF/ETHSIA_EKUESH_2011.
pdf Ως προς παλαιότερα στοιχεία βλ. σχτ. δημοσιεύματα της εφημ. «Τα Νέα» της
6.2.1997, σελ. 24, της εφημ. «Ελεύθερος Τύπος» της 14.9.1995, σελ. 37, και της
εφημ. «Ελευθεροτυπία» της 7.1.2006, σελ. 19, 20, 53, 54 {αφιέρωμα/ φάκελος),
καθώς και τα αναλυτικά στοιχεία στο έργο Δήμ. Μαδιανού κ.ά., Τα Ναρκωτικά στην
Ελλάδα, τ. γ΄: Η χρήση ουσιών στον γενικό πληθυσμό, Αθήνα: Ψυχιατρική Βιβλιοθήκη, 1992, σελ. 19 επ. και πίνακας ΧΙV του κεφ. 1. Επίσης και στην προαναφερθείσα έρευνα (ανωτ., σελ. 207 επ.)του Αθ. Ε. Γκότοβου, Νεολαία και Κοινωνική Μεταβολή. Αξίες, Εμπειρίες και Προοπτικές, Αθήνα: Gutenberg (Παιδαγωγική Σειρά), 1996, παρ. 19, σελ. 288 επ., από τους μαθητές σχολείων της Κέρκυρας και των
Ιωαννίνων ηλικίας 11-16 ετών που ερωτήθηκαν εάν έχουν επαφή με άλλα ναρκωτικά, εκτός από τα τσιγάρα και το αλκοόλ, μόνον ένα ποσοστό μεταξύ 4,1% και 5,9%
απάντησαν καταφατικά, αν και υπολογίσιμο είναι εδώ το ποσοστό εκείνων που δεν
θέλησαν να απαντήσουν: μεταξύ 9,3 και 13,4%. Θα πρέπει, πάντως, εδώ να επισημανθεί ότι κατά τα τελευταία έτη σημειώνεται μία δραματική στροφή των ανηλίκων
(και) προς τα αλκοολούχα ποτά -βλ. σχτ. δημοσίευμα της «Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας» με επιμ. Ρούλας Παππά-Σουλούνια: 10-11.4.2004, σελ. 36-37.
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μοσιεύονται στην αμέσως προηγούμενη ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου (Ευρωπαϊκό Κέντρο, 2011), η διαγραφόμενη τα τελευταία χρόνια (2006-2010) τάση στη χρήση κάνναβης είναι σταθερή ή
και μειούμενη σε αρκετές χώρες, ενώ αύξηση στα ποσοστά καταγράφεται εκτός από την Ελλάδα στη Δημοκρατία της Τσεχίας, στη Λετονία,
στη Λιθουανία, στη Ρουμανία και στη Σλοβενία. Όπως ειδικότερα επισημαίνεται στην ελληνική Εκθεση του ΕΚΤΕΠΝ, «σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας Ευρωβαρόμετρο, που υλοποιήθηκε σε 27 ευρωπαϊκές
χώρες και στην Ελλάδα από τη Metronanalysis την άνοιξη του 2011 σε
504 νέους ηλικίας 15-25 ετών με τηλεφωνική συνέντευξη, χρήση κάνναβης αναφέρεται από το 10% των νέων του δείγματος, με την πλειονότητα αυτών (7%) να αναφέρει χρήση τον τελευταίο χρόνο. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 26%, με το 14% να αναφέρει χρήση τον τελευταίο
χρόνο. Η Ελλάδα μαζί με την Ουγγαρία, τη Μάλτα και την Κύπρο καταγράφουν τα χαμηλότερα ποσοστά χρήσης κάνναβης. Επιπλέον, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας Ευρωβαρόμετρο, οι νέοι στην Ελλάδα σε σύγκριση με το μέσο όρο των 27 ευρωπαϊκών χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα:
■ Αναφέρουν από τα χαμηλότερα ποσοστά χρήσης των legal
highs (ποικιλία νέων ουσιών με τη μορφή σκόνης, χαπιών ή βοτάνων).
■ Σε υψηλότερο συγκριτικά ποσοστό αναφέρουν ότι υπάρχουν
‘‘σοβαροί κίνδυνοι’’ από τη 1-2 φορές χρήση κάνναβης (38%, έναντι
23% του ευρωπαϊκού μέσου) και κοκαΐνης (72%, έναντι 66%), ενώ σε
χαμηλότερο ποσοστό βλέπουν κινδύνους από τη 1-2 φορές χρήση της
ουσίας Έκσταση (54%, έναντι 59% του ευρωπαϊκού μέσου)».
Συνοπτικά πορίσματα από τη μελέτη της ένδικης παραβατικότητας
Από τη μελέτη της συνολικής “ένδικης” εγκληματικότητας των
εφήβων, αυτής δηλαδή που αφορά αδικήματα με τα οποία απασχολήθηκαν τα Δικαστήρια Ανηλίκων, επιβάλλοντας αναμορφωτικά / θεραπευτικά μέτρα ή ποινές σωφρονιστικού περιορισμού, προκύπτουν οι
ακόλουθες διαπιστώσεις:
(α) Ο συνολικός αριθμός των αδικημάτων αυτών είναι περιορι-

IV. Έκταση της παραβατικότητας

302

σμένος (η μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται το 1984, με 8.332 εκδικασθέντα αδικήματα). Όσον αφορά ειδικότερα στο Δικαστήριο Ανηλίκων Αθηνών, κατά το δικαστικό έτος 2009-2010 εισήχθησαν σε δίκη
συνολικά 5.659 ανήλικοι.
(β) Οι διακυμάνσεις στον συνολικό αριθμό αυτών των αδικημάτων από χρόνο με χρόνο εμφανίζουν μια σχετική σταθερότητα, αλλά
με φθίνουσα τάση τόσο στις επιμέρους αξιόποινες πράξεις, όσο και στο
κατ’ έτος σύνολό τους. Εξάλλου, ως προς τα εκδικασθέντα αδικήματα
βίας, οι αριθμοί κινούνται επίσης σε χαμηλό και κυμαινόμενο επίπεδο,
με επικρατούσα επίσης τη φθίνουσα τάση, αλλά με ενδιάμεσες εξάρσεις
ιδίως κατά τα έτη 1987 και 1990. Όσον αφορά ειδικότερα στο Δικαστήριο Ανηλίκων Αθηνών, κατά τα δικαστικά έτη της τελευταίας δεκαετίας η ροή των ανηλίκων στους οποίους επιβλήθηκε αναμορφωτική/
ποινική μεταχείριση έχει ως εξής:
1999-2000,
1.869 ανήλικοι,
2000-2001,
2.248
2001-2002,
1.952
2002-2003,
1.756
2003-2004,
1.975
2004-2005,
2.271
...............................................................
2009-2010,
3.734 ανήλικοι.
(γ) Ανάλογα μπορούν να λεχθούν και για επιμέρους κατηγορίες αδικημάτων, που βρίσκονται επίσης σε χαμηλά επίπεδα και με φθίνουσα τάση, όπως σημειώθηκε ήδη. Η σημαντικότερη κατηγορία (με
μέσο όρο περίπου 5.430 ετησίως) είναι εκείνη που εμπίπτει στους λεγόμενους ειδικούς ποινικούς νόμους (κυρίως τροχαίες παραβάσεις),
πράγμα που σημαίνει ότι οι περισσότερες υποθέσεις εφήβων που φθάνουν στα Δικαστήρια Ανηλίκων δεν έχουν και εδώ, όπως και στις αστυνομικές στατιστικές, τον χαρακτήρα μιας πραγματικά εγκληματικής δραστηριότητας. Όσον αφορά ειδικότερα στο Δικαστήριο Ανηλίκων Αθη-
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νών, κατά το δικαστικό έτος 2009-2010, επί συνόλου 3.734 ‘‘καταδικασθέντων’’ ανηλίκων, επιβλήθηκε σε 3.259 ανήλικους αναμορφωτική
ή ποινική μεταχείριση για παραβάσεις ΚΟΚ (ποσοστό 87,28%). Πολύ λιγότερες είναι οι περιπτώσεις αδικημάτων των εφήβων που στρέφονται κατά της ιδιοκτησίας ή αφορούν σωματικές βλάβες. Ετσι, ως προς το
Δικαστήριο Ανηλίκων Αθηνών, κατά το δικαστικό έτος 2009-2010 εισήχθησαν συνολικά 413 ανήλικοι για κλοπή, 16 ανήλικοι για αποδοχή
και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, 97 ανήλικοι για απόπειρα/ συνέργεια σε κλοπή και 42 ανήλικοι για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ, από
την άλλη πλευρά, εισήχθησαν συνολικά 38 ανήλικοι για απλή σωματική βλάβη και 32 ανήλικοι για επικίνδυνη σωματική βλάβη.
(δ) Ακόμη μικρότεροι, όπως σημειώθηκε ήδη, είναι οι αριθμοί παραβατικότητας εάν ληφθούν υπόψη μόνο σοβαρές περιπτώσεις ένδικης
εγκληματικότητας, και ιδίως περιπτώσεις αδικημάτων βίας, όπως ανθρωποκτονίας από πρόθεση, σωματικής βλάβης από πρόθεση, βιασμού
και ληστείας. Το σύνολο των εκδικαζομένων υποθέσεων κατ’ έτος για
τέτοια αδικήματα κυμαίνεται κατά την τελευταία 27ετία περί τον μέσο
όρο 78, με ανώτατο αριθμό το 268 (το 1987) και κατώτατο το 31 (το
2008 και το 2010). Όσον αφορά ειδικότερα στο Δικαστήριο Ανηλίκων
Αθηνών, κατά το δικαστικό έτος 2009-2010 εισήχθησαν συνολικά 1
ανήλικος για ανθρωποκτονία, 7 ανήλικοι για βιασμό, 77 ανήλικοι για
ληστεία και 17 ανήλικοι για απόπειρα ληστείας/συνέργεια σε ληστεία.
(ε) Πάντως ειδικά ως προς τα εκδικασθέντα αδικήματα εφήβων
που ‘‘καταδικάσθηκαν’’ σε αναμορφωτική / ποινική μεταχείριση για
παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών παρατηρείται, όπως θα
αναλυθεί στη συνέχεια, μια σαφής αυξητική τάση, έστω και με επιμέρους διακυμάνσεις: Από 5 περιπτώσεις το 1984, φθάνουμε στις 13 (12
για χρήση) το 1989, 41 (39 για χρήση) το 1990, μόνο 9 (8 για χρήση) το 1993, 23 (20 για χρήση) το 1994, 54 (42 για χρήση) το 1996
και 42 (όλοι για χρήση) το 2009. Βέβαια και εδώ ο “σκοτεινός” αριθμός της παραβατικότητας είναι πολλαπλάσια μεγαλύτερος. Οι μικροί
και σχετικά σταθεροί αριθμοί της γενικότερης παραβατικότητας των
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εφήβων διαφοροποιούνται έτσι, ώς ένα βαθμό, εάν συγκριθούν με τους
αριθμούς για παραβάσεις ναρκωτικών, που αντίθετα εμφανίζουν μια
σαφή ανοδική τάση.
Αυξητική η συμμετοχή ανηλίκων στη συνολική εγκληματικότητα
Θα πρέπει ωστόσο εδώ να σημειωθεί ότι έστω και αν η καταγεγραμμένη παραβατικότητα των ανηλίκων 13-17 (και από το 2003: 18)
ετών δεν σημείωσε κατά τα τελευταία χρόνια δραματική αύξηση, όμως η
συμμετοχή των ανηλίκων αυτών στη συνολική εγκληματικότητα, δηλ.
σε σχέση με την εγκληματικότητα όλων των ηλικιακών ομάδων κάθε
έτους, εμφανίζει ανοδική τάση. Πράγμα που σημαίνει ότι σε αναλογία με
τον συνολικό αριθμό των δραστών κάθε χρονιάς, σύμφωνα τουλάχιστον με
τις αστυνομικές στατιστικές, όλο και περισσότεροι νέοι διαπράττουν κάθε
χρόνο αξιόποινες πράξεις: Από 2,8% το 1980 (αναλογία 8.368 δραστών
13-17 ετών προς 303.042 δραστών κάθε ηλικίας), φθάνουμε το 1985
στο 4,0% (αναλογία 11.250 δραστών προς 279.455), το 1990 στο 4,8%
(14.932 προς 310.569), το 1995 στο 6,1% (17.061 προς 279.552),
το 1996 στο 6,0% (17.930 προς 297.139), το 1999 στο 6,5% (21.355
προς 329.842) και το 2010 στο 4,6% (12.023 προς 261.533).
Βασικά συμπεράσματα από τη μελέτη των στατιστικών στοιχείων
Τι συμπεράσματα συνάγονται λοιπόν από τη μελέτη των ανωτέρω
στατιστικών στοιχείων (πάντοτε με τις γνωστές επιφυλάξεις που αναφέρθηκαν για την αξιοπιστία των επίσημων στατιστικών) ως προς τη
διαχρονική εξέλιξη της σοβαρού χαρακτήρα παραβατικότητας των Ελλήνων εφήβων;
Ενόψει των θεσμικών δυσλειτουργιών αλλά και της γενικότερης
έλλειψης υπερατομικών αξιών και προτύπων που διαπιστώσαμε στη
σύγχρονη Ελληνική κοινωνία (πολλοί εύλογα κάνουν εδώ λόγο για
ηθική “κρίση”27, που ασφαλώς έχει επιταθεί δραματικά στις ημέρες
27. Κυρίως κρίση με την έννοια μιας αναντιστοιχίας ανάμεσα στους θεσμούς
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μας), είναι τουλάχιστον παρήγορο ότι η νεανική παραβατικότητα διατηρείται ακόμη -εάν κρίνει κανείς από τα διαθέσιμα στοιχεία- σε ανεκτά
και ελεγχόμενα όρια.
Ακόμη και αν λάβουμε υπόψη μας τους υψηλούς αριθμούς αυτοομολογούμενης παραβατικότητας των σχετικών ερευνών, και πάλι το
πρόβλημα δεν φαίνεται να αγγίζει τα όρια του συναγερμού, αφού οι συναφείς παραβάσεις έχουν κατά κανόνα τον παροδικό χαρακτήρα των
συνήθων νεανικών παραβάσεων. Ωστόσο η έκρηξη των ναρκωτικών
κατά τα τελευταία χρόνια αποτελεί πράγματι ένα εξαιρετικά ανησυχητικό σημείο των καιρών, που ίσως τελικά να υποδηλώνει ότι τα συσσωρευμένα προβλήματα των εφήβων μας βρίσκουν συχνότερα διέξοδο σε
στάσεις αυτοεπιθετικότητας, απόσυρσης και αναχωρητισμού, παρά σε
τάσεις για επιθετικότητα εναντίον των άλλων (εγκλήματα βίας).
Στο πλαίσιο αυτών των νέων τάσεων απόσυρσης και αναχωρητισμού θα πρέπει να ενταχθούν και τα φαινόμενα φυγής και εξαφάνισης
ανηλίκων από το σπίτι τους, που σύμφωνα με τις καταγγελίες γονέων
στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αστυνομίας, παρουσιάζουν κατακόρυφη
και στις ανάγκες / προσδοκίες που αυτοί ικανοποιούν. Σε εποχές κρίσεων δηλ., όπως
έχει τονίσει η Ιωάννα Λαμπίρη-Δημάκη, οι παραδοσιακοί θεσμοί, έχοντας διαβρωθεί και αποδιοργανωθεί, δεν είναι πλέον σε θέση να παράγουν ικανοποιητικές λύσεις
στα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά προβλήματα. Μάλιστα τα προβλήματα αυτά πολλαπλασιάζονται κάτω από την πίεση ορισμένων νέων συγκυριών και συσχετισμών δυνάμεων, ιδίως, μάλιστα, σε εποχές μεταβατικές, προάγγελους νέων επιλογών και τρόπων ζωής, οπότε, κατά την ιπποκρατική αντίληψη (π.χ. Ιπποκρ., Περί
κρίσιων, αρ. 14: «Τα οξέα νοσήματα κρίνεται εν τεσσαρεσκαίδεκα ημέρησιν ως επί
το πολύ» -πρβλ. και αρ. 16 και 34), κρίνεται (αποφασίζεται) η τροπή της νόσου και
η μετάβασή της προς το καλύτερο ή το χειρότερο (βλ. Ι. Λαμπίρη - Δημάκη, Η αποσαφήνιση της έννοιας της κρίσης και ο ορισμός του Ιπποκράτη (1988), στη συλλογή δοκιμίων της ιδίας, Η έννοια της κρίσης, Αθήνα / Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 1989, σελ. 5-27: ιδίως σελ. 7 επ., 19 επ. Πρβλ. και Νίκης Καλτσόγια -Τουρναβίτη, Κρίση Εποχής - Κρίση Θεσμών - Κρίση Κράτους, εις: Σύμμεικτα προς τιμήν
Φαίδωνος Θ. Βεγλερή με θέμα “Η Κρίση των Θεσμών του Κράτους”, Αθήναι: Α.Ν.
Σάκκουλας, 1988, 393-421: 405 επ., καθώς και Νικ. Γ. Δημητράτου, Κρίση Αξιών
και Κρίση του Ποινικού Συστήματος, περ. “Νομικό Βήμα”, 44: 1996, 944-948).
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αύξηση κατά 3,5-5 φορές κατά την πενταετία 1995-2000 (από 34 περιπτώσεις αγοριών και 84 κοριτσιών το 1995 φθάνουμε στις 172 για
αγόρια και 299 για κορίτσια το 2000!)28, ενώ και κατά την επόμενη δεκαετία 2000-2010, το πρόβλημα των ανηλίκων που εξαφανίζονται συνεχίσθηκε με την ίδια ένταση29. Βεβαίως, στις περισσότερες των περιπτώσεων τα παιδιά επιστρέφουν στο σπίτι τους έπειτα από ένα έως δύο
εικοσιτετράωρα, καθώς το πείραμα αυτής της ανεξαρτησίας τούς προκαλεί φόβο. Πάντως πρόκειται για φαινόμενο που ορισμένες φορές, και
ιδίως όταν οι γονείς επιδείξουν άτεγκτη στάση, μπορεί να οδηγήσει σε
αυτοτραυματισμούς, μόνιμες εξαφανίσεις και κακοποιήσεις ή εκμετάλλευση των ανηλίκων από ασυνείδητα άτομα ή ακόμη και αυτοκτονίες.

28. Πρβλ. εφημ. «Το Βήμα» της 30.1.2001, σελ. Α17, «Τύπος της Κυριακής» της 25.7.1993, σελ. 24-25 και «Ελεύθερος Τύπος» της 8.3.2004, σελ. 54.
Βλ. επίσης τα συναφή μεταγενέστερα δημοσιεύματα εφημερίδων για εξαφανίσεις
ανηλίκων, κυρίως με αφορμή την εξαφάνιση του ενδεκάχρονου Αλεξ στη Βέροια το
2006, στο περ. ΒηMagazino της 9.4.2006, σελ. 55-60 (επιμ. Νίνας-Μαρίας Πασχαλίδου) και στην εφημ. «Ελευθεροτυπία» της 8.1.2007, σελ. 16 & 49 (επιμ. Χριστίνας Παπασταθοπούλου) και της 3.3.2008, σελ.16 & 49 (επιμ. Λιάνας Σπυροπούλου). Επίσης, ενδιαφέρουσες για το θέμα αυτό είναι οι αναπτύξεις των Βασιλικής Γαλάνη, Γιώργου Τσιάκαλου και Θ. Παπαθεοδώρου στο συλλογικό έργο: Γιώργ. Τσιάκαλου/ Μπετίνας Ντάβου/ Θεόδ. Παπαθεοδώρου/ Βασ. Καρύδη/ Παν. Χαλάτση/ Βασιλικής Γαλάνη, με επιμ. Γιάννη Πανούση, Επικίνδυνα παιδιά ή παιδιά σε κίνδυνο;, Αθήνα: Lector, 2008, 109-124.
29. Ειδικότερα, κατά την τελευταία δεκαετία 2000-2010 έφυγαν από το σπίτι
τους, κατά τις επίσημες στατιστικές της αστυνομίας (πίνακας 64), 3.583 ανήλικοι
(κυρίως κορίτσια), ηλικίας έως 18 ετών και από αυτά τα 2.736 βρέθηκαν μέσα στο
επόμενο ένα έτος, ενώ τα άλλα 1.117 (ποσοστό περί το 31%) αναζητούνταν ακόμη,
αν και είναι πιθανό ότι κάποια από αυτά επέστρεψαν σπίτι τους χωρίς να ενημερωθούν οι αστυνομικές αρχές.
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(δ) Η παραβατικότητα ανηλίκων στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Ως προς την παραβατικότητα των ανηλίκων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρώτη και αδιαμφισβήτητη διαπίστωση είναι ότι
η μεγάλη πλειονότητα των ανηλίκων στις χώρες αυτές (όπως και στην Ελλάδα) δεν διαπράττουν εγκλήματα. Μπορεί επίσης να λεχθεί, ότι οι περισσότεροι από αυτούς που εμπλέκονται σε παραβατικές δραστηριότητες δεν διαπράττουν σοβαρά εγκλήματα30.
Από την άλλη πλευρά, η νεανική παραβατικότητα στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίζει ορισμένες τάσεις και ιδιαιτερότητες
που πρέπει να προσεχθούν ιδιαιτέρως.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα πορίσματα της Συνάντησης Εμπειρογνωμόνων, που διοργανώθηκε από την τότε Γαλλική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Παρίσι κατά το διήμερο 19-20.10.200031, τα

30. Ως προς συγκριτικά στοιχεία περί εγκλήματος και ποινικής δικαιοσύνης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, βλ. τους ιστότοπους της Eurostat:
http://err.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,1&_dad=portal_
schema=PORTAL και http://ec.europa.eu/eurostat>Data>Eurostat Website/
Population and social conditions/Crime and criminal justice Βλ. επίσης: http://
www.europeansourcebook.org/index.html (European Sourcebook of Crime
and Criminal Justice Statistics). Aπό πλευράς στοιχείων του ΟΗΕ βλ. http://
wwwunodc.org/unodc/en/data-and-analysis/index.html (United Nations
Office on Drygs and Crime) και σχτ. δημοσίευμα της Ιω. Νιαώτη, στην εφημ. «Ελευθεροτυπία» της 30.5.2008, σελ. 12. Ως προς αντίστοιχους ιστότοπους με στατιστικά στοιχεία επι μέρους χωρών περί εγκληματικότητας, βλ. π.χ. http://www.police.
uk/ (Αγγλία και Ουαλία), http://spotcrime.com/ και http://www.bjs.gov/index.
cfm?ty=pbdetail&iid=4494 (ΗΠΑ) και http://www. bka.de>2011 Yearbook on
the state and development of crime in Germany. Ειδικά για την παραβατικότητα ανηλίκων στην Αγγλία και Ουαλία βλ. http://www.justice.gov.uk/downloads/
statistics/youth-justice/yjb-statistics-10-11.pdf
31. Βλ. ενημερωτικό σημείωμα του γράφοντος στον “Ποινικό Λόγο”, 2001,
301-308: 304 επ. Για μία συγκριτική επισκόπηση των προβλημάτων εφηβικής
βίας σε 14 χώρες του κόσμου (Αυστραλία, Καναδάς, Αγγλία και Ουαλία, Γερμα-
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χαρακτηριστικά αυτά είναι τα εξής:
• Διαπιστώνεται μια σημαντική αύξηση στον αριθμό των εγκλημάτων βίας που διαπράττονται από ανηλίκους. Η βία αυτή, σε μεγάλο ποσοστό είναι άσκοπη, ‘‘τυφλή’’, κάτι που θέτει πολλά ερωτήματα σχετικά
με την υφέρπουσα «ανησυχία» των νέων απέναντι στα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν.
• Παρατηρείται αύξηση στον αριθμό των υποτρόπων και πολυϋποτρόπων ανήλικων παραβατών (έστω και αν αυτή περιορίζεται σε ένα μικρό αριθμό), κυρίως διότι ο ρυθμός αύξησης της παραβατικότητας αυτής είναι ταχύτερος απ’ ό,τι στο παρελθόν.
• Σημειώνεται αυξανόμενη εμπλοκή κοριτσιών σε παραβατικές
δραστηριότητες. Μάλιστα, ορισμένες χώρες αναφέρουν τη συμμετοχή
αυτών των κοριτσιών σε εγκληματικές συμμορίες και στη διάπραξη βίαιων εγκλημάτων32.
νία, Ισραήλ, Ιταλία, Τζαμάικα, Ρωσία, Σάντα Λουτσία [νήσος-κράτος στην Καραϊβική], Σλοβενία, Νότιος Αφρική, Ισπανία, Ταϋλάνδη και ΗΠΑ), βλ. Allan M.
Hoffman/ Randal W. Summers (eds.), Teen Violence. A Global View, Westpoint,
Connecticut/ London: Greenwood Press, 2001. Πρβλ. και ανωτ., σημ. 221.
32. Τα κορίτσια γενικά εμφανίζουν, όπως και οι γυναίκες γενικότερα, εξαιρετικά μειωμένη παραβατικότητα σε σχέση με τα αγόρια –βλ. σχτ. τα Προλεγόμενά μου
στο έργο Ν.Ε. Κουράκη (επιμ.), Εμφυλη Εγκληματικότητα. Ποινική και εγκληματολογική προσέγγιση του φύλου, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 20092, 17-32:
19 επ. Τούτο οφείλεται κατά βάση στον διαφορετικό και εν γένει πιο συγκρατημένο
και προσεκτικό τρόπο με τον οποίο όσες ανήκουν στο γυναικείο φύλο αντιμετωπίζουν –είτε για λόγους ιδιοσυστασίας, είτε και για λόγους ανατροφής- τα προς επίλυση προβλήματα (για τις ψυχολογικές διαφοροποιήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών
βλ. π.χ. David Knox, Human Sexuality. The Search for Understanding, New York
etc.: West Publishing Co., 1984, σελ. 62 επ.). Ωστόσο οι νεαρές γυναίκες ενδέχεται
–κατ’ εξαίρεση- να συμμετέχουν σε παραβατικές ομάδες ή και σε ένοπλα κινήματα ή
«αντάρτικα πόλης» (κλασική περίπτωση η γερμανική τρομοκρατική ομάδα Φράξια Κόκκινος Στρατός – RAF), κυρίως όταν, όπως παρατηρείται, θεωρούν ότι η σύγκρουση στοχεύει προς μία δίκαιη κατεύθυνση (πρβλ. Laura J. Shepherd, Gender,
Violence & Security, London/ New York: Zed Books, 2008, με αναφορά στα ένοπλα κινήματα). Για το είδος και την έκταση της παραβατικότητας κοριτσιών και νεαρών γυναικών βλ. ιδίως τη σχετική βρετανική έρευνα: Terrie E. Moffitt/ Avshalom
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• Ζήτημα άξιο προσοχής σε ορισμένες χώρες είναι επίσης η μείωση του μέσου όρου ηλικίας των ανήλικων παραβατών.
• Επίσης, αναφέρθηκε από αντιπροσώπους στη Συνάντηση, ότι
πολλά από τα αδικήματα που διαπράττονται από ανήλικους στρέφονται
κατά ανηλίκων.
• Η σχέση μεταξύ της νεανικής παραβατικότητας, της χρήσης και
διακίνησης ναρκωτικών και των ποσοστών των εγκλημάτων που διαπράττονται από ενήλικες είναι επίσης στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη
νεανική παραβατικότητα σε ορισμένα Κράτη μέλη.
• Το φαινόμενο των συμμοριών από ανηλίκους παρατηρείται σε
ορισμένα Κράτη μέλη. Οι ομάδες αυτές όμως είναι, σε γενικό επίπεδο,
χαλαρά οργανωμένες και η κατάσταση στην Ευρώπη δεν είναι τόσο σοβαρή όσο σε άλλες χώρες του Κόσμου.
• Μια ακόμη παράμετρος που χρήζει προσοχής από τις κυβερνήσεις, αν και δεν θεωρείται σημαντική από ποσοτική άποψη, είναι η εμφάνιση ρατσιστικής και ξενοφοβικής βίας, που σε ορισμένες περιπτώσεις
είναι πολύ σοβαρή.

Caspi/ Michael Rutter/ Phil. A. Silva, Sex Differences in Antisocial Behaviour,
New York/ Oxford: Oxford University Press, 2001 και συνοπτικά: Clemens
Bartollas, Juvenile Delinquency, Boston/ New York etc.: Pearson, 20067, 218 και
Barbara Sims/ Pamela Preston (eds.), Handbook of Juvenile Justice. Theory and
Practice, London/ New York: CRC Taylor & Francis, 2006, σελ. 93 επ. (μελέτη
της Suman Kakar με τίτλο: Delinquent Girls). Ειδικά για τη συμμετοχή κοριτσιών
σε παραβατικές ομάδες ή συμμορίες, βλ. Freda Adler/ Gerhard O.W. Mueller/ Will.
S. Laufer, Criminology, Boston etc.: McGraw Hill, 20045, σελ. 158 επ. Τέλος, για
την επιθετικότητα που προκαλείται στις σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων βλ. ιδίως:
Nicki R. Crick/ Jamie M. Ostrov/ Yoshito Kawabata, Relational Aggression and
Gender: An Overview, εις: Daniel J. Flannery/ Alexander T. Vazsonyi/ Irwin D.
Waldman (eds.), The Cambridge Handbook of Violent Behavior and Aggression,
Cambridge/ New York etc.: Cambridge University Press, 2007, 245-259.

V. O ANHΛΙΚΟΣ ΩΣ ΘΥΜΑ

Τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα
Ο ανήλικος είναι προφανές ότι ενδιαφέρει την εγκληματολογία
και το ποινικό δίκαιο όχι μόνον ως δράστης, αλλά και ως θύμα. Στη συνέχεια, επιχειρείται να αναδειχθούν τρεις πτυχές του προβλήματος, εκ
των οποίων μάλιστα οι δύο πρώτες σχετίζονται άμεσα με τη σύγχρονη ψηφιακή εποχή: Πρόκειται αφενός για τη σεξουαλική εκμετάλλευση των ανηλίκων μέσω της διαδικτυακής πορνογραφίας και αφετέρου
για τον εθισμό που προκαλεί στους ανηλίκους η συνεχής ενασχόλησή
τους με το διαδίκτυο. Επιπλέον εξετάζεται το πρόβλημα του λεγόμενου
σχολικού εκφοβισμού ή ‘‘τραμπουκισμού’’, που είναι και αυτό φαινόμενο των τελευταίων ετών στην Ελλάδα. Ειδικότερα, χρήσιμο είναι για τα
ζητήματα αυτά να επισημανθούν τα ακόλουθα:

A΄ Η ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΊΑ ΑΝΗΛΊΚΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ1
(α) Θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης της πορνογραφίας
ανηλίκων
Η πορνογραφία ανηλίκων και μάλιστα μέσω διαδικτύου είναι
αναμφίβολα έγκλημα με ιδιαίτερη ηθική απαξία. Η ιδέα ότι κάποιος
συλλέγει ή αποθηκεύει, διακινεί ή, ακόμη χειρότερα, παράγει ο ίδιος για

1. Η μελέτη αυτή δημοσιεύθηκε και στο τεύχος 1/2012 του περ. “Εγκληματολογία», σελ. 14-23.
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το διαδίκτυο εικόνες ή βίντεο με παιδιά που επιδίδονται σε γενετήσιες
δραστηριότητες ή/ και κακοποιούνται σεξουαλικά προκαλεί πράγματι
απέχθεια και δικαιολογεί την εν γένει αυστηρή τιμώρησή του, αν και θα
πρέπει η τιμώρηση αυτή ευλόγως να διέπεται από τις αρχές της αναλογικότητας και της δικαιοκρατίας, με την έννοια, ότι το ποινικό δίκαιο
δεν είναι παρά το έσχατο καταφύγιο (ultimum refugium) της κοινωνικής αντίδρασης κατά του εγκλήματος.
Σειρά συμβάσεων ή άλλων διακρατικών κειμένων, ιδίως από τις
αρχές της δεκαετίας '90, επιχείρησαν, έτσι, στο πλαίσιο καταπολέμησης της γενετήσιας εκμετάλλευσης ανηλίκων, να θέσουν φραγμό στην
εξάπλωση του προβλήματος και να ασκήσουν πίεση στα κράτη – μέλη
για την άμεση λήψη μέτρων κατά της παιδικής πορνογραφίας, έντυπης
ή ηλεκτρονικής2.
Ήδη στο ά. 34.γ της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Νέα Υόρκη, 26.1.1990 – στην Ελλάδα: ν.
2101/1992) προβλέφθηκε ρητά ότι τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα
ανελάμβαναν την υποχρέωση να προστατεύουν το παιδί από κάθε
μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σεξουαλικής βίας, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίζουν, μεταξύ άλλων,
την εκμετάλλευση των παιδιών προς τον σκοπό παραγωγής θεαμάτων ή υλικού πορνογραφικού χαρακτήρα3. Στη διάρκεια της επό-

2. Το ενδιαφέρον αυτό για την προστασία των ανηλίκων από παιδοφιλικές
επιθέσεις τονώθηκε ιδιαίτερα με την αποκάλυψη του βέλγου παιδεραστή Marc
Dutroux το 1996. Μάλιστα, την ίδια εκείνη χρονιά συνήλθε στη Στοκχόλμη το
Πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο κατά της εμπορικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων (http://www.ecpat.net), του οποίου πάντως η διοργάνωση είχε ξεκινήσει
από το 1994. Έκτοτε παρατηρήθηκε εκτεταμένη προσπάθεια συντονισμένης διακρατικής αντιμετώπισης του προβλήματος της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.
3. Για μια κατ’ άρθρον ερμηνεία αυτής της Σύμβασης, με ειδικότερες αναφορές και στο ά. 34.γ περί πορνογραφίας ανηλίκων από τον Κωνστ. Γώγο, βλ. Π. Νάσκου-Περράκη/ Κ. Χρυσόγονου/ Χ. Ανθόπουλου (επιμ.), Η Διεθνής Σύμβαση για τα
Δικαιώματα του Παιδιού και η Εσωτερική Έννομη Τάξη, Αθήνα/Κομοτηνή: Α.Ν.
Σάκκουλας, 2002, 362-369: 365.
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μενης δεκαετίας τα μέτρα αυτά εξειδικεύθηκαν με νεότερες συμβάσεις ή άλλα διακρατικά κείμενα, τόσο από την πλευρά του ΟΗΕ
με το λεγόμενο εν συντομία Προαιρετικό Πρωτόκολλο4 (Νέα Υόρκη, 25.5.2000, ιδίως ά. 2 – στην Ελλάδα: ν. 3625/2007), όσο επίσης, από την πλευρά του Συμβουλίου της Ευρώπης, με τη Σύμβασή του για το Κυβερνοέγκλημα5 (Βουδαπέστη, 23.11.2001, ιδίως
ά. 9 – δεν έχει κυρωθεί ακόμη από τη χώρα μας6) και με τη Σύμβαση για την Προστασία των Παιδιών κατά της Γενετήσιας Εκμετάλλευσης και Κακοποίησης7 (Lanzarote Ισπανίας, 25.10.2007, ιδίως ά. 20 – στην Ελλάδα: ν. 3727/2008). Ακόμη, για το ίδιο θέμα
η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την υπ' αρ. 2004/68/ΔΕΥ Απόφαση – Πλαίσιο8 (22.12.2003, ιδίως ά. 1), που σε πολλά σημεία της
συντονίζεται με αντίστοιχες ρυθμίσεις της προαναφερθείσας Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον Κυβερνοέγκλημα. Η
εν λόγω Απόφαση-Πλαίσιο, που εν μέρει ενσωματώθηκε στο ελ4. Πρόκειται για το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης ΟΗΕ για τα
Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και
την παιδική πορνογραφία (http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/
rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bcbf8aa2).
5. Βλ. http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.htm
6. Για την έννοια του κυβερνοεγκλήματος ή εγκλήματος στον Κυβερνοχώρο βλ.
ιδίως Ι.Μ. Αγγελή, Διαδίκτυο (internet) και Ποινικό Δίκαιο, Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο, ΠοινΧρον, Ν΄: 2000, 675-686: 676 επ. Στην ίδια μελέτη, σελ. 681 επ.,
υπάρχουν και ενδιαφέρουσες αναπτύξεις για την παιδική πορνογραφία. Σε ένα γενικότερο επίπεδο, για μιαν επισκόπηση αλλοδαπής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας περί διαδικτυακής πορνογραφίας ανηλίκων και παιδοφιλίας από την άποψη των
διαταραχών της συμπεριφοράς βλ. τη σχτ. μελέτη των Κ. Ευθυμίου/ Χρ. Θελερίτη
/Μαρ. Κακάκη στο συλλογικό έργο: Ορ. Γιωτάκου /Βικτ. Πρεκατέ (επιμ.), Σεξουαλική Κακοποίηση, Μυστικό; όχι πια! Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2006, 360-368.
7. Αγγλικό κείμενο: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/
QueVoulezVous.asp?NT=201&CL=ENG, Ελληνικό κείμενο: http://www.
dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3727_08.htm
8. Αγγλικό κείμενο: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
?uri=OJ:L:2004:013:0044:0048:EN:PDF, Ελληνικό κείμενο: http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:013:0044:0048:EL:P
DF
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ληνικό δίκαιο με τον ν. 3625/2007 (πρβλ. ΑιτΕκθ ν. 3625/2007,
ΚΝοΒ 55: 2007, σελ. 2944), αντικαταστάθηκε την 13η Δεκεμβρίου 2011 με την Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου "σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης – πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ9 του Συμβουλίου10".

Υπό την επίδραση αυτών των διακρατικών κειμένων, η Ελλάδα
εισήγαγε το 2002 (ν. 3064/2002) στον Ποινικό της Κώδικα άρθρο
(348Α) με τίτλο "Πορνογραφία Ανηλίκων", όπου ωστόσο το σχετικό αδίκημα τιμωρούνταν μόνο για τέλεση από κερδοσκοπία και χωρίς ιδιαίτερη αναφορά για την περίπτωση χρησιμοποίησης ηλεκτρονικού πορνογραφικού υλικού. Χρειάσθηκε να περάσουν αρκετά χρόνια αναποτελεσματικής εφαρμογής αυτής της διάταξης11 (κυρίως λόγω των δυσχερειών στην απόδειξη του υποκειμενικού στοιχείου της
κερδοσκοπίας), για να προβεί ο Έλληνας νομοθέτης στην αναδιατύπωση του άρθρου 348 Α ΠΚ: Κυρίως με τον ν. 3625/2007, αλλά και
με τον ν. 3727/2008, η σχετική διάταξη διευρύνθηκε σημαντικά, ώστε
να περιλαμβάνει πλέον από πλευράς αξιοποίνου κάθε πράξη παιδικής
πορνογραφίας (ανεξαρτήτως δηλαδή του στοιχείου της κερδοσκοπίας,
άρα ακόμη και με σκοπό αποκλειστικά ιδίας χρήσης, και με επιβαρυντική περίσταση εάν το πορνογραφικό υλικό είναι ηλεκτρονικό), ενώ
προβλέφθηκαν και αυστηρότερες (κακουργηματικές) ποινές για περι9. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:320
04F00 68:EL:HTML
10. Στο Προοίμιο αυτής της Οδηγίας σημειώνονται και όλες οι σημαντικές
προγενέστερες συναφείς Αποφάσεις-Πλαίσια καθώς και άλλες νομοθετικές πράξεις
που έχουν κατά καιρούς εκδοθεί από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που παραθέτει ο Ευτ. Φυτράκης (στο έργο: Νικ. Παρασκευόπουλου/ Ευτ. Φυτράκη, Αξιόποινες Σεξουαλικές Πράξεις. Άρθρα 336-353 ΠΚ, Αθήνα Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2011, αρ 114, σελ. 288289), για το έγκλημα της πορνογραφίας καταγράφηκαν κατά την περίοδο 20042008 μόλις δύο καταδικαστικές αποφάσεις το 2007, ενώ κατά τα υπόλοιπα έτη οι
καταδίκες είναι μηδενικές!
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πτώσεις τέλεσης –μεταξύ άλλων- του εγκλήματος κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια.

(β) Δικαιολογητικός λόγος τιμώρησης και προστατευόμενο
έννομο αγαθό
Μολονότι, όπως τονίσθηκε ανωτέρω (σελ. 258), είναι γενικώς
αδιαμφισβήτητη η μεγάλη ηθική απαξία του εγκλήματος της παιδικής
πορνογραφίας, προβληματισμοί υπάρχουν ως προς τον ακριβή θεμελιωτικό λόγο τιμώρησής του –ιδίως όταν πρόκειται για απλή κατοχή υλικού12 - αλλά και ως προς το συναφές ζήτημα του προστατευόμενου έννομου αγαθού.
Σε σχέση με τον δικαιολογητικό λόγο τιμώρησης, αρχικά η επιστημονική συζήτηση κινήθηκε γύρω από την άποψη ότι αυτός που κατέχει
και διακινεί πορνογραφικό υλικό πρέπει να τιμωρείται διότι μέσω του
υλικού αυτού λαμβάνει τα γενετήσια ερεθίσματα ώστε να προχωρήσει
εν συνεχεία και σε πραγματικές ασελγείς πράξεις με ανηλίκους, κακοποιώντας τους σεξουαλικά. Όμως, η άποψη αυτή δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται πλήρως, τουλάχιστον σε επίπεδο αιτιώδους συνάφειας με-

12. Κατά ορισμένες έρευνες, π.χ. εκείνην των J. Wolak /D. Finkelhor/ K.J.
Mitchell, Child Pornography Possessors Arrested in Internet Related Crimes.
Findings from the National Juvenile Online Victimization Study. National
Center for Missing & Exploited Children, Alexandria: VA, 2005, κατά παραπομπή από μελέτη των Κ. Ευθυμίου/ Χρ. Θελερίτη/ Μαρ. Κακάκη, Παιδοφιλία και Διαδίκτυο: ένας σύγχρονος κίνδυνος, εις: Ορ. Γιωτάκου /Βικτ. Πρεκατέ (επιμ.), όπ.π.
(σημ. 6), 340-359: 345, επί 1713 συλλήψεων που έγιναν στις ΗΠΑ το 2000 για το
αδίκημα της πορνογραφίας ανηλίκων, η κατοχή τέτοιου υλικού είναι η συνηθέστερη
μορφή, καθώς το 53% των υποθέσεων στις οποίες υπήρξε εμπλοκή του δικαστικού
συστήματος αφορούσαν τέτοια κατοχή –πρβλ. και Ορ. Γιωτάκου, Πορνογραφία και
Διαδίκτυο, εις: Αρτ. Τσίτσικα/ Γεωρ. Κορμά (επιμ.), Διαδίκτυο και Εφηβεία, Αθήνα:
εκδ. Πασχαλίδη, 2012, σελ. 63-70, κείμενο που ο συγγραφέας του έθεσε ευγενώς
στη διάθεσή μου πριν από την κυκλοφόρηση του βιβλίου.
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ταξύ χρήσης πορνογραφικού υλικού και διενέργειας ασελγών πράξεων.
Και τούτο διότι ενδέχεται, ο χρήστης του πορνογραφικού υλικού, όταν
και εφόσον διεγείρεται σεξουαλικά παρακολουθώντας το, να εκτονώνει
απλώς τις σεξουαλικές του διαθέσεις με αυτοϊκανοποιητικό τρόπο και
χωρίς την ανάγκη να προσφεύγει σε γενετήσια επαφή με ανηλίκους13.
Περισσότερο πειστικές φαίνονται δυο άλλες, συνυφασμένες μεταξύ τους, απόψεις14: Κατά την πρώτη άποψη, η κατοχή και διακίνηση πορνογραφικού υλικού αποτελεί έμμεση μορφή εκμετάλλευσης του ανηλίκου. Ο τελευταίος καθίσταται στην περίπτωση αυτή αντικείμενο και
εργαλείο ικανοποίησης σεξουαλικών ορέξεων (Instrumentalisierung
des Kindes) και προσβάλλεται έτσι βάναυσα στη γενετήσια ελευθερία του, την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητά του (ά. 2 §1 και ά.
21 Συντ.). Εξάλλου, κατά τη δεύτερη άποψη, η κατοχή πορνογραφικού
13. Πρβλ. Max Taylor/Ethel Quayle, Child Pornography. An Internet
Crime. London/New York: Routledge, 2003, σελ. 96, όπου ως αντικείμενο σεξουαλικής δραστηριότητας αναφέρεται ένας υποκατάστατος ανήλικος (a surrogate
child, δηλ. μια φωτογραφία: a photograph) στη θέση του πραγματικού ανήλικου
(a real child). Σε μια από τις εμπειρικές αυτές έρευνες (M. Elliott/K. Browne/J.
Kilcoyne, Child Abuse Prevention: What Offenders Tell Us, εις: περ. Child Abuse
and Neglect, 19: 1995, 579 επ.: 582) προέκυψε π.χ. ότι ως προς εκείνους που καταδικάσθηκαν για γενετήσια εκμετάλλευση παιδιών, η κατοχή πορνογραφικού υλικού
συνέβαλε ουσιωδώς στην κάμψη των αναστολών τους πριν από την τέλεση της πράξης σε πoσοστό μόλις 21%. Πρβλ. επίσης περαιτέρω παραπομπές σε συναφείς έρευνες στα έργα: Δημ. Κιούπη/Αιμ. Ιωαννίδου (επιμ.), Η Παιδική Πορνογραφία στο Διαδίκτυο, Αθήνα: Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Σειρά Ομάδας Νέων/Νομική Βιβλιοθήκη, 2007, σελ. 32, 23 σημ. 72, 6-7 σημ. 12, Ευτ.
Φυτράκη, όπ.π. (σημ. 11), σελ. 283 σημ, 288, Δημ. Κιούπη, Πορνογραφία Ανηλίκων, Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις του άρθρου 348Α Π.Κ., ΠΛογ, 2008, 5-14: σελ.
7 σημ. 16 και σελ. 11 σημ. 33 (αντίστοιχη η μελέτη του ιδίου εις: Προσφορά Τιμής
στην Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2008, 229254: 231 επ.) και Γ. Νούσκαλη, Πορνογραφία ανηλίκων: Τα κρίσιμα ζητήματα του
άρθρου 348 ΠΚ, εις: Τιμητικός Τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, ΙΙ, Αθήνα/
Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα, 2007, 447-460: 452.
14. Πρβλ. T. Hörnle, Grob anstössiges Verhalten, Frankfurt a.M.: Vittorio
Kloster-mann, 2005, σελ. 427 επ.
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υλικού συντελεί στη συντήρηση μιας ευρύτερης αλυσίδας που παράγει
και διοχετεύει το πορνογραφικό υλικό στις επιμέρους αγορές κρατών,
κυρίως μέσω του διαδικτύου, η δε παραγωγή του υλικού αυτού προφανώς προϋποθέτει την ανεύρεση και τη σεξουαλική εκμετάλλευση ή
εμπορία ανηλίκων15, προπάντων από φτωχές, περιθωριοποιημένες ή/
και δυσλειτουργούσες οικογένειες16. Προκειμένου, λοιπόν, να μειωθεί
στις αγορές η ζήτηση του προϊόντος (market reduction argument) ή,
έστω, να αποτραπεί η περαιτέρω αναζήτηση νέου πορνογραφικού υλικού από κατόχους, απαιτείται κατά την άποψη αυτή να αντιμετωπισθούν με ποινικές διατάξεις όλοι οι κρίκοι αυτής της αλυσίδας, ακόμη
και αυτός της κατοχής.
Ενόψει των ανωτέρω, το έγκλημα της §1 του ά. 348 Α ΠΚ είναι
έγκλημα αφηρημένης διακινδύνευσης, δεδομένου ότι ο νομοθετικός λόγος θέσπισης του οικείου εγκλήματος συνίσταται στην τυπική επικινδυνότητα της εγκληματικής συμπεριφοράς, δηλ. στο ότι επιδεικνύεται
από τον δράστη μία συμπεριφορά την οποία εκτιμά αφηρημένα ο νομοθέτης ως επικίνδυνη17. Συνακόλουθα ως προστατευόμενο έννομο αγαθό
στο έγκλημα της πορνογραφίας ανηλίκων αναδεικνύεται όχι απλώς η
15. Πρβλ. G. Hochmayr, Strafbarer Besitz von Gegenständen, Wien:
Manzsche Verlags– und Universitätsbuchhandlung, 2005, σελ. 31 επ. Κατά την
εύστοχη επισήμανση του Δικαστή McLachlin στην υπόθεση R.V. Sharpe, «η παραγωγή της παιδικής πορνογραφίας ενισχύεται λόγω της ύπαρξης αγοράς και η αγορά με τη σειρά της ενισχύεται, λόγω της επιθυμίας ατόμων να αποκτήσουν τέτοιου
είδους υλικό» -βλ. http://scc.lexum.org/en/2001/2001scc2/2001scc2.html κατά παραπομπή από το έργο Δημ. Κιούπη/Αιμ. Ιωαννίδου, όπ.π. (σημ. 14), σελ. 34 και
σημ. 115 -πρβλ. την ανάλυση αυτής της απόφασης από τον Αντ. Μαγγανά στη συλλογή μελετών του «Το Εγκληματικό Φαινόμενο στην Πράξη», Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2004, σελ. 645-655: 653 επ.
16. Πρβλ. τον χαρακτηριστικό τίτλο του ειδικού αφιερώματος της εφημ.
«Ελευθεροτυπία» για την Παιδική Πορνογραφία, με επιμ. Ιωάννας Σωτήρχου και
Αργυρώς Μώρου (11.8.2007, σελ. 46-47): «Θύματα παιδιά από τις πιο ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες» (περιλαμβάνεται συνέντευξη της νομικού Αιμ. Ιωαννίδου).
17. Πρβλ. Ι. Γιαννίδη, Συστηματική Ερμηνεία του Ποινικού Κώδικα, Αθήνα:
Δίκαιο & Οικονομία, 2005, υπ’ άρθρο 14, αρ. 39, σελ. 153-154.
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προστασία της προσωπικότητας των συγκεκριμένων ανηλίκων που εμφανίζονται στο πορνογραφικό υλικό, αλλά το ίδιο το αγαθό της ανηλικότητας και νεότητας in abstracto, όπως αυτό ορίζεται ειδικότερα στο
ά. 21 §§1 και 3 του Ελληνικού Συντάγματος18. Αφορά, επομένως, η
προστασία που απορρέει από την ποινική διάταξη περί πορνογραφίας
ανηλίκων του ά. 348 Α ΠΚ και κάθε ανήλικο εν γένει που θα μπορούσε
στο μέλλον να καταστεί θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης19. Και τούτο,
διότι η δημοσιοποίηση πορνογραφικού υλικού ανηλίκων μέσω διαδικτύου ενδέχεται να συντελεί καθοριστικά στη χαλάρωση των αναστολών άλλων ανηλίκων που βλέπουν αυτό το υλικό και στην ευχερέστερη,
άρα, θυματοποίησή τους20.
Εν όψει των ανωτέρω, η προστασία που διακτινώνεται με το ά. 348
Α ΠΚ ενδείκνυται να έχει ευρύ πλαίσιο και να καταλαμβάνει ακόμη και
κάποιες οριακές περιπτώσεις, που διαφορετικά –λόγω κυρίως αποδεικτικών δυσχερειών- θα μπορούσαν να αποτελέσουν λόγο για να παρα-

18. Χαρακτηριστική είναι η φράση της βουλευτού Αικ. Παπακώστα, ως εισηγήτριας της Κυβέρνησης (ΝΔ) κατά τη συζήτηση στη Βουλή του ν/σ που ψηφίσθηκε τελικά ως ν. 3625/2007: «Το παρόν σχέδιο νόμου (…) περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες θωρακίζουν την προστασία των παιδιών, των ανηλίκων, από όσους
σκέπτονται να επιβουλευτούν την αθωότητά τους» –βλ. Πρακτικά Βουλής της
12.12.2007, http://www.hellenicparliament.gr/Praktika/Synedriaseis-Olome
leias?sessionRecord=4dd9dc30-4c96-4414-9fba-eb0ba3912ad7 και σε έντυπη
μορφή: Πρακτικά Βουλής, ΙΒ’ Περίοδος, Σύνοδος Α, Συνεδρίαση Ν της 12.12.2007
(πρωί), σελ. 2450.
19. Πάντως κατά την Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου στη συμβολή της με
τίτλο «Η εμπορία ανθρώπων στο διεθνές περιβάλλον και η ποινική της αντιμετώπιση στο ελληνικό δίκαιο», εις Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, με επιμέλεια της
ιδίας: Ο νέος νόμος 3064/2002 για την Εμπορία των ανθρώπων, Αθήνα/Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα, 2003, 13-50: 46 επ., το συγκεκριμένο έγκλημα της πορνογραφίας ανηλίκων «δεν δημιουργεί ούτε μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο για τα έννομα αγαθά της γενετήσιας ελευθερίας και της ανηλικότητας, αν δεν παρεμβληθεί η
αυτοκυβερνώμενη ενέργεια κάποιου ο οποίος και τα προσβάλλει».
20. Πρβλ. ΑΠ 1289/1992, Υπερ 1992, 1420.
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μείνει ο δράστης ατιμώρητος λόγω αμφιβολιών21. Έστω π.χ. ότι το απεικονιζόμενο πρόσωπο είναι ενήλικο, αλλά μοιάζει με ανήλικο ως προς τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και τον σωματότυπό του. Εάν θεωρηθεί
ότι προστατευτέο έννομο αγαθό είναι μόνον η προσωπικότητα ενός συγκεκριμένου ανηλίκου, τότε στην προκειμένη περίπτωση δεν τίθεται θέμα προστασίας, αφού το απεικονιζόμενο άτομο είναι ενήλικο. Εάν όμως
θεωρηθεί ότι το εν λόγω έννομο αγαθό αφορά γενικότερα ανηλίκους οι
οποίοι βλέποντας στο διαδίκτυο αυτό το υλικό, θα μπορούσαν να παρασυρθούν και να γίνουν στο μέλλον και οι ίδιοι θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εν συνεχεία θύματα έκθεσής τους σε πορνοσελίδες του
διαδικτύου, τότε είναι συνεπές να δεχθούμε ότι και η προστασία αυτών
των ανηλίκων εντάσσεται στη ρύθμιση του ά. 348 Α ΠΚ, τουλάχιστον
κατ' αρχήν, έτσι ώστε η απειλή ποινής να μπορεί εδώ να λειτουργήσει
αποτρεπτικά για την παραγωγή και κατοχή πορνογραφικού υλικού και
αυτής της (εικονικής) μορφής.

(γ) Τέσσερα ερμηνευτικά ζητήματα ως προς τα όρια
της ποινικοποίησης
Βεβαία, εύλογα γεννιέται το ερώτημα για τα όρια έως τα οποία
μπορούν να φθάσουν τέτοιες ποινικοποιήσεις, προβλεπόμενες κατ' αρχήν, και από τον ισχύοντα νόμο (ά. 348 Α §3 ΠΚ). Τα όρια αυτά επιβάλλεται άλλωστε να χωροθετηθούν και από τη γενικότερη σκέψη ότι
δεν επιτρέπεται οι ελευθερίες του πολίτη και τα συνταγματικά του δικαιώματα –π.χ. της ελευθερίας έκφρασης, της ελευθερίας πληροφόρη-

21. Ωστόσο, οι αποδεικτικές δυσχέρειες δεν μπορούν από μόνες τους να δικαιολογούν τέτοιες τιμωρήσεις, χωρίς δηλ. να συσχετίζονται αυτές οι τιμωρήσεις με το
εκάστοτε προστατευόμενο έννομο αγαθό, αφού κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στις λεγόμενες «ποινές υπονοίας» (Verdachtsstrafen) –ως προς τις «ποινές υπονοίας» βλ.
και Νικ. Ανδρουλάκη εις: ΠοινΧρον, ΚΔ’: 1974, 165-173.

320

V. Ο ανήλικος ως θύμα

σης και της ιδιωτικότητας22 - να θυσιάζονται στο όνομα μιας πουριτανικής – ηθικολογικής αντίληψης περί δικαίου ή υπό την πίεση κάποιου "ηθικού πανικού23", όταν μάλιστα δεν υπάρχει εμφανής βλάβη ή
θύμα (victimless crime24) από την τέλεση της απαγορευόμενης ποινικά πράξης (στον αγγλοσαξωνικό χώρο -π.χ. από τον Dworkin- γίνεται
εδώ λόγος για Δικαίωμα στην Ηθική Αυτονομία – A Right to Moral
Independence25). Επιπλέον, η αναγκαιότητα αυτή για χωροθέτηση
των ορίων ποινικοποίησης της πορνογραφίας ανηλίκων ενισχύεται και
από το γεγονός ότι αποτελεί κεφαλαιώδες αξίωμα του ποινικού μας δι22. Ορθά παρατηρήθηκε ότι οι ίδιες «οι ιδιωτικές στιγμές συνιστούν μέρος
της αξιοπρέπειας, του υπερασπίσιμου χώρου και της προσωπικής μας ασφάλειας»: Γ.
Πανούσης, Πρόλογος στη μελέτη του Ευάγγ. Αλυγιζάκη, Ο βιασμός ως δημόσιο θέαμα: βιντεοσκόπηση & δημοσιοποίηση βιασμού γυναικών, Αθήνα/Κομοτηνή: Α.Ν.
Σάκκουλας, 2007, 7-14: 11 και στη συλλογή μελετών του Γ. Πανούση, Εγκληματολογικοί Αναστοχασμοί, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2009, 162-172: 165 (τίτλος
της μελέτης: Ψηφιακοί Κίνδυνοι).
23. Για την έννοια του «ηθικού πανικού» πρβλ.: Βασ. Καρύδη, Όψεις κοινωνικού ελέγχου στην Ελλάδα. Ηθικοί Πανικοί, Ποινική Δικαιοσύνη, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2010, σελ. 42 επ. και τη βιβλιογραφία που παρατίθεται ανωτέρω, σελ. 226, σημ. 8. Ως προς τους κινδύνους τέτοιων υπερβολών στην αντιμετώπιση της πορνογραφίας ανηλίκων προειδοποιεί και ο Manfred Heinrich, NStZ 2005,
361 και 366.
24. Ο αντίλογος στο επιχείρημα αυτό είναι πάντως η επισήμανση του δικαστή
Butterfield κατά την εκδίκαση της υπόθεσης του ποπ τραγουδιστή Gary Glitter για
κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων στις 13.11.1999: «Δεν πρόκειται για ένα
έγκλημα χωρίς θύμα. Τα θύματα είναι τα μικρά παιδιά των οποίων τις φωτογραφίες
κατέχουν και βλέπουν για την προσωπική τους ευχαρίστηση οι δράστες» –βλ. Γεωργ. Κιουλέπογλου, Η πορνογραφία ανηλίκων σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου
348 Α του Ποινικού Κώδικα, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία Τομέα Ποιν. Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 2003, σελ. 63.
25. R. Dworkin, Is there a right to pornography? εις: Oxford Journal of Legal
Studies, 1981, 177-212: 194, 199, κατά παραπομπή Ευτ. Φυτράκη, όπ.π., (σημ.
11), σελ. 281 και σημ. 284, όπου και περαιτέρω εμβάθυνση αυτού του ζητήματος.
Πρβλ. και Αθ. Αναγνωστόπουλου, Περί της πορνογραφίας ανηλίκων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://anamorfosis.net/bblog/?p=905, όπου και ευρύτερη συζήτηση μέσω ιστολογίου για τα υπέρ και τα κατά αυτής της ποινικοποίησης.
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καίου, κατοχυρούμενο και από το ά. 7§1 του Συντάγματος, ότι ο νόμος
πρέπει να ορίζει επακριβώς τα στοιχεία ενός εγκλήματος και τις εν γένει προϋποθέσεις τιμώρησής του, έτσι ώστε να υπάρχει προβλεψιμότητα των ποινικά κολάσιμων ή μη ενεργειών στις οποίες μπορεί να προβεί
ένας πολίτης –να υπάρχει δηλ. ασφάλεια δικαίου.
Υπό το πρίσμα αυτό χρήσιμο θα ήταν να μας απασχολήσουν στη
συνέχεια τέσσερα ειδικότερα ζητήματα με οριακό και αμφισβητούμενο
χαρακτήρα, ώστε να γίνουν σαφέστερα τα όρια έως τα οποία οι ποινικοποιήσεις του ά. 348 Α ΠΚ μπορούν να ισορροπήσουν με τα συνταγματικά δικαιώματα και τις διασφαλιζόμενες από το Σύνταγμα ελευθερίες των πολιτών26.
Ενα πρώτο ζήτημα αποτελεί το κατά πόσον είναι αποδεκτό δικαιοπολιτικά το ηλικιακό όριο των συμπληρωμένων 18 ετών για τις περιπτώσεις της πορνογραφίας ανηλίκων, τη στιγμή που ο ποινικός νομοθέτης με το ά. 339 ΠΚ παρέχει στον ανήλικο ήδη από την ηλικία των 15
ετών τη δυνατότητα για πλήρη σεξουαλική δραστηριότητα, μέσα στο
πλαίσιο του λεγόμενου δικαιώματος ερωτικής αυτοδιάθεσης. Ωστό26. Η ισορρόπηση αυτή γίνεται συχνά με γνώμονα τη σκέψη ότι η προστασία των παιδιών υπερτερεί έναντι της αρχής της ελευθερίας της έκφρασης, σύμφωνα
τουλάχιστον και με σχετική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Καναδά (R.v.
Sharpe, αποφ. Νο 27376 της 26.1.2001, [2001] 1 SCR 45) –πρβλ. ανωτ., σημ.
16. Πάντως ορθότερη φαίνεται να είναι η θέση ότι σε κάθε περίπτωση καλλιτεχνικού πορνογραφικού έργου επιβάλλεται στάθμιση των εκατέρωθεν αγαθών, δηλ. της
ελευθερίας της τέχνης και της προστασίας της παιδικής ηλικίας: Klaus Laubenthal,
Sexualstraftaten, Berlin/Heidelberg: Springer, 2000, αρ. 728 επ., σελ. 222 επ.
Την ανάγκη χάραξης μιας διαχωριστικής γραμμής μεταξύ καλλιτεχνικών και άλλων
(ερωτικού χαρακτήρα) απεικονίσεων ανηλίκων είχε τονίσει και η Κ.Δ. Σπινέλλη σε
εισήγησή της, ως Προέδρου, προς την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης που κατήρτισε τη Σύσταση R (91) 11: C.D. Spinellis, The Sexual
Exploitation of Children, εις: της ιδίας, Crime in Greece in Perspective, Athens/
Komotini: Ant.N. Sakkoulas Publ., 1997, 249-253: 251. Μιαν ενδιαφέρουσα απόπειρα τέτοιου διαχωρισμού επιχειρεί ο D.H. Lawrence στο κλασικό έργο του Πορνογραφία και Αισχρότητα, Αθήνα: Ροές, 20092 (μτφρ. Βασίλη Ρούπα), ιδίως σελ.
36 επ.
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σο, η δραστηριότητα αυτή δεν είναι απεριόριστη, καθώς το ηλικιακό
όριο ανεβαίνει στα 18 έτη όταν υφίσταται ο κίνδυνος ότι υπό δεδομένες περιστάσεις μπορεί να γίνει εκμετάλλευση κάποιας αδυναμίας ή άλλης δυσχερούς κατάστασης του ανηλίκου (πρβλ. ά. 342, 349 ΠΚ). Είναι, δε, γεγονός ότι η πορνογραφία ανηλίκου αποτελεί και αυτή, κατ'
ουσίαν, μια μορφή εκμετάλλευσης του ανηλίκου, ο οποίος –συνήθως
έναντι χρηματικού ή άλλου ανταλλάγματος- δέχεται να φωτογραφηθεί
ή να βιντεοσκοπηθεί σε σεξουαλικά προκλητικές στάσεις ή δραστηριότητες.
Πέραν τούτου, όμως, το ηλικιακό όριο των 18 ετών στην περίπτωση της πορνογραφίας ανηλίκων δικαιολογείται, όπως πιστεύω, και
από μια πρόσθετη σκέψη. Το ότι, δηλ., είναι άλλο πράγμα μια φευγαλέα ερωτική συνεύρεση, την οποία θα συνάψει ένας ανήλικος σε ιδιωτικό χώρο με κάποιο μεμονωμένο πρόσωπο, και εντελώς διαφορετικό
μια επί εβδομάδες ή μήνες ανεξέλεγκτη διαδικτυακή παρουσίαση και
συνεχής αναπαραγωγή σε όλο τον κόσμο της σεξουαλικής δραστηριότητας του ανηλίκου, η οποία, άρα, ενδέχεται να τον "καταδιώκει" και
να τον εκθέτει ως ηθικά "σεσημασμένο" σε όλη την υπόλοιπη ζωή του27.
Επομένως, ως προς το θέμα του ηλικιακού ορίου των 18 ετών, που συνιστά εξάλλου και το διεθνώς καθιερωμένο ηλικιακό όριο μεταξύ ανηλικότητας και ενηλικότητας (πρβλ. ά. 1 της Διεθνούς Σύμβασης ΟΗΕ
για τα Δικαιώματα του Παιδιού -ν. 2101/1992 και ά. 2.α ΑπόφασηςΠλαισίου ΕΕ της 13.12.2011, επίσης: ά. 121§1 ΠΚ), οι ισχύουσες διατάξεις στην Ελλάδα περί πορνογραφίας ανηλίκων δικαιολογούνται εκ
των πραγμάτων.
Ένα δεύτερο ζήτημα είναι αυτό που αφορά την ποινικοποίηση της
λεγόμενης "εικονικής" απεικόνισης ανηλίκων σε ηλεκτρονικό ή άλλο φορέα. Ερωτάται δηλ. πόσο πολύ είναι δικαιοπολιτικά και συνταγματικά
επιτρεπτό να τιμωρείται η παραγωγή, κατοχή και διακίνηση πορνογραφικού υλικού το οποίο είτε δεν απεικονίζει καθόλου ανηλίκους, είτε τους
27. Πρβλ. Δ. Κιούπη/ Αιμ. Ιωαννίδου (επιμ.), όπ.π., (σημ. 13), σελ. 29 και σημ.
98 και Δ. Κιούπη, όπ.π., (σημ. 13), σελ. 19.
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απεικονίζει εν μέρει μόνον ως προς το σώμα τους και ως προς τη διενέργεια εκ μέρους τους ασελγών πράξεων (ά. 348 Α §3 ΠΚ). Ήδη ανωτέρω (σελ. 364) είχα την ευκαιρία να εξηγήσω ότι στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αντίληψης της ανηλικότητας ως εν γένει προστατευτέου εννόμου αγαθού, η τιμώρηση αυτή, εφόσον αφορά ενήλικο άτομο που μοιάζει
με ανήλικο, φαίνεται κατ' αρχήν να έχει δικαιολογητική βάση. Ωστόσο
τούτο μπορεί να γίνει αποδεκτό υπό μια ειδικότερη (και έως ένα βαθμό
αυτονόητη) προϋπόθεση, που ορθά επισημαίνεται και από τον Δημ. Κιούπη28: Να παρέχει, δηλ., αυτή η απεικόνιση πορνογραφικού υλικού σε
έναν αντικειμενικό παρατηρητή τη βάσιμη εντύπωση ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για ανήλικο. Συναφής είναι εδώ και η ρύθμιση στον γερμανικό ποινικό κώδικα (§184b.3 StGB), όπου το υλικό
αυτό προβλέπεται να αφορά αναπαράσταση αληθοφανούς συμβάντος
(wirklichkeitsnahes Geschehen) σε σχέση με ανήλικο29.
Υπάρχουν όμως και δύο άλλες περιπτώσεις εικονικών απεικονίσεων ανηλίκου που δημιουργούν δικαιοπολιτικούς προβληματισμούς:
Αφενός η ψηφιακή μετατροπή πορνογραφικών απεικονίσεων ενηλίκων
σε απεικονίσεις ανηλίκων –π.χ. απεικόνιση γενετήσιων δραστηριοτήτων με πρόσωπο ανηλίκου αλλά σώμα ενηλίκου (για τέτοιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται στη βιβλιογραφία ο όρος morphing ως συντόμευση του όρου metamorphosing, δηλ. μετατροπή μορφής, μεταμόρφωση30), και, αφετέρου, η απεικόνιση τέτοιων δραστηριοτήτων με πρόσωπα που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, αλλά που επέχουν θέση
εξελιγμένων ψηφιακών οντοτήτων. Στην πρώτη από τις περιπτώσεις
αυτές, εφόσον δηλ. παρουσιάζεται απλώς και μόνο το πρόσωπο ανηλί28. Οπ.π., (σημ. 13), σελ. 13. Πρβλ. την απόφαση του γερμανικού Ακυρωτικού Δικαστηρίου της 27.6.2001 StR 66/01, BGHSt 47, 61-62: «…auf die Sicht
eines verständigen Betrachters abzustellen ist».
29. Για την ερμηνεία του όρου αυτού πρβλ. W. Perron και J. Eisele στο Schönke/
Schröder StGB Kommentar, München: C.H. Beck, 201028, §184b, αρ. 11, σελ.
1726.
30. Βλ. Δ. Κιούπη/ Αιμ. Ιωαννίδου (επιμ.), όπ.π., (σημ. 13), σελ. 77 και σημ.
225.
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κου, οι ποινικές διατάξεις του ά. 348 Α ΠΚ θεωρώ ότι παρά ταύτα πρέπει να εφαρμόζονται χάριν προστασίας τόσο του συγκεκριμένου ανηλίκου, όσο και των ανηλίκων εν γένει που ενδέχεται να παρασυρθούν, κατά τα ανωτέρω, και να γίνουν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης από
αντίστοιχους παραγωγούς πορνογραφικού υλικού. Αντίθετα, στην περίπτωση των ψηφιακών απεικονίσεων η τιμώρηση κρίνεται ως υπερβολική, εκτός βέβαια εάν η απεικόνιση είναι τόσο πιστή σε σχέση με
την πραγματικότητα, ώστε να αποκτά το στοιχείο της "ρεαλιστικής"
απεικόνισης και να μη διαφέρει καθόλου από μια πραγματική απεικόνιση (ψευδοφωτογραφία ή ψευδοβίντεο31), -πρβλ. ά. 9 §2 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Κυβερνοέγκλημα ("person
appearing to be a minor") και ά. 2.γ.iii της Οδηγίας της 13.12.2011
("any person appearing to be a child").
Γενικότερα, πάντως, εφόσον πρόκειται για εικονική απεικόνιση
ανηλίκου με τις τρεις μορφές που προαναφέραμε, πιστεύω ότι ο εφαρμοστής του δικαίου πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και να προχωρεί
σε κατάφαση εφαρμογής του ά. 348 Α ΠΚ μόνον εάν βεβαιωθεί με βάση
το αποδεικτικό υλικό ότι η συγκεκριμένη απεικόνιση προσβάλλει πράγματι το έννομο αγαθό της ανηλικότητας, όπως αυτό προσδιορίσθηκε
ανωτέρω (σελ. 263). Δεν είναι άλλωστε μικρής σημασίας το γεγονός
ότι όταν αμφισβητήθηκε στις Ην. Πολιτείες Αμερικής το κατά πόσον η
ποινικοποίηση της εικονικής απεικόνισης ανηλίκων συνάδει με το αμερικανικό Σύνταγμα, το αμερικανικό Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάνθηκε τον Απρίλιο του 2002 ότι υφίσταται πράγματι ζήτημα
αντισυνταγματικότητας τόσο για απεικονίσεις ενηλίκων που εμφανίζονται ως ανήλικοι, όσο και για απεικονίσεις ψηφιακών οντοτήτων32.

31. Για τις λεγόμενες «ψευδο-φωτογραφίες» (pseudo-photographs) κατά το βρετανικό δίκαιο, βλ. π.χ. Yaman Akdeniz, Internet Child Pornography and
the Law. National and International Responses, Aldershot (UK): Ashgate, 2008,
σελ. 20 επ. -πρβλ. και Δ. Κιούπη/ Αιμ. Ιωαννίδου (επιμ.), όπ.π., (σημ. 13), σελ. 16/
σημ. 42 και σελ. 106.
32. Πρόκειται για την υπόθεση Ashcroft vs. Free Speech Coalition et al., 535
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Ένα τρίτο ζήτημα αφορά τα όρια της έννοιας "κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων". Σύμφωνα με τη νομολογία του Αρείου Πάγου,
ως κατοχή νοείται η φυσική εξουσία του δράστη ώστε να μπορεί να εξακριβώσει με τη δική του θέληση την ύπαρξη του πορνογραφικού υλικού και να το διαθέσει πραγματικά, και αν ακόμη αυτό προορίζεται για
προσωπική χρήση του δράστη33. Από τη σκοπιά αυτή, η κατοχή πορνογραφικού υλικού είναι μια διαθετική έννοια (Dispositionsbegriff34)
που αναφέρεται όχι απλώς σε μια κατάσταση, αλλά σ' ένα ψυχικό χαρακτηριστικό του δράστη, δηλ. τη φυσική του βούληση για εξουσίαση και
άσκηση ελέγχου επί συγκεκριμένης κατάστασης. Εκτείνεται δηλ. η κατοχή, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του Γερμανικού Συνταγματικού
Δικαστηρίου σε υποθέσεις κατοχής ναρκωτικών και όπλων35, στη θεμελίωση ή/ και διατήρηση μιας απαγορευμένης κατάστασης ή σχέσης,
η οποία επιτρέπει την εξουσίαση του πορνογραφικού υλικού και την
ακώλυτη πρόσβαση σ' αυτό.
U.S. 234 επ. Περί αυτής βλ. Yaman Akdeniz, όπ.π., (σημ. 31), σελ. 106 επ. και Δ.
Κιούπη, όπ.π., (σημ. 13), σελ. 11 και σημ. 39. Ως προς τη νομοθεσία που εισήχθη
στις ΗΠΑ μετά την εν λόγω απόφαση, βλ. Δ. Κιούπη/ Αιμ. Ιωαννίδου (επιμ.), όπ.π.,
(σημ. 13), σελ. 100 επ. Σημειώνεται ότι το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο των
ΗΠΑ ασχολήθηκε με αντίστοιχη προβληματική και το 2004 στις υποθέσεις ALA
vs. USA, 123 5 et 2293 και Ashcroft vs. ACLU, 542 US 656 (2004). Για παρουσίαση και σχολιασμό των αποφάσεων αυτών βλ. π.χ. Μαρ. Κανελλοπούλου-Μπότη, Η
απαγόρευση της λογοκρισίας και η προστασία των ανηλίκων, περ. Δικαιώματα του
Ανθρώπου, 31: 2006, 847-895: 862 επ.
33. Πρβλ. ΣυμβΑΠ 628/2006, ΠοινΔικ 2006 1249 = 48/99, ΑΠ 810/2007,
ΠοινΧρον ΝΗ΄: 2008, 236 = ΠοινΔικ 2007, 813 με παρατηρήσεις Γ. Μπουρμά
(αυτόθι, 2009, 322 επ.), ΣυμβΑΠ 465/2008, ΠοινΔικ 2009, 20 με παρατηρήσεις
Γ. Νούσκαλη, ΣυμβΑΠ 1141/2008, ΠοινΧρον ΝΗ΄: 2009, 419 = ΠοινΔικ 2009,
119 (περίληψη) = ΠΛόγ 2008, 685.
34. Πρβλ. Χρ. Μυλωνόπουλου, Ποινικό Δίκαιο, Γεν. Μέρος ΙΙ, Αθήνα: Δίκαιο
και Οικονομία, 2008, §32.Ι.2.2.3, σελ. 334 και σημ. 23, όπου μάλιστα σημειώνεται
ότι το ψυχικό αυτό χαρακτηριστικό, εάν δεν έχει εκδηλωθεί με εμπειρικά στοιχεία
στο παρελθόν, δεν μπορεί να αποδοθεί σε κάποιο πρόσωπο.
35. Βλ. τη νομολογία που παραθέτει ο Δημ. Κιούπης, όπ.π., (σημ. 13), σελ. 15
και σημ. 61.
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Κατ' αντιδιαστολή –και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τα όρια
έως τα οποία μπορεί να φθάσει η επιβολή ποινών κατ' ά. 348 Α ΠΚδεν αποτελεί "κατοχή" η απλή on-line θέαση ή πλοήγηση (σερφάρισμα)
πορνογραφικού υλικού, χωρίς δηλ. "κατέβασμα" και συνακόλουθη αποθήκευση (downloading) υλικού από ιστοσελίδες (websites)36. Πράγματι, στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει σταθερή ενσωμάτωση των δεδομένων σε ηλεκτρονικό ή άλλο φορέα (π.χ. εξελιγμένο κινητό τηλέφωνο) και, επομένως, δεν υφίσταται πραγματική εξουσίαση του πορνογραφικού υλικού37. Το ίδιο συμβαίνει ακόμη και όταν, χωρίς εντολή
του προσώπου που παρακολουθεί το υλικό ή πλοηγείται σε αυτό, συντελείται με αυτοματοποιημένο τρόπο προσωρινή αποθήκευση του υλικού αυτού στη μνήμη RAM (μνήμη τυχαίας προσπέλασης) ή στη λανθάνουσα μνήμη (cache memory) του υπολογιστή ή, ακόμη, σε προσωρινούς φακέλους διαδικτύου (temporary internet files) ή σε μικρό αρχείο για την ταυτοποίηση του χρήστη από τον ιστότοπο (cookie), και
άρα στις τρείς τελευταίες περιπτώσεις, αποθήκευση στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή. Και εδώ δηλ. δεν μπορεί να γίνει λόγος για "κατοχή", αφού πρόκειται για ακούσια αποθήκευση προσωρινού χαρακτήρα, η οποία προφανώς δεν οδηγεί σε σταθερή ενσωμάτωση δεδομένων,
ούτε, άρα, και σε εξουσίασή τους από τον χρήστη του υλικού38.
36. Σύμφωνης γνώμης Ευτ. Φυτράκη, όπ.π., (σημ. 11), σελ. 302 και σημ. 370.
37. Ωστόσο από άποψη αντεγκληματικής πολιτικής επιβάλλεται και εδώ η τιμώρηση της απλής θέασης πορνογραφικού υλικού όταν μέσω των λεγομένων αντανακλαστικών ιστοσελίδων (reflector sites) οι χρήστες η/υ συνδέονται με περιφερειακή κάμερα η/υ και παρακολουθούν ζωντανά, μέσω αυτής, την κακοποίηση ή σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.
38. Βλ. Γ. Μπουρμά, Προσπάθειες εννοιολογικού προσδιορισμού της κατοχής
ηλεκτρονικών δεδομένων με χαρακτήρα παιδικής πορνογραφίας, ΠοινΔικ 2009,
322-327: 326, κατά τον οποίο αυτή είναι η κρατούσα άποψη στη Γερμανία -με επιφυλάξεις, αναλόγως της εκάστοτε κρινόμενης περίπτωσης και με βάση το επίπεδο γνώσεων του δράστη, π.χ. της προθυμίας του να διαγράψει το υλικό εάν γνωρίζει ότι αυτό έχει αποθηκευθεί σε κάποια μνήμη: Δ. Κιούπης, όπ.π., (σημ. 13), σελ.
16 και σημ. 70, και Βασ. Χαλκιαδάκη, Η κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, περ. ‘‘Εγκληματολογία’’, τχ. 1/2012, 35-42: 37 επ..
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Τέλος, ένα τέταρτο ζήτημα αφορά την προσφορότητα ορισμένων
πλαισίων ποινής του ά. 348 Α ΠΚ. Ιδίως εντυπωσιάζει εδώ το γεγονός ότι κατά τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου αναδεικνύεται σε κακούργημα, τιμωρούμενο μάλιστα με ποινή κάθειρξης μέχρι 10 ετών (ά.
348 Α §4.α), η "κατά συνήθεια" κατοχή κ.λπ. υλικού παιδικής πορνογραφίας. Σύμφωνα με την αυθεντική ερμηνεία που προβλέπει ο Ποινικός μας Κώδικας (ά. 13 περίπτ. στ' εδ. β') για την έννοια του όρου αυτού, "κατά συνήθεια τέλεση του εγκλήματος συντρέχει, όταν από την
επανειλημμένη τέλεση της πράξης προκύπτει σταθερή ροπή του δράστη προς τη διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος ως στοιχείο της
προσωπικότητας του δράστη". Ωστόσο, όπως ενίοτε γίνεται δεκτό και
από τη νομολογία των δικαστηρίων μας, αρκεί για την επανειλημμένη
τέλεση, η κατ' εξακολούθηση τέλεση του υπό κρίση εγκλήματος, εφόσον αποδειχθούν περισσότερες από μία μερικότερες πράξεις39. Πράγμα
το οποίο σημαίνει ότι, ακόμη και δύο "κατεβάσματα" πορνογραφικού
υλικού, έστω και με εικονικό χαρακτήρα (!), μπορούν θεωρητικά να
οδηγήσουν σε επιβολή κακουργηματικής ποινής. Θεωρώ ότι τέτοιου
είδους ποινική μεταχείριση είναι εξαιρετικά αυστηρή λόγω αντίθεσης
προς την αρχή της αναλογικότητας (ορθά ο Παν. Μπρακουμάτσος πρότεινε την πλημμεληματοποίηση αυτής της συμπεριφοράς, που σήμερα
συνεχίζει να τιμωρείται ως κακούργημα40).

Περισσότερο ξεκάθαρη είναι η εικόνα στη Μεγ. Βρετανία, όπου το Δευτεροβάθμιο
Ποινικό Δικαστήριο στην υπόθεση R v. Porter (2006) αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχει
κατοχή, έστω και αν συντρέχει προσωρινή αποθήκευση υλικού στον σκληρό δίσκο,
όταν ο κατηγορούμενος διαγράφει εν συνεχεία τις εικόνες από τον ηλεκτρονικό του
υπολογιστή: Yaman Akdeniz, όπ.π. (σημ. 31), σελ. 39-40.
39. Πρβλ. ΑΠ 251/2010, (ως προς την τοκογλυφία «κατά συνήθεια») –το
κείμενο της απόφασης αυτής είναι προσβάσιμο υπό προϋποθέσεις στην ιστοσελίδα: http://lawdb.intrasfotnet.com/nomos/3_nomologia_rs_sub.php, σελ. 6-7,
και ΑΠ 1064/2000, ΠοινΧρον ΝΑ΄: 2001, 318, κατά παραπομπή Ευτ. Φυτράκη,
όπ.π., (σημ. 11), σελ. 306.
40. Βλ. Παν. Μπρακουμάτσου, Αναφυόμενα ζητήματα στα εγκλήματα κατά
της προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας, ΠοινΔικ 2011, 989-992: 991.
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Όμως η ποινική αυτή μεταχείριση είναι και δικαιοπολιτικά
απρόσφορη διότι εξισώνει από πλευράς πλαισίου ποινής (έστω και in
abstracto) τον απλό κάτοχο τέτοιου υλικού αφενός (α) με εκείνον που
διαπράττει τα εγκλήματα του ά. 348 Α ΠΚ κατ' επάγγελμα, δηλ. με
σκοπό τον πορισμό εισοδήματος (άρα και τον επί σκοπώ κέρδους παραγωγό πορνογραφικού υλικού! –βλ. τη διατύπωση του ά. 348 Α §4.α
ΠΚ), και αφετέρου (β) με εκείνον που συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα
πρόσωπα και επιδιώκει τη διάπραξη κακουργημάτων του ά. 348 Α ΠΚ
(ά. 187 §1 ΠΚ41)! Όλοι αυτοί δηλ. απειλούνται εξίσου με την ίδια ποινή, δηλ. με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών! Είναι προφανές ότι με τέτοιες
ποινικές προβλέψεις, έστω και αν υπό προϋποθέσεις μπορεί να συρρέουν αληθώς και πραγματικά τα εγκλήματα αυτά μεταξύ τους και επομένως η συνολική ποινή να είναι αυξημένη42, όμως η εκφοβιστική λειτουργία της ποινής εμφανίζεται αποδυναμωμένη: Κάποιος που σκοπεύει αρχικά να γίνει απλός κάτοχος (κατά συνήθεια) πορνογραφικού
υλικού ανηλίκων πιθανότατα θα προτιμήσει εντέλει να το παραγάγει ο
ίδιος και να το διακινήσει κατ' επάγγελμα επί σκοπώ κέρδους ή και να
το προωθήσει στην αγορά μέσω εγκληματικής οργάνωσης, αφού και
στις δύο αυτές τελευταίες περιπτώσεις η ποινή που θα του επιβληθεί
εάν συλληφθεί θα είναι (in abstracto) στα ίδια επίπεδα με το απλό κατέβασμα δύο ή τριών βίντεο πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.
Μάλιστα, οι ανισότητες αυτές στην επιβολή ποινής γίνονται ακόμη εντονότερες διότι στο ά. 348 Α ΠΚ δεν προβλέπεται αυστηρότερη
ή ηπιότερη ποινική μεταχείριση ανάλογα με το εάν ο χρήστης ενεργεί

41. Για τη σχέση των ά. 348 Α και 187 ΠΚ βλ. π.χ. τις αναπτύξεις στο έργο με
επιμ. Δ. Κιούπη/ Αιμ. Ιωαννίδου, όπ.π., (σημ. 13), σελ. 70 επ.
42. Βλ. Δημ. Κιούπη/ Αιμ. Ιωαννίδου (επιμ.), όπ.π.. (σημ. 13), σελ. 73 επ.
-πρβλ. Αρ. Τζαννετή, Η έννοια της εγκληματικής οργάνωσης κατά το νέο άρθρο
187 ΠΚ, ΠοινΧρον ΝΑ’: 2001, 1016-1022 ως προς την αληθή συρροή του ά. 187
§1 ΠΚ με εγκλήματα, των οποίων ο κακουργηματικός χαρακτήρας συνδέεται με
την επιβαρυντική περίσταση της κατ’ επάγγελμα τέλεσης.
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ευκαιριακά ή εκ συστήματος και με "πώρωση" ή πρωτίστως χάριν κερδοσκοπίας, και διότι, γενικότερα, δεν υπάρχει ουσιαστική διαβάθμιση
ποινής με βάση το μέγεθος της απαξίας για την κάθε ειδικότερη πράξη.
Τέτοιου είδους ποινικοποιητικές ανισότητες καθίσταται πρόδηλο
ότι είναι δικαιοπολιτικά άστοχες, καθώς αντιστρατεύονται μια βασική
αρχή της αντεγκληματικής πολιτικής, διατυπωμένη ήδη από την εποχή του Διαφωτισμού. Ότι, δηλ., οι ποινές θα πρέπει να κλιμακώνονται
με βάση την απαξία της εκάστοτε αξιόποινης συμπεριφοράς, έτσι ώστε
ο υποψήφιος δράστης να προτιμά εν τέλει τη διάπραξη ενός ήσσονος
σημασίας αδικήματος (π.χ. κλοπής) αντί για ένα αδίκημα μείζονος σημασίας που τιμωρείται αυστηρότερα (π.χ. ληστείας)43. Όπως χαρακτηριστικά είχε τονίσει ο Ιερεμίας Μπένθαμ στο σύγγραμμά του "Περί Νομοθεσίας Ἰδιωτικής και Ποινικής" (β' τόμος, γ' μέρος, β' κεφ., κατά την
αρχαιοπρεπή μετάφραση του Γ. Αθανασίου, Εν Αιγίνη 1834, τ. ΙΙ, σελ.
124), "δύο δέ συγκυρούντων ἀδικημάτων, τό βλαβερώτερον τιμωρείσθω βαρυτέρᾳ ποινῇ, ὅπως ἔχοι έλατήριον ό κακοῦργος, τοῦ ἀπέχεσθαι
αὐτοῦ, ό ἀναστελλόμενος παρά τῷ κουφοτέρῳ".
Με τις ανωτέρω επισημάνσεις έγινε μια νηφάλια, όπως πιστεύω,
προσπάθεια να χωροθετηθούν τα –ερμηνευτικά ιδίως- όρια μιας in
concreto τιμώρησης δραστών που εμπλέκονται στο έγκλημα της πορνογραφίας ανηλίκων, κυρίως, όμως, δραστών των οποίων οι πράξεις
έχουν σχετικώς μικρή κοινωνικοηθική απαξία, όπως συμβαίνει όταν
κάποιος απλώς κατέχει τέτοιο υλικό, χωρίς να το παράγει ο ίδιος ή να
το διακινεί εν γένει σε άλλους. Επιπλέον, στην κρισιολόγηση τέτοιων

43. Πρβλ. Ν.Ε. Κουράκη, Ποινική Καταστολή, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ.
Σάκκουλα, 20095 (με συνεργασία Ν.Κ. Κουλούρη), §161 και σελ. 159. Ως προς το
υπό εξέταση θέμα της διαδικτυακής πορνογραφίας ανηλίκων, ενδιαφέρον παρουσιάζει η κλιμάκωση ποινών από το πρόστιμο έως τον εγκλεισμό μέχρι δέκα ετών, η
οποία εφαρμόζεται ως «sentencing guidelines» στο Ηνωμένο Βασίλειο εξ αφορμής της υπόθεσης R. v. Oliver and others (2002) –βλ. Yaman Akdeniz, όπ.π., (σημ.
31), σελ. 73 επ.

330

V. Ο ανήλικος ως θύμα

υποθέσεων βαρύνοντα ρόλο διαδραματίζουν δύο ακόμη στοιχεία που
πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνονται υπόψη από τον εφαρμοστή του δικαίου, ως ασφαλιστικές δικλίδες, προς αποτροπή αδικιών:
Πρώτον, ότι για την εφαρμογή του ά. 348 Α ΠΚ πρέπει η αναπαράσταση κ.λπ. του πορνογραφικού υλικού να γίνεται, σύμφωνα με τη
διατύπωση αυτής της διάταξης, "κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση" (αντίστοιχο επίρρημα, απαραίτητο για την οριοθέτηση αορίστων εννοιών, χρησιμοποιείται επίσης από το ά. 2 περ. γ' του
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου: "… in explicit sexual activities… for
primarily sexual purposes" –πρβλ. και ά. 2.γ.i,ii,iii,iv της Οδηγίας της
13.12.2011). Ήδη λοιπόν με τη ρύθμιση αυτή περιορίζεται η εφαρμογή της αντίστοιχης ποινικής διάταξης μόνο στις αδιαμφισβήτητα τιμωρητέες περιπτώσεις του αδικήματος, όταν δηλ. δεν απολείπεται καμία αμφιβολία ότι η συγκεκριμένη απεικόνιση δεν είναι απλώς ερωτικού ή αισθησιακού χαρακτήρα, αλλά ως εκ του προορισμού της προκαλεί όντως με ολοφάνερο τρόπο ("προδήλως") τη γενετήσια διέγερση.
Και δεύτερον, ότι η επιβολή ποινής κατ' ά. 348 Α ΠΚ δεν θα πρέπει να επισυμβαίνει εάν δεν ερευνηθεί προηγουμένως με εξαντλητικό
τρόπο ότι πληρούται –πέραν της αντικειμενικής- και η υποκειμενική
υπόσταση του αδικήματος. Ειδικότερα:
Ως προς το ηλικιακό όριο, θα πρέπει να εξετασθεί εάν ο φερόμενος ως δράστης πείσθηκε από τις τυχόν διαβεβαιώσεις των διακινητών του πορνογραφικού υλικού ότι οι απεικονίσεις του εν λόγω υλικού αφορούσαν πρόσωπα άνω των 18 ετών (πάντως η εξέταση αυτή
επιβάλλεται να συνδυασθεί και με το κατά πόσον είναι αντικειμενικά
βάσιμη η εντύπωση ότι το απεικονιζόμενο πρόσωπο είναι ενήλικο,
σύμφωνα με όσα τονίσθηκαν ανωτέρω, σελ. 267). Επίσης, ως προς
την εικονικότητα ο φερόμενος ως δράστης θα πρέπει να εκλαμβάνει, κατ' αντικειμενικά κριτήρια, την απεικόνιση ως αληθοφανή και
επιπλέον να έχει τη δυνατότητα να αποδείξει ότι τα απεικονιζόμενα πρόσωπα είναι ενήλικα (αντίστοιχη δυνατότητα τέτοιας απόδειξης προβλέπεται π.χ. από το γαλλικό δίκαιο: ά. 227-23.4 γαλλΠΚ).
Περαιτέρω ως προς την "κατοχή", απαιτείται να αποδειχθεί, από υπο-
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κειμενική άποψη, η βούληση του φερόμενου ως δράστη για εξουσίαση και ακώλυτη πρόσβαση στο πορνογραφικό υλικό, υπό την έννοια
της γνώσης και βούλησης για σταθερή αποθήκευση και διατήρηση
των επίμαχων δεδομένων. Αντίστροφα, δεν αρκεί στην περίπτωση κατοχής η απλή γνώση ύπαρξης του υλικού, ούτε και μπορεί να θεωρηθεί
ως κατοχή η αποθήκευση υλικού για επιστημονικούς ή καλλιτεχνικούς
λόγους44. Τέλος ως προς την ποινική μεταχείριση, θα πρέπει η επιβαρυντική περίσταση της κατά συνήθεια κατοχής να συσχετίζεται απαραίτητα με τη νομική έννοια που αποδίδει το ποινικό μας δίκαιο στον
όρο "κατά συνήθεια": Ότι δηλ. πέρα από την επανειλημμένη τέλεση,
θα αποδεικνύεται στην εκάστοτε υπό κρίση υπόθεση και σταθερή ροπή του δράστη για τέλεση αυτού του εγκλήματος ως στοιχείο της
προσωπικότητάς του45, επί τη βάσει επίσημης ψυχιατρικής πραγμα44. Υπενθυμίζεται ότι και κατά το ά. 5§1 της Οδηγίας της 13.12.2011, γίνεται ρητή μνεία του ότι τα αδικήματα της παιδικής πορνογραφίας είναι τιμωρητέα
(μόνον) όταν τελούνται «εκ προθέσεως και χωρίς δικαίωμα», ενώ στο Προοίμιο
της Οδηγίας (αρ. 17) διευκρινίζεται ότι με τον όρο «χωρίς δικαίωμα» νοείται συμπεριφορά που συνδέεται με πορνογραφικό υλικό το οποίο δεν έχει, για παράδειγμα, ιατρικούς, επιστημονικούς ή συναφείς σκοπούς (πρβλ. και §184b.5 γερμΠΚ και
ά. 197 §5 ελβΠΚ).
45. Για τα στοιχεία προσωπικότητας και ψυχοσύνθεσης ενός παιδόφιλου βλ.
π.χ. Ορ. Γιωτάκου, Σεξουαλική Επιθετικότητα και Παραφιλίες, Αιτιολογία – Εκτίμηση – Αντιμετώπιση, Αθήνα: Εκδ. Βήτα, 2004, σελ. 37-50 επ., καθώς και τη σύντομη ανάλυση στο εγχειρίδιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας: Ταξινόμηση Ψυχικών Διαταραχών και Διαταραχών της Συμπεριφοράς. Κλινικές περιγραφές και οδηγίες για τη διάγνωση, απόδοση στα Ελληνικά και επιμέλεια υπό Κ. Στεφανή, Κ. Σολδάτου και Β. Μαυρέα, Γενεύη/ Αθήνα: εκδ. Βήτα, 1997, αρ. F65.4, σελ. 276. Επίσης, από νεότερη εργασία του Ορ. Γιωτάκου που αναφέραμε ήδη ανωτέρω (σημ. 12)
με θέμα «Πορνογραφία και Διαδίκτυο», ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ενδεχόμενο η συχνή χρήση των διαδικτυακών πορνογραφικών τόπων να προκαλεί
στον χρήστη εξάρτηση, η οποία είτε παίρνει τη μορφή καταναγκαστικής κατανάλωσης πορνογραφικού υλικού, είτε εξάρτησης από διαδικτυακές σεξουαλικές σχέσεις
(cybersex relationships). Για το θέμα αυτό βλ. και τη μελέτη του Γιάννη Ηλία, Διαδικτυακή πορνογραφία και σεξουαλική παραβατικότητα, στο προαναφερθέν συλλογικό έργο Ορ. Γιωτάκου/ Βικτ. Πρεκαντέ (επιμ.), όπ.π. (σημ. 6), 324-339: 333 επ.
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τογνωμοσύνης κατ' ά. 352 Α ΠΚ46.
Μόνον εάν χωροθετηθούν τα όρια της τιμώρησης με την ανωτέρω προσήκουσα ερμηνευτική ακριβολογία που επιβάλλει η ασφάλεια
δικαίου και, συνάμα, με σεβασμό των συνταγματικών δικαιωμάτων του
πολίτη, θα επιτύχει η κοινωνία μας να βρει τη χρυσή τομή για αποτελεσματική αλλά και δίκαιη εφαρμογή της διάταξης του ά. 348 Α ΠΚ,
όπως άλλωστε αρμόζει σε ένα Κράτος Δίκαιου.

(δ) Δυνατότητες αντιμετώπισης του προβλήματος
της (διαδικτυακής) πορνογραφίας ανηλίκων
Το πρόβλημα της (διαδικτυακής) πορνογραφίας ανηλίκων εντάσσεται συνήθως, όπως φάνηκε και από τις προαναφερθείσες (ανωτ.,
σελ. 258 επ.) συμβάσεις ή άλλα διακρατικά κείμενα, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της γενετήσιας εκμετάλλευσης, εμπορίας και κακοποίησης
ανηλίκων. Αντίστοιχου βεληνεκούς είναι και οι δυνατότητες για προληπτική, ιδίως, αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως οι δυνατότητες αυτές αποκρυσταλλώνονται στα εν λόγω διακρατικά κείμενα, αλλά και σε
δύο σημαντικές Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, εν μέρει επικαλυπτόμενες μεταξύ τους: τη Σύσταση R (91)11, με αντικείμενο τη
Σεξουαλική Εκμετάλλευση, Πορνογραφία, Πορνεία και Εμπορία Παιδιών και Νεαρών Ενηλίκων (υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης την 9.9.1991) και τη Σύσταση R
Γενικότερα για το πρόβλημα του εθισμού στο διαδίκτυο βλ. και τη φερώνυμη μελέτη μου στο ηλεκτρονικό εγκληματολογικό περιοδικό www.theartofcrime.gr, τχ 16,
Νοέμβριος 2010 και κατωτ. σελ. 280 επ.
46. Τούτο σημαίνει ότι θα πρέπει μέσω της εν λόγω πραγματογνωμοσύνης να
διαγνωσθεί ότι ο δράστης λόγω της συχνής επανάληψης «έχει συνηθίσει και εξοικειωθεί τόσο πολύ με την διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος, ώστε κάθε επανάληψη [να] είναι για αυτόν απολύτως «φυσιολογική»/αυτονόητη, χωρίς αναστολές ή σκέψη» –βλ. Χρ. Μυλωνόπουλου, Ποιν. Δίκαιο, Γεν. Μέρος ΙΙ, Αθήνα: Δίκαιο
και Οικονομία, 2008, §32.Ι.2.2.3, σελ. 334 και σημ. 24.
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(2001)16, με αντικείμενο την Προστασία των Παιδιών ενάντια στη
Σεξουαλική Εκμετάλλευση (υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών την 31.10.2001)47.
Από το πλέγμα αυτών των ρυθμίσεων θα μπορούσε κανείς σε σχέση με την πορνογραφία ανηλίκων να συναγάγει, με εντελώς συνοπτικό
και επιγραμματικό τρόπο, πέντε ειδικότερες ιδέες-υποδείξεις, τις οποίες τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά επίσης του ΟΗΕ
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα και η χώρα μας, έχουν αναλάβει συμβατικά την υποχρέωση να υλοποιήσουν:
m Ενημέρωση των γονέων ή προσώπων/οργανώσεων που έχουν τακτική επικοινωνία με ανηλίκους, αλλά και του ευρύτερου κοινού, από κρατικές αρχές ή ΜΚΟ48, για τους κινδύνους της διαδικτυακής σεξουαλι47. Για τη μετάφραση των δύο αυτών Συστάσεων βλ. ιδίως Αγγ. Πιτσελά, Κείμενα Αντεγκληματικής Πολιτικής Διεθνή και Ευρωπαϊκά, Β’: Δίκαιο Ανηλίκων,
Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 20064, αντίστοιχα σελ. 463 επ. και 482
επ. Ως προς ορισμένες άλλες συναφείς Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης,
όπως η R (1996) 1099 για τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων (on the sexual
exploitation of children), η R (1996) 1286 για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για
ανηλίκους (on a European strategy for children), η R (1998) 1371 (από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης) για την κακοποίηση και
παραμέληση ανηλίκων (on abuse and neglect of children) και η R (2000) 11 για
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρωπίνων όντων με σκοπό τη σεξουαλική τους
εκμετάλλευση (on action against trafficking of human beings for the purpose of
sexual exploitation), βλ. τον αντίστοιχο ιστότοπο του Συμβουλίου της Ευρώπης
(http://www.coe.int/).
48. Π.χ. από την εθελοντική οργάνωση ALPO (Anti-Child Porn Org.: www.
antichildporn.org), που έχει θέσει ως αποστολή της την αντιμετώπιση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων μέσω του διαδικτύου. Επίσης, στη χώρα μας λειτουργεί η ανοικτή γραμμή Safe Line (www.safeline.gr), που δέχεται καταγγελίες για δικτυακούς τόπους ή χώρους συνομιλιών με εικόνες κακομεταχείρισης ανηλίκων κ.λπ.
Επίσης λειτουργεί η ιστοσελίδα vodafone.gr/bsafeonline. Για αντίστοιχες πρωτοβουλίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών βλ. ιδίως Ath.P. Sykiotou, Trafficking in human
beings: Internet recruitment, Council of Europe: Directorate General of Human
Rights and Legal Affairs, Strasbourg 2007, σελ. 109 επ. –πρβλ. Χρ. Τσουραμάνη/Ε.
Χαϊνά, Η Εγκληματολογία στο Διαδίκτυο, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας,
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κής εκμετάλλευσης ανηλίκων και για τους τρόπους περιορισμού της
πρόσβασης σε πορνογραφικό υλικό, π.χ. μέσω ειδικών φίλτρων49 (Σύσταση Συμβουλίου Ευρώπης της 31.10.2001, αρ. 26 και 4750). Αξιοσημείωτο είναι εδώ ότι το γαλλικό Υπουργείο Δικαιοσύνης "ανέβασε"
από το 2001 ειδική ιστοσελίδα (https://www.internet-signalement.
gouv.fr/), όπου ενημερώνει γονείς και παιδιά για τους κινδύνους του
διαδικτύου και για τα διαθέσιμα μέσα προστασίας. Με την ίδια ιστοσελίδα παρέχεται μάλιστα η δυνατότητα για ανώνυμη καταγγελία ύποπτων ιστοσελίδων51. Με ανάλογο σκεπτικό, συνιστάται από το Συμβούλιο της Ευρώπης η δημιουργία τηλεφωνικών γραμμών για καταγγελίες περιπτώσεων παιδικής πορνογραφίας ή υποκίνησης σε παιδική
πορνεία μέσω ιστοσελίδων (Σύσταση της 31.10.2001, αρ. 27)52, καθώς και η πληροφόρηση του κοινού ως προς τον αριθμό των διώξεων
2007, σελ. 172, 180.
49. Τέτοια φίλτρα προσφέρονται από ορισμένα προγράμματα, όπως π.χ. τα
«Cyberpatrol», «Cybersitter», «NetNanny», «Surfwatch», ενώ υπάρχουν
και συστήματα βαθμολόγησης βασιζόμενα στο σύστημα PICS (Platform for
Internet Content Selection) –πρβλ. Klaus Laubenthal, Sexualstraftaten, Berlin/
Heidelberg: Springer, 2000, αρ. 750, σελ. 229 και τις εκεί υποσημειώσεις
50. Πρβλ. ά. 9 §§2,5 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου και ά. 5§1, α. 6, α. 8, α.
9 της Σύμβασης της 25.10.2007 του Συμβουλίου της Ευρώπης.
51. Πρβλ. Δημ. Κιούπη/ Αιμ. Ιωαννίδου (επιμ.), όπ.π., (σημ. 13), σελ. 95. Αξίζει να καταγραφούν εδώ και ορισμένες άλλες ιστοσελίδες παρόμοιου περιεχομένου
ανά τον κόσμο, που αναφέρονται στη διπλωματική εργασία της Γεωργ. Κιουλέπογλου (ανωτ., σημ. 24): www.cyberangels.org, www.asacp.org, www.missingkids.
com, (Αμερική), www.iwf.org.uk (Ηνωμένο Βασίλειο), www.fsm.de, (Γερμανία),
www.meldpunt.org, (Ολλανδία), www.pointdecontact.net (Γαλλία), www.poliisi.
fi, (Φιλανδία), www.hotline.ie (Ιρλανδία). Ως προς τις επιμέρους δράσεις των αντίστοιχων οργανώσεων και ιδίως της αμερικανικής Cyberangels και της βρετανικής
Inhope, βλ. ιδίως τις σχτ. εισηγήσεις των υπευθύνων τους Parry Aftab και Ruth
Dixon στον Τόμο Πρακτικών: Ίδρυμα για το Παιδί και την Οικογένεια/ Unesco, Σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών και παιδοφιλία στο Internet, Αθήνα: Ι. Σιδέρης,
2000, 225-229 και 191-196.
52. Πρβλ. και ά. 13 και 12 της Σύμβασης της 25.10.2007 του Συμβουλίου
της Ευρώπης.
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και καταδικών για πορνογραφία ανηλίκων, έστω και αν πρόκειται για
απλή κατοχή τέτοιου υλικού, αλλά με εξασφάλιση της ανωνυμίας των
εμπλεκομένων ανηλίκων53 (Σύσταση της 9.9.1991, αρ. 4 και Σύσταση
της 31.10.2001, αρ. 46).
m Εξασφάλιση συνεργασίας ανάμεσα στους παρόχους υπηρεσιών
στο διαδίκτυο και στις Αρχές, καθώς και γενικότερη αφύπνιση και κινητοποίηση αυτών των παρόχων, ώστε μέσω της συνεργασίας αυτής
να εντοπίζονται και να καταπολεμούνται τα ποικίλα διαδικτυακά μέσα
με τα οποία επιχειρείται σεξουαλική εκμετάλλευση των ανηλίκων (π.χ.
σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνίας) (Σύσταση της 31.10.2001, αρ.
23, 22). Στο πλαίσιο αυτό οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει επίσης να
ενθαρρυνθούν για την ανάπτυξη ενός κώδικα συμπεριφοράς κατάλληλου για τις σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνίας (ιδίως μεταξύ ανηλίκων), καθώς και για τον εντοπισμό καταχρήσεων αυτού του κώδικα, ώστε να λαμβάνονται μέτρα κατά των παραβατών (Σύσταση της
31.10.2001, αρ. 24)54.

53. Σχετικά με την ανωνυμία των ανηλίκων βλ. επίσης ά. 8 §1.ε του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου, ά. 352Β ΠΚ και ά. 31 §1.ε της Σύμβασης της 25.10.2007 του
Συμβουλίου της Ευρώπης.
54. Για την εν γένει ευθύνη των παρόχων στη διακίνηση διαδικτυακού υλικού
βλ. ιδίως την Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΕ, γνωστή ως Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, όπως αυτή ενσωματώθηκε
στο ελληνικό δίκαιο με το π.δ. 131/2003 (ΚΝοΒ 51:2003, 693 επ.) –πρβλ. Θεόδ.Ν.
Κριθαρά, Ποινικό Δίκαιο & Διαδίκτυο, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2009, ιδίως
σελ. 50 επ. και Yaman Akdeniz, όπ.π. (σημ. 31), σελ. 237 επ. Πρβλ. σε γενικότερο
επίπεδο και Χρ. Δημόπουλο, Εγκλήματα της Γενετήσιας Εκμετάλλευσης Ανηλίκων,
Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2006, σελ. 26 επ., όπου καταγράφονται (με παραπομπές σε σχτ. βιβλιογραφία) ενδιαφέρουσες προτάσεις για μείωση της διαδικτυακής
πορνογραφίας ανηλίκων. Μεταξύ των προτάσεων αυτών είναι π.χ. η αφαίρεση τέτοιων ιστοσελίδων από εταιρείες προμήθειας η/υ που διενεργούν «κυβερνοπεριπόλους», η λήψη πρωτοβουλιών για την αυτορρύθμιση της βιομηχανίας ηλεκτρονικών υπολογιστών (computer industry self-regulation –περί αυτής βλ. και Yaman
Akdeniz, όπ.π. σημ. 31, σελ. 248 επ.), το μπλοκάρισμα πιστωτικών καρτών όταν διαπιστώνεται ότι μέσω αυτών πρόκειται να πληρωθεί πορνογραφικό υλικό (απαραί-
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m Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας προς εντοπισμό εταιρειών,
ενώσεων (ευθύνη νομικών προσώπων55) ή και ατόμων σε δύο η περισσότερες χώρες, που χρησιμοποιούν ανηλίκους για την παραγωγή και την
εν συνεχεία διακίνηση πορνογραφικού υλικού (Σύσταση της 9.9.1991,
αρ. 3 και ά. 6 και 10§1 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου56). Επίσης
αναγκαία κρίνεται η συνεργασία για τον εντοπισμό του "εξυπηρετητή" (server), δηλ. του φορέα όπου αποθηκεύεται το υλικό, δεδομένου
ότι αρκετές φορές η αποθήκευση αυτή γίνεται σε απομακρυσμένες περιοχές όπου η Interpol δεν έχει δικαιοδοσία. Στις περιπτώσεις αυτές, οι
Αρχές παρεμβαίνουν στον τόπο διαχείρισης της ιστοσελίδας57 (πρβλ.
ά. 17 της Οδηγίας της 13.12.2011). Η κατάργηση τέτοιων ιστοσελίδων ή η φραγή στην πρόσβασή τους αποτελούν περαιτέρω πρόσφορα
μέτρα προς αντιμετώπιση του προβλήματος (ά. 25 της εν λόγω Οδηγίας).

τητη η σύναψη σχετικής συμφωνίας με τράπεζες, πολυκαταστήματα κ.λπ.), η τοποθέτηση δικτυακών φίλτρων (webfilters) από εταιρείες που θέλουν να αποκλείσουν
την πρόσβαση υπαλλήλων τους σε ιστοσελίδες πορνογραφίας ανηλίκων, κ.λπ. Μια
ακραία μορφή αντίδρασης κατά του φαινομένου της πορνογραφίας ανηλίκων είναι
η υποκλοπή, μέσω «κυβερνοπειρατείας» (hacking), λεπτομερειών για την εγγραφή ενός ατόμου ως μέλους σε πορνοσελίδα και για την πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε από αυτό κατά την εν λόγω εγγραφή, έτσι ώστε όσοι εμπλέκονται στην
κατοχή πορνογραφικού υλικού να κινδυνεύουν με δημόσια ανάρτηση των στοιχείων τους και των πιστωτικών τους καρτών. Μια τέτοια ενέργεια από «κυβερνοπειρατές» με το όνομα «The Consortium» σημειώθηκε ήδη στις ΗΠΑ εις βάρος της
ηλεκτρονικής εταιρείας Digital Playground, αλλά μόνο με μορφή προειδοποίησης
και χωρίς να γίνει εν τέλει ανάρτηση των στοιχείων –βλ. εφημ. «δημοκρατία» της
15.3.2012, σελ. 33.
55. Πάντως δεν φαίνεται να έχουν θεσπισθεί στο ελληνικό δίκαιο διοικητικές
κυρώσεις για νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται σε πράξεις εμπορίας ανθρώπων και
σωματεμπορίας, εκτός εάν πρόκειται για αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος ή επιχείρησης όπου τελέσθηκε το αδίκημα κατ’ ά. 11§6 ν. 3064/2002 –πρβλ.
Ελ. Συμεωνίδου-Καστανίδου, όπ.π., (σημ. 19), σελ. 50.
56. Πρβλ. ά. 26, ά. 27, ά. 38 της Σύμβασης της 25.10.2007 του Συμβουλίου
της Ευρώπης.
57. Πρβλ. Δ. Κιούπη/ Αιμ. Ιωαννίδου (επιμ.), όπ.π., σελ. 145.
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m Λήψη μέτρων για τον εντοπισμό όσων μετέρχονται διακίνηση
κ.λπ. παιδικής πορνογραφίας (π.χ. με απόκτηση πληροφοριών για το
ποινικό τους μητρώο και το γενετικό τους προφίλ, καθώς και με γενικότερη αξιοποίηση σχετικών δεδομένων) (ά. 10§§2,3 της Οδηγίας της
13.12.2011 και Σύσταση της 31.10.2001, αρ. 2558). Επίσης, επιβολή
στους (φερόμενους ως) δράστες μέτρων που περιορίζουν τους κινδύνους επαφής τους με παιδιά (π.χ. απαγόρευση άσκησης συναφών επαγγελματικών δραστηριοτήτων: ά. 10§1 της Οδηγίας της 13.12.2011)
αλλά και που τους βοηθούν, με συναίνεσή τους, να ενταχθούν σε προγράμματα κατάλληλα για την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των κινδύνων επανάληψης αδικημάτων σεξουαλικού χαρακτήρα εις βάρος ανηλίκων (ά. 24 της Οδηγίας της 13.12.201159). Σε τέτοια προγράμματα
θα πρέπει να μπορούν να ενταχθούν με τη θέλησή τους και πρόσωπα
που απλώς φοβούνται ότι μπορούν να διαπράξουν εγκλήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης κ.λπ. εις βάρος ανηλίκων (ά. 7 της Σύμβασης της
25.10.2007).
m Ενίσχυση της στήριξης των ανηλίκων που εμπλέκονται σε κυκλώματα παιδικής πορνογραφίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης60 (ά.
19 και 20 της Οδηγίας της 13.12.2011, ά. 8§1.δ και 9§3 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου καθώς και ά. 352Α §§3-5ΠΚ)61.

58. Επίσης: ά. 37 της Σύμβασης της 25.10.2007 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ως προς τα νέα συστήματα εντοπισμού δραστών παιδικής πορνογραφίας από
τις διωκτικές αρχές (invisible web), βλ. π.χ. εφημ. «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία»
της 27.11.2011, σελ. 44.
59. Πρβλ. ά. 15-17 της Σύμβασης της 25.10.2007 του Συμβουλίου της Ευρώπης και ά. 352 Α §§ 1,2,5 ΠΚ.
60. Περιέργως η στήριξη και αρωγή αυτή, μολονότι προβλέπεται στο ά. 12
ν. 3064/2002 για θύματα (ανήλικα και ενήλικα) των εγκλημάτων που προβλέπονται στα ά. 323, 323 Α, 349, 351 Α του ΠΚ, δεν αφορά τα θύματα της πορνογραφίας ανηλίκων, τα οποία επίσης χρήζουν ευλόγως ψυχολογικής υποστήριξης, ώστε να
(επαν)αποκτήσουν την αυτοπεποίθηση και συναίσθηση της αξίας τους.
61. Βλ. επίσης ά. 11§1 και ά. 14 της Σύμβασης της 25.10.2007 του Συμβουλίου της Ευρώπης.
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Ωστόσο, οι "καλές αυτές πρακτικές" έχουν συνήθως ένα "πυροσβεστικό" χαρακτήρα, επιχειρούν δηλ. να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα όταν αυτό έχει αρχίσει πλέον να προσλαμβάνει διαστάσεις. Η έγκαιρη και αποτελεσματική πρόληψη του προβλήματος της σεξουαλικής
εκμετάλλευσης των ανηλίκων και της συναφούς (διαδικτυακής) πορνογραφίας ανηλίκων σε ατομικό επίπεδο μπορεί να επιτευχθεί, κατά τη
γνώμη μου, με ένα μόνο τρόπο: όταν οι γονείς έρχονται κοντά στο παιδί τους, ασχολούνται και συζητούν με αυτό, και γενικότερα όταν καλλιεργούν με αυτό μια σχέση ζεστασιάς και καλής επικοινωνίας. Εξάλλου,
σε ευρύτερο επίπεδο κοινωνίας, η ουσιαστική επίλυση του εν λόγω προβλήματος, όπως ορθά επισημάνθηκε και στο Προαιρετικό Πρωτόκολλο (ά. 10§3), είναι δυνατή μόνον εάν "αντιμετωπισθούν τα αίτια που
βρίσκονται στη ρίζα του προβλήματος, όπως η φτώχεια και η υπανάπτυξη, που συμβάλλουν στο ευάλωτο των παιδιών ως προς την εμπορία
παιδιών, την παιδική πορνεία, την παιδική πορνογραφία και τον παιδικό σεξουαλικό τουρισμό".

Β΄ Ο ΕΘΙΣΜΌΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ62
(α) Eννοια και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
Ο εθισμός και η εξάρτηση από το διαδίκτυο (internet addiction
disorder: IAD) αποτελεί, σύμφωνα με ορισμένους στοχαστές63 τη "νέα
αρρώστια του αιώνα". Πρόκειται βέβαια για παθολογική κατάσταση
η οποία, μολονότι δεν έχει χαρακτηρισθεί ακόμη επισήμως ως νόσος
ψυχικής – διανοητικής διαταραχής από την Αμερικανική Ψυχιατρική

62. Η μελέτη αυτή δημοσιεύθηκε ως κύριο άρθρο στο ηλεκτρονικό περιοδικό
www.theartofcrime.gr, που εκδίδεται από το Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τχ. 16, Νοέμβριος 2010.
63. Κώστας Γεωργουσόπουλος, «Τα Νέα» της 7-8.2.2209, σελ. 52.
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Εταιρεία64, παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με παρεμφερείς μορφές
εξαρτήσεων, όπως η εξάρτηση από τις ουσίες, το οινόπνευμα και τα τυχερά παιχνίδια.
Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της κατάστασης είναι ακριβώς το
ότι γίνεται υπερβολική χρήση του διαδικτύου σε βαθμό ώστε να παραμελούνται από τον χρήστη βασικές βιολογικές και κοινωνικές του ανάγκες, όπως ο ύπνος, το φαγητό, οι σχέσεις με το περιβάλλον, οι επαγγελματικές κ.λπ. υποχρεώσεις, η σωματική υγιεινή και η εξωτερική εμφάνιση. Ασχολείται έτσι ο χρήστης ώρες ατέλειωτες μπροστά σε μιαν
οθόνη υπολογιστή: Παίζει ηλεκτρονικά παιχνίδια μέσα από την υιοθέτηση ρόλων και χαρακτήρων (role – playing games) ή και άλλα παιχνίδια με έντονο το στοιχείο της τύχης (π.χ. ηλεκτρονικά καζίνο), επικοινωνεί μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, fora, chat rooms (δωμάτια ηλεκτρονικής συζήτησης), blogs (ιστολόγια) και ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail), ή κάνει περιήγηση σε θέματα γενικής πληροφόρησης, μουσικής, ταινιών, οπτικοακουστικών αρχείων (youtube) αλλά
και πορνογραφίας. Στο περιθώριο αυτών των δραστηριοτήτων ενδέχεται ακόμη να συμμετέχει σε αγοραπωλησίες, πλειστηριασμούς και ηλεκτρονικό εμπόριο, να μαθαίνει μια ξένη γλώσσα ή να διαβάζει ένα ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) ακούγοντας ραδιόφωνο.
Bεβαίως είναι προφανές ότι δεν μπορεί το διαδίκτυο να «ενοχοποιηθεί» για τις όποιες παρεκκλίσεις από έναν εντός φυσιολογικών
ορίων τρόπο χρήσης του, διότι το πρόβλημα με κάποιον που αρέσκεται π.χ. να παίζει επί ώρες και σε σημείο «πώρωσης» τυχερά παιχνίδια
αφορά την εξάρτησή του από τα τυχερά αυτά παιχνίδια και όχι την τυχόν εξάρτησή του από το διαδίκτυο, το οποίο εν προκειμένω λειτουργεί απλώς ως όχημα και μέσον αυτής της εξάρτησης. Όμως, είναι εξίσου προφανές ότι, στο μέτρο κατά το οποίο το διαδίκτυο παρέχει άμεση πρόσβαση σε πλήθος «αγαπημένων» για τον χρήστη δράσεων,
όπως αυτές που αναφέρθηκαν αμέσως πριν, ο χρήστης που κάνει χρή64. Πρβλ. για τη συζήτηση στο θέμα αυτό http://priory.com/psychiatry/
Internet_Addiction.htm

340

V. Ο ανήλικος ως θύμα

ση του διαδικτύου καθ’ υπερβολή και που βρίσκεται καθηλωμένος σε
μία οθόνη επί 15 ώρες την ημέρα, μεταπηδώντας συνεχώς και –συνήθως- άσκοπα από τη μία δράση στην άλλη, μετατρέπει τελικά το διαδίκτυο από μέσο σε αυτοσκοπό, με την έννοια ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτό και ότι άρα εξαρτάται άμεσα αυτό.
Μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία Ηλία (24 ετών), που εγκλωβίσθηκε για κάποιο διάστημα σε αυτή την ψηφιακή ραστώνη, διηγήθηκε
αργότερα την εμπειρία της όταν, λόγω ενός μολυσμένου από ιό αρχείου, έμεινε ξαφνικά χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή για δύο εβδομάδες:
Αρχικά πανικοβλήθηκε, αλλά στη συνέχεια είδε τα πράγματα διαφορετικά. Σήμερα πλέον, χωρίς να αρνείται τις "μικρές χαρές" του διαδικτύου, δηλ. να επικοινωνεί με μακρινούς φίλους και να «κατεβάζει»
(downloading) τραγούδια και ταινίες, προτιμά μιαν ουσιαστικότερη
επαφή με τη ζωή, όπως το να πηγαίνει στα μαγαζιά με τις φίλες της για
ψώνια, να επικοινωνεί μαζί τους πίνοντας έναν καφέ και να διαβάζει ένα
αληθινό βιβλίο -όχι ένα e-book!65
Ωστόσο στις περισσότερες των περιπτώσεων ενός πραγματικού
εθισμού από το διαδίκτυο, οι συνέπειες είναι πολύ πιο οδυνηρές και πολύ πιο δύσκολο να ξεπεραστούν: Όπως και ο εξαρτημένος από ουσίες,
έτσι και ο "διαδικτυομανής"66, ωθείται στη χρήση του διαδικτύου κατά τρόπο ψυχαναγκαστικό, θεωρεί, δηλ., ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε χωρίς το διαδίκτυο και συνακόλουθα βιώνει ολοένα και περισσότερο την επιθυμία και ανάγκη να καθηλώνεται μπροστά στην οθόνη, με
αποτέλεσμα να αισθάνεται ιδιαίτερη ευφορία μπροστά στον υπολογιστή του, αλλά και άγχος, εκνευρισμό, θυμό και κατάθλιψη όταν απομακρύνεται από αυτόν (σύνδρομο στέρησης). Ακόμη, αδιαφορεί για τον
οικογενειακό και κοινωνικό του περίγυρο, προσπαθώντας ταυτόχρονα να συγκαλύψει από όλους το πρόβλημά του, παραμελεί άλλες σημαντικές δραστηριότητες (π.χ. εργασία, έξοδοι, σχολείο, αθλητισμός) και
65. Βλ. εφημ. «Το Βήμα» της 4.4.2010, σελ. Α40.
66. Ο όρος προτάθηκε από τον Σπ. Μανουσέλη στην «Ελευθεροτυπία» της
27.3. 2010, σελ. 21.
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εμφανίζει από άποψη σωματικής υγείας, ημικρανίες, διαταραχές στον
ύπνο, στρες, διατροφικές διαταραχές, παχυσαρκία, μυοσκελετικά προβλήματα, καθώς και πόνους στη μέση, στον καρπό και στα μάτια. Σ'
ένα γενικότερο επίπεδο, ο εθισμός στο διαδίκτυο συνεπάγεται κρίση
στις οικογενειακές σχέσεις, αποβολές για τον μαθητή από το σχολείο,
και, ως προς τους ενήλικες, κατεστραμμένους γάμους, απολύσεις από
την εργασία, σώρευση χρεών (λόγω της ενασχόλησης με τυχερά παιχνίδια), σεξουαλικές παρενοχλήσεις (ιδίως εις βάρος ανηλίκων) και άλλες παρεμφερείς προβληματικές καταστάσεις67.
Συνήθως ο εθισμός στο διαδίκτυο πλήττει περισσότερο άτομα
εσωστρεφή και μοναχικά, που νιώθουν -μέσω του διαδικτύου- να ξεφεύγουν από τη μίζερη καθημερινότητά τους, να αποκτούν δύναμη για
να πραγματώνουν τα "θέλω" τους, και να ζουν, όπως εύστοχα ειπώθηκε
από την Κατερίνα Μάτσα68, «μια ψηφιακή "δεύτερη ζωή" (second life),
γεμάτη με εκπληκτικές εμπειρίες, ευκαιρίες και σχέσεις που [οι χρήστες] δεν μπορούν να πραγματώσουν στη ζωή τους».
Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς και οι διδάσκοντες του σχολείου
μπορούν να έχουν υπόψη τους ορισμένες εξωτερικές ενδείξεις, που εμφανίζονται εντονότερα σε ανήλικους με προβλήματα διαδικτυακού εθισμού69:
• Υπερβολική κόπωση: Tο παιδί έχει μεγάλη δυσκολία να ξυπνήσει το πρωί και στη συνέχεια δείχνει ξενυχτισμένο και νυσταλέο
• Προβλήματα στο σχολείο: Mειώνεται συνεχώς η επίδοση του
παιδιού στο σχολείο
• Αποστασιοποίηση από φίλους και οικογένεια: Tο παιδί δεν επικοινωνεί με τον περίγυρό του
• Μειωμένο ενδιαφέρον για αγαπημένες συνήθειες (χόμπυς): Πέ-

67. Βλ. www.ukessays.com/essays/information-technology/internetaddiction.php, σελ. 3.
68. Στην «Καθημερινή της 22.11.2009, σελ. 31
69. Βλ. www.ukessays.com/essays/information-technology/internetaddiction.php, σελ. 3
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ραν του διαδικτύου, όλες οι άλλες δραστηριότητες γίνονται για το παιδί χωρίς ουσιαστική σημασία και αξία
• Απειθαρχία: Το παιδί «δεν ακούει λόγια» στη σχέση του με
τους γονείς του και αντιδρά με θυμό στις όποιες υποδείξεις τους, ενώ
από την άλλη πλευρά τους λέει ψέματα ότι δεν ασχολείται με το διαδίκτυο.

(β) Εκταση του φαινομένου
Βέβαια, σε αντίθεση προς άλλες χώρες με καταπιεστικούς όρους
ζωής, όπου το διαδίκτυο λειτούργησε ως "πλατφόρμα ελεύθερης έκφρασης"70, στην ελαφρώς ανέμελη Ελλάδα με τον καθαρό ουρανό και
με την πανταχόθεν έλλειψη καταπίεσης (υψηλά επίπεδα ανοχής ακόμη
και στις παρανομίες ή ανομίες των άλλων), η ενασχόληση με το διαδίκτυο και ο εθισμός σε αυτό δεν φαίνονται εκ πρώτης όψεως να έχουν
προσλάβει ιδιαίτερα μεγάλη έκταση (είμαστε πάντως η 3η χώρα πανευρωπαϊκά στην κοινωνική δικτύωση/ social networking, με ποσοστό 63%71, αν και η τάση είναι σαφώς αυξητική, τουλάχιστον εάν κρίνει κανείς από τη συνεχή αύξηση των χρηστών διαδικτύου και στην Ελλάδα από έτος σε έτος και συγκεκριμένα από 3% το 1999, σε 38% το
200672).
Ειδικότερα, μεγάλη έξαρση παρουσιάζει ο διαδικτυακός εθισμός
σε χώρες όπως η Κίνα, όπου το ποσοστό νέων ηλικίας 13 – 30 ετών με
εθισμό στο διαδίκτυο είναι περί το 12% - 13%, και η Ν. Κορέα, όπου
καταγράφεται ένα ποσοστό περίπου 30% νεαρών κάτω των 18 ετών
με σοβαρό κίνδυνο να παρουσιάσουν εθιστική συμπεριφορά στο δια-

70. Έτσι για την περίπτωση της Κίνας η Ειρήνη Ανδριοπούλου σε εμπεριστατωμένη μελέτη της που δημοσιεύτηκε στο περ. «Συχνότητες», έκδ. ΙΟΜ, τχ. 5,
Ιαν. – Μάρτιος 2009, σελ. 46
71. Βλ. εφημ. City Press της 10.11.2009, σελ. 3
72. Βλ. εφημ. «Καθημερινή» της 21.10.2009
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δίκτυο73. Εξάλλου στις ΗΠΑ, όπως προέκυψε από έρευνα του Ιδρύματος Kaiser Family σε 2.000 μαθητές 8 – 18 ετών, τα παιδιά αυτής της
ηλικίας περνούν 7,5 ώρες την ημέρα μπροστά στην τηλεόραση και τον
υπολογιστή και άλλες 2,5 ώρες μιλώντας στο κινητό τους ή στέλνοντας
μηνύματα74. Μάλιστα σχετικώς πρόσφατα διαπιστώθηκε από την Καθηγήτρια Τanya Luhrmann (Παν/μιο Stanford Η.Π.Α.) ότι τα νέα
"έξυπνα" κινητά τηλέφωνα τύπου iPhone της Apple τείνουν να αντικαταστήσουν (τουλάχιστον στην Αμερική) τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις άλλες παρεμφερείς ηλεκτρονικές συσκευές σε τέτοιο βαθμό, ώστε, σύμφωνα με τις απαντήσεις 175 φοιτητών της, ηλικίας 18 22 ετών, οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 69% να δηλώσουν ότι είναι πιθανότερο, βγαίνοντας από το σπίτι τους, να ξεχάσουν το πορτοφόλι τους,
παρά το κινητό τους και ότι σε ποσοστό 44% να κατατάξουν τον εαυτό
τους, αντίστοιχα, στην κατηγορία του "εθισμένου" στο κινητό (10%)
ή εκείνου που βρίσκεται στο κατώφλι του εθισμού (34%)75. Αντίθετα
στην Ευρώπη –με όλες τις επιφυλάξεις για τέτοιου είδους διακρατικές
συγκρίσεις σχετικά ανόμοιων μεγεθών– οι αριθμοί φαίνονται να είναι
μικρότεροι: Περί το 5 -10% είναι τα ποσοστά εθισμού για το Ηνωμένο Βασίλειο και –ως προς την Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Μονάδας Εφηβικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών- περί το 1% στην
περιοχή της Αττικής για 897 ερωτηθέντες μαθητές ηλικίας 15 ετών.
Ωστόσο, τα ποσοστά αυτά δεν προσφέρονται για εφησυχασμό, δεδομένου ότι στην μεν Αττική αναφέρεται και ένα επιπλέον ποσοστό περί το
12,8% νέων που βρίσκονται σε ένα στάδιο πριν από τον εθισμό76, στη
73. Λήμμα: internet addiction disorder στην en.wikipedia.org, σημ. 31
74. Εφημ. « Τα Νέα» της 30 – 31.1.2010, σελ. 48
75.
Βλ.
http://www.salon.com/life/feature/2010/05/30/iphone_
college_students και το εκτενές δημοσίευμα της Ειρήνης Βενιού στην εφημ. «Το
Βήμα της Κυριακής» της 29.8.2010, ένθετο ΒήμαScience, σελ. 4 – 5
76. Μονάδα Εφηβικής Υγείας: Αρτ. Τσίτσικα, Ελ. Κριτσέλη, Ελ. Κωνσταντουλάκη, Γεωργ. Κορμάς, Αν. Φιλιπποπούλου, Δ. Τουνισσίδου, Αλ. Φρέσκου, Θεοδ. Σπηλιοπούλου, Αμ. Λουίζου, Α. Κωνσταντόπουλος, Δημ. Καφετζής, Μελέτη της Χρήσης και Κατάχρησης του Διαδικτύου σε Ελληνες Εφήβους, Πανεπιστήμιο Αθηνών,

344

V. Ο ανήλικος ως θύμα

δε περιφέρεια της Ελλάδας, χάρη σε συστηματικές έρευνες που διεξήγαγε με τους συνεργάτες του ο Δρ. Κωνσταντίνος Ε. Σιώμος, τότε Ειδικευόμενος Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, διαπιστώνεται ότι στην περιοχή της Θεσσαλίας το ποσοστό εθισμού εφήβων 13 – 18 ετών φθάνει στο 8,2% με διαβαθμίσεις π.χ. μεταξύ Λάρισας (5,9%) και Βόλου (11,7%), ενώ σε πιο
ακριτικές (και απομακρυσμένες) περιοχές, όπως η Κως και η Χίος, τα
ποσοστά εκτοξεύονται αντίστοιχα στο 11,3% και στο 15%!77
Επομένως η κατάσταση στη χώρα μας είναι πολύ σοβαρότερη από
όσο φαίνεται σε ένα πρώτο επίπεδο ανάγνωσης, κυρίως στην περιφέρεια, όπου ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελεί έναν από τους κυριότερους τρόπους απασχόλησης και εκτόνωσης ενός μοναχικού νέου με άπειρο ελεύθερο χρόνο, πολλή μοναξιά και λιγοστές δυνατότητες ψυχαγωγίας έξω από το σπίτι του… Ανάλογα είναι και τα γενικότερα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε μια πανελλαδική έρευνα του
Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (Ι.Ο.Μ.) για τη δημιουργική
και ασφαλή χρήση του διαδικτύου από νέους και νέες 12- 18 ετών το
200878. Διαπιστώθηκε, ειδικότερα, ότι σε ένα υψηλό ποσοστό 13,53%
οι ερωτηθέντες νεαροί δηλώνουν ότι "πάντοτε" ή "συχνά" ξεχνούν βασικά πράγματα, όπως να φάνε, να πιούν νερό ή να κοιμηθούν επειδή
είναι απορροφημένοι από αυτό που κάνουν στο διαδίκτυο (κατ' ουσίαν εδώ πρόκειται για την έννοια του εθισμού, όπως την προσδιορίσαμε στην αρχή αυτής της μελέτης), και, σε αντίστοιχο ποσοστό 12,98%,
2008, περ. Παιδιατρική, 2008, σελ. 382 – 389 και αγγλικό κείμενο στη Εurοpean
Journal of Pediatrics, 2008· πρβλ. www.youth-health.gr/gr/index.php -> στατιστικά στοιχεία
77. Πρβλ. Κ.Ε. Σιώμου/ Ν.Β. Αγγελόπουλου, Διαταραχή Εθισμού στο Διαδίκτυο, Ψυχιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: www.
hasiad.gr/index.php -> Τύπος
78. Υπεύθυνοι έρευνας οι Γιάννης Κατερέλος και Πολυδεύκης Παπαδόπουλος,
με δείγμα 1.300 εφήβων˙ τα πορίσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο,
στο όνομα των δύο υπευθύνων έρευνας, καθώς και στην προαναφερθείσα (σημ. 70)
μελέτη της Ειρ. Ανδριοπούλου.
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ότι γυρνούν στο σπίτι τους από το σχολείο ή κάπου έξω και "κολλάνε"
κατ' ευθείαν στον υπολογιστή. Όμως, εξίσου ανησυχητικές είναι και οι
διαπιστώσεις της έρευνας ότι η αίσθηση του να είναι κανείς στο διαδίκτυο γίνεται η πιο σημαντική δραστηριότητα στη ζωή τους (ποσοστό:
9,21%), καθώς και ότι μόνο σπάνια ή καθόλου αντιλαμβάνονται ότι
υπερβάλλουν όταν ασχολούνται τόσο πολύ αποκλειστικά με το διαδίκτυο (ποσοστό 54,88%).

(γ) Δυνατότητες αντιμετώπισης
Πώς μπορεί όμως να αντιμετωπισθεί η κατάσταση; Ήδη έχουν αρχίσει τα τελευταία χρόνια να λειτουργούν κλινικές απεξάρτησης στο
εξωτερικό (π.χ. Κλινική Capio Nightingale στο Λονδίνο) και στην Ελλάδα.

Τέτοιες ιατρικές μονάδες λειτουργούν ιδίως στην Αθήνα, από την
προαναφερθείσα Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Β' Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών) στο Νοσοκομείο Παίδων "Π.
& Α. Κυριακού" (τηλ. 210.77.10.824 και 213.20.09.804) και στη
Μονάδα Απεξάρτησης ''18 Άνω'' του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών (τηλ. 210.64.48.003 και 210.64.48.980), καθώς και
στη Θεσσαλονίκη από την Ψυχιατρική Κλινική Παίδων και Εφήβων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου (τηλ. 2310.892.417). Επίσης
ενεργό ρόλο διαδραματίζει η ΜΚΟ "Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο", που ιδρύθηκε στη Λάρισα και διοργάνωσε εκεί με επιτυχία τον Νοέμβριο 2009 τριήμερο πανελλήνιο διεπιστημονικό συνέδριο, με θέμα " Έρευνα – Πρόληψη – Αντιμετώπιση των Κινδύνων στην Χρήση του Διαδικτύου" (πρόκειται για το πρώτο συνέδριο αυτού του είδους και αυτής της θεματικής στην Ελλάδα). Επίσης, με "ψυχή" τον ιατρό Δρα Γεώργ. Κορμά,
λειτουργεί το "Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Δικτύου", με γραμμή επικοινωνίας το τηλ. 80011.80015 και με ιστοσελίδα www.
saferinternet.gr

Πάντως, μια περαιτέρω προσπάθεια για την αντιμετώπιση του
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προβλήματος θα ήταν η δημιουργία και στην Ελλάδα "κατασκηνώσεων απεξάρτησης" διαρκείας π.χ. ενός μήνα, όπου οι "διαδικτυομανείς"
έφηβοι θα ασχολούνται με την κολύμβηση και τη σωματική άσκηση,
την ατομική υγιεινή, την καλλιέργεια των κοινωνικών σχέσεων, το διάβασμα και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, ενώ η χρήση του Η/Υ
θα γίνεται εντελώς περιορισμένα79. Μια άλλη παράμετρος για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του εθισμού στο διαδίκτυο είναι η συνεννόηση μεταξύ εταιρειών που παρέχουν συστήματα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε αυτές να λάβουν μέτρα για ασφαλέστερη δικτύωση80, καθώς και η δημιουργία μητρώου χρηστών από εταιρείες που εκμεταλλεύονται τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο, ώστε να μπλοκάρεται η πρόσβαση σε τέτοια προγράμματα μόλις καταγραφεί υπερβολική χρήση τους
είτε ως προς τον χρόνο ενασχόλησης με αυτά είτε και ως προς τα χρηματικά ποσά που παίζονται από τον χρήστη (εδώ όμως τίθενται ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων του χρήστη, αν και το θέμα μπορεί να ξεπερασθεί με τη χρήση απλώς κωδικών πρόσβασης, χωρίς δηλ. το όνομα του χρήστη). Επιπλέον, απαραίτητη κρίνεται για τον
ίδιο σκοπό η ενσωμάτωση "φίλτρων προστασίας" στους Η/Υ των εφήβων80α.
Βεβαίως τα φίλτρα προστασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν και
για πλήθος άλλων ιστοσελίδων, πέρα από τα τυχερά παιχνίδια, ώστε
ο έφηβος είτε στον προσωπικό του υπολογιστή, είτε και στο internet
café όπου πηγαίνει για να πλοηγηθεί στο διαδίκτυο, να στερείται τη
δυνατότητα μιας πολύωρης (και άρα υπερβολικής) χρήσης του διαδικτύου, ιδίως όταν αυτή γίνεται άσκοπα και χωρίς την επίβλεψη και
καθοδήγηση κάποιου ενήλικα. Επιπλέον, τα φίλτρα αυτά θα μπορού-

79. Π.χ. 30’ την ημέρα (αντίστοιχη κατασκήνωση λειτουργεί από το 2003
στην παραθαλάσσια γερμανική πόλη Μπολτενχάγκεν, πρβλ. www.dw-world.de/
article/0,943281,00.html
80. Ήδη έχει προχωρήσει μια τέτοια συμφωνία, έπειτα και από προτροπή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Καθημερινή» της 10.2.2010, σελ. 8
80α. Πρβλ. ανωτ., σελ. 278, σημ. 54.
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σαν να αποκλείουν εξ αρχής την πρόσβαση σε ιστοσελίδες ή ιστότοπους που ενθαρρύνουν ή διευκολύνουν την παραβατική συμπεριφορά
του εφήβου, αλλά και του ενήλικα, όπως ιδίως: (α) σε «ιστοσελίδες μίσους» (hate sites, π.χ. ρατσιστικού, ναζιστικού ή, γενικότερα, εξτρεμιστικού περιεχομένου), (β) σε «ιστοσελίδες αυτοκτονίας» (suicide
sites, με πληροφορίες για τρόπους αυτοκτονίας, αλλά και με «μετάδοση» αυτοκτονιών ζωντανά (live) μπροστά στο κοινό του διαδικτύου),
(γ) σε «ιστοσελίδες διαδικτυακού τραμπουκισμού» (cyberbullying,
με δημοσίευση προσβλητικών φωτογραφιών ή δυσφημιστικών σχολίων για συγκεκριμένα πρόσωπα) και (δ) σε ιστοσελίδες παιδικής πορνογραφίας ή και ηλεκτρονικής πλαστοπροσωπίας, ιδίως –στη δεύτερη
περίπτωση- όταν διεστραμμένοι ενήλικες χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και προσποιούνται τους ανηλίκους με σκοπό τη σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων - child grooming81. Γίνεται
όμως αντιληπτό ότι αυτού του τύπου οι «αστυνομικές» μέθοδοι (φίλτρα κ.λπ.) παρουσιάζουν μεν κάποιαν επιβοηθητική χρησιμότητα στην
πρόληψη και την καταστολή της υπερβολικής και καταχρηστικής ενασχόλησης με το διαδίκτυο κυρίως από εφήβους άρρενες μέσης ηλικίας
15-16 ετών, που είναι οι πλέον ευεπίφοροι στον διαδικτυακό εθισμό και
από τους πλέον εξοικειωμένους με τις νέες τεχνολογίες (χωρίς βεβαίως να υποβαθμίζεται εδώ το πρόβλημα και ως προς τους μετέφηβους
και τους ενήλικες), αλλά δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση τη λύση,
εάν δεν συνοδευθούν και από άλλα μέτρα των γονέων και των δασκάλων ή καθηγητών των εφήβων, μέτρα που να στοχεύουν στην ψυχική
προσέγγιση και επικοινωνία με τον ίδιο τον έφηβο. Όπως αναφέρθηκε

81. Βλ. αναλυτικά τη μελέτη της Ελένης Ζώντου «Βία στο Διαδίκτυο», που
δημοσιεύθηκε στο περ. «Συχνότητες», έκδ. ΙΟΜ, τχ. 5, Ιαν. – Μάρτιος 2009, σελ.
50 - 55· για το θέμα της σχέσης του παιδιού με προϊόντα πορνογραφίας και σεξ, βλ.
π.χ. το δημοσίευμα της Νεκταρίας Καρακώστα στο περ. «Popular Medicine» της
«Καθημερινής, Αύγουστος 2010, σελ.30 - 33· εξάλλου, ως προς το θέμα της ηλεκτρονικής πλαστοπροσωπίας, η οποία μάλιστα ποινικοποιήθηκε τον Φεβρουάριο
2010 στην αμερικανική πολιτεία της Καλιφόρνιας, βλ. http://blo.gr/2bm
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προηγουμένως, ο εθισμός με το διαδίκτυο βρίσκει πρόσφορο έδαφος ν’
αναπτυχθεί κυρίως σε εφήβους που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη
μίζερη καθημερινότητά τους, τη μοναξιά, την αδράνεια και την έλλειψη
άλλων δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να εκτονώσουν τη ζωτικότητα ενός εφήβου (π.χ. αθλητισμός). Στο χέρι των γονέων, πρωτίστως,
αλλά και των διδασκόντων είναι, λοιπόν, να ακούσουν με προσοχή και
κατανόηση τα προβλήματα του εφήβου και ταυτόχρονα να τον παροτρύνουν σε κάποιες δραστηριότητες όπου αυτός να μπορεί να αναδείξει την αξία του κι έτσι να «βρει τον δρόμο του». Κυρίως, δηλ., ο νεαρός να μπορέσει να αντιληφθεί ότι η «πραγματική» πραγματικότητα, όποια και αν είναι αυτή, έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την
«εικονική» πραγματικότητα, είτε πρόκειται για επικοινωνία και παιχνίδι με φίλους και γνωστούς, είτε για ψώνια, είτε και για το διάβασμα
ενός βιβλίου, που όπως εύστοχα δήλωσε η παρ’ ολίγον εθισμένη Μαρία Ηλία (ανωτ., σελ. 281), «η μυρωδιά και η αφή του δεν συγκρίνονται με τίποτα!».
Ωστόσο, το εγχείρημα για την αλλαγή αυτής της νοοτροπίας ορισμένων εφήβων να δουν τον κόσμο «αμεσότερα» και χωρίς τις παρεμβολές μιας «εικονικής» πραγματικότητας δεν φαίνεται να είναι εύκολα πραγματοποιήσιμο, όπως άλλωστε συμβαίνει γενικότερα και με κάθε προσπάθεια για αλλαγή νοοτροπίας μιας πληθυσμιακής ομάδας, και
κυρίως των εφήβων, που λειτουργούν με κανόνες «παρέας», «παραδείγματος» και μιμητισμού. Οι δυσκολίες όμως είναι ακόμη μεγαλύτερες στο υπό εξέταση θέμα διότι, όπως παρατήρησε ο Ευγένιος Αρανίτσης82, «μπροστά στα μάτια μας, οι συνήθειες και συμπεριφορές των
παιδιών μετατρέπονται βαθμιαία σ’ ένα πλέγμα στοιχειωδών ανακλαστικών, οι μορφές της ψυχαγωγίας γίνονται όλο και πιο ρηχές, οι προσδοκώμενες συναναστροφές καταλήγουν σε τυπικές διεκπεραιώσεις
“γνωριμιών” μέσω e-mail, οι φιλίες μετριούνται με το ρεκόρ συλλογής
υπογραφών στο facebook και το καταστάλαγμα των εντυπώσεων επιταχύνεται μέχρις ότου οι συγκινήσεις αφανιστούν»…
82. Στην «Ελευθεροτυπία» της 21.8.2010, σελ. 48
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Γ΄ ΜΟΡΦΈΣ ΣΧΟΛΙΚΉΣ ΒΊΑΣ
ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΉΣ ΤΗΣ83*
(α) Εννοια της «ασύμμετρης» σχολικής βίας (bullying)
Θα πρέπει να ομολογηθεί ότι, έως ένα βαθμό, η άσκηση βίας, δηλ.
η άσκηση σωματικής ή άλλης δύναμης ή η χρήση απειλών για να επιβάλει κάποιος έτσι τη θέλησή του, είναι ένα φαινόμενο ιδιαίτερα συνηθισμένο στον κόσμο των εφήβων. Όλοι περάσαμε από το στάδιο της εφηβείας και γνωρίζουμε καλά πόση εκρηκτική μαχητικότητα, πόση αναζήτηση ισχυρών συγκινήσεων, πόση αμφισβήτηση σε ξένες αυθεντίες (ιδίως απέναντι σε γονείς, καθηγητές και αστυνομικούς) και πόση
ακραία ανταγωνιστικότητα χαρακτηρίζει αυτούς τους νεαρούς ανθρώπους, ιδίως κατά τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου, στην προσπάθειά

83. Βλ. περ. Ποινικά Χρονικά, ΝΘ΄2009, 865 – 871 = Θεόδ. Β. Θάνος (επιμ.),
Παιδική Παραβατικότητα και Σχολείο. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, Ωδείο
Ρεθύμνου (1.4.2009), Αθήνα: Εκδ. Τόπος, 2009, 85–115 = ηλεκτρονικό εγκληματολογικό περιοδικό www.theartofcrime.gr, τεύχος 11, Ιούλιος 2009 = (εν μέρει) Ειδική Επιτροπή Μελέτης των Ομάδων Ενδοσχολικής Βίας (επιμ. Αλίκης Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου), Ομαδική Βία και Επιθετικότητα στα Σχολεία, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2010, σελ. 259 – 272, με τίτλο μελέτης: «Δυνατότητες αντιμετώπισης της οργανωμένης σχολικής βίας (bullying)».
Χρήσιμο πληροφοριακό υλικό για το θέμα της ενδοσχολικής βίας και του
bullying συγκεντρώθηκε από αρμόδια ad hoc Επιτροπή («Ειδική Επιτροπή Μελέτης και Αντιμετώπισης Σχολικών Ομάδων ΚακοΚακοποίησης Μαθητών»), που λειτούργησε υπό την προεδρία της Καθηγ. Αλίκης Γιωτοπούλου – Μαραγκοπούλου στο πλαίσιο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Στην Επιτροπή συμμετέσχε και το Εργαστήριο Ποινικών και
Εγκληματολογικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών με κατάθεση συγκριτικής τεκμηρίωσης «καλών πρακτικών» Ευρωπαϊκών χωρών κατά της σχολικής βίας από το μέλος του Εργαστηρίου, Δικηγόρο και Υποψήφιο Διδάκτορα κ. Φώτη Σπυρόπουλο. Επίσης σημαντική για την επεξεργασία του παρόντος κειμένου υπήρξε η βιβλιογραφική τεκμηρίωση που έθεσε υπόψη μου η Καθηγ. Κοινωνικής Ψυχολογίας κ. Ντόνα Παπαστυλιανού (Πανεπιστήμιο Θράκης).
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τους να αποκτήσουν μία ταυτότητα, κόντρα στις αντιστάσεις των άλλων. Τα παρατσούκλια, οι κοροϊδίες, η διάδοση φημών για τους άλλους,
οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις, τα σκασιαρχεία, τα graffiti, οι ζημιές στα
σχολεία, ακόμη και οι ξυλοδαρμοί, εφόσον συμβαίνουν περιστασιακά
και με διάθεση παιχνιδιού, είναι κατά τη γνώμη μου εκδηλώσεις που
εντάσσονται σ’ αυτό το φυσιολογικό στάδιο της εφηβείας, έστω και αν
με εγκληματολογικά κριτήρια χαρακτηρίζονται ως αποκλίνουσα συμπεριφορά. Γι’ αυτό και δεν πρέπει να εκπλήσσουν οι μέχρις υπερβολής
θετικές απαντήσεις των εφήβων σε ερωτήματα όπως: "Εχεις χτυπήσει
ποτέ κάποιον στο σχολείο; " ή: "Σε έχει χτυπήσει κανείς ποτέ στο σχολείο", αφού τέτοια χτυπήματα (που μπορεί να είναι και ελαφρά) έχουμε
δεχθεί αλλά και έχουμε δώσει όλοι μας σε κάποια στιγμή της σχολικής
μας διαδρομής. Άλλωστε, ακόμη και στην απίθανη περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν έχει ποτέ συμβεί, θα νιώθαμε ίσως ντροπή να το παραδεχθούμε, σαν να ομολογούσαμε ότι δεν μπορέσαμε να βιώσουμε μια φυσιολογική εφηβεία. Επομένως, τα ευρήματα τέτοιων ερευνών δεν πρέπει να υπερτιμώνται, ούτε και να διογκώνονται, πολύ περισσότερο μάλιστα αφού το σχολείο έχει καταντήσει να είναι πλέον περίπου ο μοναδικός χώρος για παιχνίδι και δυνατές συγκινήσεις, καθώς οι αλάνες και
ο πετροπόλεμος μεταξύ εφήβων στις γειτονιές ανήκουν πλέον οριστικά στο παρελθόν.
Βέβαια, όλα αυτά τα περί φυσιολογικού φαινομένου ισχύουν όταν
η άσκηση σχολικής βίας σε συμμαθητές γίνεται, όπως σημειώθηκε, περιστασιακά και με διάθεση παιχνιδιού, οπότε επιβάλλεται στην αντιμετώπισή της κατανόηση και επιείκεια. Όμως τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες φαινομένων βίας λεκτικής84, ψυχολογικής85, φυσικής86 και,
πιο πρόσφατα, σεξουαλικής και διαδικτυακής87 που, αντίθετα, χαρακτη-

84. Κοροϊδίες, παρατσούκλια, βρίσιμο, απειλές, κουτσομπολιό.
85. Διασπορά κακόβουλων φημών, αποκλεισμός του μαθητή από παρέες και
ομαδικές δραστηριότητες των άλλων συμμαθητών.
86. Χτυπήματα, σπρωξίματα, αφαίρεση προσωπικών αντικειμένων.
87. Πρόκειται για το λεγόμενο cyber-bullying.
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ρίζονται από επαναληπτικότητα, χρονική διάρκεια, διάθεση κακότητας για
τον άλλον και τάση για επίδειξη εξουσίας και κυριαρχίας απέναντι σε άλλα,
ασθενέστερα88 άτομα, συνήθως συνομηλίκους89. Πρόκειται για μια συμπεριφορά που ασφαλώς εκφεύγει από το πλαίσιο της ''φυσιολογικής''
σχολικής βίας και που αποκαλύπτει ένα βαθύτερο πυρήνα προσωπικότητας, με έντονο το στοιχείο της οργής και της προσπάθειας για εκτόνωση ενός μίσους κατά των άλλων ή, πολλές φορές, και κατά ίδιας της
κοινωνίας. Η προβληματική αυτή συμπεριφορά, απότοκο των μεταλλάξεων που υπέστησαν η κοινωνία μας και ιδίως η λειτουργία της οικογένειας κατά τα τελευταία 40 χρόνια, άρχισε να αποτελεί αντικείμενο επισταμένης μελέτης ιδίως κατά τη δεκαετία του '80, με πρωτεργάτη τον
Σουηδό Dan Olweus (προφ. Ολβέγιους), που αργότερα έγινε καθηγητής στη Νορβηγία (Παν/μιο Bergen)90. Στα αγγλικά, το ενλόγω φαι88. Τα θύματα μπορούν ειδικότερα να βρίσκονται σε ασθενέστερη θέση απ’
ό,τι ο δράστης από την άποψη της σωματικής, συναισθηματικής ή γνωστικής δύναμης.
89. Πρβλ. D. Olweus, A Research Definition of Bullying: http://www.cobb.
k12.ga.us/~preventionintervention/Bully/Definition%20of%20Bullying.pdf.
Για μία κριτική προσέγγιση των ορισμών περί σχολικού τραμπουκισμού βλ. π.χ.
http://www.kenrigby.net/define.html
90. Βλ. ιδίως: Dan Olweus, Bullying at school: what we know and what
we can do, Oxford: Blackwell, 1993. Για το ίδιο θέμα βλ. επίσης: Brendan Byrne,
Coping with bullying in Schools, London: Cassel, 1994, Sonia Sharp & Peter
Smith, School bullying: Insights and perspectives, London: Routledge, 1994,
Neil Duncan, Sexual bullying: Gender conflict and pupil culture in secondary
schools, London: Routledge, 1999. Σημειώνεται ότι τα βιβλία αυτά μπορούν να
αναζητηθούν στη Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μνημονεύονται στον «Οδηγό Εγκληματολογικής Βιβλιογραφίας» που κυκλοφόρησε
ως αριθμ. 14 στη Σειρά Δημοσιεύσεων του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών (εκδ. Α.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα/ Κομοτηνή, 2008) με επιστ. ευθύνη των Καθηγ. Ν.Ε. Κουράκη και Χρ. Τσουραμάνη και με συντονισμό Μαρ. Γαλανού. σελ. 283 – 287. Bλ. επίσης σχτ. δημοσίευμα της Μαρίας - Αδαμαντίας Μαλλιαρού στην εφημ. «Ελευθεροτυπία» της 30.1.2001, σελ. 15. Πρβλ. Δημ. Ζάχαρη,
Επιθετικότητα και Αγωγή, Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρη, 2003, σελ. 128 επ., όπου παρατίθενται τα πορίσματα σχετικών ερευνών του σουηδού Olweus, καθώς και τη μονο-
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νόμενο της "ασύμμετρης" σχολικής βίας αποδίδεται με τον όρο bullying
(bully είναι ο νταής, ο ψευτοπαλληκαράς, ο τραμπούκος), ενώ στα ελληνικά χρησιμοποιείται ο μάλλον ανεπιτυχής όρος "εκφοβισμός". Ίσως
η μορφή αυτής της βίας να γίνεται περισσότερο κατανοητή με τον όρο
"σχολικός τραμπουκισμός", αφού αυτό που τη χαρακτηρίζει περισσότερο δεν είναι το αποτέλεσμα (του εκφοβισμού), αλλά ο τρόπος με τον
οποίο διαπράττεται, δηλ. η συμπεριφορά του "τραμπούκου"91, το "νταηλίκι".

(β) Δράστης και θύμα σχολικής βίας. Τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τους
Ήδη μέσα από την εννοιολογική αυτή προσέγγιση συνάγεται έως
ένα βαθμό και το "προφίλ" των δύο πρωταγωνιστών μιας τέτοιας βίαιης συμπλοκής, δηλαδή του δράστη και του θύματος. Ειδικότερα, ο δράστης, όπως προκύπτει από σχετικές έρευνες, και με την επιφύλαξη, πάντοτε, ότι μπορεί να υπάρχουν ειδικότερες διαφορές από τη μία περίπτωση στην άλλη, εμφανίζεται εν γένει ως άτομο με σωματική δύναμη
και αθλητικές επιδόσεις, υψηλή αυτοεκτίμηση, διάθεση προκλητικής
εναντίωσης και κυριαρχίας απέναντι στους άλλους, ανυπακοή στους
σχολικούς κανόνες, τάση για χρήση βίας στην επίλυση των διαφορών
γραφία του Φώτη Σπυρόπουλου: Σχολικός Τραμπουκισμός (bullying στο σχολείο), Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2011 (Δημοσιεύματα Εργαστηρίου
Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών, αρ. 24), ιδίως σελ. 41 επ. και Wilfried
Schubarth, Gewalt und Mobbing an Schulen. Möglichkeiten der Prävention und
Intervention, Stuttgart: Kohlhammer, 2010.
91. Υπενθυμίζεται ότι η λέξη «τραμπούκος» σημαίνει κάποιον που χρησιμοποιεί βία για την επιβολή του σ’ ένα χώρο και προέρχεται από το γεγονός ότι παλαιότερα ορισμένοι πολιτικοί συνήθιζαν να δίνουν ως φιλοδώρημα ένα πούρο μάρκας trabuco σ’ εκείνους που πουλούσαν την ψήφο τους και που προσλαμβάνονταν
για να τρομοκρατούν τους πολιτικούς τους αντιπάλους (βλ. Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας, 1998, σελ. 1807).
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του και άντληση ψυχικής ικανοποίησης από μια τέτοια χρήση βίας, αδιαφορία για τα προβλήματα των άλλων (δηλ. έλλειψη σε «ενσυναίσθηση» [empathy] και σε «νοιάξιμο»), αποποίηση κάθε ευθύνης για τις
πράξεις του διότι τάχα τον προκαλούν οι άλλοι, και γενικότερη έλλειψη άγχους. Αντίστροφα, το θύμα υπολείπεται κατά κανόνα σε σωματική δύναμη και ταυτόχρονα εμφανίζει κάποιο στοιχείο διαφορετικότητας ή απόκλισης από τον μέσο όρο (π.χ. πολύ καλές επιδόσεις στα μαθήματα ή, αντίθετα, δυσλεξία και δυσχέρεια στην παρακολούθηση των
μαθημάτων, σεξουαλική ιδιαιτερότητα, διαφορετική εθνοτική ή θρησκευτική προέλευση, ενδεχόμενη αναπηρία ή σωματικό ελάττωμα, π.χ.
παχυσαρκία ή μεγάλη μυωπία), πράγμα το οποίο του προκαλεί άγχος,
ανασφάλεια, μειωμένη αυτοεκτίμηση, εσωστρέφεια και αποθάρρυνση
να υπερασπίζεται τον εαυτό του ή να ζητεί βοήθεια από τους άλλους.
Οι περιπτώσεις του νεαρού Άλεξ στη Βέροια και της μαθήτριας στην
Αμάρυνθο Ευβοίας, είναι ίσως χαρακτηριστικές του είδους των θυμάτων ενός σχολικού τραμπουκισμού.
Εάν θελήσει κανείς να εμβαθύνει στους παράγοντες που διαμορφώνουν την προσωπικότητα του δράστη, θα διαπιστώσει ότι συνήθως
πρόκειται για παιδιά που από μικρή ηλικία έγιναν αντικείμενο λεκτικής
ή άλλης κακοποίησης από τους γονείς τους ή/και για παιδιά που τους
έλειψε η γονεϊκή στοργή και η επικοινωνία92. Μάλιστα, από πειράματα
92. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα των Ν. Πετρόπουλου και Α.
Παπαστυλιανού, Μορφές Επιθετικότητας, Βίας και Διαμαρτυρίας στο Σχολείο,
Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2001, σελ. 165, η βία κατά προσώπου ποικίλλει
ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα, αλλά σε όλους τους μαθητές – δράστες παρατηρούνται ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, όπως το φύλο (αγόρια), η οικογενειακή κατάσταση (γονείς σε διάσταση, με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, που επιβάλλουν άδικες τιμωρίες) καθώς και η (κακή) σχολική επίδοση. Πάντως, στις μεγαλύτερες ηλικίες (Γυμνάσιο και Λύκειο) προστίθενται στα χαρακτηριστικά αυτά το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ και η χρήση «μαλακών» ναρκωτικών. Πρβλ. και Ν.
Πετρόπουλου, Βία και Διαμαρτυρία στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο: Ν. Πετρόπουλου και Αντ. Παπαστυλιανού (επιμ.), Προκλήσεις στη Σχολική Κοινότητα. Ερευνα και Παρέμβαση, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2000, 31-73:65
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των βρετανών επιστημόνων Graeme Fairchild και Ian Goodyer93, προέκυψε ότι στους δράστες αυτούς παρατηρείται χαμηλό επίπεδο της κορτιζόλης, δηλ. μιας στεροειδούς ορμόνης, της οποίας η αυξημένη παρουσία στον οργανισμό συντελεί στον έλεγχο των συναισθημάτων και καταστέλλει την εκδήλωση βίαιων παρορμήσεων. Ίσως δηλ., η μειωμένη
παρουσία αυτής της "αγχολυτικής" ορμόνης στους δράστες του σχολικού τραμπουκισμού να τους προκαλεί ένα είδος νοητικής διαταραχής,
με αποτέλεσμα να γίνονται "συναισθηματικά ψυχροί" και περισσότερο
ευεπίφοροι σε πράξεις βίας.
Από την άλλη πλευρά, ως προς την προσωπικότητα του θύματος
μπορεί να λεχθεί ότι πρόκειται κυρίως για νεαρούς που ζουν σε οικογένειες με γονείς υπερπροστατευτικούς ή και αυταρχικούς, γονείς που πιέζουν για υψηλές σχολικές επιδόσεις, ενίοτε, δε, και γονείς κατά βάση
αδιάφορους.
Φαίνεται, επομένως, ότι τόσο για τον δράστη όσο και για το θύμα του σχολικού τραμπουκισμού η οικογένεια διαδραματίζει ένα πρωτεύοντα ρόλο στην περαιτέρω διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους, καθώς οι ελλειμματικές σχέσεις ουσιαστικής επικοινωνίας και επαφής που
βιώνουν αυτά τα παιδιά με τους γονείς τους, τα εξωθούν, αντίστοιχα, σε
προβληματικές σχέσεις με τους συμμαθητές τους και το σχολείο τους.
Και σ’ ένα γενικότερο επίπεδο, όμως, από τις καταστάσεις αυτές
υπονομεύεται το ίδιο το μέλλον αυτών των παιδιών. Ειδικότερα, οι δράστες επιδίδονται βαθμιαία σε έντονα παραβατική συμπεριφορά με χρήση ουσιών (προφανώς και λόγω της αυξημένης αυτοπεποίθησής τους
ότι οι ουσίες δεν θα τους γονατίσουν, δεν θα τους κάνουν να εθισθούν),
κλοπές καταστημάτων, βανδαλισμούς κ.λπ., αλλά αργότερα –μετά την

93. Βλ. Graeme Fairchild, Stephanie H.M. van Goozen, Sarah J. Stollery, Jamie
Brown, Julian Gardiner, Joe Herbart & Ian M. Goodyer, Cortisol Diurnal Rhythm
and Stress Reactivity in Male Adolescents with Early-Onset or AdolescenceOnset Conduct Disorder, Biological Psychiatry, 2008, 599 - 606 (η διαδικτυακή
μελέτη και αναπαραγωγή αυτού του άρθρου μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας
www.sobp.org/journal).
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ενηλικίωσή τους- και σε άλλες σοβαρότερες αξιόποινες πράξεις. Μάλιστα, κατά μία έρευνα, σε ποσοστό 35-40%, οι δράστες αυτοί είχαν 3 ή
περισσότερες ποινικές καταδίκες έως την ηλικία των 24 ετών94. Τα δε
θύματα, προσπαθώντας να ξεφύγουν απεγνωσμένα από την αφόρητη
(κατα)πίεση της οικογένειας και του σχολείου, εξωθούνται ενίοτε να
αντιδράσουν και αυτά με "ασύμμετρο" τρόπο, σκοτώνοντας, σε κατάσταση αμόκ και σε έκρηξη απόλυτης οργής, όσους μπορούν περισσότερους συμμαθητές αλλά και καθηγητές, ενίοτε και τους γονείς τους,
προτού σκοτωθούν τελικά και οι ίδιοι με αυτοκτονία ή από τα πυρά των
αστυνομικών95. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί εδώ ότι πολλοί από τους

94. D. Olweus, Peer abuse or bullying at school, περ. Prospects, τ. 25, 1995,
133-139 κατά παραπομπή των Ν. Πετρόπουλου και Α. Παπαστυλιανού, Μορφές επιθετικότητας, βίας και διαμαρτυρίας στο σχολείο, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
2001, σελ. 26
95. Για τη σχέση μεταξύ σχολικού τραμπουκισμού (bullying) και σχολικών
ανθρωποκτόνων επιθέσεων (school shooting) βλ. π.χ. τα όσα αναφέρονται σε Έκθεση της αμερικανικής National Conference of State Legislatures: http://www.
ncsl.org/programs/educ/SchBullying.htm Στοιχεία για την προσωπικότητα τέτοιων νεαρών ανθρωποκτόνων βλ. π.χ. στο περ. Der Spiegel της 16.3.2009, σελ.
28 – 46 (δημοσίευμα με αφορμή την περίπτωση του 17χρονου γερμανού μαθητή
Tim Kretschmer, ο οποίος στις 11.3.2009 σκότωσε 9 συμμαθητές του, 3 δασκάλες και 3 άλλους «άσχετους» ενήλικες). Για το ίδιο θέμα βλ. το ειδικό αφιέρωμα
(«Φάκελο») των Ντάνι Βέργου και Κάτιας Αντωνιάδη με τίτλο «Βία Ανηλίκων»
στην «Ελευθεροτυπία» της 21.3.2009, σελ. 21 – 22 και 35 – 36, όπου και αναλυτική παράθεση άλλων αντίστοιχων περιπτώσεων ανθρωποκτονιών σε σχολεία, καθώς
και τη διεισδυτική μελέτη του Andreas Kapardis: Accounting for Monoepisodic
Mass Murder and Murderers: A Challenge for Contemporary Criminology, εις:
Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη, τ. Ι, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, 279-292. Επίσης ενδιαφέρον έχει, στο πλαίσιο αυτής της θεματολογίας, η συνέντευξη του αμερικανού πρώην εκπαιδευτικού και ήδη ερευνητή Joseph
Lieberman για την ψυχοσύνθεση αυτών των νεαρών ανθρωποκτόνων (περ. «Ε»
της «Ελευθεροτυπίας», 22.3.2009, σελ. 44 – 56, με επιμέλεια Σπ. Χατζηγιάννη και
με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Εφηβικό αμόκ»). Ένα πρώτο κρούσμα τέτοιας ανθρωποκτόνου επίθεσης, πιθανόν και από μιμητισμό για το αντίστοιχο περιστατικό με τον γερμανό μαθητή ένα μήνα προηγουμένως, σημειώθηκε και στη χώρα μας
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νεαρούς αυτούς που φθάνουν σ’ ένα τέτοιο λουτρό αίματος (συχνά και
υπό την επίδραση video games με παρόμοιο περιεχόμενο σκοτωμών),
επιλέγουν ως πρώτα τους θύματα τους αθλητικούς σωματώδεις συμμαθητές τους και όσες από τις συμμαθήτριές τους αρνήθηκαν να κάνουν σχέση μαζί τους (χαρακτηριστική εδώ η κινηματογραφική ταινία
"The elephant" του Gus Van Sant, που βασίσθηκε στη συγκλονιστική
σφαγή 12 μαθητών και ενός καθηγητή από δύο έφηβους μαθητές στο
προαστιακό Γυμνάσιο Columbine του Colorado τον Απρίλιο 1999)96.
Και ανεξάρτητα, όμως, από μια τέτοια τραγική κατάληξη, τα θύματα
του σχολικού τραμπουκισμού παρουσιάζουν βαθμιαία τάσεις απομόνωσης, αφιλίας, μετατραυματικής διαταραχής, άγχους και κατάθλιψης,
την 10.4.2009, όταν ο 19χρονος έλληνας ομογενής (από την Αμπχαζία) Δημήτρης
Πατμανίδης εισέβαλε στη Σχολή μαθητείας του ΟΑΕΔ, όπου φοιτούσε, πυροβόλησε τρεις φορές ένα συμμαθητή του, και λίγο αργότερα δύο άλλους ενήλικες που
συνάντησε στον δρόμο του, προτού τελικά αυτοκτονήσει. Τρεις ώρες πριν από την
ενέργειά του αυτή, «ανέβασε» στην ιστοσελίδα που διατηρούσε στο διαδίκτυο ένα
συγκλονιστικό και αποκαλυπτικό κείμενο, στο οποίο μεταξύ άλλων ανέφερε: «Θα
σας σκοτώσω γιατί έτσι γουστάρω και θα φροντίσω να το ευχαριστηθώ όσο περισσότερο γίνεται. Για τους περισσότερους από εσάς μπορεί να ακούγομαι παρανοϊκός, εγκληματίας ή δολοφόνος… Κάνετε λάθος, εσείς είστε τα νοητικώς στερημένα
θρασύδειλα εγκληματικά καθάρματα που βρίζουν υπό την κάλυψη της ανωνυμίας,
της ιδιότητας του καθηγητή ή των πολυάριθμων παρέων. Μέχρι στιγμής δεν έχω εισπράξει τίποτα άλλο παρά την απόρριψη και την ύβρη γύρω μου. Σας τα επιστρέφω
με την υπόσχεση να περάστε τις τελευταίες στιγμές σας παρακαλώντας για την ελεεινή και τρισάθλια ζωή σας». Βλ. τη σχετική εκτεταμένη ειδησεογραφία στις εφημερίδες κυρίως της 11.4.2009 – 14.4.2009, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η επιστημονική προσέγγιση από τον Σπ. Μανουσέλη στην «Ελευθεροτυπία» της 17-18.4.2009,
σελ. 22 – 23, με δημοσίευμα υπό τον τίτλο «Η διάπλαση της σχολικής… βίας»
96. Για μια ενδιαφέρουσα εγκληματολογική προσέγγιση αυτής της ταινίας βλ.
Γεωργίας Στεφανοπούλου, «Τhe Elephant”. Mια ταινία για τη Βία στα Σχολεία, στο
συλλογικό έργο: Βασιλ. Μπακάλη (επιμ.), Ανήλικοι και Παραβατικότητα. Πρακτικά
του 1ου Φοιτητικού Συνεδρίου Εγκληματολογίας (αριθμ. 4 στη σειρά Δημοσιεύσεων του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών), Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2007, 103 – 115. Πρβλ. www.answers.com/ELEPHANT
και www.elephantmovie.com/production/3elephant.html
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ανάπτυξη συναισθημάτων ντροπής, προσφυγή στη χρήση ουσιών, μαθησιακές δυσκολίες, κακές επιδόσεις στο σχολείο και φοβία για το σχολείο που φθάνει έως και την εγκατάλειψή του, ενώ σε σπανιότερες περιπτώσεις παρουσιάζονται συμπτώματα δια βίου κοινωνικής περιθωριοποίησης, κατάθλιψης και αυτοκτονικού ιδεασμού (bullycide).

(γ) Eκταση της «ασύμμετρης» σχολικής βίας
Πόση είναι όμως η έκταση του σχολικού τραμπουκισμού στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις υπάρχουσες έρευνες;97 Εάν περιορίσουμε το πρό97. Αναλυτική παρουσίαση ορισμένων ερευνών για τη σχολική βία γίνεται π.χ.
στο έργο μου “’ Έφηβοι Παραβάτες και Κοινωνία”- “ Juvenile Delinquents and
Society”, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, 1999, ιδίως σελ. 89 επ., καθώς και
στη μελέτη μου «Μορφές σχολικής βίας και δυνατότητες αντιμετώπισής της»,
ΠοινΧρον ΝΘ΄: 2009, 865-871. Βλ. ακόμη: Βάσως Αρτινοπούλου, Βία στο Σχολείο, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2001 και της ιδίας, Η σχολική βία στην Ελλάδα: Ανασκόπηση ερευνών και στρατηγικές αντιμετώπισης, εις: ΠοινΔικ 3: 2003, 1035-1041˙
Νικ. Πετρόπουλου/ Αντ. Παπαστυλιανού (επιμέλεια έκδοσης), Προκλήσεις στη Σχολική Κοινότητα. Έρευνα και Παρέμβαση, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2000
και των ιδίων, Μορφές Επιθετικότητας, Βίας και Διαμαρτυρίας στο Σχολείο (Γενεσιουργοί Παράγοντες και Επιπτώσεις), Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2001.
Θεμελιώδης είναι, περαιτέρω, η έρευνα του Εθν. Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών που
διεξήχθη το 2000 υπό την επιστημονική ευθύνη της Ιωάννας Τσίγκανου σε περίπου 4.960 μαθητές γ΄τάξης γυμνασίου και β΄τάξης λυκείου της χώρας, καθώς και
σε 1.075 εκπαιδευτικούς: Ι. Τσίγκανου / Κ.-Η. Δασκαλάκη / Δ. Τσαμπαρλή, Εικόνες
και Αναπαραστάσεις Βίας στο Ελληνικό Σχολείο, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2004
–περί της έρευνας αυτής βλ. π.χ. εφημ. «Ελευθεροτυπία» της 6.6.2006, σελ. 50 και
εφημ. «Τα Νέα» της 16.6.2006, σελ. 10. Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζουν η έρευνα του Στρ. Γεωργούλα σχετικά με τη στάση διαφόρων φορέων και του κοινού απέναντι στο θέμα των “προπαραβατικών” ανηλίκων: Ανήλικοι Παραβάτες στην Ελλάδα,
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2000, σελ. 257 επ., καθώς και οι πιο πρόσφατες έρευνες που διενεργήθηκαν αφενός από το «Χαμόγελο του Παιδιού» και αφετέρου από
την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου σε σχολεία της Αττικής
–βλ. σχτ. δημοσίευμα της Αλεξίας Σβώλου-Νάνου στην εφημ. «Free Sunday» της
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βλημα στις πραγματικές του διαστάσεις, εάν δηλ. λάβουμε υπόψη μας,
κατά τα προαναφερθέντα περί bullying, μόνον εκδηλώσεις βίας που
εμφανίζουν επαναληπτικότητα, χρονική διάρκεια, και, συνακόλουθα,
διάθεση κακότητας για τον άλλο και τάση για επίδειξη κυριαρχίας σε
ασθενέστερα άτομα, τότε τα ποσοστά, σύμφωνα με έρευνες (π.χ. Χάρις
Χαντζή κ.ά.98) αυτοομολογούμενης παραβατικότητας ή και θυματοποίησης99, που αφορούν όμως μαθητές του Δημοτικού Σχολείου, κυμαίνονται περί το 6-15% για δράστες και θύματα και αφορούν πρωτίστως τα
αγόρια. Ως προς τα κορίτσια, αυτά επιδίδονται περισσότερο σε λεκτική
βία και διάδοση φημών, ή και στρέφουν την όποια επιθετικότητά τους
προς τον εαυτό τους, εκδηλώνοντας σωματικές ενοχλήσεις και ενίοτε
αυτοκτονικές τάσεις.
Εξάλλου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σύμφωνα με
16.12.2012, σελ. 24, καθώς και την έκδοση της εν λόγω Εταιρείας, με τίτλο: «Μίλα, Μη Φοβάσαι. 3 ιστορίες για τη βία στο σχολείο», Αθήνα: Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., Μάρτιος 2008.
98. Ειδικότερα, κατά την έρευνα των Χ. Χαντζή, Αν. Χουντουμάδη και Λ. Πατεράκη, Άσκηση Βίας από Μαθητές προς Μαθητές στο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου, περ. Παιδί και Έφηβος 2:1, 2000, 97-111: 103, που διενεργήθηκε σε 1312
μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού από 9 σχολεία –κυρίως δημόσια- της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών, διαπιστώθηκε ότι κατά τη διάρκεια της
προηγούμενης χρονιάς (1999) δράστες σχολικού εκφοβισμού (με ενέργειες που γίνονταν εις βάρος άλλων μία ή περισσότερες φορές την εβδομάδα) ήταν το 6,24%,
θύματα (με το ίδιο κριτήριο επαναληπτικότητας) το 14,7% και δράστες-θύματα,
αντίστοιχα, το 4,8% (πρβλ. Βάσω Αρτινοπούλου, Βία στο Σχολείο. Ερευνες και Πολιτικές στην Ευρώπη, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2001, 88).
99. Τονίζεται ότι για τη διάγνωση της έκτασης, την οποία έχει η σχολική βία
και ιδίως ο σχολικός τραμπουκισμός, σχετικώς ασφαλείς πηγές πληροφόρησης αποτελούν η αυτοομολογούμενη παραβατικότητα και οι έρευνες θυματοποίησης. Αντίθετα, οι καταγεγραμμένες καταγγελίες στη Διεύθυνση του σχολείου και στις εισαγγελικές υπηρεσίες εκτιμάται ότι αποτελούν ελάχιστο μόνο μέρος της πραγματικής
έκτασης αυτής της παραβατικότητας, κάτι σαν την κορυφή του παγόβουνου, καθώς
ούτε οι εμπλεκόμενοι, δράστες και θύματα, επιθυμούν δημοσιοποίηση τέτοιων φαινομένων, αλλά ούτε και η Διεύθυνση του σχολείου είναι συνήθως διατεθειμένη να
ενθαρρύνει μια τέτοια αρνητική δημοσιότητα.
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στοιχεία του εκεί Εθνικού Ινστιτούτου για την Παιδική Υγεία και την
Ανθρώπινη Ανάπτυξη (NICHD)100, τα ποσοστά εμφανίζονται παρεμφερή: Σε σχετική έρευνα, 10% δήλωσαν θύματα αλλά όχι δράστες σχολικού τραμπουκισμού κατά την τότε τρέχουσα σχολική περίοδο, 13%
δήλωσαν αντίστοιχα δράστες αλλά όχι θύματα, ενώ περί το 6% είναι οι
μαθητές που δήλωσαν ότι έχουν γίνει και δράστες και θύματα στο ίδιο
χρονικό διάστημα.
Μια έρευνα για τη βία σε σχολεία δύο ελληνικών περιοχών
Εντυπωσιακά είναι και τα πορίσματα έρευνας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων σχετικά με τις εμπειρίες βίας των νεαρών μαθητών στο σχολείο101:

Εν πρώτοις, από τις απαντήσεις που δόθηκαν σε γενικό επίπεδο,
δημιουργείται η εικόνα ότι η βία αποτελεί πλέον ενδημικό φαινόμενο στα ελληνικά σχολεία, τουλάχιστον στις περιοχές όπου έγινε
η έρευνα αυτή, δηλ. τα Ιωάννινα και την Κέρκυρα: Πάνω από 40%
των μαθητών απάντησαν ότι “όλο και περισσότερο χρησιμοποιείται
βία“ στα σχολεία τους, σχεδόν ένας στους τέσσερις μαθητές ότι έχει
υποστεί σωματική βία (“τον έχουν χτυπήσει”) στο σχολείο ή στον
δρόμο από το σπίτι στο σχολείο και αντίστροφα, ενώ ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό (35%) θεωρεί ότι πρέπει να προστατεύεται κανείς από τη βία, ακόμη και στο σχολείο, με διάφορα μέσα άμυνας
(π.χ. με ειδικό σπρέι). Αξιοσημείωτο είναι εδώ ότι αυτές οι εμπειρίες βίας στον σχολικό χώρο δεν συνδέονται συστηματικά με την
κοινωνικο-οικονομική θέση της οικογένειας από την οποία προέρ-

100. Πρόκειται για το National Institute of Child Health and Human
Development (NICHD), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του αμερικανικού
Υπουργείου Υγείας, τα δε πορίσματα της έρευνας αυτής δημοσιεύθηκαν στο περ.
Journal of the American Medical Association, τχ. της 25.04.2001 –βλ. http://
www.nichd.nih.gov/news/releases/bullying.cfm και http://www.nih.gov/news
/pr/apr2003/nichd-14.htm
101. Αθ. Ε. Γκότοβου, Νεολαία και Κοινωνική Μεταβολή. Αξίες, Εμπειρίες και
Προοπτικές, ανωτ., 1996, σελ. 128 επ.
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χεται ο μαθητής, δηλ. ο μαθητικός “υποπολιτισμός” της βίας εκδηλώνεται ανεξάρτητα από την όποια διαστρωμάτωση και προέλευση του μαθητή, ο οποίος απλώς αναπαράγει τη βία που βιώνει μέσα
από την κοινωνία και τον κόσμο των Μ.Μ.Ε.102 Εξάλλου, ως προς
τις μορφές της μαθητικής βίας (συχνής ή περιστασιακής), ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά καταφατικών απαντήσεων (συνήθως 50-60%)
συγκέντρωσαν εκ μέρους των ερωτηθέντων μαθητών όλες οι επιμέρους εκδηλώσεις, από την κρυφή ή ανοιχτή κοροϊδία συμμαθητών τους (λεκτική βία), έως τον ξυλοδαρμό (να δέρνονται δηλ. οι
μαθητές μεταξύ τους ή να χτυπούν ορισμένοι παλικαράδες ή τραμπούκοι -bullies- κάποιον που είναι αδύναμος103) και τον βανδαλισμό (να καταστρέφουν πράγματα). Μάλιστα, από μία συγκριτική επισκόπηση των άλλων (κυρίως ανατολικοευρωπαϊκών) πόλεων όπου ρωτήθηκαν αντίστοιχοι μαθητές, προέκυψε στην ίδια
102. Όπως παρατήρησε η Δικαστής Ανηλίκων Ασπ. Μαγιάκου, «τα παιδιά
σήμερα πολύ συχνά είναι αποδέκτες αρνητικών κοινωνικών προτύπων, εξοικειώνονται από πολύ μικρά με την έννοια της βίας, μέσω των τηλεοπτικών προγραμμάτων,
αλλά και άλλων εντύπων που κυκλοφορούν, ζουν μια σκληρή καθημερινότητα σε
ένα φιλόξενο περιβάλλον και εκδηλώνουν συχνότερα απ’ ό,τι στο παρελθόν μια αρνητική συμπεριφορά» (στο πλαίσιο παρουσίασης του προβλήματος της παραβατικότητας ανηλίκων από την Ιωάννα Μάνδρου στην εφημ. «Το Βήμα» της 29.9.1991,
σελ. Α36).
103. Συναφή είναι και τα προβλήματα που δημιουργούνται από την ηλεκτρονική άσκηση εκφοβισμού και βίας (Cyberbullying). Για το θέμα αυτό βλ. Shaheen
Shariff/ Andrew H. Churchill (eds.), Truths and Myths of Cyber-bullying, New
York etc.: Peter Lang, 2010. Eπίσης στον ίδιο κύκλο θεματολογίας ανήκει και το
λεγόμενο stalking, δηλ. η επίμονη και διαρκής παρενόχληση του άλλου, σε βαθμό ώστε
να του προκαλεί φόβο για την ασφάλειά του (π.χ. αποστολή ανεπιθύμητων γραμμάτων, παρακολούθηση του σπιτιού ή του χώρου εργασίας. φθορές στο σπίτι ή το αυτοκίνητο, κ.λπ.) Περί αυτού βλ. τις εργασίες του Γεωργίου Κάβουρα και της Μαρίας Γαλανού στο περ. «Ποινικός Λόγος» Η’ 2008, αντίστοιχα σελ. 439-449 και
451-466, και από πλευράς αλλοδαπής βιβλιογραφίας, τις αναπτύξεις των Deborah
L. Laufersweiler-Dwyer/ R. Gregg Dwyer („Juvenile Stalkers: An Introduction“),
στο συλλογικό έργο: Barbara Sims/ Pamela Preston (eds.), Handbook of Juvenile
Justice. Theory and Practice, London/ New York: CRC Taylor & Francis, 2006,
σελ. 235-249, όπου και εκτενής βιβλιογραφία.
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έρευνα ότι η δηλωθείσα στην Ελλάδα βίαιη συμπεριφορά μαθητών
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι σαφώς υψηλότερη (και μερικές φορές διπλάσια ή πολλαπλάσια) εκείνης των άλλων Ευρωπαίων και, σύμφωνα με τον ερευνητή Αθ. Γκότοβο, “βρίσκεται σε έξαρση”, τουλάχιστον για την εποχή που διενεργήθηκε αυτή η έρευνα.

Βέβαια, στις περιπτώσεις τέτοιων ερευνών, χρήσιμο είναι να υπάρχει διασταύρωση τάσεων και από άλλες πηγές ή έρευνες, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν, όπως εδώ, η γεωγραφική έκταση της έρευνας είναι περιορισμένη (δύο ελληνικές πόλεις), χωρίς δηλ. αντιπροσωπευτικότητα για ένα ευρύτερο πληθυσμό, και όταν αρκετές από τις ερωτήσεις της αναφέρονται σε περιστασιακές εκδηλώσεις βίας, που ασφαλώς
μπορεί να έχουν συμβεί οποτεδήποτε και σε οποιονδήποτε (π.χ. “σε έχει
χτυπήσει κανείς ποτέ στο σχολείο;”). Αλλά και ανεξάρτητα από τους
περιορισμούς αυτούς που αφορούν τη συγκεκριμένη έρευνα, είναι δεδομένο ότι τέτοιες έρευνες μαθητών πρέπει ν’ αντιμετωπίζονται με κάποια επιφύλαξη, αφού συνήθως οι έφηβοι αρέσκονται να μεγαλοποιούν
τα πράγματα και να παρουσιάζονται ότι έχουν ένα πνεύμα αντάρτη και
“μάγκα”. Υπό το φως των επιφυλάξεων αυτών θα επιχειρηθεί στη συνέχεια μια σύντομη παράθεση ευρημάτων και από άλλες έρευνες σχετικά
με τις κρίσιμες αυτές εκδηλώσεις παραβατικότητας στο σχολείο:
Η έκταση του προβλήματος της βίας σε άλλα σχολεία της Ελλάδας
και ιδίως της Αθήνας
Αξιοσημείωτα είναι εν προκειμένω τα πορίσματα της προαναφερθείσας έρευνας που διενεργήθηκε από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής104. Προέκυψε από αυτήν ότι, τουλάχιστον όσον αφορά τις επιθέσεις και τις συμπλοκές μεταξύ μαθητών, τα
ποσοστά είναι και πάλι σχετικώς υψηλά. Ειδικότερα, στο ερώτημα “γίνατε ποτέ το θύμα επίθεσης από συμμαθητές;”, που προϋποθέτει βέ104. Βλ. το δακτυλογραφημένο κείμενο με τα πορίσματα αυτής της έρευνας
(ανωτ., σελ. 178, σημ. 204), σελ. 16.
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βαια την έστω και για μια φορά επίθεση, οι μαθητές που απάντησαν με
“ναι” ανήλθαν σε 35, 7%.

Σε ανάλογα αποτελέσματα οδηγήθηκε και μια έρευνα105 που
διεξήχθη από τον κοινωνιολόγο ερευνητή του ΕΚΚΕ Νίκο Φακιολά και τον στατιστικό στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ΕΚΚΕ
Αντ. Αρμενάκη την άνοιξη του 1994 σε δείγμα 11% (3.774 ερωτηθέντες) των μαθητών από όλα τα Γυμνάσια και τα Λύκεια του
Δήμου Αθηναίων. Περί το 60% των μαθητών και μαθητριών που
ερωτήθηκαν είχαν εμπλακεί, έστω και σπάνια, σε κάποιου είδους
σύγκρουση κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου, περί το 11%
είχαν ανταλλάξει ύβρεις πολλές φορές (σπάνια: 27%), αλλά μόνο
περί το 6% είχαν συμμετάσχει σε βίαιες συγκρούσεις με βρισιές
και χτυπήματα πολλές φορές (σπάνια: 9%), ενώ 3% είχαν εμπλακεί πολλές φορές σε συγκρούσεις μόνο με χτυπήματα (σπάνια:
4%). Επίσης, σε πανελλαδική έρευνα που διενεργήθηκε τους μήνες Οκτώβριο- Νοέμβριο 1999 σε δείγμα 350 μαθητών για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και του Εθνικού Συμβουλίου Νεότητας, με τίτλο «Φαινόμενα βίας στη σχολική ζωή»,
διαπιστώθηκε ότι το 57% των ερωτηθέντων μαθητών είχαν γίνει,
κατά δήλωσή τους, μάρτυρες περιστατικών με ξυλοδαρμούς μέσα
στο σχολείο (κάπως περισσότερες οι καταφατικές απαντήσεις στις
αστικές περιοχές: 61,2%), αλλ’ ότι μόλις 11,6% των ερωτηθέντων
είχαν υπάρξει οι ίδιοι, στο εσωτερικό του σχολείου, θύματα οποιασδήποτε μορφής βίας και μόλις 23,2% είχαν συμμετάσχει σε οποιοδήποτε περιστατικό βίας μέσα στο σχολείο106. Αξιομνημόνευτη εί-

105. Βλ. Νίκου Φακιολά / Αντ. Αρμενάκη, Παραβατικότητα και επιθετικότητα εφήβων μαθητών, στο έργο: Γιάννη Σταμίρη (επιμ. έκδ.), Ειδικά Κοινωνιολογικά Ζητήματα, Αθήνα 19952 , σελ. 121-193: 137 και γράφημα 52. Βλ. επίσης την
παρουσίαση αυτής της έρευνας και στο περ. “Σύγχρονη Εκπαίδευση”, τχ. 81, Μάρτιος-Απρίλιος 1995, σελ. 42-50, όπου και άλλες εργασίες για το γενικό θέμα “Η
βία στο σχολικό χώρο”. Για μια σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας βλ. εφημ.
«Απογευματινή» της 8.2.1995, σελ. 17, με επιμ. Μηνά Τσαμόπουλου, και εφημ.
«Έθνος» της 2.12.1995, σελ. 16-17, με επιμ. της Νικολ. Τρίγκα.
106. Βλ. τα πορίσματα της έρευνας στις εφημερίδες της 16.3.2000 (π.χ. στην
«Ελευθεροτυπία» αυτής της ημέρας, σελ.48-49).
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ναι, ακόμη, και η παλαιότερη έρευνα της ψυχολόγου Λουκίας Μπεζέ με τίτλο “Στάσεις απέναντι στις αξιόποινες πράξεις και αυτοομολογούμενη εγκληματικότητα των εφήβων”107, με συμπλήρωση
ανώνυμου γραπτού ερωτηματολογίου από 2009 μαθητές / μαθήτριες της περιοχής Αθηνών και 360 μαθητές / μαθήτριες της Θράκης, ηλικίας 14-17 ετών (1984). Σύμφωνα με τα πορίσματα της
έρευνας αυτής, οι μαθητές ή μαθήτριες που δήλωσαν ότι “έτυχε να
γράψουν σε τοίχους, θρανία, πόρτες ή να σπάσουν κάτι μέσα στο
σχολείο” έφθαναν στην περιοχή Αθηνών το 71,9% και στη Θράκη το 76,7%.

Μια διακρατική έρευνα για τη βία στα σχολεία
Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσαναφερθείσα
(ανωτ., σελ. 94) έρευνα αυτοομολογούμενης παραβατικότητας που διενεργήθηκε την άνοιξη 1992 από ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών με την επιστημονική ευθύνη της Καθηγ. Κ.Δ. Σπινέλλη σε
311 νεαρά άτομα ηλικίας 14-21 ετών από τη μείζονα περιοχή της πρωτεύουσας (σύστοιχες έρευνες έγιναν και σε δώδεκα άλλες χώρες της
Ευρώπης και της Αμερικής υπό τη συντονιστική ευθύνη των J. Junger107. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας δημοσιεύθηκαν στο έργο της L.
Besé, Délinquance et Mass Média, Doctorat de 3ème Cycle en Psychologie, Πανεπιστήμιο Paris-Nord 1986, σελ. 161 επ., 433 επ., 461 επ. και της ιδίας, Εγκληματικότητα και κρίση ταυτότητας στην εφηβεία, περ. Έγκλημα και Κοινωνία, Α’ 1987,
τχ. 1, σελ. 22-32. Βλ. και μεταγενέστερα αποτελέσματα (1986) για ευρύτερο μαθητικό πληθυσμό (3.795 ερωτηθέντες) από έρευνα που διενεργήθηκε από το Εργαστήριο Εγκληματολογίας και Δικαστικής Ψυχολογίας της Νομικής Θράκης, εις:
Γιάννη Πανούση, Νεανική Εγκληματικότητα. Το «παιχνίδι» και η «πρόκληση»,
Εισήγηση στο Συμπόσιο Πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των
ανηλίκων (επιμ. Λ. Μπεζέ), Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 1990, 61-79 και,
του ιδίου, Αυτοομολογούμενη Εγκληματικότητα Ανηλίκων: Αλλη ανάγνωση των
δεδομένων μιας έρευνας, στη συλλογή άρθρων του ιδίου, Το μήνυμα στην εγκληματολογία, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 1995, 405-426. Παρουσίαση των
αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας έγινε και από την εφημ. «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία» της 29.3.1992, σελ. 44.
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Tas, G.-J. Terlouw και M.W. Klein)108. Σύμφωνα με τα πορίσματα αυτής
της έρευνας, αρκετοί νεαροί και νεαρές παραδέχθηκαν ότι “κάποτε” ή
“την προηγούμενη χρονιά” τέλεσαν πράξεις βανδαλισμού στο σχολείο
ή και εκτός αυτού (αντίστοιχα 254 και 138 περιπτώσεις, δηλ. ποσοστά
63,4% και 54,5% επί των ερωτηθέντων) και ότι έγραψαν “graffiti” σε
τοίχους (125 και 75 περιπτώσεις, δηλ. 31,2% και 18,8%). Ωστόσο ο
αριθμός εκείνων που χτύπησαν μη μέλη της οικογένειάς τους υπήρξε
ιδιαίτερα χαμηλός: “κάποτε” 37 περιπτώσεις (9,4%) και “την προηγούμενη χρονιά” 25 περιπτώσεις (6,2%). Πράγμα που σημαίνει ότι τελικά οι κάπως σοβαρότερες εκδηλώσεις σωματικής βίας δεν είναι πολλές,
ιδίως μάλιστα όταν λαμβάνεται υπόψη ένα ευρύτερο ηλικιακό πλαίσιο, που περιλαμβάνει και τη μετεφηβική ηλικία. Αντίθετα, οι φθορές
και καταστροφές πραγμάτων (“βανδαλισμοί”) φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα συχνοί, ανεξαρτήτως περιοχών και ηλικίας. Επιπλέον, ενόψει και
δύο άλλων συναφών ερευνών που παρουσιάσθηκαν ανωτέρω (σελ. 235
επ.), συνάγεται ότι ο σχολικός τραμπουκισμός υπό ομαδική μορφή, μεταξύ μαθητών Λυκείου και με ευρύτερο χρονικό ερευνητικό πλαίσιο,
εκτεινόμενο στα δύο τελευταία έτη, έχει, κατά τα φαινόμενα, προσλάβει στη χώρα μας σημαντικές διαστάσεις, καθώς ένα αξιοσημείωτο ποσοστό περί το 10% «σκληροπυρηνικών» μαθητών ασκεί βία σε ευρύτερες ομάδες συμμαθητών τους που φθάνουν ακόμη και το 30%.
Γενικότερα συμπεράσματα
Συμπερασματικά, η βία στα σχολεία και στους κύκλους των μαθητών επικεντρώνεται μάλλον σε αντικείμενα και πολύ λιγότερο σε ξυλοδαρμούς μεταξύ των ανηλίκων, αν και η όλη κατάσταση εμφανίζε108. Βλ. Call. D. Spinellis/ El. Apospori/ M. Kranidioti/ Y. Symiyianni/ N.
Angelo-poulou, Key-findings of a preliminary self-report delinquency study in
Athens, Greece, εις: J. Junger-Tas / Gert-Jan Terlouw / Malcolm W. Klein (eds.),
Delinquent behavior among young people in the Western World. First results of
the international self-report delinquency study, Amsterdam / New York: Kugler
& Dutch Ministry of Justice, 1994, 288-318, ιδίως σελ. 310 επ.
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ται προπάντων ως ένα ξέσπασμα και μια αντίδραση των παιδιών, όπως
επισημάνθηκε ήδη ανωτέρω (σελ. 177), απέναντι στον υποβαθμισμένο ρόλο του σχολείου ως μοχλού για την περαιτέρω εξέλιξη ενός νέου ανθρώπου. Ειδικότερα όπως τεκμηριώθηκε ήδη διεξοδικά (ανωτ.,
σελ. 173 επ.), το απολυτήριο γυμνασίου που αποκτά ο νέος δεν έχει για
τον ίδιο κάποιο ιδιαίτερο ουσιαστικό αντίκρισμα στην αντιμετώπιση
των προβλημάτων της ζωής. Δεν έχει όμως, λόγω του μεγάλου αριθμού
εκείνων που αποφοιτούν από το γυμνάσιο, και καμία σημαντική τυπική αξία για την εξεύρεση εργασίας και την εξασφάλιση του νέου απέναντι στο πρόβλημα της ανεργίας. Καταλήγει, έτσι, η θητεία του σύγχρονου νέου στο σχολείο με τον σημερινό τρόπο λειτουργίας του να
συνοδεύεται συχνά από πλήθος δυσμενών ψυχολογικών παρενεργειών, που οφείλονται ειδικότερα στην αίσθηση αναποτελεσματικότητας
του όλου συστήματος, αλλά και στην αίσθηση του ότι λόγω του άστοχα
υπερφορτωμένου σχολικού (και εξωσχολικού!) προγράμματος ο μαθητής στερείται, πολλές φορές, του αναγκαίου χρόνου για ανάπαυση ή
ανάπτυξη των προσωπικών ενδιαφερόντων του.

(δ) Δυνατότητες αντιμετώπισης της «ασύμμετρης»
σχολικής βίας
Πώς μπορεί όμως να αντιμετωπισθεί αυτή η κατάσταση;
Από όσα προηγήθηκαν γίνεται, πιστεύω, προφανής η κεφαλαιώδης σημασία του ρόλου των γονέων, ήδη από τα πρώτα νηπιακά χρόνια του παιδιού, στη μετέπειτα διαμόρφωση της προσωπικότητάς του.
Επομένως η κύρια έμφαση της προσπάθειας για την αποφυγή της σχολικής βίας θα πρέπει να δοθεί στην καλή συνεργασία εκπαιδευτικών και
άλλων φορέων με τις ίδιες τις οικογένειες των προβληματικών μαθητών,
που συνήθως ανήκουν στις λεγόμενες κοινωνικές ομάδες υψηλού κινδύνου (αλλοδαποί, Ρομά, ενδεείς, μονογονεϊκές ή διαλυμένες οικογένειες κ.λπ.). Αυτό σημαίνει ότι οι γονείς αυτών των παιδιών θα πρέπει
να έχουν μια τακτική επαφή με τους εκπαιδευτικούς, τους παιδοψυχο-
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λόγους, τους σχολικούς συμβούλους και τους άλλους αρμόδιους παράγοντες του σχολείου, τους κοινωνικούς λειτουργούς των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των κρατικών τοπικών φορέων, καθώς και
των αρμόδιων για το θέμα αυτό Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων109,
ώστε να ενημερωθούν για τις δυνατότητες μιας πιο ουσιαστικής επικοινωνίας με τα παιδιά τους και κυρίως για το πώς θα μάθουν να τα ακούνε, να τα προσέχουν και να τους παρέχουν στοργή και αγάπη.
Στο ίδιο πλαίσιο θα μπορούσαν να οργανωθούν από το Σχολείο,
με αφορμή την προβολή συναφών ντοκυμαντέρ ή κινηματογραφικών
ταινιών110, συζητήσεις και σεμινάρια για ενημέρωση των γονέων και δασκάλων ή καθηγητών ως προς τον τρόπο επίλυσης των κρίσεων και διενέξεων με το παιδί. Τα σεμινάρια αυτά μπορούν να γίνονται στο πλαίσιο οργανωμένων προγραμμάτων, όπως αυτά που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη στην Ελλάδα ή πρόκειται να γίνουν για καταγραφή αναγκών
και για παρεμβάσεις προς αποτροπή συμπεριφορών σχολικής θυματοποίησης111. Επίσης, ορισμένα από τα σεμινάρια ή προγράμματα αυτά
109. Π.χ. Κέντρο Αμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (τηλ. 197 και 210-197 συνεχώς), Χαμόγελο του Παιδιού (τηλ. 1056 συνεχώς), Γραμμή Σύνδεσμος (τηλ. 801
801 1177), Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (τηλ. 210.7715.791 και 210 7793648)
και, βεβαίως, Συνήγορος του Παιδιού (τηλ. 800.11.32000).
110. Π.χ. της ταινίας «Στον κύριό μας με αγάπη» (To Sir, with Love), του
Τζέημς Κλαβέλ, με πρωταγωνιστή τον Σίντνεϋ Πουατιέ (1967), καθώς και της ταινίας «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών» (Dead Poets’ Society), του Πήτερ Ουΐάρ,
με πρωταγωνιστή τον Ρόμπιν Ουΐλιαμς (1989).
111. Ένα τέτοιο πρόγραμμα (με συμμετοχή Ελλάδας, Γερμανίας, Λιθουανίας
και Κύπρου) εφαρμόζεται, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δάφνη ΙΙ
2004 – 2008, με συντονιστή τον Καθηγ. Ι. Τσιάντη, σε σχολεία της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης. Βλ. σχτ. πολυγραφημένη εισήγηση του Καθηγ. Ι. Τσιάντη με θέμα
«Ενδοσχολική Βία» στο 11ο Πρόγραμμα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας (Α’ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών) την 5.3.2008. Ανάλογο πρόγραμμα εφαρμόζεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με επιστημονική ευθύνη των Ελ. Διδασκάλου, Αναστ. Βλάχου, Ελ. Ανδρέου και Ελ. Ματή-Ζήση, με στόχο την εκπαιδευτική και συμβουλευτική παρέμβαση σε δημοτικά σχολεία του Βόλου για αντιμετώπιση της επιθετικότητας –βλ. σχτ. μελέτη των επιστημονικών υπευθύνων στην Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, τ. 80, σελ. 65-81, όπου και άλλες
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θα ήταν χρήσιμο να συνδιοργανώνονται με το εκεί Τοπικό Συμβούλιο
βιβλιογραφικές παραπομπές. Περαιτέρω, ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρόγραμμα
διαμεσολάβησης μεταξύ μαθητών για προβλήματα σχολικής βίας (το πρόγραμμα
εφαρμόσθηκε σε μαθητές της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά με επιστημονική ευθύνη
της Καθηγήτριας Εγκληματολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Βάσως Αρτινοπούλου). Επίσης, άξιο μνείας είναι το πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ, με έμφαση στην επιμόρφωση και στενότερη επικοινωνία εκπαιδευτικών που
αντιμετωπίζουν στις τάξεις τους προβλήματα ουσιών και βίας (Δημοτ. Σχολείο
Πειραιά, 1997-1999, Δημοτ. Σχολείο Αθηνών, 2000-2002) –βλ. Sotiria Tsiotra,
Joining Forces in Promoting Prevention: The Model of Intervention in a Primary
School in the Athens’ Centre, στο: 10th European Conference on Rehabilitation
and Drug Policy (10-14.05.2005), Book of Proceedings, σελ. 237 - 246 και περ.
Εξαρτήσεις, Δεκ. 2004, σελ. 19 - 35. Τέλος, σημαντικές παρεμβάσεις έγιναν στα
σχολεία με έντυπο ενημερωτικό υλικό που προετοιμάσθηκε και διανεμήθηκε από
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο υπό την επιστημονική ευθύνη των Νικ. Πετρόπουλου
και Ντόνας Παπαστυλιανού. Τρία από τα ενημερωτικά αυτά τεύχη έχουν τους χαρακτηριστικούς τίτλους «Γονείς: Όταν τα πράγματα… δεν πάνε καλά!», «Όταν τα
πράγματα στο σχολείο… αγριεύουν!» και «Επιθετικότητα στο Σχολείο. Προτάσεις για Πρόληψη και Αντιμετώπιση», Αθήνα, 2000 και ασφαλώς θα ήταν ευχής έργο να επανεκτυπωθούν και να διανεμηθούν εκ νέου στα σχολεία, με αντίστοιχη διοργάνωση σεμιναρίων σ’ αυτά από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Σημειώνεται ότι τα
προγράμματα αντιμετώπισης της σχολικής βίας, με γνωστότερο και αρχαιότερο αυτό του Καθηγ. D. Olweus (http://wwwclemson.edu/olweus.content.html), στηρίζονται συνήθως σε παρεμβάσεις τριών διαφορετικών επιπέδων (ατομικό επίπεδο,
επίπεδο τάξης, επίπεδο σχολείου) και με βασικό στόχο την εμπλοκή όλων των μαθητών στο πρόγραμμα παρέμβασης, ώστε, ιδίως, οι μεν μαθητές που αντιμετωπίζουν τα θέματα βίας ουδέτερα και παθητικά ως «παρατηρητές» (bystanders) να
αναλάβουν ενεργό δράση υποστήριξης των μαθητών-θυμάτων και ενημέρωσης των
υπευθύνων του σχολείου για τα όσα συμβαίνουν σ’ αυτό, οι δε εκπαιδευτικοί του
σχολείου να διερευνήσουν επισταμένα την έκταση του προβλήματος και να αναπτύξουν δεξιότητες για αντιμετώπιση καταστάσεων «κρίσης». Επίσης, ενδιαφέρον
παρουσιάζει το πρόγραμμα για κοινωνική πρόληψη του σχολικού τραμπουκισμού
που εφαρμόσθηκε σε βρετανικά σχολεία κατά τη δεκαετία ‘90 –βλ. J. Pitts/P. Smith,
Preventing School Bullying, σειρά Crime Prevention, paper 63, London: Home
Office, 1995, κατά παραπομπή της Χρ. Ζαραφωνίτου, Πρόληψη της Εγκληματικότητας σε Τοπικό Επίπεδο, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2003, σελ. 101 και σημ. 206.
Για μεθόδους αντιμετώπισης του σχολικού τραμπουκισμού βλ. και Keith Sullivan,
The Anti-Bullying Handbook, Oxford Univ. Press 2000 (ISBN 0-19558388-4).
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Πρόληψης της Παραβατικότητας, του οποίου βασική αποστολή είναι
ακριβώς η κοινωνική πρόληψη της παραβατικότητας. Προς την ίδια
κατεύθυνση οι αρμόδιοι φορείς του Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα ήταν σκόπιμο να προωθήσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης των πολιτών στο πρόβλημα του σχολικού τραμπουκισμού μέσω των
ΜΜΕ, φυλλαδίων και ειδικής ιστοσελίδας, καθώς και να οργανώσουν,
σε συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία της εκεί τοπικής δημοτικής
αρχής, ένα Γραφείο Διαμεσολάβησης, με τη συνδρομή του οποίου να
επιλύονται προβλήματα και διενέξεις μεταξύ πολιτών, άρα και μεταξύ
γονέων και του παιδιού τους112.
Εάν, τώρα, οι γονείς του παιδιού δεν υπάρχουν ή αδιαφορούν ή
αρνούνται να συνεργασθούν, επιζητείται από τους υπευθύνους του
σχολείου -με τη νόμιμη διαδικασία- η εξεύρεση μιας ανάδοχης οικογένειας ή κάποιου φορέα με ανάλογο ρόλο, όπως τα χωριά SOS, ώστε
έστω κι έτσι το παιδί να βρει τη θαλπωρή, τη φροντίδα και την αγάπη που του λείπουν. Ακόμη, εάν υπάρχουν βάσιμα στοιχεία κακοποίησης του παιδιού από τους γονείς ή τους κηδεμόνες του, οι καθηγητές
επιβάλλεται να καλέσουν τους εν λόγω γονείς και να συζητήσουν μαζί
τους το πρόβλημα, απευθυνόμενοι, ως έσχατη λύση, στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, σύμφωνα με τη διαδικασία του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας (ν. 3500/2006)113.
Περαιτέρω, στο σχολείο επιβάλλεται να δημιουργηθεί ένα θετικό κλίμα συνεργασίας, που θα αποτρέπει τις εντάσεις και την άσκηση βίας. Για τον σκοπό αυτό, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές θα πρέπει να
ασκούν το εκπαιδευτικό τους έργο ως λειτούργημα, με διάθεση να στέκονται αρωγοί στους μαθητές και να αναδεικνύουν τις θετικές πλευρές

112. Ως προς το πώς μπορεί να διενεργείται η διαμεσολάβηση, βλ. π.χ. Μάριου
Ονησιφόρου, Εισαγωγή στη Διαμεσολάβηση, Αθήνα: Δίοδος, 2003.
113. Βλ. σχετικώς το συλλογικό έργο: Φωτ. Μηλιώνη (επιμ.), Ενδοοικογενειακή Βία: Προοπτικές μετά τον ν. 3500/06 (αριθμ. 12 στη σειρά Δημοσιεύσεων
του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών), Αθήνα/ Κομοτηνή:
Α.Ν. Σάκκουλας, 2008.
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της προσωπικότητας του κάθε μαθητή, χωρίς, αντίθετα, να προβαίνουν
σε διακρίσεις και απαξιωτικές κρίσεις για το "πνευματικό επίπεδο" ορισμένων θορυβούντων μαθητών, οι οποίοι άλλωστε συνήθως θορυβούν
ακριβώς για να εκδηλώσουν έτσι την αντίδρασή τους σ' ένα εχθρικό γι΄
αυτούς –όπως το αντιλαμβάνονται- περιβάλλον.
Επίσης, στο σχολείο μπορούν να αναληφθούν πρωτοβουλίες, ώστε
τα παιδιά που είναι χωρίς ουσιαστική γονική επικοινωνία να μπορούν
να λένε τα όποια προβλήματά τους σε κάποιον καθηγητή-σχολικό σύμβουλο ή παιδοψυχολόγο ή σε στελέχη από Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων ή -ακόμη καλύτερα- σε εθελοντή παλαιό μαθητή με ανάλογα προβλήματα, ο οποίος τώρα τα έχει ξεπεράσει και δέχεται να βοηθήσει για
να τα ξεπεράσουν και άλλοι νεότεροί του (όχι όμως στην τάξη και ενώπιον όλων!). Θυμίζουμε εδώ ότι ένα από τα βασικά παράπονα των μαθητών κατά τα γεγονότα του Δεκεμβρίου 2008 ήταν ακριβώς η κραυγή "Δεν μας ακούνε"! Πράγματι, η έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας
των νεαρών μαθητών με τους γονείς τους, οι οποίοι δουλεύουν νυχθημερόν και με πνεύμα άκρατης ανταγωνιστικότητας, ενίοτε χωρίς ηθικές αναστολές, για μια επίπλαστη «ευημερία» του θεαθήναι (δεύτερο
εξοχικό, ακριβά αυτοκίνητα και σπίτια), αποτελεί κατά τη γνώμη μου
τον σοβαρότερο λόγο για την αύξουσα δυσαρέσκεια αυτών των μαθητών και για την ασίγαστη οργή που δοκιμάζουν σε σχέση με όσα συμβαίνουν γύρω τους. Χωρίς αξίες, χωρίς πρότυπα, με γονείς και καθηγητές αδιάφορους γύρω τους και με μοναδική συντροφιά τις διάφορες
οθόνες μέσω των οποίων υποτίθεται ότι «επικοινωνούν» με τους άλλους ή και με τον εαυτό τους (οθόνες κινητών τηλεφώνων, τηλεόρασης, DVD, ηλεκτρονικών υπολογιστών και video-games), οι νεαροί
αυτοί, μέσα από τις βίαιες κινητοποιήσεις τους, εκδηλώνουν τη σαφέστατη αποδοκιμασία τους για το ότι, κατά τη γνώμη τους, τίποτε δεν
λειτουργεί σωστά και αποτελούν έτσι, κατά ένα τρόπο, το θερμόμετρο
που δείχνει τη βαρειά ασθένεια της κοινωνίας μας114.
114. Πρβλ. Βασ. Μαρκεζίνη, Σε αναζήτηση του νέου και των νέων, σε: του ιδίου, Σκιές από την Αμερική, Αθήνα: Λιβάνης, 2009, σελ. 229 – 316: ιδίως 264 επ.
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Στο ίδιο πλαίσιο, χρήσιμη θα ήταν η σύνταξη, με συμμετοχή των
μαθητών, ενός Σχολικού Κανονισμού Λειτουργίας, τον οποίο θα αναλάβουν στη συνέχεια να τηρήσουν όλοι οι συμμετέχοντες στη λειτουργία
του σχολείου, υπό την εποπτεία των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και, παράλληλα, μιας Ανεξάρτητης Αρχής, όπως, ιδίως,
ο Συνήγορος του Παιδιού.
Τέλος, για όσα από τα παιδιά αυτά παρεκτρέπονται συστηματικά
σε πράξεις σχολικού τραμπουκισμού, η τιμωρία είναι και αυτή μια έσχατη λύση, όχι όμως απαραίτητα με τη μορφή της αποβολής115 ή των επιπλήξεων, αλλά κυρίως με τη μορφή π.χ. προειδοποιητικών κυρώσεων
που καταλήγουν σε κάποια σοβαρή κύρωση (point system116) ή, ακόμη καλύτερα, με τη μορφή μιας κοινωφελούς εργασίας που θα μπορούσε να αφυπνίσει και να προαγάγει στην ψυχή του μαθητή κάποια θετικά στοιχεία της προσωπικότητάς του –π.χ. επίσκεψη στα ΚΑΠΗ ή
τα νοσοκομεία της περιοχής και παροχή φροντίδας στους εκεί ηλικιω-

Σε ανάλογο πνεύμα κινείται και ο ακαδημαϊκός Θανάσης Βαλτινός, όταν με αφορμή
τα γεγονότα του Δεκεμβρίου 2008 σχολιάζει (περ. «Ε» της «Ελευθεροτυπίας»,
17.5.2009, σελ. 41): «Είναι αυτοί οι γονείς των 15άρηδων, 16άρηδων που δημιούργησαν το αδιέξοδο. Να το πω αλλιώς: που δεν αντιστάθηκαν ώστε να μη φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Ολοι βυθισμένοι μέσα στο έχει τους. Στους παχυλούς μισθούς
τους, γιατί όχι και στις λαμογιές τους. Κάποιοι μύρονται για όσα τους έχουν τύχει,
κάποιο νοσταλγούν ή αυτοοικτίρονται δημόσια και ο χορός καλά κρατεί. Τα παιδιά
έχουν γερό ένστικτο, καταλαβαίνουν (ίσως αόριστα) και κρίνουν. Και, βέβαια, στην
περίπτωση, μιλάμε για τα παιδιά των καλών σχολείων κυρίως».
115. Η αποβολή αποτελεί ασφαλώς μια ευκολία για τον καθηγητή και το σχολείο να «απαλλαγούν» από τον «κακό» μαθητή, αλλ’ ασφαλώς δεν ωφελεί κανένα
και ιδίως την κοινωνία μας, αφού συνήθως ο μαθητής που αποβάλλεται μισεί το σχολείο, απορρίπτει την όποια θετική επίδραση θα μπορούσε να έχει το σχολείο στην
κοινωνικοποίησή του και, εν τέλει, εξωθείται να αναζητήσει συντροφιά σε άλλους
αντίστοιχους μαθητές, με τους οποίους συχνά συγκροτεί παραβατική ομάδα.
116. Π.χ. επιβολή στον ατακτούντα μαθητή ορισμένου αριθμού πόντων ή
«στιγμάτων» (ένα έως δύο) για κάθε παράπτωμα και, εφόσον αυτοί φθάσουν π.χ.
τους 10, τότε να επιβάλλεται αποβολή ή άλλη σοβαρή ποινή.
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μένους ή ασθενείς, αντίστοιχα117. Φυσικά, τέτοιου είδους τιμωρίες θα
πρέπει να προβλεφθούν και στις σχετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου
Παιδείας, πράγμα το οποίο προϋποθέτει ανανέωση του ήδη πεπαλαιωμένου π.δ. 294/1979, όπου ως σχολικές ποινές προβλέπονται μόνο παρατηρήσεις, επιπλήξεις και αποβολές118.
Όμως και η Πολιτεία μπορεί στον τομέα της σχολικής βίας να διαδραματίσει ένα καταλυτικό ρόλο, ιδίως από την άποψη του να καταστήσει τη ζωή στα σχολεία λιγότερο βαρετή και τις προσφερόμενες εκεί
γνώσεις ουσιαστικότερες119 και περισσότερο προσανατολισμένες στην
117. Σημαντικό είναι ότι και οι ίδιοι οι μαθητές, με 130 εκπροσώπους τους
από 60 γυμνάσια και λύκεια του νομού Θεσσαλονίκης ετόνισαν σε συναντήσεις τους
με τον Συνήγορο του Παιδιού, ότι δεν έχουν αντίρρηση για αυστηρή αντιμετώπιση,
αρκεί αυτή να πηγάζει και να νομιμοποιείται από δημοκρατικές διαδικασίες και διάλογο με τους μαθητές, οι δε επιβαλλόμενες ποινές να είναι ανάλογες των παραπτωμάτων και της εν γένει συμπεριφοράς τους. Μάλιστα, στο πνεύμα αυτό πρότειναν
να «προβλεφθούν και άλλες ποινές», όπως η αποκατάσταση της ζημιάς από τους
ίδιους τους μαθητές σε περίπτωση φθοράς καθώς και η προσφορά κοινωφελούς εργασίας στο σχολείο (βλ. δημοσίευμα του Χρ. Ζέρβα στην «Ελευθεροτυπία» της
2.5.2009). Σημειώνεται πάντως ότι για την απρόσκοπτη επιβολή τέτοιων ποινών
αναγκαίο είναι να δηλώνουν την αντίστοιχη γραπτή συναίνεσή τους οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών ήδη κατά την έναρξη του σχολικού έτους.
118. Την αναποτελεσματικότητα του ενλόγω τιμωρητικού συστήματος του
ελληνικού σχολείου φαίνεται να δέχεται η πλειονότητα περίπου (59,3% στο Γυμνάσιο, 48% στο Λύκειο) των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών στην προαναφερθείσα
(σημ. 97) έρευνα των Ιωάννας Τσίγκανου, Καλλιρόης – Ηρώς Δασκαλάκη και Δήμητρας Τσαμπαρλή (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών) –βλ. το έργο τους Εικόνες και Αναπαραστάσεις Βίας στο Ελληνικό Σχολείο, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη,
2004, 216.
119. Η Λουκία Μπεζέ στην εργασία της «Βία στο σχολείο και βία του σχολείου» (στο ομώνυμο έργο με επιμέλειά της, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1998, σελ.
61-75:73) υπενθυμίζει ότι ήδη από το 1972 το Συμβούλιο της Ευρώπης, με εισήγηση των Y. Bachy, A. Duner, J. Snelders και J. Selosse (Le role de l’ école dans la
prevention de la délinquance juvenile, Strasbourg: Conseil de l’ Europe, 1972),
είχε επισημάνει τα χαρακτηριστικά ενός σχολείου που ενδέχεται να αποτελέσουν για
τον μαθητή παράγοντες μη προσαρμογής ή ακόμη και παραβατικότητας και που
αφορούν: τις λειτουργίες του σχολείου (π.χ. μετάδοση στερεότυπων γνώσεων συ-
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αυτενέργεια. Ειδικότερα, επιβάλλεται να υπάρξει ποιοτική βελτίωση
του επιπέδου ύλης και διδασκαλίας και, προπάντων, να γίνει στροφή
προς την κατεύθυνση μιας ανθρωπιστικότερης μόρφωσης προσαρμοσμένης ταυτόχρονα στη σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη. Βέβαια, αυτός
ο στόχος, καθώς και άλλοι ευρύτεροι στόχοι, όπως η εξάλειψη κραυγαλέων και άδικων, οικονομικών και κοινωνικών, ανισοτήτων, παρά τη
μεγάλη σημασία του στην εμπέδωση ενός καλού κλίματος στα σχολεία,
χωρίς εντάσεις και βίαιες αντιπαραθέσεις120, είναι ούτως ή άλλως στόχος μακροπρόθεσμος και, αυτή τη στιγμή, πλέον, "οι καιροί ου μενετοί". Απαιτούνται, επομένως, από την πλευρά της Πολιτείας, και ορισμένα άμεσα, συγκεκριμένα, και ad hoc στοχευμένα μέτρα, όπως π.χ.
τα εξής:
• Ενδεχόμενη θέσπιση ειδικού ποινικού αδικήματος "σχολικού
τραμπουκισμού", όπως αντίστοιχα συμβαίνει στη Σουηδία με νόμο της
16.02. 2006121. Πάντως, ως προς το μέτρο αυτό υπάρχουν σοβαρές
επιφυλάξεις, καθώς θα αφορά πρωτίστως μαθητές, δηλ. ανηλίκους, για
τους οποίους η ποινική διαδικασία πρέπει να αποτελεί, έστω και με μορφή αναμορφωτικών μέτρων (ά. 122 ΠΚ), το έσχατο μέσο.
χνά ξεκομμένων από την πραγματικότητα, απομάκρυνση του σχολείου από τον παιδαγωγικό του ρόλο), τη γενική οργάνωση του σχολείου (π.χ. απουσία ενδιαφέροντος για ό,τι διαδραματίζεται εκτός σχολείου) και το εκπαιδευτικό προσωπικό (π.χ.
ελλιπής παιδαγωγική κατάρτιση). Πρόκειται για χαρακτηριστικές αδυναμίες, που,
όπως σημειώθηκε ανωτέρω (σελ. 167 επ.) έως ένα βαθμό εξακολουθούν να παρατηρούνται (και) στη χώρα μας.
120. Όπως άλλωστε επισημάνθηκε στο προαναφερθέν έργο των Ι. Τσίγκανου,
Κ.-Η. Δασκαλάκη και Δ. Τσαμπαρλή, σελ. 280, «τα φαινόμενα βίας στο σχολικό χώρο διαμορφώνονται σε ένα κοινωνικό πλαίσιο αναφοράς πολύ ευρύτερο από το μικρόκοσμο του σχολείου»(υπογράμμιση από τις ίδιες).
121. Ενας παρεμφερής νόμος επρόκειτο να προωθηθεί και στη Γαλλία, με βασικό στόχο την εγκατάσταση συστημάτων ανίχνευσης στις εισόδους των σχολείων
και οικονομικές κυρώσεις για την οικογένεια, όταν το παιδί εισάγει όπλο στο σχολείο, επίσης, δε, την παρακολούθηση των μαθητών με κάμερες (βλ. «Ελευθεροτυπία» της 29.5.2009, σελ. 13, όπου δημοσιεύεται ανταπόκριση της Ηρας Φελουκατζή με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Σχολεία υπό αστυνόμευση»).
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• Επέκταση από το Υπουργείο Παιδείας του θεσμού των σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, σύμφωνα με το ά. 5 ν. 2525/1997 ("Ενιαίο
Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις, Κώδικας Νομικού Βήματος, τ. 45: 1997, σελ. 1791 επ.), ώστε να αντιμετωπισθεί η σχολική αποτυχία και η σχολική διαρροή, που συνήθως τροφοδοτούν τη σχολική βία και την παραβατικότητα.
• Επέκταση της λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) για μαθητές με δυσκολίες μάθησης και συμπεριφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ν.
3699/2008, με τον οποίο αντικαταστάθηκε ο ν. 2817/2000 (Nόμος:
"Ειδική αγωγή και εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες", ΚΝοΒ 56: 2008, 2293 επ., όπου ειδικά αναφέρεται –στο ά. 3 § 2- ότι στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
ανήκουν και οι μαθητές «με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές
και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας»122).
• Οικονομική ενίσχυση από το Υπουργείο Εσωτερικών και γενικότερη στήριξη από την κοινωνία των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας σε όλη τη χώρα, ώστε να αναπτυχθούν
σε κάθε μεγάλο Δήμο γραφεία Διαμεσολάβησης για την επίλυση των
διενέξεων μεταξύ πολιτών και, επιπλέον, να συντονισθεί το έργο των
διαφόρων φορέων στο θέμα της αντιμετώπισης προβλημάτων σχολικής βίας. Τα ίδια αυτά Τοπικά Συμβούλια θα μπορούσαν, όπως ήδη σημειώθηκε ανωτέρω, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, με φυλλάδια, ραδιοτηλεοπτικά μηνύματα και εκδηλώσεις (ομιλίες, σεμινάρια, θεατρικές
παραστάσεις, παιδικά βιβλία123, κ.λπ.), για τη μείωση των κρουσμάτων
122. Βλ. για τον νόμο αυτόν: Παντ. Ε. Δαβερώνα, Το νέο νομικό πλαίσιο για τα
άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες: Μια πρώτη κριτική προσέγγιση των ρυθμίσεων του ν. 3699/2008, εις: ΝοΒ 57: 2009, 1545-1549.
123. Ως προς το περιεχόμενο και τους στόχους τέτοιων πρωτοβουλιών ευαι-
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ρατσισμού, ξενοφοβίας και βίας στα σχολεία, καθώς και για τη συνεργασία σχολείου και κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου, ίσως με την αποστολή στο Σχολείο, ενός κοινωνικού λειτουργού ο οποίος θα έχει ως
βασικό έργο να ακούει τα προβλήματα των μαθητών επί τόπου για μία
έως δύο φορές την εβδομάδα, εν ανάγκη, δε, και τις υπόλοιπες ημέρες
μέσω τηλεφωνικής γραμμής.
• Θεσμοθέτηση, από το Υπουργείο Παιδείας, ενός μαθήματος για τον τρόπο διαχείρισης συγκρούσεων στο σχολείο και χορήγηση, αντίστοιχα, "πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας". Το μάθημα αυτό θα διδάσκεται στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες, ώστε οι δάσκαλοι, αλλά και οι Καθηγητές που θα το έχουν ως μάθημα επιλογής άλλου Α.Ε.Ι., να αποκτούν κάποιες βασικές γνώσεις για αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων. Κύριος άξονας αυτού του μαθήματος ενδείκνυται
να είναι η ιδέα ότι το αντίδοτο στη βία δεν είναι η βία, αλλά η δίκαιη μεταχείριση, οι δίκαιες (αναλογικές) κυρώσεις, η αποδοχή της όποιας ιδιαιτερότητας των μαθητών και ο σεβασμός στην ταυτότητα του άλλου
χωρίς διακρίσεις. Και ότι όσο θετικότερες είναι οι σχέσεις των συμμετεχόντων στη σχολική κοινότητα, τόσο λιγότερα τα προβλήματα της
σχολικής βίας και της παραβατικής συμπεριφοράς.
• Καθιέρωση, από το Υπουργείο Παιδείας, μιας ειδικής υπηρεσίας η οποία θα ερευνά, ήδη σε επίπεδο νηπιαγωγείου, ποια παιδάκια
έχουν ελλιπή οικογενειακή φροντίδα και εποπτεία, ώστε να μεριμνά
εγκαίρως για την απομάκρυνση των παιδιών αυτών από το προβληματικό τους περιβάλλον και την ένταξή τους σε ανάδοχες οικογένειες ή
άλλους αντίστοιχους φορείς124.
σθητοποίησης, χρήσιμη είναι και η εμπειρία από αντίστοιχες δράσεις άλλων χωρών,
όπως π.χ. η Ολλανδία –βλ. σχτ. Βάσω Αρτινοπούλου, Βία στο Σχολείο. Έρευνες και
Πολιτικές στην Ευρώπη, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2001, 46 επ. Ειδικότερα ως προς τα
παιδικά βιβλία με θέμα τη σχολική βία, αξίζει να αναφερθεί εδώ το βιβλίο «Μίλα,
μη φοβάσαι. 3 ιστορίες για τη βία στο σχολείο», που εκδόθηκε τον Μάρτιο 2008 με
επιμέλεια της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (επιστημονικός υπεύθυνος ο Καθηγ. Ι. Τσιάντης).
124. Πρβλ. εδώ το πρόγραμμα «Treatment Foster Care», το οποίο εφαρμό-
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• Επέκταση από τις τοπικές αρχές, των χώρων άθλησης και Κέντρων Νεότητας, ώστε οι νέοι να βρίσκουν εκεί τη δυνατότητα μιας θετικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους.
• Αυστηρότερος έλεγχος των τηλεοπτικών προγραμμάτων
(ακόμη και των δελτίων ειδήσεων) όταν αυτά ενδέχεται να βλάψουν
σοβαρά τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων και
ιδίως όταν αυτά περιέχουν σκηνές άσκοπης βίας, εγκλήματος και βάναυσων ή απάνθρωπων πράξεων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται ειδικότερα από το Σύνταγμα (ά. 15 παρ. 2 in fine: «O άμεσος έλεγχος
του Κράτους [στη ραδιοφωνία και την τηλεόραση] (…) έχει ως σκοπό
(…) την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που
επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης
και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας») και από τη νομοθεσία (κυρίως ά. 8 παρ. 1 π.δ. 100/ 2000 και ά.
12 και 13 π.δ. 77/ 2003)125.
Βεβαίως τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συντονίζονται από έναν κεντρικό φορέα, ο οποίος να παρέχει στους ενδιαφερόμενους φορείς
έντυπο ή οπτικό υλικό για τα θέματα που τους απασχολούν, και κυρίως να φέρνει σε επαφή τους φορείς αυτούς με επιστήμονες, οργανώσεις
και υπηρεσίες που ασχολούνται με την πρόληψη της ενδοσχολικής βίας. Ισως το Κεντρικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας, ως
θεσμοθετημένο από το 2005 όργανο126 (υπό την εποπτεία του Υπουρζεται σε βορειοαμερικανικές Πολιτείες –σχτ. Ν.Ε. Κουράκη, Η νέα ελληνική νομοθεσία για τους παραβατικούς ανηλίκους (ν. 3189/ 2003), εις: Τιμητικός Τόμος για
τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, Ί, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη, 2005, 401 – 410:409 και σημ.
6.
125. Βλ. π.χ. Ι.Κ. Καράκωστα/ Αθ. Δ. Τσεβά, Η Νομοθεσία των ΜΜΕ, Αθήνα/ Κομοτηνή, 20032, σελ. 829 και 991. βλ. και κατωτ., σελ. 460.
126. Bλ. ά. 13 ν. 3387/2005, δυνάμει του οποίου ανατέθηκε στο Κεντρικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας (KE.Σ.Π.ΠΑ.) η ευθύνη να
προωθήσει τη σύσταση Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας
(ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) στους Δήμους της χώρας. Σχετικό πληροφοριακό υλικό για τον εν-
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γείου Εσωτερικών) για την κοινωνική πρόληψη της παραβατικότητας,
θα μπορούσε στο πλαίσιο αυτό να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο, σε
συνεργασία και με τους 325 Δήμους της χώρας.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
(στις αναφερόμενες ιστοσελίδες αναζητείται
–όπου αυτό δεν αναφέρεται ειδικότερα– η λέξη bullying)

-

-

http://en.wikipedia.org/wiki/Bullying (άρθρο στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia)
http://el.wikipedia.org/wiki, λήμμα Σχολικός Εκφοβισμός (σύντομη αναφορά στην ελληνική έκδοση της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia – Βικιπαίδεια, καθώς και 5 παραπομπές σε ελληνικές ιστοσελίδες που ασχολούνται με το θέμα).
http://www.cisnet.org (Communities in Schools)
http://www.nccre.org (National Center for Conflict Resolution
Education)
http://www.nwrel.org (Northwest Regional Educational
Laboratory)
http://ojjdp.ncjrs.org (Office of Juvenile Justice and Delinquency

λόγω θεσμό βλ. στην ιστοσελίδα: www.niotho-asfalis.gr. Επίσης βλ.: Ν.Ε. Κουράκη
(επιμ.), Για να νιώθουμε ασφαλείς μέσα σε μια κοινωνία ενεργών πολιτών, (αριθμ.
3 στη σειρά Δημοσιεύσεων του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών
Ερευνών), Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2006, και του ιδίου (επιμ.), Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας, (αριθμ. 8 της σειράς Δημοσιεύσεων του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών), Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2007, Θ. Παπαθεοδώρου, Τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Εγκληματικότητας, ένα όργανο συμμετοχικής αντεγκληματικής πολιτικής, ΠοινΔικ, 1999, σελ. 602 – 607, του ιδίου, Τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης
της Εγκληματικότητας: Πέντε χρόνια εφαρμογής του θεσμού στην Ελλάδα, ΠΛογ,
2004, 2461 – 2472, Ch. Zarafonitou, Local crime prevention councils and the
partnership model in Greece, Community Safety Journal, 1/2004, pp. 23 – 28.
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Prevention)
http://www.colorado.edu/cspv/blueprints/index.html
(Blueprints for Violence Prevention series)
http://virtual.clemson.edu/groups/ifnl/index.html (Bullying
Pre-vention Program)
http://www.bullying.co.uk
http://www.bullyonline.org/schoolbully/cases.htm
http://www.parliament.gr/ergasies/main.asp (es090508.doc Πρακτικά Συζήτησης στη Βουλή για τα προβλήματα της νεολαίας,
08.05.2009)
http://old.gold.ac.uk/euconf (περιέχονται περιλήψεις συνεδρίου
με τί-τλο "European Conference on Initiatives to Combat School
Bullying", που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG XXII) το 1997 και περιέχει πρωτοβουλίες διαφόρων
ευρωπαϊκών χωρών για καταπολέμηση της θυματοποίησης στα
σχολεία –π.χ. πρόγραμμα της Γαλλίας να τοποθετούνται "δύσκολοι"
μαθητές σε ειδικές τάξεις με συνεπικουρία από κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες του δικαστικού συστήματος).
http://www.novita.org.au
http://www.synigoros.gr/0-18 (ιστοσελίδα του Συνηγόρου του
Παιδιού, όπου παρατίθενται οι δυνατές δράσεις αυτής της Ανεξάρτητης Αρχής υπέρ των ανηλίκων˙ δεν υπάρχουν ωστόσο ειδικές
αναφορές για το πρόβλημα του εκφοβισμού)
http://archive.enet.gr/online/online?dt=29%2F03%2F2008
(Φύλλο "Ελευθεροτυπίας" της 29.03.2008, σελ. 33-36 με αφιέρωμα στη θεματική "Βία στα Σχολεία" –επιμέλεια του δημοσιογράφου
Γιώργου Κιούση. Επίσης βλ. και το φύλλο της 12.11.2006, σελ. 30
και 51, όπου σχολιάζεται η περίπτωση της Αμαρύνθου)
http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/194116.pdf (περιληπτική παρουσίαση έρευνας με τίτλο "National Study of
Delinquency Pre-vention in Schools", που διενεργήθηκε από επιστημονική ομάδα υπό τον Gary D. Gottfredson, κατατέθηκε τον
Απρίλιο 2002 και επιχορηγήθηκε από το αμερικανικό Υπουρ-
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γείο Δικαιοσύνης –η πλήρης μορφή της σημαντικής αυτής έρευνας, με έκταση 533 σελίδων, μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα
http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/194129.pdf).

VΙ. ΒΑ ΣΙΚΕΣ ΕΞΕ ΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠ Α
ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΗ ΛΙΚ Ω Ν:
Π ΑΡΕ ΛΘ ΟΝ, Π ΑΡΟΝ ΚΑΙ ΣΥΓ Χ ΡΟΝΕΣ ΤΑ ΣΕΙΣ

Α΄ ΤΑ ΤΡΊΑ ΒΑΣΙΚΆ ΠΡΌΤΥΠΑ
Σκόπιμο είναι ήδη, να παρουσιασθούν το ιστορικό περίγραμμα μέσα στο οποίο κινήθηκε στις περισσότερες προηγμένες χώρες κατά τον
20ό αιώνα η ποινική αντιμετώπιση των ανηλίκων, καθώς και τα πρότυπα (τιμωρητικό, προνοιακό και δικαιικό) που κατά καιρούς ακολουθήθηκαν από τις αντίστοιχες νομοθεσίες1, έτσι ώστε να αποτυπωθούν οι
γενικότερες τάσεις που διαμορφώθηκαν στο δίκαιο ανηλίκων κατά την
υπό εξέταση περίοδο και να γίνουν περισσότερο αντιληπτές οι σύγχρονες εξελίξεις του ισχύοντος δικαίου.

(α) Το τιμωρητικό πρότυπο
Έγινε προηγουμένως λόγος (ανωτ., σελ. 13 επ.) για το σκληρό τιμωρητικό καθεστώς με το οποίο αντιμετωπίζονταν οι ανήλικοι “εγκλη1. Δεν κρίνεται χρήσιμο ν’ αναπτυχθούν εδώ ορισμένα άλλα ‘‘παράπλευρα’’
πρότυπα όπως το ‘‘συμμετοχικό’’ και το ‘‘συνεργατικό’’, καθώς αυτά έχουν περιορισμένη μόνο απήχηση στις σύγχρονες νομοθεσίες. Μνεία τους γίνεται, πάντως, εδώ,
κατωτ., σελ. 430, σε αναφορά με συγκεκριμένα θέματα, όπως τα Δικαστήρια Ανηλίκων. Για το περιεχόμενο και τις κατευθύνσεις των «προτύπων» (τιμωρητικού, προνοιακού, δικαιικού), με τα οποία μπορεί ν’ απεικονισθεί σχηματικά η σωφρονιστική
και αντεγκληματική πολιτική μιας χώρας, βλ. ιδίως τις εισαγωγικές μου αναπτύξεις
στην έκδ. «Σωφρονιστική Νομοθεσία» που επιμελήθηκα μαζί με την Κ.Δ. Σπινέλλη και με συνεργασία των Ν. Κουλούρη και Ν. Τσούλου, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη,
19953, σελ. 75-106: 78 επ., καθώς και τις παράλληλες αναπτύξεις της Κ.Δ. Σπινέλλη στο ίδιο έργο, σελ. 17-74: 27 επ.
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ματίες” στην Ελλάδα, κυρίως έως τα τέλη του 19ου αιώνα. Βεβαίως,
στο πλαίσιο του σωφρονιστικού και αντεγκληματικού συστήματος
εκείνης της εποχής, όπου κυριαρχούσε το “τιμωρητικό πρότυπο”, οποιαδήποτε γενικότερη σκέψη για δικαιώματα του ανθρώπου και του κρατουμένου θα φαινόταν τότε καθαρή ουτοπία. Η σκληρότητα στη μεταχείριση των κρατουμένων έφθανε μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να
προβλέπεται από τον ίδιο τον νόμο η δυνατότητα επιβολής, ως πειθαρχικής ποινής “ένεκα κραυγής, απειθείας, ύβρεων και ερίδων”, ο περιορισμός του κρατουμένου “εις έρημον ή σκοτεινόν οικίσκον” για συνολικό διάστημα μέχρι και ενός μηνός, καθώς και η υποβολή του εις “δίαιταν άνοψον” (μόνο δηλ. με ψωμί και νερό) για ισόχρονο διάστημα (ά.
33, 34 Διατάγματος περί σωφρονιστικής φυλακής από 31.12.1836).
Ακόμη και σε “προηγμένες” πολιτιστικά ευρωπαϊκές περιοχές, όπως τα
γερμανικά κρατίδια της Πρωσσίας και της Βάδης, οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονταν εκείνη την εποχή σε κρατουμένους, ήσαν σαφώς
με τα σημερινά κριτήρια απάνθρωπες και βάρβαρες2.
Θεωρητικό έρεισμα του “τιμωρητικού προτύπου” υπήρξε, στο
πλαίσιο της λεγόμενης “Κλασικής Σχολής του Ποινικού Δικαίου”, η
γενικότερη αντίληψη εκείνης της εποχής ότι κύρια αποστολή της ποινής είναι η ανταποδοτική τιμώρηση του δράστη, ώστε αυτός αφενός ν’
αδρανοποιηθεί και να “πληρώσει” για το έγκλημά του, και αφετέρου να
προκαλέσει, με την καταδίκη του και την έκτιση της ποινής του, έναν
“ψυχολογικό καταναγκασμό” στα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας, ώστε
να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του νόμου3.

2. Όπως επισημαίνει ο Ανδρ. Δ. Παπαδιαμαντόπουλος, Μελέται επί του Σωφρονιστικού Συστήματος, Αθήνησιν 1881, σελ. 71, χρησιμοποιούνταν στις περιοχές αυτές π.χ. σκαμνιά (chaises de force), επάνω στα οποία «αι χείρες και οι πόδες
του καταδίκου δένονται δι’ ιμάντων ούτως, ώστε να εμποδίζηται η κυκλοφορία του
αίματος και παραλύωσι, τρόπόν τινα, οι μύες».
3. Πρβλ. τις αναπτύξεις στο έργο μου «Ποινική Καταστολή», Αθήνα/ Θεσσαλονίκη,, 20095 (με συνεργασία Ν.Κ. Κουλούρη), ιδίως §§ 185 επ., σελ. 183 επ.
όπου και σχτ. βιβλιογρ. παραπομπές.
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Η σταδιακή ευαισθητοποίηση σε αντιλήψεις προνοιακού χαρακτήρα
Σύντομα όμως έγινε φανερό ότι η αντίληψη αυτή οδηγεί σε αδιέξοδα και αύξηση της εγκληματικής υποτροπής εάν δεν συνοδεύεται και
από μια παράλληλη προσπάθεια της Πολιτείας για βελτίωση και “ανόρθωση” του ίδιου του εγκληματία, στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό. Μάλιστα θεωρήθηκε, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση σε νομοθέτημα
του 1896 για την ίδρυση φυλακής ανηλίκων4, ότι η προσπάθεια αυτή
της ανόρθωσης θα πρέπει να εστιάζεται κυρίως σε ανήλικους δράστες,
οι οποίοι υπάρχει μεγαλύτερη ελπίδα να σωθούν παρ’ όσον οι ενήλικες, αφού “ενταύθα πρόκειται να εμποδίσωμεν εις την πρώτην εμφάνισίν της την μοχθηρίαν ή την κακίαν της ψυχής, του ελαττώματος εισέτι μη έχοντος ή [=παρά] ασθενείς ρίζας, ας σύστημα ανατροφής θέλει
εξαλείψει ταχέως και εντελώς”.
Με τι μέσα, όμως, θα επιτυγχανόταν αυτή η προσπάθεια; Σύμφωνα με τις τότε αντιλήψεις και με βάση την προαναφερθείσα αιτιολογική
έκθεση του 1896, τρία ήσαν τα μέσα που έπρεπε να χρησιμοποιηθούν:
• πρώτον, η εκπαίδευση και η διδαχή κάποιας τέχνης, ώστε να
μπορεί ο κρατούμενος να ζήσει στη συνέχεια “δια των ιδίων χειρών”·
• δεύτερον, η ανατροφή, κυρίως με βάση την πρακτική ηθική και
τη θρησκευτική αγωγή, ώστε να εξασθενήσουν οι “υπερφίαλες αξιώσεις του εγώ” και ν’ αναπτυχθούν “τα φιλέτερα αισθήματα, εφ’ ων στηρίζεται η αγαθοεργία και η θυσία”· και
• τρίτον, η πειθαρχία και η “παθητική” (sic) υποταγή στους νόμους, τον κανονισμό και τις διαταγές της σωφρονιστικής Διοίκησης,
διότι “ο κατάδικος πρέπει να μάθη να υπακούη πρωτίστως και τούτο είναι το πρώτον αυτού καθήκον εν ταις φυλακαίς”5.
4. Έτσι, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση για το Εφηβείο Αβέρωφ που
συντάχθηκε από τον τότε εφέτη Α. Πεταλά, «Θέμις» Ζ’ 1896, 566-571: 567.
5. ''Θέμις'', 1896,όπ.π.,, σελ. 569-570. πρβλ. και τον Κανονισμό του Εφηβείου Αβέρωφ, ΦΕΚ Γ’ 56/3.6.1895 και (αποσπασματικά) εις: Κ. Σοφιανού, Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας 1833-1900. Συναγωγή Νόμων,
Διαταγμάτων, Εγκυκλίων, Καταστατικών, Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεο-
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Οι σκέψεις αυτές, που συνοψίζονται επιγραμματικά στη φράση ότι
“δια της ποινής δεν πρόκειται απλώς να τιμωρηθή ο ένοχος, αλλά και να
ιατρευθή”6, αποτέλεσαν την ιδεολογική βάση για την ίδρυση στην Ελλάδα του Εφηβείου [δηλ. της Φυλακής Ανηλίκων] Αβέρωφ7. Στην καμπή αυτή μεταξύ 19ου και 20ού αι. φαίνεται να αντιπαλεύουν ακόμη και
να “συγκατοικούν” αναγκαστικά από τη μια πλευρά το “τιμωρητικό πρότυπο”, όπως αυτό αποκρυσταλλώθηκε με την “Κλασική Σχολή του Ποινικού Δικαίου”, και από την άλλη το “προνοιακό πρότυπο”, με κύριους εκφραστές την “ιταλική θετική σχολή” (ιδίως τον Ferri) και, σε μικρότερο
βαθμό, τη “γερμανική θετική σχολή” (ν. Liszt)8.
Οι ευθύνες της κοινωνίας απέναντι στους παραβατικούς ανηλίκους
Όμως ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα αναπτύχθηκε στην Ευρώπη, με αφορμή και ορισμένα έργα ευαίσθητων κοινωνικά συγγραφέων,
όπως ο Κάρολος Ντίκενς (π.χ. με το μυθιστόρημα του Όλιβερ Τουίστ,
1838), ένα νέο πνεύμα στοργής και προστασίας για τους ανήλικους
παραβάτες του νόμου. Ιδίως έγινε βαθμιαία αντιληπτό ότι τα παιδιά αυλαίας, αρ. 16, τ. ΙΙ, 1988, σελ. 706.
6. Αιτιολογική Εκθεση για το Εφηβείο Αβέρωφ, ό.π., σελ. 566.
7. Η ίδρυση της πρώτης αυτής σύγχρονης για την Ελλάδα φυλακής ανηλίκων έγινε με τον ν. ΒΥΚΒ΄/16.4.1896, του οποίου συντάκτης ήταν ο τότε εφέτης
Αντ. Πεταλάς. Ο νόμος χαρακτηρίσθηκε ως το «αρτιότερο σωφρονιστικό θέσπισμα
του 19ου αιώνα» (Χαρ. Δημόπουλου, Το ελληνικό σωφρονιστικό δίκαιο κατά τον
19ο αιώνα, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2002, σελ. 125). Για τις φυλακές
αυτές και την ηθοπλαστική ατμόσφαιρα της εποχής τους βλ. και Τιμ. Αναστασίου,
Σωφρονιστήριον «Αβέρωφ», Σωφρονιστήρια και εθνικός σωφρονισμός, εις: Δήμ.
Μακρυνιώτη (επιμ.), Παιδική Ηλικία, Αθήνα: Νήσος, 20012, 496-500.
8. Πρβλ. το έργο μου «Ποινική Καταστολή», Αθήνα, 20095 (με συνεργασία
Ν.Κ. Κουλούρη), ιδίως §§ 221 επ., 224 επ., σελ. 229 επ., 232 επ. Βλ. επίσης την ιστορική επισκόπηση των τάσεων που επεκράτησαν κατά τη νεότερη εποχή στο Δίκαιο
Ανηλίκων, όπως αυτή επιχειρείται από τον Obrad Peric, στη μελέτη του: Origines et
développement du droit pénal des mineurs: Etat actuel de droit pénal de Serbie,
εις: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη, τ. ΙΙ, Αθήνα: Νομική
Βιβλιοθήκη, 2011, 1513-1532: 1516 επ.
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τά είχαν τη μικρότερη ευθύνη για τις παρανομίες που διέπρατταν, αφού
η ίδια η κοινωνία τα εξωθούσε σε αυτή τη μίζερη ζωή, μη προσφέροντας τους ούτε στέγη, ούτε φαγητό, ούτε κάποια στοιχειώδη έστω ψυχολογική υποστήριξη. Και ότι, συνεπώς, καθήκον αυτής της κοινωνίας, και για το ίδιο της το συμφέρον, θα ήταν να τα περιθάλψει με φροντίδα σε κάποιον ασφαλή τόπο, μακριά από τις επιδράσεις ενός φθοροποιού περιβάλλοντος9.
Τα πρώτα αναμορφωτικά ιδρύματα
Εξάλλου, το εγχείρημα ‘‘ανόρθωσης’’ ή και “αναμόρφωσης” του
ανηλίκου φαινόταν και ως κάτι σχετικά εφικτό. Εφόσον δηλαδή η προσωπικότητα του ανηλίκου βρίσκεται υπό συνεχή διαμόρφωση και είναι ευαίσθητη στις όποιες (θετικές ή αρνητικές) επιδράσεις του περιβάλλοντος, θα μπορούσε, στον ίδιο βαθμό που παρασύρεται από κακές
επιρροές, να διαπλασθεί και προς μία δημιουργική κατεύθυνση, μέσα
σ’ ένα πλαίσιο μέτρων κατανόησης των προβλημάτων του ανηλίκου και
ενεργητικής βοήθειας προς αυτόν, ώστε, όπως αναφέρθηκε ήδη ανωτέρω (σελ. 319), «να εμποδίσωμεν εις την πρώτην εμφάνισίν της την μοχθηρίαν ή την κακίαν της ψυχής».
Hδη λοιπόν γύρω στα 1840 ιδρύονται ειδικά σχολεία αναμόρφωσης και αγροτικές αποικίες για ανηλίκους εγκληματίες, αντίστοιχα,
στο Parkhurst της Μ. Βρετανίας και στο Mettray της Γαλλίας, με πρό9. Επομένως, η ανάδειξη του Δικαίου Ανηλίκου περί τα μέσα του 19ου αι. ως
ιδιαίτερου δικαιικού και κοινωνικού τομέα ενδιαφέροντος φαίνεται ότι ήταν το απότοκο τόσο εκείνων που έβλεπαν με συμπάθεια τους μικρούς ανήλικους παραβάτες
και προσπαθούσαν να αποτρέψουν τον εγκλεισμό τους σε μια φυλακή ενηλίκων, όσο
και εκείνων που επεδίωκαν την κοινωνική ένταξη αυτών των ανηλίκων, προκειμένου
να αποφευχθούν κοινωνικές ταραχές και εγκληματικότητα: Robert Agnew, Juvenile
Delinquency. Causes and Control, New York/ Oxford: Oxford University Press,
20093. Επίσης και στη γαλλική βιβλιογραφία η ίδρυση των δικαστηρίων ανηλίκων
θεωρήθηκε ότι απετέλεσε ‘‘κίνηση ελιγμού μιας κακής (βεβαρημένης) συλλογικής
συνείδησης’’ - πρβλ. Jean-Marie Baudouin, Le juge des enfants. Punir ou protéger?,
Paris: ESF, 1990,195.
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γραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και ηθικοθρησκευτικής αγωγής,
ενώ κάπως αργότερα, περί το τέλος του αιώνα, γνωρίζουν διάδοση στις
Ην. Πολιτείες της Αμερικής τα αναμορφωτικά σχολεία (reformatory
system: Elmira, 1877) και τα δικαστήρια ανηλίκων (juvenile courts).
Με τις νέες ρυθμίσεις καθιερώνεται απλουστευμένη ‘‘πατρική’’ διαδικασία για την εκδίκαση των υποθέσεων που αφορούν κάθε ανήλικο
(αγόρια κάτω των 17 ετών και κορίτσια κάτω των 18 ετών), που είτε
παραβίασε κάποιο νόμο ή διάταξη, είτε και ‘‘είναι αδιόρθωτος ή, εν γνώσει του συναναστρέφεται με κλέφτες ή διεφθαρμένα ή ανήθικα άτομα
ή χωρίς δικαιολογία και χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων του, απουσιάζει από το σπίτι του...’’ κ.λπ.10 Σε τέτοιες περιπτώσεις θεωρήθηκε, κατά τον νόμο της Πολιτείας Ιλλινόις για τα δικαστήρια ανηλίκων, ότι η φροντίδα, επιμέλεια και πειθαρχία τέτοιων ανηλίκων ‘‘πρέπει να προσομοιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο με τη μεταχείριση που μπορεί να παράσχουν σ’ αυτούς οι γονείς τους...’’ (in loco
parentis)11

10. Κ.Δ. Σπινέλλη, 1992, σελ. 61, 88 και 42. Για τα όσα ακολουθούν ως προς
την Ελλάδα βλ. ιδίως Κ.Γ. Γαρδίκα, Εγκληματολογία, τ. Γ’: Σωφρονιστική, Αθήναι: Αφοί Τζάκα, 19653 (ανατύπωση 2001 από τις εκδ. Α.Ν. Σάκκουλα στη σειρά «Κλασική Νομική Βιβλιοθήκη»), 694 επ., 714 επ.˙ Κ.Ν. Βουγιούκα, στα ΠοινΧρον Η’: 1958, 56-62 και του ιδίου, Το εν Ελλάδι ισχύον επί ανηλίκων ουσιαστικόν
και δικονομικόν ποινικόν δίκαιον, Θεσσαλονίκη 1956, και: Συγκριτική έρευνα επί
του ποινικού δικαίου των ανηλίκων, Θεσσαλονίκη: Δημοσιεύματα Εταιρείας Προστασίας Αποφυλακιζομένων Θεσσαλονίκης, αρ. 16, 1956, σελ. 7 επ.˙ Αγλ. Τρωιάνου-Λουλά, Η Υπηρεσία Επιμελητών των Δικαστηρίων Ανηλίκων εν Ελλάδι, Αθήναι 1977 (επανέκδοση 1999)˙ Ι.Κ. Παπαζαχαρίου, Οι ανήλικοι εγκληματίαι κατά τα
παρ’ ημίν και αλλαχού κρατούντα, Αθήναι, τευχ. Α’ 1932, σελ. 23 επ., τευχ. Β’ 1934,
σελ. 122 επ.˙ του ιδίου, Μελέται εκ του Δικαίου Ανηλίκων, Αθήναι, τχ. Γ’ 1960,
τχ. Δ΄ 1963˙ Γ.Δ. Ληξουριώτη, Κοινωνικές και νομικές αντιλήψεις για το παιδί τον
πρώτο αιώνα του Νεοελληνικού Κράτους, Αθήνα/ Γιάννινα: 1986, σελ. 215 επ.˙
Ιακ. Ι. Φαρσεδάκη, Παραβατικότητα και κοινωνικός έλεγχος των ανηλίκων, Αθήνα:
Νομική Βιβλιοθήκη, 1985.
11. Πρβλ. Κ.Δ.Σπινέλλη, ΠοινΧρον ΚΣΤ΄: 1976,788. Συναφές είναι και το
αγγλοσαξωνικό αξίωμα „Parens Patriae“, δηλ. κατά λέξη «πατέρας της πατρίδας»,

VI. Εξελίξεις στο δίκαιο ανηλίκων

385

Η κατάσταση στην Ελλάδα μετά τον Α’ Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο
Ειδικότερα, ως προς την Ελλάδα, μολονότι ορισμένες επιβιώσεις
του τιμωρητικού προτύπου παρατηρήθηκαν –σε θεωρητικό επίπεδοακόμη και στη δεκαετία του 193012, όμως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο
Πόλεμο η πλάστιγγα αρχίζει να κλίνει αποφασιστικά πλέον προς την
κατεύθυνση του “προνοιακού προτύπου”, με κύριο άξονα την χωρίς τιμωρητικό χαρακτήρα παροχή ηθικής διαπαιδαγώγησης και προστασίας από την Πολιτεία προς ανηλίκους “εγκληματίες” και ανηλίκους ευρισκόμενους σε -οιονεί- “προπαραβατικό στάδιο” (π.χ. εγκαταλειμμένους,
χωρίς μόνιμη στέγη και εργασία)13.

(β) Το προνοιακό πρότυπο
Η τάση αυτή αρχίζει να διαφαίνεται με ενάργεια ιδίως στον ν.
1682/1919 “περί προστασίας των εις επαιτείαν, αλητείαν κ.λπ. εκδότων ανηλίκων”, που συντάχθηκε κατά τα πρότυπα του βελγικού νόμου
με την έννοια ότι τα δικαστήρια έχουν τη νομική αρμοδιότητα να ασκούν γονικά καθήκοντα όταν ο φυσικός πατέρας παραμελεί να τα εκπληρώνει –βλ. ιδίως: James W.
Burfeind/ Dawn Jeglum Bartusch, Juvenile Delinquency. An Integrated Approach,
Boston etc.: Jones and Bartlett Publ., 2006, σελ. 20 επ.
12. Π.χ. Στ. Γ. Γλυκοφρύδης, Φυλακαί, τ. ΙΙ, Αθήναι 1936, σελ. 194, κατά τον
οποίον οι φυλακές [ενηλίκων;] είναι καταστήματα «εν τοις οποίοις εγκλείονται κατά γενικόν κανόνα, οι εχθροί της Κοινωνίας, οίτινες ως τοιούτοι πρέπει πρώτον και
κυρίως να τιμωρηθώσι και μετά ταύτα να καταβληθή προσπάθεια να σωφρονισθώσι».
13. Σχετική είναι εδώ η ακόλουθη περικοπή από την ΑιτιολΕκθΣχΠΚ 1924
στην έκδ. Ι. Ζαχαρόπουλου, 1950, σελ. 107 (υπ’ άρθρα 85-87): «Εν τη νεωτέρα μεταρρυθμιστική κινήσει παρήχθη και επεκράτησε η τάσις του όσον ένεστι περιορισμού της χρήσεως των ποινών επί των νεαρών εγκληματιών και της αντικαταστάσεως τούτων δια μέτρων σκοπούντων ουχί την τιμωρίαν αλλά την ηθικήν διαπαιδαγώγησιν αυτών». Ανάλογα τονίζονται και στην Αιτιολογική Έκθεση για τον ν.
5098/1931 «περί δικαστηρίων ανηλίκων» στην έκδ. «Πανδέκται» του Κ. Σιφναίου, Στ΄ 1931, σελ. 802-809: 807.
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της 15.5.1912 “περί προστασίας παίδων”14. Τα κύρια χαρακτηριστικά
της νέας τάσης είναι δύο:
Πρώτον, η αντίληψη ότι η Πολιτεία νομιμοποιείται να παρεμβαίνει με διαδικασίες οιονεί-ποινικές, προνοιακού χαρακτήρα, ακόμη και
για μορφές συμπεριφοράς που μολονότι δεν συνιστούν stricto sensu
εγκληματική πράξη, όμως μπορούν να θεωρηθούν, σε συνάρτηση με
την προσωπικότητα του ανηλίκου, ως προθάλαμος του εγκλήματος
(κυρίως νοούνται εδώ η “αλητεία” και η “επαιτεία” αλλά και ο γενικότερος τρόπος διαβίωσης με τον οποίο οι ανήλικοι “κινδυνεύουν να εξολισθήσουν” σε τέτοια συμπεριφορά)15.
Και δεύτερον, η παροχή προς το αρμόδιο όργανο του νόμου (εν
προκειμένω τον Εισαγγελέα) ευρείας διακριτικής εξουσίας “τόσον ως
προς τα μέτρα, άτινα εντός του περιθωρίου του νόμου, δύναται να λάβη προς προστασίαν των ανηλίκων, όσον και ως προς την ενδεχομένην
μεταρρύθμισιν ή αναίρεσιν αυτών”16. Ένα, δε, από τα μέτρα αυτά είναι
η εισαγωγή και παραμονή των ανηλίκων, για ορισμένο χρόνο έως την
ενηλικότητά τους, σε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή ιδιωτικό ίδρυμα ή
άσυλο, προορισμένο ή κατάλληλο για την ανατροφή, επιμέλεια και εκπροσώπησή τους (ά. 1 ν. 1682/1919).

14. Ο βελγικός αυτός νόμος αντικαταστάθηκε από εκείνον της 8.4.1965 (νεότερες τροποποιήσεις την 8.8.1980, την 8.8.1988, την 13.5.2006 και την 15.6.2006),
ο οποίος διέπεται όμως από παρόμοιες αρχές και κυρίως από την έννοια του «κινδύνου» -βλ. σχτ. Guy Blondeel, La protection judiciaire de la jeunesse en Belgique,
εις: Cahiers de Défense Sociale, numéro spécial με θέμα «La protection judiciaire
de l’enfance», 1980, σελ. 7-20 – βλ. και Fédération des Associations de Parents
de l’ Enseignement Officiel, Quelle aide pour nos enfants?, juin 2008 (μελέτη
προσβάσιμη στο διαδίκτυο).
15. Βλ. ά. 1 του ν. 1682/1919, «Κώδιξ Θέμιδος» 1919, σελ. 101 επ., όπου
και η σχτ. αιτιολογική έκθεση του νόμου.
16. Έτσι, κατά την αιτιολογική έκθεση του ν. 1682/1919, ό.π., σελ. 102.
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Προβληματισμός για τα όρια προνοιακής μεταχείρισης
ενός ανηλίκου
Οπωσδήποτε, η νέα αυτή αντιμετώπιση του προβλήματος είχε
μιαν ορθή αφετηρία. Την ιδέα δηλ. ότι είναι προτιμότερο ν’ αποσπάσει
κανείς τον ανήλικο από το τυχόν βλαπτικό γι’ αυτόν οικογενειακό και
κοινωνικό του περιβάλλον και να δημιουργήσει (για το καλώς εννοούμενο συμφέρον του) τους αναγκαίους όρους μιας πρόσφορης ηθικοκοινωνικής αγωγής, παρά να τον αφήσει στη μοίρα του ή να τον εγκλείσει σε κάποιο χώρο κράτησης με τιμωρητικό χαρακτήρα. Η παροχή
στον ανήλικο μιας τέτοιας αγωγής αποτελεί, σύμφωνα με την ιδέα αυτή, πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης, αφού εξασφαλίζει σ’ αυτόν τα εφόδια ενεργού συμμετοχής του στην κοινωνική ζωή, τα οποία δεν μπορεί να του δώσει η διαλυμένη οικογένειά του, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν ο ανήλικος παρουσιάζει, ενδεχομένως, ψυχοπαθολογικά προβλήματα στην προσωπικότητά του και χρειάζεται ειδική μεταχείριση17.
Τα ερωτήματα όμως που ανακύπτουν εδώ είναι, πρώτον, από πού
αρύεται συνταγματικά το δικαίωμα η Πολιτεία, που και αυτή έχει τις
ευθύνες της για την εξάπλωση της εγκληματικότητας (κοινωνικοί παράγοντες, στιγματιστικές διαδικασίες), να παρεμβαίνει τόσο ρυθμιστικά, και μάλιστα χωρίς κατ’ ανάγκη την προηγούμενη τέλεση συγκεκριμένου αδικήματος, στην ελευθερία ενός ανθρώπου18. και, δεύτερον,
17. Η ιδέα αυτή αποκρυσταλλώθηκε αργότερα σε δύο επίσημες βρετανικές
εκθέσεις («White Papers»): «The Child, the Family and the Young Offender»
(H.M. Stationery Office, Cmnd 2742, London 1965) και «Children in Trouble»
(H.M. Stationery Office, Cmnd 3601, London 1968) - πρβλ. J. Pitts, The Politics
of Juvenile Crime, London etc: Sage, 1988, σελ. 5 επ.
18. Τον προβληματισμό αυτόν εκφράζει σε γενικότερο επίπεδο και η παρατήρηση του Ιωάννη Γεωργάκη, ότι «δείχνει έλλειψη ρεαλισμού η μονοπώληση της
‘’προστασίας’’ των διαφόρων εννόμων αγαθών από τον Π.Ν., όταν, πριν ακόμη λάβει χώρα η πρόσκρουση του ανθρώπου με τις διατάξεις του, εμεσολάβησαν και απέτυχαν εις τούτο η οικογένεια, το σχολείο, η εκκλησία, το επαγγελματικό ήθος και
όλες οι θεσμικές παροχές των οποίων το συνεκτικό νόημα αποτελεί η αγωγή του ανθρώπου εις το ‘’εύ πράττειν’’» -βλ. Ι.Α. Γεωργάκη, Ποινικόν Δίκαιον: Προσδοκώμε-
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μήπως γενικότερα στο όνομα κάποιας θολής προστατευτικής - προνοιακής αντίληψης για τον ανήλικο παραβάτη ανοίγεται τελικά ο δρόμος για την αυθαιρεσία και τη φαλκίδευση των ατομικών του δικαιωμάτων και ελευθεριών. Ωστόσο, τα ερωτήματα αυτά δεν θα μπορούσαν να
έχουν απήχηση κατ’ εκείνη την εποχή, όχι μόνο διότι δεν υπήρχε ακόμη η αντίστοιχη ευαισθητοποίηση στο θέμα των δικαιωμάτων του ανηλίκου19 και, γενικότερα, του κατηγορουμένου και του κρατουμένου20,
αλλά και διότι λόγω του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και της μικρασιατικής καταστροφής δημιουργήθηκε τότε στρατιά ολόκληρη απροστάτευτων, ορφανών ή εγκαταλειμμένων ανηλίκων, που έπρεπε να βοηθηθούν έστω και με την αναγκαστική, μέσω Εισαγγελέα, εισαγωγή
τους σε άσυλο ή αναμορφωτήριο21. Επίσης και στις ΗΠΑ, όταν χρειάσθηκε το 1905 να αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστήριο της Πεννσυλβανίας στην υπόθεση Commonwealth vs. Fisher22, εάν το νομοθέτη-

να και Εφικτά, Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 64: 1989, 410-435: 427.
19. Είναι π.χ. γνωστή η βαρβαρότητα με την οποία ασκείτο τότε, με ανοχή και
ίσως συνενοχή της κοινωνίας, το λεγόμενο «δικαίωμα σωφρονισμού» του ανηλίκου
από γονείς, δασκάλους κ.λπ.
20. Σημειώνεται ότι π.χ. στο «Σύνολο Κανόνων για τη Μεταχείριση των
Κρατουμένων» που καταρτίσθηκε το 1934 από τη Διεθνή Ποινική Επιτροπεία της
Κοινωνίας των Εθνών, §§ 36 επ., διατυπωνόταν απλώς η ευχή να μην περιλαμβάνονται «του λοιπού» μεταξύ των πειθαρχικών ποινών η «σωματική ποινή» και ο
«εγκλεισμός εντός σκοτεινού κελλίου»... -βλ. το κείμενο των Κανόνων αυτών εις
Δ.Ε. Καστόρχη, Η εν Ελλάδι σωφρονιστική πολιτική, Αθήναι, 1938, σελ. 77-91 και
κατ’ αναδημοσίευση στο έργο με επιμ. Σ. Αλεξιάδη / Γ. Πανούση: Βασικοί Κανόνες
για τη μεταχείριση των κρατουμένων. Κώδικες, Αθήνα / Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 1990, σελ. 144 επ.
21. Το σημείο αυτό υπογραμμίζεται ιδιαίτερα στην αιτιολογική έκθεση του ν.
5098/1931, ανωτ., σελ. 803. Πάντως πρέπει να σημειωθεί ότι και τότε ακόμη, όπως
παρατηρεί η Αγλ. Τρωιάνου Λουλά (Αντιχάρισμα στη Μνήμη Ι.Κ. Παπαζαχαρίου,
τ. Β΄, Αθήνα: Πάντειο Παν/μιο, 1994, 885-946: 892 και σημ. 25), «η εισαγγελική
αυτή αρμοδιότητα αντιμετωπίσθηκε με κάποια ανησυχία από μεγάλο τμήμα του δικαστικού κόσμου».
22. 213 Pa, 48, 62 Atl. 138, 5 Ann. Cas. 92.
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μα που καθιέρωνε τα δικαστήρια ανηλίκων είναι σύμφωνο με το αμερικανικό Σύνταγμα, η σχετική απόφαση που δέχθηκε τη συνταγματικότητα ανέφερε μεταξύ άλλων και τα εξής ενδιαφέροντα :
‘‘ Για να σώσουν ένα παιδί και να μη γίνει εγκληματίας (...), οι γονείς (...) ή κηδεμόνες του [που] δεν είναι(...) ικανοί (...) ή δεν θέλουν
να κάνουν κάτι τέτοιο (...), μπορούν ασφαλώς να προβλέψουν για τη
διάσωση ενός τέτοιου παιδιού φέρνοντάς το στα Δικαστήρια της Πολιτείας χωρίς καμία διαδικασία (...). Ο νόμος αυτός προβλέπει πως παιδιά που έπρεπε να σωθούν μπορούν να παραπεμφθούν στο δικαστήριο
για να σωθούν’’23
Η αποκρυστάλλωση του προνοιακού προτύπου
στον Ποινικό Κώδικα 1950
Η ίδια, λοιπόν, “προνοιακή” αντίληψη χρωμάτισε αμέσως μετά και
σειρά άλλων ποινικών διατάξεων στον υπό επεξεργασία -τότε- Ποινικό Κώδικα, με κατάληξη τη θεσμοθέτηση των γνωστών αναμορφωτικών/ θεραπευτικών μέτρων και της ποινής του σωφρονιστικού περιορισμού, που χαρακτηρίζονταν τότε από τη σχετικά αόριστη διάρκειά

23. Βλ. Κ.Δ. Σπινέλλη, 1992, σελ. 61 και σημ. 36, όπου παρατίθεται αυτό το
απόσπασμα της απόφασης και στη συνέχεια επισημαίνεται ότι ούτως ή άλλως τα
βορειοαμερικανικά Δικαστήρια Ανηλίκων, αν και έχουν αρμοδιότητα για παραβάσεις ποινικών διατάξεων, όμως ‘‘δεν είχαν - ούτε έχουν - χαρακτήρα ‘‘ποινικό’’ , αλλά ‘‘πολιτικό’’ [αστικό] ή ‘‘οιονεί ποινικό’’. Για τον τρόπο λειτουργίας των Δικαστηρίων Ανηλίκων στον αγγλοσαξονικό χώρο βλ. ιδίως Barry C. Feld, The Juvenile Court,
εις: Mich. Tonry (ed.), The Handbook of Crime & Punishment, Oxford: Oxford
Univ. Press, 1998, 509-541 (για τις Η.Π.Α.) και Loraine Gelsthorpe/ Allison
Morris, Juvenile Justice 1945-1992, εις: M. Maguire / R. Morgan / R. Reiner
(eds.), The Oxford Handbook of Criminology, Oxford: Clarendon Press, 1994,
949-993 (για τη Μ. Βρετανία). Σημειώνεται ότι οι δύο αυτές μελέτες δεν περιελήφθησαν αντίστοιχα στις νεότερες εκδόσεις των εν λόγω βιβλίων από τους ίδιους
συγγραφείς, δηλ. στα έργα: Mich. Tonry (ed.), The Oxford Handbook of Crime
and Public Policy, 2009, και Mike Maguire/ Rod Morgan/ Robert Reiner (eds.),
The Oxford Handbook of Criminology, 20074.
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τους (ά. 54 και 125, 127 ΠΚ) και τη διαρκή δυνατότητα αντικατάστασης ή αναθεώρησής τους (ά. 124, 129 ΠΚ). Επίσης σε παρόμοια ιδεολογική τροχιά κινούνται και τα νομοθετήματα που θεσπίσθηκαν την
ίδια περίοδο για τα Δικαστήρια Ανηλίκων (ν. 5098/1931, που όμως παρέμεινε ανεφάρμοστος, και α.ν. 2724/194024), η λειτουργία των οποίων ρυθμίσθηκε αργότερα με τα ά. 113, 119 και 489 περ. δ’ ΚΠΔ. Τόσο
η λειτουργία των Δικαστηρίων Ανηλίκων στην Ελλάδα, όσο και η ειδική ποινική δικαιοδοσία που αυτά ασκούν, είναι στη χώρα μας κατοχυρωμένες με ειδική συνταγματική πρόβλεψη (ά. 96 § 3 Συντ.)
Βασικά χαρακτηριστικά του προνοιακού προτύπου
Το προνοιακό σύστημα, που πήρε την πληρέστερή του μορφή στο
γαλλικό Διάταγμα της 2.2.194525, διέπεται από το εξής κύριο χαρακτηριστικό: Δεν ενδιαφέρεται τόσο για την παράνομη συμπεριφορά του
ανήλικου, όπως αντίθετα πρέσβευε η κλασική σχολή του ποινικού δικαίου, όσο κυρίως για την ίδια την προσωπικότητα του ανήλικου και
τις δυνατότητες βελτίωσής της, σύμφωνα και με τη σχετική διδασκαλία
της σχολής της Νέας Κοινωνικής Άμυνας26. Τα μέτρα μεταχείρισης επι-

24. Κριτική (κατά μέγα μέρος ορθή) των διατάξεων αυτών, σε συνδυασμό και
με εκείνες του ΠΚ (ά. 121 επ.) βλ. ιδίως εις Ν. Παρασκευόπουλου, Η διαπαιδαγώγηση ως προβληματικός στόχος των στερητικών της ελευθερίας μέσων του ποινικού
δικαίου των ανηλίκων, ΝοΒ 36: 1988, 732-737 και κατά αναθεωρημένη αναδημοσίευση εις: Λ. Μαργαρίτη/ Ν. Παρασκευόπουλου, Ποινολογία, Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, 20057, σελ. 57 επ. Σύμφωνης γνώμης και η Α. Χάιδου, Το θεωρητικό και θεσμικό πλαίσιο του κοινωνικού ελέγχου των ανηλίκων, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη,
1989, σελ. 59 επ., ενώ περισσότερο συγκρατημένη εμφανίζεται η Αγλ. Τρωιάνου Λουλά, Η ποινική νομοθεσία των ανηλίκων, Αθήνα / Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας,
1995, ιδίως σελ. 207 επ.
25. “Περί της παραβατικότητας ανηλίκων” (Ordonnance du 2 février sur l’
enfance délinquante). Πρβλ. επίσης ως προς την Ιταλία, το ά. 27 §3 του Συντάγματός της.
26. Για τη σχολή αυτή βλ. π.χ. το έργο «Ποινική Καταστολή», Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 20095, §§255 επ., σελ. 275 επ., όπου και σχτ. βιβλιο-
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βάλλονται λοιπόν στον ανήλικο όχι εξαιτίας της παράνομης συμπεριφοράς του, αλλ’ εξ αφορμής της (έτσι ρητά: § 5.1 του γερμανικού Νόμου
περί Δικαστηρίου Ανηλίκων - Jugendgerichtsgesetz και κατά σύντμηση JGG27), έχουν, δε, ως στόχο την αναμόρφωση της προσωπικότητας
του ανηλίκου (rééducation = restructuration de la personnalité)28 και
την ομαλή (επαν)ένταξή του στην κοινωνία (κοινωνική επανένταξη).
Ενδιαφέρον είναι να τονισθεί εδώ ότι την ‘‘αναμόρφωση’’ ή “αποκατάσταση” (réhabilitation) του ανηλίκου ως βασικό σκοπό θέτει και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του ΟΗΕ
(1966), που επικυρώθηκε από την Ελλάδα με τον ν. 2462/1997, αλλ’
εκφράζει, προφανώς, τις προνοιακές τάσεις της δεκαετίας του ’60.
Με αφετηρία την αντίληψη αυτή το νεώτερο τούτο σύστημα, που
εξακολούθησε να ισχύει στις περισσότερες χώρες έως τις αρχές της δεκαετίας του ’70 (ονομάζεται “προνοιακό πρότυπο”: welfare-oriented
model), διέπεται από ορισμένες βασικές κατευθύνσεις:
Αφετηρία του αποτελεί, όπως σημειώθηκε, η ιδέα ότι για την επίτευξη του αναμορφωτικού στόχου, νομοθέτης και δικαστής δίνουν έμφαση σε κυρώσεις (μέτρα και ποινές) διαπαιδαγώγησης και πρόνοιας,
οι οποίες ελπίζεται ότι μπορούν να οδηγήσουν σε μια “βελτίωση” της
γραφικές παραπομπές. Πρβλ. Fr. Dünkel, L’ influence de la Défense sociale sur
la reforme du Droit pénal des mineurs et leur détention en RFA, entre les pays
européens, στη Revue de Droit pénal et de Criminologie, 65:1985, 507-528.
27. Για τον τρόπο ερμηνείας αυτού του σημαντικού γερμανικού νομοθετήματος βλ. π.χ. Peter-Al. Albrecht, Jugendstrafrecht. Ein Studienbuch, München:
C.H. Beck, 20003˙ Heribert Ostendorf, Jugendgerichtsgesetz. Kommentar,
Köln etc.: Carl Heymanns Verlag, 20005˙ Rud. Brunner/ Dieter Dölling,
Jugendgerichtsgesetz. Kommentar, Berlin/ New York: de Gruyter, 200211˙
Bernd-Dieter Meier/ Dieter Rössner/ Heinz Schöch, Jugendstrafrecht, München:
C.H. Beck, 2003, Heribert Ostendorf, Jugendstrafrecht, Baden-Baden: Nomos,
20095, Klaus Laubenthal/ Helmut Baier/ Nina Nestler, Jugendstrafrecht, Berlin/
Heidelberg: Springer, 20102.
28. Πρβλ. J. Chazal, La protection judiciaire des mineurs en France et le
mouvement de la Défense Sociale Nouvelle, στη Revue de Science criminelle,
1979, 405-410.
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προσωπικότητας του παραβάτη. Όλες οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται
“για χάρη του παραβάτη”. Συνεπώς:
(α) Οι κυρώσεις επιβάλλονται και εκτελούνται χωρίς να λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη ούτε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο
θύμα, ούτε και το είδος της παράβασης του ανηλίκου (μάλιστα σε ορισμένες νομοθεσίες, όπως και στην ελληνική –πρβλ. ά. 17 ν. 2298/1995
και κατωτ., σελ. 425 επ.-, αρκεί το ότι ο ανήλικος “βρίσκεται σε κίνδυνο” τέλεσης κάποιου μελλοντικού αδικήματος).
Ακόμη (β), η διάρκεια και τα κριτήρια επιβολής μιας κύρωσης δεν
χρειάζεται να ορίζονται εκ των προτέρων, αλλ’ εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστή, διότι, όπως πιστεύεται, η διαδικασία αναμόρφωσης πρέπει να μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τα ελαττώματα
ή τις ιδιαιτερότητες της προσωπικότητας του παραβάτη. Χαρακτηριστική είναι εν προκειμένω το βρετανικό σύστημα Borstal, που βασιζόταν σε μεταχείριση αόριστης διάρκειας και εντατικής αγωγής29.
Περαιτέρω (γ), ο παραβάτης έχει περισσότερες πιθανότητες βελτίωσης, αν παραμένει μέσα σ' ένα ίδρυμα ή κέντρο κράτησης, δεδομένου
ότι έτσι μπορεί να υπόκειται σ' ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναμόρφωσης.
Συναφώς (δ), ο παραβάτης πρέπει αφενός να κρίνεται από ειδικευμένο Ποινικό Δικαστήριο Ανηλίκων, το οποίο να λειτουργεί σαν γονέας
(in loco parentis) (ανωτ., σελ. 322), να έχει, δε, αφετέρου τη στήριξη,
αλλά και τον έλεγχο εξειδικευμένων κοινωνικών λειτουργών.
Τέλος (ε), ο παραβάτης δεν χρειάζεται ν’ απολαμβάνει πληθώρας συνταγματικών δικαιωμάτων και εγγυήσεων (όπως λ.χ. το δικαίω29. Για το σύστημα Borstal, που κάποτε αποτέλεσε πρότυπο σωφρονιστικής
πολιτικής, βλ. π.χ. Κ.Ν. Βουγιούκα, Συγκριτική Έρευνα επί του Ποινικού Δικαίου
των Ανηλίκων, Θεσσαλονίκη, 1956, σελ. 20 επ. ˙ Κ.Γ. Γαρδίκα, Εγκληματολογία,
τ. Γ΄: Σωφρονιστική, Αθήναι: Αφοί Τζάκα, 19653 (και σε ανατύπωση από τις εκδ.
Α.Ν. Σάκκουλα, 2001, στη σειρά “Κλασική Νομική Βιβλιοθήκη”), σελ. 792 επ.,
Μ.Ν. Μπακατσούλα, Αι μέθοδοι κατατάξεως των εγκληματιών εν Αγγλία, ΠοινΧρον
ΙΘ’: 1969, 1-25:6 επ. και τις αυτόθι υποσημειώσεις, Ελ. Σπανού, Το αγγλικόν σωφρονιστικόν σύστημα Borstal, ΠοινΧρον ΙΑ΄: 1961, 305-317, 369-384.
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μα ακρόασης, το δικαίωμα στη νομική εκπροσώπηση και το δικαίωμα
προσφυγής σε ανώτερη δικαστική αρχή), επειδή τέτοιες “διευκολύνσεις” θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την επιτυχία του προγράμματος αναμόρφωσης.
Πώς εφαρμόσθηκαν όμως στην πράξη οι ιδέες αυτές; Συνοπτικά
μπορούν να επισημανθούν τα εξής:
Τα αναμορφωτικά μέτρα και η γενικότερη ποινική μεταχείριση
των ανηλίκων
Οι παραβάσεις των ανηλίκων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της
Ευρώπης και της Βορ. Αμερικής αντιμετωπίζονται, ακόμη και σήμερα,
με ειδικές κυρώσεις και άλλα μέτρα, που κλιμακώνονται ανάλογα με την
ηλικία του ανήλικου παραβάτη, τη βαρύτητα της παράνομης συμπεριφοράς του και τις προοπτικές για τέλεση εκ μέρους του νέων αξιόποινων πράξεων στο μέλλον. Συνήθως ελαφρότερο μέτρο είναι η επίπληξη
(admonestation, Verwarnung) και επαχθέστερο η κράτηση σε κλειστό χώρο (ποινικός σωφρονισμός, emprisonnement, Jugendstrafe).
Τα παιδιά (κατά το ήδη ισχύον σήμερα δίκαιο στην Ελλάδα, 8-12 ετών
μη συμπληρωμένων) υπόκεινται πάντοτε μόνο σε αναμορφωτικά (ή
θεραπευτικά) μέτρα εξωιδρυματικού χαρακτήρα, ενώ οι έφηβοι (στην
Ελλάδα κατά το ήδη ισχύον δίκαιο, 13-18 ετών συμπληρωμένων, αν
και οι όροι «παιδιά», «έφηβοι» και «μετέφηβοι» δεν χρησιμοποιούνται πλέον στον Ποινικό Κώδικα) υποβάλλονται κατά κανόνα και αυτοί στα ίδια μέτρα (π.χ. θέση του ανήλικου υπό την επιμέλεια των γονέων του: ά. 122 § 1 ΠΚ) και μόνο κατ’ εξαίρεση, ως έσχατο μέσο σωφρονισμού (ultima ratio), εισάγονται σε ιδρύματα ανηλίκων ή, για βαρύτερες περιπτώσεις, σε σωφρονιστικά καταστήματα (φυλακές για ανήλικους), ή, όπως ονομάζονται σήμερα: ειδικά καταστήματα κράτησης
νέων (βλ. ά. 127 ΠΚ και πρβλ. ά. 19 §3 ΣωφρΚ). Σε μικρότερο βαθμό το πνεύμα αυτό υπάρχει και για τους παραβάτες μετεφηβικής ηλικίας έως 21 ετών μη συμπληρωμένων (ά. 125 ΠΚ).
Επειδή οι κυρώσεις αυτές υποτίθεται ότι επιβάλλονται για το καλό του ίδιου του ανήλικου, η διάρκειά τους παλαιότερα, σύμφωνα μα
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το προνοιακό πρότυπο. δεν οριζόταν στο προϊσχύσαν ελληνικό δίκαιο
από τη δικαστική απόφαση επακριβώς (πρβλ. προϊσχύσαντα ά. 54 και
125 ΠΚ), η αντικατάστασή τους με άλλα μέτρα ήταν και είναι πάντοτε
επιτρεπτή (ά. 124 ΠΚ, προγενέστερα ά. 86 § 1 και 93 § 1 ελβΠΚ, και
ισχύον ά. 27 γαλλΔ 2.2.1945), η δε επιβολή τους δεν μπορούσε στις
περισσότερες περιπτώσεις ν’ ανατραπεί με ένδικα μέσα (π.χ. στην Ελλάδα έφεση επιτρεπόταν μόνο για ποινή σωφρονιστικού περιορισμού πέραν του ενός έτους30: προϊσχύσαντα ά. 113 και 489 § 1δ ΚΠΔ). Εξάλλου, η επιβολή των μέτρων αυτών, ακριβώς επειδή δεν είχε ως βάση
την παράνομη πράξη αλλά την ίδια την προσωπικότητα του ανήλικου,
μπορούσε να συντελεσθεί και για αδικήματα με εντελώς ασαφές περιεχόμενο, όπως είναι το (ήδη καταργηθέν) πλημμέλημα της “αλητείας” (α. 408 ΠΚ) ή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, διότι απλώς ο ανήλικος κρινόταν ότι βρίσκεται σε κατάσταση “ηθικής παρεκτροπής” ή “σε
κίνδυνο“ τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων (ά. 1 του καταργηθέντα
ν. 2724/1940 “περί οργανώσεως και λειτουργίας αναμορφωτικών καταστημάτων ανηλίκων” και ήδη ά. 17 ν. 2298/1995, ά. 375 επ. γαλλΑΚ)31.
Η απήχηση του προνοιακού προτύπου στην ΕΣΔΑ
Το προνοιακό πρότυπο άσκησε έντονη επίδραση, μέσω της Σχολής της Νέας Κοινωνικής Άμυνας, ακόμη και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 4.11.1950, η οποία ως γνωστόν απο30. Για τη μικρή συχνότητα άσκησης εφέσεων κατ’ αποφάσεων του Δικαστηρίου Ανηλίκων της χώρας μας (λόγω των υπαρχόντων νομοθετικών περιορισμών)
βλ. Α. Τρωιάνου-Λουλά, Ο ανήλικος παραβάτης και η δίκη του, ΝοΒ 30:1982, 378390.
31. Μάλιστα, η επιβολή των μέτρων αυτών μπορούσε να γίνει, κατά την πρόβλεψη του ά. 2 § 1 περ. α’ ν. 2724/1940, ακόμη και με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης! Δικαίως λοιπόν οι διαδικασίες αλλά και τα ασαφέστατα κριτήρια ποινικής αντιμετώπισης των ανηλίκων από τον εν λόγω νόμο κρίθηκαν από την επιστήμη ως αντίθετα προς τη συνταγματική έννομη τάξη -βλ. π.χ. Στ. Αλεξιάδη, Εγκληματολογία, 1989³, σελ. 296 και σημ. 227.
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τελεί και για την Ελλάδα εσωτερικό δίκαιο, αυξημένης μάλιστα τυπικής ισχύος σε σχέση με τους άλλους νόμους (ν.δ. 53 της 19/20.9.1974
και ά. 28 § 1 Συντ.).
Ειδικότερα, κατά το ά. 5 § 1 περ. δ΄ και ε΄ της Σύμβασης αυτής,
«ουδείς επιτρέπεται να στερηθεί της ελευθερίας του ειμή εις τας ακολούθους περιπτώσεις και συμφώνως προς την νόμιμον διαδικασίαν:
..........................................................................................................................
»δ. εάν πρόκειται περί νομίμου κρατήσεως ανηλίκου, αποφασισθείσης δια την επιτήρησιν της ανατροφής του, ή την νόμιμον κράτησίν του ίνα παραπεμφθή ενώπιον της αρμοδίας αρχής.
»ε. εάν πρόκειται περί νομίμου κρατήσεως ατόμων δυναμένων να
μεταδώσωσι μεταδοτικήν ασθένειαν, φρενοβλαβούς, αλκοολικού, τοξικομανούς ή αλήτου».
Κυρίως ενδιαφέρει εδώ, στο πλαίσιο του Δικαίου των Ανηλίκων,
η πρώτη από τις δύο αυτές ομάδες περιπτώσεων, δηλ. η § 1 περ. δ’ του
ά. 5 ΕΣΔΑ32. Όπως παρατηρούν οι ερμηνευτές αυτής της διάταξης, το
γεγονός πως μπορεί κανείς να κρατηθεί “δια την επιτήρησιν της ανατροφής του” (‘‘for the purpose of educational supervision’’/ ‘‘pour
son éducation surveillée’’, ορθότερα: για την επίβλεψη της εκπαίδευσής του) σημαίνει ότι δεν απαιτείται καν να είναι αυτό το πρόσωπο ύποπτο ή ένοχο διάπραξης ενός (stricto sensu) αδικήματος. Επομένως μέτρα επιτρέπεται να λαμβάνονται και για προπαραβατικούς ανηλίκους,
χωρίς να έχει (ακόμη) τελεσθεί αξιόποινη πράξη, δηλ. χωρίς αξιόποινη
32. Για την περίπτωση των αλητών βλ. κυρίως Th. Douraki, La Convention
Européenne des droits de l’ Homme et le droit à la liberté de certains malades et
marginaux, Paris: L.G.D.J., 1986, σελ. 118 επ., όπου και αναφορά στην υπόθεση
Guzzardi (αρ. προσφ. Νο 7367/1976). Εξάλλου, εφαρμογής έχει τύχει επί ανηλίκων και η διάταξη του ά. 5 §4 της ΕΣΔΑ, υπό την έννοια ότι θα πρέπει και ο ανήλικος, όπως και οι ενήλικες, εφόσον στερείται την ελευθερία του με σύλληψη ή κράτηση, να έχει το δικαίωμα προσφυγής σε σύντομη προθεσμία επί της νομιμότητας της
κράτησής του –υπόθεση Bubbulima κατά Ελλάδας, απόφ. ΕΔΔΑ της 28.10.2010,
ΝοΒ 2011, 639 (περίλ.), στο πλαίσιο επισκόπησης νομολογίας του ΕΔΔΑ από τον
Μιχ. Μαργαρίτη.
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πράξη ή πριν από αυτήν (sine delictum ή ante delictum). Δεν απαιτείται επίσης η απόφαση να προέρχεται από δικαστικό όργανο, αφού γίνεται λόγος απλώς για “νόμιμη κράτηση”33. Ετσι, όμως, όπως παρατηρείται από ορισμένους συγγραφείς, ο ανήλικος μένει ανυπεράσπιστος στις
τυχόν αυθαιρεσίες των διοικητικών οργάνων, αφού η σύλληψή του γίνεται έπειτα από υπόδειξη και προτροπή των ίδιων των συγγενικών του
προσώπων, τα οποία επιδιώκουν ν’ απαλλαγούν απ’ αυτόν34. Ίσως μάλιστα η διαδικασία αυτή εξηγεί, κατά την άποψη των ίδιων συγγραφέων,
την πραγματικά ελάχιστη έκταση εφαρμογής της διάταξης του ά. 5 §
1 περ. δ΄ ΕΣΔΑ, αφού οι ανήλικοι, έστω και αν, ως πρόσωπα με ικανότητα δικαίου, έχουν δικαίωμα να προσφύγουν οι ίδιοι ενώπιον του Δικαστηρίου του Στρασβούργου σε περίπτωση παραβίασης του δικαιώ33. P. Van Dijk / Fr. van Hoof/ Arjen van Rijn/ Leo Zwaak, Theory and
Practice of the European Convention on Human Rights, Antwerpen/ Oxford:
intersentia, 20064, κεφ. 9.4.5, σελ. 475. Όπως προκύπτει από τις προπαρασκευαστικές εργασίες (Τ.Ρ. ΙΙΙ, 724) για τη διάταξη του ά. 5 §1 περ. δ’ ΕΣΔΑ, ο κύριος
λόγος θέσπισής της ήταν καθαρά προστατευτικός, δηλ. η σκέψη να τεθεί ο ανήλικος υπό κράτηση «για να εξασφαλισθεί η απομάκρυνσή του από επιβλαβείς μορφές
περιβάλλοντος»... βλ. J.E.S. Fawcett, The application of the European Convention
on Human Rights, Oxford: Clarendon Press, 1987, σελ. 90. Εξάλλου θεωρείται ότι
οι διαφορές αυτές στη μεταχείριση των ανηλίκων σε σύγκριση με εκείνη των ενηλίκων στη διάρκεια μιας προληπτικής κράτησης δικαιολογούνται από αυτόν ακριβώς
τον χαρακτήρα προστασίας υπέρ των ανηλίκων που έχει η εν λόγω διαδικασία. βλ.
και Fr. Sudre, Droit international et européen des droits de l’Homme, Paris : PUF,
20015,194, σελ. 336.
34. St. Trechsel, Die Garantie der persönlichen Freiheit in der Straβburger
Rechtsprechung, EuGRZ 1980, 514 επ., 526. Το απαράδεκτο αυτό φαινόμενο, να
ζητούν οι ίδιοι οι γονείς την εισαγωγή των παιδιών τους σε ίδρυμα ή σωφρονιστικό
κατάστημα, δεν είναι δυστυχώς ασύνηθες και στη χώρα μας, όπως προκύπτει από
τα σχετικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, π.χ. την «καρτέλα εισόδου» μιας κρατουμένης σε ίδρυμα ανηλίκων («... η μητέρα μου φρόντισε να με φέρουν εδώ...»: περ. «Ένα» της 12.2.1987, όπου «φάκελος» - αφιέρωμα του Γ. Πεχλιβανίδη με τίτλο «Φυλακές, ο κόσμος της σιωπής») και την εντυπωσιακή ειδησεογραφία με τίτλο «Ο πατέρας του δεν κατάφερε να τον... στείλει στη φυλακή»,
εφημ. «Έθνος» της 15.12.1984.

VI. Εξελίξεις στο δίκαιο ανηλίκων

397

ματός τους στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια35, όμως δύσκολα
μπορούν ν’ αναλάβουν μόνοι τους το βάρος μιας τέτοιας δικαστικής περιπέτειας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου36.
Σε μια από τις σχετικά λιγοστές περιπτώσεις εφαρμογής τής υπό
εξέταση διάταξης, εκδικάσθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η υπόθεση ενός Ελβετού 16 περίπου ετών
που κρατήθηκε επί 8 και πλέον μήνες (Οκτ. 1977 - Ιούνιος 1978) σ’
ένα ελβετικό “κέντρο παρατήρησης” ως ύποπτος κλοπών και τροχαίων παραβάσεων (υπόθεση Χ. κατά Ελβετίας). Η Επιτροπή θεώρησε
ότι η κράτηση αυτή, αν και “σχετικά μακρόχρονη”, δεν ήταν αφ’ εαυτής αρκετή για να τεθεί υπό αμφισβήτηση ο σκοπός της κράτησης
και το επιτρεπτό της, κατ’ ά. 5 § 1 περ. δ’ ΕυρΣΔΑ, δεδομένου ότι η
κράτηση αυτή εδικαιολογείτο από την αντίστοιχη ανάγκη για “καλύτερη γνώση της προσωπικότητας του εφήβου” και από την αναποτελεσματικότητα ηπιότερων “μέτρων εκπαιδευτικής αρωγής” που είχαν ληφθεί τον προηγούμενο χρόνο για τον ίδιον αυτόν ανήλικο λόγω τέλεσης εκ μέρους του άλλων κλοπών και λοιπών παραβάσεων37.
Πάντως, νεότερες αποφάσεις που θα επισκοπηθούν στην οικεία
ενότητα περί ανηλίκων κρατουμένων αυτού του έργου (κατωτ., σελ.
35. Βλ. Εμμ. Ρούκουνα, Διεθνής Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Αθήνα: Εστία, 1995, σελ. 112, κατά παραπομπή της Μαριλ. Ι. Κατσογιάννου, Η στέρηση της προσωπικής ελευθερίας ανηλίκων υπό το πρίσμα της ΕΣΔΑ, εις: Τιμητ.
Τόμος για τον Καθηγητή Χρ. Δέδε, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2013,
259-307: 276 και σημ. 67.
36. St. Trechsel, όπ. π., σελ. 526.
37. Προσφυγή No 8500/1979, Απόφαση της Επιτροπής από 14.12.1979 -βλ.
Conseil de l’ Europe, Commission Européenne des droits de l’ Homme, Décisions
et Rapports, 18(1980), 238-249 και περίληψη εις: Council of Europe, Digest of
Strasbourg Case - Law relating to the European Convention on Human Rights,
τ. 1, Köln/ Berlin/ Bonn/ München: Heymanns, 1984, 403. Σημειώνεται ότι το
πλήρες κείμενο των αποφάσεων του ΕΔΔΑ για ανηλίκους στην αγγλική και γαλλική γλώσσα κατά τα έτη 1968-2009 είναι προσβάσιμο στη διαδικτυακή διεύθυνση:
http://www.coe.int/children, στην ηλεκτρονική βάση “Theseus”.
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479 επ.) δέχονται ότι είναι καταχρηστική η κράτηση παραβατικών
ανηλίκων σε χώρο όπου δεν μπορεί να παρασχεθεί σε αυτούς η απαιτούμενη επίβλεψη της εκπαίδευσής τους.
Προβλήματα από την πρακτική εφαρμογή του προνοιακού
προτύπου
Οπωσδήποτε οι ασαφέστατες και περίπου αυθαίρετες ουσιαστικές
και δικονομικές προϋποθέσεις που έτασσε το προνοιακό σύστημα για
τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας ενός ανηλίκου με εισαγωγή
του σε αναμορφωτικό ίδρυμα (λόγω “ηθικής παρεκτροπής”) ή σε σωφρονιστικό κατάστημα (π.χ. λόγω “αλητείας” βάσει του ήδη καταργηθέντος ά. 408 ΠΚ38) θα μπορούσαν επιτέλους να γίνουν έως ένα βαθμό ανεκτές εάν ο ανήλικος εύρισκε πράγματι στα ιδρύματα ή καταστήματα αυτά μιαν ατμόσφαιρα οικογενειακής γαλήνης, στοργής και συμπαράστασης (π.χ. όπως στα κέντρα τύπου “χωριών S.O.S.”), ώστε να
ξεφύγει από την εγκληματική του “σταδιοδρομία” και ν’ ανταποκριθεί
ευκολότερα στις αυξημένες απαιτήσεις της κοινωνικής ζωής39. Όμως
κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συνέβαινε40. Όπως ειδικότερα προκύπτει

38. Επιφυλάξεις για τη συνταγματικότητα της διάταξης αυτής περί αλητείας είχα διατυπώσει στην εργασία μου «Το έγκλημα της αλητείας», στο «Δελτίο
Εγκληματολογικής Ενημέρωσης», έτος Α’, τχ. 2, Φεβρ. 1986, σελ. 3-8 και στη συλλογή μελετών μου Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Α΄, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν.
Σάκκουλας, 20052, 103-114.
39. Ως προς το κατά πόσον παιδαγωγικά μέτρα αυτού του είδους (π.χ. τοποθέτηση σε «στέγες») έρχονται ή όχι σε αντίθεση προς τη συνταγματική έννομη τάξη
βλ. τον ενδιαφέροντα διάλογο μεταξύ της Χρ. Γιαταγάνα και του Στ. Αλεξιάδη εις: Ν.
Γαβαλά (επιμ.), Οι νεαροί παραβάτες απέναντι στην κοινωνία, τους θεσμούς, τους
νόμους. Κοινωνική ένταξη ή αντιπαλότητα; Θεσσαλονίκη: Γραφείο Νεολαίας Δήμου Θεσσαλονίκης, 1986, σελ. 56 επ.
40. Ετσι, κατά την Ηλέκτρα Κουτσούκου, στη μελέτη της: Νομικές διαστάσεις
και εφαρμογές της κοινωνικής πρόνοιας για το παιδί στη σύγχρονη Ελλάδα, ΠοινΔικ 2007, 778-783: 783 και σημ. 42 (με αναφορά σε Εκθεση του Συνήγορου του
Πολίτη για το έτος 2004), οι δομές των ιδρυμάτων για ανηλίκους είναι απρόσωπες
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από επιτόπιες επισκέψεις δημοσιογράφων41 και επιστημονικές έρευνες,
π.χ. εκείνες του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που αναφέρθηκαν ήδη ανωτέρω42, το εκεί ιδρυματικό περιβάλλον οδηγούσε σε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα και ευνοούσε σαφώς την εγκληματική υποτροπή (τουλάχιστον σε ποσοστό 30%
- 40%43), κυρίως λόγω της “κακής λειτουργίας” των εν λόγω ιδρυμάτων και καταστημάτων (ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, κακή μεταχείριση, μη παροχή εκπαίδευσης και μη εκτέλεση αναμορφωτικού
έργου44), σε συνδυασμό και με την έλλειψη προϋποθέσεων για (επανα)κοινωνικοποίηση μετά την απόλυση45. Το μόνο παρήγορο στοιχείο

και, επιπλέον, παρατηρείται ανεπάρκεια του επιστημονικού προσωπικού σε πληρότητα στελέχωσης και άσκησης καθηκόντων.
41. Βλ. π.χ. την έρευνα του δημοσιογράφου Γ. Λιάνη (στο βιβλίο του «Φυλακές - Νίκος Κοεμτζής», Αθήνα: Κάκτος, 1982, σελ. 261) σχετικά με το Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων της Κασσαβέτειας Βόλου: Το αποκαλεί «Ανωτάτη
Σχολή Κακών Τεχνών, μια μοναδική σχολή διαφθοράς, όπου στα σωθικά της εκτρέφονται οι μελλοντικοί φονιάδες, οι μελλοντικοί κακοποιοί, κλέφτες, απατεώνες,
αγύρτες, βιαστές και τσαρλατάνοι».
42. Bλ. ανωτ., σελ. 95 επ., 140 επ., 235 επ.
43. Πρβλ. τα στοιχεία που παρατίθενται από την A. Chaidou,
Freiheitsentziehende Massnahmen gegenüber jugendlichen Delinquenten
in Griechenland, εις Fr. Dünkel / Kl. Meyer (επιμ. έκδ.), Jugendstrafe und
Jugendstrafvollzug, Freiburg/Br.: Max-Planck Institut für ausländisches und
internationales Strafrecht, τ. ΙΙ, 1986, σελ. 999-1048: 1039. Ενδεικτικό χαρακτήρα έχουν και τα στοιχεία της Λ. Μπεζέ στην εργασία της «Ανήλικοι Παραβάτες
(Μελέτη 20 περιπτώσεων)», Αθήνα / Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 1985, σελ. 33.
44. Συναφής είναι εδώ και η επισήμανση, από την άποψη της παιδαγωγικής
επιστήμης, της Βασιλικής Ιωαννίδη-Ψυχογιού, στο έργο της Ο Θεσμός των Αναμορφωτικών Καταστημάτων/ Ιδρυμάτων Αγωγής, Αθήνα: Α.Ν. Σάκκουλας, 2001,
σελ. 295, ότι «γενικά, η αποτελεσματικότητα της ιδρυματικής αγωγής επηρεάστηκε από επιστημονική μονομέρεια και συγκεχυμένη αντίληψη εξαιτίας παραδοσιακών αντιστάσεων και συντηρητικών εσωτερικών δομών».
45. Έτσι: Ντ. Πανάγου / Μ. Ταβουλάρη / Σ. Τσόλκα, Έρευνα για την κρατούσα κατάσταση και βελτίωση στα ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και το σωφρονιστικό
κατάστημα ανηλίκων Κορυδαλλού, Αθήνα, στον Τιμητικό Τόμο για τον Ηλία Δα-
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ήταν εδώ η πολύ συγκρατημένη διάθεση των Ελλήνων Δικαστών να διατάσσουν την τοποθέτηση ανηλίκων σε ιδρύματα ή σωφρονιστικά καταστήματα. Σύμφωνα με συνολικές στατιστικές για την περίοδο 19731985, μόλις σ’ ένα ποσοστό 3,14% (μέσος όρος) των παιδιών (7-12
ετών, κατά τα τότε ισχύοντα) που υποβάλλονταν σε αναμορφωτικά μέτρα είχε επιβλήθεί το ιδρυματικό μέτρο της τοποθέτησης σε κρατικό
ίδρυμα αγωγής κατ’ ά. 122 § 1 περ. δ’ ΠΚ, ενώ και για τους εφήβους
(12 - 17 ετών, κατά τα τότε ισχύοντα) η επιβολή ιδρυματικών κυρώσεων ήταν κατά την περίοδο αυτή εξαιρετικά σπάνια (1,4% τοποθετήσεις
σε κρατικό κατάστημα αγωγής για την προαναφερθείσα περίοδο και
0,8% περιορισμοί σε σωφρονιστικό κατάστημα)46. Επίσης και οι περιπτώσεις τοποθέτησης ανηλίκου σε ίδρυμα για ηθική παρεκτροπή (ιδίως για διαφυγή από το σπίτι), μολονότι φαίνεται να ήταν αρκετά συχνές (π.χ. 32,5% κατά συνολικά στοιχεία της ΕΣΥΕ για το 1985)47,
δεν είχαν αποκτήσει όμως ιδιαίτερη βαρύτητα, όσο τα ιδρύματα αυτά
λειτουργούσαν (καταργήθηκαν το 1997)48, λόγω του περιορισμένου
αριθμού των εγκλείστων ανηλίκων σ’ αυτά (6 ανήλικες 16-18 ετών στο
ίδρυμα θηλέων και 8 ανήλικοι 15-19 ετών στο ίδρυμα αρρένων, κατά

σκαλάκη, Αθήνα: «Πάντειον Πανεπιστήμιο», 1991, 495-539, ιδίως σελ. 516 επ.
και 521 επ.).
46. Βλ. Α. Χάιδου, Το θεωρητικό και θεσμικό πλαίσιο του κοινωνικού ελέγχου
των ανηλίκων, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1989,, σελ. 74, 100-102.
47. Συγκεκριμένα, στους 80 ανηλίκους που είχαν τοποθετηθεί σε Ιδρύματα
Αγωγής το 1985, για τους 16 ο λόγος ήταν «αντικοινωνική συμπεριφορά (ηθικός
κίνδυνος, ανήθικη διαβίωση)» -βλ. Εθν. Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστική της Δικαιοσύνης 1985, Αθήνα 1988, πίνακας Γ: 8, σελ. 132. πρβλ. και Κ.Δ.
Σπινέλλη/ Α. Τρωιάνου, 1987, όπ.π., σελ. 58.
48. Σημειώνεται ότι με το π.δ. 180/1997, καταργήθηκαν τα Ιδρύματα Αγωγής Θηλέων Παπάγου και Αρρένων Κορυδάλλού, και παράλληλα ιδρύθηκε με το
π.δ. 202/1997 το Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων στον Αυλώνα Αττικής (παλαιότερα στεγάζονταν εκεί στρατιωτικές φυλακές), ενώ δύο χρόνια αργότερα, με το
π.δ. 6/1999, ιδρύθηκαν Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων στην Κασσαβέτεια
και στον Βόλο.
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την επιστημονική έρευνα που έγινε το 1985)49.
Αντίθετα, ανησυχητικό πρόβλημα υπήρχε με την προσωρινή κράτηση ανηλίκων. Ενώ δηλ. οι ανήλικοι κρατούμενοι (οιονεί κατάδικοι)
με ποινή σωφρονιστικού περιορισμού ανέρχονταν για το 1985 στους
122, ο αντίστοιχος αριθμός ανηλίκων υποδίκων που κρατήθηκαν την
ίδια χρονιά έφθασε τους 183(!), δηλ. ο λόγος μεταξύ ανηλίκων καταδίκων και ανηλίκων υποδίκων ήταν 2:3! (πάντως αυτές οι αναλογίες δεν
ισχύουν πλέον σήμερα, λόγω των αυστηρών προϋποθέσεων για προσωρινή κράτηση ανηλίκων που έθεσε ο ν. 3860/2010). Το πρόβλημα
αυτό γινόταν μάλιστα ακόμη οξύτερο όχι μόνο διότι η προσωρινή κράτηση πρέπει να διατάσσεται γενικά με πολύ μεγάλη περίσκεψη (πόσο
μάλλον κατ’ ανηλίκων!) λόγω του τεκμηρίου της αθωότητας (ά. 6 § 2
ΕΣΔΑ), αλλά και διότι το νομοθετικό έρεισμα που αναζητήθηκε προς
στιγμήν για την επιβολή της, από την πολύκροτη απόφαση ΠλημΑθ
1477/1984, ΠοινΧρον ΛΔ΄: 1984, 444-448 (μία από τις λιγοστές
δημοσιευμένες στον Τύπο αποφάσεις για το φλέγον αυτό θέμα), ήταν
αντίθετο εν πολλοίς προς κάθε έννοια επιείκειας και κάθε ορθολογική μεθοδολογία ερμηνείας του δικαίου50. Ανάλογες θέσεις διετύπωσε
49. Ντ. Πανάγου / Μ. Ταβουλάρη / Σ. Τσόλκα, όπ.π. (σημ. 45), σελ. 510, 518.
50. Ενδεικτική του πνεύματος με το οποίο η απόφαση αυτή αντιμετώπισε το
όλο θέμα είναι και η ακόλουθη περικοπή: «Τυχόν αποδοχή και εφαρμογή της αντιθέτου, μη υιοθετουμένης παρά του Συμβουλίου [=επιεικέστερης] απόψεως θα είχεν ως αποτέλεσμα [...] την δημιουργία αισθήματος ανησυχίας και ανασφάλειας εις
τους πολίτας και την κοινωνίαν εν γένει με σαφή αντανάκλασιν κατά του κύρους
και σχόλια δια την αποτελεσματικότητα της δικαστικής λειτουργίας» (ΠοινΧρον
ΛΔ΄: 1984, σελ. 448). Κριτική για την απόφαση αυτή, που ελήφθη μάλιστα έπειτα
από αντίθετη εισαγγελική πρόταση (αυτόθι, σελ. 448-450), βλ. ιδίως εις Αθ. Κονταξή, Περί προφυλακίσεως ανηλίκων μετά τον ν. 1128/81, ΠοινΧρον ΛΔ’: 1984, 555558, Αγλ. Τρωιάνου-Λουλά, Η Ποινική Νομοθεσία των Ανηλίκων, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας. 19952, σελ. 140 (πρβλ. ταυτόσημη διατύπωση και εις Κ.Δ.
Σπινέλλη / Α. Τρωιάνου, 1987, όπ.π., σελ. 184 και Παν. Καίσαρη, Νομικά ζητήματα
σε δίκες ανηλίκων, ΠοινΧρον Μ’: 1990, 121-127: 125 επ. όπου και πλήρης ανάλυση του όλου προβλήματος. Ήδη η νομολογία λίγο αργότερα πραγματοποίησε στροφή προς την κατεύθυνση της επιεικέστερης λύσης: ΠλημΘεσ 843/1989, Ποιν-
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πάντως την ίδια εποχή και το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο51 .
Από την άλλη πλευρά, οι δικαστές δεν ήσαν πάντοτε εξειδικευμένοι στα θέματα των ανηλίκων, ούτε παρακολουθούσαν την πρόοδο και
εξέλιξη του ανήλικου κατά την έκτιση της κύρωσής του, με επακόλουθο
το είδος και ο τρόπος έκτισης των επιβαλλόμενων κυρώσεων να εξαρτώνται τελικά στην πράξη όχι από τον συνταγματικά οριζόμενο φυσικό δικαστή, αλλ’ από ομάδες εμπειρογνωμόνων και διοικητικών υπαλλήλων.
Επιπλέον, κατά τα τελευταία χρόνια μεταβλήθηκε η φύση της παραβατικότητας των ανηλίκων προς περισσότερο βίαιες και ομαδικές
μορφές, έτσι ώστε η παραδοσιακή πατερναλιστική και ατομοκεντρική διαδικασία του προνοιακού προτύπου να μην ανταποκρίνεται πλέον
στις ανάγκες της νέας εποχής52.
Είναι επομένως φανερό ότι το προνοιακό σύστημα, όσο ευγενικοί
Χρον Μ΄: 1990, 222-223. Βλ. επίσης τη σχτ. έρευνα της Ιωάννας Σωτήρχου στην
Ελευθεροτυπία της 20 και 21.8.1990, σελ. 20-21, με τοποθετήσεις του Στ. Αλεξιάδη, του αείμνηστου Χρ. Μπάκα και του υπογράφοντα. Στην προγενέστερη έκδοση
αυτού του έργου είχα τονίσει στο σημείο αυτό ότι de lege ferenda ίσως θα έπρεπε να
επιτρέπεται η προσωρινή κράτηση ανηλίκων μόνο για νεαρούς άνω των 16 ετών, κατηγορούμενους για πράξη ή πράξεις που αντιμετωπίζονται κατά νόμο ως κακουργήματα και μόνο για χρονικό διάστημα το πολύ 3 μηνών, μέσα σε κέντρα κράτησης εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Hδη με τη νομοθετική τροποποίηση την οποία επέφερε το
ά. 8 §2 ν. 3860/2010 στο ά. 282 §5 ΚΠΔ., και η οποία θα αναλυθεί κατωτέρω, σελ.
470 389 επ.,, μπορεί να λεχθεί ότι το πρόβλημα αντιμετωπίσθηκε –σε μεγάλο βαθμό- προς την ορθή κατεύθυνση.
51. Πρόκειται για την περιώνυμη απόφαση υπ’ αρ. 22 από 28.6.1983 του
Συνταγματικού Δικαστηρίου (BVerfGE 64:1984, 261-301: 275 επ. και NJW,
37:1984, 33-39. Ορισμένες αντιδράσεις στην απόφαση αυτή περιέχονται στα σχτ.
άρθρα και μελέτες που αναφέρω στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις, Κ.Δ. Σπινέλλη/ Ν.Ε. Κουράκη (επιμ. σε συνεργ. με Ν. Κ. Κουλούρη και Ν. Τσούλο), Σωφρονιστική Νομοθεσία, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 19953, σελ. 84 και σημ. 17, ανωτ., σελ.
253 και σημ. 383.
52. Πρβλ. Jean-Fr. Renucci, Le droit penal des mineurs entre son passé et
son avenir, εις: Revue de Science criminelle et de Droit penal compare, 2000, 7994: 91 επ.
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και αν είναι οι σκοποί του, μπορούσε εύκολα να εκφυλισθεί (και συχνά
εκφυλίσθηκε) σε απαράδεκτο μέσο πατερναλιστικής καταπίεσης και αυθαίρετου περιορισμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ελευθεριών.
Αλλά και αν ακόμη δεχθούμε ότι το προνοιακό σύστημα θα μπορούσε να λειτουργήσει άψογα στην πράξη και να οδηγήσει στην επιτυχή αναμόρφωση της προσωπικότητας του ανηλίκου, και πάλι ανακύπτει το κρίσιμο ερώτημα που επισημάναμε και σε άλλο σημείο των
αναπτύξεών μας (ανωτ., σελ. 324 επ.), εάν δηλ. η Πολιτεία, που ευθύνεται και αυτή για την εξάπλωση της νεανικής παραβατικότητας (κακή λειτουργία της εκπαίδευσης και άλλων κοινωνικοποιητικών παραγόντων που επιδρούν στην εγκληματικότητα, στιγματιστικές διαδικασίες, ανεργία), νομιμοποιείται να ασκεί τόσο δραστική παρέμβαση, και
μάλιστα πολλές φορές με την απλή υπόνοια μιας μελλοντικής τέλεσης
αδικήματος, στην προσωπικότητα ενός ανθρώπου53. Άλλωστε όπως
προαναφέρθηκε ήδη (ανωτ., σελ. 55/ σημ. 71 και 138/ σημ. 133), η
αποκλίνουσα συμπεριφορά είναι φαινόμενο συνηθισμένο και παροδικό στις νεαρές ηλικίες (ιδίως κατά την εκρηκτική περίοδο της εφηβείας), σπάνια, δε, αποτελεί ένδειξη ανώμαλης ή “αναμορφώσιμης” προσωπικότητας.

(γ) Το δικαιικό πρότυπο
Για τους ανωτέρω λόγους, οι γενικότερες τάσεις που διαγράφονται κατά τα τελευταία χρόνια στις ποινικές νομοθεσίες των περισσο53. Για τα προβλήματα που παρουσίαζαν οι παραδοσιακές ρυθμίσεις του δικαίου των ανηλίκων βλ. και: D. Elliott, Juvenile Justice στο συλλογικό έργο Society
Against Crime. Practice in Modern Britain, edited by H. Jones, Harmondsworth
/ New York: Penguin, 1981, 44-72: 63, 67 επ.. J. Fauchère, Quelques doutes
sur les normes et les pratiques de sauvegarde de l’ enfance, στη Revue de
Science criminelle 1982, 271-289. W. Bottke, Zur Ideologie und Teleologie des
Jugendstrafverfahrens, στην Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft
95:1983, 69-103.
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τέρων χωρών της Δυτ. Ευρώπης και της Βορ. Αμερικής χαρακτηρίζονται από μια βαθμιαία εγκατάλειψη του προνοιακού προτύπου. Οι τάσεις αυτές, που βρήκαν ιδιαίτερη απήχηση στους εγκριθέντες το 1985
“Ελάχιστους Κανόνες για την Απονομή της Δικαιοσύνης στους Ανήλικους” του Ο.Η.Ε. (Κανόνες του Πεκίνου), συμπυκνώνονται στην έννοια του δικαιικού προτύπου (justice model). Το πρότυπο αυτό βασίζεται κυρίως σε σημαντικές αποφάσεις του αμερικανικού Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά την περίοδο 1966-1975 (ιδίως ενδιαφέρει η απόφαση In re Gault, 1967)54, καθώς και στις ιδέες που πρώτος διατύπωσε με ολοκληρωμένο τρόπο ο Edwin M. Schur στο βιβλίο του “Ριζική Μη-Παρέμβαση”55. Περαιτέρω, σημαντικό ρόλο στην προώθηση
του δικαιικού προτύπου διεδραμάτισε και η διδασκαλία της σχολής
της «Κριτικής Εγκληματολογίας», σύμφωνα με τις θέσεις της οποίας,
«εάν ο εγκληματίας ‘’κατασκευάζεται’’ από τη δράση των μηχανισμών
του κοινωνικού ελέγχου, στερείται νοήματος κάθε προσπάθεια βελτίωσης, αναμόρφωσης ή κοινωνικής του επανένταξης». Επίσης, κατά την
ίδια αυτή σχολή, στην ποινική αντιμετώπιση προέχει η διασφάλιση των
ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών (due process), ενώ αντίθετα η
χρήση μέσων «αναμόρφωσης» του δράστη αποτελούν ασυγχώρητη
παρέμβαση στην προσωπικότητά του. Ενδιαφέρον έχει ότι η τελευταία
54. Vol. 387 US 1 από 15.5.1967. Βλ. ιδίως Clemens Bartollas, Juvenile
Delinquency, Boston etc: Pearson, 20067, σελ. 18˙ πρβλ. το κείμενο της απόφασης
αυτής εις U.S. Supreme Court Reports, Lawyer’s Edition, Second Series, vol. 18,
New York / San Francisco 1968, σελ. 527 επ. Ως προς άλλες μεταγενέστερες σημαντικές αποφάσεις του αμερικανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου βλ. ιδίως τις αναπτύξεις της Katherine Bennett στο συλλογικό έργο: Barbara Sims/ Pamela Preston
(eds.), Handbook of Juvenile Justice. Theory and Practice, London/ New York:
CRC Taylor & Francis, 2006, σελ. 49 επ., καθώς και του Barry C. Feld στο επίσης
συλλογικό έργο: Michael Tonry (ed.), The Handbook of Crime & Punishment,
Oxford: Oxford Univ. Press, 1998, 513 επ.
55. Edwin M. Schur, Radical Non-Intervention, Englewood Cliffs, N.J.:
Prentice Hall, 1973. Πρβλ. τις αναπτύξεις στο έργο μου ''Ποινική Καταστολή'',
Αθήνα/ Θεσσαλονίκη, 20095 (σε συνεργασία με Ν.Κ. Κουλούρη), § 305, σελ. 372
επ.
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αυτή θέση υποστηρίζεται και από συντηρητικούς εγκληματολόγους,
οι οποίοι επιπρόσθετα επισημαίνουν το μεγάλο κόστος για τον φορολογούμενο από την εφαρμογή τέτοιων μέτρων «αναμόρφωσης»56.
Ωστόσο το Δίκαιο Ανηλίκων, τουλάχιστον στην Ελλάδα, δεν εξαντλείται στο δικαιικό πρότυπο, αλλά επιχειρεί μία σύζευξη προνοιακού
και δικαιικού προτύπου, μεταλλάσσεται δηλ. βαθμιαία από δίκαιο του
δράστη και της προσωπικότητάς του σε δίκαιο όπου επιχειρείται ο συγκερασμός αυτής της προσωπικότητας και των αναγκών της με τη βαρύτητα της αξιόποινης πράξης, δηλ. σε δίκαιο, ταυτόχρονα, δράστη και
πράξης57. Ενώ δηλ. υπό το κράτος του τιμωρητικού προτύπου η ποινική αντίδραση προς τον ανήλικο παραβάτη είχε ως βάση την παράνομη
πράξη του σε συνάρτηση με το στοιχείο του καταλογισμού, και στη συνέχεια, στο πλαίσιο του προνοιακού προτύπου, διακηρυσσόταν (στην
αιτιολογική έκθεση του ν. 5098/1931) ότι “εκείνο το οποίον ενδιαφέ-

56. Πρβλ. J. Pitts, The Politics of Juvenile Crime, London etc.: Sage, 1988,
σελ. 84 επ., όπου και μνεία στην προαναφερθείσα ιστορική απόφαση Gault. Βλ. επίσης στο έργο μου «Ποινική Καταστολή», Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας,
20095, §§ 302 επ., σελ. 367 επ. καθώς και τις εργασίες της Έφης Λαμπροπούλου
«Συμβολή στις ιστορικές και ιδεολογικές συνιστώσες του όρου ‘’μεταχείριση’’ του
Σχεδίου του Κώδικα Βασικών Κανόνων για την Μεταχείριση των Κρατουμένων
(1987)», ΠοινΧρ ΛΗ’: 1988, 161-172 και «Το σύστημα των κρατουμένων από
την εποχή του Big House μέχρι τη σύγχρονη φυλακή», περ. «Σύγχρονα Θέματα»,
τευχ. 41-42 (Ιούνιος 1990) με «Αφιέρωμα στο Σωφρονιστικό Σύστημα», 26-46:
ιδίως 34 επ., όπου εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους τέθηκε υπό αμφισβήτηση
το λεγόμενο «αναμορφωτικό ιδεώδες» του προνοιακού προτύπου. Βλ. επίσης στο
ίδιο αυτό τεύχος των «Σύγχρονων Θεμάτων», 12-20: ιδίως 14 επ. τις ενδιαφέρουσες αναπτύξεις του Βασ. Καρύδη, «Οι σκοποί της ποινής: διεθνής εμπειρία και ελληνική πραγματικότητα», όπου συσχετίζεται ορθά η εμφάνιση του «δικαιικού» προτύπου και η παράλληλη υποχώρηση του «αναμορφωτικού ιδεώδους» με τις ιδέες
που αναπτύχθηκαν τότε από τη λεγόμενη «κριτική εγκληματολογία».
57. Έτσι και Αγγ. Πιτσελά, Ατιμετώπιση, 20086, σελ. 62, που ενισχύει, μάλιστα, την άποψη αυτή με αναφορές αφενός στον κανόνα 5 του Πεκίνου και στο συναφές ερμηνευτικό σχόλιο και αφετέρου στο ά. 40 § 4 της Διεθνούς Σύμβασης για
τα Δικαιώματα του Παιδιού (βλ. και κατωτ., σελ. 355 και 367).
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ρει είναι ουχί τόσον η πράξις την οποίαν πρόκειται να τιμωρήσωμεν,
όσον ο ανήλικος τον οποίον οφείλομεν να διορθώσωμεν”58, ήδη η προσοχή επικεντρώνεται -και ορθά- στην ανάγκη για παράλληλη συνεκτίμηση και των δύο αυτών παραμέτρων του ζητήματος, δηλ. και του παραβάτη και της παράβασης.
Προτού όμως αναλυθεί διεξοδικότερα αυτή η μετάλλαξη του δικαίου ανηλίκων στη σημερινή του μορφή, χρήσιμο είναι να επισκοπηθούν τα κύρια χαρακτηριστικά του δικαιικού προτύπου.
Βασικά χαρακτηριστικά του δικαιικού προτύπου
Σε αντίθεση με το προνοιακό πρότυπο, το δικαιικό επικεντρώνεται στην ίδια την παράβαση και όχι τόσο στην προσωπικότητα του παραβάτη, του οποίου οι πράξεις κατά τη διάρκεια της εφηβείας δεν χρειάζεται να είναι αντικείμενο θεραπείας, αφού πιστεύεται ότι έχουν συμπτωματικό και προσωρινό χαρακτήρα. Συνεπώς, κύριος στόχος αυτού
του προτύπου δεν είναι η με κάθε κόστος αναμόρφωση της προσωπικότητας του ανηλίκου, αλλά η επανένταξή του σε μια κοινωνία που σέβεται τα δικαιώματά του ως πολίτη. Επομένως, σε σύγκριση με το προνοιακό πρότυπο, το δικαιικό διαφοροποιείται ως εξής:
(α) Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις πρέπει να προϋποθέτουν την τέλεση συγκεκριμένης αξιόποινης πράξης και να είναι καταρχήν ανάλογες
προς την εν λόγω πράξη, με την έννοια ότι δεν μπορούν να είναι βαρύτερες από την ίδια την παράβαση (αρχή της αναλογικότητας κατ’ ά. 25 §
1 Συντ.). Ωστόσο, μπορούν να είναι πιο επιεικείς, αν τούτο είναι σκόπιμο ενόψει της συγκεκριμένης κατάστασης του παραβάτη και της ανάγκης του για κοινωνική επανένταξη.
Εξάλλου (β), η διάρκεια της κύρωσης πρέπει να είναι ακριβώς ορισμένη εκ των προτέρων, έστω και εάν ένα τμήμα ή όλη η κύρωση μπορεί

58. Βλ. Αιτιολ. Έκθεση για τον ν. 5098/1931 «περί δικαστηρίων ανηλίκων»
στην έκδ. «Πανδέκται» του Κ. Σιφναίου, Στ΄ 1931, σελ. 802. πρβλ. με το ίδιο πνεύμα και Δ.Ι. Καρανίκα, Σωφρονιστική, τόμ. Α΄, Θεσσαλονίκη 1948, σελ. 401.
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να εκτιθεί με διαφορετικούς τρόπους (λ.χ. μέσω εξωιδρυματικών μέτρων, όπως η κοινωφελής εργασία) ή και να συντομεύεται με θεσμούς
όπως η υφ’ όρον απόλυση. Συναφώς αξίζει να αναφερθεί ότι στη Μεγ.
Βρετανία, δυνάμει της Criminal Justice Act 1982, αντικαταστάθηκε η
αόριστης διάρκειας και “εντατικής αγωγής” κύρωση του προαναφερθέντος (σελ. 328 και σημ. 28) “borstal training” με την ορισμένου χρόνου ποινή “youth custody”59. Εξάλλου, τα κριτήρια επιβολής μιας κύρωσης πρέπει να είναι σαφή και ορισμένα. Κατά συνέπεια, ο νομοθέτης δεν
ενδείκνυται να χρησιμοποιεί αόριστους όρους ή εκφράσεις με αμφιλεγόμενη σημασία, ούτε και νομοτυπικές υποστάσεις που αφήνουν μεγάλο πλαίσιο διακριτικής ευχέρειας των ποινικών δικαστικών αρχών στον
προσδιορισμό των παράνομων πράξεων ή άλλων μορφών συμπεριφοράς (π.χ. “ηθική παρεκτροπή”).
Επιπλέον (γ), ο εγκλεισμός πρέπει πάντοτε να παραμένει το έσχατο μέσο (“ultima ratio”) αντιμετώπισης της νεανικής παραβατικότητας, δηλαδή πρέπει να επιβάλλεται και να εκτελείται μόνο σε σοβαρές
περιπτώσεις παραβάσεων ή/ και σε “σκληροπυρηνικούς”/ υπότροπους
παραβάτες, μιας ορισμένης ηλικίας (λ.χ. 15-16 ετών). Και τότε όμως η
έκτιση της ποινής θα πρέπει να διέπεται από την αρχή της διαπαιδαγώγησης, με άξονα ενδιαφέροντος την προσφορά σε ανηλίκους δυνατοτήτων για εκπαίδευση, κατάρτιση και εργασία μέσα στο κατάστημα κράτησης ή και εκτός αυτού, π.χ. υπό καθεστώς ημιελευθερίας ή ημικράτησης. Εξωιδρυματικά μέτρα, όπως τα πρόστιμα, αλλ’, ιδίως, μέτρα κοινο59. Πρβλ. B. Huber, Jugendstrafe und Jugendstrafvollzug im Umbruch.
Stationäre Maβnahmen in der Jugendkriminalrechtspflege in England und
Wales, στο συλλογικό έργο των Fr. Dünkel / Kl. Meyer (επιμ. έκδ.) Jugendstrafe
und Jugendstrafvollzug, (ανωτ., σημ. 43), 672-754:679 επ. Σημειώνεται ότι τα
γενικά πορίσματα αυτής της συλλογικής εργασίας έχουν ήδη δημοσιευθεί αυτοτελώς σε επιστημονικά περιοδικά: Fr. Dünkel, Die Reform von Jugendstrafe und
Jugendstrafvollzug im internationalen Vergleich, στο περ. Recht der Jugend und
des Bildungswesens, 32:1984, 308-326. H.J. Kerner, Internationaler Überblick
über ausländische Entwicklungen zur «Entregelung» im Jugendrecht, αυτόθι,
σελ. 327-345.
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τικού χαρακτήρα, που μπορούν να ενδυναμώσουν τη συναίσθηση ευθύνης του παραβάτη (και των γονέων του) προς την κοινωνία, καθώς
και τους δεσμούς του παραβάτη με την κοινωνία, όπως η αποζημίωση του θύματος στο πνεύμα μιας αποκαταστατικής δικαιοσύνης, πρέπει πάντοτε να προτιμώνται, είτε με επιλογή ενός μόνο μέτρου είτε σε
συνδυασμό μεταξύ τους (“sanctions-cocktail”), με στόχο την αντιμετώπιση της μικρής και μέσης βαρύτητας εγκληματικότητας, αλλά υπό
τον όρο ότι ο παραβάτης συμπράττει στην επιβολή αυτών των μέτρων.
Τα προς επιλογή μέτρα πρέπει να λαμβάνονται δίχως καθυστέρηση και
να προσαρμόζονται στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε παραβάτη. Μια συνδυασμένη συνεργασία (διεταιρικότητα) αστυνομίας, εισαγγελίας, κοινωνικών υπηρεσιών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και τοπικών αρχών ή τοπικών συνεργαζόμενων φορέων θεωρείται ότι είναι
ζωτικής σημασίας για την επιτυχή εφαρμογή τέτοιων μέτρων, καθώς
και για την καταπολέμηση, σε προληπτικό επίπεδο, των κοινωνικών ή/
και ατομικών προβλημάτων που μπορούν να οδηγήσουν στην παραβατικότητα, λ.χ. των κακών συνθηκών στην οικογένεια του ανηλίκου ,
των απουσιών του από το σχολείο και της ανεργίας που τυχόν αντιμετωπίζει.
Περαιτέρω (δ), είναι προτιμότερο για τον παραβάτη, τουλάχιστον σε συνήθεις περιπτώσεις, να μη παραπέμπεται ενώπιον ενός ποινικού δικαστηρίου (το οποίο, όμως, εάν τελικά ασχοληθεί με την υπόθεση, πρέπει να είναι ειδικευμένο), διότι κάτι τέτοιο μπορεί να τον στιγματίσει και να τον οδηγήσει σ’ ένα μονόδρομο εγκληματικής σταδιοδρομίας (θεωρίες της ετικέτας και της κοινωνικής αντίδρασης). Στη
θέση των όποιων επίσημων διαδικασιών ή άλλων κρατικών απαντήσεων, πρέπει να προτιμώνται άλλες μέθοδοι χειρισμού της υπόθεσης, οι
οποίες να βασίζονται στην κατά παρέκκλιση διαδικασία (diversion),
εφόσον βέβαια προχωρεί η εφαρμογή τους μόνον όταν οι ενδείξεις ενοχής του ανηλίκου είναι περισσότερο βάσιμες και από εκείνες που απαιτούνται για την εις βάρος του άσκηση ποινικής δίωξης (πρβλ. και κατωτ., σελ. 471). Οπωσδήποτε, οι ανεπίσημες αυτές μέθοδοι είναι στενά
συνδεδεμένες και με εξωιδρυματικά (χωρίς κράτηση) μέτρα ή θεσμούς
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(κατωτ., σελ 344, σημ. 62). Τέλος,
(ε), ο σεβασμός των συνταγματικών δικαιωμάτων και εγγυήσεων
(“δίκαιη δίκη”, “due process” ή “fair trial”) αποτελεί στις μέρες μας
μιαν αυτονόητη προϋπόθεση για την άσκηση της ποινικής δίωξης (ή
ακόμη, και για την ενεργοποίηση τής κατά παρέκκλιση διαδικασίας),
επίσης, δε, για τη διεξαγωγή μιας ποινικής δίκης και την επιβολή μιας
κύρωσης ή την εκτέλεση μιας απόφασης κατά ενός προσώπου, όταν αυτό είναι απροστάτευτο και υφίσταται κοινωνικό αποκλεισμό, όπως συνήθως συμβαίνει με τους παραβατικούς ανηλίκους. Επομένως, τα δικαιώματα και οι εγγυήσεις για τους ενήλικες (π.χ. η δυνατότητα άσκησης ενδίκων μέσων, έστω και για μικρής βαρύτητας μέτρα ή κυρώσεις)
πρέπει να εξασφαλίζονται και για τους ανηλίκους και ιδίως τους εφήβους στον ίδιο ή και σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό60.
Ως προς την ειδικότερη μορφή που έλαβαν οι ιδέες αυτές, χρήσιμο είναι να επισημανθούν τα εξής:
Η διδασκαλία της ριζικής “μη παρέμβασης” και η απήχησή της
στις νομοθεσίες
Κύριος άξονας των νέων τάσεων στο θέμα των παραβατικών ανήλικων είναι, σύμφωνα με τη διδασκαλία της “ριζικής μη παρέμβασης”
(radical non intervention), η διάκριση ανάμεσα σε ήσσονος και μείζονος σημασίας παραβάσεις του νόμου εκ μέρους του ανηλίκου. Ειδικότερα, για τις ελαφρότερες ή μέσης σημασίας περιπτώσεις παραβάσεων προτείνεται η εφαρμογή προγραμμάτων αρωγής και η χρησιμοποίηση θεσμών ή κυρώσεων που τονώνουν το αίσθημα ευθύνης χωρίς να προϋποθέτουν εγκλεισμό σε ίδρυμα ή κατάστημα κράτησης και άρα χωρίς
«ριζική παρέμβαση» στη ζωή του ανηλίκου. Ως τέτοιες μορφές εξωιδρυματικών θεσμών ή κυρώσεων61 μπορούν ν’ αναφερθούν, από πλευράς
60. Αντίστοιχες είναι, κατά την Αγγ. Πιτσελά, 20086, σελ. 109 επ., οι “ βασικές
σύγχρονες τάσεις αντιμετώπισης της εγκληματικότητας των ανηλίκων” -πρβλ. και
της ιδίας, αυτόθι, σελ. 324 επ. και 478 επ.
61. Για τις λεγόμενες εξωιδρυματικές κυρώσεις ή, αλλιώς, «εναλλακτικά μέ-
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νομοθετικών μέτρων, η υφ’ όρον αναστολή εκτέλεσης της κύρωσης, η
παύση της ποινικής δίωξης έπειτα από πρωτοβουλία του εισαγγελέα ή
του δικαστή (με παράλληλη, ίσως, επιβολή υποχρεώσεων στον δράστη: §§ 45, 47 JGG˙ πρβλ. και ά. 45Α ΚΠΔ, όπου υπάρχει πρόβλεψη
για αποχή, υπό προϋποθέσεις, από ποινική δίωξη ανηλίκου), η επιβολή στον ανήλικο καθηκόντων “κοινωφελούς εργασίας” (community
service order, travail d’ intérêt général, όπως π.χ. η ψυχική συμπαράσταση σε άρρωστους και γέροντες62), η τοποθέτηση του ανήλικου σε
μιαν οικογένεια, πραγματική ή θετή (π.χ. πρόγραμμα Browdale63 στον
τρα», «μέτρα άμεσης βοήθειας» (alternatives to imprisonment, Alternativen zur
Freiheitsstrafe, ambulante Sanktionen, non institutional measures), που τείνουν
να μετριάσουν ή και να υποκαταστήσουν την έκτιση ποινών κατά της ελευθερίας,
βλ. αναλυτικά τις αναπτύξεις στο έργο μου «Ποινική Καταστολή», Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 20095, §§ 308 επ., σελ. 376 επ. και στη συμβολή μου με
τίτλο: Η «αποκλιμάκωση» της ποινικής καταστολής. Όροι και όρια, εις: Τιμητικός
Τόμος «Μνήμη Νικολάου Χωραφά, Ηλία Γάφου και Κωνσταντίνου Γαρδίκα», τ.
Β΄, 1986, 153 - 185: 181 επ. και σημ. 91 επ. και, επιπλέον, στη μελέτη μου: Θέσεις
γύρω από την αναθεώρηση των κυρώσεων και σωφρονιστικών θεσμών του ΠΚ, εις:
Προσφορά Τιμής στην Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2008, 1261-1274: 1267 επ. Επίσης, για μία διεξοδική ανάλυση τέτοιων εξωιδρυματικών μέτρων, που εφαρμόζονται κυρίως σε ανηλίκους και μικρής βαρύτητας
ενήλικες δράστες, βλ. π.χ. H.-J. Albrecht/ Ant. van Kalmthout (Hrsg.), Community
Sanctions and Measures in Europe and North America, Freiburg/ Br.: M.P.I.,
2002 και Ant. Van Kalmthout, Community Sanctions and Measures in Europe: A
promising Challenge or a disappointing Utopia?, εις: Crime and criminal justice
in Europe, Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2000, 121-133
62. Βλ. βιβλιογραφικές αναφορές για την κοινωφελή εργασία κατωτ., σελ.
398, σημ. 39.
63. Σχετικά με το πρόγραμμα Browdale βλ. ιδίως Γ.Ι. Θάνου, Αναμορφωτική
μεταχείριση των εγκληματιών και των σε «ηθικό κίνδυνο» ανηλίκων στη Γαλλία,
περ. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τευχ. 33-34: 1978, 383-412, 411-412. για
άλλες αντίστοιχες προσπάθειες (με θετές οικογένειες) στο εξωτερικό βλ. ενδεικτικά: James Q. Wilson, Strategic Opportunities for Delinquency Prevention, εις: J.Q.
Wilson / Gl. C. Loury (eds.), From Children to Citizens (Vol. 3): Families, Schools,
and Delinquency Prevention. New York: Springer-Verlag, σελ. 291 - 311: 297˙
πρβλ. γενικότερα: H.J. Schneider, λήμμα Kriminaltherapie, στο: Handwörterbuch
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Καναδά και στις Ην. Πολιτείες της Αμερικής), καθώς και γενικότερα η
επιβολή σε αυτόν μέτρων εξωιδρυματικού χαρακτήρα, όπως π.χ. αυτά
που προβλέπονται στο ά. 122 ΠΚ.
Εξάλλου, για τις σοβαρότερες περιπτώσεις αδικημάτων, αυτές δηλ.
που φανερώνουν ταυτόχρονα μια γενικότερη αδυναμία του ανηλίκου
να ζει στην κοινωνία χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στους άλλους,
προτείνεται ο περιορισμός της ελεύθερης διαβίωσής του (π.χ. με τοποθέτησή του σε κατάστημα κράτησης ή ίδρυμα), αλλά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με τήρηση, όπως άλλωστε και στις ελαφρότερες περιπτώσεις, των σχετικών συνταγματικών και διεθνών εγγυήσεων για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου64. Σε τέτοιες περιπτώσεις ακολουθείται κατά προτίμηση ένα σύστημα ημιελεύθερης διαμονής (το

der Kriminologie με επιμ. έκδ. R. Sieverts / H.J. Schneider, Ergänzungsband, Berlin:
de Gruyter, 1979, 495-522:510 και J.O. Smykla, Community-based Corrections:
Principles and Practices, New York / London: Macmillan, 1981, 198 επ.
64. Βλ. Ed. M. Schur, Radical Nonintervention, Rethinking the delinquency
problem, London etc.: Prentice-Hall 1973, ιδίως σελ. 23, 169-170 και All. Morris/
H. Giller et al., Justice for Children, London: Macmillan, 1980, σελ. 66 επ., όπου
αναλύονται ορισμένες βασικές αρχές, θεμελιώδεις για το σύγχρονο Δίκαιο των Ανηλίκων, όπως η αρχή της μη τέλεσης μιας αξιόποινης πράξης, η αρχή της αναλογίας των κυρώσεων, η αρχή των οριστών αποφάσεων, η αρχή της ολιγότερο περιοριστικής εναλλακτικής κύρωσης κ.ά. Πρβλ. γενικότερα D. Lipton / R. Martinson
/ J. Wilks, The Effectiveness of Correctional Treatment. A Survey of Treatment
Evaluation Studies, New York / Washington / London: Praeger Publ., 1975 (έργο ιδιαίτερης σημασίας, διότι αποτελεί επισκόπηση της αποδοτικότητας «αναμορφωτικών» προγραμμάτων σε φυλακές των ΗΠΑ) και David Fogel, The Justice
Model for Corrections, εις: J.C. Freeman (ed.), Prisons’ Past and Future, London:
Heinemann, 1978, 151-177, ιδίως σελ. 163 επ. Ενδιαφέροντες είναι στο σημείο αυτό και οι πίνακες της A. Parizeau, με τους οποίους συσχετίζονται (και αντιπαρατίθενται) τα διάφορα «πρότυπα» αντιμετώπισης της παραβατικότητας των ανηλίκων -βλ. A. Parizeau, Les traditions, les institutions et les hommes, εις D. Szabo
et al., L’ adolescent et la société, Bruxelles: Ch. Dessart, 1972, 136-303: 146 επ.,
224, 251, κατά παραπομπή του Ιάκ. Ι. Φαρσεδάκη, Παραβατικότητα και Κοινωνικός Έλεγχος των Ανηλίκων, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1985, σελ. 127, 144, 159.
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πρωί εξωιδρυματική εργασία, το βράδυ διανυκτέρευση στο ίδρυμα)65,
ή χρησιμοποιείται επίσης στην αλλοδαπή η λεγόμενη “ενδιάμεση μεταχείριση” (intermediate treatment), κατά την οποία οι ανήλικοι παραβάτες 15-17 ετών αναλαμβάνουν να περάσουν τις ημέρες τους σε ειδικά κέντρα (day centres), ακολουθώντας εκεί ένα πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης, κοινωνικής αγωγής (π.χ. με ενημέρωση για κοινωνικά ζητήματα όπως η πορνεία και ο αλκοολισμός), επαγγελματικής εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας (π.χ. με αθλητισμό)66. Ιδιαίτερη απήχηση
σε ορισμένες νομοθεσίες (ιδίως στις Η.Π.Α., όπου λειτουργούν σε περισσότερες από τις μισές Πολιτείες), έχουν ακόμη τα λεγόμενα “Boot
Camps”, όπου οι ανήλικοι εκτίουν μικρής διάρκειας ποινές (συνήθως
3-6 μηνών) αντί των μακροχρόνιων ποινών που τους επιβλήθηκαν αρχικά, αλλ’ υπό αυστηρό καθεστώς στρατιωτικής πειθαρχίας παρόμοιο
με εκείνο των στρατοπέδων βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης67. Τέ-

65. Για την ημιελευθερία και, γενικότερα, τη λεγόμενη ανοικτή έκτιση της
ποινής, βλ. ιδίως το εμπεριστατωμένο έργο της Μαρίας Αρχιμανδρίτου, Η ανοικτή
έκτιση της ποινής, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2000, π.χ. σελ. 475 επ. Βλ. γενικότερα Olaf Grosch, Lockerungen im Jugendstrafvollzug. Grundlagen und Praxis,
Freiburg i. Br., 1995 στη σειρά Kriminologische Forschungsberichte, Bd. 48
του M.P.I. für ausländisches und internationales Strafrecht και Todd R. Clear/
Harry R. Dammer, The Offender in the Community, Australia etc.: Thomson/
Wadsworth, 20032, ιδίως σελ. 427 επ. για παραβατικούς ανηλίκους, καθώς και
Robert D. Hanser, Community Corrections, Los Angeles etc.: Sage, 2010, ιδίως
σελ. 392 επ. (προγράμματα για ανηλίκους).
66. Για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη η «ενδιάμεση μεταχείριση» βλ. Conseil de l’Europe, Affaires juridiques, Réactions sociales
à la délinquance juvénile (Recommandation No R (87) 20 et exposé des motifs),
Strasbourg 1989, σελ. 37, 58 επ. και Anth. Bottoms et al., Intermediate Tratment
and Juvenile Justice. Key Findings and Implications from a National Survey of
Intermediate Treatment Policy and Practice, London: HMSO, 1990.
67. Πρβλ. Αγγ. Πιτσελά, 20086, σελ. σελ. 99-100 και σημ. 277, 278, σελ.
475 επ. Βλ. επίσης Dean J. Champion, The Juvenile Justice System. Delinquency,
Processing, and the Law, New Jersey, Ohio etc.: Prentice-Hall, 20106, σελ. 397407.
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λος, ενόψει της καταστροφικής επίδρασης που έχει για τον ανήλικο ο
εγκλεισμός του σε φυλακή, θα μπορούσε και στη χώρα μας να μελετηθεί ως εναλλακτική κύρωση σοβαρότερων περιπτώσεων ο κατ’ οίκον περιορισμός ή η ηλεκτρονική του παρακολούθηση68.
Κύρια αρχή, η αποτροπή του εγκλεισμού
Επομένως, σύμφωνα με τις νέες αυτές αντιλήψεις καταβάλλονται
προσπάθειες ώστε ν’ αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση ο εγκλεισμός σε
ίδρυμα ή φυλακή ενός ανήλικου και, εφ’ όσον ένας τέτοιος εγκλεισμός
κρίνεται τελικά ως εντελώς αναγκαίος, να χρησιμοποιείται ο εγκλεισμός αυτός για τη διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση του ανηλίκου,
να ακολουθείται αναμορφωτική μεταχείριση μόνο στο μέτρο κατά το
οποίο συμφωνεί σ’ αυτό, συνειδητά και ελεύθερα, ο ίδιος ο ανήλικος.
Γενικότερα, η ποινή θεωρείται ότι δεν πρέπει να κινείται προς την κατεύθυνση της εξατομίκευσης, αλλά να αποσκοπείται κυρίως μια αντικειμενική ποσόστωση της ποινής ανάλογη προς τη βαρύτητα της αξιόποινης πράξης69.
Η εντελώς σύντομη ποινή φυλάκισης για ανηλίκους, μολονότι έχει
κάποιαν απήχηση σε ορισμένες νομοθεσίες, π.χ. στην ολλανδική (ά.
77g και 77h ολλΠΚ), δεν φαίνεται να επιλύει περισσότερα προβλήματα από αυτά που η ίδια δημιουργεί με τον εγκλεισμό του ανήλικου παραβάτη σ’ ένα προβληματικό περιβάλλον. Ίδιες επιφυλάξεις υπάρχουν
και για την ευρεία εφαρμογή του θεσμού της προσωρινής κράτησης σε
68. Πρβλ. Ν.Ε. Κουράκη, Ποινική Καταστολή, Αθήνα/ Κομοτηνή: εκδ. Σάκκουλα, 20095, αρ. 312α επ., σελ. 385 επ., όπου και εκτενής βιβλιογραφία. Βλ. επίσης στη σειρά εκδόσεων Kriminologische Forschungsberichte του M.P.I. für
ausländisches und internationales Strafrecht: Rita Haverkamp, Elektronisch
überwachter Hausarrestvollzug, Freiburg Br. 2002 και Markus Mayer/ Rita
Haverkamp/ René Lévy (eds), Will Electronic Moniroring have a future in Europe?,
Freiburg Br., 2003, καθώς και Heinz Cornel (Hrsg.), Neue Kriminalpolitik und
Soziale Arbeit, Baden-Baden: Nomos, 2002, σελ. 138 επ., 145 επ.
69. Πρβλ. Jesper Ryberg, The Ethics of Propotionate Punishment. A
Critical Investigation, Dordrecht etc: Kluwer, 2004, ιδίως σελ. 93 επ.
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υπόδικους έφηβους παραβάτες. Αντί του εγκλεισμού ενός ανηλίκου σε
ίδρυμα ή φυλακή, θεωρείται ότι πρέπει να προωθούνται οι προαναφερθείσες ανωτέρω (σελ. 344 επ.) εξωιδρυματικές κυρώσεις, που κρατούν
τον ανήλικο έξω από τη φυλακή.
Εξειδίκευση και συντονισμός των υπηρεσιών
Από την άλλη πλευρά, οι δικαστές που ασχολούνται με την παραβατικότητα των ανηλίκων καταβάλλεται προσπάθεια να είναι εξειδικευμένοι στα ζητήματα της ψυχολογίας του παιδιού και του εφήβου,
να είναι απαλλαγμένοι από τον φόρτο άλλων καθηκόντων, να είναι μόνιμοι στη θέση αυτή για ικανό χρονικό διάστημα και να μπορούν να
εποπτεύουν την πορεία του ανήλικου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από την ανάκριση έως την εκδίκαση της υπόθεσης και την έκτιση της κύρωσης που επιβλήθηκε. Η οργάνωση μιας ειδικής κρατικής
υπηρεσίας, που να ασχολείται αποκλειστικά με τα θέματα των ανηλίκων, όπως σύνταξη νομοσχεδίων και υπουργικών αποφάσεων, οργάνωση σεμιναρίων και εποπτεία του έργου των επιμελητών ανηλίκων, θεωρείται ότι θα μπορούσε να προσφέρει πολλά στην αντιμετώπιση προβλημάτων των παραβατικών ανηλίκων ή και στην ενγένει πρόληψη
της παραβατικότητας. Ήδη, δε, με το ά. 12 του ν. 3860/2010 ιδρύθηκε και άρχισε να λειτουργεί, στο πλαίσιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης
κ.λπ., εννεαμελές Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Αντιμετώπισης
της Θυματοποίησης και της Εγκληματικότητας των Ανηλίκων (ΚΕΣΑΘΕΑ), με κύριο σκοπό να παρακολουθεί το προσφερόμενο από τις
Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων έργο, καθώς και να συντονίζει δράσεις και να διατυπώνει προτάσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση
της θυματοποίησης και παραβατικότητας των ανηλίκων. Δευτερευόντως, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το Συμβούλιο αυτό έχει
εκ του νόμου ως αποστολή να αναπτύξει συνεργασία -σε εθνικό και διεθνές επίπεδο- με αντίστοιχους φορείς για την οργάνωση ενός ενιαίου Δικτύου πρόληψης και αντιμετώπισης της θυματοποίησης και της
παραβατικότητας των ανηλίκων, καθώς επίσης να δέχεται καταγγελίες
για κακοποίηση ή εγκατάλειψη ανηλίκων, να παρέχει υπηρεσίες γνω-

VI. Εξελίξεις στο δίκαιο ανηλίκων

415

μοδοτικού/ συμβουλευτικού χαρακτήρα και να εκπονεί μελέτες, ιδίως
σε στρατηγικό επίπεδο, για τα ανωτέρω θέματα. Ελπίζεται, επομένως
ότι το Συμβούλιο αυτό, έστω και χωρίς προβλεπόμενη αμοιβή των μελών του, θα καταφέρει να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να καλύψει, έως ένα βαθμό, την ανάγκη ύπαρξης ενός κρατικού φορέα που να
ασχολείται, κατά τα προαναφερθέντα, με την πρόληψη και αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας.
Δικονομικά δικαιώματα για τον ανήλικο κατηγορούμενο
Στο πλαίσιο των τάσεων του δικαιικού προτύπου αποδίδεται, εξάλλου, ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση ορισμένων βασικών δικονομικών δικαιωμάτων του ανηλίκου κατηγορουμένου. Διακηρύσσεται έτσι,
όπως θα αναλυθεί διεξοδικότερα στην οικεία ενότητα (κατωτ., σελ.
476 επ.), η ανάγκη για κατοχύρωση εγγυήσεων όπως το τεκμήριο της
αθωότητας, η αρχή της ισότητας των όπλων, η αρχή της χωρίς καθυστέρηση διεξαγωγής της δίκης, η προστασία του ανηλίκου κατά παράνομης έρευνας, σύλληψης, απόσπασης ομολογίας και προσωρινής του
κράτησης, η παρουσία συνηγόρου και γονέων ή κηδεμόνων του ανηλίκου σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας, το δικαίωμα σιωπής του κατηγορουμένου ανηλίκου, η δυνατότητα του ανηλίκου να εξετάζει μάρτυρες και τεχνικούς συμβούλους καθώς και να διατυπώνει τη γνώμη του
για τις επιβλητέες σ’ αυτόν κυρώσεις ή μέτρα, το δικαίωμά του να γίνεται πλήρης και ουσιαστική αιτιολόγηση στις αποφάσεις που τον αφορούν, η αρχή της αναλογικότητας και η γενικότερη αρχή σεβασμού και
προστασίας της αξίας του ως ανθρώπου, το δικαίωμά του για άσκηση
ενδίκων μέσων αντίστοιχων με εκείνα που ισχύουν για τους ενήλικες,
η δυνατότητα απρόσκοπτης άρσης των μέτρων ή κυρώσεων που έχουν
επιβληθεί, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο ή αναγκαίο, ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του ανηλίκου (π.χ. η μη δημοσίευση στον Τύπο πληροφοριών για το αδίκημα που διέπραξε) κ.ο.κ.70 Οι εγγυήσεις αυτές ορθό εί-

70. Πρβλ. Conseil de l’Europe, Affaires juridiques, Réactions sociales à la

416

VI. Εξελίξεις στο δίκαιο ανηλίκων

ναι να ισχύσουν, εφόσον αυτό συμβιβάζεται με τη φύση τους, και για
εξωποινικές, “κατά παρέκκλιση” διαδικασίες (π.χ. προσπάθεια, μέσω της
αστυνομίας ή του δικαστή, για συμφιλίωση του ανήλικου δράστη με το
θύμα του και για παροχή ικανοποίησης προς αυτό), έτσι ώστε να μπορεί ο ανήλικος ν’ αποφύγει τη στιγματιστική διαδικασία του ποινικού
ακροατηρίου, αλλά χωρίς να γίνονται αυθαιρεσίες εις βάρος του, ούτε και να διευρύνεται υπέρμετρα το πλέγμα κυρώσεων μιας υπό αντιμετώπιση συμπεριφοράς70α. Με ανάλογο πνεύμα, η Διεθνής Σύμβαση
délinquance juvenile (Recommandation No R (87) 20 et exposé des motifs),
Strasbourg 1989, σελ. 49 επ. και Αγγ. Πιτσελά, 20086, σελ. 322, 330.
70α. Σχετικά με την «κατά παρέκκλιση» διαδικασία (diversion) πρβλ.
τα όσα αναφέρονται στο έργο μου «Ποινική Καταστολή», Αθήνα/ Κομοτηνή:
Α.Ν. Σάκκουλας, 20095, §311, σελ. 381 επ., τις αναπτύξεις της Εφης Λαμπροπούλου στο έργο της Κοινωνιολογία του Ποινικού Δικαίου και των Θεσμών της Ποινικής Δικαιοσύνης, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1999, σελ. 328 επ., τη μελέτη
που έχει εκδοθεί από το γερμανικό Bundesministerium der Justiz ‘’Diversion’’ im
deutschen Jugendstrafrecht, Bonn 1989, καθώς και τις ακόλουθες νεότερες (κυρίως συγκριτικού δικαίου) μελέτες: Susan R. Moody, Diversion from Prosecution
toolkit, Scottish Government http://www.scotland.gov.uk/Resource/
Doc/351942/0118158.pdf, Nils-Christian Tamm, Diversion und vereinfachtes
Verfa-hren im Jugendstrafrecht. Eine vergleichende Betrachtung, Hamburg:
Verlag Dr. Kovač, 2007˙Alexandra Höft, Diversion und Diversionsäquivalente in
der französischen und deutschen Jugendgerichtsbarkeit, Münster: LIT Verlag,
2003˙ Miguel Angel Cano Paños, Staatsanwaltschaftliche Diversion im deutschen
und spanischen Jugendstrafrecht, Frankfurt a.M. etc.: Peter Lang, 2003˙ Hubert
Hinterhofer, Diversion statt Strafe. Untersuchungen zur Strafprozessnovelle
1999, Wien: WUV Universitätsverlag, 2000˙ Günter Albrecht /Wolfgang LudwigMayerhofer (eds.), Diversion and Informal Social Control, Berlin /New York: de
Gruyter, 1995 και Will. S. DavidsonII/ Robin Redner/ Rich. L. Amdur/ Chr. M.
Mitchell, Alternative Tratments for Troubled Youth. The Case of Diversion from
the Justice System, New York /London: Plenum Press, 1990. Eπίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα πορίσματα από εφαρμογή κατά παρέκκλιση διαδικασιών
σε διάφορες χώρες, όπως αυτά εκτίθενται στο ιδιαίτερα χρηστικό έργο: Marilyn D.
McShane/ Frank P. Williams III (eds.), Encyclopedia of Juvenile Justice, London
etc.: Sage, 2003, λήμμα: Diversion Programs, γραμμένο από τον Allan Patenaud,
132-140: 136 επ. Προς την ίδια κατεύθυνση μιας αξιολόγησης των αποτελεσμάτων
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του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (α΄. 40 § 3 περ. β΄: ν. 2101
/ 1992), προτρέπει τα Συμβαλλόμενα Κράτη να ενεργήσουν για “την
εισαγωγή μέτρων, εφόσον αυτό είναι δυνατό και ευκταίο, για την αντιμετώπιση τέτοιων παιδιών [= που είναι ύποπτα, κατηγορούμενα ή καταδικασμένα για παράβαση του ποινικού νόμου], χωρίς ανάγκη προσφυγής στη δικαιοσύνη, με την προϋπόθεση βέβαια ότι τηρείται ο απόλυτος σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις νόμιμες εγγυήσεις”
(υπογράμμιση από τον γράφοντα). (πρβλ. για το θέμα αυτό και κατωτ., σελ. 467).
Ο συγκερασμός προνοιακού και δικαιικού προτύπου
στο Δίκαιο Ανηλίκων
Βεβαίως, οι αντιλήψεις του δικαιικού προτύπου, που δυστυχώς
πολλές φορές εκτρέπονται σε δραματοποιημένες απλουστεύσεις για
“περισσότερο νόμο και τάξη” (πρβλ. ανωτ., σελ. 337 και 369), έχουν
από καιρό κατακτήσει σημαντικό έδαφος και στον χώρο του Δικαίου
των Ανηλίκων. Είναι όμως φανερό ότι το Δίκαιο αυτό, λόγω των ψυχολογικών ιδιορρυθμιών που παρουσιάζουν οι ανήλικοι και ιδίως του παροδικού αλλά και εύπλαστου χαρακτήρα της παραβατικότητάς τους71,

από την εφαρμογή κατά παρέκκλιση διαδικασιών σε ανηλίκους κινείται και η μελέτη της Ευδ. Φασούλα: Η εγκληματική υποτροπή μετά από αποφάσεις κατά παρέκκλιση διαδικασίας στο ποινικό δίκαιο ανηλίκων και στο γενικό ποινικό δίκαιο,
ΝοΒ 52: 2004, 940-953, στηριγμένη στη διδακτορική της διατριβή: Evdoxia Z.
Fasoula, Rückfall nach Diversionsentscheidungen im Jugendstrafrecht und im
allgemeinen Strafrecht, München: Herbert Utz Verlag, 2003.
71. Πρβλ. ανωτ., σελ. 138 επ. και σημ. 133 επ. Για τη γενικότερη ψυχολογία του ανηλίκου και τη σχέση της με την παραβατικότητα βλ. ακόμη Jean Chazal,
L’ enfance délinquante, Paris: P.U.F. (σειρά Que sais-je?), 19769 (19531), ιδίως
σελ. 15 επ., Εμμ. Ανδριανάκη, Η επίδραση της ηλικίας στην εγκληματική παρεκτροπή, Αθήνα: Εκδόσεις Κέντρου Εγκληματολογικών Ερευνών, 1982, σελ. 52 και σημ.
107. Α. Πιπινέλη-Ποταμιάνου, Η εγκληματικότης των ανηλίκων ως ψυχολογικόν
και παιδαγωγικόν πρόβλημα, Αθήναι, 1956, και Κωνστ. Ν. Βουγιούκα, Η εγκληματικότητα των ανηλίκων: Ένας ''πονοκέφαλος'' για το σύγχρονο νομοθέτη, εις: Τι-
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επιβάλλει μιαν ιδιαίτερη σύνεση στη χάραξη της στρατηγικής και της
τακτικής του. Ο ανήλικος, έστω και αν έχει χειραφετηθεί εντυπωσιακά από τη δεκαετία του ’60 και μετέπειτα, εξακολουθεί να θεωρείται
(και να είναι) μια προσωπικότητα υπό διαμόρφωση. Ανάλογα με τις
επιδράσεις που θα ασκηθούν σ’ αυτήν την προσωπικότητα, η περαιτέρω εξέλιξη του ανηλίκου θα κατευθυνθεί προς την παραβατικότητα
ή την κοινωνικοποίηση. Επομένως, το κύριο βάρος στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων εστιάζεται, όπως και παλαιότερα, στην αποτελεσματική διαπαιδαγώγησή τους. Απλώς ο ανήλικος
θεωρείται πλέον περισσότερο υπεύθυνος και άξιος σεβασμού από άλλοτε. Πράγμα που σημαίνει ότι η διαπαιδαγώγηση αυτή πρέπει να επιχειρείται (και) με τη δική του προσωπική προσπάθεια, αλλά και με παράλληλο σεβασμό από την Πολιτεία της προσωπικότητας, της ελευθερίας και της αξίας του ως Ανθρώπου. Γίνεται έτσι σήμερα δεκτός στο
Δίκαιο των Ανηλίκων, (ανωτ., σελ. 340 και κατωτ., σελ. 372), ένας συγκερασμός του “προνοιακού” με το “δικαιικό” πρότυπο72. Μάλιστα, ο συγκερασμός αυτός έχει ήδη αρχίσει να βρίσκει απήχηση, κατά παρήγορο
τρόπο, και στη νομολογία των δικαστηρίων μας. Χαρακτηριστικό είναι
εδώ το ακόλουθο απόσπασμα από μιαν απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ανηλίκων Αθηνών73: «(...) Στο σύγχρονο δίκαιο των ανηλίκων
ωρισμένων χωρών μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα τείνει να πρυτανεύσει η αρχή της συνυπάρξεώς του κοινωνικο-προνοιακού χαρακτήρα και της διαφυλάξεως ορισμένων από τα συνταγματικά κατοχυρωμέμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Διον. Σπινέλλη, τ. Β΄, Αθήνα/Κομοτηνή: Αντ.Ν.
Σάκκουλας, 2001,1223-1238: 1229 επ.
72. Πρβλ. Νεστ. Κουράκη, Ανήλικοι παραβάτες και ποινική δικαιοσύνη, ΝοΒ
34: 1986, 175-179.
73. Πρόκειται για την απόφαση 14/1987 του Τριμελούς Εφετείου Ανηλίκων
Αθηνών, ΠοινΧρον ΛΘ’: 1989, 519-520 και σχτ. σχόλιο των Κ.Δ. Σπινέλλη / Α.
Τρωιάνου, αυτόθι, 538-541. Ενδιαφέρουσα είναι στο πλαίσιο αυτό και η έρευνα των
Μ. Κρανιδιώτη/ Αν.-Ευθ. Παπανικολάου/ Στ. Δανδουλάκη: Προκαταρκτική διερεύνηση του δικαστηρίου ανηλίκων υπό το πρίσμα του δικαιικού και του προνοιακού
προτύπου, Νομική Επιθεώρηση, IΘ’ 2006, τχ. 33, 15-43.
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να δικαιώματα του κατηγορουμένου, δηλαδή ακολουθείται μερικά μεν
το “πρότυπο προνοίας” του δικαστηρίου ανηλίκων και μερικά το “πρότυπο δικαιοσύνης”. Ο συγκερασμός των δύο προτύπων είναι και ένας
από τους στόχους των στοιχειωδών κανόνων για την απονομή της δικαιοσύνης στους νέους».
Θα πρέπει, πάντως, να ομολογηθεί ότι η αρμονική σύζευξη αυτών
των δύο προτύπων και, κατ’ επέκταση, της διαπαιδαγώγησης με τον
κοινωνικό έλεγχο, έστω και αν αποτελεί για το σημερινό Δίκαιο Ανηλίκων μιαν επιτακτική ανάγκη, όμως στηρίζεται σε μιαν εύθραυστη ισορροπία και εγκυμονεί αντινομίες που διατρέχουν ολόκληρο το σύστημα
του εν λόγω Δικαίου74.

(δ) Αποκρυστάλλωση των νέων τάσεων σε διεθνή κείμενα
και συμβάσεις
Οι νέες τάσεις στο Δίκαιο των Ανηλίκων και κυρίως η τάση για συγκερασμό του “προνοιακού” με το “δικαιικό” πρότυπο αποτυπώνονται με
ανάγλυφο τρόπο και στα τέσσερα σημαντικότερα διεθνή κείμενα των τελευταίων ετών για τους ανήλικους παραβάτες, που θα εξετασθούν διεξοδικά κατωτέρω, δηλ.: α) στους “Ελάχιστους ή Στοιχειώδεις Κανόνες για την Απονομή της Δικαιοσύνης σε Ανήλικους” του ΟΗΕ 1985
(υιοθετήθηκαν ως Απόφαση 40/33 και αποκαλούνται συνοπτικά “Κανόνες του Πεκίνου” ή “The Beijing Rules” β) στη Διεθνή Σύμβαση για
τα Δικαιώματα του Παιδιού, που υιοθετήθηκε από τη Γεν. Συνέλευση
του ΟΗΕ την 20.11.1989, τέθηκε σε ισχύ την 9.9.1990 και κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον ν. 2101 της 3.12.1992 γ) στη Σύσταση (87)
20 από 17.9.1987 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης “για τις κοινωνικές αντιδράσεις στη νεανική παραβατικότητα”
και δ) στη Σύσταση (2003)20 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβου74. Πρβλ. Κ.Δ. Σπινέλλη, 1992, ιδίως σελ. 41-43 και 89 και Αγγ. Πιτσελά,
20086, σελ. 5, 325.
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λίου της Ευρώπης “για νέους τρόπους μεταχείρισης της νεανικής παραβατικότητας και για τον ρόλο της Δικαιοσύνης των Ανηλίκων”. Μολονότι τα κείμενα αυτά, πλην του (β), δεν είναι δεσμευτικής ισχύος (αποτελούν δηλ. “soft law”), όμως είναι προφανές ότι έχουν ιδιαίτερη δεοντολογική αξία για τα κράτη-μέλη που τα έχουν συνυπογράψει και πρέπει να συνιστούν τη βάση της νομοθετικής τους πολιτικής για τους ανήλικους παραβάτες.
Πέρα από τα διεθνή αυτά κείμενα, υπενθυμίζεται (πρβλ. ανωτ.,
σελ. 10), ότι υπάρχουν και ορισμένα άλλα τα οποία αφορούν επίσης
–περισσότερο ή λιγότερο– τους ανηλίκους και, επομένως, έχουν στο
πλαίσιο αυτών των αναπτύξεων τη σημασία τους, αλλά ελλείψει χώρου δεν είναι εφικτό, όπως και Σύσταση R (2008) 11, να παρουσιασθούν στη συνέχεια αναλυτικά: Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά
και Πολιτικά Δικαιώματα (ν. 2462/1997), η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ν.δ. 53/1974 και ν. 2400/ 1996), οι δύο
Συμβάσεις (Ευρωπαϊκή και του Ο.Η.Ε.) κατά των Βασανιστηρίων (ν.
1949/1991 και ν. 1782/1988), η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Ασκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών του 199675 (ν. 2502/1997) (όλες
αυτές οι διεθνείς συμβάσεις έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα και μάλιστα
αυξημένης τυπικής ισχύος: ά. 28§1 Συντ.), οι «Ευρωπαϊκοί Κανόνες
για Ανήλικους Δράστες που υπόκεινται σε Κυρώσεις ή Μέτρα» (πρόκειται για την υπ’ αριθμ. R (2008)11 Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης), το “Σύνολο Ελάχιστων Κανόνων
του ΟΗΕ για την Προστασία Ανήλικων Στερημένων της Ελευθερίας
τους”, που συζητήθηκε και υιοθετήθηκε ως Απόφαση 45/113 κατά τη
διάρκεια του 8ου Συνεδρίου του ΟΗΕ για την πρόληψη της εγκληματικότητας (Αβάνα, 29.8 - 7.9.1990 - ιδίως ά. 2, 11, 12 και 16: Κανό-

75. Για την ερμηνεία αυτής της Σύμβασης πρβλ. Panos A. Papapaschalis,
The European Convention on the Exercise of Children’s Rights and the Related
Framework: A Short Presentation, εις: P. Naskou-Perraki/ P. Papapaschalis, Child
Protection in the Framework of the Council of Europe, Athens: A.N. Sakkoulas,
1992, 45-56.
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νες της Αβάνας)76, το Σύνολο Ελάχιστων Κανόνων του ΟΗΕ για τα μη
στερητικά της ελευθερίας μέτρα: Κανόνες του Τόκυο, που επίσης υιοθετήθηκαν ως Απόφαση 45/110 κατά το ενλόγω Συνέδριο του ΟΗΕ
το 199077 και οι Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για την
Πρόληψη της Παραβατικότητας των Ανηλίκων, γνωστές και ως Κατευθυντήριες Αρχές του Ριάντ, που υιοθετήθηκαν και αυτές κατά το 8ο
Συνέδριο του ΟΗΕ στην Αβάνα ως Απόφαση 45/112 (τα τρία τελευταία κείμενα [του ΟΗΕ] δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα).

(αα) Οι κανόνες του Πεκίνου
Ειδικότερα, το πρώτο από τα κείμενα που πρόκειται να παρουσιασθούν εδώ αναλυτικά, ώστε να διαφανεί η νεότερη τάση για συγκερασμό προνοιακού και δικαιικού προτύπου στο σύγχρονο δίκαιο των
ανηλίκων, είναι οι επονομαζόμενοι “Κανόνες του Πεκίνου”78. Σε αυτούς
76. Για τους Κανόνες αυτούς βλ. ιδίως Fr. Dünkel, Zur Entwicklung
von Mindestgrundsätzen der Vereinten Nationen zum Schutze inhaftierter
Jugendlicher, ZStW 100:1988, 361-384 και G. Kaiser, Die Entwicklung
von Mindestgrundsätzen der Vereinten Nationen zur Prävention von
Jugendkriminalität und zum Schutz inhaftierter Jugendlicher, εις: Recht der
Jugend, 1989, 44-58 και στον Τιμητικό Τόμο για τον Καθηγ. Antonio Beristain
με εκδ. επιμ. J.L. de La Cuesta et al., Donostia - San Sebastián, 1989, σελ. 265-280.
77. Βλ. το ελληνικό κείμενο αυτών των κανόνων εις: Αγγ. Πιτσελά, 20064, σελ.
495-509.
78. Οι Κανόνες αυτοί έτυχαν επεξεργασίας στο Πεκίνο τον Μάιο 1984, εγκρίθηκαν από το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο του ΟΗΕ για την πρόληψη της εγκληματικότητας στο Μιλάνο τον Σεπτέμβριο 1985 και ψηφίσθηκαν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Νοέμβριο 1985 -βλ. United Nations’ Standard Minimum
Rules for the Administration of Juvenile Justice. The Beijing Rules, New York::
U.N. Department of Public Information, 1986. Για τους κανόνες αυτούς βλ. επίσης Α. Χάιδου, Το θεωρητικό και θεσμικό πλαίσιο του κοινωνικού ελέγχου των ανηλίκων, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1989, σελ. 47 επ. και, από γερμανικής πλευράς,
τη μελέτη του E. Horn εις German Yearbook of International Law, 30: 1987, 255265. Για μια μεταγλώττιση αυτών των Κανόνων στα ελληνικά βλ. εις: Αγγ. Πιτσελά,
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ορίζεται κατ’ αρχήν ως “αντικειμενικός σκοπός της αγωγής και μεταχείρισης ανηλίκων που έχουν τοποθετηθεί σε ιδρύματα” η “παροχή σ’
αυτούς φροντίδας, προστασίας, παιδείας και επαγγελματικών δεξιοτήτων, με προοπτική να βοηθηθούν [έτσι] στην εκ μέρους τους ανάληψη κοινωνικά εποικοδομητικών και παραγωγικών ρόλων στην κοινωνία” (κ. 26.1). Παράλληλα όμως με την “προνοιακή” αυτή αντίληψη
για “μεταχείριση” (treatment) και “φροντίδα” (care), τίθεται και μια
άλλη εξίσου σημαντική ρύθμιση, που εξαίρει, αντίστροφα, την ανάγκη
για σεβασμό της προσωπικής ελευθερίας του ανηλίκου: “Περιορισμοί
στην προσωπική ελευθερία του ανηλίκου επιβάλλονται μόνο μετά από
προσεκτική εξέταση και περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατόν. Στέρηση της ελευθερίας δεν επιβάλλεται παρά μόνον εάν ο ανήλικος κριθεί ένοχος μιας σοβαρής πράξης που περιλαμβάνει βία κατ’ άλλου προσώπου ή
μιας εμμονής στη διάπραξη άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων και εφόσον δεν υπάρχει άλλη κατάλληλη απάντηση [στη συμπεριφορά του]” (κ.
17.1. β και γ). Με παρόμοιο πνεύμα διευκρινίζεται ακόμη ότι “Η τοποθέτηση ενός ανηλίκου σε ίδρυμα είναι πάντοτε μέτρο ύστατης καταφυγής και για την ελάχιστη αναγκαία χρονική περίοδο” (κ. 19.1). Επίσης επισημαίνεται στο επίσημο σχόλιο που συνοδεύει τη διάταξη αυτή ότι “οι πολλές δυσμενείς επιδράσεις ενός ατόμου που φαίνονται αναπόφευκτες μέσα σ’ ένα ιδρυματικό περιβάλλον δεν μπορούν προφανώς
ν’ αντισταθμισθούν από τις προσπάθειες για μεταχείριση. Τούτο ισχύει ιδιαίτερα για τους ανηλίκους, που είναι ευάλωτοι σε αρνητικές επιδράσεις”79. Ανάλογα θεσπίζονται επίσης για την προσωρινή κράτηση,
Κείμενα Αντεγκληματικής Πολιτικής, Β΄: Δίκαιο Ανηλίκων, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη:
εκδ. Σάκκουλα, 20064, σελ. 196 επ.
79. Η παρατήρηση αυτή φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από σχτ. εμπειρικές
έρευνες -βλ. ιδίως Κ.Δ. Σπινέλλη / Α. Τρωιάνου-Λουλά, Δίκαιο Ανηλίκων. Ποινικές ρυθμίσεις και εγκληματολογικές προεκτάσεις, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 1987, σελ. 103, και Ν. Παρασκευόπουλο, εις: ΝοΒ 36: 1988, 733 σημ. 11
(όπου παραπομπή στο έργο P.A. Albrecht, Jugendstrafrecht. Ein Studienbuch,
München: C.H. Beck, 1987, σελ. 35, 38 επ.) και εις: Λ. Μαργαρίτη/ Ν. Παρασκευόπουλου, Ποινολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα, 20057, σελ. 60 και σημ. 11.
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της οποίας συνιστάται “η υποκατάσταση, κάθε φορά που αυτό είναι δυνατόν, με εναλλακτικά μέτρα, όπως η αυστηρή επίβλεψη, η εντατική
φροντίδα, η τοποθέτηση σε οικογένεια ή σε παιδαγωγικό περιβάλλον ή
ίδρυμα αγωγής” (κ. 13.2). Και, αντίστροφα, παρατίθεται ένας αξιοσημείωτος κατάλογος από ''μέτρα διευθέτησης'', μέσω των οποίων μπορεί
να αποφεύγεται κατά το δυνατόν ο εγκλεισμός του ανηλίκου: κοινωφελής εργασία, χρηματικές ποινές, ικανοποίηση του θύματος, δοκιμασία, εντατική παιδαγωγική παρέμβαση, συμμετοχή σε ομάδες συμβουλευτικής αγωγής, ανάδοχες οικογένειες κ.λπ. (κ. 18). Περαιτέρω υπογραμμίζεται ότι οι κρατικές αρχές που ασχολούνται με τους ανηλίκους
ναι μεν επιτρέπεται να έχουν την κατάλληλη διακριτική ευχέρεια για ν’
αποφασίζουν ως προς τα συναφή ζητήματα σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και τους βαθμούς της δικαιοδοσίας, συνάμα όμως θα πρέπει
οι ενέργειές τους αυτές να διαπνέονται από επαρκή υπευθυνότητα (κ.
6.1 και 6.2) και να εξασφαλίζουν την τήρηση βασικών δικονομικών εγγυήσεων υπέρ του κατηγορουμένου, όπως, μεταξύ άλλων, το τεκμήριο
της αθωότητας και το δικαίωμα της σιωπής (κ. 7.1 και ερμην. σχόλιο).
Ιδιαίτερα τονίζεται, επίσης, στις σχετικές ρυθμίσεις και το συνοδευτικό τους σχόλιο (κ. 11.3), ότι εάν οι αρχές αυτές (και κυρίως η αστυνομία), διευθετήσουν με “κατά παρέκκλιση” διαδικασίες μια υπόθεση ανηλίκου και τον παραπέμψουν να εργασθεί για κοινωφελείς ή άλλους σκοπούς, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν τη σύμφωνη γνώμη του ανηλίκου ή των γονέων / κηδεμόνων του. Για το θέμα αυτό βλ. κατωτ., σελ.
399 και σημ. 11.
Η γενικότερη κατεύθυνση που διαγράφεται από τους Κανόνες του
Πεκίνου είναι, όπως αναφέρθηκε ήδη, η αρμονική σύνθεση του “προνοιακού” με το “δικαιικό” πρότυπο. Τούτο άλλωστε, διαφαίνεται και
στον κ. 5 για τους σκοπούς του Δικαίου των Ανηλίκων, όπου ορίζεται ότι “το σύστημα δικαιοσύνης για ανηλίκους δίνει έμφαση στην ευημερία του ανηλίκου και επιδιώκει όπως η απάντηση στη συμπεριφορά των παραβατικών ανήλικων ευρίσκεται πάντοτε σε αναλογία με τις
περιστάσεις τόσο των παραβατών, όσο και της παράβασης” (πρβλ. και
κ. 17.1.α).
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(ββ) Η Σύσταση έτους 1987 του Συμβουλίου της Ευρώπης
για τους Ανηλίκους
Εξάλλου, στη Σύσταση (87) 20 από 17.9.1987 της Επιτροπής
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης “για τις κοινωνικές αντιδράσεις
στη νεανική παραβατικότητα”80, ακολουθείται κατά βάση η ίδια κατευθυντήρια τάση συγκερασμού του “προνοιακού” με το “δικαιικό” πρότυπο, αλλά με μεγαλύτερη, πολλές φορές, έμφαση στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα που πρέπει να έχουν ποινές και μέτρα περιοριστικά ή στερητικά
της ελευθερίας του ανηλίκου. Έτσι, στην § 11 τονίζεται πως “οι παρεμβάσεις της Πολιτείας ως προς τους ανήλικους παραβάτες θα πρέπει να
συντελούνται κατά προτίμηση στο φυσικό περιβάλλον διαβίωσής τους
και να σέβονται το δικαίωμά τους στη διαπαιδαγώγηση και την προσωπικότητα, και να ευνοούν την προσωπική τους ανάπτυξη”. Επίσης, στην
§ 12 ορίζεται ότι η διάρκεια της παρέμβασης θα πρέπει να είναι ορισμένης διάρκειας και ν’ αποφασίζεται μόνον από αρμόδια δικαστική ή ισότιμη διοικητική αρχή, ενώ στην §8 παρατίθενται αναλυτικά όλες εκείνες
οι εγγυήσεις που θεωρούνται ότι ενισχύουν τη νομική θέση του ανηλίκου
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας (τεκμήριο αθωότητας, παρουσία
συνηγόρου, κ.λπ.). Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται σε μορφές πολιτικής
που προλαμβάνουν τη νεανική παραβατικότητα σε επίπεδα (α) γενικότερης πολιτικής για κοινωνική ένταξη των νεαρών ατόμων, (β) παροχής
ειδικής βοήθειας σε άτομα “υψηλού κινδύνου”, καθώς και (γ) λήψης μέτρων για μείωση ευκαιριών προς τέλεση εγκλημάτων από νεαρά άτομα
(§ 1). Επίσης, προωθούνται μορφές πολιτικής που υποκαθιστούν την
επίσημη στιγματιστική αντιμετώπιση μιας παραβατικής συμπεριφοράς
με “κατά παρέκκλιση” διαδικασίες (§§ 2-3). Υπογραμμίζεται ακόμη στη
80. Μεταγλώττιση της εν λόγω Σύστασης στα Ελληνικά βλ. στα έργα Στ. Αλεξιάδη, Κείμενα Αντεγκληματικής Πολιτικής. Ευρωπαϊκή Αντεγκληματική Πολιτική, Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα, 20065, σελ. 221 - 226, και Αγγ. Πιτσελά, 20064, σελ.
449 επ. και της ιδίας, Διεθνή κείμενα σωφρονιστικής πολιτικής, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα, 2003, σελ. 838-843.
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Σύσταση η ανάγκη ν’ απονέμεται η δικαιοσύνη στους ανηλίκους με διαδικασίες ταχείες, από εξειδικευμένο προσωπικό, υπό καθεστώς εχεμύθειας και χωρίς προσωρινή κράτηση του ανηλίκου (εκτός εάν πρόκειται,
στην τελευταία περίπτωση, για αδικήματα εξαιρετικής σοβαρότητας και
εφόσον έχει προηγηθεί γνωμάτευση μιας κοινωνικής υπηρεσίας με προτάσεις για εναλλακτικές λύσεις) (§§ 4-10).
Εάν τελικά θεωρηθεί απαραίτητη η τοποθέτηση του ανηλίκου σε
σωφρονιστικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, θα πρέπει το ίδρυμα αυτό ν’ ανταποκρίνεται στην ηλικία, τις δυσκολίες και το περιβάλλον καταγωγής
του ανηλίκου, να είναι μικρών διαστάσεων και να ευνοεί τη δυνατότητα επαφών του ανηλίκου με την οικογένειά του. Θα πρέπει ακόμη η τοποθέτηση αυτή, όπως άλλωστε και η προσωρινή κράτηση, να είναι όσο
γίνεται συντομότερη, να τελεί υπό δικαστικό έλεγχο και ν’ αποσκοπεί
στην παροχή εντατικής εκπαιδευτικής βοήθειας και επιτήρησης προς
τον ανήλικο (§§ 13-15). Τέλος, σε περίπτωση που δεν μπορεί, κατά
την εθνική νομοθεσία, ν’ αποφευχθεί η επιβολή στον ανήλικο μιας ποινής στερητικής της ελευθερίας, θα πρέπει η ποινή αυτή ν’ απαγγέλλεται
με ειδική εμπεριστατωμένη αιτιολογία, να διαφέρει εκείνης για ενήλικες (να προτιμώνται π.χ. μέτρα ημιελευθερίας και πρόωρης απόλυσης
υφ’ όρον), να γίνεται για την έκτισή της διαχωρισμός στην κράτηση
των ανηλίκων από τους ενήλικες και να εξασφαλίζεται κατά τη διάρκειά της (αλλά και αργότερα) η παροχή σχολικής και επαγγελματικής
εκπαίδευσης στον ανήλικο, με κύριο στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων για την ενσωμάτωσή του στο κοινωνικό σύνολο (§ 16).

(γγ) Η Σύσταση έτους 2003 του Συμβουλίου της Ευρώπης
για τους Ανηλίκους
Ως προς τη Σύσταση (2003) 20 της Επιτροπής Υπουργών του
Συμβουλίου της Ευρώπης “για νέους τρόπους μεταχείρισης της νεανικής παραβατικότητας και για τον ρόλο της Δικαιοσύνης των Ανηλίκων”, πρέπει να τονισθεί ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό
κείμενο, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη Σύσταση του
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1987 και συμπυκνώνει, κατά ένα τρόπο, όλες τις νεότερες τάσεις στο
υπό εξέταση θέμα81.
Οι βασικές κατευθύνσεις αυτού του κειμένου (που, κατά ενδιαφέροντα τρόπο, ομιλεί για «ανηλίκους» και όχι για «παιδιά») μπορούν
να αποτυπωθούν ως εξής:
Όπως δηλώνεται και στο Προοίμιό της, η Σύσταση θεωρεί ότι η
νεανική παραβατικότητα προκαλεί αύξουσα ανησυχία σε χώρες της Ευρώπης, διότι, παρά τη σχετική στασιμότητα των στατιστικών της δεικτών, εμφανίζει έξαρση σε ορισμένους τομείς της, ιδίως, δε, σε παραβάσεις που είναι σοβαρές, βίαιες, επίμονες και διαρκείς, ή συνδεόμενες
με εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες και οινόπνευμα. Παρίσταται, έτσι,
κατά τη Σύσταση, η ανάγκη για νέες απαντήσεις και νέες μεθόδους παρέμβασης στα θέματα αυτά, πέραν εκείνων που προβλέπονται από το
παραδοσιακό ποινικό δίκαιο και που ασφαλώς δεν προσιδιάζουν στις
ιδιαιτερότητες και σύγχρονες ανάγκες των ανηλίκων.
Η ανάγκη επιστημονικής έρευνας και συνεργασίας των φορέων
για πολλαπλές απαντήσεις στο πρόβλημα
Οι ενλόγω απαντήσεις πρέπει κατά τη Σύσταση να βασίζονται
ως προς την αποτελεσματικότητά τους σε ερευνητικά πορίσματα και
να έχουν πολυεπιστημονικό χαρακτήρα (§ 5). Επίσης, πρέπει οι απαντήσεις αυτές να εμπλέκουν στην όλη διαδικασία και μέσα σε πλαίσιο στενής μεταξύ τους συνεργασίας (διεταιρικότητα, partnership,
partenariat82) όλους τους φορείς που ασχολούνται με ανηλίκους είτε σε

81. Πρβλ. ενημερωτικά σημειώματά μου στο περ. “Ποινικός Λόγος” 2001,
σελ. 301 - 308 και 2003, σελ. 401-405: 403 επ. Μία μεταγλώττιση στα Ελληνικά
της εν λόγω Σύστασης R (2003) 20, βλ. π.χ. εις: Αγγ. Πιτσελά, 20064, σελ. 499 επ.
82. Για μια προσέγγιση των ζητημάτων που αφορούν τη Διεπιστημονικότητα και τη Διεταιρικότητα στο πεδίο του Δικαίου των Ανηλίκων, βλ. ιδίως: Παρης
Ζαγούρα (επιστημ. επιμέλεια), Διεπιστημονικότητα, Διεταιρικότητα και Κοινωνική
Ενταξη του Νεαρού Παραβάτη, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2011 (Δημοσιεύματα Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών, αρ. 21).
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θεσμικό επίπεδο (αστυνομία, εισαγγελία, δικηγόρους, επιμελητές ανηλίκων, σωφρονιστικά καταστήματα), είτε και με λιγότερο επίσημο ρόλο (π.χ. υπηρεσίες εκπαιδευτικού, εργασιακού και προνοιακού χαρακτήρα, καθώς και ομάδες στήριξης θυμάτων ή άλλες εθελοντικές οργανώσεις: §§ 2,21).
Πρέπει ακόμη, να είναι οι απαντήσεις έτσι σχεδιασμένες, ώστε ν’
αντιμετωπίζουν όλες τις περιπτώσεις παραγόντων που επιδρούν με πολυεπίπεδο τρόπο σε αυτή την παραβατικότητα: άτομο, οικογένεια, σχολείο, γειτονιά, παρέες συνομηλίκων και «κοινότητα» υπό ευρεία έννοια: §2. Ιδίως ο ρόλος των γονέων εμφανίζεται εδώ ιδιαίτερα σημαντικός ως προς την ανάληψη εκ μέρους τους ευθυνών για την παραβατική συμπεριφορά των παιδιών τους. Η παροχή σε αυτούς βοήθειας, υποστήριξης και καθοδήγησης εμφανίζεται πρωταρχική, ώστε αφενός να
διασφαλίζουν την παρακολούθηση των μαθημάτων του σχολείου από
το παιδί τους και αφετέρου να συνεπικουρούν τις επίσημες υπηρεσίες
κατά την έκτιση από το παιδί τους εξωιδρυματικών κυρώσεων και μέτρων: §10.
Επίσης ξεχωριστή πρόνοια λαμβάνεται για παραβάσεις με σοβαρό, βίαιο και επίμονο ή διαρκή χαρακτήρα (§3), οπότε πέραν της
εμπλοκής των γονέων στην όλη διαδικασία και της έρευνας των εκάστοτε αιτίων που οδηγούν σε τέτοιες μορφές συμπεριφοράς, θα πρέπει,
κατά τη Σύσταση, να λαμβάνονται επίσης μέτρα για τη συμφιλίωση με
το θύμα και την αποζημίωσή του: §8.
Περαιτέρω, η Σύσταση θεωρεί ότι απαιτούνται ειδικά προγράμματα μέτρων για την πρόληψη της τέλεσης εγκλημάτων και πρόληψη της
υποτροπής νεαρών παραβατών που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες,
ομάδων ανηλίκων, νεαρών γυναικών και ανηλίκων κάτω από το όριο
της ποινικής ευθύνης: §§ 4, 6, 24.
Η σημασία των κατά παρέκκλιση διαδικασιών
Από δικονομική άποψη, προτεραιότητα πρέπει να δίδεται, κατά
τη Σύσταση, σε πρόσφορες εναλλακτικές διαδικασίες που παρεκκλίνουν
από το επίσημο δικονομικό πλαίσιο, εφόσον όμως ο ανήλικος αποδέχεται
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ελεύθερα την ευθύνη για την πράξη που του αποδίδεται και τηρείται η
αρχή της αναλογικότητας: §7.
Τούτο, βεβαίως, αποσκοπεί στην αποφυγή των στιγματιστικών
συνεπειών που θα είχε για τον ανήλικο η υποβολή του στην επίσημη
ποινική διαδικασία. Για παρόμοιους λόγους η Σύσταση προβλέπει ότι
δεν πρέπει να ζητείται από νεαρούς παραβάτες κάτω των 21 ετών η προσκόμιση ποινικού μητρώου στους ενδεχόμενους εργοδότες τους, εκτός
εάν τούτο δικαιολογείται από εξαιρετικές περιστάσεις (όπως εάν ο νεαρός υποβάλει υποψηφιότητα να εργασθεί με παιδιά, π.χ. σε νηπιαγωγείο, ενώ βαρύνεται με αξιόποινες πράξεις κακομεταχείρισης ανηλίκων): § 12.
Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα κατά την απονομή
της δικαιοσύνης
Εξάλλου, εφόσον τελικά επιλεγεί η επίσημη ποινική διαδικασία, θα
πρέπει κατά τη Σύσταση να επιδιωχθεί η επίτευξη μεγαλύτερης ταχύτητας και αποτελεσματικότητας κατά τα διάφορα στάδια αυτής της διαδικασίας, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα υπάρχει ισόρροπος σεβασμός
των απαιτήσεων που επιβάλλει η αρχή της “δίκαιης δίκης” (π.χ. κράτηση
του νεαρού το πολύ για 48 ώρες σε αστυνομικό τμήμα και το πολύ για
6 μήνες υπό καθεστώς προσωρινής κράτησης, η οποία άλλωστε πρέπει να αποτελεί, κατά τη Σύσταση, το έσχατο καταφύγιο -“last resort”,
όταν άλλα μέτρα, όπως π.χ. η ανάθεση του ανηλίκου σε συγγενείς ή σε
ανάδοχη οικογένεια, δεν έχουν προοπτική να αποδώσουν): §§ 14-17.
Σημαντικό είναι ακόμη να τονισθεί ότι η έννοια “παραβατικότητα” (delinquency) εμπεριέχει ρητά, κατά τη Σύσταση, όχι μόνο μορφές συμπεριφοράς που αντιμετωπίζονται υπό το κράτος του ποινικού
νόμου, αλλά επίσης, κατ’ εξαίρεση, και παρεμφερείς δραστηριότητες
(συνήθως αποκαλούνται στην Ελλάδα «προπαραβατικές»), που εμπίπτουν όμως στο πλαίσιο του διοικητικού δικαίου (βλ. εισαγωγικό τμήμα της Σύστασης: «ορισμοί»).
Επίσης, σύμφωνα με τη Σύσταση, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, κατά τον σχεδιασμό των απαντήσεων στη νεανική παραβατικότητα, ότι
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η ποινική ενηλικότητα δεν συμπίπτει αναγκαία με την ηλικιακή ωρίμαση, ούτε και η έναρξη της ποινικής ευθύνης με την ύπαρξη ενός στοιχειώδους καταλογισμού, γι’ αυτό και τα όσα περιλαμβάνονται στη Σύσταση αφορούν επίσης ηλικίες αμέσως πριν και αμέσως μετά τα όρια της
ποινικής ευθύνης και πάντως έως τα 21 έτη: §11.
Προγράμματα ένταξης του ανηλίκου μετά την έξοδό του
από τη φυλακή
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται από τη Σύσταση στην προσεκτική
προετοιμασία για την ελεύθερη ζωή των ανηλίκων που έχουν στερηθεί
την ελευθερία τους. Η προετοιμασία αυτή θα πρέπει να αρχίζει, κατά
τη Σύσταση, από την πρώτη κιόλας ημέρα της κράτησης, να συνίσταται, δε, στην κατάρτιση ενός πλήρους σχεδίου (“πλάνου”) επανένταξης,
στηριζόμενου στην εκτίμηση των αναγκών και κινδύνων που σχετίζονται με τον ανήλικο: § 18. Αυτονόητη είναι, κατά την εφαρμογή αυτού
του σχεδίου επανένταξης, η συντονισμένη λήψη υπόψη των αναγκών
που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι σε θέματα εκπαίδευσης, απασχόλησης,
εισοδήματος, υγείας, διαμονής, επίβλεψης, οικογένειας και κοινότητας
(κοινωνικού περιβάλλοντος), καθώς και η σταδιακή πορεία του ανηλίκου προς την πλήρη ελευθερία μέσα από θεσμούς όπως οι άδειες κρατουμένων, τα ανοικτά σωφρονιστικά καταστήματα, η υφ’ όρον απόλυση και οι μονάδες αποκατάστασης: §§ 19, 20.
Ενημέρωση του κοινού και προστασία των δικαιωμάτων
του ανηλίκου
Επίσης, η Σύσταση περιλαμβάνει ειδικές ρυθμίσεις για την προώθηση της επιστημονικής έρευνας και ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς
και για την ενημέρωση - ευαισθητοποίηση του κοινού (π.χ. μέσω τηλεόρασης και διαδικτύου) σε θέματα παραβατικών ανήλικων, εφόσον, πάντως, δεν παραβιάζονται έτσι τα προσωπικά δεδομένα των ενδιαφερομένων: §§ 13, 23-25.
Όλες οι ρυθμίσεις της Σύστασης τελούν υπό τον αυτονόητο περιορισμό ότι δεν μπορούν να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται κα-
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τά παραβίαση των δικαιωμάτων και διασφαλίσεων που απορρέουν από
σημαντικά συναφή διεθνή κείμενα, όπως ιδίως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, καθώς
επίσης οι κανόνες του Πεκίνου, του Ριάντ και της Αβάνας και οι Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης υπ’ αρ. R(87) 20, (88) 6 και
(2000) 20: § 22.
Οι νέες ιδέες για την παραβατικότητα των ανηλίκων και, ιδίως,
για τη σύζευξη του προνοιακού με το δικαιικό πρότυπο αποτελούν,
επομένως, μία σαφή τάση (“trend“) των νεότερων διεθνών συμβάσεων
και κειμένων, ενώ παράλληλα έχουν αρχίσει ήδη να εμπεδώνονται και
στις ξένες νομοθεσίες, όπως π.χ. στον ιταλικό Codice processo penale
minorile της 24.10.1988 και εν συνεχεία της 28.7.198983.

(δδ) Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Ωστόσο, την καλύτερη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται ο ενλόγω συγκερασμός προνοιακού και δικαιικού προτύπου αλλά και για τις σύγχρονες τάσεις στο Δίκαιο Ανηλίκων παρέχει η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΟΗΕ, 1989)84 που εί83. Πρβλ. την ισχύουσα μορφή αυτού του νόμου στην ιστοσελίδα: http://
www.altalex.com/index.php?idnot=54035#_Toc306372262 Ορισμένοι πάντως
συγγραφείς θεώρησαν ότι ο νόμος αυτός οδηγεί σε μια σύγχυση (commistione) της
τιμωρίας και της αναμορφωτικής υποστήριξης, χωρίς να καθιστά σαφή τη διάκριση
των δύο αυτών κατευθύνσεων, όπως αντίθετα κάνει η νορβηγική και η δανική νομοθεσία: U. Gatti / Al. Verde, II sistema della giustizia minorile alla riconquista dei
territori perduti: osservazioni sulla riforma della procedura penale minorile, εις:
P. Pazé (a cura), I minori è il carcere, Ed. Unicopli: Quaderni dell’ Associazione
Italiana dei Guidici per i Minorenni, 1989, 72-91: ιδίως 79 επ.
84. Βλ. το επίσημο μεταγλωττισμένο (ψηφισμένο με τον ν. 2101/1992) κείμενο αυτής της Σύμβασης στα ελληνικά στο προαναφερθέν έργο της Αγγελικής Πιτσελά: Κείμενα Αντεγκληματικής Πολιτικής, (20064), σελ. 140 επ. Πρβλ. την προγενέστερη παρουσίαση και μετάφραση της Σύμβασης με επιμέλεια της Α. Ντινοπού-
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ναι άλλωστε το πληρέστερο από τα νεότερα85 διεθνή κείμενα στον τομέα αυτόν του Δικαίου, εμπεριέχει, δηλ., την πλέον ολοκληρωμένη νομική κατοχύρωση για τα ατομικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και
πολιτιστικά δικαιώματα του ανηλίκου. Επιπλέον, αποτελεί ένα κείμενο με ιδιαίτερα αυξημένο κύρος, αφού έχει επικυρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ (με εξαίρεση τις Η.Π.Α και τη Σομαλία), η δε ισχύς
του, ειδικά στη χώρα μας, είναι υπέρτερη οιουδήποτε άλλου αντίστοιχου νομοθετικού κειμένου, καθώς πρόκειται για διεθνή σύμβαση που
επικυρώθηκε με νόμο του Κράτους (τον ν. 2101/1992) και υπάγεται,
επομένως, στις ρυθμίσεις του ά. 28 § 1 του Συντάγματος. Σημειώνεται
ότι η Ελληνική Πολιτεία με τον ν. 3080/2002 επικύρωσε και κατέστησε εσωτερικό της νόμο, επίσης, το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σε σχέση με την ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη.
Πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης
Μολονότι η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού εμφανίζεται να έχει ως άξονα ενδιαφέροντός της τα “παιδιά”, στην πραγματικότητα και σύμφωνα με τον ορισμό που δίδει στον όρο “παιδί” (ά.

λου στην «Αστυνομική Επιθεώρηση» του Μαρτίου 1990, σελ. 140-145 και ακόμη: την ειδική έκδοση του Le Monde ‘’Dossiers et documents’’, numéro spécial
juillet-août 1989, με θέμα «Les droits des enfants», την ειδησεογραφία της εφημ.
«Le Monde» από 28-29.1.1990, σελ. 8 για την υπογραφή αυτής της Σύμβασης
τότε από 60 περίπου χώρες, καθώς και τις εμπεριστατωμένες κατ’ άρθρο (από διάφορους σχολιαστές) αναπτύξεις στη συλλογική έκδοση «Η Διεθνής Σύμβαση για
τα Δικαιώματα του Παιδιού και η εσωτερική έννομη τάξη», με επιμ. Π. Νάσκου Περράκη, Κ. Χρυσόγονου και Χ. Ανθόπουλου, Αθήνα: Α.Ν. Σάκκουλας, 2002. Από
πλευράς αλλοδαπής βιβλιογραφίας βλ. π.χ.: Sharon Detrick, A Commentary on the
United Nations Convention on the Rights of the Child, The Hague/ Boston/
London: Martinus Nijhoff Publ., 1999.
85. Ως προς παλαιότερα διεθνή κείμενα αντίστοιχου περιεχομένου, όπως η
Πρώτη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού (1924), βλ. π.χ. Stefania Bene,
Diritto dei Minori e Diritto Penale, σελ. 1 επ. (μελέτη προσβάσιμη στο διαδίκτυο).
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1), εντάσσει στην προστασία της κατ’ αρχήν κάθε ανήλικο “μικρότερο των δεκαοκτώ ετών”, άρα όλα τα μη ενήλικα άτομα. Ορθότερο θα
ήταν πάντως στην ελληνική μετάφραση της Σύμβασης να χρησιμοποιείτο αντί της λέξης «παιδί» ο όρος «ανήλικος», δεδομένου ότι στη
γλωσσική συνείδηση του κόσμου τα «παιδιά» δεν ταυτίζονται με τους
«εφήβους», που είναι ωστόσο και αυτοί «ανήλικοι»86. Σημειώνεται
ότι η Σύμβαση εφαρμόζεται, σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του ά. 2
αυτής, ακόμη και για ανήλικους αλλοδαπούς οι οποίοι, έστω και αν δεν
διαμένουν νόμιμα στην Επικράτεια μιας Χώρας, όμως υπάγονται στη
δικαιοδοσία αυτής της Χώρας87.
Η αρχή της προστασίας του συμφέροντος του παιδιού
Με τη Σύμβαση καθιερώνεται η αρχή προστασίας του συμφέροντος του παιδιού (ά. 3 § 1: the best interests) ως υπέρτερη αξία η
οποία διαποτίζει ολόκληρη τη Σύμβαση και πρέπει να λαμβάνεται πρωταρχικά υπόψη από τον εφαρμοστή της (πρβλ. και ά. 1511 ΑΚ)88. Βε86. Bλ. και Γ.Δ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα:
Κέντρο Λεξικολογίας, 1998, σελ. 1312, όπου ως «παιδί» ορίζεται προ πάντων «το
μικρής ηλικίας άτομο, κυρίως το άτομο που βρίσκεται μεταξύ βρεφικής και εφηβικής ηλικίας».
87. Πρβλ. Τρ. Παπαδοπούλου, Σχολιασμός ά. 2, εις: Π. Νάσκου-Περράκη / Κ.
Χρυσόγονου / Χ. Ανθόπουλου (επιμ.), Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του
Παιδιού και η εσωτερική έννομη τάξη, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.
Ν. Σάκκουλας, 2002, σελ. 39 και σημ. 5.
88. Είναι, πάντως, γεγονός ότι η έννοια «συμφέρον του παιδιού» (ή, κατά την
ακριβή διατύπωση της Σύμβασης: «βέλτιστα συμφέροντα του παιδιού») εμπεριέχει,
ως αξιολογική έννοια, ιδιαίτερη αοριστία και αφήνει στον εφαρμοστή του δικαίου μεγάλα περιθώρια διακριτικής ευχέρειας και υποκειμενικών κρίσεων, που ασφαλώς δεν
προωθούν την αρχή της ασφάλειας του δικαίου. Η έκταση του ζητήματος αυτού γίνεται αντιληπτή και ως προς τον τρόπο ερμηνείας του «συμφέροντος του παιδιού» σε
περιπτώσεις θυματοποίησής του, οπότε ανακύπτει το ζήτημα εάν τα αδικήματα στα
οποία το παιδί είναι θύμα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται τιμωρητικά από την ποινική δικαιοσύνη σε κάθε περίπτωση, δηλ. ακόμη και όταν αυτό σημαίνει ότι το ανήλικο θύμα θα εκτεθεί έτσι σε στρεσογόνες καταστάσεις, όπως κατάθεση στο δικαστή-
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βαίως το συμφέρον το παιδιού δεν θεωρείται ότι “εξ ορισμού” υπερτερεί
άλλων συμφερόντων, όπως τα συμφέροντα των γονέων και της οικογένειας. Ωστόσο υπό ορισμένες καταστάσεις και περιστάσεις η Σύμβαση προνοεί ώστε το συμφέρον του παιδιού να αποτελεί το αποκλειστικό
κριτήριο ερμηνείας και εφαρμογής ορισμένων διατάξεών της, π.χ. αναφορικά με τον τρόπο ανατροφής και ανάπτυξης του ανηλίκου (ά. 18 § 1),
με τη μη παραμονή του ανηλίκου σε επιβλαβές γι’ αυτόν οικογενειακό
περιβάλλον (ά. 20 § 1, κ.λπ.
Προστασία του παιδιού από μορφές συμπεριφοράς εις βάρος του
Ιδιαίτερη πρόνοια λαμβάνεται στη Σύμβαση για περιπτώσεις κακομεταχείρισης, βιαιοπραγίας, παραμέλησης, εγκατάλειψης ή εκμετάλλευσης ενός ανηλίκου από τους γονείς του, τους νομίμους εκπροσώπους του ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο οποίο τον έχουν εμπιστευθεί (ά. 19. πρβλ. ά. 9 § 1)89. Επίσης προβλέπονται ειδικά μέτρα,
όπως τοποθέτηση σε οικογένεια, σε ίδρυμα για παιδιά κ.λπ., για ανηλίκους που στερούνται προσωρινά ή οριστικά το οικογενειακό τους περιβάλλον ή, που, για το δικό τους συμφέρον, δεν είναι δυνατόν να πα-

ριο, αντεξέταση από συνήγορο υπεράσπισης, κ.λπ. Για τον προβληματισμό αυτό βλ.
ιδίως: Γεωργ. Παπαδημητράκη, Η αντιμετώπιση των ανηλίκων θυμάτων στην αγγλική
ποινική δίκη, ΠοινΔικ 2009, 1007-1014: 1007 επ. Bλ. επίσης τη μελέτη του Stephen
Parker: Principles and Problems, εις: Phil. Alston (ed.), The best interests of the
child, Oxford: Clarendon Press/ unicef, 1994, σελ. 36 επ., όπου επιχειρείται μία ερμηνευτική προσέγγιση αυτού του όρου με βάση τις έννοιες της ευημερίας, της δικαιότητας και των δικαιωμάτων, ως εκφάνσεων της ιδέας της δικαιοσύνης.
89. Για περιπτώσεις «κακοποιημένων παιδιών» στην Ελλάδα πρβλ. Ελ. Αγάθωνος - Γεωργοπούλου, Κακοποίηση, παραμέληση παιδιών. Εμπειρία ένδεκα ετών,
Αθήνα: Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, 1988, ιδίως σελ. 31 επ. Σε επίπεδο αλλοδαπής βιβλιογραφίας βλ. ιδίως: Kathleen Malley-Morrison/ Denise A. Hines, Child
Abuse εις: Michael Tonry (ed.), The Oxford Handbook of Crime and Public
Policy, Oxford/ New York etc.: Oxford University Press, 2009, 140-162 και Cliff
Robertson, Juvenile Justice. Theory and Practice, London/ New York: CRC Press,
2010, κεφ. 4, σελ. 71-97.
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ραμείνουν στο περιβάλλον αυτό (αδυναμία ή ανικανότητα των γονέων
να ασκήσουν την επιμέλεια του παιδιού τους) (ά. 20). Περαιτέρω, ειδική αναφορά γίνεται στη Σύμβαση για την προστασία των ανηλίκων
από την παράνομη χρήση, διακίνηση κ.λπ. ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών (ά. 33), τον εξαναγκασμό ή την εκμετάλλευσή τους σε παράνομες σεξουαλικές δραστηριότητες ή σε θέματα πορνογραφίας (ά.
34), την απαγωγή, πώληση ή την εμπορία τους (ά. 35), καθώς και κάθε
άλλη μορφή εκμετάλλευσής τους (ά. 36), ενώ ρητά προβλέπεται η ανάγκη λήψης όλων των κατάλληλων μέτρων για την ανάρρωση και κοινωνική επανένταξη των ανηλίκων που κατέστησαν θύματα τέτοιων καταστάσεων (ά. 39).
Ο ανήλικος και η στέρηση της ελευθερίας του
Ιδιαίτερης σημασίας, όμως, για τα θέματα που μας απασχολούν
στις εδώ αναπτύξεις είναι ιδίως τα άρθρα 37 και 40 της Σύμβασης, που
αφορούν, αντίστοιχα, την προσωπική ελευθερία και την ποινική μεταχείριση των ανηλίκων. Σε σύμπλευση και με άλλα πρωτεύοντα διεθνή
κείμενα, όπως το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ν. 2462/1997), η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου (ν.δ. 53/1974 και ν. 2400/ 1996) και οι δύο Συμβάσεις
(Ευρωπαϊκή και του Ο.Η.Ε.) κατά των Βασανιστηρίων (ν. 1949/1991
και ν. 1782/1988), το ά. 37 της Σύμβασης:
Θεσπίζει και αυτό, από την πλευρά του, την απαγόρευση υποβολής ενός ανθρώπου και δη ανηλίκου σε βασανιστήρια ή άλλες σκληρές,
απάνθρωπες ή εξευτελιστικές τιμωρίες ή μεταχείριση. Μάλιστα, απαγορεύει την επιβολή θανατικής ή αμετάτρεπτης (χωρίς υφ’ όρον απόλυση) ισόβιας ποινής κατά της ελευθερίας σε πρόσωπα κάτω των 18
ετών (ά. 37 περ. α΄)90. Επίσης, επιτάσσει να μη στερείται κανένας ανή90. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι σε χώρες οικονομικά και πολιτιστικά προηγμένες, όπως οι Η.Π.Α., η θανατική ποινή επιβάλλεται και εκτελείται ακόμη και σήμερα σε δράστες οι οποίοι όταν διέπραξαν το έγκλημα είχαν ηλικία 17
ετών και οι οποίοι μάλιστα εκτελέσθηκαν 7-21 έτη μετά την τέλεση πράξης! - βλ.
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λικος την ελευθερία του “κατά τρόπο παράνομο ή αυθαίρετο” και καθιερώνει τη θεμελιώδη αρχή, που διέπει πλέον το Δίκαιο Ανηλίκων των
περισσοτέρων προηγμένων χωρών, ότι “η σύλληψη, κράτηση ή φυλάκιση ενός ανηλίκου πρέπει να είναι σύμφωνη με το νόμο, να μην αποτελεί
παρά ένα έσχατο μέσο (“a measure of last resort”) και να είναι της μικρότερης δυνατής χρονικής διάρκειας” (ά. 37 περ. β΄)91.
Στο ίδιο πνεύμα σεβασμού της προσωπικότητας και της προσωπικής αξίας του ανηλίκου ως ανθρώπου, κατά τις ιδέες του δικαιικού προτύπου, ορίζεται και η μεταχείριση του ανηλίκου που θα χρειασθεί να
υποστεί εγκλεισμό και στέρηση της ελευθερίας του: Πρέπει να αντιμετωπίζεται με ανθρωπισμό, αξιοπρέπεια και σύμφωνα με τις ανάγκες
της ηλικίας του, να κρατείται χωριστά από τους ενήλικες (εκτός εάν θεωρηθεί ότι είναι προτιμότερο να μη γίνει αυτό για το συμφέρον του παιδιού) και να διατηρεί, εκτός εξαιρετικών περιστάσεων, την επαφή με
την οικογένειά του (ά. 37 περ. γ’). Θα πρέπει ακόμη να έχει ο ανήλικος

Cl. Bartollas, Juvenile Delinquency, ο.π., 20067, σελ. 485. πρβλ. και Αντ. Μαγγανά,
Η αποτυχία φέρνει την ελπίδα για τους νέους παραβατικούς – Η Καναδική απάντηση στην Αμερικανική πρόκληση, εις: Εγκληματολογία και Ευρωπαϊκή Αντεγκληματική Πολιτική. Προσφορά Τιμής στην Αγλαΐα Τσήτσουρα, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2009, 216-236: 221 και σημ. 11. Επίσης, βλ. αναφορά για το
θέμα αυτό προς τον ΟΗΕ της οργάνωσης: Human Rights Advocates http://www.
un.org/ga/search/view_doc.asp? symbol=A/HRC/19/ngo/15&Lang=E Από
την άλλη πλευρά, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι τέτοιου είδους αυστηρά μέτρα είναι σε θέση να περιορίσουν τη νεανική παραβατικότητα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι
όταν στην Πολιτεία Idaho των ΗΠΑ θεσμοθετήθηκε το 1981 να εκδικάζονται τα
σοβαρά εγκλήματα βίας των εφήβων 14-18 ετών από κοινά τακτικά δικαστήρια,
διαπιστώθηκε στη συνέχεια ότι το μέτρο δεν μείωσε καθόλου την εν λόγω παραβατικότητα, η οποία αντιθέτως αυξήθηκε: Barbara Sims/ Pamela Preston (eds.),
Handbook of Juvenile Justice. Theory and Practice, London/ New York: CRC
Taylor & Francis, 2006, σελ. 184 επ.
91. Βλ. Αικ. Σγουρίδου, Σχολιασμός του ά. 37 Διεθν. Σύμβ. για τα Δικαιώματα του Παιδιού, εις: Π. Νάσκου-Περράκη/ Κ. Χρυσόγονου/ Χ. Ανθόπουλου, Η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2002, 384-394: 389 επ.
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που στερείται της ελευθερίας του ταχεία πρόσβαση σε νομική ή άλλη
κατάλληλη συμπαράσταση (π.χ. με συνήγορο), να μπορεί να θέτει υπό
αμφισβήτηση, ενώπιον ανεξάρτητων και αμερόληπτων αρχών, τη νομιμότητα στέρησης της ελευθερίας του και να δικαιούται τη λήψη ταχείας απόφασης πάνω σ’ αυτό το ζήτημα (ά. 37 περ. δ’ - πρβλ. ά. 9 §4 Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα).
Δικονομικά δικαιώματα και κατά παρέκκλιση διαδικασία
Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει στο ά. 40 αυτής σειρά θεμελιωδών δικονομικών δικαιωμάτων για ανηλίκους κατηγορουμένους και καταδικαζόμενους. Τα δικαιώματα αυτά
παρουσιάζονται ειδικότερα κατωτέρω, σε συνάρτηση με τις δικονομικές ιδιαιτερότητες της ποινικής δίκης ανηλίκων. Ήδη όμως στο σημείο
αυτό αξίζει να υπογραμμισθεί ότι τα εν λόγω δικαιώματα ρητά καθιερώνονται από τη Σύμβαση ως εγγυήσεις για την τυπική ποινική διαδικασία, στις οποίες τουλάχιστον [πρέπει ο ανήλικος] ‘‘να έχει (…) το
δικαίωμα” (ά. 40 § 2 β’).
Περαιτέρω, στη Σύμβαση προβλέπονται και ρυθμίσεις για τη λεγόμενη “κατά παρέκκλιση διαδικασία” (diversion)92. Οι βασικοί κανόνες για την εν λόγω “εξωποινική” παρέμβαση και μεταχείριση ανηλίκων
παραβατών, έξω δηλ. από το αυστηρό πλαίσιο της τυπικής ποινικής διαδικασίας, έχουν ήδη καταγραφεί και σε άλλα κείμενα του Ο.Η.Ε. για
τους ανηλίκους, όπως οι Κανόνες του Πεκίνου (καν. 6.1, 11 και 17.4)
και οι Κατευθυντήριες Αρχές του Ριάντ (Ι, παρ. 5 και 58) καθώς και η
Σύσταση (87) 20 από 17.9.1987 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης “για τις κοινωνικές αντιδράσεις στη νεανική παραβατικότητα” (§§ 2 και 3). Ωστόσο, στη Σύμβαση, η εξωποινική μεταχείριση ανηλίκων που είναι ύποπτοι, κατηγορούμενοι ή καταδικασμένοι για παράβαση του ποινικού νόμου συσχετίζεται εμφαντικά με
τη ρητή προϋπόθεση ότι “τηρείται ο απόλυτος σεβασμός στα ανθρώπι-

92. Βλ. ανωτ., σελ. 350 και κατωτ., σελ. 463 επ.
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να δικαιώματα και τις νόμιμες εγγυήσεις” (40 § 3.β).
Επιπλέον, η Σύμβαση, στο πλαίσιο του συγκερασμού προνοιακού
και δικαιικού προτύπου, αναφέρει ενδεικτικά μια σειρά “εναλλακτικών
δυνατοτήτων” που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αντί για το κλασικό μέτρο της τοποθέτησης του ανηλίκου υπό επιμέλεια και που εγγυώνται την ευημερία του ανηλίκου, με βάση και κατ’ αντιστοιχία προς
τις ιδιαιτερότητές του ή και την παράβαση που αυτός διέπραξε (αρχές
της ευημερίας και της αναλογικότητας)˙ ως τέτοιες δυνατότητες μνημονεύονται εκεί η τοποθέτηση του ανηλίκου σε οικογένεια, τα προγράμματα γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, κ.λπ. (ά. 40 § 4).

(ε) Συστήματα Δικαιοσύνης Ανηλίκων στην Ευρώπη
Χρήσιμο είναι στο σημείο αυτό, για λόγους συγκρισιμότητας, να
παρατεθούν αντίστοιχα στοιχεία και για ορισμένες νομοθεσίες της Ευρώπης.
Τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται κυρίως από μία αγγλόφωνη μελέτη του υπογράφοντος με τίτλο “Μία τυπολογία των συστημάτων δικαιοσύνης ανηλίκων στην Ευρώπη” (“A typology of juvenile justice
systems in Europe”), που δημοσιεύθηκε στον Τιμητικό Τόμο για την
Καθηγήτρια Αλίκη Γιωτοπούλου - Μαραγκοπούλου93. Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής του υπογράφοντος επί 2 ½
έτη ως εκπροσώπου της Ελλάδας στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων
του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία κατήρτισε την προαναφερθείσα Σύσταση (2003) 20. Διευκρινίζεται ότι οι εν συνεχεία αναπτύξεις
αφορούν, από άποψη ενημέρωσης, κυρίως τη χρονική περίοδο έως τις
αρχές της τρέχουσας πρώτης δεκαετίας του 21ου αι., οπότε και δημοσιεύθηκε η συμβολή μου στον Τιμητικό Τόμο για την Καθηγήτρια Αλίκη Μαραγκοπούλου.
93. Αθήνα/ Βρυξέλλες: Νομική Βιβλιοθήκη/ Bruylant, 2003, τ. Α΄, σελ. 251
– 273.
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Η προτίμηση ορισμένων χωρών στο δικαιικό πρότυπο και
η ‘‘κοινωνία της διακινδύνευσης’’
Προφανώς, είναι εξαιρετικά δύσκολο ή ακόμη και μάταιο, ενόψει
των ραγδαία μεταβαλλόμενων νομοθεσιών, να επιχειρηθεί εδώ η καταγραφή και παρουσίαση των διαφόρων συστημάτων δικαιοσύνης ανηλίκων στις επιμέρους χώρες της Ευρώπης ή και η κατάταξη καθενός από
αυτά τα συστήματα σύμφωνα με τα δύο βασικά πρότυπα απονομής της
δικαιοσύνης, δηλ. το προνοιακό και το δικαιικό.
Σε γενικές γραμμές μπορεί ωστόσο να επισημανθεί, ότι χαρακτηριστικά παραδείγματα νομοθεσιών προσανατολισμένων προπάντων στο
δικαιικό πρότυπο αποτελούν εκείνες της Αγγλίας/ Ουαλίας και της Ολλανδίας. Εξάλλου, σε ορισμένες χώρες το δικαιικό πρότυπο ενίοτε εφαρμόζεται στην πράξη όχι τόσο για την επίτευξη του στόχου της κοινωνικής
επανένταξης του ανήλικου παραβάτη, όσο μέσα σ’ ένα αυστηρό πνεύμα
ανταπόδοσης94, ώστε να καθησυχασθεί η κοινή γνώμη (που διεγείρεται
από τα Μ.Μ.Ε.) ότι τελικά “το έγκλημα είναι υπό έλεγχο” και ότι οι ταραξίες θα “πληρώσουν” για τις πράξεις τους. Τέτοιες αποκλίσεις από το
δικαιικό πρότυπο προς μία σκληρότερη πολιτική με “τραχείες εναλλακτικές λύσεις” παρατηρούνται ιδίως όταν φαίνεται να είναι σε έξαρση η βίαιη
και βαριά εγκληματικότητα ή όταν ορισμένες χωρίς προηγούμενο ποινικές υποθέσεις (π.χ. δολοφονία μικρών παιδιών) δημιουργούν ατμόσφαιρα “ηθικού πανικού” σε μια κοινωνία95. Επίσης, για τους ίδιους λόγους
έξαρσης επικίνδυνων φαινομένων βίας αλλά και εν γένει φαινιμένων που
σχετίζονται με τις σύγχρονες «κοινωνίες της διακινδύνευσης» (Ulrich
Beck)96, ή, με άλλη διατύπωση, με τις «δαμόκλειες κοινωνίες» (Edgar

94. Πρβλ. Andrew von Hirsch, Censure and Sanctions, Oxford: Clarendon
Press, 1993 (paperback 1995), ιδίως σελ. 9 επ.
95. Βλ. Christian Pfeiffer, Juvenile Crime and Violence in Europe, in: Crime
and Justice, τ. 23, 1998, 255-328: 322.
96. Βλ. για τη θεματική αυτή ιδίως: Χ. Ανθόπουλου/ Ξ. Κοντιάδη/ Θεόδ. Παπαθεοδώρου (επιμ.), Ασφάλεια και Δικαιώματα στην Κοινωνία της Διακινδύνευσης,
Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2005, Χρ. Ζαραφωνίτου (επιμ.), (Αν)ασφά-
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Morin) της ασφάλειας και της προφύλαξης, παρατηρείται κατά τα τελευταία χρόνια η ανάδειξη μιας ακόμη ενδιαφέρουσας τάσης –ή, ακόμη, κατά ορισμένους –ενός νέου «προτύπου»- στον χώρο της ποινικής καταστολής. Πρόκειται για την τάση/ πρότυπο της λεγόμενης «διαχείρισης
κινδύνων», που εστιάζει στην καλύτερη προστασία της κοινωνίας από το
έγκλημα και στην αντιμετώπιση προβλημάτων εγκληματικής επικινδυνότητας, επομένως, στον περιορισμό των συνεπειών του εγκλήματος και
κυρίως στην αδρανοποίηση των πολυϋπότροπων ή εν δυνάμει τέτοιων
δραστών μεσαίας ή και βαριάς εγκληματικότητας97.
λεια, Αντεγκληματική Πολιτική και Δικαιώματα του Ανθρώπου, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2007 και Μαργ. Γασπαρινάτου, Η διαμόρφωση της αντεγκληματικής πολιτικής στην «Κοινωνία της Διακινδύνευσης», ΠΛογ 2006, 15351552. Ενδιαφέρουσα είναι εδώ και η σκέψη που αναφέρει ο Γιάννης Πανούσης, παραπέμποντας και στη Mireille Delmas-Marty, στη μελέτη του: Ανασφάλεια – Το
«σκιάχτρο» της παγκοσμιοποίησης, ΠοινΔικ 2004, 1153-1165: 1155, ότι: «Η
διαπίστωση ότι όλες οι χώρες της Ευρώπης (όπως άλλωστε και όλοι οι πολίτες) είναι εκτεθειμένοι σε κοινούς κινδύνους πρέπει να οδηγήσει σε κοινότητα ανθρώπων,
στην οποία τα δικαιώματα του ανθρώπου θα κατέχουν πρωτεύουσα θέση». Για τον
ρόλο του κινδύνου στο σύγχρονο ποινικό δίκαιο βλ. και τις συναφείς μελέτες της
Μαρ. Καϊάφα-Γκμπάντι (Ο κίνδυνος στο ποινικό δίκαιο: Μεταξύ προστασίας των
εννόμων αγαθών και εγγυητικής λειτουργίας του ποινικού δικαίου), στον Τιμητικό Τόμο για τον Διον. Σπινέλλη, τ. Α΄, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2001,
469-510, και του Νίκ. Λίβου (Ο κίνδυνος ως πρόβλημα απόδειξης στην ποινική δίκη), στον Τιμητικό Τόμο για τον Νικόλαο Ανδρουλάκη, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν.
Σάκκουλας, 2003, 1013-1057.
97. Για τη νέα αυτή τάση βλ., π.χ., Τόνιας Τζαννετάκη, Πρότυπα ποινικής καταστολής. Θέσεις και αντιθέσεις, εις: Αλ. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου (επιμ.)
και Αναστ. Χαλκιά (βοηθός), Η Εγκληματολογία απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, 187-199: 188 επ., της ιδίας, λήμμα
Νeo-conservative Criminology, εις: Eug. McLaughlin/ John Muncie (eds.), The
Sage Dictionary of Crimnology, London etc.: Sage, 20062, 259-262, και Pierre
Landreville, Από την κοινωνική ένταξη στη διαχείριση των κινδύνων; Οι πολιτικές
και οι πρακτικές στο κεφάλαιο των ποινών, μτφρ. Αντ. Μαγγανά, ΠοινΔικ 2005,
1461-1468. Συναφείς είναι και οι αναπτύξεις της Αναστ. Τσουκαλά στη μελέτη της:
Προδραστική διαχείριση των ενδεχόμενων κινδύνων και ατομικές ελευθερίες, εις:
Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθή-
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Επιμέρους τάσεις για τον εκσυγχρονισμό του Δικαίου Ανηλίκων
στην Ευρώπη
Ποιες είναι όμως οι γενικότερες τάσεις που παρατηρούνται στις
νομοθεσίες της Ευρώπης; Κατά τα τελευταία έτη, στις περισσότερες
ευρωπαϊκές χώρες είναι εμφανής ένας αέρας αλλαγής με στόχο τον εκσυγχρονισμό των ισχυόντων συστημάτων ανηλίκων. Ήδη το 1988 η
Αυστρία και η Ιταλία ανέλαβαν μια φιλόδοξη νομοθετική μεταρρύθμιση. Ακολούθησαν και άλλες χώρες: Πολύ σύντομα, το 1990 η Γερμανία (και εκ νέου το 2008), το 1991 η Αγγλία/ Ουαλία (που προχώρησαν και σε νέες μεταρρυθμίσεις το 1994, το 1998 και το 1999),
το 1993 η Νορβηγία και η Γαλλία (η δεύτερη προχώρησε σε σημαντική μεταρρύθμιση επίσης το 2002, το 2004 και το 2007), το 1995 και
το 2008 η Ολλανδία, το 1996 και το 2006 η Κύπρος, το 1997 η Φινλανδία, το 1999 η Πορτογαλία και η Σουηδία (νέα μεταρρύθμιση το
2007), το 2000 και το 2006 η Ισπανία και το 2001 η Ιρλανδία. Στην
Ελλάδα, όπως αναφέρθηκε ήδη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης συγκρότησε τον Ιούνιο του 2001 μια νομοπαρασκευαστική ομάδα εργασίας,
υπό την προεδρία του Ευάγγελου Κρουσταλάκη, τότε Αντιπροέδρου
του Αρείου Πάγου, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του συστήματος δικαιοσύνης ανηλίκων. Καρπός της εν λόγω ομάδας εργασίας υπήρξε ο
ν. 3189/2003, που μαζί με τον μετέπειτα ψηφισθέντα ν. 3860/2010
αναμφίβολα έφεραν τη χώρα μας, τουλάχιστον από άποψη θεσμικού
πλαισίου, στην πρωτοπορία των νέων τάσεων για ένα σύγχρονο Δίκαιο Ανηλίκων.
Οι τάσεις αυτές εκδηλώνονται ιδίως με μέτρα, των οποίων τα γενικότερα χαρακτηριστικά συνοψίζονται ως εξής98:
κη, 2011, 1719—1730, όπου εκτίθενται οι (αρνητικές) επιπτώσεις της νέας τάσης
επάνω στις ατομικές ελευθερίες και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
98. Σημαντικό για τα όσα ακολουθούν είναι το 4τομο έργο: Fr. Dünkel/ Joanna
Grzywa/ Ph. Horsfield/ Ineke Pruin (eds.), Juvenile Justice Systems in Europe.
Current Situation and Reform Developments, Godesberg: Forum Verlag, 2010
(το ελληνικό μέρος εκπονήθηκε από την Αγγ. Πιτσελά και ευρίσκεται στον β΄τόμο
του έργου, σελ. 623-670, ενώ στον δ΄ τόμο εκτίθενται τα συμπεράσματα). Περαιτέ-
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(α) αντιμετωπίζουν τον εγκλεισμό μόνον ως το έσχατο καταφύγιο
ρω, βλ. επίσης: Josine Junger-Tas/ Scott H. Decker (eds.), International Handbook
of Juvenile Justice, Dordrecht (NL): Springer, 2006, όπου και παρουσίαση του ελληνικού δικαίου ανηλίκων από την Κ.Δ. Σπινέλλη και την Αγλαΐα Τσήτσουρα (σελ.
309-324)˙ Barbara Sims/ Pamela Preston (eds.), Handbook of Juvenile Justice.
Theory and Practice, London/ New York: CRC Taylor & Francis, 2006, ιδίως σελ. 653 επ., όπου αντιπαρατίθενται τα επιχειρήματα ως προς το εάν υπάρχουν λόγοι για κατάργηση του ισχύοντος στις ΗΠΑ συστήματος δικαιοσύνης
για ανηλίκους˙ John Muncie, Youth & Crime, Los Angeles/ London etc.: Sage,
20093, σελ. 351 επ., όπου συγκριτικές παρατηρήσεις για τις νεότερες τάσεις στο
δίκαιο ανηλίκων˙ H. - J. Albrecht/ Mich. Kilchling (Hrsg.), Jugendstrafrecht in
Europa, Freiburg/ Br.: M.P.I. für ausländisches und internationales Strafrecht,
2002 (το κείμενο για την Ελλάδα έχει γραφεί από την Ανθοζωή Χάιδου και περιλαμβάνεται στις σελίδες 191-203) ˙Hans-Jörg Albrecht, Ist das deutsche
Jugendstrafrecht noch zeitgemäß? Gutachten D zum 64. Deutschen Juristentag,
Berlin: C.H. Beck, 2002, ιδίως σελ. 75 επ., όπου αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις˙ Brigitte Stump, „Adult time for adult crime“ – Jugendliche zwischen
Jugend- und Erwachsenenrecht. Eine rechtshistorische und rechtsvergleichende
Untersuchung zur Sanktionierung junger Straftäter, Godesberg: Forum Verlag,
2003, σελ. 88 επ.˙ Stewart Asquith, Juvenile Justice and Juvenile Delinquency
in Central and Eastern Europe, Council of Europe, 1996, σ. 23˙ John Winterdyk
(ed.), Juvenile Justice Systems. International Perspectives, Toronto: Canadian
Scholars’ Press, 1997˙ Fr. Dünkel/ Ant. van Kalmthout/ H. Schüler - Springorum
(Hrsg.), Entwicklungstendenzen und Reformstrategien im Jugendstrafrecht
im europäischen Vergleich, Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg,
1997 (το κείμενο για την Ελλάδα περιλαμβάνεται στις σελ. 155-191 και έχει γραφεί από την Αγγ. Πιτσελά)˙ H.-J. Albrecht, Zur Reform des Jugendstrafrechts in
der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich und in der Schweiz, εις: Recht
der Jugend, 1988, 387-398˙ Fr. Dünkel / Kl. Meyer (Hrsg.), Jugendstrafe und
Jugendstrafvollzug. Stationäre Maßnahmen der Jugendkriminalrechtspflege im
internationalen Vergleigh, Freiburg/ Br.: Max-Planck-Institut, I: 1985, II: 1986
(το κείμενο για την Ελλάδα ευρίσκεται στον ημίτομο ΙΙ, σελ. 997-1048 και έχει γραφεί από την Ανθ. Χάιδου). Για μιαν ενδιαφέρουσα επισκόπηση του θεσμικού πλαισίου με το οποίο ρυθμίζονται τα θέματα των ανηλίκων σε χώρες της Ευρώπης βλ.
π.χ. Ανθοζωής Χάιδου, Ρυθμίσεις της ποινικής αντιμετώπισης των ανηλίκων στον
ευρωπαϊκό χώρο, εις: Τιμητικός Τόμος Καλλιόπης Δ. Σπινέλλη, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2010, 1029-1042. Ως προς τα εκπαιδευτικά και ποινικά μέτρα που εφαρμόζονται σε χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης, βλ. ιδίως τον πίνα-

442

VI. Εξελίξεις στο δίκαιο ανηλίκων

(last resort) για ανήλικους παραβάτες, και αποφεύγουν να εισαγάγουν
ποινές μακροχρόνιου εγκλεισμού∙
(β) αναπτύσσουν ένα μεγάλο εύρος εξωιδρυματικών κυρώσεων,
των οποίων η αποτελεσματική εφαρμογή από τον παραβάτη μπορεί να
αποτρέψει τις περαιτέρω ποινικές διαδικασίες (ωστόσο, προβλήματα
δημιουργούνται όταν ορισμένες χώρες θεσπίζουν τέτοια εξωιδρυματικά μέτρα χωρίς να είναι σε θέση να τα ενεργοποιήσουν λόγω έλλειψης
πόρων ή και ειδικά καταρτισμένου προσωπικού, λ.χ. κοινωνικών λειτουργών)∙
(γ) ενθαρρύνουν διάφορες στρατηγικές κατά παρέκκλιση διαδικασίας και διαμεσολάβησης, ιδίως όταν η ποινική δικονομία τους βασίζεται στην αρχή της σκοπιμότητας∙
(δ) αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην αποκατάσταση της βλάβης του θύματος∙
(ε) οργανώνουν και συντονίζουν διάφορους φορείς σε τοπικό και
εθνικό επίπεδο, κατάλληλους για να προσφέρουν βοήθεια στους παρααβατικούς ανήλικους οι οποίοι είτε βρίσκονται σε κίνδυνο είτε έχουν ήδη
τελέσει κάποιο αδίκημα.
Οι μεταρρυθμίσεις αυτών των χωρών είναι συνεπώς προσανατολισμένες σ’ ένα “εξισορροπημένο” δικαιικό πρότυπο (balanced justice
κα που είχα επεξεργασθεί προ 10ετίας για τις εργασίες της Επιτροπής η οποία κατήρτισε τη Σύσταση (2003) 20 «για νέους τρόπους μεταχείρισης της νεανικής παραβατικότητας και για τον ρόλο της Δικαιοσύνης των Ανηλίκων» (ο πίνακας είναι
δημοσιευμένος στον Τιμητικό Τόμο για την Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου,
σελ. 251 επ., στην προαναφερθείσα μελέτη μου με τίτλο: A typology of juvenile
justice systems in Europe). Τέλος, μια γενικότερη εικόνα για τις βασικές ρυθμίσεις αντιμετώπισης του εγκλήματος, τον τρόπο εφαρμογής τους και την έκταση της
εγκληματικότητας στις επιμέρους χώρες της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου
βλ. ιδίως στο 4τομο έργο: Marcelo F. Aebi/ Véronique Jaquier/ Graeme R. Newman,
Crime and Punishment around the World, Santa Barbara, Cal. etc.: ABC-Clio,
[ήδη έχει εκδοθεί ο τέταρτος τόμος: Europe, 2010], ενώ καθαρά συγκριτικού δικαίου για το γενικό μέρος του ΠΚ είναι το 5τομο έργο: Ulrich Sieber/ Karin Cornils
(Hrsg.), Nationales Strafrecht in rechtsvergleichender Darstellung. Allgemeiner
Teil, Berlin: Duncker & Humblot, 2009-2010.
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model), όπου οι παιδαγωγικοί στόχοι συνδυάζονται με τις εγγυήσεις για
δίκαιη δίκη και αξιοπρεπή κράτηση, όταν η τελευταία αυτή είναι απολύτως απαραίτητη. Οπωσδήποτε ορισμένες χώρες εμμένουν ακόμη στο
προνοιακό πρότυπο, αλλά με τροποποιήσεις οι οποίες καθιερώνουν
ένα μεγαλύτερο σεβασμό στην αρχή της δίκαιης δίκης ή/ και οι οποίες ανοίγουν τον δρόμο σε εξωιδρυματικά μέτρα (ενδιαφέρον παράδειγμα αυτής της τάσης αποτελεί η νομοθεσία περί ανηλίκων του Βελγίου,
η οποία χρονολογείται ήδη από το 1965 και έχει τροποποιηθεί το 1992
και το 1994). Σε κάθε περίπτωση, παρά την τάση των περισσοτέρων
ευρωπαϊκών χωρών προς ένα “εξισορροπημένο δικαιικό πρότυπο”, οι
διαφορές στις νομοθεσίες τους είναι έκδηλες.
Πορίσματα Εμπειρογνωμόνων για τις τάσεις στην Ευρωπαϊκή
Ένωση
Ως προς τις γενικότερες τάσεις που επικρατούν στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα μέσα αντιμετώπισης της νεανικής παραβατικότητας, ενδιαφέρον είναι να παρατεθούν εδώ τα πορίσματα από την ήδη προαναφερθείσα (ανωτ., σελ. 149, σημ. 148 και
σελ. 254) Συνάντηση Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων που διοργανώθηκε στο Παρίσι από την τότε Γαλλική Προεδρία κατά το διήμερο 1920.10.200099:
Η προσπάθεια καταπολέμησης της νεανικής παραβατικότητας
99. Βλ. σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του υπογράφοντος στον “Ποινικό Λόγο”, τ. Α΄ 2001, 303-308:305 επ. Βλ. με παρόμοιο πνεύμα και τη Γνωμοδότηση της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα: «Η πρόληψη της νεανικής εγκληματικότητας, οι τρόποι αντιμετώπισής της και ο ρόλος της δικαιοσύνης των ανηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ενωση», εις: Χαρ. Δημόπουλου/ Κώστα Κοσμάτου, Δίκαιο Ανηλίκων. Θεωρία και Πράξη, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, β΄ έκδ. με τη
συνεργασία της Νάντιας Λαγού, 2010, σελ. 229-249 (Βλ. http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006IE0414:EL:NOT Μέσω του
ιστότοπου αυτού, επιλέγοντας στη συνέχεια pdf, μεταβαίνει κανείς στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης (9.5.2006, σελ. C 110/75), όπου μπορεί να
διαβάσει σε ελληνική μετάφραση τη Γνωμοδότηση).
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πρέπει να εναρμονισθεί, αλλά και να προωθήσει έτι μάλλον τους Kανόνες για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και για τα Δικαιώματα του Παιδιού, όπως αυτοί διατυπώθηκαν σε διεθνή νομικά κείμενα και επικυρώθηκαν από τα Κράτη μέλη, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να αποδοθεί προσοχή στα συμφέροντα των ανηλίκων, τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, και
την κοινωνική τους ένταξη, καθώς και στο συμφέρον των θυμάτων και την
προστασία της κοινωνίας.
Τα μέσα αντιμετώπισης της νεανικής παραβατικότητας δεν αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της αστυνομίας και των δικαστικών
αρχών. Απαιτείται ολοκληρωμένη προσέγγιση, που να συνδυάζει γενικά
- προληπτικά μέτρα, μέτρα κοινωνικής πρόνοιας, και δράσεις από την
αστυνομία και τις δικαστικές αρχές.
Κάθε ένα από αυτά τα μέσα αντιμετώπισης του εγκλήματος απαιτεί μια πολυεπιστημονική προσέγγιση, με την οποία συνδυάζεται η συνεισφορά διαφορετικών επιστημονικών κλάδων. Ειδικότερα, σκοπός
αυτής της προσέγγισης είναι η καλύτερη κατανόηση του φαινομένου,
καθώς επίσης η χάραξη και η πραγμάτωση προγραμμάτων και αποφάσεων κατάλληλων προπάντων για την πρόληψη του εγκλήματος σε
επίπεδο γενικού πληθυσμού, αλλά και για την πρόληψη της υποτροπής. Σε όλα αυτά τα επίπεδα υπάρχει η ανάγκη για συστηματική σύνδεση και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων (διεταιρικότητα).
Στρατηγικές, σκοποί και προτεραιότητες
Οι στρατηγικές για αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας
πρέπει, επομένως, να εμπλέκουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, να αντιμετωπίζουν εγκαίρως παράγοντες που εξωθούν από ενωρίς νεαρά άτομα στον κίνδυνο του εγκλήματος, να έχουν, κατά προτίμηση, ένα τοπικό άξονα και να σχετίζονται με πολύπλευρες στρατηγικές για κοινωνική
και αστική ανάπτυξη, μέσω των οποίων να αποσκοπείται η αναστροφή
των συνεπειών του κοινωνικού αποκλεισμού, της αστικής εξαθλίωσης,
της ανεργίας, της απουσίας εκπαιδευτικών ευκαιριών και της σχολικής
αλητείας. Γενικότερα, το εκπαιδευτικό σύστημα, η επαγγελματική εκπαίδευση και οι πρωτοβουλίες για απασχόληση θεωρείται ότι διαδρα-
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ματίζουν πρωταρχικό ρόλο στην πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας.
Η εξέλιξη του φαινομένου της νεανικής παραβατικότητας σε ορισμένα Κράτη Μέλη οδήγησε ήδη ή πρόκειται να οδηγήσει στην αναμόρφωση του δικαίου των ανηλίκων. Σ’ αυτό το επίπεδο, οι υιοθετηθείσες λύσεις ποικίλλουν, προσαρμοζόμενες, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο
βαθμό, σε ποινικού τύπου μέτρα ή /και -επίσης- σε λύσεις που σχετίζονται με τα συστήματα κοινωνικών υπηρεσιών (πρόνοιας) των διαφόρων Κρατών. Σε κάθε περίπτωση ο σκοπός τους πρέπει να είναι η εκπαίδευση, η διαπαιδαγώγηση του ανηλίκου και η επανενσωμάτωσή του στον
κοινωνικό κορμό, καθώς και η επανόρθωση της ζημιάς, ενώ πρέπει να
απορρίπτονται παραπλανητικά ψευδοδιλήμματα για δήθεν μονόδρομη
επιλογή ανάμεσα σε μέτρα κατασταλτικά (τιμωρητικά) και μέτρα εκπαιδευτικά (παιδαγωγικά).
Μπορούμε σε γενικές γραμμές να διακρίνουμε στις νομοθεσίες
όλων των χωρών της Ένωσης ορισμένες κοινές ρυθμίσεις αντίστοιχες
προς τους προαναφερθέντες σκοπούς ενός σύγχρονου Δικαίου Ανηλίκων:
• Τονίζεται, ότι η Ευρωπαϊκή προοπτική στον αγώνα απέναντι
στη νεανική παραβατικότητα απαιτεί μιαν ολοκληρωμένη προσέγγιση
με έμφαση στα μέτρα πρόληψης, που θα αναπτύσσεται σε συνδυασμό με
κοινωνικές πολιτικές, ιδίως όσον αφορά τον τρόπο ζωής και ανάπτυξης
των μεγαλουπόλεων.
• Η “τιμωρία” δεν πρέπει να αντιτίθεται στην “εκπαίδευση” κατά
την εφαρμογή και εκτέλεση των μέτρων για παραβατικούς ανήλικους.
Αν και τα μέτρα μπορεί να εμφανίζουν τιμωρητικό χαρακτήρα, έχουν,
όμως, επίσης παιδαγωγικό περιεχόμενο για την πρόληψη της υποτροπής και για την κοινωνική επανένταξη.
• Κράτηση έπιβάλλεται μόνο για σοβαρότερες περιπτώσεις νεανικής παραβατικότητας. Η χρήση του εγκλεισμού πρέπει να θεωρείται
ως η έσχατη λύση.
• Προτεραιότητα δίνεται σε μέτρα επανόρθωσης, τόσο για το θύμα όσο και για την κοινωνία, όπως π.χ. εργασία προς όφελος της κοινότητας.
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• Πρέπει να ενισχυθεί η χρήση επανορθωτικής εργασίας στην κοινότητα (στην Ελλάδα: κοινωφελής εργασία), η οποία μπορεί να λάβει
τη μορφή εργασιών προς όφελος του θύματος, ή δημόσιων ή ιδιωτικών
οργανισμών, ή κοινωνικών ομάδων.
• Κατά την προετοιμασία προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις
ανάγκες των ανηλίκων πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη (και) οι
παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στον κίνδυνο της υποτροπής, έτσι
ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα στη λειτουργία του συστήματος της δικαιοσύνης. Ιδίως, η χρήση υποστηρικτικών μέτρων και προγραμμάτων για την πρόληψη της υποτροπής και για την κοινωνική επανένταξη των παραβατικών ανήλικων πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με στόχο να διασφαλισθεί η υποστήριξη του
κοινού και ιδίως των νέων. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να επιδιώκεται και
η διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανηλίκου.
• Προτεραιότητα δίνεται σε μέτρα προστατευτικής επίβλεψης και
σε μέτρα εκπαιδευτικού χαρακτήρα, τα οποία εκτελούνται στην κοινότητα.
• Είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίζεται η υποστήριξη και πρόθυμη συμμετοχή των ανηλίκων για την εκτέλεση τέτοιου είδους μέτρων.
Υπάρχουν ορισμένα μέτρα που προϋποθέτουν αυτή την υποστήριξη
για την επιτυχή πραγμάτωσή τους.
• Η ατομική προσαρμογή, λαμβανομένων υπ’ όψη των χαρακτηριστικών του κάθε ανήλικου, είναι επίσης μια σημαντική προϋπόθεση
για την επιτυχία τέτοιων μέτρων.
• Οι κατά παρέκκλιση διαδικασίες, οι οποίες απαντούν σε όλες
σχεδόν τις χώρες-μέλη, θεωρούνται επίσης πρόσφορες λύσεις για την
αποφυγή ή τη μείωση της εμπλοκής των ανηλίκων με τα συστήματα δικαιοσύνης.
• Αποδίδεται μεγάλη έμφαση και στην ανάπτυξη μηχανισμών διαμεσολάβησης, με την ευρεία έννοια του όρου, δηλ. με την έννοια αφενός της μεσολάβησης μεταξύ ανηλίκου και θύματος (ει δυνατόν με προεκτάσεις στην οικογένεια του ανηλίκου, υπό τη μορφή του νεοζηλανδικού προτύπου οικογενειακού συμβουλίου, και σε σημαντικά για τον
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ανήλικο πρόσωπα), και αφετέρου με την έννοια της κοινωνικής και της
πολιτιστικής μεσολάβησης. Οι διαδικασίες διαμεσολάβησης μπορούν
να ενεργοποιούνται είτε στο πλαίσιο δικών, είτε ανεξαρτήτως αυτού.
• Παρομοίως, η ταχύτητα στη διαδικασία λήψης νομικών αποφάσεων είναι απαραίτητη για την αποτελεσματικότητα της ποινής και άλλων μέτρων παρέμβασης, με την προϋπόθεση όμως ότι προστατεύονται
εξίσου τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των ανηλίκων.

VΙI. ΤΟ ΘΕΣ ΜΙΚΟ Π Λ ΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ Ε Λ ΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗ ΛΙΚ Ω Ν

Το θεσμικό πλαίσιο του προγενέστερου δικαίου έως το 1950
Όπως αναφέρθηκε ήδη, στο ρωμαϊκό δίκαιο, αλλά και στα περισσότερα ευρωπαϊκά δίκαια που βασίσθηκαν αργότερα σ’ αυτό, π.χ. στον
Ελληνικό Ποινικό Νόμο του 1834, τα ηλικιακά όρια που διαδραμάτιζαν καίριο ρόλο στην ποινική μεταχείριση των ανηλίκων, ήσαν μόνον
εκείνα του 10ου και του 14ου έτους: Έως το 10ο έτος, μη συμπληρωμένο,
τα παιδιά (infantes) θεωρούνταν κατά τεκμήριο ότι δεν είχαν καθόλου
ικανότητα καταλογισμού, γι’ αυτό και δεν τιμωρούνταν με κάποια ποινή, αλλ’ απλώς σωφρονίζονταν “κατ’ οίκον παρά των προστατών των,
χωρίς όμως να εξαιρήται και η Αστυνομία από την κατά τούτο συνέργειαν και συνεπιστασίαν” (ά. 82 ΠοινΝ 1834˙ πρβλ. και σήμερα, από
άποψη αστικής δικαιοπρακτικής ικανότητας ανηλίκων μέχρι 10 ετών:
ά. 128 ΑΚ). Εφόσον τώρα ο ανήλικος είχε μεν συμπληρώσει το 10ο
έτος, αλλ’ όχι ακόμη το 14ο, και είχε, κατά την κρίση του δικαστηρίου,
τελέσει μία αξιόποινη πράξη “μετά διακρίσεως”, δηλ. με μειωμένη πνευματική ικανότητα προς “διάκριση” του άδικου χαρακτήρα της πράξης
του αυτής και τήρηση ανάλογης συμπεριφοράς, τότε, όπως προαναφέρθηκε (ανωτ., σελ. 12) , του επιβαλλόταν η εκ του νόμου προβλεπόμενη για τους ενήλικες ποινή, αλλά μειωμένη (π.χ. αντί για “ειρκτή”
5-10 ετών, του επιβαλλόταν φυλάκιση 8 ημερών μέχρι 5 ετών: ά. 84
ΠοινΝ 1834). Εάν, αντίθετα, ο ανήλικος 10-14 ετών είχε ενεργήσει
“άνευ διακρίσεως”, τότε κηρυσσόταν αθώος, αλλά γινόταν ειδική μνεία
στην απόφαση ως προς το εάν θα επιστρεφόταν απλώς στους γονείς
του, ή εάν θα παραδιδόταν, “χάριν της ανατροφής του”, σε κάποιο “επανορθωτικό” κατάστημα για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και το πο-
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λύ έως τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του (ά. 83 ΠοινΝ
1834). Τέλος οι ανήλικοι άνω των 14 ετών συμπληρωμένων τύγχαναν, κατ’ αρχήν τουλάχιστον, της ίδιας μεταχείρισης με τους ενήλικες,
καθώς η νεανική τους ηλικία “δεν χορηγεί καθ’ εαυτήν κανέν δικαίωμα
εις μετρίασιν της ποινής” (ά. 85 ΠοινΝ 1834). Επομένως τα ηλικιακά
πλαίσια ποινικής μεταχείρισης στο παλαιότερο αυτό δίκαιο ήσαν ιδιαιτέρως ασφυκτικά και σκληρά για τον ανήλικο1. Ήδη το παιδί κάτω των
10 ετών, παρά την έλλειψη καταλογισμού του, θα μπορούσε να υποβληθεί σε κάποια μορφή αστυνομικής επιτήρησης, ενώ με τη συμπλήρωση του 10ου έτους η ποινική μεταχείριση γινόταν σαφώς αυστηρότερη, με ορατό το ενδεχόμενο να εγκλεισθεί ο ανήλικος ακόμη και σε φυλακή ανηλίκων ή σε “επανορθωτικό” κατάστημα. Και μολονότι γινόταν
λόγος στον νόμο για μέτρα “χάριν ανατροφής” του ανήλικου, κυρίως
με την έννοια παροχής σχολικής εκπαίδευσης, στην πράξη ο ανήλικος
εγκαταλειπόταν συνήθως στην τύχη του, “πληρώνοντας” μέσα σε κάποιο μπουντρούμι για το όποιο αδίκημά του, σύμφωνα και με το τιμωρητικό πνεύμα που διείπε την ποινική καταστολή εκείνης της εποχής.

Η νομοθετική πορεία προς τις σύγχρονες αντιλήψεις
Περί τις αρχές του 20ού αιώνα, υπό την επίδραση του προνοιακού
προτύπου, έμφαση αρχίζει να δίδεται στην παροχή ηθικής προστασίας
και διαπαιδαγώγησης προς ανηλίκους που είτε είναι ήδη “εγκληματίες”, είτε ευρίσκονται σε “προεγκληματικό στάδιο” (π.χ. εγκαταλειμμένοι, χωρίς μόνιμη στέγη και εργασία).
Η τάση αυτή αποτυπώνεται με ενάργεια ιδίως στον ν. 1682/1919
“περί προστασίας των εις επαιτείαν, αλητείαν κ.λπ. εκδότων ανηλίκων”,
1. Για το πράγματι σκληρό θεσμικό πλαίσιο περί ανηλίκων που ίσχυε κατά τον
19 αι. και στη χώρα μας, βλ. αναλυτικότερα και: Γ.Δ. Ληξουριώτη, Κοινωνικές και
νομικές αντιλήψεις για το παιδί τον πρώτο αιώνα του Νεοελληνικού Κράτους, Αθήνα/ Γιάννινα: Δωδώνη, 1986, σελ. 177 επ.
ο
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(πρβλ. ανωτ., σελ. 323), και αργότερα στον α.ν. 2724/1940.
Είναι προφανές ότι οι ρυθμίσεις αυτές, που προέβλεπαν τον
εγκλεισμό του “εγκαταλειμμένου” ή υποψήφιου για “ηθική παρεκτροπή” ανηλίκου σε “αναμορφωτήριο” ή άσυλο χωρίς καν να υπάρχει τέλεση αξιόποινης πράξης και με απλή εντολή εισαγγελέα ή απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης (έπειτα από γνωμάτευση του Δικαστή Ανηλίκων), έρχονται σε ευθεία αντίθεση προς το σύγχρονο δικαιοκρατικό
πνεύμα της κοινωνίας μας και, ιδίως, προς το πλαίσιο των δικαιωμάτων
του κατηγορουμένου και του κρατούμενου, όπως αυτά αναγνωρίζονται
πλέον από όλες τις διεθνείς συμβάσεις. Ωστόσο, κατ’ εκείνη την εποχή, όπως τονίσθηκε ήδη (ανωτ., σελ. 325), ούτε υπήρχε ακόμη επαρκής εγρήγορση των πολιτών σε θέματα κράτους δικαίου και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αλλ’ ούτε και μπορούσε να αντιμετωπισθεί διαφορετικά το οξύτατο πρόβλημα ενός πλήθους ολόκληρου ανηλίκων, ορφανών και εγκαταλειμμένων, που παρέμεναν απροστάτευτοι λόγω των
πολέμων (1910-1920) και της μικρασιατικής καταστροφής (1922).

Το θεσμικό πλαίσιο του Ποινικού Κώδικα 1950
και οι νεότερες τροποποιήσεις του
Η ίδια, λοιπόν, “προνοιακή” αντίληψη χρωμάτισε αμέσως μετά και
σειρά άλλων ποινικών διατάξεων στον υπό επεξεργασία -τότε- Ποινικό
Κώδικα, με κατάληξη τη θεσμοθέτηση των γνωστών αναμορφωτικών/
θεραπευτικών μέτρων και της ποινής του σωφρονιστικού περιορισμού,
που χαρακτηρίζονταν από τη σχετικά αόριστη διάρκειά τους (ά. 54 και
125, 127 ΠΚ) και τη διαρκή δυνατότητα αντικατάστασης ή αναθεώρησής τους (ά. 124, 129 ΠΚ).
Στο πλαίσιο των νέων αυτών ρυθμίσεων που εισήχθησαν ιδίως με
τον Ποινικό Κώδικα του 1950, ο ενγένει τρόπος ποινικής αντιμετώπισης των ανηλίκων διαφοροποιήθηκε δραστικά σε σχέση με εκείνον του
Ποινικού Νόμου 1834. Ακόμη δραστικότερες υπήρξαν όμως οι μετέπειτα τροποποιήσεις του, ιδίως με τους ν. 3189/2003 και 3860/2010,
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έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη και διάφορες εν τω μεταξύ επελθούσες
εξελίξεις διεθνώς, αλλά και στην ελληνική κοινωνία, όπως: οι αλλαγές
στον τρόπο ζωής λόγω της αστικοποίησης και της εκβιομηχάνισης, η
συναφής χαλάρωση της οικογενειακής συνοχής, η ανεξέλεγκτη είσόδος στη χώρα αλλοδαπών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εγκληματικότητα και, ακόμη, η αύξηση της παραβατικότητας των ανηλίκων λόγω έξαρσης του προβλήματος των ναρκωτικών ουσιών2. Εν όψει των
εξελίξεων αυτών, αλλά και των νεότερων διεθνών τάσεων που προαναφέρθηκαν για συγκερασμό του προνοιακού με το δικαιικό πρότυπο, το
ισχύον δίκαιο εμφανίζει για τα θέματα των ανηλίκων παραβατών στην
Ελλάδα την ακόλουθη εικόνα:
Α΄ ΝΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ
ΚΑΤΆ ΗΛΙΚΊΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΏΣΕΙΣ

(α) Τα νήπια
Ανήλικοι ηλικίας κάτω του 8ου έτους (τα λεγόμενα νήπια) εφόσον
τελέσουν μιαν οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη δεν υπόκεινται σε καμία
απολύτως ποινική μεταχείριση, καθώς τα άτομα αυτά είναι για το ποινικό δίκαιο αδιάφορα και άνευ σημασίας. Λείπει, δηλ., στα νήπια η ικανότητα καταλογισμού3 ή ακόμη και η ικανότητα τέλεσης [αξιόποινων]
2. Call. D. Spinellis/ Agl. Tsitsoura, The emerging juvenile justice system in
Greece, εις: Josine Junger-Tas/ Scott H. Decker (eds.), International Handbook of
Juvenile Justice, Dordrecht: Springer, 2006, 309-324: 311.
3. Έτσι, κατά την υπ’ αρ. 92/ 1962 Διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ΠοινΧρον ΙΒ’: 1962, 249, η έγκληση που στρέφεται κατά εξάχρονου
ανηλίκου είναι νόμω αβάσιμη, διότι η εγκαλούμενη πράξη δεν μπορεί να καταλογισθεί στον δράστη. Αντίστοιχα, εάν ασκήθηκε ήδη ποινική δίωξη κατά ανηλίκου κάτω των 7 (και ήδη 8) ετών, η ποινική δίκη τερματίζεται με Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, το οποίο αποφαίνεται την ποινική δίωξη ως μη γενομένη, κατ’
ανάλογη εφαρμογή του ά. 79 ΚΠΔ: ΠλημΑθ (Συμβ), 3602/ 1968, ΠοινΧρον ΙΗ’:
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πράξεων4. Γι΄ αυτό, άλλωστε, ο ποινικός νομοθέτης δεν μνημονεύει τις
ηλικίες αυτές των νηπίων στις σχετικές διατάξεις των ά. 121 επ. ΠΚ,
ούτε και εντάσσει τα νήπια στους «ανηλίκους». Τα μόνα μέτρα που
μπορούν να ληφθούν για τα νήπια είναι αυτά που προβλέπονται από
τις διατάξεις του αστικού δικαίου και που έχουν ως άξονα τη γονική μέριμνα ή τη μέριμνα των επιτρόπων (ά. 1532 επ. ΑΚ), μέσα στο πλαίσιο, βέβαια, του σεβασμού της αξίας του νηπίου ως ανθρώπου (κατ’ αρχήν απαγόρευση άσκησης βίας -πρβλ. ά. 1518 ΑΚ, την υπ’ αρ. 54 Κατευθυντήρια Αρχή του Ριάντ και τα όσα σημειώθηκαν ανωτ., σελ. 57
και σημ. 75, για το θέμα της σωματικής τιμωρίας ανηλίκων). Αντίθετα, δεν υπόκεινται τα νήπια ούτε στα προνοιακά μέτρα για προπαραβατικούς ανηλίκους του ά. 17 ν. 2298/1995, με τα οποία αντικαταστάθηκαν εκείνα του α.ν. 2724/1940, ούτε, βέβαια, σε αστυνομική επιτήρηση, όπως παλαιότερα. Ας σημειωθεί ότι τη θέσπιση ενός ελάχιστου,
κατώτατου ηλικιακού ορίου, “κάτω από το οποίο τα παιδιά θα θεωρούνται ότι δεν έχουν την ικανότητα παράβασης του ποινικού νόμου”, επιβάλλει στο ά. 40§3 περ. α΄ η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του
Παιδιού (ν. 2101/1992). Εως το 2003, το κατώτατο αυτό όριο ήταν
τα επτά έτη, αλλά με τον ν. 3189/2003, προσδιορίσθηκε στα 8 έτη (ά.
121 ΠΚ).

1968, 468. Επίσης και στο βρετανικό δίκαιο ο ανήλικος κάτω των 10 ετών θεωρείται κατά αμάχητο τεκμήριο ως ανίκανος να βαρύνεται με ενοχή (doli incapax) –βλ.
π.χ. David Ormerod, Smith and Hogan’s Criminal Law, Oxford University Press,
201113, 340 επ.
4. Ορθώς, κατά τον τότε Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Φ. Μακρή, ως προς
τους ανηλίκους που δεν έχουν συμπληρώσει το 7ο (ήδη 8ο) έτος της ηλικίας τους,
«δεν καθιδρύεται η δικονομική έννομος σχέσις αφού και ούτοι, όντες αδιάφοροι δια
την Πολιτείαν από απόψεως ποινικής […] αξιώσεως, θεωρούνται υπό την έποψιν
ταύτην ανύπαρκτα πρόσωπα» (όπου και περαιτέρω νομολ. παραπομπές): Αναφορά
υπ’ αρ. 48/1974 προς τον Εισαγγελέα Εφετών Θράκης, ΠοινΧρον ΚΕ΄: 1975, 157.
Με ανάλογη διατύπωση βλ. ΠλημΑθ 3602/ 1968, ΠοινΧρον ΙΗ΄: 1968, 498 και
ΠλημΚατερ 46/ 1973, ΠοινΧρον ΚΔ΄: 1974, 67.
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(β) Τα παιδιά
Μια δεύτερη κατηγορία ανηλίκων, σύμφωνα με τις αρχικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα 1950, αφορούσε τα επονομαζόμενα από
τον Κώδικα αυτόν “παιδιά” και κάλυπτε τις ηλικίες 7-12 ετών συμπληρωμένων. Ηδη με τη μεταρρύθμιση του ν. 3189/2003, δεν γίνεται πλέον λόγος για “παιδιά”, αλλ’ απλώς, όπως σημειώθηκε ανωτέρω, το κατώτατο όριο ποινικής ευθύνης για ανηλίκους τέθηκε στα 8
έτη συμπληρωμένα (ά. 121 ΠΚ), επιπλέον, δε, ορίσθηκε ότι οι ανήλικοι 8 ετών συμπληρωμένων έως 13 ετών μη συμπληρωμένων είναι
ποινικώς ανεύθυνοι και, άρα, η αξιόποινη πράξη δεν καταλογίζεται σε
αυτούς (ά. 126 § 1 ΠΚ). Ειδικότερα, τα παιδιά, ανεξάρτητα από το
πραγματικό επίπεδο ωριμότητας το οποίο διαπιστώνεται ότι μπορεί
να έχουν σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, είναι κατ’ αμάχητο τεκμήριο ανίκανα προς καταλογισμό (τους λείπει η λεγόμενη «συνείδηση του αδίκου5) . Επομένως δεν τελούν πλήρη “εγκλήματα”, κατά την
έννοια του ά. 14 ΠΚ, και δεν μπορεί να απαγγελθεί εις βάρος τους καταδικαστική απόφαση ή να τους καταγνωσθεί ενοχή6, ούτε και να επι5. Πρβλ. Ι. Μανωλεδάκη, Ποινικό Δίκαιο. Γενική Θεωρία, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα, 2004, αριθμ. περιθ. 1230, σελ. 939.
6. Ετσι και η ΑΠ 543/2011, ΠοινΧρον ΞΒ΄: 2012, 257=ΠοινΔικ 2012, 474:
«...Ο ανήλικος παραβάτης δεν κηρύσσεται “ένοχος“ από το δικαστήριο, αλλά τούτο σε περίπτωση θετικής διαγνώσεως αποφαίνεται ότι ο ανήλικος “τέλεσε την πράξη“.(...) Η απόφαση που επιβάλλει αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα δεν είναι καταδικαστική, αφού τέτοια είναι η απόφαση που κηρύσσει ενοχή και επιβάλλει ποινή, στην περίπτωση δε απαγγελίας τέτοιων αναμορφωτικών μέτρων δεν γεννάται
θέμα καταδίκης...». Με παρόμοια διατύπωση και η ΑΠ 58/2010, ΠοινΧρον ΞΑ΄:
2011, 27. Ανάλογα ίσχυαν και στο προγενέστερο βρεταννικό δίκαιο, όπου οι ανήλικοι ηλικίας 10-14 ετών θεωρούνταν ότι κατά μαχητό τεκμήριο δεν μπορούσαν να
βαρύνονται με ενοχή (το τεκμήριο αυτό μπορούσε όμως να ανατραπεί μόνον εάν ο
ανήλικος αποδεικνυόταν ότι είχε γνώση πως η πράξη του αποτελούσε ένα «σοβαρό κακό»). Ωστόσο με νομοθετική ρύθμιση του 1998 και με σύστοιχες δικαστικές
αποφάσεις του 2008 και 2009 οι ανήλικοι αυτής της ηλικίας εξομοιώνονται με εκείνους άνω των 14 ετών και θεωρούνται πλέον ότι είναι ικανοί προς διάπραξη αξιό-
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βληθεί οιαδήποτε ποινή 7. Τα παιδιά μπορούν ωστόσο, κατ’ ά. 126 §
2 ΠΚ, εφόσον τελέσουν αξιόποινες πράξεις, έστω και πταισματικού
χαρακτήρα (σύμφωνα με το γράμμα και τη ratio του ά. 128 ΠΚ8), να

ποινων πράξεων –βλ. Malcolm Davies/ Hazel Croall/ Jane Tyrer, Criminal Justice,
Pearson Education Limited, 20104, 241 επ. Ως προς τα ισχύοντα στη Γερμανία,
όπου το όριο της ποινικής εγκληματικότητας ορίζεται στο 14ο έτος της ηλικίας, βλ.
ιδίως: Λεωνίδα Γ. Κοτσαλή, Εισαγωγή στη Δικαστική Ψυχιατρική, Αθήνα / Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλας, 20023, 2.1.Α και σημ. 25, σελ. 24.
7. Ωστόσο, λόγω της αρχής της νομιμότητας κατά την κίνηση της ποινικής δίωξης, όπως αυτή ισχύει στο ελληνικό δικονομικό δίκαιο (ά. 43 §1 ΚΠΔ), ο εισαγγελέας είναι πάντοτε υποχρεωμένος να κινεί την ποινική δίωξη ευθύς ως λάβει γνώση για την τέλεση μιας αξιόποινης πράξης ανηλίκου (άνω των 8 ετών), εφόσον, πάντως, η μήνυση ή αναφορά όπου εμπεριέχεται η καταγγελία της αξιόποινης πράξης
δεν είναι νομικά αστήρικτη ή προφανώς αβάσιμη στην ουσία της. Επομένως, η υποχρέωση δίωξης υπάρχει ακόμη και όταν ελλείπει το στοιχείο της ικανότητας για καταλογισμό. Απλώς, σε μια τέτοια περίπτωση, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών που
επιλαμβάνεται της υπόθεσης, όταν διαπιστώσει ότι το κατηγορούμενο παιδί είναι
ποινικώς ανεύθυνο, το παραπέμπει στο Δικαστήριο Ανηλίκων, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του ά. 313 ΚΠΔ, για να εξετασθεί το ενδεχόμενο επιβολής αναμορφωτικών
μέτρων - πρβλ. ΑΠ 1/ 1989 (Συμβ), ΠοινΧρον ΛΘ΄: 1989, 631 επ.: 633, και ΠλημΑθ (Συμβ) 5608/1957, ΠοινΧρον Η’: 1958, 109, όπου, όμως, και αντίθετη εισαγγελική πρόταση, κατά την οποία δεν θα έπρεπε καν να γίνει κατηγορία κατά ανηλίκου, αφού ελλείψει του στοιχείου του καταλογισμού δεν υφίσταται καν αξιόποινη
πράξη, τα δε αναμορφωτικά μέτρα που τυχόν επιβάλλονται σε ανήλικο “δεν αποτελούν ποινικήν κύρωσιν (…) αλλά είναι φύσεως διοικητικής και αποβλέπουν εις την
διαπαιδαγώγησιν και την θεραπείαν του παιδός”. Συναφής με την προαναφερθείσα εισαγγελική πρόταση είναι και η άποψη του τότε επίτ. Εισαγγελέως Α.Π. Αγγ. Ν.
Μπουρόπουλου, ότι ο Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης εισάγει σε τέτοιες περιπτώσεις
την υπόθεση απ’ ευθείας στο Δικαστήριο Ανηλίκων προς επιβολή των προσηκόντων μέτρων: ΠοινΧρον Στ’: 1956, 412-413. Με νεότερη νομολογία έχει διευκρινισθεί ότι η μη παραπομπή του ανηλίκου στο ακροατήριο του Δικαστηρίου Ανηλίκων για να κριθεί εάν πρέπει να επιβληθούν σ’ αυτόν αναμορφωτικά ή θεραπευτικά
μέτρα συνιστά λόγο αναίρεσης για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου (ά. 126 ΠΚ):
ΑΠ (Συμβ.) 1/ 1989, ΠοινΧρον ΛΘ’: 1989, 631.
8. Πρβλ. για το θέμα αυτό: Κ.Δ. Σπινέλλη, υπ’ ά. 128 ΠΚ, Συστηματική Ερμηνεία ΠοινΚ, 2005, αριθμ. 3, σελ. 1474-1475.
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υποβληθούν στα αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα τα οποία προβλέπονται στα ά. 122 και 123 ΠΚ και των οποίων ο κατάλογος διευρύνθηκε σημαντικά με τον ν. 3189/ 2003. Τονίζεται ότι τα εν λόγω αναμορφωτικά και θεραπευτικά μέτρα δεν είναι ποινές (πρβλ. ά.
54 ΠΚ), ούτε μέτρα ασφαλείας (πρβλ. ά. 69 επ. ΠΚ), αλλά μια τρίτη ιδιόρρυθμη κατηγορία ποινικών κυρώσεων, που επιβάλλονται ειδικά σε ανηλίκους9.
Η επιβολή στα παιδιά αναμορφωτικών κ.λπ. μέτρων
Ωστόσο ακόμη και η επιβολή τέτοιων σχετικά ανώδυνων μέτρων
δεν επέρχεται αυτοδικαίως: Τα αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα θα
επιβληθούν μόνον εφ’ όσον το Δικαστήριο Ανηλίκων κρίνει την επιβολή αυτή ως αναγκαία και σκόπιμη για τη διαπαιδαγώγηση ή, αντίστοιχα, για τη θεραπεία του ανηλίκου10. Εάν, τώρα, η εκδίκαση της υπόθεσης ή/ και η έναρξη εκτέλεσης της σχετικής απόφασης του Δικαστηρίου Ανηλίκων συντελεσθούν αφού ο ανήλικος συμπληρώσει το 12ο έτος,
τότε μπορούν, για λόγους επιείκειας, αλλά και εν όψει αντίστοιχων ρυθμίσεων για τους εφήβους, στα ά. 130§1 και 131§1 ΠΚ, να του επιβληθούν μόνον αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα11. Εξάλλου, σύμφωνα

9. Πρβλ. Ν.Ε. Κουράκης, Εισαγωγικές Παρατηρήσεις στα ά. 50-58 ΠΚ, εις:
Συστηματική Ερμηνεία Ποιν. Κώδικα, 2005, 51-52, σελ. 837, όπου και περαιτέρω αναφορά στις άλλες διιστάμενες απόψεις. Επίσης, βλ. και Κ.Δ. Σπινέλλη, υπ’ ά.
121 ΠΚ, Συστηματική Ερμηνεία, όπ.π., αριθμ. 16, σελ. 1430, όπου θεωρείται ότι
ο νομοθέτης του ν. 3189/ 2003 υιοθετεί στην Εισηγητική του Εκθεση (ΚΝοΒ 51:
2003, 1728, στήλη β΄) την άποψη περί αυτοτελούς κατηγορίας εννόμων συνεπειών
του Ποινικού Δικαίου Ανηλίκων. Πάντως, ορισμένες παλαιότερες δικαστικές αποφάσεις (π.χ. ΑΠ (Συμβ) 366/1998, ΠοινΔικ 1998, 528 και ΠοινΧρον ΜΗ’: 1998,
986, ΕφΑιγΑνηλ 8/1978, ΠοινΧρον ΚΗ΄: 1978, 634) χαρακτηρίζουν τα αναμορφωτικά μέτρα για ανηλίκους ως μέτρα διοικητικού χαρακτήρα.
10. Πρβλ. Α. Ν. Μπουρόπουλου, Ερμηνεία του Ποινικού Κώδικος (κατ’ άρθρον) τ. Α΄ Αθήναι/ Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα, 1959, σελ. 333 και σύμφωνης
γνώμης Αγγ. Πιτσελά, 20086, σελ. 128.
11. Πρβλ. Αγγ. Πιτσελά, 20086, σελ. 128.
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με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 3860/2010 (ά. 1§8) στο ά. 127
ΠΚ, έως την ηλικία των 15 ετών μη συμπληρωμένων μπορούν να επιβληθούν στους παραβατικούς ανηλίκους μόνον αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα.
Κατευθυντήριοι κανόνες ποινικής μεταχείρισης των ανηλίκων
Γενικότερα, κατά την ποινική μεταχείριση των παραβατικών ανηλίκων σε επίπεδο αναμορφωτικών/ θεραπευτικών μέτρων ή και ποινικού σωφρονισμού, αλλά ακόμη και έξω από το πλαίσιο του Δικαστηρίου Ανηλίκων (κατά παρέκκλιση διαδικασίες), οι εφαρμοστές του δικαίου οφείλουν να επιλέγουν τις εκάστοτε ολιγότερο επαχθείς για τον
ανήλικο σε συσχετισμό με την απαξία της αξιόποινης πράξης του κυρώσεις12, με κριτήρια τις αρχές της ευημερίας (ά. 40 §4 Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού) και της αναλογικότητας (ίδια διάταξη της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και επίσης: ά. 25 § 1 Συντ. και υπ. αρ. 5.1 Κανόνας του Πεκίνου13), και με
12. Η ανηλικότητα και ο μειωμένος καταλογισμός που αυτή συνεπάγεται επιδρούν, ως ελαφρυντικό, και στο ύψος των ποινικών κυρώσεων, ιδίως δε του ποινικού
σωφρονισμού˙ συνακόλουθα, η μη λήψη υπόψη της ανηλικότητας κατά την κατάγνωση της ποινής θεωρείται, κατά τη νομολογία των δικαστηρίων μας, ότι ισοδυναμεί με καταδίκη «αδίκως» για πράξεις βαρύτερες εκείνων που ο ανήλικος πράγματι
διέπραξε –έτσι: ΕφΛαρ 50/1978, ΠοινΧρον ΛΑ΄: 1981, 79.
13. Πρβλ. Λ. Μαργαρίτη/ Ν. Παρασκευόπουλου, Ποινολογία 20057, σελ.
57 επ. και Ελ. Συμεωνίδου-Καστανίδου, εις: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι/ Ν. Μπιτζιλέκη/
Ελ. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Δίκαιο των Ποινικών Κυρώσεων, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2008, σελ. 33, σημ. 13. Βλ. και ΑΠ 543/2011, ΠοινΧρον ΞΒ΄: 2012,
257=ΠοινΔικ 2012, 474: «...Ισχύει [στα αναμορφωτικά μέτρα] η βασική αρχή της
αναλογικότητας, κατά την οποία επέρχεται ένας περιορισμός των αναμορφωτικών
μέτρων όχι μόνο μέσω των προσωπικών συνθηκών του δράστη, αλλά και μέσω της
βαρύτητας της πράξεως». Tονίζεται ότι η αρχή αυτή πρέπει να συνδυάζεται και με
την προσωπική (περιουσιακή ή άλλη) κατάσταση του ανηλίκου, υπό την έννοια ότι
π.χ. δεν μπορεί να του επιβληθεί το αναμορφωτικό μέτρο της (πλήρους) αποζημίωσης του θύματος ( ά. 122 §1 περ. στ΄ ΠΚ), εάν από το σύνολο των περιστάσεων που
αφορούν τον ανήλικο δεν προκύπτει δυνατότητα καταβολής μιας τέτοιας αποζημίω-
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την ακόλουθη σειρά: Κατ’ αρχήν αναμορφωτικά μέτρα, από τα ελαφρότερα προς τα βαρύτερα (έτσι και κατά την Εισηγητική Εκθεση του
ν. 3189/2003, ΚΝοΒ 51: 2003, 1726), με βάση τη σειρά του ά. 122
ΠΚ και με “αιχμή του δόρατος”, για σοβαρές περιπτώσεις, τα λεγόμενα
”ιδρυματικά” μέτρα (π.χ. τοποθέτηση σε ίδρυμα αγωγής). Κατ’ εξαίρεση, δε, -για τις πλέον σοβαρές περιπτώσεις, κατά τις ειδικότερες αυστηρές προϋποθέσεις του νόμου και μόνο για ανηλίκους άνω των 15 ετών-,
την ποινή του ποινικού σωφρονισμού και μάλιστα, ει δυνατόν, με έκτιση σε ανοικτές φυλακές ανηλίκων, όπου αυτές υπάρχουν.
Συμπερασματικά, οι ποινικές κυρώσεις και ιδίως οι ποινές (ποινικού σωφρονισμού) που επιβάλλονται σε ανηλίκους είναι εκ του νόμου
και πρέπει να είναι στην πράξη, συγκριτικά με εκείνες για ενήλικες, όχι
μόνο σπανιότερες (να προτιμώνται, δηλ., τα αναμορφωτικά μέτρα), αλλά και ηπιότερες (να έχουν, δηλ., μικρότερη διάρκεια ποινής για το ίδιο
αδίκημα).
Περαιτέρω, κατά την επιβολή από το Δικαστήριο ποινικής κύρωσης σε ανήλικο, θα πρέπει να λαμβάνονται πρωτίστως υπόψη, κατά διεθνή κείμενα και το Σύνταγμα, το συμφέρον του ανηλίκου (ά. 3 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού) και η προστασία
της οικογένειας και της νεότητας (ά. 21 §§ 1 και 3 Συντ.). Περαιτέρω,
ως σκοπός των ποινικών κυρώσεων για ανηλίκους τίθενται η ηθικοκοινωνική ανάπτυξη του ανηλίκου14, η διαπαιδαγώγηση και η επανένταξή
σης. Γενικότερα ως προς τη σημασία που έχει στο σύγχρονο ποινικό δίκαιο, αλλά και
την κριτική που έχει αντιμετωπίσει στο πλαίσιο αυτό η αρχή της αναλογικότητας,
βλ. π.χ. Ulfrid Neumann, Das Verhältnismässigkeitsprinzip als strafbegrenzendes
Prinzip, εις: Προσφορά Τιμής στην Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη, Αθήνα/ Κομοτηνή:
Α.Ν. Σάκκουλας, 2008, 409-433.
14. ΑΠ (Συμβ) 366/ 1998, ΠοινΔικ 1998, 529, με ειδική αναφορά στον σκοπό των αναμορφωτικών ή θεραπευτικών μέτρων. Προς την ίδια κατεύθυνση και η
ΑΠ 543/2011, ΠοινΧρον ΞΒ΄: 2012, 256=ΠοινΔικ 2012, 474: «Τα επιβαλλόμενα στους παραβάτες ανηλίκους αναμορφωτικά μέτρα (...) αποβλέπουν όχι στην
τιμώρηση, αλλά στη διαπαιδαγώγηση, στην ηθική και κοινωνική βελτίωση αυτών,
ώστε να επανενταχθούν το συντομότερο στην κοινωνία». Με ανάλογο πνεύμα η
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του ως εποικοδομητικού μέλους της κοινωνίας, κατά τρόπο που να συνάδει με το αίσθημα της αξιοπρέπειάς του και της προσωπικής αξίας (ά.
40 § 1 Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού)15.
Τέλος, εφόσον επιβληθεί σε ανήλικο άνω των 15 ετών ποινή κατά
της ελευθερίας, αυτή δεν συνεπάγεται κατά νόμο τη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του ανηλίκου (ά. 59 ΠοινΚ) ή την παραπομπή του σε
κατάστημα εργασίας (ά. 72 ΠοινΚ16), τούτο, δε, ακόμη και αν η εκδίκαΑιτιολ. Εκθεση του Σχεδίου ΠΚ 1924, έκδ. 1929, σελ. 173-174. πρβλ. και Αιτιολ.
Εκθ. του ν. 5098/1931 περί δικαστηρίου ανηλίκων: «...Η λήψις μέτρων αναμορφωτικών και σωφρονιστικών (...) είναι ικανή να επιφέρη την ηθικήν διόρθωσιν του
ανηλίκου και να προλάβη την επανάληψιν του εγκλήματος»: Κ. Σιφναίου, Πανδέκται, ΣΤ΄ 1931, σελ. 802 επ.
15. Οι σκοποί της κοινωνικής επανένταξης και της διαπαιδαγώγησης αναγορεύονται από το γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο, στην περιώνυμη απόφασή του της 31.5.2006 (NJW 59: 2006, 2093-2098) σε σκοπούς συνταγματικής περιωπής για τη σωφρονιστική νομοθεσία των ανηλίκων (προηγήθηκε σε γενικό επίπεδο η απόφαση της 21.10.2003, όπου ως σκοπός κάθε ποινής κατά
της ελευθερίας αναγορεύεται η διαμόρφωση προϋποθέσεων για υπεύθυνη διαβίωση εν ελευθερία)˙ κάθε απομάκρυνση από τους σκοπούς αυτούς θεωρείται ως αντισυνταγματική –βλ. Αγγ. Πιτσελά, Η ανάγκη εκσυγχρονισμού του σωφρονιστικού
συστήματος ανηλίκων, εις: Τιμητικός Τόμος Καλλιόπης Δ. Σπινέλλη, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2010, 963-993: 968 επ. και, της ιδίας, Πρόσφατες εξελίξεις στους τρόπους αντιμετώπισης της εγκληματικότητας των ανηλίκων, ΠΛογ
2007, 1263-1276: 1265 επ., όπου και αναπτύξεις για τον τρόπο συγκεκριμενοποίησης αυτής της απόφασης στη νέα γερμανική νομοθεσία περί ανηλίκων, η οποία άρχισε να ισχύει την 1.1.2008. Βλ. επίσης: Κlaus Laubenthal, Jugendstrafvollzug im
Umbruch, εις: Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e.V.,
Ursachen und Sanktionierung von Jugendkriminalität, Erlangen 2009, 127-140:
130 επ.
Εξάλλου, ως προς τη μεταχείριση των (ανηλίκων και νεαρών) κρατουμένων,
πρωτεύουσα θέση κατέχει και στη χώρα μας η διασφάλιση του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς και η ενίσχυση του αυτοσεβασμού και της συναίσθησης της κοινωνικής ευθύνης του κρατουμένου (βλ. και ά. 2 §1 ΣωφρΚ), σκοποί που
ανάγονται εν τέλει στη βασική συνταγματική αρχή του ά. 2 §1 Συντ. περί σεβασμού
και προστασίας της αξίας του ανθρώπου.
16. Ούτως ή άλλως, η παραπομπή σε κατάστημα εργασίας είναι ένα μέτρο
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ση της υπόθεσης του ανηλίκου ή η έναρξη εκτέλεσης της απόφασης περί εγκλεισμού του συντελούνται μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους
της ηλικίας του (ά. 130 §§ 2, 3 και 131§ 2 ΠοινΚ). Ανάλογα ισχύουν και για νεαρούς ενήλικες μετεφηβικής ηλικίας που τέλεσαν την αξιόποινη πράξη τους αφού είχαν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους, αλλ’ όχι ακόμη το 21ο έτος (ά. 133 ΠοινΚ).

(αα) Τα αναμορφωτικά μέτρα
Τα αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα προβλέπονται για όλους
τους παραβατικούς ανήλικους ηλικίας 8-18 ετών συμπληρωμένων (παλαιότερα: 7-17 ετών). Έως τον Οκτώβριο του 2003, οπότε ψηφίσθηκε
ο νόμος 3189/2003 περί ανηλίκων, τα αναμορφωτικά μέτρα ήσαν μόνο τέσσερα και δη, κατά σειρά συχνότητας επιβολής τους,
• η επίπληξη του ανηλίκου,
• η ανάθεση της υπεύθυνης επιμέλειας του ανηλίκου στους γονείς, τους επιτρόπους ή τους κηδεμόνες του,
• η ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου σε ειδικούς επιμελητές
κ.λπ., και
• η τοποθέτηση του ανηλίκου σε ίδρυμα, μέτρο, όμως, το οποίο
ατόνησε κατά τα τελευταία χρόνια και έπαυσε να χρησιμοποιείται σε
αξιοσημείωτη έκταση.
Ήδη με τον νόμο 3189/2003 και με βάση τις σύγχρονες τάσεις
για “αποϊδρυματοποίηση”, ο κατάλογος των αναμορφωτικών μέτρων
συμπληρώθηκε και εμπλουτίσθηκε με σειρά “σύγχρονων” μέτρων
αντίστοιχων, ενμέρει, προς αυτά που προτείνονται π.χ. με τον υπ’ αρ.
18 Κανόνα του Πεκίνου17. Μάλιστα, κατά το ά. 122 § 2, σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιβληθούν ταυτοχρόνως δύο ή περισσότεασφαλείας το οποίο από ετών δεν εφαρμόζεται πλέον –πρβλ. Ν.Ε. Κουράκη, Ποινική Καταστολή, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 20095, παρ. 248, σελ. 264.
17. Βιβλιογραφικές αναφορές για τις εξωιδρυματικές κυρώσεις και τα εναλλακτικά μέτρα βλ. ανωτ., σελ. 344 και σημ. 62.
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ρα από τα ηπιότερα (εξωιδρυματικά) αναμορφωτικά μέτρα, δηλ. εκτός
από το μέτρο που προβλέπει τοποθέτηση του ανηλίκου σε ίδρυμα αγωγής. Επίσης, στην ίδια διάταξη ορίζεται ότι ως πρόσθετο αναμορφωτικό μέτρο μπορούν να επιβληθούν υποχρεώσεις που αφορούν τον τρόπο
ζωής του ανηλίκου ή τη διαπαιδαγώγησή του (π.χ. να αποφεύγει συναναστροφές με συγκεκριμένα άτομα, να μη μεταβαίνει σε ορισμένα κέντρα “ψυχαγωγίας” και “διασκέδασης”)18. Επιπλέον, γίνεται δεκτό από
τη νομολογία των δικαστηρίων μας19 ότι μαζί με αναμορφωτικό μέτρο
μπορεί να επιβληθεί και μέτρο ασφαλείας –π.χ. δήμευση κατ’ ά. 76 ΠΚ
των κατασχεθεισών ναρκωτικών ουσιών. Μία εικόνα ως προς το είδος
των αναμορφωτικών μέτρων και ποινών ποινικού σωφρονισμού που
απαγγέλλονται από τα Δικαστήρια Ανηλίκων στη χώρα μας κατά τα τελευταία έτη, παρέχει ο ακόλουθος πίνακας:

18. Ενδιαφέρουσες ιδέες ως προς το τι είδους θα μπορούσαν να είναι αυτές οι
πρόσθετες υποχρεώσεις παρέχει η Ασπ. Μαγιάκου στη μελέτη της: Η ποινική δίκη
του ανήλικου παραβάτη. Ζητήματα κατά την ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών
διατάξεων, ΠοινΧρον ΜΕ΄ 1995, 147-155: 149. Μεταξύ άλλων προτείνει την παράδοση των κλειδιών και των πινακίδων των μοτοποδηλάτων των κατηγορουμένων
για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. έως την απόκτηση της άδειας ικανότητας οδηγού, τη φυσική ή χρηματική αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν π.χ. σε σχολικούς χώρους κ.λπ.
19. Βλ. π.χ. ΜονΔικΑνηλΠειρ 5/1999, ΠοινΔικ 2: 1999, 1120.
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Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία του ανωτέρω
πίνακα (αφορούν το έτος 2008-2009), συχνότερο επιβαλλόμενο αναμορφωτικό μέτρο είναι η επίπληξη (71, 2%), που ακολουθείται από την
ανάθεση της επιμέλειας (10,3%). Σε μικρότερη έκταση γίνεται χρήση
του ποινικού σωφρονισμού (8,7%), άλλων ποινών κατά της ελευθερίας
για ενήλικες (7,7%) και εν γένει άλλων κυρώσεων (1, 9%) ή και ατιμωρησίας, π.χ. λόγω μικροποσότητας ναρκωτικών (0,2%).
Tα ισχύοντα στη χώρα μας αναμορφωτικά μέτρα προβλέπονται
από το ά. 122 ΠΚ και εφαρμόζονται με την επίβλεψη του αρμόδιου
Εισαγγελέα Ανηλίκων (ά. 549 § 5 ΚΠΔ), ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις και, συγκεκριμένα, όταν επιβάλλεται επίπληξη ή τίθεται ο ανήλικος υπό την υπεύθυνη επιμέλεια των γονέων του (ά. 121 §1, περ. α΄ και
β΄), ασκείται, εφόσον χρειασθεί, προστατευτική επίβλεψη από Επιμελητή Ανηλίκων (ά. 10 § 3 και 7 περ. δ΄ π.δ. 49/1979). Περαιτέρω, κατ’
ά. 36 του ν. 3459/2006 (Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά), «Σε
ανήλικους που τέλεσαν πράξεις προβλεπόμενες στο νόμο αυτόν [περί
ναρκωτικών] εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 121 έως 132 [άρα
και τα εκεί προβλεπόμενα αναμορφωτικά και θεραπευτικά μέτρα, καθώς και η ποινή του ποινικού σωφρονισμού] εφόσον είναι ευμενέστερες για αυτούς20».
Συγκεκριμένα, τα αναμορφωτικά μέτρα που ισχύουν στη χώρα
μας είναι τα εξής, με σειρά από τα ηπιότερα προς τα αυστηρότερα21 (για
την ερμηνεία και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων αυτών βλ. και την
20. Με βάση αφενός τη διάταξη αυτή, που προϋπήρχε και ως ά. 18 του ν.
1727/1987, και αφετέρου τη διάταξη του ά. 123 §4 ΠΚ, που καταργήθηκε το
2003, η Κ.Δ. Σπινέλλη θεωρεί (στον σχολιασμό της υπ’ ά. 123, αριθμ. 25, σελ. 14581459 εις: Συστηματική Ερμηνεία Ποιν. Κώδικα, 2005), ότι η υπόθεση που αφορά
παραβάσεις του ν. περί ναρκωτικών στις οποίες εμπλέκονται και ανήλικοι, πρέπει να
χωρίζεται πάντοτε ως προς τον ανήλικο.
21. Ως προς τις αντίστοιχες κυρώσεις για ανηλίκους του γερμανικού δικαίου βλ. π.χ. το διάγραμμα που παρατίθεται στο έργο Gerhard Nothacker,
Jugendstrafrecht. Fälle und Lösungen, Baden-Baden: Νomos, 19982, σελ. 17 επ.,
όπου και πληροφορίες για τις συχνότερα επιβαλλόμενες κυρώσεις.
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Εγκύκλιο της Εισαγγελίας Αρείου Πάγου στα παραρτήματα αυτού του
έργου, σελ. ..........):
α) η επίπληξη του ανηλίκου (police cautioning, Verwarnung,
admo-nestation), δηλ. η επίσημη αποδοκιμασία της πράξης του ανηλίκου από το Δικαστήριο. Πρόκειται για παραινέσεις με έντονο προειδοποιητικό χαρακτήρα του Δικαστηρίου προς τον ανήλικο, αλλά και τους
γονείς του. Το μέτρο εφαρμόζεται επίσης για πταίσματα (ά. 128 ΠΚ)
και, όπως προαναφέρθηκε, στην εφαρμογή του μέτρου αυτού, όπως και
του αμέσως επόμενου, μπορεί να συνδράμει και η Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων, ασκώντας προστατευτική επίβλεψη.
β) η ανάθεση της υπεύθυνης επιμέλειας του ανηλίκου στους γονείς ή στους επιτρόπους (αντί του παλαιότερου όρου: κηδεμόνες) του
ανηλίκου (προϋποτίθεται συγκροτημένο και “ομαλό” οικογενειακό περιβάλλον και δικαίωμα άσκησης της επιμέλειας, ως μέρους της γονικής μέριμνας, κατ’ ά. 1510 ΑΚ). Και το μέτρο αυτό εφαρμόζεται επίσης για πταίσματα (ά. 128 ΠΚ). Σκοπός του μέτρου είναι η ενίσχυση
της ευθύνης αυτών των ανθρώπων στη διαπαιδαγώγηση του ανηλίκου
(δεν αποκλείεται δηλ. η επιβολή σ’ αυτούς ποινής, κατ’ ά. 360 ΠΚ, για
παραμέληση εποπτείας ανηλίκου22, και κατ’ ά. 409 ΠΚ για παραμέληση
22. Πρβλ. ΑΠ 573/2002, ΠοινΧρον ΝΓ΄: 2003, 45, ΑΠ 1755/ 2000,
ΠοινΔικ 2001, 440, καθώς και Στ. Αλεξιάδη, Πρακτική και σκοπιμότης της ποινικής ευθύνης των γονέων εις τας περιπτώσεις παιδικής εγκληματικότητος (άρθρ.
360 Π.Κ.), Αρχείο Νομολογίας, ΚΑ΄ 1970, 265-267. Βλ. και ΣυμβΠλημΘεσ
1323/1991 ως προς το ότι για τη στοιχειοθέτηση της παράβασης του ά. 360 ΠΚ είναι αδιάφορο εάν η τελουμένη υπό ανηλίκου νεωτέρου των 17 (ήδη: 18) ετών δύναται να καταλογισθεί σ’ αυτόν ή όχι: Υπερ 1992, 366 επ. Ωστόσο, επειδή η διάταξη
του ά. 360 ΠΚ σπάνια εφαρμόζεται στην πράξη, έχει προταθεί από τον Δημ. Δημηνά,
Δικηγόρο και τ. Επιμελητή Ανηλίκων (περ. “Αρμενόπουλος” ΛΗ’ 1984, 339-349:
340), “να συμπαραπέμπονται υποχρεωτικά [οι γονείς] μαζί με τον αδικοπραγούντα γιο τους και μάλιστα να συνεκδικάζονται όταν υπάρχει ειδικός λόγος, με πράξη
του αρμόδιου Εισαγγελέα, για να αισθάνονται και οι ίδιοι, αλλά και οι ανήλικοι, τις
συνέπειες από τις αξιόποινες πράξεις τους”, αν και, όπως δέχεται ο ίδιος, “οπωσδήποτε οι κείμενες ποινικές και δικονομικές διατάξεις δεν αφήνουν περιθώρια για συμπαραπομπή και συνεκδίκαση γονέων και ανηλίκων από το Δικαστήριο Ανηλίκων”.
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αποτροπής από επαιτεία ή αλητεία)
γ) η ανάθεση της υπεύθυνης επιμέλειας του ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια, δηλ. σε οικογένεια επιδοτούμενη από το Κράτος, ή και
οικογένεια που δέχεται τον ανήλικο με βάση τις ιδέες του εθελοντισμού
(σχετικά προγράμματα ανάδοχων οικογενειών έχουν αναπτυχθεί ιδίως
στις Η.Π.Α και τον Καναδά, π.χ. το πρόγραμμα Browdale (ανωτ. σελ.
345 και σημ. 64)23,
Βλ. πάντως και σχτ. δημοσίευμα της Lucy Word στη Guardian και κατ’ αναδημοσίευση στην ‘‘Καθημερινή’’ της 25.3.2004, σελ. 14 ως προς τις αντίστοιχες αυστηρές
ρυθμίσεις στη Μ. Βρετανία (τίτλος: «Φυλακίσθηκε ... για την ‘‘κοπάνα’’ της κόρης
της»). Σημειώνεται ότι και στις ΗΠΑ από τα μέσα της δεκαετίας ’90 δημοσιεύθηκαν νόμοι σε πολιτειακό και ομοσπονδιακό επίπεδο, που καθιστούν αστικά και ποινικά υπεύθυνους τους γονείς για την παραβατική συμπεριφορά των παιδιών τους:
Clemens Bartollas, Juvenile Delinquency, όπ.π., 20067, 22 και Will. J. Chambliss
(ed.), Juvenile Crime and Justice, Los Angeles etc.: Sage, 2011, 195-208, όπου
μάλιστα εκτίθενται στο τέλος του κεφαλαίου τα υπέρ και τα κατά μιας τέτοιας ρύθμισης. Υπενθυμίζεται ότι η παραμέληση εποπτείας ανηλίκου αντιμετωπίζεται στη χώρα μας και σε αστικό επίπεδο κατ’ ά. 923 και 1510 ΑΚ, με την έννοια ότι καθιερώνεται τεκμήριο μαχητό εις βάρος του γονέα (εποπτεύοντος) για την ύπαρξη πταίσματός του περί την άσκηση της εποπτείας –πρβλ. ΑΠ 1529/2011, ΝοΒ 60: 2012,
687, ΑΠ 239/2010, ΕλλΔνη 52: 2011, 1336, ΑΠ 510/2009, ΕλλΔνη 50: 2009,
1017 και ΕφΑθ 5552/2003, ΕλλΔνη 46: 2005, 184..
23. Τη βάση του θεσμού αυτού μπορούν να αποτελέσουν οι ρυθμίσεις των ά.
1655 επ. ΑΚ, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με τον ν. 2447/1996, ΚΝοΒ 44:1996,
σελ. 1920, καθώς και με τα π.δ. 337 /1993, 226/1999 και ιδίως 86/2009, ΚΝοΒ
57: 2009, 1624 επ., αν και η έννοια της αναδοχής του ΑΚ δεν συμπίπτει με την εδώ
υπό συζήτηση αναδοχή. Αρκεί εν προκειμένω να υπάρχει από τους ανάδοχους γονείς πραγματική φροντίδα του προσώπου του ανηλίκου, χωρίς αυτοί να ασκούν και
τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία, εκτός βέβαια εάν η οικογένεια του ανηλίκου είναι
εντελώς διαλυμένη ή ανύπαρκτη, οπότε τίθεται θέμα αφαίρεσης του συνόλου της
επιμέλειας από τους γονείς, κατ’ ά. 1533 ΑΚ. Ενδιαφέρον είναι εδώ να σημειωθεί και
ότι, σύμφωνα με την Εισηγητική Εκθεση του συναφούς ν. 3189/2003, εάν το ανήλικο άτομο βρίσκεται ήδη σε ανάδοχη οικογένεια, και πάλι το μέτρο της υπεύθυνης
επιμέλειας μπορεί να εφαρμοσθεί, δυνάμει του ά. 12 ν. 2447/1996, κατά το οποίο
στην έννοια της «υπεύθυνης επιμέλειας» εμπίπτουν και οι ανάδοχοι. Για το θέμα
της αναδοχής εν γένει βλ. τη Σύσταση (77) 33 “On placement of children” και την
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δ) η ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου σε προστατευτικές εταιρίες (π.χ. Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, κατωτ. σελ. 447),
σε προνοιακά ιδρύματα ανηλίκων24 ή σε επιμελητές ανηλίκων, κυρίως, δηλ., σε επιμελητή της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων25, έπειτα από “κοινωνική έρευνα” που αυτός διεξάγει για την προσωπικότητα του ανηλίκου (ά. 8 π.δ. 49/1979)26. Σημειώνεται ότι το αναμορφωτικό αυτό μέτρο μπορεί να επιβληθεί και σε προπαραβατικούς ανήλικους
(ά. 9 π.δ. 49/79). Βεβαίως, η δομή του μέτρου ομοιάζει ιδιαίτερα σε
εκείνην της ‘‘δοκιμασίας’’ ή προστατευτικής επίβλεψης (probation27,
Απόφαση (87) 6 “On Foster Families” της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου
της Ευρώπης, καθώς και τις μελέτες των Β. Καλλιδοπούλου, Ο συναφής θεσμός της
αναδοχής ανηλίκων και η λειτουργία του στην πράξη, εις: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος (επιμ.), Η μεταρρύθμιση του δικαίου της υιοθεσίας, Θεσσαλονίκη 1996,
105 επ. και Κώστα Χ. Χρυσόγονου, Η αναδοχή ανηλίκου στα πλαίσια του Συντάγματος και της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, περ. ‘’Αρμενόπουλος”, 54: 2000, 1337-1343.
24. Πράγματι, κατά την Εισηγητική Εκθεση του συναφούς ν. 3189/2003, ως
«ιδρύματα» νοούνται εδώ τα προνοιακά ιδρύματα και όχι τα ιδρύματα αγωγής.
25. Σημειώνεται ότι ο κλάδος των Επιμελητών Ανηλίκων πρωτολειτούργησε
με έμμισθους επιμελητές το 1958 και συγκροτήθηκε υπό την παρούσα μορφή του
ως υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τον ν. 378/1976 (βλ. και ά. 2, 11 §3,
23 π.δ. 36/ 2000: Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης).
26. Πάντως, σύμφωνα με σχτ. γνωμοδότηση της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης (ΠοινΧρον ΛΑ΄: 1981, 389), οι εκθέσεις των επιμελητών ανηλίκων καθώς
και κάθε στοιχείο του οποίου αυτοί έλαβαν γνώση κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, απαγορεύεται να επισυνάπτονται στην ποινική δικογραφία, επιτρέπεται,
δε, μόνον η ανακοίνωσή τους στον Δικαστή Ανηλίκων και όσους είναι εντεταλμένοι
για την επιμέλεια των ανηλίκων. Πρβλ. για το θέμα των προσώπων τα οποία δικαιούνται να λάβουν γνώση τέτοιων εκθέσεων την απόφαση από 15.10.2009 (προσφυγή 5079/2007) του ΕΔΔΑ, υπόθ. Τσουρλάκης κατά Ελλάδας, Αρμ. 2011, 873 επ.,
με παρατ. Απ. Ανθιμου.
27. Για τον θεσμό της προστατευτικής επίβλεψης ή δοκιμασίας (probation) βλ.
π.χ. τις αναπτύξεις στο έργο μου «Ποινική Καταστολή», 20095, § 310, σελ. 380381, όπου και περαιτέρω βιβλιογραφία. Σε αυτήν αξίζει να προστεθούν και τα εξής
νεότερα έργα: Philip Whitehead, Exploring modern probation. Social theory and
organisational complexity, Bristol: PP, The Policy Press, 2010˙ Enrico Weigelt,
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Bewahrung, liberté surveillée), που προβλέπεται και στη χώρα μας,
αλλά χωρίς ακόμη να έχει λειτουργήσει επαρκώς, και για τους ενήλικες28.
Γενικότερα, η Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων διαδραματίζει τον
σημαντικότερο ίσως ρόλο τόσο ως προς την επιλογή από το Δικαστήριο των πρόσφορων κάθε φορά κυρώσεων (μέτρων ή ποινής) για τον
ανήλικο δράστη, με βάση την προαναφερθείσα έκθεση της κοινωνικής
έρευνας, όσο και ως προς την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης αυτών των κυρώσεων για το συμφέρον του ανηλίκου. Γι’ αυτό και αποτελεί conditio sine qua non για την αποτελεσματική κοινωνική (επαν)
ένταξη ενός παραβατικού ανηλίκου η πλήρης ανάθεση της “υλοποίησης” των μέτρων που του επιβάλλονται στην εν λόγω Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων (π.χ. ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η “συνδιαλλαγή” του ά. 122 § 1 περ. ε’). Επίσης, η απαγγελία ενός αναμορφωτικού

Bewähren sich Bewährungsstrafen? Eine empirische Untersuchung der Praxis
und des Erfolgs der Strafaussetzung von Freiheits- und Jugendstrafen. Göttingen:
Universitätsverlag Göttingen, 2009, ιδίως σελ. 285 επ., όπου περίληψη και συμπεράσματα της εργασίας˙ Loraine Gelsthope/ Rod Morgan (eds.), Handbook of
Probation, Devon (UK): Willan, 2007, ιδίως κεφ. 10 με τίτλο: Youth Justice και
γραμμένο από τους Rod Morgan και Tim Newburn (σελ. 292- 312)˙ Gus Martin,
Juvenile Justice. Process and Systems, London etc.: Sage, 2005, σελ. 265-270˙ G.
Larry Mays/ L. Thomas Winfree, Jr., Juvenile Justice, Long Grove, Ill.: Waveland
Press, 20062, 165-195˙
28. Κατ’ ά. 100 ΠΚ [προϊσχύσαν ά. 100Α ΠΚ, όπως αντικατ. από το ά. 3 ν.
3904/2010] : Αναστολή υπό επιτήρηση. Για μια επισκόπηση των βασικών χαρακτηριστικών και του θεσμικού πλαισίου (κυρίως, του π.δ. 195/2006) της Υπηρεσίας Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, βλ. π.χ. Ευστρ. Παπαθανασόπουλο, ΠΛογ,
2006, 1069-1083, Καλλ. Δ. Σπινέλλη, Διευκρινίσεις του ρόλου των Επιμελητών
Κοινωνικής Αρωγής – με βάση τον ΠΚ, τον ΚΠΔ, το ΠΔ 195/2006 και Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, ει: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Στέργιο
Αλεξιάδη, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2010, 979-997 και Μιχ. Μαυρή,
Υπηρεσία Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής –Ενας θεσμός υπό «δοκιμασία», εις:
Προσφορά Τιμής στην Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2008, 1305-1335.
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μέτρου θα μπορούσε να συνοδεύεται και από την ταυτόχρονη επιβολή
του μέτρου της ανάθεσης της επιμέλειας σε Επιμελητές Ανηλίκων. Πάντως η απόσπαση του ανηλίκου από το γονεϊκό του περιβάλλον και η
ανάθεση της επιμέλειάς του έστω και σε επιμελητές ανηλίκων πρέπει να
γίνεται με ιδιαίτερη φειδώ και μόνο κατ’ εξαίρεση, λόγω της σημασίας
που έχει για την ψυχολογική ισορροπία του ανηλίκου η μη απομάκρυνσή του από τους γονείς του (πρβλ. ά. 9 §1 Διεθνούς Σύμβασης για τα
Δικαιώματα του Παιδιού, υπ’ αρ. 17 Κατευθυντήρια Αρχή του Ριάντ
και υπ΄ αρ. 18.2 Κανόνα του Πεκίνου – βλ. και ανωτ., σελ. 37).
ε) η συνδιαλλαγή μεταξύ θύματος και ανήλικου δράστη για έκφραση συγγνώμης και για εν γένει εξώδικη διευθέτηση των συνεπειών της
πράξης29. Η συνδιαλλαγή (reconciliation) θεωρείται ότι ως διαδικασία
29. Πρβλ. και τις γενικότερες Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης R (85)
11, R(87) 21 και R (99) 19 για βοήθεια προς τα θύματα και διαμεσολάβηση σε ποινικές υποθέσεις, όπως παρατίθενται στο έργο: Στέργιου Αλεξιάδη (επιμ.), Ευρωπαϊκή Αντεγκληματική Πολιτική, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη, 20065, αντίστοιχα σελ. 188 επ.,
227 επ. και 357 επ. και συναφώς: Αθ. Συκιώτου, Η ποινική διαμεσολάβηση ως μορφή
de jure αποποινικοποίησης, εις: Τιμητικός Τόμος για τον Στέργιο Αλεξιάδη, με θέμα «Η Εγκληματολογία στην Ελλάδα σήμερα» (επιμ. Στρ. Γεωργούλα), Αθήνα: εκδ.
ΚΨΜ, 2007, 314-326, Ν.Ε.Κουράκη, Διαμεσολάβηση, συνδιαλλαγή και εξώδικη επίλυση ποινικών διενέξεων, εις: Θεόδ. Β. Θάνου (επιμ.), Η Διαμεσολάβηση στο Σχολείο
και την Κοινωνία, Αθήνα: Πεδίο, 2011, 141-148, και Σοφ. Γιοβάνογλου, «Συνδιαλλαγή ανήλικου δράστη-θύματος»: ένα ανεκμετάλλευτο μέτρο αποκαταστατικής δικαιοσύνης στο ποινικό δίκαιο των ανηλίκων, εις: Τιμητικός Τόμος για τον Στέργιο Αλεξιάδη, με θέμα «Η Εγκληματολογία στην Ελλάδα σήμερα» (επιμ. Στρ. Γεωργούλα),
Αθήνα: εκδ. ΚΨΜ, 2007, 407-417: 409 επ. Για το πολύ σημαντικό αυτό εξωιδρυματικό μέτρο βλ. επίσης τις αναπτύξεις της Εφης Λαμπροπούλου στο έργο της Κοινωνιολογία του Ποινικού Δικαίου και των Θεσμών της Ποινικής Δικαιοσύνης, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1999, σελ. 348 επ., Ν.Ε. Κουράκη, Η “αποκλιμάκωση” της ποινικής καταστολής. Όροι και όρια, εις: Μνήμη Χωραφά, Γάφου, Γαρδίκα, τ. Β’, Αθήνα:
Α.Ν. Σάκκουλας, 1986, 153-185:184 και σημ. 98, όπου και περαιτέρω παραπομπές,
Δεσπ. Γ. Σακκαλή, Διευθετήσεις, εις: Ν.Ε. Κουράκη (επιμ. έκδ.), Αντεγκληματική Πολιτική, Αθήνα: Α.Ν. Σάκκουλας, 1994, 205-236, Στ. Αλεξιάδη, Η συνδιαλλαγή θύματος και δράστη, εις: Β. Αρτινοπούλου/ Αντ. Μαγγανά (επιμ. έκδ.), Θυματολογία και
Όψεις Θυματοποίησης, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1996, σελ. 195-204.
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περιλαμβάνει τη διαμεσολάβηση30, τη διαιτησία κ.λπ. και ότι ως αποτέλεσμα μπορεί να έχει την αποζημίωση, την αποκατάσταση31 της βλάβης, την έκφραση συγγνώμης ή και τη συμφιλίωση θύματος και δράστη, άρα ότι είναι νοηματικά ευρύτερη του αμέσως επόμενου αναμορφωτικού μέτρου, δηλ. αυτού της αποζημίωσης (ά. 122 §1 περ. στ’ ΠΚ).
Πάντως, τόσο το μέτρο αυτό, όσο και τα δύο επόμενα (της αποζημίωσης και παροχής κοινωφελούς εργασίας) θεωρούνται ως εκδηλώσεις
και διακτινώσεις των νεότερων τάσεων για αποκαταστατική ή επανορθωτική δικαιοσύνη (restorative justice), με κύρια χαρακτηριστικά της
(α) να αναλαμβάνουν οι δράστες την ευθύνη των πράξεών τους, (β) να
αποκαθιστούν, κατά το δυνατόν, τις συνέπειες από τις ζημιογόνες ενέργειες εις βάρος των θυμάτων τους και (γ) να συμβάλλουν, όπως και
30. Ως προς τη διαμεσολάβηση γενικώς βλ. και Michel Wieviorka (ed.),
Mediation, A European Comparison, Centre for Sociological Analysis and
Intervention: Paris, 2000 και Φώτ. Σπυρόπουλου, Ποινική διαμεσολάβηση: Σημεία
τριβής με την ελληνική έννομη τάξη, εις: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, 1639-1649. Επίσης, για το θέμα
της διαμεσολάβησης σε συσχετισμό με την αποκαταστατική δικαιοσύνη, βλ. το ειδικό αφιέρωμα της European Journal on Criminal Policy and Research, 4.4: 1996,
με μελέτες των Hans Boutellier, Tony Marshall, Frieder Dünkel, Lode Walgrave/ Ivo
Aertsen, Jane Dullum και Anke Zandbergen. Ειδικά ως προς τη διαμεσολάβηση σε επίπεδο οικογένειας από άποψη νομοθεσίας και πρακτικών σε χώρες της Ευρώπης, βλ.
ιδίως: Council of Europe, Family Mediation in Europe. Proceedings, Strasbourg,
2000, καθώς και τα ερευνητικά πορίσματα που παρατίθενται για τη χώρα μας από τη
Βάσω Αρτινοπούλου στη μελέτη της: Victim offender mediation in family violence
cases – The Greek experience, εις: Εγκληματολογία και Ευρωπαϊκή Αντεγκληματική Πολιτική. Προσφορά Τιμής στην Αγλαΐα Τσήτσουρα, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη:
εκδ. Σάκκουλα, 2009, 367-379.
31. Για τη συγκριτική προσέγγιση του θεσμού της αποκατάστασης, βλ. ιδίως Albin Eser/ Susanne Walther (eds.), Wiedergutmachung im Kriminalrecht:
Internationale Perspektiven. Reparation im Kriminalrecht: International
Perspectives, Freiburg/Br.: M.P.I. für ausländisches und internationales
Strafrecht, 1996˙ σημειώνεται ότι καρπός των επιστημονικών αυτών συζητήσεων
υπήρξε η εισαγωγή στον γερμΠΚ, το 1994, μιας νέας διάταξης, της § 46a, με τίτλο
«Συνδιαλλαγή Δράστη - Θύματος και Αποκατάσταση της Ζημίας».
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τα θύματά τους, σε συμφιλιωτικές μεταξύ τους διαδικασίες ή, έστω, σε
ενέργειες επιβοηθητικές της κοινωνικής τους επανένταξης32.
Κυρίως, προϋποτίθεται εδώ μια χωρίς καθυστερήσεις φυσική προ32. Βλ. για τα τρία προαναφερθέντα αναμορφωτικά μέτρα υπό το πρίσμα της
αποκαταστατικής δικαιοσύνης τη διεξοδική μελέτη της Σοφίας Γιοβάνογλου: Μέτρα αποκαταστατικής δικαιοσύνης στο ποινικό δίκαιο ανηλίκων, ΠοινΧρον ΝΗ΄:
2008, 21-31 –πρβλ. Théodore Papathéodorou, Droit pénal des mineus en Grèce:
Entre évolution et réfome, εις: Déviance et Société, 29: 2005, 487-500: 496 επ.
Βλ. ακόμη: Σοφίας Γιοβάνογλου: Η ενσωμάτωση της αποκαταστατικής δικαιοσύνης
στα διεθνή κείμενα αντεγκληματικής πολιτικής για τους ανηλίκους, ΠοινΔικ 2006,
1310-1322, καθώς και: Gordon Basemore/ Mara Schiff, Juvenile Justice Reform
and Restorative Justice: Building Theory and Policy from Practice, Portland,
Or.: Willan Publishing, 2004, Effi Lambropoulou, Alternative dispute resolution
and restorative justice schemes for juvenile offenders in Greece – Potentials and
open questions, εις: Τιμητικός Τόμος Καλλιόπης Δ. Σπινέλλη, Αθήνα/ Κομοτηνή:
Α.Ν. Σάκκουλας, 2010, 905-927. Γενικότερα για την αποκαταστατική δικαιοσύνη
βλ. αντί άλλων: Βάσως Αρτινοπούλου, Επανορθωτική Δικαιοσύνη, Αθήνα: Νομική
Βιβλιοθήκη, 2010, της ιδίας, Οι «γκρίζες ζώνες» της αποκαταστατικής δικαιοσύνης, εις: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη, τ. Ι, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, 755-774, Theo Gavrielides, Restorative Justice Theory and
Practice: Addressing the Discrepancy, Helsinki: HEUNI, 2007 (προσβάσιμο και
στο διαδίκτυο), John Braithwaite, Restorative Justice and Responsive Regulation,
New York: Oxford Univ. Press, 2002, Χρ. Ζαραφωνίτου, Από την ανταποδοτική
στην αποκαταστατική δικαιοσύνη: τιμωρητικότητα ή άμβλυνση των συγκρούσεων;, εις: Αλ. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου (επιμ.) και Αναστ. Χαλκιά (βοηθός), Η
Εγκληματολογία απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, 115—129, Στ. Αλεξιάδη, Η εγκληματολογία από το χθες στο αύριο, εις:
Προσφορά Τιμής στην Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2008, 1169-1184: 1178 επ., του ιδίου, Η Αποκαταστατική Δικαιοσύνη:
Μια άλλη αντιμετώπιση του «εγκληματικού φαινομένου», εις: Τιμητικός Τόμος
για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τ. ΙΙ, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2007,
992-1017 και του ιδίου, Εγκληματολογία, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα,
20115, σελ. 343-344, όπου και περαιτέρω βιβλιογραφία. Ενδιαφέρον από ιστορική
άποψη εμφανίζει και η μελέτη του Βασ. Καρύδη: Αποκαταστατική δικαιοσύνη και η
εμπειρία των λαϊκών δικαστηρίων στις ελεύθερες περιοχές της κατοχικής Ελλάδας,
εις: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη, τ. ΙΙ, Αθήνα: Νομική
Βιβλιοθήκη, 2011, 1179-1197.
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σέγγιση δράστη (ανηλίκου) και θύματος, ώστε να αντιληφθούν ο ένας
τα προβλήματα του άλλου, να αρθούν οι παρεξηγήσεις, να υπάρξει έκφραση ειλικρινούς συγγνώμης από τον ανήλικο, ο οποίος έτσι θα αναλάβει τις ευθύνες του, και να πραγματωθεί, στο μέτρο του δυνατού, η
αποκατάσταση τη βλάβης (υλικής και ηθικής) που προκλήθηκε. Η
προσέγγιση αυτή μπορεί βεβαίως να επιχειρείται και στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων της εισαγγελίας πρωτοδικών και (κατ’ εξουσιοδότηση)
της αστυνομίας, προς ειρηνική λύση των διαφορών όσων φιλονικούν
(ά. 25 § 4.α του ν. 1756/1988: Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων –
πρβλ. και κατωτ., σελ. 463). Ωστόσο εδώ, όπως προκύπτει και από την
αναφορά της διάταξης σε εξώδικη διευθέτηση των συνεπειών της πράξης, πρόκειται πρωτίστως για διαδικασία εκτός του πλαισίου της ποινικής δίκης και του Δικαστηρίου Ανηλίκων, δηλ. για κατά παρέκκλιση
διαδικασία, και μάλιστα για την κυριότερη από τις υφιστάμενες στο ελληνικό δίκαιο, με τη συνδρομή όμως –και εδώ- της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων, σύμφωνα άλλωστε και με ρητή πρόβλεψη στην Εισηγητική Εκθεση του ν. 3189/2003 (ΚΝοΒ 51: 2003, 1726)33. Η συνδρομή αυτή έχει βέβαια περισσότερο την έννοια μιας ενθάρρυνσης και
διευκόλυνσης των δύο μερών να συζητήσουν με ψυχραιμία τα όποια
προβλήματά τους και να έλθουν σε κάποια συμφωνία, παρά την επιβολή μιας «άνωθεν» λύσης ως προς τα προβλήματα αυτά. Στον νόμο δεν
προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες και η όλη διαδικασία αυτής της διαμεσολάβησης (αντίστοιχη είναι και η διατύπωση στον γερμανικό Ποινικό Κώδικα: § 46a StGB), καθώς το μέτρο είναι νέο για την ελληνική
πραγματικότητα και προφανώς είναι προτιμότερο κατά το πρώτο αυτό
33. Από πλευράς συγκριτικού δικαίου, όπως σημειώνει η Μαρ. Τερζόγλου στη
μελέτη της: Ο Ν. 3189/2003 για τη αναμόρφωση της ποινικής νομοθεσίας των
ανηλίκων, ΠοινΔικ 2003, 1180-1183: 1181, στην Καλιφόρνια, που είναι και η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πολιτεία των ΗΠΑ, οσάκις πρόκειται για ελαφρές περιπτώσεις παραβατικότητας και για ανηλίκους με λευκό ποινικό μητρώο που δεν εμφανίζουν σημεία βίαιης και αντικοινωνικής συμπεριφοράς, η διαμεσολάβηση διεκπεραιώνεται από Τοπικό Συμβούλιο (Νeighborhood Accountability Board), αποτελούμενο από μέλη της κοινότητας που υπηρετούν ως εθελοντές επιτήρησης ανηλίκων.
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στάδιο εφαρμογής του και έως την «αποκρυστάλλωση» των όρων λειτουργίας του να εφαρμοσθεί πιλοτικά, χωρίς ιδιαίτερες δεσμεύσεις και
περιορισμούς από τον νόμο, αλλά ίσως μόνο με την έκδοση, σε εύθετο
χρόνο, ενός εγχειριδίου «Καλών Πρακτικών για Διαμεσολαβητές»34.
Αλλωστε, η όποια λεπτομερής ρύθμιση του διαδικαστικού θέματος είτε
θα επιβάρυνε υπέρμετρα τη «δωρικότητα» της αντίστοιχης διάταξης
στον Ποινικό Κώδικα, είτε θα συνέδεε την εφαρμογή της διάταξης με
κάποιο προεδρικό διάταγμα ή υπουργική απόφαση, που συνήθως εκδίδονται με εξαιρετική καθυστέρηση35.
Ενδιαφέρον είναι να σημειωθεί ότι σύμφωνα με έρευνες, εκείνο
που κυρίως ενδιαφέρει τα θύματα πολλών αδικημάτων, εφόσον προχωρούν σε μήνυση ή έγκληση, δεν είναι τόσο η εκδίκηση, όσο κυρίως η
ηθική ικανοποίηση (που μπορεί να γίνει με μια ειλικρινή συγγνώμη του
34. Πρβλ. Σ. Γιοβάνογλου, ό.π., (σημ. 32), ΠοινΧρον ΝΗ΄: 2008, 28 και σημ.
92, με παραπομπή και στη μελέτη του Επιμελητή Ανηλίκων Σωτ. Ευστρατιάδη: Οι
νέες διατάξεις για την παραβατικότητα των ανηλίκων –μια καινοτομία στο ποινικό
σύστημα πηγή νέων δυσχερειών, ΠοινΔικ 2003, 1178-1179.
35. Διαφορετική είναι η οδός την οποία ακολούθησε ο νομοθέτης στο πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας με τον ν. 3500/2006, όπου η όλη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης ρυθμίζεται με διεξοδικό τρόπο στα ά. 11 επ. Ωστόσο θεωρώ
ότι μια τέτοια ρύθμιση δεν θα ήταν σκόπιμο να γίνει στο ίδιο το κείμενο του Ποινικού Κώδικα, που θα πρέπει να διέπεται από λιτότητα φρασεολογίας και να μην υπεισέρχεται σε πολλές λεπτομέρειες. Ορθά είχε υπογραμμίσει και ο Kant σ΄ ένα γενικότερο επίπεδο (I. Kant, Die Metaphysik der Sitten, 1797, Rechtslehre, Einleitung
§§ C επ. στην έκδ. W. Weischedel, Werke, Bd. 7, Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 1968, σελ. 487, 330, 452), ότι η ποινική δικαιοσύνη πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκοπιμότητες, πρόνοιες και δευτερεύουσες αναλύσεις και να
έχει ως αντικείμενό της μόνο [σοβαρά] εγκλήματα, δηλ. εκ προθέσεως προσβολές
του κοινού αγαθού. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως κατά καιρούς έχει ορθά υποστηριχθεί, το ποινικό δίκαιο κινδυνεύει να εκφυλισθεί σε ένα πολυχρησιμοποιημένο εργαλείο, που κανένας δεν θα το παίρνει πλέον στα σοβαρά, καθώς θα τους διαποτίζει
όλους με έναν «ποινικό μιθριδατισμό» -έτσι: Κωνστ. Ι. Βαθιώτης, στη μελέτη του:
Πολίτες – Εχθροί – Κουκουλοφόροι, εις: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Στέργιο Αλεξιάδη, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2010, 111-136: 133, με περαιτέρω παραπομπές σε γερμανούς συγγραφείς
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δράστη) και η αποκατάσταση της βλάβης τους. Τούτο μπορεί πρωτίστως να επιτευχθεί με τον θεσμό της συνδιαλλαγής36. Αντιθέτως, μια
ποινική δίκη συνήθως όχι μόνο δεν επιλύει αυτό το πρόβλημα, αλλά και
οδηγεί και σε ανάξεση παλαιών πληγών,
στ) η αποζημίωση του θύματος ή η κατ’ άλλον τρόπο άρση ή μείωση των συνεπειών της πράξης από τον ανήλικο37, κυρίως όταν δεν είναι
εφικτή η συνδιαλλαγή του ανήλικου δράστη με το θύμα του. Σημαντικό είναι η αποζημίωση να γίνεται από τον ίδιο τον ανήλικο και όχι από
τους γονείς του ή τρίτους, έτσι ώστε να συνειδητοποιήσει ο ίδιος ο ανήλικος τις συνέπειες των πράξεών του και να μη συμπεριφέρεται ανεύθυνα, ούτε να γίνεται απλώς το «εργαλείο» της διάπραξης αξιόποινων
πράξεων από άλλους. Υπενθυμίζεται ότι η αποζημίωση του θύματος
αποτελεί μέτρο προβλεπόμενο στην ποινική μας νομοθεσία τόσον ως
μέρος μιας ποινικής καταδικαστικής απόφασης (πρβλ. ά. 77, 78, 137 Δ
ΠΚ), όσο επίσης ως όρος για τη χορήγηση αναστολής εκτέλεσης της
ποινής άνω των τριων ετών (ά. 100 §3 περ. (α΄) ΠΚ) και ως προϋπόθεση για εξάλειψη του αξιοποίνου σε οικονομικά εγκλήματα (ά. 406 Α

36. Βλ. Ν.Ε. Κουράκη, Η αποκλιμάκωση της ποινικής καταστολής. Οροι και
όρια, συμβολή στον τιμητικό τόμο «ΜνήμηΝ. Χωραφά, Η. Γάφου, Κ. Γαρδίκα, τ.
Β΄, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 1986, 153-185: 184, σημ. 98 = εις: του
ιδίου, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Α΄. Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας,
19911, 98-130:129, σημ. 98.
37. Αλλον τρόπο άρσης ή μείωσης των συνεπειών της πράξης από τον ανήλικο αποτελεί, π.χ., η παροχή προσωπικής εργασίας από τον ανήλικο προς το θύμα του –πρβλ. Σ. Γιοβάνογλου, όπ.π., (σημ. 32), ΠοινΧρον ΝΗ΄: 2008, 28. Γενικά
για την αποζημίωση των θυμάτων του εγκλήματος από άποψη συγκριτικού δικαίου στην Ευρώπη, με άξονα την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Αποζημίωση Θυμάτων από Εγκλήματα Βίας (στην Ελλάδα: ν. 3811/2009 = Οδηγία 2004/80/ΕΚ του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004), βλ. ιδίως Desmond
Greer (ed.), Compensating Crime Victims. A European Survey, Freiburg/ Br.:
M.P.I. für ausländisches und internationals Strafrecht, 1996 (για το ελληνικό μέρος του έργου η προσέγγιση έγινε από τον Γρηγόριο-Ευάγγελο Καλαβρό, σελ. 299323).
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ΠΚ, που αφορά στα εγκλήματα των ά. 386-406 ΠΚ)38,
ζ) η παροχή κοινωφελούς εργασίας από τον ανήλικο39, δηλ. η χωρίς αμοιβή απασχόλησή του σε δημόσιους ή δημοτικούς φορείς μη κερ-

38. Πρβλ. Νικ. Λίβου, Η απαλλαγή από την ποινή επί ικανοποιήσεως του ζημιωθέντος (Σκέψεις για την ποινική συνδιαλλαγή και την αποκατάσταση του θύματος στο ισχύον ποινικό δίκαιο), ΠοινΧρον Ν΄: 2000, 289-299 (στη συνέχεια ακολουθεί και συναφής μελέτη του Σταύρου Ομήρου Χούρσογλου για τον ποινικό συμβιβασμό στη γαλλική έννομη τάξη) και επιπλέον: Γεωργ. Ν. Τριανταφύλλου, Η συνδιαλλαγή: Προβλήματα από τη ρύθμιση ενός νέου θεσμού, ΠοινΧρον ΜΕ΄: 1995,
1049-1069.
39. Για το σημαντικό αυτό μέτρο της «κοινωφελούς εργασίας» που έχει από
καιρό εισαχθεί και στη χώρα μας επίσης ως τρόπος έκτισης ποινών κατά της ελευθερίας (ά. 64 ΣωφρΚ -ν. 2776/1999), αλλά και ως είδος ποινής στην οποία μετατρέπονται ποινές στερητικές της ελευθερίας γενικά έως 5 έτη (ά. 82 §§ 5 επ. ΠΚ,
όπως τροποπ. με τον ν. 4093/2012) και ως αναμορφωτικό μέτρο για ανηλίκους
(ά. 122 §1.ζ ΠΚ), βλ. το έργο μου, «Ποινική Καταστολή», Αθήνα/ Κομοτηνή:
Α.Ν. Σάκκουλας, 20095, §§ 313 επ., σελ. 387 επ., όπου και περαιτέρω βιβλιογραφία, καθώς και τις αναπτύξεις της Εφης Λαμπροπούλου, Κοινωνιολογία του Ποινικού Δικαίου και των Θεσμών της Ποινικής Δικαιοσύνης, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1999, σελ. 381 επ. Επίσης: Μ. Αναγνωστάκη, Η παροχή κοινωφελούς εργασίας: Κριτική αποτίμηση και πορίσματα έρευνας πεδίου, εις: Τιμητικός Τόμος Καλλιόπης Δ. Σπινέλλη, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2010, 495-544, Κ.Δ. Σπινέλλη, Η εναλλακτική ποινή της κοινωφελούς εργασίας στην Ελλάδα. Ενας θεσμός
ανενεργός, εις: Εθν. Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Εγκληματίες και Θύματα – Αφιέρωμα στη μνήμη Ηλ. Δασκαλάκη, Αθήνα, 2000, 279-304, Ανδρ. Καπαρδή, Ποινές
Μη Στερητικές της Προσωπικής Ελευθερίας στην Κύπρο, εις: Εγκληματολογία και
Ευρωπαϊκή Αντεγκληματική Πολιτική. Προσφορά Τιμής στην Αγλαΐα Τσήτσουρα,
Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2009, 283-302: 296 επ. (όπου και ερευνητικά πορίσματα για την εφαρμογή του θεσμού στην Κύπρο), W. Young, Community
Service Orders, London: Heinemann, 1979 και K. Pease / W. Mc Williams (eds.),
Community Service by Order, Edinburgh: Scottish Academic Press, 1980,
Heinz Cornel (Hrsg.), Neue Kriminalpolitik und Soziale Arbeit, Baden-Baden:
Nomos, 2002, ιδίως σελ. 171 επ. Βλ. ακόμη τη συλλογική έκδοση με ευθύνη των
H.J. Albrecht / W. Schädler ‘‘Community Service, Gemeinnützige Arbeit. A new
option in punishing offenders in Europe’’, Freiburg i.Br.: Max-Planck Institut für
Strafrecht, 1986.
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δοσκοπικού χαρακτήρα, π.χ. σε κηπουρικές εργασίες, δασοπυρόσβεση,
συντροφιά σε ασθενείς ή ηλικιωμένους, κ.λπ. Τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις 108842/ 3.12.1997 και
130433/21.11.200640 και στην υλοποίηση του μέτρου συμμετέχουν
ως φορείς ο Ελλην. Ερυθρός Σταυρός, η Γεν. Γραμματεία Νέας Γενιάς,
ο Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας, διάφοροι Δήμοι ή Κοινότητες, κ. ά.
Κατά την Εισηγητική Εκθεση του συναφούς ν. 3189/2003, το μέτρο,
λόγω του κατ’ εξοχήν διαπαιδαγωγικού του χαρακτήρα, επιβάλλεται
από το Δικαστήριο Ανηλίκων ανεξάρτητα από τη συναίνεση του ανηλίκου ή των γονέων του, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι όταν υπάρχει
έντονη αντίδραση θα επιβληθεί το μέτρο ούτως ή άλλως41. Προσοχή
θα πρέπει να καταβληθεί κατά την εφαρμογή του μέτρου, ώστε το είδος
της εργασίας να μη δημιουργεί ανταγωνισμούς με τους άλλους εργαζόμενους, να μην είναι ιδιαίτερα επίπονο για τον συγκεκριμένο ανήλικο

40. Πρβλ. ΠΛογ, 2006, σελ. 1075 επ., όπου και πίνακας των φορέων που συμμετέχουν στην εφαρμογή του θεσμού της κοινωφελούς εργασίας. Βλ. επίσης: ΑΠ
777/1997, ΠοινΧρον ΜΗ΄: 1998, 240 και ΑΠ 1400/1998, ΠοινΧρον ΜΘ΄:
1999, 738.
41. Κατά την Εισηγητική Εκθεση του ν. 3189/2003, ΚΝοΒ 51: 2003, 1727,
«η αποσύνδεση της επιβολής του μέτρου από ενδεχόμενη συναίνεση του ανήλικου
δράστη ή των γονέων του συντελεί στην αποτελεσματική εφαρμογή του (…). Αυτό δεν σημαίνει ότι όταν υπάρχει έντονη άρνηση θα επιβληθεί το μέτρο, έτσι κι αλλιώς. Απλώς έχει την έννοια ότι όλοι οι παράγοντες του δικαστηρίου προσπαθούν
να περιγράψουν το μέτρο αυτό που δεν είναι πολύ γνωστό στη χώρα μας και να εξηγήσουν τόσο στους γονείς όσο και στον ανήλικο τις κοινωνικοποιητικές επιδράσεις
της κοινωνικής προσφοράς». Ζήτημα βέβαια τίθεται εάν η κοινωφελής εργασία χωρίς τη συναίνεση του ανηλίκου ή των γονέων του έρχεται ενδεχομένως σε αντίθεση με το ά. 22 §4 Συντ. περί απαγορεύσεως της αναγκαστικής εργασίας (πρβλ. ν.δ.
4221/1961). Ωστόσο θεωρώ ότι παρά ταύτα η τέτοιου είδους κοινωφελής εργασία
δεν δημιουργεί προβλήματα συνταγματικότητας, καθώς καλύπτεται από την ειδικότερη (έναντι του Συντάγματος) διάταξη (lex specialis!) του ά. 4 §3 περ. β΄της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κατά την οποία «δεν θεωρείται
ως “αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία” (…) πάσα εργασία ζητουμένη παρά προσώπου κρατουμένου…».
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(καλύτερα να επιβάλλεται σε ανηλίκους άνω των 15 ετών), να του παρέχει τη δυνατότητα εκμάθησης (έστω και σε αρχικά στάδια) κάποιας
τέχνης ή άλλης επικερδούς εργασίας και, επιπλέον, να συνδυάζεται, ει
δυνατόν, με παροχή εργασίας από άλλες, ήδη υπάρχουσες, εθελοντικές
ομάδες42.
η) η (βραχυχρόνια) παρακολούθηση από τον ανήλικο, χωρίς οικονομική του επιβάρυνση, κοινωνικών και ψυχολογικών προγραμμάτων σε κρατικούς, δημοτικούς, κοινοτικούς ή ιδιωτικούς φορείς43,
θ) η (συστηματική) φοίτηση του ανηλίκου σε δημόσιες σχολές
επαγγελματικής ή άλλης εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Τόσο το προηγούμενο μέτρο, όσο και το εδώ αναφερόμενο, είναι προφανές ότι συντελούν σε μια καλύτερη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του ανηλίκου,
και στην παράλληλη ψυχολογική και εκπαιδευτική του στήριξη,
ι) η παρακολούθηση από τον ανήλικο, και πάλι χωρίς οικονομική
επιβάρυνση, ειδικών προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής, καθώς
οι περισσότερες παραβάσεις των ανηλίκων, όπως σημειώθηκε ανωτέρω
(σελ. 249), αφορούν ποινικά αδικήματα Κ.Ο.Κ. και ιδίως την οδήγηση
αυτοκινήτου ή δικύκλου χωρίς σχετική άδεια44. Σημειώνεται ότι και το
42. Το στοιχείο της συνεργασίας με άλλες εθελοντικές ομάδες τονίζεται από
την Κ.Δ. Σπινέλλη σε σημείωμά της στην εφημ. «Τα Νέα» της 27.1.2003, σελ. 57,
όπου μάλιστα επισημαίνεται ότι έως τότε ο αριθμός όσων εν γένει εξέτιαν ποινή κοινωφελούς εργασίας στη χώρα μας δεν έφθανε καν τους 40, την ώρα που, για παράδειγμα, στο Ην. Βασίλειο, υπερέβαινε τους 50.000 ετησίως. Πάντως, κατά νεότερες
πληροφορίες, την εποχή έκδοσης αυτού του βιβλίου (Νοέμβριος 2012) ο αριθμός
των ατόμων που έκαναν χρήση της εν λόγω εναλλακτικής ποινής μόνο σε Αθήνα και
Πειραιά υπολογιζόταν σε 400-500 –βλ. σχτ. δημοσίευμα του Κώστα Ονισένκο στην
εφημ. «Καθημερινή» της 10.11.2012, σελ. 15.
43. Για τον τρόπο με τον οποίο πραγματώνονται σε πολιτείες των ΗΠΑ τέτοια προγράμματα, βλ. ιδίως Μαρ. Τερζόγλου στη μελέτη της: Ο Ν. 3189/2003
για τη αναμόρφωση της ποινικής νομοθεσίας των ανηλίκων, ΠοινΔικ 2003, 11801183: 1181.
44. Πάντως, ενδιαφέρουσα είναι και η πρόταση του Δημ. Δημηνά, Δικηγόρου
και πρ. Επιμελητή Ανηλίκων, (περ. “Αρμενόπουλος”, ΛΗ’ 1984, 346), σε περίπτωση
τροχαίων παραβάσεων των ανηλίκων, αντί για ποινικές κυρώσεις να θεσπισθούν αυ-
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μέτρο αυτό εφαρμόζεται επίσης για πταίσματα (ά. 128 ΠΚ),
ια) η ανάθεση της εντατικής επιμέλειας και επιτήρησης του ανηλίκου σε προστατευτικές εταιρίες ή σε επιμελητές ανηλίκων. Πρόκειται, βεβαίως, για εξωιδρυματικό αναμορφωτικό μέτρο που επιβάλλεται σε σοβαρές περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων του ανηλίκου και που,
συνακόλουθα, απαιτεί ιδιαίτερη ενασχόληση με τον παραβατικό ανήλικο τόσο από πλευράς χρόνου, όσο και από πλευράς ποιοτικών επαφών, με σκοπό την επίβλεψη, τη διαπαιδαγώγηση και τη συμβουλευτική του υποστήριξη (τα θέματα αυτά θα πρέπει να ρυθμίζονται διεξοδικά στην αντίστοιχη δικαστική απόφαση). Το μέτρο αυτό πρέπει, ευλόγως, να επιβάλλεται με ιδιαίτερη περίσκεψη, κυρίως όταν η κατάσταση
είναι μεν σοβαρή, αλλά βρίσκεται ακόμη, έως ένα βαθμό, υπό έλεγχο,
ώστε να μη χρειάζεται η εισαγωγή του ανηλίκου σε ίδρυμα. Την ευθύνη εφαρμογής του μέτρου έχουν οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων
(στις οποίες υπάγονται και οι Στέγες Ανηλίκων, κατωτ. σελ. 444 επ.,
447 επ.) και οι συνεργαζόμενες με αυτές κατά τόπον Υπηρεσίες Επιμελητή Ανηλίκων, και
ιβ) η τοποθέτηση του ανηλίκου σε κατάλληλο κρατικό, δημοτικό, κοινοτικό ή ιδιωτικό45 ίδρυμα αγωγής46, δηλ. ο αναγκαστικός
στηρά διοικητικά μέτρα (π.χ. αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή
του διπλώματος οδήγησης, έστω για ορισμένο χρονικό διάστημα), ώστε και η πρόληψη να είναι αποτελεσματικότερη, αλλά και τα Δικαστήρια Ανηλίκων να αποφορτισθούν από ένα μεγάλο μέρος (60%-80%!) της ύλης τους.
45. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι τα Ιδρύματα Αγωγής Ανηλίκων μπορούν να είναι και “ιδιωτικά”. Όπως, δε, παρατηρεί ο Δικηγόρος και πρ. Επιμελητής Ανηλίκων
Δημ. Δημηνάς (περ. “Αρμενόπουλος”, ΛΗ’ 1984, 313), “είναι (...) απορίας άξιον, πώς
το δαιμόνιο ελληνικό επιχειρηματικό πνεύμα, που δημιούργησε εκατοντάδες ιδιωτικά σχολεία, τεχνικές, επαγγελματικές και παραπανεπιστημιακές σχολές, δεν “έπιασε”
μέχρι σήμερα τον σπουδαίον αυτόν τομέα με την ίδρυση σύγχρονου ιδιωτικού αναμορφωτηρίου, που θα τελούσε βέβαια υπό τον έλεγχο του κράτους και στο οποίο θα
ήταν πρόθυμοι πολλοί γονείς να κλείσουν οι ίδιοι τα παρουσιάζοντα αντικοινωνικές
τάσεις παιδιά τους και να πληρώσουν και με το παραπάνω μάλιστα, αν ήξεραν ότι εκεί
το παιδί τους θα εύρισκε προστασία και σωστή διαπαιδαγώγηση”.
46. Για τα ιδρύματα αγωγής ανηλίκων βλ. ιδίως Β. Ιωαννίδη-Ψυχογιού, Ο θε-
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εγκλεισμός του ανηλίκου σε Ίδρυμα (προς το παρόν λειτουργεί στη
χώρα μας μόνον ένα ίδρυμα, κρατικό, το ίδρυμα αγωγής ανηλίκων αρρένων Νέας Ιωνίας Βόλου - ά. 2 §4 αρ. 7 π.. 36/ 2000 “Οργανισμός
του Υπουργείου Δικαιοσύνης”, ενώ η λειτουργία άλλων δύο ιδρυμάτων
αγωγής (αρρένων Κορυδαλλού και θηλέων Παπάγου) ανεστάλη με το
π.δ. 180/ 1997 ΦΕΚ Α΄ 152). Το αναμορφωτικό αυτό μέτρο μπορεί,
όπως σημειώνεται κατωτ. (σελ. 425 επ.), να επιβληθεί και σε προπαραβατικούς ανήλικους, πράγμα που δυστυχώς σημαίνει συγχρωτισμό
τους με ανηλίκους που είναι δράστες αξιόποινων πράξεων. Θα πρέπει
γενικότερα να επισημανθεί ότι τα ιδρύματα αγωγής (τα παλαιά “αναμορφωτήρια”), λόγω και του κοινοβιακού τους συστήματος47, θεωρούνται στην εποχή μας ότι έχουν πλέον αναχρονιστικό χαρακτήρα και
δεν βοηθούν στη διαπαιδαγώγηση και την κοινωνική ένταξη του ανηλίκου48. Γι’ αυτό και στη θέση τους προωθούνται άλλες μορφές μέτρων,
όπως η ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια
και η δημιουργία μονάδων φροντίδας για ανήλικους κατά το οικογενειακό σύστημα. Εξάλλου, όπως τονίζεται και στη σχετική Εγκύκλιο
της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που παρατίθεται στα παραρτήματα
αυτού του έργου, σελ. 524, ‘‘εάν, παρά τη βαρύτητα της πράξης, η προσωπικότητα του ανηλίκου διαθέτει στοιχεία που καθιστούν τη βελτίωσή του δυνατή σε καθεστώς ελευθερίας, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί
με μη ιδρυματικά αναμορφωτικά μέτρα’’. Πάντως για όσο ακόμη χρόνο χρειασθεί να διατηρηθούν κάποια ιδρύματα αγωγής, το Συμβούλιο
σμός των αναμορφωτικών καταστημάτων/ ιδρυμάτων αγωγής. Παιδαγωγική θεμελίωση και πράξη, Αθήνα: εκδ. Σάκκουλα, 2001, Ν. Παναγιωτόπουλου, Θεσμική διαχείριση της παραβατικότητας και κοινωνικός αποκλεισμός. Ιδρύματα Αγωγής Ανηλίκων, εις: Δ. Καραντινού/ Λ. Μαράτου-Αλιπράντη/ Ε. Φρονίμου (επιμ.), Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα, τ. Α΄, Αθήνα: ΕΚΚΕ, 1996, 407 επ.
(και επανέκδοση 1999, 2002). Για την έννοια και τους σκοπούς του ιδρύματος αγωγής ανηλίκων βλ. και κατωτ., σελ. 335.
47. Πρβλ. Α. Χάιδου, Η ιδρυματική και εξωιδρυματική μεταχείριση των ανηλίκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1990, σελ. 39.
48. Πρβλ. Αγλ. Τρωιάνου-Λουλά, ΝοΒ 30: 1982, 386.
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της Ευρώπης στην προαναφερθείσα θεμελιώδη Σύστασή του R(87)20
για τις “Κοινωνικές Αντιδράσεις στην Παραβατικότητα των Ανηλίκων”, αρ. 13, επιμένει ιδίως να δημιουργούνται ιδρύματα “μικρής δυναμικότητας” και εύκολα προσπελάσιμα, που να παρέχουν δυνατότητα επαφής του ανηλίκου με την οικογένειά του (ανωτ., σελ. 356). Στην
ίδια Σύσταση, υπογραμμίζεται η ανάγκη να περιορίζεται η προσωπική
ελευθερία του ανηλίκου στα ιδρύματα αγωγής “όσο το δυνατόν λιγότερο” (π.χ. με χορήγηση αδειών) και πάντως με αποφάσεις που θα τελούν
υπό δικαστικό έλεγχο.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου (ά. 13 §1 ν. 2231/1995
όπως ισχύει), κατά την εισαγωγή του ανηλίκου στο Ίδρυμα Αγωγής ερευνώνται από το προσωπικό του τελευταίου οι γραμματικές
γνώσεις, οι δεξιότητες, οι κλίσεις και τα λοιπά στοιχεία της προσωπικότητάς του. Με βάση τα στοιχεία αυτά και τον εσωτερικό κανονισμό του Ιδρύματος Αγωγής καταρτίζεται -ή, εν πάση περιπτώσει,
πρέπει κατά τις ρυθμίσεις αυτές, να καταρτίζεται- το πρόγραμμα
αγωγής του, το οποίο περιλαμβάνει την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την πολιτιστική καλλιέργεια, τη φυσική αγωγή
και τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Τα Ιδρύματα Αγωγής ή ιδιαίτερα τμήματά τους μπορούν να εξειδικεύονται ανάλογα με το είδος της εκπαίδευσης ή της επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχουν.
Τα παρεχόμενα στα Ιδρύματα Αγωγής Ανηλίκων μαθήματα
στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης μπορούν να διεξάγονται σε δημόσια σχολεία κάθε περιοχής. Ειδικό πιστοποιητικό, ανάλογα με
την περίπτωση, εκδίδεται για την παρεχόμενη επαγγελματική κατάρτιση, από το Ίδρυμα ή από προγράμματα στα οποία τούτο συμπράττει.
Στους ανήλικους που έχουν εισαχθεί στα Ιδρύματα Αγωγής
λόγω επιβολής αναμορφωτικού μέτρου ή λόγω δυσχερειών κοινωνικής προσαρμογής, ο Δικαστής Ανηλίκων μπορεί να χορηγεί
άδεια δοκιμασίας ή άδεια για λόγους υγείας. Η άδεια δοκιμασίας
χορηγείται ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του Διευθυντή του
Ιδρύματος και έχει διάρκεια έως έξι (6) μήνες, η οποία μπορεί να
παραταθεί έως άλλους έξι (6) μήνες. Η τμηματική χορήγησή της
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είναι επίσης δυνατή. Η άδεια για λόγους υγείας χορηγείται ύστερα
από αιτιολογημένη έκθεση του ιατρού του καταστήματος και αφορά κατ’ οίκον νοσηλεία.
Δυνατή είναι επίσης η χορήγηση από τον Διευθυντή του
Ιδρύματος αδειών διάρκειας έως είκοσι (20) ημερών για έκτακτες
οικογενειακές ανάγκες, για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών αναγκών, αναγκών της επαγγελματικής κατάρτισης και κατά τις περιόδους εορτών. Αν συντρέχει επιτακτική ανάγκη, άδεια διάρκειας
έως είκοσι (20) ημέρες χορηγεί και ο Υπουργός Δικαιοσύνης ύστερα από πρόταση του Διευθυντή του Ιδρύματος.

(ββ) Τα θεραπευτικά μέτρα
Όσον αφορά τα θεραπευτικά μέτρα (ά. 123 ΠΚ), αυτά επιβάλλονται στον ανήλικο49 υποχρεωτικά από το Δικαστήριο, εφόσον, κατ’ ορθή ερμηνεία50, έχει διαπραχθεί από αυτόν αξιόποινη πράξη πλημμεληματικού ή κακουργηματικού χαρακτήρα (όχι πταισματικού!) και εφόσον η κατάστασή του απαιτεί ιδιαίτερη μεταχείριση, ιδίως, δε (ενδεικτική η αναφορά!): αν αυτός πάσχει από ψυχική ασθένεια ή τελεί σε νοσηρή διατάραξη των πνευματικών του λειτουργιών, ή από οργανική νόσο ή κατάσταση που του δημιουργεί σοβαρή σωματική δυσλειτουργία
(π.χ. τυφλός, κωφάλαλος, επιληπτικός, στο μέτρο κατά το οποίο αυτό έχει επίδραση στην ψυχική και πνευματική υγεία του ανηλίκου) ή
του έχει γίνει έξη η χρήση οινοπνευματωδών ποτών ή ναρκωτικών ουσιών και δεν μπορεί να την αποβάλει με τις δικές του δυνάμεις, ή εμφα49. Παλαιότερα υπήρχε διχογνωμία ως προς το κατά πόσον τα θεραπευτικά
μέτρα επιβάλλονται και σε εφήβους, ή μόνο σε παιδιά (πρβλ. Παν Καίσαρη εις: ΠοινΧρον Μ΄: 1990, 124-125). Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ορθότερη και σχεδόν αυτονόητη την πρώτη άποψη, ότι δηλ. τα μέτρα αφορούν και παιδιά και εφήβους, και
τούτο όχι μόνο διότι ο νόμος δεν κάνει διάκριση, αλλά και διότι έτσι εξυπηρετείται
καλύτερα και με πνεύμα επιείκειας το συμφέρον του ασθενούντα ανηλίκου.
50. Βλ. αντί άλλων: Κ.Δ. Σπινέλλη, Σχολιασμός του ά. 123 ΠΚ, αριθμ. 5, σελ.
1454, στη Συστηματική Ερμηνεία ΠΚ, 2005.
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νίζει ανώμαλη καθυστέρηση στην πνευματική και την ηθική του ανάπτυξη. Στη χώρα μας ισχύουν τα εξής (κατά σειρά βαρύτητας) θεραπευτικά μέτρα:
α) ανάθεση της υπεύθυνης επιμέλειας του ανηλίκου στους γονείς, στους επιτρόπους του ή στην ανάδοχη οικογένεια,
β) ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου σε προστατευτικές
εταιρείες ή σε επιμελητές ανηλίκων,
γ) παρακολούθηση από τον ανήλικο συμβουλευτικού θεραπευτικού προγράμματος (π.χ. στο ΚΕ.Θ.Ε.Α.), και
δ) παραπομπή του ανηλίκου σε θεραπευτικό ή άλλο κατάλληλο κατάστημα. Το μέτρο αυτό, που κατά το προγενέστερο (προ του
2003) δίκαιο αποτελούσε το μοναδικό θεραπευτικό μέτρο, επιτρέπεται πλέον να επιβληθεί μόνον όταν τα άλλα τρία θεραπευτικά μέτρα δεν
επαρκούν για την αντιμετώπιση των αναγκών του ανηλίκου.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις τα μέτρα που προβλέπονται στις περιπτώσεις α’ ή β΄ μπορεί να επιβληθούν σε συνδυασμό με το βαρύτερο
μέτρο που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄.
Τα θεραπευτικά μέτρα διατάσσονται ύστερα από προηγούμενη διάγνωση και γνωμοδότηση από εξειδικευμένη ομάδα ιατρών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι κατά περίπτωση υπάγονται
σε Μονάδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή σε ιατρικά κέντρα υγείας
ή κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα. Η γνωμοδότηση αυτή δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για το Δικαστήριο, αλλά, όπως εν γένει συμβαίνει και στις πραγματογνωμοσύνες, η απόρριψή της προϋποθέτει ειδική
αιτιολογία από το Δικαστήριο. Χρήσιμο, βέβαια, για την επιτυχή εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου, είναι να υπάρχει η συνεργασία με τον ανήλικο και την οικογένειά του.
Τα θεραπευτικά μέτρα επιβλήθηκαν πολύ σπάνια στη πράξη και
τούτο όχι μόνο διότι κατά την πρώτη φάση της κοινωνικής έρευνας
είναι ιδιαίτερα δύσκολη η διάγνωση της ανάγκης από τους επιμελητές51 και η τοποθέτηση του πάσχοντα ανηλίκου σε “κατάλληλο θερα51. Αλλωστε, ψυχολογική έρευνα της προσωπικότητας του ανηλίκου σπάνια
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πευτικό ίδρυμα για ανηλίκους”52, αλλά και για τον πρόσθετο λόγο ότι
από το 1954 υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις στην ελληνική νομοθεσία (ά. 12 και 11 του ν.δ. 3084/1954 και, αργότερα, ά. 13 και 14
του Ν. 1728/198, ήδη, δε, ά. 30 - 32 ν. 3459/2006 – Κώδικας Νόμων
για τα Ναρκωτικά) για τους εξαρτημένους από τις ναρκωτικές ουσίες,
οι οποίοι αποτελούν και τη βασική κατηγορία νεαρών προσώπων που
χρειάζονται σήμερα τέτοια “θεραπευτικά μέτρα”. Υπό το πρίσμα αυτό, η
διάταξη του ά. 123 § 3 ΠΚ, στο μέτρο που αφορά πρόσωπα με έξη ναρκωτικών ουσιών, αποτελεί ρύθμιση, που θέτει απλώς ένα γενικό πλαίσιο και παραπέμπει ως προς την εξειδίκευση αυτού του πλαισίου στις
διατάξεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Διάρκεια των αναμορφωτικών κ.λπ. μέτρων.
Αντικατάσταση, άρση και δεδικασμένο
Η διάρκεια των αναμορφωτικών και των θεραπευτικών μέτρων
δεν καθορίζεται επακριβώς εκ των προτέρων. Ακόμη και με τον νόμο
3189/2003, που τροποποίησε το ά. 122 § 3 ΠΚ, το δικαστήριο ορίζει ως προς τα αναμορφωτικά μέτρα απλώς τη μέγιστη διάρκεια. Προφανώς η διάρκεια του μέτρου συναρτάται κυρίως με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα που απαιτείται από τις ανάγκες και τις προοπτικές του
ανηλίκου για βελτίωση της συμπεριφοράς του και κοινωνική επανένταξη. Μάλιστα, προβλέπεται περίοδος προστατευτικής επίβλεψης του
ανηλίκου από Επιμελητή Ανηλίκων μετά την έκτιση του πρώτου και
του δεύτερου, κατά σειρά, από τα αναμορφωτικά μέτρα, δηλ. της επίπληξης και της ανάθεσης της επιμέλειας σε γονείς ή επιτρόπους (ά. 10
§3 π.δ. 49/1979 Περί Λειτουργίας της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων).
Σε κάθε περίπτωση, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, το Δικαστήγίνεται, παρά τη σχετική πρόβλεψη του ά. 239 §2 ΚΠΔ - πρβλ. Αγγ. Πιτσελά, 20086,
σελ. 236 σημ. 344 και σελ. 206 σημ. 255.
52. Δημ. Δημηνά, Η ανάγκη εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας ανηλίκων, περ.
“Αρμενόπουλος”, ΛΗ΄: 1984, 339-349: 344.
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ριο Ανηλίκων που επέβαλε το αναμορφωτικό μέτρο μπορεί οποτεδήποτε να το αντικαταστήσει με άλλο, ηπιότερο ή και αυστηρότερο (όχι,
όπως, και με ποινικό σωφρονισμό, καθώς τέτοια δυνατότητα δεν προβλέπεται στο ά. 124 ΠΚ), εάν το κρίνει αναγκαίο, ή και να το άρει, εάν
το μέτρο εκπλήρωσε ήδη τον σκοπό του. Επίσης, το δικαστήριο μπορεί, έπειτα από γνωμοδότηση της προαναφερθείσας ομάδας εμπειρογνωμόνων, να άρει το επιβληθέν θεραπευτικό μέτρο, ή να το αντικαταστήσει με άλλο αντίστοιχο θεραπευτικό, ή ακόμη και να αντικαταστήσει το αναμορφωτικό μέτρο με θεραπευτικό53, και αντιστρόφως. Εξάλλου, κατά καινοτομία του ν. 3189/2003, θεσπίζεται έλεγχος από το δικαστήριο μετά την πάροδο ενός έτους από την επιβολή του μέτρου, για
να διαπιστωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων για αντικατάσταση ή
άρση του (ά. 124 ΠΚ).
Περαιτέρω, τα αναμορφωτικά μέτρα που επέβαλε το δικαστήριο
παύουν αυτοδικαίως, όταν ο ανήλικος συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας του, αλλά μπορούν να παραταθούν με ειδικά αιτιολογημένη
απόφαση του δικαστηρίου, έως το 21ο έτος του. Ομοίως, τα θεραπευτικά μέτρα επιτρέπεται να παραταθούν και μετά το 18ο έτος, και το πολύ έως το 21ο του υποβαλλόμενου σε αυτά ανηλίκου, έπειτα από γνωμοδότηση της ομάδας εμπειρογνωμόνων (ά. 125 ΠΚ), οπότε ο ανήλικος δράστης τυγχάνει θεραπευτικής μεταχείρισης σύμφωνα με το ά. 69
ΠΚ, εφόσον βέβαια συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης αυτής
περί ακαταλογίστου, επικινδυνότητας και απειλούμενης ποινής άνω
των 6 μηνών˙ διαφορετικά θα εφαρμοσθεί στην περίπτωσή του, εφόσον και πάλι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, η γενικότερη νομοθεσία που ισχύει για τις υπηρεσίες υγείας54.
Τέλος, σημειώνεται ότι στις κυρώσεις που επιβάλλονται σε ανηλίκους δεν υπάρχει δεδικασμένο, δεδομένου ότι, όπως αναφέρθηκε, τα μεν
53. ΔικΑνηλΑθ 57/ 1955, ΠοινΧρον Ε’: 1955, 200 και σύμφωνο σχόλιο της
Σ. Κόρμαλη.
54. Ιδίως ά. 95 §2 ν. 2071/ 1992 και ά. 16 ν. 2716/ 1999 περί ακούσιας νοσηλείας για άτομα με ψυχικές διαταραχές
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αναμορφωτικά μέτρα μπορούν να αντικαθίστανται με άλλα, να αίρονται ή και να αντικαθίστανται με θεραπευτικά (ά. 124 ΠΚ), η δε ποινή
του ποινικού περιορισμού μπορεί και αυτή (πρβλ. κατωτ., σελ. 419) να
αντικαθίσταται με ελαττωμένη ποινή κατά της ελευθερίας εάν ο νεαρός
κατάδικος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του προτού αρχίσει η εκτέλεση της απόφασης (ά. 131 ΠΚ)55.

(γ) Οι «έφηβοι»
Μια τρίτη κατηγορία ανηλίκων, σύμφωνα με τις αρχικές διατάξεις
του Ποινικού Κώδικα 1950 αφορούσε τους επονομαζόμενους από τον
Κώδικα αυτόν “εφήβους” και κάλυπτε τις ηλικίες μεταξύ 12ου και 17ου
έτους συμπληρωμένων.
Τα νέα όρια ηλικίας των «εφήβων»
Ηδη με τη μεταρρύθμιση του ν. 3189/2003, δεν γίνεται πλέον
λόγος για “εφήβους”, αλλ’ απλώς για ανηλίκους συγκεκριμένης ηλικίας, της οποίας τα όρια εκτείνονται από το 13ο έως το 18ο έτος συμπληρωμένα. Η αύξηση αυτή των ηλικιακών ορίων ανάγεται κατά βάση σε
μια ορθολογικότερη και επιεικέστερη αντίληψη για τον τρόπο αντιμετώπισης των σύγχρονων εφήβων, οι οποίοι άλλωστε, μολονότι εμφανίζουν πρωιμότερη από άλλοτε βιοσωματική-σεξουαλική ωρίμαση56,

55. Πρβλ. Κ.Δ. Σπινέλλη, 1992, σελ. 97. Πρβλ. ΑΠ 1733/2006, ΠοινΧρον
ΝΖ΄: 2007, 794=ΠοινΔικ2007, 394.
56. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο σε ορισμένα γενετήσια αδικήματα,
όπως η αποπλάνηση ανηλίκου, η προστατευτέα ηλικία μετατέθηκε σε πρωιμότερο
στάδιο (πρβλ. τη σχτ. Εισηγητική Εκθεση του ν. 1272/1982, όπου διατυπώνεται το
επιχείρημα ότι η αλλαγή του ηλικιακού ορίου οφείλεται στο ότι κατά τη νεότερη εποχή οι ανήλικοι (ως πιθανά θύματα) ωριμάζουν πλέον από βιοσωματική άποψη ενωρίτερα. Το επιχείρημα πάντως αυτό δεν ισχύει για τη νομοθεσία περί ανηλίκων του
ν. 3189/2003, καθώς σ’ αυτήν έπρεπε να γίνει προσαρμογή με το ηλικιακό όριο των

486

VII. Θεσμικό πλαίσιο

όμως, λόγω σπουδών, ανέσεων κ.λπ., αργούν πλέον περισσότερο να εισέλθουν στον σκληρό χώρο της βιοπάλης και ν’ αποκτήσουν έτσι την
ωριμότητα της ζωής (πρβλ. και ανωτ., σελ. 51 και σημ. 62). Σχετίζεται,
όμως, η αύξηση αυτή του ορίου ηλικίας, ιδίως ως προς το καταληκτικό
όριο των 18 ετών συμπληρωμένων, και με μια εύστοχη προσπάθεια του
νομοθέτη να εναρμονίσει το όριο της ποινικής ενηλικότητας με εκείνο της αστικής ενηλικότητας (18ο έτος συμπληρωμένο: ά. 127 ΑΚ ex
contrario), που συμπίπτει άλλωστε κατ’ αρχήν με την ικανότητα για
σύναψη γάμου (ά. 1530 ΑΚ), με το δικαίωμα του εκλέγειν57 και με το
δικαίωμα κατοχής διπλώματος αυτοκινήτου58. Ειδικά, πάντως, ως προς
την είσοδο και παραμονή ανηλίκων σε κέντρα διασκεδάσεων και αμιγή
μπάρ όπου γίνεται κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, το όριο ηλικίας είναι τα 17 έτη59. Εξάλλου, σύμφωνα με το ά. 8 §3 π.δ. 100/ 2000
18 ετών ενηλικότητας, που αφορά την ποινική μεταχείριση ανηλίκων δραστών υπό
το πρίσμα της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν. 2101/1992).
57. ά. 51§3 Συντ. και ά. 4§1 π.δ.26/2012 περί νομοθεσίας για την εκλογή
βουλευτών.
58. ά. 94 Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας- ν. 2696/1999 όπως ισχύει και Υπ.
Απόφ. (Μεταφορών) 58930/480/99- ΦΕΚ Β’ 526 και ΚΝοΒ 47: 1999, 945, με
τίτλο: Αδειες οδήγησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και τετρακύκλων, όπως ισχύει. Πάντως, σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις, η νομοθεσία μας προβλέπει διαφορετικά ηλικιακά όρια. Ετσι, όσον αφορά την υποχρέωση στράτευσης στις ένοπλες δυνάμεις, αυτή δεν συμπίπτει με το 18ο έτος της ηλικίας, αλλ’ αρχίζει λίγο αργότερα, δηλ.
“από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο οι έλληνες διανύουν το 19ο έτος” (ά.
1 ν. 3421/2005 περί Στρατολογίας των Ελλήνων, όπως ισχύει). Ο λόγος αυτής της
μικρής παρέκκλισης από το όριο των 18 ετών ανάγεται προφανώς στην ανάγκη να
ολοκληρωθούν πρώτα οι εγκύκλιες σπουδές των μαθητών στο Λύκειο.
59. Βλ. ά. 1 π.δ. 36/1994 όπως συμπλ. με το ά. 1 π.δ. 350/2003, ΠοινΧρον
ΝΔ΄: 2004, 205. Πάντως η διάταξη αυτή δεν φαίνεται να τυγχάνει εφαρμογής, δεδομένου ότι σύμφωνα με την ευρωπαϊκή έρευνα ESPAD, που διεξάγεται ανά τετραετία στα σχολεία για τα οινοπνευματώδη και άλλες ουσίες, η Ελλάδα κατατάσσεται
9η σε σύνολο 35 χωρών στην κατανάλωση αλκοόλ κατά τους τελευταίους 12 μήνες,
με 87% των ερωτηθέντων μαθητών να απαντούν θετικά –βλ. σημείωμα της Ιφιγένειας Διαμαντή στην εφημ. «Καθημερινή» της 6.3.2011, σελ. 28, με τίτλο: «Ποτά
σε ανηλίκους, παρά την απαγόρευση».
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για την εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας σε διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου: «Όλα τα τηλεοπτικά προγράμματα
(εκτός των διαφημιστικών μηνυμάτων και των μηνυμάτων τηλεπώλησης) κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό της δυσμενούς επίδρασης που μπορεί να έχει το περιεχόμενό τους στη προσωπικότητα και στην εν γένει ηθική και πνευματική ανάπτυξη των ανηλίκων», ως όριο, δε, αυτής της ανηλικότητας τίθεται ερμηνευτικά το 18ο
έτος60. Άλλωστε, το 18ο έτος (όμως, μη συμπληρωμένο) αποτελεί και
το ηλικιακό ανώτατο όριο για την εφαρμογή των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ά. 1) και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών (ά.
1 §1), οι οποίες, μάλιστα, ως διεθνείς συμβάσεις επικυρωμένες με νόμο
από τη χώρα μας (ν. 2101/1992 και ν. 2502/1997, αντίστοιχα), έχουν
κατ’ ά. 28 §1 Συντ. αυξημένη τυπική ισχύ.
Σημειώνεται ότι σε πρακτικό επίπεδο, η συμπλήρωση ενός ηλικιακού έτους, π.χ. του 18ου έτους, συντελείται με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας που αντιστοιχεί στην ημερομηνία γέννησης του ανηλίκου, η δε ηλικία αυτή προκύπτει από επίσημα έγγραφα, όπως η ληξιαρχική πράξη γέννησης του ανηλίκου61 ή πιστοποιητικό δήμου62. Πάντως
πρόβλημα προκύπτει όταν αυτός που υποστηρίζει ότι είναι ανήλικος
60. Το όριο αυτό δεν προκύπτει από το κείμενο της διάταξης του π.δ.
100/ 2000, ούτε και από την Υπουργική Απόφαση 6138/Ε/17.3.2000, ΦΕΚ
Β΄345/17.3.2000 και στο έργο των Ι.Κ. Καράκωστα/ Αθ.Δ. Τσεβά, Η Νομοθεσία
των ΜΜΕ, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 20032, σελ. 836-844. Σύμφωνα και με την προφορική διερεύνηση του ζητήματος, στην οποία προέβην σε επικοινωνία μου με τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης Ιωάννη Λασκαρίδη την 27.11.2012, το όριο αυτό προσδιορίζεται από τις γενικές αρχές του δικαίου και συγκεκριμένα από τη διάταξη του ά. 127 ΑΚ, που κάνει λόγο για το 18ο
έτος. Για τον τρόπο ερμηνείας από το ΕΣΡ αυτών των διατάξεων περί κατατάξεως
των τηλεοπτικών προγραμμάτων σε πέντε κατηγορίες, βλ. π.χ. περ. Δίκαιο Μέσων
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, 2004, σελ. 123 και 440, όπου παρατίθενται και σχολιάζονται οι υπ’ αριθμ. 369/2003 και 247/2004 αποφάσεις του ΕΣΡ.
61. ΑΠ 279/1959, ΠοινΧρον Ι΄: 1960, 94.
62. ΑΠ 1107/1993, ΠοινΧρον ΜΓ΄: 1993, 833.
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δεν έχει καθόλου νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως συνήθως συμβαίνει
με αλλοδαπούς δράστες, που εξαφανίζουν τα έγγραφα αυτά όταν φθάνουν στη χώρα μας. Ηδη προωθείται ρύθμιση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ώστε σε τέτοια περίπτωση να διατάσσεται αρμοδίως η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, π.χ. μέσω εξέτασης της θέσης των δοντιών
μέσα στα ούλα, ώστε να διακριβώνεται έτσι η πραγματική ηλικία63.
Εξάλλου, η ηλικία του ανηλίκου, όταν αφορά τον χρόνο τέλεσης
της αξιόποινης πράξης του, λαμβάνεται υπόψη τόσο για τον προσδιορισμό των ποινικών κυρώσεων που ενδέχεται να του επιβληθούν (π.χ. η
ποινή του ποινικού σωφρονισμού του επιβάλλεται μόνον όταν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του), όσο και για τον προσδιορισμό
του καθ’ ύλην Δικαστηρίου Ανηλίκων που θα επιληφθεί της υπόθεσής
του. Σε περιπτώσεις μεταβολής του ορίου ανηλικότητας (π.χ. από τα
17 στα 18 έτη)64 και εφόσον η μεταβολή αυτή γίνεται μεταξύ πρώτου
και δευτέρου βαθμού, ανακύπτει ζήτημα καθ’ ύλην αρμοδιότητας Δικαστηρίου –βλ. κατωτ., σελ. 434 και σημ. 115.
Ηλικία ποινικής ευθύνης σε χώρες της Ευρώπης
Για λόγους συγκριτικού δικαίου, χρήσιμο είναι να επισημανθούν
εδώ ορισμένα δεδομένα για τα ηλικιακά όρια ποινικής ευθύνης που
ισχύουν σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης. Τα σχετικά στοιχεία έχουν
αντληθεί από την εργασία μου “A typology of juvenile justice systems
in Europe”, που υποβλήθηκε στο Συμβούλιο της Ευρώπης κατά διάρκεια συμμετοχής μου στην επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που κατήρτισε
τη Σύσταση R (2003) 2065:

63. Βλ. σχτ. ειδησεογραφία στην εφημ. «Τα Νέα» της 9.1.2013, σελ. 15.
64. Για το θέμα αυτό βλ. ιδίως τον σχολιασμό του Ι. Σκορδαλού στο ά. 121
ΚΠΔ, αριμ. 2, σελ. 515 εις: Λ. Μαργαρίτη (επιμ.), Κώδικας Ποινικής Δικονομίας.
Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τ. 1, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 20112.
65. Η μελέτη αυτή δημοσιεύθηκε στον Τιμητικό Τόμο για την Καθηγήτρια
Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Αθήνα/ Βρυξέλλες: Νομική Βιβλιοθήκη/
Bruylant, 2003, τ. Α΄, 251-273.
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Όλα τα νομικά συστήματα αναγνωρίζουν ένα ελάχιστο όριο ηλικίας, κάτω από το οποίο ένα νεαρό πρόσωπο δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνο για τις πράξεις του. Στις περισσότερες χώρες, αυτό
το όριο ηλικίας είναι περί τα 14 έτη, με αρκετές διαφοροποιήσεις ανά χώρα (π.χ. Αγγλία και Ουαλία [10], Κύπρος [10], Τουρκία [12]). Υπάρχει μικρότερη διαφοροποίηση ως προς την ηλικία στην οποία ένα πρόσωπο παύει να θεωρείται ανήλικο σε σχέση με τις ποινικές διαδικασίες
(ανώτατο όριο ανηλικότητας): Η ηλικία αυτή σε όλες σχεδόν τις χώρες
είναι τα 18 έτη. Επιπροσθέτως, ένας σημαντικός αριθμός χωρών αναγνωρίζει μιαν ιδιαίτερη ηλικιακή κατηγορία “μετεφήβων” για την περίοδο από 18 έως 21 ή ακόμη και έως τα 25 έτη (π.χ. Γερμανία και Ελβετία).
Σε ορισμένες περιπτώσεις, νεαροί ενήλικες αυτής της κατηγορίας μπορούν να έχουν, στο πλαίσιο των (ποινικών) νόμων, την ίδια μεταχείριση
με τους ανηλίκους (ανάλογα, βέβαια, με την πνευματική και κοινωνική
τους ωριμότητα και τις εκάστοτε προσωπικές περιστάσεις)66.

(αα) Ο ποινικός σωφρονισμός
Οι αδυναμίες των προγενέστερων ρυθμίσεων για τον ποινικό
σωφρονισμό σε εφήβους
Όπως τονίσθηκε ήδη κατ’ επανάληψη, η εφηβεία αποτελεί, τρόπόν τινα, το κατώφλι για την ωριμότητα (πρβλ. ανωτ., σελ. 50). Γι’ αυ-

66. Πρβλ. νεότερα στοιχεία για τα ελάχιστα ηλικιακά όρια ποινικού σωφρονισμού και εγκλεισμού ανηλίκων σε σημείωμα του Συνήγορου του Πολίτη από
1.4.2010:
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/deltia-typoy/paratiriseis-toysynigoroy-toy-politi-sto-nomoschedio-gia-tin-parabatikotita-ton-anilikon Για
τα ηλικιακά όρια των επιμέρους νομοθεσιών από άποψη εξελικτικής ψυχολογίας
και αντεγκληματικής πολιτικής, αλλά και σύγχρονου θεσμικού πλαισίου, βλ. ιδίως: Carola Heitlinger, Die Altersgrenze der Strafmündigkeit. Eine Untersuchung
entwicklungspsychologischer und kriminalpolitischer Aspekte unter besonderer
Berücksichtigung der neueren Rechtsentwicklung in Europa, Hamburg: Verlag
Dr. Kovač, 2004.
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τό και η κατά τεκμήριο ικανότητα προς καταλογισμό είναι εδώ σαφώς
πιο αυξημένη σε σχέση με την παιδική ηλικία, αλλ’ όχι ακόμη πλήρης67.
Συνακόλουθα, ο νομοθέτης δεν αρκείται πλέον, για την ποινική μεταχείριση του ανηλίκου και την επιβολή ποινής (εν προκειμένω: του ποινικού σωφρονισμού, κατ’ ά. 127 ΠΚ), στο τυπικό κριτήριο της ηλικίας, αλλ’ επιβάλλει στον εφαρμοστή του δικαίου να εξετάζει, επιπλέον, το
πραγματικό επίπεδο ωριμότητας του κάθε εφήβου, αλλά και την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα επιβολής σ’ αυτόν μιας ποινικής κύρωσης.
Αποφεύγει, ωστόσο, ο νομοθέτης να θέσει ως βάση αυτής της εξέτασης
το παλαιό και αμφισβητούμενο (λόγω αοριστίας) κριτήριο του ενεργείν “μετά διακρίσεως”, έστω και αν αυτό έχει διατηρηθεί σε αντίστοιχες
διατάξεις του αστικού μας δικαίου περί αδικοπραξίας για ηλικίες 1014 ετών (ά. 917 ΑΚ68). Άλλωστε πρόκειται για κριτήριο που παραπέμπει εννοιολογικά στη μειωμένη ικανότητα για καταλογισμό του ά. 36
ΠΚ και που αποτελεί, έτσι, ένα γενικότερα αυτονόητο προαπαιτούμενο, κατ’ ά. 14 ΠΚ, για την επιβολή ελαφρότερης ποινής στον ανήλικο.
Στο προγενέστερο δίκαιο (έως το 2010), για να θεωρηθεί ένας
ανήλικος από το Δικαστήριο ότι έχει ποινική ευθύνη και να του επιβληθεί ποινή, απαιτείτο να εμφανίζει μία κατάσταση προσωπικότητας τέτοια, ώστε, σε συνδυασμό και με τις περιστάσεις τέλεσης της πράξης

67. Πρβλ. και Αγγ. Πιτσελά, 20086, σελ. 57: «Ακόμη και οι ποινικά υπεύθυνοι
ανήλικοι (βλ. τίτλο του άρθρου 127 ΠΚ) έχουν “ελαττωμένη” ποινική ευθύνη, είναι
λιγότερο υπεύθυνοι για τις πράξεις τους από τους ενηλίκους ή έχουν μια οιονεί περιορισμένη ικανότητα για καταλογισμό, ανάλογα με την ηλικία στην οποία βρίσκονται». Πάντως, κατά ορισμένους άλλους συγγραφείς, όπως ο Χρ. Δέδες (Δογματικά
Προβλήματα του Δικαίου Ανηλίκων, Νομικό Βήμα, 24: 1976, 241-249, ιδίως 246),
κάποιοι ανήλικοι δράστες έχουν πράγματι ικανότητα προς καταλογισμό, αλλ’ αυτή,
εφόσον πρόκειται να επιβληθεί ποινικός σωφρονισμός, απαιτείται να διαπιστώνεται
κάθε φορά από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς δηλ. να τεκμαίρεται η ύπαρξή
της, όπως συμβαίνει με τους ενήλικες.
68. Ως προς τον τρόπο ερμηνείας αυτής της διάταξης από τη νομολογία των
δικαστηρίων μας, βλ. π.χ. ΑΠ 731/2008, ΝοΒ 58: 2010, 67=ΕλλΔνη 51: 2010,
394.
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του (πρβλ. ά. 79 ΠΚ), η επιβολή ποινής να είναι ο (μόνος) αναγκαίος
τρόπος “για να συγκρατηθεί [ο ανήλικος] από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων” (παλαιό ά. 127§1 ΠοινΚ). Πρωταρχικό κριτήριο για
επιβολή ποινής σε ανήλικο αυτής της ηλικίας αποτελούσε, λοιπόν, η λεγόμενη αρνητική πρόγνωση69, που σχετίζεται συνήθως με την πιθανότητα του ανηλίκου να υποτροπιάσει (το είδος της υποτροπής είναι πάντως θέμα για το οποίο δεν υπάρχει σύγκλιση επιστημονικών απόψεων, όπως επίσης δεν έχουν αποσαφηνισθεί τα κριτήρια με τα οποία αξιολογείται η θετική ή αρνητική πρόγνωση, πολύ περισσότερο, μάλιστα,
όταν η αρνητική πρόγνωση συνδέεται με την αόριστη έννοια της επικινδυνότητας70).
Επειδή, από την άλλη πλευρά, η μοναδική ποινή που μπορεί να
69. Για τα προβλήματα και τον τρόπο χειρισμού τέτοιων υποθέσεων με προγνωστικό περιεχόμενο, βλ. π.χ. Νικ. Λίβου, Προγνωστικές αποφάσεις στο Ποινικό Δίκαιο, ΠοινΧρον ΝΒ΄: 2002, 1008-1012, ενώ σε γενικότερο επίπεδο κινείται
η εκτενής μονογραφία του Bernd-Uwe Loll: Prognose der Jugendkriminalität von
Deutschen und Ausländern, Wiesbaden: BKA-Forschungsreihe, 1990. Από πλευράς βρετανικού δικαίου, βλ. επίσης τη μελέτη: J. Copas/ P. Marshal/ R. Tarling,
Predicting Re-offending for Discretionary Conditional Release, Home Office
Research and Statistics Directorate, London: Home Office Research Study, No
150, 1996. Η Αθαν. Π. Συκιώτου στη μελέτη της: Η αυστηρότητα της αντεγκληματικής πολιτικής για τους ανήλικους δράστες, εις: Αγγ. Πιτσελά (επιμ.), Ο Δρόμος
προς τη Δικαιοσύνη. Συνέδριο προς τιμή του ομότ. Καθηγητή Στέργιου Αλεξιάδη,
Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2012, 167-179: 170, θεωρεί τις «προγνωστικές» αυτές διατάξεις και τις εκεί προβλεπόμενες ποινές ως αμφιβόλου συνταγματικότητας (ά. 2 § 1 και 5 § 1 Συντ.), καθώς οι ποινές αυτές απειλούνται όχι για κάποια συγκεκριμένη πράξη, αλλά αποκλειστικά για την προσωπικότητα του δράστη.
70. Όπως χαρακτηριστικά επισημάνθηκε, σε μια τέτοια περίπτωση «υπάρχει
κίνδυνος να υπερεκτιμηθεί η τάση για υποτροπή του ανηλίκου, αφού ως γνωστόν η
έννοια της επικινδυνότητας είναι μια αυθαίρετη κατασκευή που αντανακλά κατάλοιπα της λομπροζιανής θεωρίας για το έγκλημα» -βλ. Αθ. Συκιώτου, Η ευνοϊκότερη μεταχείριση των ανηλίκων δραστών από το δίκαιο ανηλίκων: Πραγματικότητα
ή ένας όμορφος μύθος;, εις: Τιμητικός Τόμος Καλλιόπης Δ. Σπινέλλη, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2010, 1003-1027: 1014 και σημ. 34. Για την έννοια της
επικινδυνότητας βλ. και ανωτ., σελ. 84 σημ. 31 και σελ. 369 σημ. 98.
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επιβληθεί σε έφηβο και μάλιστα χωρίς αυτό να ελέγχεται από τον Άρειο
Πάγο (ΑΠ 196/1969, ΠοινΧρον ΙΘ΄: 1969, 353), είναι, όπως σημειώθηκε ήδη, ο λεγόμενος ποινικός σωφρονισμός. Πρόκειται για μια “ιδιάζουσα” ποινή για ανηλίκους που συνεπάγεται τον αναπόφευκτο εγκλεισμό τους σε κατάστημα κράτησης (φυλακή), καταβάλλονταν προσπάθειες από τα δικαστήρια ήδη κατά το προγενέστερο δίκαιο (προ του
2010) να αποφεύγεται στο μέτρο του δυνατού, η επιβολή αυτής της
ποινικής κύρωσης71 και να γίνεται χρήση της, ως “έσχατου καταφύγιου” (last resort, ultimum refugium!), σύμφωνα και με τη Διεθνή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Παιδιού (ά. 37 περ. β΄72), μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η προσωπικότητα του ανηλίκου και οι περιστάσεις
τέλεσης της αξιόποινης πράξης του δικαιολογούσαν κάτι τέτοιο, δηλ.
προπάντων σε περιπτώσεις βίαιης, μακροχρόνιας και επίμονης παραβατικότητας73. Τούτο άλλωστε ρητά προβλέπεται και από τον Κανόνα υπ’ αρ. 17.1 περ. γ’ του Πεκίνου, κατά τον οποίο “στέρηση της ελευθερίας δεν επιβάλλεται, εκτός αν ο ανήλικος κηρύχθηκε ποινικά υπεύθυνος για σοβαρή πράξη βίας κατ’ άλλου προσώπου ή για κατ’ επανάληψη τέλεση άλλων σοβαρών εγκλημάτων και αν δεν υπάρχει άλλη κατάλληλη απάντηση” (βλ. και ανωτ., σελ. 354).
Ωστόσο, τα κριτήρια για την επιβολή ποινικού σωφρονισμού σε
ανηλίκους, και ειδικά η έννοια της «αρνητικής πρόγνωσης» κατά το

71. Στη δικαστηριακή πρακτική, το ανώτερο όριο της ποινής του ποινικού σωφρονισμού φαίνεται ότι σπάνια υπερβαίνει τα πέντε έτη –βλ. Αγγ. Πιτσελά, 20086,
σελ. 240.
72. Βλ. ά. 37 περ. β’ της Διεθνούς Σύμβασης Δικαιωμάτων του Παιδιού: “Η
σύλληψη, κράτηση ή φυλάκιση ενός παιδιού πρέπει να είναι σύμφωνη με το νόμο, να
μην αποτελεί παρά ένα έσχατο μέσο (“a measure of last resort”) και να είναι της μικρότερης δυνατής χρονικής διάρκειας”.
73. Οπως είχε επισημανθεί από την Αγλ. Τρωιάνου-Λουλά ήδη προ 30ετίας
(ΝοΒ 30: 1982, 388) “δεν είναι σκόπιμη η επιβολή σωφρονιστικού περιορισμού σε
πρωτοεμφανιζόμενο στο δικαστήριο έφηβο και για σοβαρή ακόμη πράξη (π.χ. κλοπή), που από την κοινωνική έρευνα χαρακτηρίζεται ως περιστασιακή εκδήλωση και
όχι έκφραση επικίνδυνης προσωπικότητας...”.
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προϊσχύσαν ά. 127 ΠοινΚ, ήσαν κριτήρια εξαιρετικά ρευστά και αόριστα. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα ότι, αν και η αρχή του "έσχατου καταφυγίου" είναι από ετών αναγνωρισμένη στην Ελλάδα σε διακηρυκτικό
αλλά και εφαρμοστικό επίπεδο, σε τρόπο ώστε ακόμη και για ληστείες
από κοινού κατά συρροή η ποινή να είναι ενίοτε απλώς η τοποθέτηση
του παραβατικού ανηλίκου υπό την επιμέλεια της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων(!)74, όμως τελικά το κάθε δικαστήριο μπορούσε ν’ αποφασίζει στην κρινόμενη από αυτό υπόθεση περί εγκλεισμού ή μη ενός
ανηλίκου σε φυλακή με βάση τα δικά του, εκάστοτε, κριτήρια, και χωρίς να υπάρχει μια γενικότερη πυξίδα ξεκάθαρων κριτηρίων που θα καθιστούσαν τη γραμμή πλεύσης της νομολογίας μας σχετικώς ενιαία,
πράγμα αναμφίβολα απαραίτητο για την ασφάλεια του δικαίου και τις
ελευθερίες του πολίτη. Γι΄ αυτό και κρίθηκε από την επιστήμη επιβεβλημένο, κατ’ ά. 93 § 3 Συντ., σε περιπτώσεις ποινικού σωφρονισμού,
να αιτιολογεί το Δικαστήριο ειδικά και εμπεριστατωμένα τη σχετική
απόφασή του, χωρίς να αρκείται σε τυπικές και άχρωμες αιτιολογίες,
όπως δυστυχώς φαίνεται να συμβαίνει συχνά σε αρκετές περιπτώσεις
της νομολογίας μας75.

74. Ετσι: ΤριμΠλημΠειρΑνηλ 1/2000, ΠοινΔικ 2000, 993. Την ίδια ελαφρά ποινική κύρωση επέβαλε το ίδιο δικαστήριο και για αδικήματα όπως η σύσταση συμμορίας προς διάπραξη ληστειών κατ’ εξακολούθηση (ΤριμΠλημΠειρΑνηλ
2/2000, ΠοινΔικ 2000, 993). Αντίθετα, επιβλήθηκε η ποινή του ποινικού σωφρονισμού σε περιπτώσεις πατροκτονίας και μητροκτονίας από ανήλικο (ΤριμΕφΘεσΑνηλ 11/1997, ΠοινΔικ 1998, 43 με παρατ. Ι. Φαρσεδάκη), βιασμού (ΤριμΔικΑνηλΣπάρτ 4/1998, ΠοινΔικ 2000, 161) και παράβασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών για ιδία χρήση (ΤριμΕφΠειρ 227/1998, ΑρχΝομ Ν’: 1999, 874) –πρβλ.
τη νομολογία που παρατίθεται υπό το ά. 127 ΠΚ εις: Ιάκ. Φαρσεδάκη (επιμ.), σε συνεργ. με Κυρ. Χατζηκωνσταντή, Δίκαιο Ανηλίκων (Συλλογή Νομοθεσίας), Αθήνα:
Νομική Βιβλιοθήκη, 20062, σελ. 21. Γενικότερα, όπως αναφέρθηκε ήδη (ανωτ., σελ.
335), οι επιβαλλόμενες ποινές για ποινικό σωφρονισμό δεν υπερέβαιναν σε προηγούμενες περιόδους το 1%!
75. Πρβλ. Αγγ. Πιτσελά, 20086, σελ. 237, σημ. 348 και 349.
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Οι καινοτομίες των νέων ρυθμίσεων για τον ποινικό σωφρονισμό
Ηδη με τον ν. 3860/2010 τα επικίνδυνα αυτά, λόγω ασάφειας, κριτήρια για την επιβολή μιας ποινής εγκλεισμού, και μάλιστα ακόμη και
σε έφηβους 13 ή 14 ετών, με μόνη δηλ. ουσιαστική προϋπόθεση την αρνητική πρόγνωση περί του ότι αυτοί θα τελέσουν νέες αξιόποινες πράξεις (ανεξαρτήτως βαρύτητας!) και στο μέλλον, ολοκληρώνουν πλέον
τον κύκλο τους. Η νέα διάταξη του ά. 127 ΠΚ, στοιχιζόμενη με τις προαναφερθείσες διατάξεις των Κανόνων του Πεκίνου και της Σύμβασης
Δικαιωμάτων του Παιδιού, καθώς επίσης με τις αντίστοιχες τάσεις στις
αλλοδαπές νομοθεσίες76, επιτρέπει εφεξής την επιβολή ποινικού σωφρονισμού σε Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων (ά. 19 § 3 ΣωφρΚ - ν.
2776/1999) μόνο (α) σε εφήβους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος
της ηλικίας τους και (β) εφόσον οι έφηβοι αυτοί έχουν διαπράξει αδίκημα κακουργηματικού χαρακτήρα (άρα, όχι πλημμεληματικού ή πταισματικού χαρακτήρα!) το οποίο, διαζευκτικά, εμπεριέχει στοιχεία βίας
(π.χ. βιασμός), στρέφεται κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας (π.χ. ανθρωποκτονία από πρόθεση: ά. 299 ΠΚ, βαριά σκοπούμενη
σωματική βλάβη: ά. 310 §3 ΠΚ), ή τελείται κατ’ επάγγελμα (π.χ. απάτη
κατ’ επάγγελμα, ά. 386 §3 ΠΚ) ή κατ’ εξακολούθηση (π.χ. διακεκριμένη κλοπή κατ’ εξακολούθηση, ά. 374 ΠΚ σε συνδ. με ά. 98 ΠΚ).
76. Βλ. π.χ. για τα ισχύοντα στη Γερμανία τη μονογραφία: Benjamin Kurzberg,
Jugendstrafe aufgrund schwerer Kriminalität, Berlin: Duncker & Humblot,
2009. Επίσης, όσον αφορά τη νέα αυτοτελή ελβετική νομοθεσία περί ποινικού δικαίου ανηλίκων της 1.1.2007, βλ. Αγγελ. Γ. Πιτσελά, Η αναμόρφωση του ποινικού
δικαίου ανηλίκων της Ελβετίας, εις: Εγκληματολογία και Ευρωπαϊκή Αντεγκληματική Πολιτική. Προσφορά Τιμής στην Αγλαΐα Τσήτσουρα, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη:
εκδ. Σάκκουλα, 2009, 237-266, ιδίως σελ. 253, όπου επισημαίνεται ότι ο ανήλικος
δράστης μπορεί να τιμωρηθεί με στέρηση της ελευθερίας από μία ημέρα έως ένα
έτος, εάν: (α) έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του κατά την τέλεση της
πράξης του, (β) η τελεσθείσα πράξη είναι κακούργημα που απειλείται με ποινή κατά
της ελευθερίας όχι μικρότερη των 3 ετών και που εμπίπτει στις διατάξεις των ά. 122,
140.3 ή 184 ΠΚ, και (γ) η πράξη του τελέσθηκε κατά τρόπο αδίστακτο, κατά τρόπο δηλ. που αποκαλύπτει ένα «ιδιαίτερα επίμεμπτο φρόνημα».
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Αναλυτικότερα, ποινικός σωφρονισμός, κατά την Αιτιολογική Εκθεση του συναφούς ν. 3860/2010, επιβάλλεται πλέον μόνο σε ανηλίκους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους και
υπό τη διττή προϋπόθεση ότι η πράξη τους έχει τον χαρακτήρα
κακουργήματος και ότι ο ποινικός σωφρονισμός κρίνεται με ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη απόφαση, απολύτως αναγκαίος, εν όψει του ότι η υπό κρίση αξιόποινη πράξη εμπεριέχει
στοιχεία βίας, στρέφεται κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας ή αποτελεί μέρος ευρύτερης εγκληματικής δραστηριοποίησης του ανηλίκου, τελείται, δηλ., κατ’ επάγγελμα ή κατ΄ εξακολούθηση (ΚΝοΒ 2010, 1534). Ως αδικήματα που εντάσσονται σε αυτή τη νομοθετική ρύθμιση και που μπορούν, μόνα αυτά, να επισύρουν την ποινή του ποινικού σωφρονισμού, είναι στο πλαίσιο του
Ποινικού Κώδικα, μεταξύ άλλων, η βία κατά πολιτικού σώματος ή
της Κυβέρνησης: ά. 157 §1 ΠΚ˙ ο θανατηφόρος εμπρησμός από
πρόθεση: ά. 264 περ. γ’ ΠΚ˙ η θανατηφόρα πρόκληση πλημμύρας από πρόθεση: ά. 268 περ. γ’ ΠΚ˙ η θανατηφόρα διατάραξη
της ασφάλειας αεροσκαφών κ.λπ.: ά. 291 §1 περ. γ’ ΠΚ˙ η ανθρωποκτονία από πρόθεση: ά. 299 ΠΚ˙ η αρπαγή, δηλ. “απαγωγή” με
σκοπό να εξαναγκασθεί ο παθών ή κάποιος άλλος σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή για την οποία δεν υπάρχει υποχρέωσή του: ά. 322
περ. β’ ΠΚ˙ ο βιασμός από δύο ή περισσότερους δράστες που ενεργούν από κοινού: ά. 336 §2 ΠΚ˙ η αποπλάνηση παιδιών, εφόσον
ο παθών δεν είχε συμπληρώσει τα 10 έτη: ά. 339 §1 περ. α’ ΠΚ, η
ληστεία από κουκουλοφόρο και η θανατηφόρα ληστεία (ά. 380 §1
ΠΚ), κ.λπ., καθώς και όσα εγκλήματα μπορούν να αναχθούν σε
κακουργήματα λόγω του ότι έχουν το στοιχείο της κατ’ επάγγελμα τέλεσης υπό την έννοια του ά. 13 περ. στ΄(π.χ. ά. 349 § 3 ΠΚ
περί μαστροπείας, 374 περ. ε΄ΠΚ περί διακεκριμένης κλοπής, 386
§ 3 περ. α΄ ΠΚ περί απάτης, 404 § 3 ΠΚ περί τοκογλυφίας), ή
έχουν κακουργηματικό χαρακτήρα και τελούνται κατ’ εξακολούθηση σύμφωνα με την έννοια του όρου αυτού στο ά. 98 §1ΠΚ,
όπως έχει διαμορφωθεί από τη νομολογία.

Επιπλέον, κατά τη νέα διατύπωση του ά. 54 ΠΚ, για τον εγκλεισμό σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων λόγω καταδίκης του ανηλί-
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κου σε ποινικό σωφρονισμό τα χρονικά όρια είναι μειωμένα πλέον κατά
το ήμισυ. Συγκεκριμένα, για κακουργηματικές πράξεις με απειλούμενη
ποινή κάτω των 10 ετών (π.χ. διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, κατ’
ά. 374 ΠΚ), τα όρια αυτά από 6 μήνες έως 10 έτη έγιναν 6 μήνες έως
5 έτη, δηλ. μειώθηκαν κατά το ήμισυ και περιορίσθηκαν δραστικά ως
προς το πλαίσιο ποινής τους (προηγουμένως, μάλιστα, ο ποινικός σωφρονισμός με τα όρια αυτά επιβαλλόταν και σε πλημμεληματικές αξιόποινες πράξεις!). Ομοίως, τα χρονικά όρια για κακουργηματικές πράξεις με απειλούμενη ποινή άνω των 10 ετών (π.χ. βιασμός από δύο ή περισσότερους δράστες από κοινού, κατ’ ά. 336 § 2 ΠΚ) έγιναν από 5 –
20 έτη έως το 2010: 2-10 έτη, δηλ. μειώθηκαν και πάλι περίπου στο μισό, με αντίστοιχο επίσης περιορισμό του πλαισίου ποινής τους, αν και
σε εξαιρετικές περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων που απειλούνται με ποινή άνω των 10 ετών ή ισόβια κάθειρξη, η επιβαλλόμενη
ποινή περιορισμού μπορεί να φθάσει και τα 15 έτη.
Περαιτέρω, η ποινή του ποινικού σωφρονισμού επιβάλλεται μόνον
έπειτα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, στην οποία ορίζεται επακριβώς η διάρκεια του ποινικού σωφρονισμού (πριν από το 2003 η διάρκεια ήταν σχετικά αόριστη), ο λόγος για την αναγκαιότητα προς συγκράτηση του ανηλίκου από την τέλεση αξιόποινων πράξεων στο μέλλον, καθώς επίσης και ο λόγος για την ανεπάρκεια των αναμορφωτικών
ή/ και θεραπευτικών μέτρων να εκπληρώσουν αυτόν τον σκοπό, δηλ.,
σύμφωνα με τη διατύπωση του νόμου, τον λόγο «γιατί τα αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα δεν κρίνονται στη συγκεκριμένη περίπτωση
επαρκή, λαμβανομένων κατά περίπτωση υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών τέλεσης της πράξεως και της προσωπικότητας του ανηλίκου» (ά.
127 §1 εδ. β΄ ΠΚ). Στην αιτιολογημένη απόφαση πρέπει επομένως να
επεξηγείται με συγκεκριμένη τεκμηρίωση η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα επιβολής μιας τόσο επαχθούς ποινής, όπως ο ποινικός σωφρονισμός, που οδηγεί σε εγκλεισμό εις βάρος ανηλίκου.
Στην αιτιολόγηση αυτής της απόφασης σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η έκθεση κοινωνικής έρευνας του Επιμελητή Ανηλίκων κατ’ ά.
8 § 2 π.δ. 49/1979 (πρβλ. και ά. 239 §2 ΚΠΔ).
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Εν όψει των ανωτέρω, μετά τη νομοθετική τροποποίηση του ν.
3860/2010, οι προϋποθέσεις για να αποφασισθεί ο εγκλεισμός ενός
ανηλίκου σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων, δηλ., σε φυλακή ανηλίκων, καθώς και για το ποιο θα είναι το ύψος της επιβλητέας ποινής,
αφενός είναι πιο συγκεκριμένες και δικαιοκρατικά θεμελιωμένες, και
αφετέρου βρίσκονται σε μεγαλύτερη συμφωνία με τα διεθνή κείμενα
τα οποία οφείλει να τηρεί η χώρα μας.
Κυρίως όμως οι προϋποθέσεις αυτές αναδύουν ένα πνεύμα ανθρωπισμού, ορθολογισμού και σύνεσης απέναντι στη χρήση (και μάλιστα
εις βάρος ανηλίκων) μιας ποινής που άλλωστε εμφανίζει εν τέλει, από
την ίδια τη φύση της, περισσότερα μειονεκτήματα από πλεονεκτήματα,
έτσι ώστε να επιβάλλεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις προστασίας της κοινωνίας. Πράγματι, πληθώρα ερευνών77 έχουν καταδείξει ότι
ο εγκλεισμός του ανηλίκου σε φυλακή έστω και αν, θεωρητικά, αποβλέπει στη διαπαιδαγώγηση του ανηλίκου κρατουμένου, έχει συνήθως
ολέθρια γι’ αυτόν αποτελέσματα, τόσο πρωτογενή (π.χ. υιοθέτηση από
τον ανήλικο ενός αργόσχολου και παρασιτικού τρόπου ζωής), όσο και
δευτερογενή (στιγματισμός του ανηλίκου ως “εγκληματία” στον κοινωνικό του περίγυρο και συνακόλουθη αδυναμία του να είναι κοινωνικά ενταγμένος). Επιπλέον, η ποινή του εγκλεισμού ανηλίκων ζημιώνει
μακροπρόθεσμα και την ίδια την κοινωνία, αφού μετά την αποφυλάκισή τους οι δράστες γίνονται συνήθως αρνητικότεροι προς την κοινωνία ως σύνολο και τους άλλους πολίτες ειδικότερα, διαπράττοντας σωρεία νέων και βαρύτερων εγκλημάτων, όπως τουλάχιστον έχει καταδειχθεί από προαναφερθείσες έρευνες.

77. Πρβλ. και τα προαναφερθέντα πορίσματα της Ερευνας του Εργαστηρίου
Ποιν. και Εγκληματολογικών Ερευνών για την υποτροπή των νεαρών κρατουμένων, μετά την έξοδό τους από τη φυλακή, ανωτ., σελ. 141 επ.
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(ββ) Η επιβολή αναμορφωτικών κ.λπ. μέτρων σε «εφήβους»
Εάν, τώρα, δεν συντρέχουν οι ανωτέρω αυστηρές προϋποθέσεις
για να επιβληθεί στον παραβατικό έφηβο ποινή (ποινικού σωφρονισμού), τότε το Δικαστήριο του επιβάλλει –εφόσον το κρίνει αναγκαίο
και σκόπιμο– μόνον αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα, προσαρμοσμένα κάθε φορά στις ανάγκες της προσωπικότητάς του, όπως αντίστοιχα προβλέπεται και για τις περιπτώσεις παραβατικών “παιδιών” (812 ετών). Σε μια τέτοια περίπτωση, όπως αναλύθηκε ειδικότερα ανωτέρω (σελ. 389 επ.), υπάρχει στη διάθεση του Δικαστηρίου μια ολόκληρη κλίμακα αναμορφωτικών μέτρων, από την απλή επίπληξη έως την
εισαγωγή του ανηλίκου σε ίδρυμα ανηλίκων78. Επίσης, μέτρα προνοιακού χαρακτήρα, όπως θα σημειωθεί κατωτέρω (σελ. 425), μπορούν να
ληφθούν και για προπαραβατικούς εφήβους. Πράγμα που σημαίνει ότι
με τις πολλαπλές αυτές εναλλακτικές δυνατότητες που παρέχει ο νόμος
στον εφαρμοστή του δικαίου, και που με τον ν. 3189/2003 διευρύνθηκαν ακόμη περισσότερο, μπορεί να επιλέγεται κάθε φορά το μέτρο εκείνο το οποίο διασφαλίζει κατά τον καλύτερο τρόπο όχι μόνο την κοινωνία από όσους ανηλίκους τής δημιουργούν προβλήματα, αλλά και τον
ίδιο τον ανήλικο από τα όποια προβλήματα ενδέχεται να αντιμετωπίσει
κατά την πορεία του προς την κοινωνικοποίηση.
Η μεταγενέστερη εκδίκαση υποθέσεων των «εφήβων»
Περαιτέρω, εάν ο ανήλικος τέλεσε αξιόποινη πράξη στην ηλικία
μεταξύ 15ου έτους συμπληρωμένου και 18ου έτους μη συμπληρωμένου, εισάγεται, δε, σε δίκη (οριστική εκδίκαση!) μετά τη συμπλήρωση
του 18ου έτους (και αυτό συμβαίνει συχνά στην πράξη), το Δικαστήριο Ανηλίκων μπορεί (έχει δηλ. την ευχέρεια, όχι όμως και την υποχρέ-

78. Για τις διαφορές μεταξύ ποινικού σωφρονισμού και αναμορφωτικών μέτρων, ιδίως δε της τοποθέτησης σε ίδρυμα αγωγής ανηλίκων, βλ. Κ.Δ. Σπινέλλη,
σχολιασμός ά. 127 ΠΚ, αριθμ. 2, σελ. 1469 στη Συστηματική Ερμηνεία ΠΚ.
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ωση), αντί για ποινικό σωφρονισμό ή για αναμορφωτικά/ θεραπευτικά
μέτρα79, να επιβάλει την ποινή που προβλέπεται από τον Ποινικό Κώδικα για την πράξη που τελέσθηκε, αλλά τότε (υποχρεωτικά) ελαττωμένη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά. 83 ΠΚ. Τούτο θα συμβεί εάν το
Δικαστήριο κρίνει ότι ο ποινικός σωφρονισμός είναι μεν αναγκαίος για
τον ανήλικο, αλλά όχι και σκόπιμος80 (ά. 130 ΠΚ, όπως τροποποιήθηκε με το ά. 3 §2 του ν. 3860/201081). Επίσης, όπως θα επισημανθεί και
79. Ετσι και Αδ. Παπαδαμάκης, Ποινική Δικονομία. Η δομή της ποινικής δίκης, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 20115, αριθμ. 105, σελ. 64, ο οποίος διευκρινίζει ότι ακόμη και μία κακουργηματική κλοπή (ά. 374 ΠΚ) ενδέχεται να αντιμετωπισθεί με αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα, εάν δεν κρίνεται αναγκαίος και
σκόπιμος γι’ αυτήν ο ποινικός σωφρονισμός. Άλλωστε, η ερμηνεία αυτή είναι σύμφωνη με το γράμμα της διάταξης του ά. 130 ΠΚ και πράγματι αξίζει να υιοθετηθεί
(εξάλλου, το δικαστήριο έχει εκ του νόμου την ευχέρεια να επιλέξει ποινικό σωφρονισμό ή μειωμένη ποινή!). Σιωπηρή, ωστόσο, προϋπόθεση του νόμου είναι ότι ο παραβατικός ανήλικος θα έχει σταματήσει, κατά τον χρόνο εκδίκασης της υπόθεσής
του, σε αυτή τη μία αξιόποινη πράξη και δεν θα έχει ακολουθήσει στο μεταξύ διάστημα μία πορεία εγκληματικής σταδιοδρομίας, με νέα κατ’ εξακολούθηση, συναφή
ή αλλα εγκλήματα, οπότε η αντιμετώπισή του θα είναι ασφαλώς διαφορετική (βλ.
κατωτ. σελ. 423 επ.).
80. ΑΠ 1156/2010, ΠοινΧρον ΞΑ΄: 2011, 344 (όπου μάλιστα αναφέρεται
ότι δεν απαιτείται αιτιολογία του δικαστηρίου περί επιβολής ή μη ποινικού σωφρονισμού ή περί μείωσης ή όχι της εν τέλει επιβαλλόμενης ποινής φυλάκισης), ΑΠ
348/2009, ΠοινΔικ 2009, 1160 (περίλ.), ΑΠ 2009/2007, ΠοινΧρον ΝΗ΄: 2008,
720, ΑΠ 1609/2005, ΠΛογ 2005, 1526, ΕφΑνηλΘεσ 7/1990, Υπερ 1991, 1207
και ΕφΑνηλΘεσ 3/1991, Υπερ 1991, 1212.
81. Από δικαιοπολιτική άποψη, όπως επισημάνθηκε, σκοπιμότερο θα ήταν,
εφόσον πρόκειται για κακουργηματικού χαρακτήρα πράξεις ανηλίκων που κατά την
εποχή της δίκης τους έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους, να δικάζονται από
το αρμόδιο κοινό δικαστήριο, π.χ. ΜΟΔ: Γεώργ. Αρβανίτη, Η ποινική μεταχείριση
των ανηλίκων – Δυσμενείς διακρίσεις εις βάρος τους, ΠοινΔικ 2005, 1447-1448:
1447, κυρίως με το επιχείρημα ότι «δίνεται υπερβολική αρμοδιότητα στο Δικαστήριο Ανηλίκων, το οποίο στην ουσία είναι Τριμελές Πλημμελειοδικείο και η αντίστοιχη καθ΄ύλην αρμοδιότητά του για τους ενηλίκους είναι η επιβολή ποινής το πολύ μέχρι 5 ετών φυλακίσεως και μόνο για πλημμελήματα». Ωστόσο, για την ορθή εκτίμηση αυτού του ζητήματος δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι το Δικαστήριο Ανηλί-
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κατωτέρω (σελ. 420), ποινή ελαττωμένη κατ’ ά. 83 ΠΚ μπορεί (δυνητικά και ανελέγκτως) να επιβληθεί από το δικαστήριο και σε νεαρούς
ενήλικες μετεφηβικής ηλικίας, δηλ. σε όσους κατά τον χρόνο τέλεσης
της αξιόποινης πράξης είχαν συμπληρώσει το 18ο έτος, όχι όμως και το
21ο έτος της ηλικίας τους (ά. 133 ΠΚ).
Ευνόητο είναι ότι η ελαττωμένη ποινή μπορεί κατά περίπτωση και
εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, να ανασταλεί κατ΄ ά. 100
ΠΚ ή να μετατραπεί σε χρήμα ή κοινωφελή εργασία κατ΄ ά. 82 ΠΚ82.
Σε κάθε περίπτωση, αρμόδιο δικαστήριο για την επιβολή μειωμένης
ποινής ή και για αντικατάσταση του τυχόν επιβληθέντος ήδη ποινικού
σωφρονισμού με μειωμένη ποινή είναι, ακόμη και για νεαρούς άνω των
18 ετών που ετέλεσαν όμως την αξιόποινη πράξη τους πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας αυτής, το Δικαστήριο Ανηλίκων (Μονομελές,
Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων ή και Μονομελές ή Τριμελές Εφετείο
Ανηλίκων).
Εξάλλου, για παρόμοιους λόγους επιείκειας αλλά και ορθολογισμού, εάν ο ανήλικος καταδικάσθηκε μεν σε ποινικό σωφρονισμό πριν
από τη συμπλήρωση του 18ου έτους, αλλά συμπλήρωσε το 18ο έτος προτού παραγραφεί η ποινή του και προτού αρχίσει η εκτέλεση της απόφασης, προτού δηλ. εισαχθεί σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων για να
εκτίσει την ποινή του, το Δικαστήριο που τον δίκασε μπορεί (και πάλι)
να αντικαταστήσει τον ποινικό σωφρονισμό με ελαττωμένη ποινή κατά της ελευθερίας, αν κρίνει ότι ο σωφρονισμός αυτός δεν είναι σκόπιμος (ά. 131 §1 ΠΚ).

κων συγκροτείται από δικαστές κατά κανόνα εξειδικευμένους σε θέματα ανηλίκων,
άρα δικαστές που μπορούν να αξιολογήσουν μια υπόθεση ανηλίκου, έστω και ενηλικιωθέντα στη συνέχεια, με μεγαλύτερη γνώση και, ίσως, μεγαλύτερη κατανόηση.
82. Πρβλ. Κ.Δ. Σπινέλλη, Σχολιασμός ά. 125 ΠΚ, αριθμ. 2, σελ. 1465 στη Συστηματική Ερμηνεία ΠΚ.
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(δ) Οι « μετέφηβοι» ή νεαροί ενήλικες
Τέλος, η τέταρτη κατηγορία ανηλίκων του Ποινικού Κώδικα αφορά τους νέους που αποκαλούνταν παλαιότερα “εγκληματίες μετεφηβικής ηλικίας” και ήδη, με τον νόμο 3189/2003, ονομάζονται απλώς “νεαροί ενήλικες” (ά. 133 ΠΚ)83. Πρόκειται για άτομα που, κατά τη νέα
νομοθεσία, όταν τελούν την αξιόποινη πράξη τους, έχουν μεν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, όχι όμως και το 21ο έτος, (δεν ενδιαφέρει, πάντως, το πότε έγινε γνωστή η αξιόποινη πράξη ή πότε εκδικάζεται). Η περίπτωσή τους καθιστά εύλογη και πάλι, έως ένα βαθμό,
την επίδειξη επιείκειας εκ μέρους της κοινωνίας. Ωστόσο, από την άλλη
πλευρά, δεν φαίνεται να είναι εύστοχη η επιβολή στα νεαρά αυτά άτομα, που έχουν πλέον ποινική ενηλικότητα και εισέρχονται, καθ’ όλες τις
ενδείξεις, στο στάδιο της ωριμότητας, ποινικών κυρώσεων σχεδιασμένων για ‘‘παιδιά’’ και ‘‘εφήβους’’. Αντί για τις κυρώσεις αυτές (αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα και ποινικός σωφρονισμός), ο νομοθέτης
προβλέπει ποινή ενηλίκων, η οποία όμως μπορεί, κατά την κρίση του δικαστηρίου να είναι είτε πλήρης, είτε και ελαττωμένη κατά το ά. 83 ΠΚ
λόγω του λεγόμενου ελαφρυντικού της μετεφηβικής ηλικίας. Βέβαια
πρόκειται για δυνητική, απλώς, μείωση ποινής και επομένως το Δικαστήριο δεν είναι υποχρεωμένο να προβεί σε αυτήν, αλλ’ αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου να επιβάλει πλήρη
ποινή, εφόσον κρίνει ότι τούτο ενδείκνυται από τις περιστάσεις τέλε83. Σημαντική για το υπό εξέταση θέμα είναι η μονογραφία της Αγλ. Τρωϊάνου-Λουλά (σε συνεργασία με Μαρία Ταβουλάρη και Σαλώμη Δερμάτη): Μετέφηβοι. Ποινική Αντιμετώπιση, Σωφρονιστική Μεταχείριση, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν.
Σάκκουλας, 1997. Η ίδια συγγραφέας έχει προβεί και σε σχολιασμό των ά. 130-133
ΠΚ στη Συστηματική Ερμηνεία ΠΚ, 2005, σελ. 1481-1499. Ως προς το νομοθετικό πλαίσιο περί μετεφήβων δραστών στη Γερμανία, με έμφαση στο μέτρο της ασφαλιστικής κράτησης, βλ. π.χ. την από 22.6.2009 απόφαση του Δικαστηρίου Ανηλίκων Regensburg, ΠοινΧρον Ξ΄: 2010, 65 επ., με επιμέλεια και παρατηρήσεις Νικ.
Τσουμάνη, καθώς και τη μελέτη της Ουρανίας Κυριακοπούλου: Ασφαλιστική κράτηση κατά παραβατικών ανηλίκων;, αυτόθι, σελ. 780 επ.
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σης της πράξης και την προσωπικότητα του νεαρού ενήλικα84. Η όποια
απόφαση του Δικαστηρίου είναι ανέλεγκτη85 και η μη επιβολή μειωμένης ποινής δεν δημιουργεί από μόνη της λόγο αναίρεσης86. Έχει μάλιστα νομολογηθεί ότι εάν υποβληθεί από τον κατηγορούμενο σχετικό
αίτημα για μειωμένη ποινή, δεν υπάρχει υποχρέωση αιτιολόγησης από
το Δικαστήριο για τη μη αποδοχή του αιτήματος87. Ωστόσο, το αίτημα του κατηγορουμένου ή του συνηγόρου του για επιβολή μειωμένης
ποινής στην περίπτωση του ά. 133 εδ. α΄ ΠΚ μπορεί να έχει χαρακτήρα αυτοτελούς ισχυρισμού88 οπότε, εάν ο κατηγορούμενος προβάλει
το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας ως αυτοτελή ισχυρισμό και το
δικαστήριο απορρίψει τον ισχυρισμό αυτό χωρίς ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, καθιδρύεται λόγος αναίρεσης ελλείψει ακρόασης89.
Αρμόδιο δικαστήριο για νεαρούς ενήλικες είναι το κοινό ποινικό
δικαστήριο.
Θέματα συμμετοχής και συνάφειας
Σε περιπτώσεις που στην ίδια αξιόποινη πράξη έχουν συμμετάσχει
περισσότεροι, ανήλικοι και ενήλικες, ως συναυτουργοί, ηθικοί αυτουργοί, άμεσοι ή απλοί συνεργοί, ο κανόνας είναι η ποινική δίωξη να χωρί-

84. Ετσι, σύμφωνα με την ΑΠ 1775/2006, ΠοινΔικ 2007, 399, αναγνωρίσθηκε στον κατηγορούμενο η ελαφρυντική περίσταση της μετεφηβικής ηλικίας και
του επιβλήθηκε ποινή ελαττωμένη, «καθώς κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης του
δεν είχε συμπηρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του, με συνέπεια να μην έχουν αναπτυχθεί σε αυτόν το σύνολο του πλέγματος των ορμών, ορμεμφύτων, αναστολών και
συναισθημάτων.»
85. ΑΠ 537/1978, ΠοινΧρον ΚΗ΄: 1978, 680.
86. ΑΠ 443/1974, ΠοινΧρον ΚΔ΄: 1974, 727.
87. ΑΠ (Συμβ) 1119/1986, ΠοινΧρον ΛΖ΄: 1987, 32.
88. ΑΠ 1837/2007, ΠοινΧρον ΝΗ΄: 2008, 559.
89. ΑΠ 2009/2007, ΠοινΧρον ΝΗ΄: 2008, 720=ΠοινΔικ 2008, 670 (περίλ.), ΑΠ 1996/1984, ΠοινΧρον ΛΕ΄: 1985, 603 και ΑΠ 772/1980, ΠοινΧρον
Λ΄: 1980, 862.
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ζεται για τον ανήλικο90 και ο τελευταίος να δικάζεται από το Δικαστήριο Ανηλίκων91. Δικαιολογητικός λόγος αυτής της χωριστής δίκης είναι, βεβαίως, να κατοχυρωθεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανηλίκου και να αποφευχθεί η άσκοπη δημοσιοποίηση της υπόθεσής του,
επιπλέον, δε, να διασφαλισθεί ότι ο ανήλικος θα κριθεί από τον νόμιμο δικαστή του (ά. 8 Συντ.), δηλ. τον Δικαστή Ανηλίκων, και με τις εγγυήσεις υπέρ του ανηλίκου που αφορούν τη συναφή ειδική διαδικασία
(π.χ. διενέργεια “κοινωνικής έρευνας” ώστε να προταθούν και αποφασισθούν τα προσφορότερα για τον ανήλικο μέτρα)92.
Εν τούτοις επειδή ορισμένες φορές ενδείκνυται να γίνει η εκδίκα-

90. Πρβλ. ΕγκΕισΑΠ 6/2001 ((Εισαγγ. Α.Π.: Διονύσιος Κατσιρέας), ΠοινΔικ 2002, 35, κατά την οποία, κριτήρια που καθιστούν επιτακτικότερη την ανάγκη
χωρισμού της ποινικής δίωξης και της ποινικής διαδικασίας είναι μεταξύ άλλων: η μικρή ηλικία του ανηλίκου δράστη, το είδος του διωκόμενου εγκλήματος (π.χ. επιβάλλεται χωρισμός στα εγκλήματα κατά των ηθών), οι συνθήκες υπό τις οποίες τελέσθηκε η πράξη, η σχέση των ενηλίκων συμμετόχων με το έγκλημα (π.χ. επιβάλλεται
ο χωρισμός όταν πρόκειται για σχέση γονέως και τέκνου) και ο τόπος διεξαγωγής
της δίκης (π.χ. να αποφεύγεται η δημόσια διαδικασία στα μικρά μέρη).
91. Πάντως στην πράξη η συνεκδίκαση υποθέσεων ανηλίκων και ενηλίκων
φαίνεται ότι είναι αρκετά συχνή -πρβλ. Αγλ. Τρωιάνου-Λουλά, Ο ανήλικος παραβάτης και η δίκη του, ΝοΒ 30:1982, 378-390: 383, η οποία αναφέρει ότι, τουλάχιστον
κατά την εποχή που δημοσιεύθηκε η μελέτη της, η συνεκδίκαση εφαρμοζόταν “κατά κανόνα”.
92. Συνήθως, κατά την Αγλ. Τρωιάνου-Λουλά, όπ.π., ΝοΒ 30: 1982, 383, σε
περιπτώσεις συνεκδίκασης “δεν διενεργείται ούτε η κοινωνική έρευνα που προβλέπει ο νόμος αφού δεν ειδοποιείται η Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων του τοπικού
Δικαστηρίου από τις αρμόδιες γραμματείς των Εισαγγελικών Υπηρεσιών, όπως
έχουν υποχρέωση βάσει του άρθρου 21 του π.δ. 49/1979”. Ανάλογη είναι η κατάσταση όταν διατυπώνεται κατηγορία κατά ανηλίκου. Όπως επισημαίνεται από ανώτερη δικαστικό λειτουργό (Πρόεδρο Εφετών), δεν τηρείται από τον ανακριτή σε κάθε περίπτωση ανήλικου κατηγορουμένου η διαδικασία του άρθρου 239 §2β ΚΠΔ,
που επιβάλλει τη διεξαγωγή ειδικής έρευνας από επιμελητή ανηλίκων: βλ. Ασπ. Μαγιάκου, Η εμπλοκή και η μεταχείριση των ανήλικων παραβατών στο σύστημα της
ελληνικής ποινικής δικαιοσύνης, εις: Τιμητικός Τόμος Καλλιόπης Δ. Σπινέλλη, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2010, 929-936.
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ση της υπόθεσης για όλους τους συμμετόχους από ένα και το αυτό δικαστήριο, ώστε να διερευνηθεί σφαιρικότερα η ουσιαστική αλήθεια και
συνάμα να προχωρήσει ταχύτερα η διαδικασία αλλά και να αποφευχθεί η έκδοση αντιφατικών αποφάσεων κοινού δικαστηρίου και δικαστηρίου ανηλίκων (ο νόμος κάνει λόγο, στη σχετική διάταξη, για «λόγους που αφορούν το συμφέρον της δικαιοσύνης»), προβλέπεται κατ’
εξαίρεση και η δυνατότητα συνεκδίκασης της υπόθεσης του ανηλίκου από
το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για εκείνον από τους συμμετόχους ο
οποίος επισύρει τη βαρύτερη ποινή, αλλά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (ά. 130 §§ 3 και 4 ΚΠΔ93), δηλ. :
(α) Να πρόκειται για αδικήματα που χαρακτηρίζονται στον ΠΚ
ως πλημμελήματα ή αγροτικά και αγρονομικά πταίσματα (όχι κακουργήματα94 ή κοινά πταίσματα)95˙
(β) Να υπάρχουν λόγοι που, όπως σημειώθηκε, αφορούν “το συμφέρον της δικαιοσύνης” (όρος βέβαια ιδιαίτερα αόριστος, που καλύπτει τα πάντα και τίποτε…)˙
(γ) Να μνημονευθούν οι λόγοι αυτοί με συγκεκριμένο τρόπο
από τον εισαγγελέα σε αιτιολογημένη απόφασή του, όταν εισαγάγει
την υπόθεση με απευθείας κλήση, ή από το δικαστικό συμβούλιο στο

93. Εάν το δευτεροβάθμιο δικαστήριο προχωρήσει στην εκδίκαση της υπόθεσης και αχθεί σε καταδικαστική κρίση μολονότι είναι καθ’ ύλην αναρμόδιο για
τον ανήλικο, θεμελιώνεται λόγος αναίρεσης κατ’ ά. 510 §1.Ζ ΚΠΔ: ΑΠ 487/2011,
ΠοινΧρον ΞΒ΄: 2012, 104 –πρβλ. και ΜΟΔΜεσολογγ 18-19/2004, ΠοινΧρον
ΝΔ΄: 2004, 849, όπου διαλαμβάνεται ότι για τον καθορισμό της καθ΄ ύλην αρμοδιότητας λαμβάνεται υπόψη η απειλούμενη ποινή in abstracto και όχι το ενδεχόμενο επιβολής μειωμένης ποινής.
94. Ετσι, κατά την ΕφΑθ 3352/2009, ΠοινΧρον ΞΑ΄: 2011, 139, αρμόδια
για την εκδίκαση των πράξεων που τελέσθηκαν από ανήλικο είναι αποκλειστικώς τα
δικαστήρια ανηλίκων, εφόσον, δε, ο ανήλικος συμμετέχει σε κακούργημα, η ποινική
δίωξη γι’ αυτόν χωρίζεται υποχρεωτικά.
95. Κατά μία άποψη (Κ.Δ. Σπινέλλη), που αναφέρθηκε ήδη ανωτέρω (σελ.
389), δεν επιτρέπεται συνεκδίκαση και στην περίπτωση παραβάσεων του νόμου περί ναρκωτικών στις οποίες εμπλέκονται ενήλικας και ανήλικος.
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βούλευμα που θα εκδώσει96˙
(δ) Να μετάσχει, αν είναι δυνατό σε κάθε βαθμό, του δικαστηρίου που θα επιληφθεί της υπόθεσης ο ειδικός δικαστής ανηλίκων, αλλά
και χωρίς να εμποδίζεται το δικαστήριο, έστω και τότε, να διατάξει τον
χωρισμό, και
(ε) Να μην είχε συμπληρώσει ο ανήλικος, κατά τον χρόνο τέλεσης
της πράξης, το 15ο έτος της ηλικίας του97.
Σύμφωνα με ρητή διάταξη του ά. 128 §3 ΚΠΔ, οι προαναφερθείσες ρυθμίσεις περί συμμετοχής ισχύουν και για την εκδίκαση συναφών
εγκλημάτων (π.χ. διάπραξη εγκλημάτων από πολλούς εναντίον αλλήλων).
Τέλος, στην περίπτωση μιας κατ’ εξακολούθηση αξιόποινης πράξης
της οποίας ορισμένες μερικότερες πράξεις τελούνται από ανήλικο και
άλλες από το ίδιο άτομο μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του, επιβάλλεται ο μη χωρισμός των υποθέσεων και η εκδίκασή τους
από ένα μόνο δικαστήριο. Διαφορετικά, σύμφωνα με σχετική δικαστική απόφαση, θα εδημιουργείτο αρμοδιότητα δύο δικαστηρίων για μία
και μόνο κατ’ εξακολούθηση πράξη του ίδιου δράστη, πράγμα το οποίο
αφενός συνιστά όλως ανεπιεική και δυσμενέστερη για τον ανήλικο κρίση και αφετέρου έρχεται σε αντίθεση προς την αρχή της οικονομίας της
δίκης98.
Η ιδέα του μη χωρισμού των υποθέσεων φαίνεται να γίνεται δεκτή
από τη νομολογία των δικαστηρίων μας και αρκετές είναι οι δικαστικές
εκείνες αποφάσεις αλλά και οι θεωρητικές τοποθετήσεις που δέχονται
ότι αρμόδια για τα κατ’ εξακολούθηση αδικήματα ανηλίκων πρέπει να
είναι τα κοινά ποινικά δικαστήρια και όχι τα δικαστήρια ανηλίκων, κυ-

96. Πρβλ. ΑΠ 487/2011, ΠοινΔικ 2011, 1096, όπου υπάρχει χαρακτηριστική περίπτωση συνεκδίκασης, λόγω αιτιολογημένης εισαγγελικής διάταξης περί του
ότι η δίκη όσον αφορά τον ανήλικο δεν έπρεπε να χωρισθεί χάριν του συμφέροντος
της ορθής απονομής της δικαιοσύνης.
97. Η προσθήκη αυτού του εδαφίου έγινε με το ά. 7§2 ν. 3090/2002.
98. Ετσι ΠλημΘεσ 278/1978, ΠοινΧρον ΚΗ΄: 1978, 831.
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ρίως με βάση τις αρχές της συνάφειας και υπό την προϋπόθεση ότι το
κοινό δικαστήριο είναι πράγματι καθ’ ύλην αρμόδιο για την αντικειμενικά βαρύτερη από τις επί μέρους πράξεις (ά. 128 §1 εδ. β΄ ΚΠΔ). Ειδικότερα, κατά την άποψη αυτή, το κατ’ εξακολούθηση έγκλημα είναι
μορφή αληθινής πραγματικής συρροής, ο δε ποινικός σωφρονισμός θεωρείται ότι είναι ποινή βαρύτερη από τη φυλάκιση, αλλά ελαφρότερη
από την κάθειρξη99.
Ανάλογη αντιμετώπιση του ζητήματος μπορεί να υπάρξει και όταν
πρόκειται για συρρέοντα αδικήματα διαφορετικής νομοτυπικής υπόστασης, τελεσθέντα από το ίδιο άτομο πριν και μετά το 18ο έτος της
ηλικίας του. Και εδώ, λόγω της διαφορετικότητας των τελουμένων αδικημάτων και της ενδεχόμενης σταδιακής κλιμάκωσής τους προς την
κατεύθυνση της βαρειάς εγκληματικότητας, φαίνεται προτιμητέα η
επιλογή της καθ΄ ύλην αρμοδιότητας του δικαστηρίου με γνώμονα το
εάν τα περισσότερα από τα αδικήματα αυτά, απειλούμενα με αντικειμενικά βαρύτερη ποινή (π.χ. κακουργηματική), διαπράχθηκαν πριν ή
μετά τη συμπλήρωση της ενηλικότητας. Εάν δηλ. τα περισσότερα είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και τελέσθηκαν μετά την ενηλικίωση, τότε ευλόγως πρέπει να προτιμηθεί η αρμοδιότητα του κοινού δικαστηρίου, ενώ διαφορετική επιλογή (υπέρ του δικαστηρίου ανηλίκων)
99. Κατά την άποψη αυτή, επί αδικημάτων κατ’ εξακολούθηση ή κατ’ αληθή συρροή που τελέσθηκαν ενμέρει πριν και ενμέρει μετά τη συμπλήρωση του 18ου
έτους ηλικίας του δράστη, η εκδίκασή τους θα πρέπει να γίνεται από το κοινό ποινικό δικαστήριο (πρβλ. ά. 128 §§ 1 εδ. α’ και 3 ΚΠΔ), ώστε να διασφαλίζεται η αναζήτηση της συνολικής ουσιαστικής αλήθειας και ν’ αποφεύγεται, ταυτόχρονα, μια
άνευ λόγου δυσμενής μεταχείριση του νεαρού κατηγορουμένου, στον οποίο διαφορετικά θα έπρεπε να επιβληθούν περισσότερες της μιας ποινές: Πρβλ. ΠλημΞάνθ.
(Συμβ) 77/1999, Υπερ 2000, 370, όπου και αντίθετη εισαγγ. πρόταση (Ν. Νικολοπούλου) και παρατ. Γ. Δημήτραινα, ΜΟΕ Αθηνών 140/2004, Πλογ 2004, 427 και
Λ. Μαργαρίτη, Κριτική επισκόπηση νομολογίας περί Δικαστηρίων Ανηλίκων, Υπερ
1991, 962-978, 973 και Υπερ 1995, 859-872, 859 επ., ο οποίος όμως θεωρεί (σελ.
863) ότι ακόμη και αν μετά την ποινική ενηλικίωση οι περισσότερες μερικότερες
πράξεις απειλούνται απλώς με ποινή φυλάκισης και όχι κάθειρξης, καθ΄ύλην αρμόδιο δικαστήριο είναι ωστόσο και εδώ το κοινό ποινικό δικαστήριο.
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ενδείκνυται στην αντίθετη περίπτωση100. Ως προς την επιβαλλόμενη
σε τέτοιες περιπτώσεις ποινή, βλ. κατωτ., σελ. 494.
Ιδρύματα αγωγής και προπαραβατική μεταχείριση ‘‘παιδιών’’
και ‘‘εφήβων’’
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής, για προληπτικούς λόγους, ενός ανηλίκου σε ίδρυμα αγωγής. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία100α, τα ιδρύματα αγωγής ανηλίκων (πρώην αναμορφωτικά καταστήματα ή αναμορφωτήρια ανηλίκων) έχουν ως αποστολή την αγωγή, την κοινωνική στήριξη, την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση παραβατικών ή προπαραβατικών ανηλίκων (που ενδιαφέρουν
εδώ ειδικότερα), ηλικίας 8-18 ετών. Τα δικαιώματα των ανηλίκων που
τοποθετούνται σε ιδρύματα διότι έχουν ανάγκη στήριξης ώστε να διευκολυνθεί η κοινωνική τους επανένταξη, κυρίως δηλ. για λόγους φτώχειας, διάλυσης της οικογένειας, κακοποίησης ή παραμέλησης ανηλίκου, χρήσης ουσιών κ.λπ., κατοχυρώνονται με τη Σύσταση Rec (2005)
5 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης101.
100. Πρβλ. ΠεντΕφΘεσ 178/1989, ΜονΔικΘεσ 278/1990 και ΜονΔικΘεσ
300/1991, Υπερ 1991, 959-961, και Αγλ. Τρωιάνου, Σχολιασμός ά. 130, αριθμ. 17,
σελ. 1486 και ά. 132, αριθμ. 8, σελ. 1493 στη Συστηματική Ερμηνεία ΠΚ, 2005.
Ενδιαφέρουσα –αν και χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια- είναι ως προς το θέμα αυτό
και η ρύθμιση του γερμανικού δικαίου (§32 JGG), σύμφωνα με την οποία εφαρμόζεται ενιαία το δίκαιο ανηλίκων εφόσον το κέντρο βάρους (Schwergewicht) ευρίσκεται στις πράξεις που υπάγονται στο δίκαιο αυτό, ενώ διαφορετικά εφαρμόζεται
ενιαία το κοινό ποινικό δίκαιο. Βλ. επίσης Κωνστ. Φελουτζή, Προβλήματα αρμοδιότητας μεταξύ κοινών και ειδικών ποινικών δικαστηρίων σε περιπτώσεις συναφών
εγκλημάτων και συμμετοχής στο έγκλημα, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα,
2005, σελ. 68 επ. και ιδίως σελ. 77 επ., Λάμπρου Μαργαρίτη, Συναφή εγκλήματα
και Ποινικό Δίκαιο, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2005, σελ. 65 επ., καθώς και Ευστ.
Κ. Κωνσταντινίδη, Η Συνάφεια στην Ποινική Δίκη, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη,
2003, σελ. 174 επ., όπου και αναφορές στη σχτ. βιβλιογραφία.
100α. ά. 13 §1 ν. 2331/1995, όπως τροποποιήθηκε αρχικά με το ά. 17 ν.
2298/1995 και στη συνέχεια με το ά. 10 ν. 3860/2010.
101. Για τη Σύσταση αυτή βλ. Ειρ. Φερέτη, Η Σύσταση (2005) 5 του Συμ-
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Η εισαγωγή στο ίδρυμα του προπαραβατικού ανηλίκου γίνεται με
απόφαση του Δικαστή Ανηλίκων102 έπειτα από ακρόαση του εμπλεκόμενου ανηλίκου, εφόσον αυτή είναι πραγματοποιήσιμη, και έπειτα από
συνεκτιμώμενη γνωμάτευση του Επιμελητή Ανηλίκων, ότι δεν είναι
εφικτή ή σκόπιμη η ένταξή του σε προνοιακό ίδρυμα φιλοξενίας ανηλίκων. Στην απόφαση πρέπει να ορίζεται η μέγιστη διάρκεια του εγκλεισμού στο ίδρυμα. Η εισαγωγή διατάσσεται εφόσον διαπιστωθεί ότι ο
ανήλικος αντιμετωπίζει δυσχέρειες κοινωνικής προσαρμογής ή διαβιώνει σε κοινωνικό περιβάλλον ατόμων τα οποία τελούν καθ’ έξη ή κατ’
επάγγελμα αξιόποινες πράξεις (πρβλ. για την έννοια αυτή ά. 13 περ.
στ΄ ΠΚ103). Σοβαρές αμφιβολίες έχουν, πάντως, εκφρασθεί κατά καιρούς γύρω από το κατά πόσον είναι επιτρεπτός ο εγκλεισμός ενός ανηλίκου σε ίδρυμα πριν από την τέλεση μιας αξιόποινης πράξης (ante
delictum!) και απλώς για προληπτικούς λόγους, τη στιγμή μάλιστα
βουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα των Παιδιών που ζουν σε ιδρύματα, εις:
Εγκληματολογία και Ευρωπαϊκή Αντεγκληματική Πολιτική. Προσφορά Τιμής
στην Αγλαΐα Τσήτσουρα, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2009, 73-140.
102. Είναι εύκολα αντιληπτό ότι την απόφαση εγκλεισμού ενός ανηλίκου σε
ίδρυμα δεν μπορεί να λαμβάνει παρά μόνο ένα όργανο με πλήρεις εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αμεροληψίας, δηλ. ο Δικαστής, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς
(πρβλ. και ά. 96 §3 Συντ., όπου τα Δικαστήρια Ανηλίκων ορίζονται ως ο αποκλειστικός φυσικός δικαστής των ανηλίκων). Επομένως δεν είναι εφικτή για τη χώρα μας
η ανάθεση τέτοιας αρμοδιότητας σε φορείς που δεν έχουν δικαστική ιδιότητα, όπως
αντίθετα φαίνεται να συμβαίνει στο Κεμπέκ του Καναδά με τη Διεύθυνση Προστασίας της Νεότητας (περί αυτής βλ. ιδίως Αντ. Μαγγανά, Παραβατική συμπεριφορά
ανηλίκων, ΠοινΔικ 2003, 1176 και του ιδίου, Η νομοθεσία για τους ανηλίκους στο
Κεμπέκ του Καναδά: Πρόληψη και Καταστολή, εις: του ιδίου, Θέματα εγκληματολογικά και ποινικού δικαίου, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1999, 293-312: 297).
103. Βλ. για την ερμηνεία του όρου αυτού ιδίως: Ελ. Συμεωνίδου - Καστανίδου,
Μελέτες Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2003, σελ.
29 επ. (αρχική δημοσίευση στην «Υπεράσπιση» 1996, 1160 - 1162) και της ιδίας,
Η έννοια του κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια εγκλήματος, Θεσσαλονίκη: εκδ.
Σάκκουλα, 1990. Επίσης: Δημ. Γ. Συμεωνίδη, Δικονομικές όψεις του κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια εγκλήματος, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα, 2000,
σελ. 10 επ.
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που υπάρχουν ειδικοί φορείς προνοιακού χαρακτήρα και με δομές οικογένειας για τέτοιες περιπτώσεις εγκαταλειμμένων ανηλίκων104. Γι’
αυτό και με το ά. 10 του ν. 3860/2010 ελήφθησαν πρόσθετες εγγυήσεις προς αποτροπή άστοχων εισαγωγών σε ίδρυμα, ιδίως δηλ. η προηγούμενη γνωμάτευση του Επιμελητή Ανηλίκων ότι δεν είναι εφικτή η

104. Παλαιότερα, στις σχετικές διατάξεις του α. 1 α.ν. 2724 / 1940 «περί
οργανώσεως και λειτουργίας αναμορφωτικών καταστημάτων ανηλίκων» χρησιμοποιείτο ως προϋπόθεση εγκλεισμού η αόριστη έννοια: «ηθική παρεκτροπή» του
ανηλίκου (... «δίδουσιν αποδείξεις ηθικής παρεκτροπής ή υπέπεσαν εις αξιοποίνους πράξεις»). Μολονότι, δε, η ρύθμιση αυτή καταργήθηκε με το ά. 18 παρ. 12 ν.
2298/1995, όμως το προβληματικό της πνεύμα παραμένει αυτούσιο στο ά. 17 παρ.
5 του ν. 2298 / 1995, όπως τελικά διαμορφώθηκε με το ά. 13 παρ. 2 ν. 2331 /1995
(βλ. την κριτική για το θέμα αυτό από Ν. Κουράκη, στη μελέτη του: Δυνατότητες
βελτίωσης του σωφρονιστικού συστήματος μέσα από τη νομοθετική οδό (Με αφορμή τις ρυθμίσεις του Ν. 2208/1995), εις: Μνήμη ΙΙ, τ. Γ΄, 1996, 861 - 870: 867˙
σύμφωνης γνώμης Αγλ. Τρωιάνου-Λουλά, Υπερ 1996, σελ. 1375 και σημ. 20. Γενικότερα για τις ρυθμίσεις αυτές βλ. Κ.Δ. Σπινέλλη/ Ζ. Λούτση, Κοινωνική Ανισότητα και Ηθική Παρεκτροπή Ανηλίκων, στον Τιμητικό Τόμο «Αφιέρωμα στη μνήμη
Ηλία Δασκαλάκη», Τομέας Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, Αθήνα,
1991, 607-624, της ιδίας, Children at risk in a mobile society and mobile children
in a risky society, εις: Calliope D. Spinellis, Crime in Greece in Perspective, Athens:
A.N. Sakkoulas, 1997, 185-194, καθώς και Αγλαϊας Τρωιάνου - Λουλά, Η ποινική
νομοθεσία ανηλίκων, Αθήνα / Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 1995, σελ. 207 επ. και
746 επ.). Ως προς τα ισχύοντα στην αλλοδαπή, βλ. π.χ. C. Larry Mays/ L. Thomas
Winfree, Jr., Juvenile Justice, Long Grove, Ill.: Waveland Press, 20062, κεφ. 9 με
τίτλο: “Nondelinquent Children in the Juvenile Justice System”, σελ. 265-296 και
Tovah Lichtenstein, Children’s Rights and the Child Welfare Paradigm, εις: Ya’ir
Ronen/ Charles W. Greenbaum (eds.), The Case for the Child: Towards a New
Agenda, Antwerpen/ Oxford/ Portland: intersentia, 2008, 159 επ. Συναφείς είναι
και οι αναπτύξεις που αφορούν τους λεγόμενους «ανηλίκους σε κίνδυνο» (at-risk
youth). Περί αυτών βλ. π.χ. το σχτ. φερώνυμο κεφάλαιο στο έργο: Will. J. Chambliss
(ed.), Juvenile Crime and Justice, Los Angeles etc.: Sage, 2011, 29-44, γραμμένο
από τους Lyndsay N. Boggess/ Travis W. Linnemann, καθώς και τη μελέτη της Ελ.
Αγάθωνος-Γεωργοπούλου: Παιδιά σε κίνδυνο ή επικίνδυνα παιδιά; Μια πρόκληση
για τους επαγγελματίες, εις: Τιμητικός Τόμος Καλλιόπης Δ. Σπινέλλη, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2010, 773-790.
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ένταξη του ανηλίκου σε προνοιακό ίδρυμα φιλοξενίας.
Μία άλλη, γενικότερη αντίρρηση που διατυπώνεται για το θέμα
105
αυτό , είναι ότι ο ανήλικος στερείται έτσι κατ’ αποτέλεσμα την ελευθερία του χωρίς να έχει συνήθως ευθύνη για την προπαραβατική κατάσταση στην οποία έχει περιπέσει, ενώ αντίθετα δεν την στερείται ακόμη και όταν τελεί αξιόποινες πράξεις πταισματικού χαρακτήρα, κατ’ ά.
128 ΠΚ. Ωστόσο, είναι προφανές ότι εάν η προπαραβατική μεταχείριση του ανηλίκου γίνει κατά τον προσήκοντα τρόπο και σε χώρο όπου
ο ανήλικος θα αισθανθεί να έχει την ψυχολογική στήριξη και θαλπωρή
που του λείπει, τότε η μεταχείριση αυτή θα είναι πράγματι προς το συμφερον του και θα πρέπει να αποτιμηθεί θετικά.
Ως προς τον τρόπο και τις διαδικασίες εισαγωγής και παραμονής
ενός παραβατικού ή και προπαραβατικού ανηλίκου σε Ίδρυμα Αγωγής
έγινε λόγος ανωτ., σελ. 402. Ως προς την υφ’ όρον απόλυση των προπαραβατικών ανηλίκων σημειώνονται ειδικότερα τα εξής:

Η απόλυση των ανηλίκων που εισάγονται λόγω δυσχερειών
κοινωνικής προσαρμογής διατάσσεται από τον Δικαστή Ανηλίκων
οποτεδήποτε ανακληθεί η αίτηση ή συναίνεση των προσώπων που
είχαν τη γονική μέριμνα του ανηλίκου κατά τον Αστικό Κώδικα ή
μετά την υποβολή έκθεσης της Διεύθυνσης του Ιδρύματος, εφόσον ο λόγος εισαγωγής τους έχει παύσει να υφίσταται ή ο ανήλικος
κρίνεται ότι είναι έτοιμος πλέον να αντιμετωπίσει τις συνθήκες του
ανοιχτού κοινωνικού περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση οι ανήλικοι απολύονται αυτοδικαίως, εφόσον συμπληρώσουν το 18ο έτος
της ηλικίας τους.
Εξάλλου, κατά τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ γα την
Πρόληψη της Παραβατικότητας των Ανηλίκων υπ’ α. 46 και 47
(Κατευθυντήριες Αρχές του Ριάντ, 1990), ο εγκλεισμός ανηλίκου
σε ιδρύματα ρυθμίζεται ως εξής:
«46. Ο εγκλεισμός νεαρών ατόμων σε ιδρύματα είναι το έσχατο μέτρο και για την ελάχιστη αναγκαία περίοδο· το συμφέρον του

105. Βλ. Κ.Δ. Σπινέλλη, Σχολιασμός ά. 121-133, αριθμ. 48, σελ. 1416 επ., στη
Συστηματική Ερμηνεία ΠΚ, 2005.
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νεαρού ατόμου είναι θέμα υψίστης σπουδαιότητας. Τα κριτήρια που
εξουσιοδοτούν τέτοιου είδους τυπική παρέμβαση είναι αυστηρώς
καθορισμένα και περιορίζονται στις ακόλουθες περιστάσεις, όπου
το παιδί ή το νεαρό άτομο:
(α) έχει υποστεί βλάβη που προκλήθηκε από τους γονείς ή
κηδεμόνες·
(β) έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά, σωματικά ή ψυχικά από
τους γονείς ή κηδεμόνες·
(γ) έχει παραμεληθεί, εγκαταλειφθεί ή τύχει εκμετάλλευσης
από τους γονείς ή κηδεμόνες·
(δ) απειλείται από σωματικό ή ηθικό κίνδυνο, οφειλόμενο στη
συμπεριφορά των γονέων ή κηδεμόνων και
(ε) διατρέχει σοβαρό σωματικό ή ψυχικό κίνδυνο που έχει εκδηλωθεί στην ίδια του τη συμπεριφορά και ούτε οι γονείς, οι κηδεμόνες ή το ίδιο, ούτε οι εξωιδρυματικές κοινοτικές υπηρεσίες μπορούν να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο με άλλα ηπιότερα μέσα εκτός
από τον εγκλεισμό σε ίδρυμα.
47. Τα κυβερνητικά όργανα δίνουν την ευκαιρία στα νεαρά
άτομα να συνεχίζουν με πλήρες ωράριο τις σπουδές τους, χρηματοδοτούμενες από το Κράτος, όταν οι γονείς ή οι κηδεμόνες δεν είναι σε θέση να τα υποστηρίξουν, και να αποκτούν εργασιακή εμπειρία106».

Β΄ ΙΔΙΑΙΤΕΡΌΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΉΣ ΔΊΚΗΣ
ΤΩΝ ΑΝΗΛΊΚΩΝ
Η ποινική δίκη ενός παραβατικού ανήλικου εμφανίζει ως προς το
θεσμικό της πλαίσιο και τον τρόπο διεξαγωγής της ορισμένες ιδιαιτερότητες που τη διαφοροποιούν σημαντικά από τις ποινικές δίκες ενηλίκων. Ειδικότερα:
106. Βλ. τη μετάφραση αυτής της περικοπής από την Αγγ. Πιτσελά, Κείμενα
Αντεγκληματικής Πολιτικής (Διεθνή και Ευρωπαϊκά), Β΄: Δίκαιο Ανηλίκων, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 20064, 253.
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(α) Οι θεσμικοί φορείς της δίκης
Τα Δικαστήρια Ανηλίκων
Από άποψη συγκριτικού δικαίου, οι παραβάσεις των ανηλίκων
εκδικάζονται από ειδικά δικαστήρια aνηλίκων, μονομελή ή πολυμελή
( Juvenile Courts), στελεχωμένα με δικαστές είτε της τακτικής δικαιοσύνης κατά το δυνατόν εξειδικευμένους (πρβλ. ά. 7 ελλΚΠΔ), είτε
και από τις τάξεις των λαϊκών δικαστών (π.χ. ά. 1 και 2 γαλλδ 2.1.1945
σε συνδ. με ά. 521-1 επ. γαλλ. Κώδικα Δικαστηριακής Οργάνωσης,
§§ 33-35 γερμJGG). Η διαδικασία διεξάγεται χωρίς δημοσιότητα και
πρωταρχικός της σκοπός είναι να εμβαθύνει το δικαστήριο στα προσωπικά προβλήματα του ανήλικου παραβάτη, ώστε να βρεθεί το προσφορότερο γι’ αυτόν μέσο μεταχείρισης. Σε ορισμένες μάλιστα χώρες,
όπως στην Ιταλία και στη Μ. Βρετανία, η δικαιοδοσία αυτή του δικαστή ανηλίκων καλύπτει επίσης αστικά (και διοικητικά) θέματα που
συνάπτονται με τον ανήλικο (προϊσχύσαντες ιταλΝ 1404/1934 και
βρεταν. Children and Young Persons Act 1969, Sections 1 (2) (7)
και 7 (7)). Εξάλλου, λειτούργησαν ή λειτουργούν ακόμη σε ορισμένες χώρες και μορφές οργάνων απονομής της δικαιοσύνης με καθαρά εξωδικαστηριακό χαρακτήρα, σύμφωνα με το λεγόμενο «εξωδικαστικό ή συμμετοχικό πρότυπο» (participatory process model). Αυτό στηρίζεται στην ιδέα μιας ελαχιστοποίησης της κρατικής παρέμβασης για ανηλίκους και μιας ενεργότερης συμμετοχής των πολιτών
στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων ή άλλων εντάσεων που προκαλούν οι ανήλικοι. Στις περιπτώσεις υιοθέτησης αυτού του προτύπου η απονομή δικαιοσύνης για ανηλίκους γίνεται χωρίς ειδικό ποινικό δίκαιο ανηλίκων (ουσιαστικό και δικονομικό) και χωρίς δικαστήρια ανηλίκων, κυρίως από τοπικά Συμβούλια εξωνομικού χαρακτήρα
(‘‘Επιτροπές Κοινωνικής Ευημερίας ή Πρόνοιας”), στελεχωμένα από
εκπαιδευτικούς, ιερείς κ.λπ. Το συμμετοχικό πρότυπο θεωρείται ότι
εφαρμόζεται σε χώρες όπως η Νορβηγία (από το 1896), η Σουηδία
(από το 1902), η Δανία (από το 1905) κ.ά., ενώ σε αγγλοσαξωνικές
χώρες λειτουργούν και τα λεγόμενα ‘‘Δικαστήρια Νέων’’ (κατωτ., σελ.
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469 επ.)107. Ειδικότερα, στη Νορβηγία ιδρύονται υποχρεωτικά (από
το 1991) και λειτουργούν σε κάθε δήμο τα Συμβούλια Διαμεσολάβησης, που επιλύουν εξωδικαστηριακά ποινικές ή αστικές υποθέσεις μεταξύ πολιτών. Υποθέσεις μπορεί να παραπέμψει στα Συμβούλια αυτά
και ο αρμόδιος εισαγγελέας108.
Η ποινική δίκη των ανηλίκων διεξάγεται στην Ελλάδα από ιδιαίτερα Δικαστήρια, τα Δικαστήρια Ανηλίκων, για τα οποία, μάλιστα, γίνεται μνεία στο ά. 96 §3 του Συντάγματος. Ως προς τα είδη και τις καθ’
ύλην αρμοδιότητές τους, χρήσιμο είναι να επισημανθούν τα εξής:
Τα αδικήματα που διαπράττονται από ανηλίκους έχουν κατά
πλάσμα πλημμεληματικό χαρακτήρα, θεωρούνται δηλ. κατ’ ά. 18
ΠΚ ως πλημμελήματα, έστω και όταν αυτά απειλούνται για τους
ενήλικες ως κακουργήματα109 (π.χ. ανθρωποκτονία από πρόθε107. Βλ. Κ.Δ. Σπινέλλη, 1992, σελ. 50 και 42· Αγγ. Πιτσελά, 20086, σελ. 296.
108. Βλ. Jane Dullum, The Norwegian Mediation Boards, εις: European
Journal on Criminal Policy and Research, 4.4. (1996), 86-94.
109. Ο πλημμεληματικός αυτός χαρακτήρας των αξιόποινων πράξεων των
ανηλίκων κατ’ ά. 18 ΠΚ έχει την εξήγησή του όχι τόσο σε κάποια διάθεση του νομοθέτη να προφυλάξει τους ανήλικους από τις συνέπειες τυχόν στιγματισμού τους
ως “κακούργων” ή για σεβασμό της ιδιωτικής τους ζωής (αυτά είναι απλώς μια θετική παρενέργεια!), αλλά στην ανάγκη να αποσπασθούν τα διαπραττόμενα από εφήβους κακουργήματα από τον «ολέθριον και απηρχαιωμένον» (Ι. Ζαγκαρόλας εις:
ΠοινΧρον ΙΑ΄: 1961, 231) θεσμό των ορκωτών δικαστηρίων. Δεδομένου, δε, ότι
στο Σύνταγμα που ίσχυε το 1951 (οπότε άρχισε να ισχύει ο Ποινικός Κώδικας)
απουσίαζε διάταξη που θα όριζε να μη δικάζονται οι έφηβοι δράστες κακουργημάτων από ορκωτά δικαστήρια, όπως αντίθετα συνέβη με το Σύνταγμα του 1952 (ά.
89 περ. γ’) και, αργότερα, με το ισχύον Σύνταγμα 1975 (ά. 96 §3), ο νομοθέτης του
Ποινικού Κώδικα 1951 κατέφυγε στη λύση να προσδώσει σε όλα τα σοβαρά αδικήματα των ανηλίκων πλημμεληματικό χαρακτήρα. Μάλιστα ο Λ.Χ. Μαργαρίτης,
1994, σελ. 95 και σημ. 129, αναφέρει ότι, όταν κατά τη συνεδρίαση της 11.3.1944
της Αναθεωρητικής Επιτροπής ΠΚ συζητήθηκε προς επιψήφιση διάταξη αντίστοιχη προς αυτήν του σημερινού ά. 18 ΠΚ (βλ. Πρακτικά Συνεδριάσεων των Αναθεωρητικών Επιτροπών του Σχεδίου Ποινικού Κώδικος με επιμ. Γ. Καφετζή, τχ. Β’, Αθήναι 1963, σελ. 17), ο Νικ. Χωραφάς επεσήμανε ότι η διάταξη αυτή [=”πράξις δι’ ην,
κατ’ άρθρον 34 του παρόντος Κώδικος, επιβάλλεται η ποινή του περιορισμού εντός
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ση110), χωρίς, πάντως, αυτό να επιτρέπεται να οδηγεί σε στέρηση δικονομικών δικαιωμάτων (π.χ. άσκηση ενδίκων μέσων) που θα απελάμβανε ο ανήλικος εάν η πράξη του είχε χαρακτηρισθεί ως κακούργημα111 (πρβλ. κατωτ., σελ. 437). Συνέπεια αυτής της «πλημμεληματοποίησης» των αξιοποίνων πράξεων των ανηλίκων είναι, μεταξύ άλλων,
ότι οι ανήλικοι ουδέποτε δικάζονται από Μικτά Ορκωτά Δικαστήρια112.
Ωστόσο τα σοβαρότερα από τα αδικήματά τους (κακουργήματα απειλούμενα για ενήλικες με ποινή ισόβιας κάθειρξης ή πρόσκαιρης κάθειρξης, άρα με απειλούμενη ποινή 5 - 20 έτη113) δικάζονται από Δικαστήσωφρονιστικού καταστήματος είναι πλημμέλημα”] (…) θα ήτο δυνατόν να απαλειφθεί εάν το Σύνταγμα επέτρεπεν, όπως οι ανήλικοι εγκληματίαι μη δικάζωνται
παρά των κακουργιοδικείων”. Για το θέμα αυτό βλ. και Ι. Ζαγκαρόλα, Ο χαρακτηρισμός των υπό των ανηλίκων διαπραττομένων εγκλημάτων ως πλημμελημάτων,
ΠοινΧρον ΙΑ΄: 1961, 231-233.
110 . Πρβλ. ΑΠ 829/ 2000 (Συμβ), ΠοινΔικ 2000, 153 επ., 154.
111. Αργ. Καρρά, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη,
4
2011 , αριθμ. 852, σελ. 862, και Λ.Χ. Μαργαρίτη, Εμβάθυνση στην ποινική δικονομία, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2006, σελ. 963 επ. Ετσι, κατά τον Γεώργ. Αρβανίτη στη μελέτη του: Η ποινική μεταχείριση των ανηλίκων –Δυσμενείς διακρίσεις
εις βάρος τους, ΠοινΔικ 2005, 1447-1448: 1448, θα πρέπει, τουλάχιστον όταν ο
ανήλικος έχει τελέσει πράξη, η οποία απειλείται με ισόβια κάθειρξη για τους ενήλικες, να είναι υποχρεωτική η διενέργεια κύριας ανάκρισης (έστω δηλ. και αν τα αδικήματα των ανηλίκων χαρακτηρίζονται πάντοτε ως πλημμελήματα), ώστε να διευκρινίζονται πλήρως οι σοβαρές αυτές υποθέσεις πριν φθάσουν στο ακροατήριο. Επίσης, για παρόμοιους λόγους προτείνεται αυτόθι (σελ. 1448) ότι ο ανήλικος θα πρέπει να δικαιούται να ασκεί προσφυγή κατά της απ’ ευθείας κλήσεως που τον παραπέμπει στο ακροατήριο του Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων για κακουργηματική αξιόποινη πράξη.
112. Για την εκδίκαση των κακουργημάτων από τα Δικαστήρια Ανηλίκων και
όχι από τα Μεικτά Ορκωτά Δικαστήρια υπάρχει ρητή (αν και δυνητική: «επιτρέπεται») εξαίρεση στο ά. 96 §3 Συντ.
113. Σύμφωνα με τη διάταξη του ά. 113 §1 περ. Β΄ ΚΠΔ (όπως αντικαταστάθηκε με το ά. 6 του ν. 3860/2010), το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων είναι καθ΄
ύλην αρμόδιο να δικάζει σε πρώτο βαθμό τις αξιόποινες πράξεις που τελούνται από
ανηλίκους και για τις οποίες, αν αυτές τελούνταν από ενήλικες, απειλείται ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη κάθειρξη, με ανώτατο όριο τα είκοσι έτη. Με τη νέα αυτή ρύθμι-
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ριο Ανηλίκων με τριμελή σύνθεση (ά. 113 §1 περ. Β’ ΚΠΔ), αποτελούση επιλύθηκε επιτέλους ένα ζήτημα που ταλαιπώρησε επί χρόνια την ελληνική νομολογία, καθώς επί τη βάσει της προηγούμενης ρύθμισης, τα τριμελή δικαστήρια ανηλίκων είχαν αρμοδιότητα να εκδικάζουν υποθέσεις που απειλούνταν με κακουργηματική ποινή άνω των 10 ετών, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να ανακύπτει σοβαρό ερμηνευτικό ζήτημα για αδικήματα που απειλούνται με ποινή «πρόσκαιρης
κάθειρξης» (π.χ. ανθρωποκτονία σε βρασμό ψυχικής ορμής, κατ’ ά. 299 § 2 ΠΚ)
ή απλώς με ποινή «κάθειρξης» (π.χ. τυπική μορφή ληστείας κατ’ ά. 380 § 1 εδ. α΄
ΠΚ), δηλ. αδικήματα τα οποία απειλούνται με ποινή κατά της ελευθερίας 5-20 ετών
και των οποίων, επομένως, ένα μέρος της απειλούμενης ποινής (5-10 έτη) ενέπιπτε
στην αρμοδιότητα των μονομελών δικαστηρίων ανηλίκων, ενώ το υπόλοιπο μέρος
ποινής (10-20 έτη) σε εκείνη των τριμελών δικαστηρίων. Προς αντιμετώπιση του
ζητήματος αυτού, θεωρία και νομολογία κινήθηκαν περισσότερο υπέρ της άποψης
ότι τα κακουργηματικά αδικήματα, εν γένει, θα πρέπει να εκδικάζονται από τα τριμελή δικαστήρια ανηλίκων. Βασικό επιχείρημα αυτής της θέσης υπήρξε το ότι έτσι,
για τα σοβαρότερα αδικήματα (‘‘κακουργήματα’’) θα μπορούσε να επιληφθεί μια
πολυμελής σύνθεση του Δικαστηρίου, μέσω της οποίας εξασφαλίζεται κατά κανόνα «σφαιρικότερη» και, άρα, δικαιότερη δικαστική κρίση: Ν. Ε. Κουράκη, υπ’ ά. 54,
αριθμ. 13 - 15, σελ. 882 επ. στη Συστηματική Ερμηνεία ΠΚ, 2005, Κ.Δ. Σπινέλλη, στο ίδιο έργο, υπ’ ά. 121, αριθμ. 22, σελ. 143, ΑΠ (Συμβ) 55/2002, ΠοινΧρον
ΝΒ΄: 2002, 822 και ΑΠ (Συμβ) 224/2003, ΠΛογ, 2003, 231, αλλά και Ελ. Συμεωνίδου - Καστανίδου, Παρατηρήσεις στην ΕφΘεσ(Συμβ) 463/1991, Υπερ 1991,
1135 - 1139 = της ιδίας, Μελέτες Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2003, σελ. 163 – 168, κατά την οποία στα τριμελή δικαστήρια ανηλίκων θα έπρεπε να υπάγονται μόνο αδικήματα με απειλούμενη ποινή 10-20 ετών
(πρβλ. και Θ. Σάμιο, παρατ. στην ΑΠ (Συμβ) 55/2002, ΠοινΧρον ΝΒ΄: 2002,
823). Βλ. επίσης, από την σκοπιά της νομολογίας: ΑΠ (Συμβ) 520/2006, ΠοινΧρον ΝΣΤ΄: 2006, 929, με σύμφωνη εισαγγ. πρόταση (Α. Ζύγουρας), ΑΠ (Συμβ)
224/2003, ΠΛογ 2003, 231=Αρμεν ΝΖ΄ 2003 (με ενημερωτικό σχόλιο Α.Κ. Ζαχαριάδη), 1484=ΝοΒ 51: 2003, 1478=ΠοινΔικ 2003, 919 με παρατ. Λ.Χ. Μαργαρίτη, ΕφΝαυπλ (Συμβ) 78/1999, ΠοινΧρ ΜΘ’: 1999, 760-762, όπου η θέση υπέρ
της αρμοδιότητας των τριμελών δικαστηρίων έγινε δεκτή με τη σκέψη ότι για την
ένταξη αυτών των σύνθετων περιπτώσεων αδικημάτων στην προσήκουσα κατηγορία δικαστηριακής αρμοδιότητας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη “όχι το ελάχιστο,
αλλά το μέγιστο (maximum) όριο του οικείου εκάστοτε πλαισίου ποινής” (έτσι ο
τότε Εισαγγελέας Εφετών Ν. Παντελής στην πρότασή του που έγινε δεκτή από το
προαναφερθέν βούλευμα, σελ. 761, με περαιτέρω διεξοδική τεκμηρίωση των αντιμαχομένων απόψεων). Βλ. αναλυτικά και Ι. Σκορδαλό, Σχολιασμός ά. 113, αριθμ. 4,
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μενο από Δικαστή Ανηλίκων (Πρωτοδίκη) και δύο νεοτέρους του, αν
είναι δυνατόν, πλημμελειοδίκες και προεδρευόμενο, εφόσον είναι επίσης δυνατόν, από Δικαστή Ανηλίκων ή τον αναπληρωτή του (ά. 7 §
3 KΠΔ). Αντίθετα στις υπόλοιπες συνήθεις και ελαφρές περιπτώσεις
παραβατικότητας των ανηλίκων και δη, ‘‘εφήβων’’ (ά. 113 § 1 περ. Α΄
ΚΠΔ)114, η σύνθεση του Δικαστηρίου είναι μονομελής, αποτελούμενη από ένα Δικαστή Ανηλίκων ή τον αναπληρωτή του (ά. 7 § 1 KΠΔ).
Μάλιστα, επειδή μόνο το Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων έχει κατά
νόμο την αρμοδιότητα να επιβάλλει αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα και επειδή για ανηλίκους 8 ετών συμπληρωμένων μέχρι 15 ετών
μη συμπληρωμένων (πρβλ. ανωτ., σελ. ....) επιβάλλονται μόνο αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα, έπεται ότι το ενλόγω Δικαστήριο είναι
αποκλειστικά καθ’ ύλην αρμόδιο για όλες τις υποθέσεις ανηλίκων αυτής της ηλικίας.
Δευτεροβάθμιο δικαστήριο ανηλίκων είναι το Εφετείο Ανηλίκων,
το οποίο είναι καθ’ ύλην αρμόδιο για την εκδίκαση των εφέσεων κατά
αποφάσεων τόσο του μονομελούς, όσο και του τριμελούς δικαστηρίου
ανηλίκων (ά. 113 §1 περ. Γ΄ ΚΠΔ). Το Εφετείο Ανηλίκων είναι τριμελές και συγκροτείται από ένα εφέτη ανηλίκων και δύο νεοτέρους του,
ει δυνατόν, εφέτες, που ορίζονται ως δικαστές ανηλίκων από τον Πρόεσελ. 479-480 εις: Λ.Χ. Μαργαρίτη (επιμ.), Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τ. 1, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 20112, όπου εκτίθεται και μία ενδιάμεση άποψη του Λ.Χ. Μαργαρίτη και του Α. Παπαδαμάκη.
114. Εκεί δικάζονται επίσης τα πταίσματα που τελούνται από ανηλίκους στην
έδρα του πρωτοδικείου. Αν τα πταίσματα τελεσθούν εκτός της έδρας του Πρωτοδικείου, αρμόδιο δικαστήριο είναι το Πταισματοδικείο και τούτο με τη σκέψη να αποφεύγεται η μετάβαση του ανηλίκου στο μονομελές δικαστήριο ανηλίκων, που συνήθως βρίσκεται μακριά από τον τόπο διαμονής του: Ι. Σκορδαλός, Σχολιασμός του ά.
113 ΚΠΔ, αριθμ. 4, σελ. 478 εις: Λ.Χ. Μαργαρίτη (επιμ.), Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τ. 1, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 20112, όπου και
αντίστοιχη παραπομπή στην κριτική επισκόπηση νομολογίας του Λ.Χ. Μαργαρίτη
περί δικαστηρίων ανηλίκων, Υπέρ 1991, 1221 και σημ. 103. Περαιτέρω, το Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων εκδικάζει και τις εφέσεις κατ’ αποφάσεων του ενλόγω
Πταισματοδικείου, κατά την ίδια διάταξη του ΚΠΔ.
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δρο Εφετών. Ως προς το είδος των αποφάσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εφετείων ανηλίκων, βλ. κατωτέρω, σελ. 435 επ.
Στο Δικαστήριο Ανηλίκων (πρώτου και δεύτερου βαθμού) υπάγεται ο δράστης που δεν είχε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την τέλεση της αξιόποινης πράξης. Εξάλλου, κατ’ ά. 119 §1 ΚΠΔ,
το οποίο εφαρμόζεται και επί ανηλίκων (ά. 113 §2), την καθ’ ύλην αρμοδιότητα προσδιορίζει ο χαρακτηρισμός της πράξης από τον Ποινικό
Κώδικα ως κακουργήματος, πλημμελήματος ή πταίσματος, με βάση τα
πραγματικά περιστατικά τα οποία περιέχονται στο παραπεμπτικό βούλευμα ή στην κλήση του εισαγγελέα (στην περίπτωση της απευθείας εισαγωγής της υπόθεσης). Ζητήματα, πάντως, ανακύπτουν όταν μεταξύ
πρώτου και δευτέρου βαθμού μεταβάλλεται το όριο της ανηλικότητας,
όπως π.χ. συνέβη με τον ν. 3189/2003, οπότε το όριο αυτό μετατέθηκε
από το 17ο έτος στο 18ο μη συμπληρωμένο115.
115. Τίθεται έτσι το ερώτημα εάν η εν λόγω μεταβολή επιδρά στην καθ’ ύλην
αρμοδιότητα όσων δικαστηρίων επρόκειτο να εκδικάσουν εκκρεμείς υποθέσεις νεαρών οι οποίοι είχαν τελέσει το αδίκημα μεταξύ 17ου και 18ου έτους και οι οποίοι, άρα,
έως την ψήφιση του νέου νόμου δεν εθεωρούντο ανήλικοι. Κατά την θεωρούμενη
από πολλούς ως ορθότερη νομολογία του Αρείου Πάγου, η αρμοδιότητα του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου κρίνεται αποκλειστικά και μόνο από το γεγονός ότι η υπόθεση εισήχθη πρωτόδικα στο κατά την εισαγωγή της αρμόδιο δικαστήριο. Ειδικότερα, κατά την εν λόγω αρεοπαγητική νομολογία: σύμφωνα με το ά. 119 §1 ΚΠΔ,
που εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις ανηλίκων δραστών, κατ’ ά. 113 §2 ΚΠΔ, η
καθ’ ύλην αρμοδιότητα προσδιορίζεται από τον χαρακτηρισμό της πράξης από τον
ΠΚ και επομένως η εξουσία του δικαστηρίου και εν προκειμένω του εφετείου για εκδίκαση της έφεσης στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στο γεγονός ότι η υπόθεση εισήχθη πρωτοδίκως στο κατά την εισαγωγή της αρμόδιο δικιαστήριο, χωρίς η έφεση
να επηρεάζεται από το γεγονός ότι μεταγενεστέρως απέκτησε ο κατηγορούμενος λόγω επαγγελματικής εξέλιξης ή κατά νομοθετικό χαρακτηρισμό (π.χ. λόγω αύξησης
του ορίου ποινικής ανηλικότητας στο 18ο έτος) ορισμένη ιδιότητα (π.χ. του ανηλίκου) ή ότι η πράξη χαρακτηρίσθηκε αλλιώς από τον νομοθέτη, ώστε αν αυτά συνέτρεχαν κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης ή της εισαγωγής της στο πρωτοβάθμιο
δικαστήριο, η υπόθεση θα ανήκε σε άλλο δικαστήριο και, μετά την άσκηση έφεσης,
σε διαφορετικό εφετείο: ΑΠ 74/2007, ΠοινΔικ 2007, 804 (περίλ.), στηριζόμενη
στην ολΑΠ 10/2005, ΠοινΧρον ΝΣΤ΄: 2006, 120=ΠοινΔικ 2006, 132 (περιέχε-
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Ένδικα Μέσα και Εφετείο Ανηλίκων
Οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων (Μονομελών και
Τριμελών) μπορούν να προσβληθούν από τον ανήλικο και τον εισαγγελέα με το ένδικο μέσο της έφεσης εφόσον ο ανήλικος καταδικασθεί
σε ποινικό σωφρονισμό, ανεξαρτήτως ύψους ποινής (ά. 489 §1 περ. δ’
ΚΠΔ)116, δεδομένου ότι η απόφαση που επιβάλλει ποινικό σωφρονισμό θεωρείται ότι είναι καταδικαστική117. Επίσης, σε έφεση υπόκεινται αποφάσεις του Μονομελούς ή του Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων για νεαρούς δράστες, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Ο ανήλικος (α) κατά την τέλεση της πράξης να είχε
ται και η πρόταση του Εισαγγελέα Α. Ζύγουρα) και επ΄αυτής μελέτες των: Θεοχ. Ι.
Δαλακούρα, ΠοινΧρον ΝΣΤ΄: 2006, 952-954, Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι/ Λ. Μαργαρίτη, Ποινικό Δίκαιο και Αρειος Πάγος, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2008, 141-149
και Ε. Ζαχαρή, ΠοινΧρον ΝΘ΄: 2009, 961-967: 962. Kατά αντίθετη εκδοχή, που
υιοθετήθηκε κατά καιρούς από πολλά εφετεία της χώρας: η αρμοδιότητα του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου κρίνεται με βάση τις νομικές ή πραγματικές μεταβολές που
συνέβησαν μεταξύ των δυο βαθμών. Ειδικότερα, κατά την ΕφΑθ 3352/2009 απόφαση (ΠοινΧρον ΞΑ΄: 2011, 139), η διάταξη του ά. 113 §1 ΚΠΔ στηρίζεται μεν σε
προϋπόθεση ουσιαστικού δικαίου, δηλ. σ΄αυτήν του ορίου της ανηλικότητας κατ΄
ά. 121 §1 ΠΚ, είναι όμως σαφώς δικονομική και, επομένως, με δεδομένο ότι οι ποινικοί δικονομικοί νόμοι, εκτός αντίθετης διάταξης, έχουν άμεση εφαρμογή από την
ισχύ τους και στις εκκρεμείς ποινικές δίκες (από το σημείο εκείνο που καταλαμβάνουν αυτές, δηλ. διέπουν το ατέλεστο μέρος της δίκης), έχοντες ως εκ τούτου αναδρομική ισχύ, αρχή που καθιερούται και από τη διάταξη του ά. 596 §1 ΚΠΔ (παρατίθεται νομολογία), έπεται ότι και η διάταξη αυτή έχει αναδρομική ισχύ και ανατρέχει στο παρελθόν, καταλαμβάνοντας και τις εκκρεμείς υποθέσεις. Προς την ίδια κατεύθυνση βλ. και ΠεντΕφΘεσ 357-358/2005, Αρμεν. ΝΘ΄ 2005, 760=ΝοΒ 54:
2006, 275=ΠοινΔικον 2005, 558, ΠεντΕφΘεσ 414/2004, Αρμεν. ΝΘ΄2005, σελ.
762=ΠοινΔικ 2005, 697, ΜΟΔΜεσολογγ. 18-19/2004, ΠοινΧρον ΝΔ΄: 2004,
849, ΜΟΔΧαλκίδ. 90-92/2004, ΠοινΔικ 2005, 841.
116. Παλαιότερα, δηλ. πριν από τη θέσπιση του ν. 3189/2003, η έφεση επιτρεπόταν μόνον εάν η επιβληθείσα ποινή του σωφρονιστικού περιορισμού είχε ελάχιστο όριο πάνω από ένα έτος, γεγονός που συρρίκνωνε σημαντικά το δικαίωμα του
ανηλίκου για άσκηση του ένδικου αυτού μέσου.
117. Αγγ. Πιτσελά, 20086, σελ. 145 και σημ. 114.
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συμπληρώσει το 15ο έτος, (β) να δικάσθηκε, ωστόσο, μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του και (γ) να καταδικάσθηκε σε ποινή στερητική της ελευθερίας διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών για κακούργημα ή τουλάχιστον δύο ετών για πλημμέλημα (ά. 489 § 1 περ. στ’
ΚΠΔ, όπως διαμορφώθηκε με τα ά. 26 §1 ν. 3904/2010 και ά. 33 §13
ν. 4055/2012). Αντίθετα, ο ανήλικος μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις
μπορεί να ασκήσει έφεση κατά αθωωτικών αποφάσεων (π.χ., κατά τις
γενικές ρυθμίσεις, αν αθωώθηκε για έμπρακτη μετάνοια ή με αιτιολογία που χωρίς να είναι αναγκαίο θίγει την υπόληψή του: ά. 486 ΚΠΔ).
Εξάλλου ο ανήλικος έως το 2010 δεν μπορούσε κατ’ αρχήν να
ασκήσει έφεση για αποφάσεις που του επέβαλλαν αναμορφωτικό ή θεραπευτικό μέτρο, καθώς τα μέτρα αυτά εθεωρούντο ενίοτε ότι έχουν διοικητικό χαρακτήρα και σε κάθε περίπτωση ότι η επιβολή τους οδηγεί σε
αθωωτική απόφαση ή, τουλάχιστον, σε μη καταδικαστική118. Ωστόσο,
επί τη βάσει του ά. 26 ν. 3904/2010 τροποποιήθηκε το σχετικό ά. 489
§1 περ. δ΄ ΚΠΔ και προβλέφθηκε το δικαίωμα του ανηλίκου να ασκεί
έφεση όχι μόνο όταν καταδικάζεται σε ποινικό σωφρονισμό, αλλά και
όταν του επιβάλλεται αναμορφωτικό ή θεραπευτικό μέτρο. Σημειώνεται ότι κατά πάγια νομολογία ο Αρειος Πάγος απορρίπτει έως τώρα ως
απαράδεκτη την αίτηση αναιρέσεως, εφόσον αυτή στρέφεται κατά απόφασης η οποία επιβάλλει αναμορφωτικά μέτρα, κυρίως με το επιχείρημα ότι τα εν λόγω μέτρα έχουν διοικητικό χαρακτήρα και ότι άρα ούτε
υπάγονται στην αρχή της ενοχής, ούτε και ο ανήλικος παραβάτης κηρύσσεται «ένοχος» για τις αποδιδόμενες σ’ αυτόν πράξεις119. Πάντως
118. Πρβλ. Αγγ. Πιτσελά, 20086, σελ. 358 και σημ. 245 · βλ. όμως και ΜονΔικΑνηλΘεσ 332/1970, ΠοινΧρον ΚΑ’: 330, κατά την οποία οι αποφάσεις Δικαστηρίων Ανηλίκων που επιβάλλουν αναμορφωτικά μέτρα είναι υπό ευρεία έννοια καταδικαστικές και άρα είναι παραδεκτή η κατ’ αυτών αίτηση ακύρωσης του ά. 341
ΚΠΔ, ιδίως εφόσον αυτές εκδόθηκαν ερήμην.
119. Έτσι: ΑΠ 543/2011, ΠοινΧρον ΞΒ΄: 2012, 256=ΠοινΔικ 2012, 474,
ΑΠ 58/2010, ΠοινΔικ 2010, 989=ΠοινΧρον ΞΑ΄: 2011, 27 και ΑΠ 961/2010,
ΠοινΧρον Ξ΄: 2010, 235= ΠοινΔικ 2010, 132 (περίλ.), ΑΠ 58/2010, ΠοινΧρον
ΞΑ’: 2011, 27, ΑΠ (Συμβ.) 366/1998, ΠοινΔικ 1998, 528 και ΠοινΧρ ΜΗ’:
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το επιχείρημα αυτό αξίζει να επανεξετασθεί υπό το φως της προαναφερθείσας νομοθετικής τροποποίησης του ν. 3860/2010, μέσω της οποίας
επετράπη στον καταδικαζόμενο ανήλικο να ασκεί έφεση κατά αναμορφωτικών ή θεραπευτικών μέτρων, δεδομένου ότι αποτελεί πλέον εκπεφρασμένη βούληση του νομοθέτη η άσκηση από τον καταδικαζόμενο
ανήλικο του ενδίκου μέσου της έφεσης και θα αποτελούσε ανακολουθία η μη δυνατότητα άσκησης εκ μέρους του και του ένδικου μέσου της
αναίρεσης, εφόσον η άσκηση αυτή δεν αποκλείεται από τη διάταξη του
ά. 504 ΚΠΔ περί αποφάσεων κατά των οποίων επιτρέπεται αναίρεση.
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, για τον προσδιορισμό του καθ’
ύλην Δικαστηρίου Ανηλίκων που θα επιληφθεί της υπόθεσής του ανηλίκου σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό, λαμβάνεται υπόψη, όπως σημειώθηκε ανωτέρω (σελ. 408), η ηλικία του ανηλίκου κατά τον χρόνο τέλεσης
της αξιόποινης πράξης του.
Περαιτέρω, το ανασταλτικό αποτέλεσμα της έφεσης ανηλίκου επέρχεται κατ’ ά. 471 ΚΠΔ με την εμπρόθεσμη και νομότυπη άσκησή της,
εφόσον, βέβαια ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά και εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της § 8 της εν λόγω διάταξης120.
Τα βουλεύματα με τα οποία ένας ανήλικος παραπέμπεται στο δικαστήριο δεν μπορούν να προσβληθούν από αυτόν με έφεση, καθώς οι
αξιόποινες πράξεις του χαρακτηρίζονται όλες κατά πλάσμα ως πλημμελήματα, σύμφωνα, δε, με σχετική νομοθετική ρύθμιση (ά. 39 ν.

1998, 986, καθώς και, ήδη, ΑΠ 18/1974, ΠοινΧρον ΚΔ’: 1974, 343.
120. Πρβλ. Δ. Γ. Συμεωνίδη, Το ανασταλτικό αποτέλεσμα της έφεσης και της
ανάκρισης κατά αποφάσεων στην ποινική δίκη, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 1999, 154 επ. και Λ.Χ. Μαργαρίτη, Δικαστήρια Ανηλίκων: Η έφεση κατά των
αποφάσεών τους και το ανασταλτικό της αποτέλεσμα, ΠοινΔικ 2004, 313-314= του
ιδίου, Εμβάθυνση στην ποινική δικονομία, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2006, 979.
Πάντως, όπως παρατηρεί ο Γεώργ. Αρβανίτης στη μελέτη του: Η ποινική μεταχείριση των ανηλίκων – Δυσμενείς διακρίσεις εις βάρος τους, ΠοινΔικ 2005, 14471448: 1448, χρήσιμο θα ήταν, σε επόμενη νομοθετική μεταβολή, να υπάρξει συμπλήρωση του ά. 497 ΚΠΔ με ειδική ρύθμιση για τους καταδικαζόμενους ανηλίκους.
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3160/2003), έφεση επιτρέπεται πλέον στον κατηγορούμενο μόνο κατά βουλεύματος του συμβουλίου πλημμελειοδικών το οποίο τον παραπέμπει στο δικαστήριο για κακούργημα (ά. 478 ΚΠΔ). Αντίστοιχα,
δυνάμει του ά. 41 §1 ν. 3160/2003 τροποποιήθηκε το ά. 482 ΚΠΔ
και δεν αναγνωρίζεται πλέον στους διάδικους δικαίωμα αναίρεσης κατά βουλευμάτων, εκτός εάν πρόκειται, και πάλι, για κακούργημα.
Επίσης και η νομολογία των δικαστηρίων μας υπήρξε ανέκαθεν
εντελώς αρνητική απέναντι στη δυνατότητα άσκησης από ανηλίκους
ενδίκων μέσων κατά βουλευμάτων, καθώς την αποκλείει εντελώς. Συγκεκριμένα, θεωρεί ότι ο ποινικός σωφρονισμός που επιβάλλεται σε
ανηλίκους, έστω και αν αποτελεί κατ’ ά. 51 ΠΚ ποινή στερητική της
ελευθερίας, είναι όμως ποινή “εντελώς άσχετη, κατ’ είδος και κατά τον
τρόπον εκτελέσεως (άρθρα 56, 127 ΠΚ) (…) προς την τοιαύτην της
φυλακίσεως, περί της οποίας και μόνον αναφέρεται περιοριστικώς το
άρθρο 478 παρ. 1α’ ΚΠΔ”121. Ωστόσο, όπως σημειώθηκε ήδη ανωτέρω
(σελ. 431) η «πλημμεληματοποίηση» των αδικημάτων του ανηλίκου
δεν επιτρέπεται να ερμηνεύεται εις βάρος του και ότι, συνεπώς, στην
υπο κρίση περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τους εφαρμοστές του δικαίου η απειλούμενη γενικώς για εγκλήματα ποινή και όχι το
πλασματικό πλημμέλημα που καθιερώνεται για αξιόποινες πράξεις ανηλίκων από το ά. 18 ΠΚ, ούτε και η συναφής με αυτό ποινή του ποινικού σωφρονισμού122. Διαφορετικά, κινδυνεύει να φαλκιδευθεί το σημαντικό δι-

121. Ετσι ΕφΑθ 561/ 1988, ΠοινΧρον ΛΘ’: 1988, 408, με την οποία απορρίφθηκε η έφεση κατά βουλεύματος που παρέπεμπε στο ακροατήριο ανήλικο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, δηλ. για κακούργημα!
122. Κ.Δ. Σπινέλλη, Σχολιασμός ά. 121-133, αριθμ. 27, σελ. 1410, ά. 121,
αριθμ. 26, σελ. 1433 και ά. 127, αριθμ. 14, σελ. 1472-1473, στη Συστηματική Ερμηνεία ΠΚ, 2005 και Γ. Συλίκου, Το δικαίωμα της έφεσης κατά των αποφάσεων δικαστηρίων ανηλίκων, ΠοινΔικ 1998, 679-683 και Αργ. Καρρά, Ποινικό Δικονομικό
Δίκαιο, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 20114, αριθμ. 852, σελ. 862, όπου εύστοχα επισημαίνεται ότι η ΄πλασματική αντιμετώπιση των αξιοποίνων πράξεων που τελούνται από ανηλίκους ως πλημμελημάτων «δεν μπορεί να μεταβάλει τον ποινικό χαρακτήρα του διαπραχθέντος εγκλήματος ως κακουργήματος ή πλημμελήματος αντί-
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κονομικό δικαίωμα του ανηλίκου για άσκηση ένδικων μέσων και μάλιστα
κατά βουλεύματος του οποίου το κατηγορητήριο προτείνει τον εγκλεισμό
του ανηλίκου σε κατάστημα κράτησης123.
Επιπλέον, το δικαίωμα άσκησης ενδίκων μέσων από ανήλικο είναι
δικαίωμα που κατοχυρώνεται από διεθνείς συμβάσεις με αυξημένη, κατά το Σύνταγμά μας, τυπική ισχύ (ά. 28 §1 Συντ.). Ειδικότερα, ο Έλληνας Νομοθέτης κατά την επικύρωση του Έβδομου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ (ν. 1705/ 1987) προσέθεσε μεν την επιφύλαξη
στοιχα και έτσι –ενδεχομένως- να θεμελιώνει οποιαδήποτε δυσμενή δικονομική θέση του. Επομένως, θα πρέπει να γίνει δεκτή η άποψη ότι ο ανήλικος κατηγορούμενος δικαιούται ν’ ασκήσει το ένδικο μέσο της έφεσης εναντίον του βουλεύματος που
τον παραπέμπει για κακούργημα». Πρβλ. και Λ.Χ. Μαργαρίτη, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο Ανηλίκων. Κριτική Επισκόπηση Νομολογίας, Α.Ν. Σάκκουλας: Αθήνα/ Κομοτηνή,1994, 97 και του ιδίου, Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, Αθήνα:
Νομική Βιβλιοθήκη, 2006 = ΠοινΔικ 2006, 589 επ., όπου ναι μεν διατυπώνονται
αντιρρήσεις ως προς το εάν η Διεθνής Σύμβαση Δικαιωμάτων του Παιδιού θεμελιώνει δικαίωμα άσκησης ενδίκων μέσων κατά βουλευμάτων (σελ. 942 επ.). αλλά ταυτόχρονα γίνεται δεκτό ότι η «πλημμεληματοποίηση» των αξιόποινων πράξεων που
τελούνται από ανηλίκους θεσπίσθηκε υπέρ των ανηλίκων και είναι λογικά απαράδεκτη και δογματικά ασυνεπής κάθε προσπάθεια αντιστροφής με ίδια πάντα σημεία
αναφοράς (σελ. 963 επ.=763 επ. στην ΠοινΔικ 2006) και ότι, άρα, (σελ. 765 στην
ΠοινΔικ 2006) είναι δυνατή η έφεση και η αναίρεση από ανήλικο κατά παραπεμπτικού βουλεύματος αν η πράξη, με βάση την απειλούμενη ποινή και όχι τον προβλεπόμενο να επιβληθεί περιορισμό σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων, αποτελεί κακούργημα (ά. 478 εδ. β΄και 482 §1 περ. α΄, εδ. α΄ΚΠΔ).
123. Ηδη το 1993 ο υπογράφων, σε σχολιασμό του ά. 54 ΠΚ (στη Συστηματική Ερμηνεία ΠΚ, αυτοτελές τεύχος «Εισαγωγικές Παρατηρήσεις στα άρθρα 5078 και άρθρα 50-58, σελ. 121 –βλ. και νεότερη έκδοση 2005, Αθήνα: Δίκαιο & Οικονομία. Π.Ν. Σάκκουλας, υπ’ ά. 54, αριθμ. 8, σελ. 880) είχε σημειώσει ότι για μια
ουσιαστικότερη προστασία του ανηλίκου, μέσω της νομολογιακής κυρίως οδού, θα
πρέπει, μεταξύ άλλων «να θεωρηθεί ότι η ποινή του σωφρονιστικού περιορισμού
εξομοιώνεται ως προς τα αποτελέσματά της με τις άλλες ποινές κατά της ελευθερίας και ότι, επομένως, όπου ο νόμος εμφανίζει «κενό» και δεν ρυθμίζει το θέμα διαφορετικά, επιβάλλεται η εφαρμογή και για την ποινή του σωφρονιστικού περιορισμού των όσων ισχύουν για τις ποινές ης φυλάκισης και της κάθειρξης (in dubio
pro mitiore!)».
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ότι η διάταξη του ά. 2 (που προβλέπει δικαίωμα ενδίκων μέσων του κατηγορουμένου) δεν θίγει το ά. 489 ΚΠΔ, όμως το άρθρο αυτό αφορά,
ως γνωστόν, εφέσεις κατά αποφάσεων και όχι κατά βουλευμάτων. Άρα
για τα βουλεύματα πρέπει να γίνεται δεκτό ότι υφίσταται δικαίωμα του
(ανήλικου) κατηγορούμενου να τα προσβάλλει με ένδικα μέσα. Άλλωστε, το δικαίωμα άσκησης ένδικων μέσων θεσμοθετήθηκε στη συνέχεια
με την επικύρωση και άλλων διεθνών συμβάσεων για τις οποίες δεν διατυπώθηκε αντίστοιχη επιφύλαξη, όπως το Διεθνές Σύμφωνο (ΟΗΕ)
για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ν. 2462/ 1997, ά. 14 §5) και
η Διεθνής Σύμβαση (ΟΗΕ) για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν. 2101/
1992, ά. 40 §2.β’.v). Εξάλλου, στην τελευταία περίπτωση η Διεθνής
Σύμβαση είναι όχι μόνο μεταγενέστερη του Έβδομου Πρωτοκόλλου,
αλλά και ειδικότερη, αφού αφορά αποκλειστικά τους ανηλίκους (και
μάλιστα ακόμη και όταν αυτοί είναι «ύποπτοι», άρα στο στάδιο της
προδικασίας!) μέχρι 18 ετών (lex posterioris και lex specialis).
Επομένως το δικαίωμα άσκησης ενδίκων μέσων που προβλέπεται
από διεθνείς συμβάσεις και ιδίως από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού θα πρέπει να θεωρείται ως δεδομένο επί ανηλίκων
για βουλεύματα που τους παραπέμπουν στο ακροατήριο για αδικήματα κακουργηματικής μορφής.
Ο Δικαστής Ανηλίκων
Στην Ελλάδα τα Δικαστήρια Ανηλίκων στελεχώνονται από δικαστές και εισαγγελείς. Μάλιστα, σύμφωνα με νομοθετική τροποποίηση
(ά. 4 § 2 του ν. 3860/2010) στα ά. 4, 26 §3 Οργανισμού Δικαστηρίων -Ο.Δ.: ν. 1756 / 1988 όπως ισχύει. πρβλ. ά. 7ΚΠΔ– ως πρωτοβάθμιοι Δικαστές Ανηλίκων επιλέγονται πρόεδροι πρωτοδικών ή πρωτοδίκες (με αναπληρωτή πρόεδρο ή πρωτοδίκη) και «για τον διορισμό
τους αξιολογείται η προηγούμενη συμμετοχή σε ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης που οργανώνει η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, ή
η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου στο ειδικό αντικείμενο». Επίσης, κατ’ ά. 7 § 1 ΚΠΔ, προτιμώνται ως Δικαστές
Ανηλίκων ‘‘όσοι γνωρίζουν, αν είναι δυνατό, μία από τις γλώσσες αγγλι-
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κή, γερμανική ή ιταλική’’. Ο διορισμός των Δικαστών Ανηλίκων γίνεται
για μία τριετία (με δυνατότητα ανανέωσης για μιαν ακόμη τριετία) με
προεδρικό διάταγμα124. Με την ίδια διαδικασία ορίζεται και ο Δικαστής
Ανηλίκων του Εφετείου125. Με τον διορισμό τους, οι δικαστές αυτοί συγκροτούν, μαζί με έναν αναπληρωτή, τα Δικαστήρια Ανηλίκων (μονομελή ή τριμελή) στην έδρα κάθε Πρωτοδικείου. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου Ανηλίκων από άλλους Δικαστές δημιουργεί λόγο αναίρεσης
για απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο και αφορά τη σύνθεση του δικαστηρίου (ά. 510 §1 περ. Α’ σε συνδ.
με 171§1 περ. α΄ ΚΠΔ)126, ενώ λόγος αναίρεσης, αλλά για καθ’ ύλην
124. Το π.δ. εκδίδεται ύστερα από γνώμη του συμβουλίου ή του δικαστή που
διευθύνει το Δικαστήριο, και πρόταση του οικείου Εισαγγελέα Εφετών. Εξάλλου,
κατά το ά. 26 §3 Ο.Δ. -ν. 1756/1988, σε όσα δικαστήρια υπηρετούν περισσότεροι
από 20 δικαστές, οι δικαστές ανηλίκων ορίζονται από την ολομέλεια του Δικαστηρίου.
125. Ως δικαστής ανηλίκων στα εφετεία ορίζεται για μία διετία ένας εφέτης
με π.δ. που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και ύστερα από γνώμη του συμβουλίου ή του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο και σχετική πρόταση του οικείου εισαγγελέα εφετών και άλλους δύο νεότερους του, αν είναι δυνατόν
εφέτες, που ορίζονται εφέτες ανηλίκων από αυτόν που διευθύνει το δικαστήριο. Με
αντίστοιχο τρόπο συντίθενται και τα συμβούλια εφετών για τους ανηλίκους: ά. 7 §3
εδ. γ΄-ε΄ΚΠΔ, 4 §1 η΄ και 26 §3 Ο.Δ. –ν. 1756/1988.
126. Ετσι, κατά την ΑΠ 1037/2010, ΠοινΧρον ΞΑ΄: 2011, 341 (με παρατ.
Θ. Σάμιου)=ΝοΒ 2011, 141 (περίλ.), αν σε απόφαση του Εφετείου Ανηλίκων δεν
αναφέρεται ότι στη σύνθεσή του μετείχε ο ορισθείς εφέτης ανηλίκων ή ο αναπληρωτής του, καθώς και ότι οι άλλοι δύο εφέτες είχαν ορισθεί ως δικαστές ανηλίκων με
πράξη του Προέδρου Εφετών, αλλά μνημονεύεται απλώς ότι συμμετείχαν ύστερα
από νόμιμη κλήρωση, ιδρύεται απόλυτη ακυρότητα, λόγω κακής σύνθεσης. Εξάλλου, σύμφωνα με παλαιότερη σχτ. αρεοπαγητική νομολογία (ΑΠ 111/1997, ΠοινΧρον ΛΖ΄: 1987, 385), «για τη νόμιμη σύνθεση του τριμελούς δικαστηρίου ανηλίκων δεν απαιτείται όπως οι δύο πλημμελειοδίκες,που ορίζονται από τον πρόεδρο
πρωτοδικών για τη συγκρότησή του με το δικαστή ανηλίκων, ορισθούν από τον
προϊστάμενό τους αυτόν και ως δικαστές ανηλίκων, όπως αντιθέτως τούτο επιβάλλεται να γίνει για τη νόμιμη συγκρότηση του εφετείου ανηλίκων. Για άλλα συναφή
θέματα σύνθεσης του Δικαστηρίου Ανηλίκων, βλ. Μ. Γεωργιάδου, Σχολιασμός ά. 7
ΚΠΔ, αριθμ. 3 επ.,, εις Λ.Χ. Μαργαρίτη (επιμ.), Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Ερ-
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αναρμοδιότητα του δικάσαντος δικαστηρίου, δημιουργείται όταν κάποιος δικάζεται από κοινό δικαστήριο, ενώ κατά την εποχή τέλεσης του
αδικήματος ήταν ακόμη ανήλικος127.
Βεβαίως, οι σχετικές ρυθμίσεις της ελληνικής νομοθεσίας, μολονότι σημαντικά βελτιωμένες από το 2010128, δεν είναι ακόμη πλήρως
συντονισμένες -ως προς την ειδική κατάρτιση και την προοπτική μακρόχρονης θητείας ενός δικαστή ανηλίκων- με τα διεθνή κείμενα (π.χ.
τον υπ’ αρ. 22.1 Κανόνα του Πεκίνου). Πάντως, ακόμη και αυτές οι
ελάχιστες προϋποθέσεις εξειδίκευσης που προβλέπονταν έως τη νομοθετική μεταρρύθμιση του 2010 δεν φαίνεται ότι τηρούνταν στην πράξη. Συγκεκριμένα, όπως παρατηρήθηκε κατά καιρούς129, οι Δικαστές

μηνεία κατ’ άρθρο, τ. 1, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 20112, σελ. 24 επ.
127. ΑΠ 1107/1993, ΠοινΧρον ΜΓ΄: 1993, 833 και ΑΠ 1786, ΠοινΧρον
ΜΔ΄: 1994, 170.
128. Κυρίως από την άποψη ότι επιλέγονται πλέον δικαστές, για 3ετή θητεία
ανανεώσιμη για μία φορά ακόμη (αντί για 2ετή θητεία ανανεώσιμη, έως το 2010)
και με κριτήριο την αποδεδειγμένη θεωρητική εξειδίκευση των δικαστών σε θέματα
ανηλίκων (αντί για την προγενέστερη ρύθμιση, κατ’ ά. 7 §1 ΚΠΔ, που προέβλεπε
αορίστως «ειδικές γνώσεις»). Σημειώνεται ότι ακόμη και ο ν. 5098/1931 ‘‘περί δικαστηρίων ανηλίκων’’, που ουδέποτε εφαρμόσθηκε, ήταν από την άποψη των προσόντων πληρέστερος σε σχέση με τα έως τώρα ισχύσαντα, αφού έδινε στον Υπουργό
Δικαιοσύνης τη δυνατότητα ‘‘να διορίζει εις κενάς θέσεις πρωτοδικών ειδικούς δικαστάς ανηλίκων λαμβάνων τούτους εκ των πτυχιούχων της νομικής, οίτινες ηκολούθησαν ειδικάς σπουδάς εις την αλλοδαπήν επί διετίαν τουλάχιστον, κατόπιν δοκιμασίας και κατά τα ειδικότερον δια διατάγματος κριθησόμενα’’. επίσης προβλεπόταν
ότι όσοι δικαστικοί λειτουργοί αποστέλλονταν στο εξωτερικό με εκπαιδευτική άδεια
και παρακολουθούσαν αποδεδειγμένα την εκεί λειτουργία δικαστηρίων ανηλίκων
και ιδρυμάτων κράτησης ανηλίκων, θα τοποθετούνταν κατά προτίμηση στα Δικαστήρια Αθηνών και Θεσσαλονίκης με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, έπειτα από ειδικό ερώτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης - βλ. Κ.Ν. Βουγιούκα,
Ο Δικαστής Ανηλίκων και αι παρ’ αυτώ βοηθητικαί υπηρεσίαι του ιατρού, του επιμελητού και του παιδαγωγού, Θεσσαλονίκη: Δημοσιεύματα Εταιρείας Αποφυλακιζομένων Θεσσαλονίκης, αρ. 22, 1962, σελ. 10-11.
129. Πρβλ. Αγγ. Πιτσελά, 20086, σελ. 266 και σημ. 21. Επίσης, σύμφωνα με
την Αγλαΐα Τρωιάνου-Λουλά, Ο ανήλικος παραβάτης και η δίκη του, ΝοΒ 30: 1982,
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Ανηλίκων σπάνια έχουν κάποια βαθύτερη γνώση σε θέματα εγκληματολογίας, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας κ.λπ. που θα τους βοηθούσαν
να αξιολογήσουν σωστά τα προβλήματα ενός ανήλικου παραβάτη και
να αποφασίσουν για την προσήκουσα αντιμετώπισή του130.
Ο Ειδικός Ανακριτής Ανηλίκων
Ειδικές ρυθμίσεις για ανηλίκους προβλέπονται επίσης ως προς
τους δικαστικούς λειτουργούς που εκτελούν καθήκοντα ανακριτή, αλλά χωρίς εδώ να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις ή γλωσσομάθεια για
την ανάθεση αυτών των καθηκόντων. Ειδικότερα, με ειδική διαδικασία ορίζονται ένας ή περισσότεροι πρωτοδίκες που ασκούν καθήκοντα
ειδικού ανακριτή ανηλίκων στα πλημμελειοδικεία και εφετεία της χώρας. Αυτοί διενεργούν υποχρεωτικά την ανάκριση των ανηλίκων (ά.
4 §2.α ΚΠΔ και ά. 26 §§ 1, 3 Οργανισμού Δικαστηρίων) και δυνητικά (αντί άλλων ανακριτικών υπαλλήλων) την προανάκρισή τους (ά.
33 §3 ΚΠΔ). Στο πλαίσιο της ανάκρισης διεξάγεται και η λεγόμενη
κοινωνική έρευνα για την προσωπικότητα και την εν γένει κατάσταση
του κατηγορουμένου ανηλίκου (πρβλ. κατωτ., σελ. 445). Για τον σκο-

378-390: 380, “επιβαρημένοι με φόρτο εργασίας κυρίως πολιτικών υποθέσεων (που
τις προτιμούν αφού από αυτές κρίνονται), οι διορισμένοι ως δικαστές ανηλίκων
πρωτοδίκες αδυνατούν να διαθέσουν το χρόνο που απαιτούν τα καθήκοντά τους αυτά. Παρά τις εγκυκλίους που είχαν παλαιότερα κατά καιρούς εκδοθεί, δε φαίνεται να
συνειδητοποιήθηκε η ανάγκη της απαλλαγής των δικαστών ανηλίκων από την “κύρια” δικαστική τους απασχόληση. Από την άλλη άποψη, ο σύντομος χρόνος της θητείας τους δεν επαρκεί για να ειδικευτούν...”.
130. Πάντως η εξειδίκευση του Δικαστή Ανηλίκων ενδέχεται ορισμένες φορές
να δημιουργήσει προβλήματα «επαγγελματικού παραμορφισμού» (déformation
professionnelle) και τυποποίησης στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που αναφύονται σε μια ποινική δίκη, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να ασχολούνται συνεχώς οι
ίδιοι δικαστές με τις ίδιες υποθέσεις σε προδικαστικό και δικαστικό επίπεδο - πρβλ.
Michel Alláux, La spécialisation des magistrats de la jeunesse : une garantie pour
les mineurs de justice, εις: Ant. Garapon / Den. Salas (dir.), La justice des mineurs,
Paris : L.G.D.J, 1995, 73-80 : 77 επ.
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πό αυτόν, όποιος ενεργεί την ανάκριση μπορεί να αναθέσει τη συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών σε έναν από τους επιμελητές ανηλίκων που υπηρετούν στην επιτόπια εταιρεία προστασίας ανηλίκων (ά.
239 §2 εδ. β’ και γ΄ ΚΠΔ)131. Στην πράξη, η εντολή για τη διενέργεια
της κοινωνικής έρευνας δίδεται από τον Δικαστή Ανηλίκων μέσω του
Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων σε έναν από τους
επιμελητές αυτής της Υπηρεσίας (πρβλ. ά. 8 [τίτλος: “κοινωνικαί έρευναι”] του π.δ. 49/1979 Περί λειτουργίας της Υπηρεσίας Επιμελητών
Ανηλίκων).
Ο Εισαγγελέας Ανηλίκων
Εξάλλου, ειδικά για την άσκηση της ποινικής δίωξης ανηλίκων
στα Πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών, ο
εκεί εισαγγελέας εφετών ορίζει ως αποκλειστικά αρμόδιο έναν εισαγγελέα πρωτοδικών και τον αναπληρωτή του (ά. 27 §1 εδ. β’ ΚΠΔ). Πάντως, ούτε και εδώ απαιτεί ο νόμος να έχει ο εισαγγελέας ανηλίκων ειδικές γνώσεις ή και γλωσσομάθεια. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας,
η ποινική δίωξη κατά ανηλίκου ασκείται από τον κατά τόπο και καθ΄
ύλην αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών.
Ο εισαγγελέας ανηλίκων παρίσταται οπωσδήποτε στις δίκες που
131. Πρέπει να επισημανθεί ότι η διάταξη αυτή έχει κατακριθεί για τον δυνητικό της χαρακτήρα (“...μπορεί να αναθέσει...”). Ειδικότερα, έχει παρατηρηθεί από
τον Δικηγόρο και πρ. Επιμελητή Ανηλίκων Δημ. Δημηνά (περ. “Αρμενόπουλος”,
ΛΗ’ 1984, 345) ότι “ακριβώς αυτή η δυνητική ευχέρεια του ανακριτού είναι ο λόγος που τις περισσότερες φορές που ανακρίνεται ανήλικος για σοβαρή εγκληματική πράξη, δεν συντάσσεται το απαιτούμενο ψυχοβιολογικό δελτίο από τον αρμόδιο
Επιμελητή Ανηλίκων, ώστε ο ανακριτής, του οποίου η γνώμη και οι διατάξεις είναι
αποφασιστικές και καίριες για την περαιτέρω πορεία της υποθέσεως, να έχει σαφή
και ολοκληρωμένη εικόνα της προσωπικότητας του κατηγορουμένου ανηλίκου”. Με
την ευκαιρία, ενδιαφέρον παρουσιάζει το αναλυτικό σχέδιο ‘‘Κοινωνικής Έκθεσης’’
(Behavioral Assesment Report Outline), το οποίο χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ βλ. Jerome S. Stumphauger, Helping Delinquents Change, New York / London :
The Haworth Press, 1986, σελ. 56-57.
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διεξάγονται στα Δικαστήρια Ανηλίκων. Επιπλέον, έχει αρμοδιότητα
σε θέματα που αφορούν την άσκηση ποινικής δίωξης και την εκτέλεση
αποφάσεων αυτών των Δικαστηρίων132. Έτσι, σύμφωνα με το ά. 549 §5
ΚΠΔ (προστέθηκε με τον ν. 3189/ 2003, ά 4 § 6), για την εκτέλεση
των εν λόγω αποφάσεων φροντίζει αυτεπαγγέλτως ο αρμόδιος εισαγγελέας ανηλίκων και, αν η απόφαση έχει εκδοθεί από το εφετείο ανηλίκων, τη φροντίδα έχει ο εισαγγελέας του δικαστηρίου αυτού, ο οποίος
μπορεί να αναθέσει την εκτέλεση στον εισαγγελέα ανηλίκων. Επίσης, ο
ίδιος εισαγγελέας επιβλέπει την εφαρμογή των αναμορφωτικών και θεραπευτικών μέτρων, καθώς και του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα
κράτησης νέων133. Πάντως, όπως έχει εύστοχα επισημανθεί134, η αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Ανηλίκων περιορίζεται de lege lata μόνο στην
καταστολή της ποινικής παραβατικότητας των ανηλίκων, ενώ σκόπιμο
θα ήταν να έχει αρμοδιότητα και σε προληπτικό επίπεδο, σε συνεργασία και με τους αρμόδιους φορείς, π.χ. να διατάσσει ψυχολογική ή ψυχιατρική εξέταση του ανηλίκου όταν η συμπεριφορά του τελευταίου πα-

132. Πρβλ. Λ.Χ. Μαργαρίτη, Εμβάθυνση στην ποινική δικονομία, Αθήνα:
Νομική Βιβλιοθήκη, 2006, 934 επ.
133. Πέρα από τη ρύθμιση του ά. 572 ΚΠΔ περί εισαγγελικής εποπτείας καταστημάτων κράτησης, οι ενέργειες του Εισαγγελέα ως επόπτη των φυλακών ορίζονται επίσης εν γένει με τα ά. 6 επ. της Υπουργικής Απόφασης 58819/7.4.2003
για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Καταστημάτων Κράτησης. Ως
προς τον ειδικότερο τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η εποπτεία, βλ. ιδίως την εισήγηση του Εισαγγελέα Ανηλίκων Κωνστ. Β. Τζαβέλλα στο 12ο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δικαστικών Λειτουργών της Εθνικής Σχολής Δικαστών (Κομοτηνή, 1114.10.2005): Εφαρμοζόμενη σωφρονιστική πολιτική – Ο ρόλος του Δικαστικού
Λειτουργού στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων, ΠοινΔικ 2007, 102-108,
όπου (σελ. 104 επ.) και διεξοδική προσέγγιση των αρμοδιοτήτων που έχει ο Εισαγγελέας Ανηλίκων στο πλαίσιο του σωφρονιστικού δικαίου.
134. Βλ. Ειρ. Πανταζή-Μελίστα, Δυσλειτουργικός ο ρόλος του Εισαγγελέα
Ανηλίκων στην πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων. Ανάγκη αναβάθμισης αυτού, ΠοινΔικ 2003, 828-832. Πρβλ. και Χρ. Βακροπούλου-Μυλωνά, Δικαστής Ανηλίκων – Ανήλικο Θύμα, ΠοινΔικ 2004, 1190-1191, όπου αντίστοιχες προτάσεις για παρεμβάσεις του Εισαγγελέα σε αστικό επίπεδο.
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ρουσιάζει μεν συμπτώματα διαταραχής, αλλά χωρίς ακόμη να έχει εκδηλωθεί κατά τρόπο επικίνδυνο με αντίστοιχη παραβατική συμπεριφορά.
Οι Επιμελητές Ανηλίκων
Μεγάλης σημασίας, στο πλαίσιο μιας ποινικής δίκης ανηλίκου, είναι το έργο που επιτελούν οι Επιμελητές Ανηλίκων (Ρrobation
Οfficers, Délégués à la Liberté Surveillée, Jugendgerichtshilfe και
Bewährungshelfer, assistenti sociali), οι οποίοι διεξάγουν έρευνα γύρω από τις συνθήκες κοινωνικής εξέλιξης και διαβίωσης του ανηλίκου,
καταρτίζουν -με τη βοήθεια συνήθως και άλλων εμπειρογνωμόνωνφάκελο με τα στοιχεία προσωπικότητας του ανήλικου και εποπτεύουν
συμβουλευτικά τον ανήλικο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, έως την
τελική κοινωνική του επανένταξη (βλ. ά. 6 επ. π.δ. 49/1979 “περί λειτουργίας της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων” και κατωτ., σελ. 379
επ.). Και σελ. 303
Πρόκειται για ένα θεσμό που παρά τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό135 και εν γένει υποδομές136, έχει προσφέρει και συνεχίζει να
προσφέρει κατά τα 55 περίπου έτη λειτουργίας του αξιόλογες υπηρε-

135. Από τις προβλεπόμενες 195 οργανικές θέσεις επιμελητών ανηλίκων,
ήσαν καλυμμένες τον Μάιο 2008 μόλις οι 94, δηλ. λιγότερες από τις μισές (Βλ. Αγγ.
Πιτσελά, 20086, σελ. 306). Κατά την εποχή ολοκλήρωσης αυτού του βιβλίου (Ιανουάριος 2013), ο αριθμός των υπηρετούντων Επιμελητών Ανηλίκων ανερχόταν
σε 85.
136. Ενδιαφέρουσες επισημάνσεις για τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα στη χώρα μας η Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων, αλλά και εποικοδομητικές προτάσεις για αναβάθμιση αυτής της Υπηρεσίας, περιέχονται στη μελέτη του Σωτ. Ευστρατιάδη: Η Υπηρεσία των Επιμελητών Ανηλίκων σε μετεξέλιξη
και αναπροσαρμογή αρμοδιοτήτων, ΠοινΔικ 2005, 901-904. Από συγκριτική άποψη βλ. και: Αγγ. Πιτσελά/ Αναστ. Γιάγκου, Η Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων σε ελληνογερμανική σύγκριση, εις: Αγγ. Πιτσελά (επιμ.), Ο Δρόμος προς τη Δικαιοσύνη.
Συνέδριο προς τιμή του ομότ. Καθηγητή Στέργιου Αλεξιάδη, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2012, 103-133.
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σίες στην αποτελεσματική λειτουργία των Δικαστηρίων Ανηλίκων, αλλά και στην εν γένει εύστοχη αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας μέσω της κατάλληλης επιλογής και εφαρμογής των επιβλητέων
από το Δικαστήριο μέτρων και κυρώσεων.
Η Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων είναι στελεχωμένη από πτυχιούχους Πανεπιστημίων και δη από σχολές Νομικής, Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνικής Εργασίας και Ψυχολογίας, Φιλοσοφικής, Θεολογικής, Οικονομικών και Παιδαγωγικών Τμημάτων
(πρβλ. ά. 9 ν. 3811/1958). Την εποπτεία της ασκεί ο οικείος Δικαστής
Ανηλίκων (ά. 1 § 2 π.δ. 49/1979 και ά. 1 § 2 ν. 2793/1954), αλλά και
η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δηλ., η Διεύθυνση
Πρόληψης Εγκληματικότητας και Σωφρονιστικής Αγωγής Ανηλίκων
(ά. 11 § 3 περ. α’ in fine π.δ. 36/2000 περί Οργανισμού Υπουργείου
Δικαιοσύνης). Κύριο έργο της εν λόγω υπηρεσίας είναι να προβαίνει,
στις περιπτώσεις ανηλίκων ως προς τους οποίους εκκρεμεί ποινική δίωξη, στη συλλογή στοιχείων για τον τρόπο διαβίωσής τους, τη διαγωγή και την προσωπικότητά τους, την υγιεινή, την ηθική και τη διανοητική κατάστασή τους καθώς και για την προηγούμενη ζωή τους, για τις
οικογενειακές συνθήκες και γενικά για το περιβάλλον τους (ά. 239 §2
εδ. β’ ΚΠΔ και ά. 8 π.δ. 49/1979, όπου διευκρινίζεται ότι η έρευνα αυτή αποκαλείται “κοινωνική έρευνα” και ότι η συλλογή των στοιχείων για
την εν λόγω έρευνα γίνεται με απ’ ευθείας επικοινωνία με τον ανήλικο,
τους οικείους του, τους διδασκάλους του, τους εργοδότες του και με κάθε πρόσωπο που έχει οποιαδήποτε σχέση με τον ανήλικο).
Η έκθεση που συντάσσεται από τον Επιμελητή Ανηλίκων με βάση την κοινωνική έρευνα είναι απόρρητη και δεν επισυνάπτεται στη δικογραφία, ούτε αναγιγνώσκεται στο ακροατήριο, αλλά ανακοινώνεται
μόνο στον Δικαστή Ανηλίκων και στους εντεταλμένους την επιμέλεια
του ανηλίκου137. Γενικότερα προβλέπεται ότι στοιχεία της κοινωνικής
έρευνας είναι δυνατόν να γνωστοποιούνται αποκλειστικά στους “εντε-

389.

137. Πρβλ. ΓνωμΕισΕφΘεσ (Ι.Α. Χατζάκος) 1/1981, ΠοινΧρον ΛΑ΄: 1981,
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ταλμένους την επιμέλεια και την προστασία των ανηλίκων” (αυτή είναι η διατύπωση του ά. 5 ν. 378/ 1976 -πρβλ. ά. 16 π.δ. 49/1979)138.
Εξάλλου, έκθεση κοινωνικής έρευνας χωρεί και στις περιπτώσεις που
ο Επιμελητής Ανηλίκων καλείται να γνωματεύσει για τις περιπτώσεις
προπαραβατικών ανηλίκων, δηλ. όταν ο ανήλικος διαβιώνει σε κοινωνικό περιβάλλον ατόμων τα οποία τελούν καθ’ έξη ή κατ’ επάγγελμα
αξιόποινες πράξεις, οπότε αντικείμενο της γνωμάτευσης είναι η τυχόν
προληπτική εισαγωγή του σε ίδρυμα αγωγής ανηλίκων (ά. 17 παρ. 5 ν.
2298/1995, όπως τροποποιήθηκε, ως προς το σκέλος της αναγκαιότητας ακρόασης του ίδιου του ανηλίκου, από το ά. 10 ν. 3860/2010).
Τέλος, με βάση το π.δ. 49/79 που διέπει τη λειτουργία των Υπηρεσιών
Επιμελητών Ανηλίκων, κοινωνική έρευνα διενεργείται κατόπιν αιτήματος γονέα ή αρμόδιας αρχής προκειμένου ανήλικος, και κυρίως ανήλικος που δεν έχει βεβαιωμένα παραβεί το νόμο αλλά εμφανίζει αντικοινωνική συμπεριφορά, να τεθεί υπό διοικητική επιμέλεια στο πλαίσιο
της προληπτικής αρμοδιότητας των Υπηρεσιών (άρθρα 3, 8 και 9 π.δ.
49/1979).
Περαιτέρω, μετά την αναμόρφωση της ποινικής νομοθεσίας των
ανηλίκων το 2003, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι οι Επιμελητές Ανηλίκων διενεργούν κοινωνική έρευνα και στο πλαίσιο της αποχής του Εισαγγελέα από την ποινική δίωξη (ά. 45 Α ΚΠΔ), ιδίως μάλιστα όταν
κρίνεται σκόπιμη η ταυτόχρονη επιβολή αναμορφωτικού μέτρου, οπότε καθίσταται κρίσιμη η διερεύνηση της προσωπικότητας και των κοινωνικών συνθηκών του περιβάλλοντος του ανηλίκου.
Πέρα από τη διενέργεια της κοινωνικής έρευνας, οι επιμελητές
ανηλίκων έχουν και ορισμένα άλλα σημαντικά καθήκοντα, που σε άλλες (αγγλοσαξονικές κυρίως) χώρες , όπως αναφέρθηκε ανωτέρω (σελ.
392), ασκούνται μέσω του θεσμού της “δοκιμασίας” ή “προστατευτικής επίβλεψης“ (probation) και των φορέων της (probation officers).
138. Ως προς το γενικότερο θέμα της χορήγησης προσωπικών δεδομένων
ανηλίκων από την Εισαγγελία Ανηλίκων, βλ. τη φερώνυμη μελέτη του Παν. Αρμαμέντου στα ΠοινΧρον ΝΣτ΄ 2006, 662-664.
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Ειδικότερα, οι Επιμελητές Ανηλίκων στην Ελλάδα139:
• Ασκούν την επιμέλεια των ανηλίκων, όταν το Δικαστήριο (στο
πλαίσιο της αναμορφωτικής/θεραπευτικής μεταχείρισης) ή το Υπουργείο Δικαιοσύνης (στο πλαίσιο της πρόληψης) τοποθετούν τον ανήλικο υπό την επιμέλεια της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων ή διατάσσεται σχετικός περιοριστικός όρος.
• Ασκούν προστατευτική επίβλεψη και παρακολουθούν την εξέλιξη ανηλίκων στους οποίους επιβλήθηκαν τα αναμορφωτικά μέτρα
της επίπληξης ή της θέσεως του ανηλίκου υπό την υπεύθυνη επιμέλεια
των γονέων του, αλλά και τα νέα μέτρα του άρθρου 122 ΠΚ (παρακολούθηση κοινοτικών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κοινωφελής εργασία κ.λπ.).
Επιπλέον, οι Επιμελητές Ανηλίκων, μεταξύ άλλων:
• Ενεργούν συνοδείες ανηλίκων εκτός έδρας προκειμένου αυτοί
να εμφανισθούν ενώπιον Δικαστηρίων ή να αποδοθούν στους γονείς
τους ή να εισαχθούν σε ίδρυμα.
• Ασκούν προστατευτική επίβλεψη ανηλίκων που βρίσκονται σε
δοκιμαστική άδεια από ιδρύματα αγωγής ανηλίκων ή έχουν απολυθεί
υπό όρους από τα ειδικά καταστήματα κράτησης νέων.
Σημειώνεται ότι, όταν πρόκειται ειδικότερα για νεαρούς χρήστες
ή εξαρτημένους ναρκωτικών ουσιών που έχουν εμπλοκή με την ποινική δικαιοσύνη, η αντιμετώπιση του προβλήματός τους σε συμβουλευτικό - θεραπευτικό επίπεδο γίνεται από εγκεκριμένα θεραπευτικά προγράμματα (ΚΕ.ΘΕ.Α., 18 ΑΝΩ, ΟΚΑΝΑ κ.λπ.) σε συνεργασία με τις
Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων.
Οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων
Το έργο των Δικαστηρίων Ανηλίκων και των Επιμελητών Ανηλίκων καλούνται ενίοτε να ενισχύσουν οι κατά τόπους Εταιρείες Προστα139. Σύμφωνα με τα άρθρα 7, 9, 10 π.δ. 49/ 1979, σε συνδυασμό και με τα άρθρα 122 και 123 ΠΚ, καθώς και ά. 282, παρ. 2, εδ. 2 ΚΠΔ (όπως συμπληρώθηκε
από το ά. 8 ν. 3860/2010).
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σίας Ανηλίκων, των οποίων η λειτουργία αναδιαμορφώθηκε –χωρίς,
όμως, ριζικές τομές σε σχέση με την παλαιότερη νομοθεσία του 1940με τους ν. 2298/ 1995 (ά. 18), 2331/ 1995 (ά. 13) και ν. 3860/2010
(ά. 11). Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία, οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων “έχουν ως κύριο σκοπό να συμβάλλουν ενεργά στην πρόληψη της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας (sic) των ανηλίκων (…) [και] παρέχουν υλική, κοινωνική και
ψυχολογική στήριξη στους ανηλίκους και στις οικογένειές τους, επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση, πολιτιστική καλλιέργεια, ψυχαγωγία και στέγη”. Η στήριξη και βοήθεια παρέχεται, μεταξύ άλλων, και
στους λεγόμενους προπαραβατικούς ανηλίκους, αυτούς, δηλ., οι οποίοι,
σύμφωνα με την προηγούμενη διατύπωση αυτής της διάταξης (πρβλ.
όμως ήδη ά. 18 § 2.δ΄σε συνδ. με ά. 17 § 5 ν. 2298/1995 και ανωτ., σελ.
426), “ενδέχεται να οδηγηθούν σε παραπτωματική συμπεριφορά λόγω
της προσωπικότητας ή του οικογενειακού τους περιβάλλοντος ή άλλων
συνθηκών και αιτίων”.
Ωστόσο, δυνατότητα για παροχή της εν λόγω στήριξης, καθώς
επίσης για παροχή «επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευσης, πολιτιστικής καλλιέργειας, ψυχαγωγίας και στέγης», προβλέπεται από τον
νόμο και για ορισμένες άλλες κατηγορίες προβληματικών ανηλίκων.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τις επόμενες τρεις κατηγορίες ανηλίκων,
όπως αυτές αναφέρονται από τον νόμο:
(α) ανήλικοι κατά των οποίων εκκρεμεί δίωξη για αξιόποινη πράξη,
(β) ανήλικοι στους οποίους έχουν επιβληθεί αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα (ά. 122 και 123 ΠοινΚ),
(γ) ανήλικοι οι οποίοι έχουν απολυθεί από ίδρυμα αγωγής ανηλίκων, θεραπευτικό κατάστημα ή ειδικό κατάστημα κράτησης νέων,
Επίσης οι Εταιρείες παρέχουν νομική βοήθεια στους κατηγορούμενους ανηλίκους και μπορούν να αναθέτουν σε επιμελητές ανηλίκων, εφόσον αυτό εγκριθεί από τον Δικαστή Ανηλίκων, έργα αναγόμενα στην υποβοήθηση του σκοπού τους. Υπενθυμίζεται εξάλλου (πρβλ.
ανωτ., σελ. 348), ότι με το ά. 12 του ν. 3860 2010 ιδρύθηκε και άρχισε
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να λειτουργεί, στο πλαίσιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ.λπ., εννεαμελές Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο, με σκοπό, μεταξύ άλλων, να
παρακολουθεί το προσφερόμενο από τις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων προσφερόμενο έργο καθώς και να διατυπώνει προτάσεις για τον
συντονισμό του έργου τους.
Γεγονός είναι, πάντως, ότι οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων δεν
έχουν έως τώρα εκπληρώσει στον βαθμό που θα έπρεπε τους σημαντικούς τους σκοπούς και τούτο κυρίως διότι τα επταμελή διοικητικά τους
συμβούλια αποτελούνται όχι από επαγγελματίες τεχνοκράτες πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης, αλλά από μη αμειβόμενους επιστήμονες (επί κεφαλής τίθεται ένας δικαστικός ή εισαγγελικός λειτουργός
και τα μέλη είναι δικηγόροι, εκπαιδευτικοί κ.λπ.), δηλ. από ανθρώπους
που ασχολούνται με τα θέματα αυτά από το όποιο περίσσευμα του χρόνου τους και χωρίς κάποιο άλλο ουσιαστικό κίνητρο πέραν του εθελοντισμού και της ικανοποίησης κάποιων θεμιτών φιλοδοξιών τους. Δεν
είναι, ίσως, περίεργο ότι ενώ οι Εταιρείες θα έπρεπε να λειτουργούν και
να παράγουν έργο σε όλη τη χώρα και δη στην έδρα κάθε Πρωτοδικείου της χώρας, κατ’ ουσίαν έχουν κάποια παρουσία μόνο στην Αθήνα,
τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη και ‘‘προσφέρουν κυρίως προσωρινή οικονομική στήριξη στους ανήλικους’’, αλλά χωρίς να ασχολούνται
με την άσκηση του σοβαρού έργου της επιμέλειας ανηλίκων140, δεδομένου ότι δεν στελεχώνονται από μόνιμο και κατάλληλα εκπαιδευμένο
προσωπικό. Η διασφάλιση μόνιμων οικονομικών πόρων και εξειδικευμένου προσωπικού γι’ αυτές τις Εταιρείες αποτελεί επομένως αναγκαία
προϋπόθεση της λειτουργίας τους.
Στέγες Ανηλίκων
Οι Στέγες Ανηλίκων λειτουργούν με ευθύνη των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων και σε αυτές διαμένουν ανήλικοι που έχουν προβλήματα με το οικογενειακό περιβάλλον ή αντιμετωπίζουν δυσκολί-

140. Δημ. Δημηνά, Eπιστολή, ΠοινΧρον ΝΔ’: 2004, 192.

VII. Θεσμικό πλαίσιο

535

ες σχολικής προσαρμογής. Λειτουργούν αφενός στέγες πλήρους φιλοξενίας στην Αθήνα (Περισσός), τον Πειραιά, τον Βόλο την Κοζάνη και το Ηράκλειο Κρήτης και αφετέρου στέγες ημερήσιας φιλοξενίας στην Καρδίτσα και την Αλεξανδρούπολη. Η εισαγωγή ανηλίκων
σ’ αυτές γίνεται, αντί εισαγωγής σε Ίδρυμα Αγωγής, με απόφαση του
Δ.Σ. της Εταιρείας μετά από πρόταση κοινωνικού λειτουργού, που έχει
διενεργήσει κοινωνική έρευνα για τον ανήλικο. Μία ιδέα για τον τρόπο λειτουργίας αυτών των «Στεγών» μπορεί να διαμορφώσει κανείς
από τη «Στέγη Φιλοξενίας Περισσού», όπου εφαρμόζονται προγράμματα νομικής-κοινωνικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενισχυτικής διδασκαλίας, ομαδικής λειτουργικής
απασχόλησης, καθώς και ιατρικής βοήθειας από το Παιδοψυχιατρικό
Τμήμα του Αττικού Νοσοκομείου141. Ίσως οι στέγες ανηλίκων θα μπορούσαν να αποκτήσουν στο μέλλον έναν πιο ευέλικτο και εκσυγχρονισμένο χαρακτήρα, με μορφή οικογένειας, ώστε ν’ αντικαταστήσουν
σταδιακά τα ιδρύματα ανηλίκων, που αποτελούν ασφαλώς θεσμό παρωχημένο και αναποτελεσματικό. Προς την κατεύθυνση μιας ανανέωσης της δομής που έχουν οι στέγες ανηλίκων, χρήσιμη θα ήταν η μελέτη
του τρόπου διάρθρωσης και λειτουργίας των ‘‘κέντρων υποδοχής ανηλίκων’’ (Centre d’ Accueil) στο Κεμπέκ του Καναδά, αλλά και των χωριών SOS για παιδιά στην Ελλάδα, καθώς και ορισμένων άλλων χώρων
φιλοξενίας ανηλίκων στο πλαίσιο ΜΚΟ142, οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις κρατικές Στέγες Ανηλίκων. Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των νέων τάσεων είναι ότι κάθε παιδί τοποθετείται σε χώρο
όπου υπάρχει προσομοίωση οικογενειακής ζωής ή και κοντά σ’ ένα παι-

141. Πρβλ. εισήγηση της Ευτ. Κατσιγαράκη σε ημερίδα του ΔΣΑ (22.2.2010),
με τίτλο «Προγράμματα νομικής και κοινωνικής υποστήριξης ανηλίκων στο πλαίσιο της ποινικής δικαιοσύνης» (δημοσιεύθηκε σε αυτοτελή τόμο του ΔΣΑ με τίτλο: «Προγράμματα Νομικής Βοήθειας για Νέους, ανάγκες και προοπτικές», Αθήνα 2010, σελ. 26-31).
142. Αναφέρονται εδώ ενδεικτικά: το «Χαμόγελο του Παιδιού», η «Αρσις»
και η «Στέγη Ανηλίκων Σύρου».
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δαγωγό ‘‘ανάδοχο’’, ώστε να εξασφαλίζεται για το παιδί συνεχώς προσωπική φροντίδα και επίβλεψη143.
Ο ρόλος των αστυνομικών αρχών
Με το ά. 8 § 6 π.δ. 95/1987 ιδρύθηκε στη Διεύθυνση Ασφαλείας
Αττικής το 3ο Τμήμα Ανηλίκων (ήδη: Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων), που έχει ως υπηρεσιακό αντικείμενο, σύμφωνα με νεότερη ρύθμιση (ά. 6 π.δ. 378/1995, ΦΕΚ Α΄210 και ΚΝοΒ 43: 1995, 1625),
αφενός τη μελέτη των κοινωνικών αιτίων των αξιόποινων πράξεων που
διαπράττονται από τους ανηλίκους, τη συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας
των ανηλίκων και την επεξεργασία των σχετικών στατιστικών στοιχείων και αφετέρου τη μεταχείριση (κράτηση, μεταγωγή κ.λπ.) των ποινικών παραβατών ανηλίκων κατά τη διάρκεια παραμονής τους στις
Αστυνομικές Υπηρεσίες, καθώς και την παροχή συνδρομής στις λοιπές αστυνομικές υπηρεσίες κατά την έρευνα αξιοποίνων πράξεων στις
οποίες εμπλέκονται ανήλικοι. Επομένως, στα καθήκοντα της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων υπάγεται και η πρόληψη της νεανικής
παραβατικότητας, όπως π.χ. ο έλεγχος των δημοσίων κέντρων ή χώρων όπου συχνάζουν ανήλικοι, η πραγματοποίηση ενημερωτικών διαλέξεων, η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κ.τ.τ.
Εξάλλου οι αστυνομικές αρχές, όταν ιδίως πρόκειται για αδικήματα που διώκονται κατ’ έγκληση (διατάραξη οικιακής ειρήνης κατ’
ά. 334 ΠΚ, περιπτώσεις σωματικών βλαβών κατ’ ά. 308 και 314 ΠΚ,
εγκλήματα κατά της τιμής κατ’ ά. 361 επ. ΠΚ, απειλή κατ’ ά. 333 ΠΚ,
κλοπές και υπεξαιρέσεις ευτελούς αξίας κατ΄ ά. 377 ΠΚ. κ.λπ.), πριν
από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, καταβάλλουν συνήθως προσπάθεια
να συμβιβάσουν τα αντιμαχόμενα μέρη. Ανάλογα, σε περιπτώσεις πται-

143. Πρβλ. Αντ. Mαγγανά, Παιδιά πρωταγωνιστές μιας νέας μορφής βίας : θύτες ή θύματα;, εις: Β. Αρτινοπούλου / Αντ. Μαγγανά (επιμ. εκδ.), Θυματολογία και
Όψεις Θυματοποίησης, Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, 1996, 123-144 : 142 επ.
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σμάτων (π.χ. παράνομη στάθμευση), οι διευθυντές ή διοικητές υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από προηγούμενη ακρόαση του
παραβάτη, μπορούν να κάνουν δεκτές τις αντιρρήσεις του και να θέτουν την υπόθεση στο αρχείο (ά. 97 § 2 π.δ. 141/1991). Ίσως, στο
πλαίσιο αυτών των ρυθμίσεων, θα ήταν σκόπιμο να εισαχθεί υπό αυστηρές προϋποθέσεις και στη χώρα μας το μέτρο της ‘‘αστυνομικής
προειδοποίησης’’ (police cautioning) για μικρής βαρύτητας πλημμελήματα ανηλίκων, ώστε να διακανονίζονται οι υποθέσεις αυτές σε επίπεδο αστυνομικών αρχών και να αποφεύγεται η παραπομπή των υποθέσεων σε Δικαστήριο Ανηλίκων, εκτός βέβαια, εάν, επιθυμεί κάτι τέτοιο ο ίδιος ο ανήλικος144.
Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, οι αστυνομικές αρχές, κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων που σχετίζονται με ανηλίκους κατηγορούμενους,
οφείλουν να λαμβάνουν κάθε εφικτό μέτρο ώστε να αποφευχθεί η διαπόμπευση, ο στιγματισμός και η κακομεταχείριση του ανηλίκου, πολύ περισσότερο μάλιστα, αφού ο ανήλικος είναι πρόσωπο που πρέπει
να τυγχάνει ιδιαίτερης προστασίας λόγω του ότι ανήκει στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και, επιπλέον, δεν έχει ακόμη αποδειχθεί η όποια
ενοχή του (τεκμήριο αθωότητας!). Ιδίως οι αστυνομικές αρχές οφείλουν: Να μη χρησιμοποιούν χειροπέδες όταν δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη για τέτοια ταπεινωτική μεταχείριση του ανηλίκου (πρβλ. ά. 97 § 1
περ. θ’ π.δ. 141/1991)˙ να προβαίνουν στις αναγκαίες προανακριτικές
ενέργειες και διαδικασίες με πλήρη σεβασμό των δικονομικών δικαιωμάτων του ανηλίκου, π.χ. ως προς τη δυνατότητα του ανηλίκου να έχει
τη νομική βοήθεια συνηγόρου˙ να αποφεύγουν τη μεταφορά του ανη-

144. Για τη λειτουργία του μέτρου αυτού στη Μ. Βρετανία βλ. π.χ. Michael
Rutter / Henri Giller, Juvenile Delinquency. Trends and Perspectives, New
York etc.: Penguin, 1983, σελ. 72 επ. και Κ.Δ. Σπινέλλη, 1992, σελ. 85 και 107,
όπου το μέτρο συσχετίζεται με την επίπληξη του ά. 122 § 1 περ. α΄ ΠΚ. Bλ. επίσης και την παλαιότερη σύντομη μελέτη του βρετανικού Υπουργείου Εσωτερικών:
J.A. Ditchfield, Police Cautioning in England and Wales, Home Office Research
Studies No 37, London 1976.
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λίκου σε Δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή με αυτοκίνητο που έχει αναγνωρίσιμους αστυνομικούς αριθμούς κυκλοφορίας˙ και τέλος, να μη
προχωρούν σε εγκλεισμό ανηλίκου μέσα σε αστυνομικό κρατητήριο ή
άλλο παρεμφερή χώρο κράτησης, εφόσον, δε, παραστεί αδήριτη ανάγκη προς τούτο, η κράτηση να πραγματοποιείται σε ειδικό χώρο που
να ομοιάζει περισσότερο με σχολική αίθουσα παρά με κρατητήριο (τέτοιου είδους αίθουσες υπάρχουν ήδη στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη)145.

145. Έτσι και η Call. D. Spinellis, The Juvenile Justice System in Greece, εις:
Gl. Giostra (coord.)/ Vania Patanè (ed.), European Juvenile Justice Systems, v.
1, Milano: Giuffrè, 2007, 171-199: 178 επ. Αξίζει να υπομνησθεί στο σημείο αυτό μια ενδιαφέρουσα εγκύκλιος του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών προς τους αρμόδιους εισαγγελείς από 1/13.2.1984, με τίτλο “Διενέργεια Προανάκρισης”, όπου τίθεται και το σοβαρό πρόβλημα της διαπόμπευσης και του άνευ ουσιώδους λόγου εγκλεισμού ανηλίκων σε κρατητήρια από αστυνομικά όργανα. Στην εγκύκλιο αυτή διαλαμβάνονται και τα εξής: “... Ουχί ο ποινικός κολασμός, αλλ’ η ψυχική ανάπλασις και η
διάσωσις των ηθικώς κινδυνευόντων και εκτραπέντων ανηλίκων είναι το έργον μας.
Έστω ομοίως υπ’ όψιν (...) ότι, οι εγκληματούντες ανήλικοι (από του 7ου μέχρι και
του 17ου έτους της ηλικίας των) δέον όπως τυγχάνωσιν ειδικής μεταχειρίσεως, αποφευγομένων άμα τη συλλήψει αυτών, του εις τα αστυνομικά κρατητήρια εγκλεισμού
των και της διαπομπεύσεώς των. Εις όλως εξαιρετικάς περιπτώσεις σοβαρών εγκλημάτων και μόνον επί εφήβων (13-17) υποκειμένων ενδεχομένως εις ποινικόν σωφρονισμόν δέον όπως αναφέρεται υμίν πάραυτα εκάστη περίπτωσις διά την υπεύθυνον κατά νόμον αντιμετώπισιν (...). Ανήλικοι εγκαταλελειμμένοι, ατάκτως περιπλανώμενοι, ύποπτοι πράξεων ανηθίκων ή και εγκληματικών και γενικώς χρήζοντες προστασίας και αμέσου βοηθείας, δέον όπως διά του πλησιεστέρου αστυνομικού τμήματος ή της Υπηρεσίας Επιμελητών οδηγούνται ενώπιον υμών και κατά το
δυνατόν προστατεύονται” (απόσπασμα όπως παρατίθεται στο έργο της Κ.Δ. Σπινέλλη, 1992, σελ. 82-83).
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(β) Πρόσωπα που μετέχουν σε δίκη ανηλίκου
Ο ανήλικος και η ανάγκη αυτοπρόσωπης παρουσίας του
στο Δικαστήριο
Σημειώνεται ότι κατ’ αρχήν η ποινική δίκη είναι σκόπιμο να γίνεται με παρουσία των ανηλίκων, ώστε να αντικρούουν τις εις βάρος τους
κατηγορίες, αλλά και να τίθενται προ των ευθυνών τους (ακόμη και αν
τελικά απαλλαγεί των κατηγοριών ο ανήλικος, η εμπειρία μιας ποινικής
δίκης ασφαλώς θα τον καταστήσει προσεκτικότερο στο μέλλον).
Εξάλλου, ο στόχος της διαπαιδαγωγικής διαδικασίας ενώπιον του
Δικαστηρίου Ανηλίκων καθώς και η εξατομικευμένη αναμορφωτική ή
ποινική μεταχείριση ενός ανηλίκου δεν επιτυγχάνονται παρά με την
αυτοπρόσωπη παρουσία του ανηλίκου και της οικογένειάς του στο Δικαστήριο και την ουσιαστική τους συνεργασία με τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων.
Συνεπώς, η προσέλευση των ανηλίκων στις Αρχές και στις συνοδές Υπηρεσίες αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για μια δίκαιη και ουσιαστική απονομή ποινικής δικαιοσύνης σε ανηλίκους, και κυρίως για
την πλήρωση του ειδικοπροληπτικού περιεχομένου του ποινικού δικαίου των ανηλίκων. Η άμεση διασύνδεση των παραβατικών ανηλίκων με
τους φορείς προστασίας και εξυπηρέτησης των αναγκών τους συνιστά
σπουδαίο και άμεσης προτεραιότητας έργο.
Παρατηρείται, πάντως, υψηλός αριθμός απόντων κατά την εκδίκαση της υπόθεσής τους ανηλίκων, και μάλιστα αλλοδαπών ανηλίκων
που τυγχάνουν αγνώστου διαμονής ή και που ήδη κατά τον χρόνο της
σύλληψής τους αναφέρουν αόριστη ή ανακριβή διεύθυνση διαμονής,
έτσι ώστε ο εντοπισμός τους στη συνέχεια, τόσο από τις Αρχές όσο και
από τις κοινωνικές υπηρεσίες να καθίσταται αδύνατος.
Συγκεκριμένα, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για το δικαστικό έτος 2009-2010, στο Δικαστήριο Ανηλίκων Αθηνών καταγράφονται 3.448 ‘‘καταδικαστικές’’ αποφάσεις, εκ των οποίων οι 2.767 (ποσοστό: 80,25%) εκδόθηκαν ερήμην των ανηλίκων κατηγορουμένων.
Για το ίδιο έτος η Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων Αθηνών αναφέρει
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ότι σε σύνολο 5.411 ανηλίκων που εισήχθησαν σε δίκη, οι 3.732 (ποσοστό: 68,97%) δεν παρευρέθησαν στο Δικαστήριο. Αφαιρουμένων
των απόντων ανηλίκων που εισήχθησαν για ήσσονος σημασίας παραβάσεις, δηλ. παράβαση ΚΟΚ (1.960) και παραβάσεις της νομοθεσίας
για αλλοδαπούς (827), δηλ. συνολικά 2.787 ανήλικοι, ο αριθμός των
απόντων παραμένει υψηλός: 945 ανήλικοι (ποσοστό: 36,01%). Επίσης, από τους 143 ανηλίκους στους οποίους επιβλήθηκε περιορισμός
σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων, οι 103 (ποσοστό: 72,3%) ήσαν
απόντες στη δίκη τους, ενώ από τους 375 ανηλίκους στους οποίους επιβλήθηκε το μέτρο της Επιμέλειας Υπηρεσίας Επιμελητών, οι 113 (ποσοστό: 30,13%) ήσαν επίσης απόντες στη δίκη τους.
Εξάλλου, ζήτημα δημιουργείται διότι, επί τη βάσει του ά. 340 §2
εδ. α΄ ΚΠΔ ο ανήλικος μπορεί να εκπροσωπείται στα Δικαστήρια Ανηλίκων α΄ και β΄ βαθμού από συνήγορο, οι δε γονείς του δεν κλητεύονται υποχρεωτικά, όπως θα έπρεπε, στη δίκη του παιδιού τους, με αποτέλεσμα ο παραβατικός ανήλικος και οι οικείοι του να μη λαμβάνουν,
συνήθως, άμεση γνώση της διαδικασίας και να αποδυναμώνεται έτσι
σημαντικά ο διαπαιδαγωγικός για τον ανήλικο χαρακτήρας μιας τέτοιας δίκης. Θα ήταν σκόπιμο, επομένως, να γίνεται από τα Δικαστήρια
Ανηλίκων μεγαλύτερη χρήση της διάταξης του ά. 340 §2 εδ. δ΄ ΚΠΔ,
κατά την οποία το δικαστήριο σε κάθε περίπτωση μπορεί να διατάξει
την προσωπική εμφάνιση του κατηγορουμένου, όταν κρίνει ότι αυτή είναι απαραίτητη για να βρεθεί η αλήθεια146.
Σημειώνεται ότι το Δικαστήριο Ανηλίκων μπορεί, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να διατάσσει την προσωρινή απομάκρυνση του
ανηλίκου, όταν αυτό κριθεί ότι “ενδείκνυται προς το γενικώτερον συμφέρον του ανηλίκου” [π.χ. όταν εκτίθενται γνώμες δυσμενείς για την
προσωπικότητά του] ή ότι “η παρουσία αυτού θα απετέλει πρόσκομμα εις την ειλικρινή κατάθεσιν μάρτυρος ή συνδικαζομένου”. Πάντως
στην περίπτωση αυτή παραμένει στο ακροατήριο ο συνήγορος (ά. 1 §2
146. Πρβλ. σχτ. σημείωμα για το θέμα αυτό από τον Δημ. Δημηνά στα ΠοινΧρον ΝΖ΄: 2007, 672.
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ν. 3315/ 1955). Εξάλλου, ανήλικοι κάτω των 17 ετών που καταθέτουν
κατά την ανάκριση ή την ακροαματική διαδικασία ως μάρτυρες μπορούν να εξετάζονται χωρίς όρκο (ά. 221 περ. α’ ΚΠΔ) και, εφόσον είναι
παθόντες σε συγκεκριμένες αξιόποινες πράξεις, να εξετάζονται με ειδική προστατευτική διαδικασία εκτός ακροατηρίου (ά. 226 Α ΚΠΔ147).
Ο συνήγορος
Πρωταρχικός είναι, περαιτέρω, ο ρόλος του συνηγόρου του ανηλίκου τόσο για να αναδειχθούν στο Δικαστήριο η προσωπικότητα, οι
ανάγκες του ανηλίκου και οι περιστάσεις που τον εξώθησαν στην παραβατικότητα όσο και για να γίνουν σεβαστά τα δικονομικά του δικαιώματα. Η εκπροσώπηση του ανηλίου από συνήγορο επιτρέπεται για κάθε είδους αξιόποινη πράξη του, άρα για πράξεις που χαρακτηρίζονται
στην ποινική νομοθεσία ως πταίσματα, πλημμελήματα και κακουργήματα (ά. 340 §2 εδ. α΄ ΚΠΔ)148. Ζήτημα, ωστόσο, είχε δημιουργηθεί
παλαιότερα από το γεγονός ότι το Δικαστήριο δεν μπορούσε να διορίζει αυτεπαγγέλτως υπέρ του ανηλίκου συνήγορο, αφού ο διορισμός αυτός προβλέπεται μόνο για δίκες σε βαθμό κακουργήματος (ά. 340 §1
εδ. β΄ ΚΠΔ) και ο ανήλικος θεωρείται κατά πλάσμα ότι διαπράττει μόνο πλημμελήματα (ά. 18 ΠΚ)149. Ωστόσο, με ειδική νομοθετική πα147. Για τον τρόπο εφαρμογής αυτής της διάταξης από τη νομολογία των δικαστηρίων μας, βλ. π.χ. ΜΟΕφΑθ381-383, 410-413/2009, ΠοινΔικ 2010, 185,
και, σε γενικότερο επίπεδο, τη διεξοδική μελέτη της Όλγας Θεμελή: Οταν «τα παιδία καταθέτει»: Η δικανική συνέντευξη με κακοποιημένους ανηλίκους, εις: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Στέργιο Αλεξιάδη, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2010, 395-414.
148. Πρβλ. Λ.Χ. Μαργαρίτη, Εμβάθυνση στην ποινική δικονομία, Αθήνα:
Νομική Βιβλιοθήκη, 2006, σελ. 967.
149. Πρβλ. ΑΠ 2065/2008, ΠοινΔικ 2009/, 810 (περίλ.), κατά την οποία
δεν δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα από τον μη διορισμό αυτεπαγγέλτως συνηγόρου υπεράσπισης του απόντος ανηλίκου κατηγορουμένου, επειδή οι πράξεις ληστείας για τις οποίες κηρύχθηκε ο ίδιος ποινικά υπεύθυνος, ως ανήλικος, δεν έφεραν
τον χαρακτήρα κακουργήματος, αλλά πλημμελήματος.
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ρέμβαση (ά. 17 ν. 2721/ 1999) προστέθηκε στον ΚΠΔ ένα νέο (αλλά ήδη καταργηθέν!) άρθρο, το υπ’ αρ. 96 Α, δυνάμει του οποίου (§2)
“Συνήγορος διορίζεται και όταν ο κατηγορούμενος κατά του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος (…) δεν έχει οικονομική δυνατότητα να διορίσει δικηγόρο”. Επομένως, εφόσον το Δικαστήριο διαπίστωνε, π.χ. με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα της οικογενειακής φορολογικής δήλωσης, ότι ο ανήλικος βρίσκεται σε δυσμενή
οικονομική κατάσταση, προέβαινε αυτεπαγγέλτως στον διορισμό συνηγόρου του. Στη συνέχεια, με τον ν. 3226/ 2004, ο νομοθέτης επεχείρησε να ρυθμίσει τα συναφή θέματα διεξοδικότερα, θεσπίζοντας διατάξεις για “παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος”, αλλά παραλείποντας, όπως φαίνεται, να περιλάβει στις ρυθμίσεις
αυτές τα Δικαστήρια Ανηλίκων και τις επιβαλλόμενες από αυτά ποινές ποινικού σωφρονισμού (πρβλ. ά. 7 του εν λόγω νόμου, που ωστόσο μπορεί, κατά τη γνώμη μου να εφαρμόζεται αναλογικά και για ανηλίκους)150. Ευτυχώς, το θέμα ρυθμίσθηκε τελικά με το ά. 9 §1 του ν.
3860/2010, μέσω του οποίου προστέθηκε στην παρ. 1 του ά. 340 (εδ.
γ΄) η ακόλουθη διάταξη: «Την ίδια υποχρέωση [για υποχρεωτικό διορισμό συνηγόρου στον κατηγορούμενο] έχει και ο δικαστής ανηλίκων,
όταν ο ανήλικος κατηγορείται για πράξη, που αν την τελούσε ενήλικος,
θα ήταν κακούργημα».
Σημειώνεται ότι από το 1997 λειτουργεί πρόγραμμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Γεν. Γραμματείας Νέας Γενιάς, για θέματα Νομικής Βοήθειας, μέσω του οποίου παρέχεται νομική συνδρομή
σε δικαστικές υποθέσεις (ποινικές, αστικές, διοικητικές κ.λπ.) ανηλίκων και νέων151.

150. Για τον νόμο 3226/2004, αλλά και γενικότερα για το δικαίωμα του κατηγορουμένου σε νομική βοήθεια, βλ. π.χ. Ν.Θ. Νίκα, Η νομική βοήθεια στην ποινική δίκη, Αρμεν. 60: 2006, 1693-1699.
151. Βλ. σχτ. εισήγηση της Μαίρης Μαντούβαλου, Δικηγόρου, Υπεύθυνης για
θέματα Νομικής Βοήθειας του Δ.Σ.Α., σε ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (22.2.2010) με θέμα: «Πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας για Νέους, ανάγκες και
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Η νομική συμπαράσταση (και) προς ανηλίκους σε συνδυασμό με
την ενημέρωσή τους για τις κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι ένα
δικαίωμα που προβλέπεται ρητά από σειρά κορυφαίων διεθνών συμβάσεων, επικυρωμένων με νόμο και από τη χώρα μας, όπως η Διεθνής
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ά. 40 §2 β’ ii), το Διεθνές
Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ά. 14 §3 περ. δ’)
και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ά. 6 §3
περ. γ’, όπου μάλιστα αναφέρεται, όπως και στην προηγούμενη σύμβαση, ότι ο κατηγορούμενος πρέπει να μπορεί να αναθέτει την υπεράσπισή του σε συνήγορο “της εκλογής του”).
Η πολιτική αγωγή
Εξίσου σημαντικός για την αποκάλυψη της ουσιαστικής αλήθειας
αλλά και για την προστασία των συμφερόντων του θύματος είναι και
ο ρόλος της πολιτικής αγωγής. Γίνεται δεκτό, ότι το Δικαστήριο Ανηλίκων θα επιληφθεί της πολιτικής αγωγής έστω και αν επιβάλει αναμορφωτικά μέτρα152. Εξάλλου, δυνάμει ειδικής διάταξης του νόμου, οι
ανήλικοι, όταν έχουν υποστεί οι ίδιοι βλάβη από αδίκημα, “παρίστανται
ως πολιτικώς ενάγοντες με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους [πρβλ.
ά. 128, 229-230 και 1510 επ. ΑΚ] σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
του αστικού κώδικα” (ά. 82 §2 ΚΠΔ). Σημειώνεται ότι, στις συνήθεις
περιπτώσεις η πολιτική αγωγή ασκείται για λογαριασμό του ανηλίκου
και από τους δύο γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα, δεδομένου ότι

προοπτικές» (οι εισηγήσεις της εκδήλωσης εκδόθηκαν σε αυτοτελή τόμο το 2010).
152. Πρβλ. Παν Καίσαρη, εις ΠοινΧρον Μ΄: 1990, 124. Επίσης, σύμφωνα με
τη ΜονΔικΑνηλΑμαλ 73/2009, ΠοινΔικ 2010, 1144, «κατά των ανηλίκων επιτρέπεται η παράσταση πολιτικής αγωγής ενώπιον του Δικαστηρίου των Ανηλίκων,
αλλιώς δεν θα είχε θέση η ρύθμιση του ά. 488 [περ. γ΄] ΚΠΔ περί παροχής έφεσης
στον πολιτικώς ενάγοντα». Πρβλ. με το ίδιο πνεύμα και ΕφΑνηλΘεσ 7/1990, Υπερ
1991, 1207 και ΕφΑνηλΘεσ 31/1990, αυτόθι, σελ. 1211, με σχόλια για τη νομολόγία αυτή από τον Λ.Χ. Μαργαρίτη, Υπερ 1991, σελ. 1214 επ., όπου και κριτική επισκόπηση της νομολογίας περί Δικαστηρίου Ανηλίκων.
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η τελευταία εμπεριέχει και την εκπροσώπηση του παιδιού τους σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του153.
Παλαιότερα είχε προκύψει διχογνωμία, εξ αφορμής των ά. 68 §2
και 82 §2 ΚΠΔ, ως προς τη δυνατότητα αυτοπρόσωπης παράστασης
του ανηλίκου ως πολιτικώς ενάγοντα κατά την ποινική δίκη. Σήμερα η
κρατούσα στη θεωρία και νομολογία άποψη δέχεται ότι ο ανήλικος νομιμοποιείται ενεργητικά και παθητικά να παραστεί αυτοπροσώπως μόνο στο ακροατήριο. Αντίθετα, στην προδικασία νομιμοποιούνται ενεργητικά και παθητικά μόνον οι νόμιμοι αντιπρόσωποί του, χωρίς φυσικά να αποκλείεται ως παραδεκτή και η παράσταση αυτών των νομίμων
αντιπροσώπων του ανηλίκου στο ακροατήριο154.

153. Πρβλ. Αδ. Χ. Παπαδαμάκη, Ποινική Δικονομία, Η δομή της ποινικής δίκης, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 20115, αρ. 244, σελ. 164, σημ. 54α και
ΑΠ 433/2003 (περίλ.), ΠοινΔικ 2003, 865.
154. Βλ. π.χ. ΑΠ 1056/1989, ΠοινΧρον Μ’: 1990, 381 και Λ.Χ. Μαργαρίτη, 1994, σελ. 80 και σημ. 82-84, όπως και τον ίδιο, εις Λ. Μαργαρίτη/ Ν. Παρασκευόπουλου, Ποινολογία, Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 20057, σελ. 249 επ. Επίσης: Αθ. Κ. Κονταξή, Γονική Μέριμνα και Εγκλησις, ΠοινΧρον ΛΓ΄: 1983, 761764, Αριστ. Ι. Χαραλαμπάκη, Εγκληση με παθόντα ανήλικο, ΠοινΔικ 2011, 342 και
του ιδίου, Οι νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στο χώρο του ποινικού δικαίου που αφορούν οικογενειακές ή συγγενικές σχέσεις, ΠοινΧρον ΞΑ΄: 2011, 562568: 566 επ. Βλ. επίσης: ΑΠ 894/2009, ΠοινΧρον Ξ΄: 2010, 215=ΕλλΔνη 50:
2009, 1556=ΠΛογ 2009, 442 (περίλ.) και ΑΠ 1535/2007, ΕλλΔνη 48: 2007,
1561=ΠοινΔικ 2007, 1274 (κατά τις δύο αυτές αποφάσεις, προκειμένου για αξιόποινη πράξη εις βάρος ανηλίκου από τον ένα γονέα, την έγκληση μπορεί να υποβάλει εγκύρως και ο ένας μόνο [δηλ. ο άλλος αμέτοχος] γονέας), ΑΠ 2437/2008,
ΠοινΔικ 2009, 848 (περίλ.), ΑΠ 617/1991, Υπερ 1992, 537.
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(γ) Αλλες ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για ανηλίκους
Απαγόρευση της δημοσιότητας σε δίκες ανηλίκων
Μια άλλη σημαντική ιδιαιτερότητα της ποινικής δίκης που αφορά ανηλίκους είναι ότι κατ’ αρχήν δεν επιτρέπεται η δημοσιότητα κατά τις συνεδριάσεις των Δικαστηρίων Ανηλίκων και κατά την απαγγελία της δικαστικής απόφασης για υπόθεση ανηλίκου. Βέβαια στη σχετική διάταξη του Συντάγματος (ά. 96 §3 σε συνδ. με ά. 93 §2), η απαγόρευση έχει δυνητικό χαρακτήρα (“…επιτρέπεται να μην εφαρμόζονται οι διατάξεις…” “…οι αποφάσεις (…) μπορεί να μην απαγγέλλονται δημόσια”). Όμως κατά την ισχύουσα νομοθεσία η απαγόρευση
ισχύει ως κανόνας και μάλιστα με την ακόλουθη διατύπωση στο ά. 1
του ν. 3315/1995: “Τα Δικαστήρια των ανηλίκων συνεδριάζουν κεκλεισμένων των θυρών”.
Δικαιολογητικός λόγος αυτής της ρύθμισης είναι, προφανώς, η
διαφύλαξη και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του ανηλίκου κατά τη
διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, ώστε να αποφευχθούν στιγματιστικές επιδράσεις οι οποίες θα μπορούσαν να του προκαλέσουν ψυχολογικά τραύματα και να τον εξωθήσουν, έτσι, σε αρνητική στάση κατά της
κοινωνίας, ιδίως μάλιστα σε μια ηλικία όπου η προσωπικότητά του είναι ακόμη υπό διαμόρφωση155. Ανάλογη (δυνητική) απαγόρευση της
δημοσιότητας των συνεδριάσεων όταν κρίνονται υποθέσεις ανηλίκων
θεσπίζεται και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ά. 6 §1 β΄)156, ενώ η προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανηλίκου

155. Όπως αναφέρεται και στην Εισηγητική Εκθεση του συναφούς ν.
3315/1955, με το μέτρο της κεκλεισμένων των θυρών διεξαγωγής της συζήτησης
επί δικών ανηλίκων προστατεύεται το εύπλαστο του χαρακτήρα των ανηλίκων και
αποτρέπεται η ηθική μείωση αυτών από την παρουσία του κοινού –βλ. Γεωργ. Κάβουρα, σχολιασμός ά. 330 ΚΠΔ, αρ. 4, σελ. 1448 εις: Λ. Μαργαρίτη (επιμ.), Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τ. 2, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη,
2012.
156. Σημειώνεται ότι και κατά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του
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“σε όλα τα στάδια της διαδικασίας” κατοχυρώνεται από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ά. 40 §2.β. vii - πρβλ. και τον υπ’
αρ. 8 Κανόνα του Πεκίνου μαζί με το συνοδευτικό του σχόλιο157).
Το ειδικότερο περιεχόμενο της απαγόρευσης δημοσιότητας
Ειδικότερα, η απαγόρευση της δημοσιότητας μπορεί να θεωρηθεί
ότι έχει διπλό περιεχόμενο. Καθιερώνει, δηλαδή:
Πρώτον, η απαγόρευση της δημοσιότητας καθιερώνει την παρουσία μέσα στην αίθουσα του Δικαστηρίου Ανηλίκων κατά τη συζήτηση
των σχετικών υποθέσεων μόνον ορισμένων προσώπων, κατ’ αποκλεισμό
όλων των άλλων, για τα οποία οι θύρες του Δικαστηρίου είναι κλειστές
[“κεκλεισμένες”](απαγόρευση της άμεσης δημοσιότητας). Ειδικότερα,
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ά. 1 § 1 του ν. 3315/1955, κατά
την ποινική δίκη του ανηλίκου παρίστανται, πλην του ανηλίκου, των δικαστικών λειτουργών (Δικαστών και Εισαγγελέα), και του Γραμματέα
του Δικαστηρίου, ακόμη: το θύμα (ως μάρτυς ή και ως πολιτική αγωγή), ο τυχόν αστικώς υπεύθυνος, οι τυχόν μάρτυρες, οι συνήγοροι των
διαδίκων και οι επιμελητές ανηλίκων, ενώ “δύνανται” επίσης, κατά τον
νόμο, να παρίστανται οι γονείς158 ή οι κηδεμόνες (στη θέση τους υπάρ-

Ανθρώπου (υπόθεση Τ. κατά Ηνωμένου Βασιλείου, προσφυγή 24724/94, απόφ.
της 16.12.1999 –μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα: http://hudoc.echr.coe.
int/sites/eng/Pages/search.aspx#{«fulltext»:[«T. v. the United Kingdom no
24724»],»documentcollectionid»:[«COMMITTEE»,»DECISIONS»,»CO
MMUNICATEDCASES»,»CLIN»,»ADVISORYOPINIONS»,»REPORTS
»,»RESOLUTIONS»],»itemid»:[«001-58593»]}), ενίοτε, όπως λ.χ. επί ανηλίκων, η δημοσιότητα δεν είναι επιθυμητή, αφού δεν εξασφαλίζονται οι πλέον κατάλληλες συνθήκες υπεράσπισής του εν μέσω ακροατηρίου –βλ. Μιχ. Μαργαρίτη,
Η άμεση δημοσιότητα της ποινικής διαδικασίας και οι εξαιρέσεις της, εις: Τιμητικός Τόμος Αργυρίου Καρρά, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2010, 659-673:
671 και σημ. 71.
157. Αγγ. Πιτσελά, Κείμενα Αντεγκληματικής Πολιτικής, 20064, σελ. 209.
158. Επιφυλάξεις εκφράζονται, ωστόσο, ως προς τη σκοπιμότητα της παρουσίας των γονέων του ανηλίκου εάν αυτό όχι μόνο δεν είναι προς το συμφέρον του αλ-
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χουν πλέον οι λεγόμενοι δικαστικοί συμπαραστάτες: ά. 1666 επ. ΑΚ)
και εκπρόσωποι της οικείας Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων. Επιπλέον, κατ’ ά. 222 εδ. γ΄ ΚΠΔ, όταν κατηγορείται ανήλικος, η μαρτυρία
συζύγου (αν υπάρχει, βεβαίως) και συγγενών εξ αίματος έως και τον
δεύτερο βαθμό, άρα γονέων και αδελφών (πρβλ. ά. 1463 ΑΚ), είναι
υποχρεωτική, ώστε να διαφωτισθεί το Δικαστήριο για τα προβλήματα και την προσωπικότητα του ανηλίκου. Αντίστοιχος είναι και ο ρόλος
των επιμελητών ανηλίκων, οι οποίοι παρέχουν στο Δικαστήριο πληροφορίες για την εν γένει κατάσταση (ηθική, διανοητική κ.λπ.) του ανηλίκου.
Δεύτερον, η απαγόρευση της δημοσιότητας επιβάλλει τη μη αναγραφή ή μετάδοση πληροφοριών σχετικά με την υπόθεση του ανήλικου παραβάτη από τα Μεσα Ενημέρωσης (απαγόρευση της έμμεσης δημοσιότητας). Στην Ελλάδα το ζήτημα ρυθμίσθηκε εκ νέου σε γενικό επίπεδο από το ά. 8 ν. 3090/ 2002. Με αυτό καθιερώθηκε η κατ’ αρχήν
απαγόρευση της μετάδοσης από την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο της
δίκης ενώπιον ποινικού, πολιτικού ή διοικητικού δικαστηρίου, καθώς
και της μετάδοσης από την τηλεόραση, φωτογράφησης κ.λπ. των προσώπων που οδηγούνται ενώπιον δικαστικών, εισαγγελικών ή αστυνομικών Αρχών159. Ανάλογη πρόβλεψη -πάλι σε γενικό επίπεδο- για σε-

λά και έχει επιβλαβείς επιπτώσεις για τον ανήλικο –βλ. Αθ. Συκιώτου, Η ευνοϊκότερη μεταχείριση των ανηλίκων δραστών από το δίκαιο ανηλίκων: Πραγματικότητα ή
ένας όμορφος μύθος;, εις: Τιμητικός Τόμος Καλλιόπης Δ. Σπινέλλη, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2010, 1003-1027: 1007.
159. Εξαίρεση στον απαγορευτικό αυτό κανόνα εισάγεται μόνο για την περίπτωση κατά την οποία συντρέχει ουσιώδες δημόσιο συμφέρον προς άρση της απαγόρευσης και συναινούν περί τούτου ο εισαγγελέας και οι διάδικοι, οπότε το δικαστήριο με απόφασή του μπορεί να επιτρέψει την κάλυψη. Σημειώνεται ότι η διάταξη αυτή έχει κριθεί από τη νομολογία των δικαστηρίων μας (ΠοινΧρον ΝΔ΄: 2004,
993) ότι δεν αντιβαίνει προς τις διατάξεις του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ -βλ. Γεωργ. Κάβουρα, Σχολιασμός του ά. 329 ΚΠΔ, αρ. 11, σελ. 1445, εις: Λ.Μαργαρίτη
(επιμ.), Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τ. 2, Αθήνα: Νομική
Βιβλιοθήκη, 2012.
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βασμό της προσωπικότητας, της τιμής κ.λπ. προσώπων που εμφανίζονται στην οθόνη των τηλεοπτικών σταθμών ή των οποίων το όνομα μεταδίδεται π.χ. από ραδιοφωνικές εκπομπές, υπάρχει και στο ά. 3 §1 περ.
β΄ του ν. 2328/1995 για το “νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας”160. Τέλος, με το άρθρο μόνο § 2 του
ν. 2243/1994 (“κατάργηση των ειδικών ποινικών διατάξεων περί Τύπου”) φαίνεται ότι διατηρήθηκε σε ισχύ το ά. 38 ν. 1092/ 1938 κατά
το οποίο -και πάλι σε γενικό επίπεδο- όταν εκκρεμεί ποινική υπόθεση
και έως ότου εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση απαγορεύεται η δημοσίευση
[στον Τύπο] “οιωνδήποτε κρίσεων ή χαρακτηρισμών αφορώντων είτε
εις τους διαδίκους είτε εις την κατηγορουμένην πράξιν, και ιδία πάσα
κριτική ως προς την ενοχήν του κατηγορουμένου”.
Οι ανωτέρω γενικές ρυθμίσεις ισχύουν, ασφαλώς, πολύ περισσότερο για κατηγορούμενους ή καταδικαζόμενους ανηλίκους, οι οποίοι, όπως ορθά τονίζεται στο ερμηνευτικό σχόλιο του υπ’ αρ. 8 Κανόνα του Πεκίνου, “είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στον στιγματισμό”. Πάντως,
ad hoc για τους ανηλίκους έχει θεσπισθεί –κατά συμμόρφωση προς τα
ά. 22 και 22α της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ όπως τροποπ. από την Οδηγία 97/36/ΕΚ- και η ειδική διάταξη του ά. 10 π.δ. 77/2003, κατά την
οποία: «1. Απαγορεύεται η παρουσίαση ανηλίκων μέσω εικόνας, ονόματος ή άλλου τρόπου που να καθιστά σαφή την ταυτότητά τους ή η
συμμετοχή τους σε όλες τις εκπομπές που περιλαμβάνονται στον παρόντα κώδικα, όταν αυτοί είναι μάρτυρες ή θύματα εγκληματικών ενεργειών ή δυστυχημάτων ή βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. Σε καμία
από τις ανωτέρω περιπτώσεις δεν λαμβάνεται συνέντευξη από ανήλικο
κάτω των 14 ετών. Κατ’ εξαίρεση η παρουσίαση αυτή επιτρέπεται εφόσον είναι αναγκαία για την ενημέρωση του κοινού και δεν προκαλεί πόνο ή βλάβη στην προσωπικότητα του ανηλίκου και, σε κάθε περίπτωση, μόνο ύστερα από γραπτή άδεια αυτού που ασκεί τη γονική μέριμνα
160. Γενικότερα ως προς τα όρια της έμμεσης δημοσιότητας βλ. ολΑΠ
10/1992, Υπερ 1992, 1011 επ. και Αργ. Καρρά, Η Αναίρεση στην Ποινική Δίκη,
Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 20132, σελ. 384 επ.
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ή την επιμέλεια. 2. Η παρουσίαση του ανηλίκου ως δράστη εγκληματικών ενεργειών ή ως υπαιτίου δυστυχήματος απαγορεύεται απολύτως»
(ανάλογη είναι και η διάταξη του ά. 8 § 2 π.δ. 100/ 2000 (ΚΝοΒ 48:
2000, 725), η οποία, για άγνωστο λόγο θεωρήθηκε αναγκαίο να επαναληφθεί και στο προαναφερθέν ά. 10 π.δ. 77/2003)161.
Η αυτόφωρη διαδικασία επί ανηλίκων
Η αυτόφωρη διαδικασία δεν εφαρμόζεται σε υποθέσεις ανηλίκων.
Μολονότι στον νόμο έως το 2010 δεν υπήρχε ρητή απαγόρευση (αλλά ούτε και πρόβλεψη) για την εφαρμογή της σε τέτοιες υποθέσεις, είχε επικρατήσει (και ορθά) η άποψη ότι η προσφυγή σε αυτού του είδους τη συνοπτική και βεβιασμένη διαδικασία θα απέβαινε τελικά εις
βάρος των συμφερόντων του ανηλίκου, αφού θα ελαχιστοποιούσε τη
δυνατότητα μιας σοβαρής και υπεύθυνης μελέτης της προσωπικότητας και των προβλημάτων του, δηλ. τη διεξαγωγή μιας εμπεριστατωμένης “κοινωνικής έρευνας” για τον ανήλικο κατά την έννοια του ά. 239
§2 εδ. β΄ ΚΠΔ162. Ήδη η άποψη αυτή έχει κατοχυρωθεί και νομοθετικά, μέσω του ά. 7 του ν. 3860/2010, με προσθήκη στο ά. 242 § 4 ΚΠΔ,
κατά το οποίο «Τα εγκλήματα που τελούνται από ανηλίκους δεν δικάζονται ως αυτόφωρα». Ωστόσο, εφόσον ο ανήλικος καταληφθεί να τελεί αυτόφωρο έγκλημα, συλλαμβάνεται ή, άλλως, εκδίδεται κατ’ αυτού
ένταλμα σύλληψης (ά. 275 ΚΠΔ), και προσάγεται υποχρεωτικά και
χωρίς αναβολή ενώπιον του Εισαγγελέα (ά. 279 ΚΠΔ).

161. Ως προς τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων αυτών από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και τη νομολογία των δικαστηρίων μας, βλ. π.χ.
ΣτΕ 4060/2010, ΔιΜΕΕ (Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας) 8: 2011,
78, ΣτΕ 2526/2009, ΔιΜΕΕ 6: 2009, 587 και ΑΠ 543/2009, ΧρΙΔ 2010, 253,
ΕφΘεσ 2/2006, Αρμ. Ξ΄2006, 23. πρβλ. ανωτ., σελ. 314.
162. Πρβλ. Αγλ. Τρωιάνου-Λουλά, ΝοΒ 30: 1982, 382˙ Κ.Δ. Σπινέλλη, 1992,
σελ. 97˙ και Αγγ. Πιτσελά, 20086, σελ. 343.
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Δικαστικά έξοδα
Δικαστικά έξοδα δεν καταλογίζονται από τα Δικαστήρια Ανηλίκων, σύμφωνα με τη σχετική ρητή διάταξη του ά. 3 §5 ν. 663/ 1977163,
και τούτο διότι θα ήταν ιδιαίτερα επώδυνο και ανεπιεικές για ανηλίκους που καταδικάζονται σε ποινικό σωφρονισμό να επιβαρυνθούν γι’
αυτήν την καταδίκη και με δικαστικά έξοδα που συνήθως δεν έχουν και
την οικονομική δυνατότητα να καταβάλουν (ως προς την επιβολή αναμορφωτικών και θεραπευτικών μέτρων δεν υπάρχει ζήτημα δικαστικών
εξόδων, διότι οι σχετικές αποφάσεις δεν θεωρούνται ως καταδικαστικές164, ούτε αναφέρονται σε “ποινή”, και επομένως δεν τίθεται εδώ ζήτημα εφαρμογής του ά. 582 §1 ΚΠΔ).
Οι εγγραφές στο ποινικό μητρώο
Αυτονόητο είναι ότι επιβάλλεται, προς το συμφέρον του ανηλίκου,
η διαφύλαξη της εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας του ποινικού μητρώου στο οποίο αναγράφονται στοιχεία του, καθώς και η καταστροφή
των στοιχείων αυτών ή έστω η αχρήστευσή τους με την ενηλικίωση του
ανηλίκου (πρβλ. τον υπ’ αρ. 21 Κανόνα του Πεκίνου). Τούτο σημαίνει
ότι οι εγγραφές του ποινικού μητρώου πρέπει να παραμένουν γνωστές
ή/ και να είναι προσβάσιμες μόνο στα πρόσωπα που ασχολούνται άμεσα με τη διευθέτηση της υπόθεσης του ανηλίκου ή έχουν ειδική εξουσιοδότηση να λάβουν γνώση (π.χ. ερευνητές)165.
Στην Ελλάδα προβλέπεται, μεν, η αναγραφή στο Ποινικό Μητρώο του ανηλίκου στοιχείων για αποφάσεις που του επιβάλλουν ανα163. Πρβλ. Λ.Χ. Μαργαρίτη στην Κριτική επισκόπηση της νομολογίας περί Δικαστηρίων Ανηλίκων, Υπερ 1991, 1214-1231: 1229 επ. και ΕφΑθ 14/1987,
ΠοινΧρον ΛΘ’: 1989, 520.
164. Πρβλ. Παν. Καίσαρη εις ΠοινΧρον Μ΄: 1990, 121.
165. Ειδικά ως προς τους επιμελητές ανηλίκων, η υποχρέωσή τους για εχεμύθεια προκύπτει, ιδίως, από τις διατάξεις του β.δ. της 27.6.1959 και των ά. 5 ν. 378/
1976 και ά. 16 π.δ. 49/ 1979, όπου μάλιστα in fine γίνεται λόγος και για ποινική
τους ευθύνη κατ΄ ά. 371 ΠΚ.
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μορφωτικό μέτρο (όχι όμως θεραπευτικό μέτρο!) ή περιορισμό σε σωφρονιστικό κατάστημα (ά. 574 §2 περ. ββ’ ΚΠΔ), αλλ΄ επιβάλλεται η
διαγραφή αυτών των στοιχείων -υποτίθεται “αυτοδικαίως”, αν και αυτό στην πράξη δεν φαίνεται να συμβαίνει- ως προς μεν το αναμορφωτικό μέτρο όταν ο ανήλικος συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του
(ά. 578 §1 περ. β’ ΚΠΔ), ως προς δε τον ποινικό σωφρονισμό, πέντε ή
οκτώ έτη (αναλόγως του ύψους της ποινής) μετά την απότιση της ποινής με οποιονδήποτε τρόπο, έστω δηλ. και με ευεργετικό υπολογισμό
ποινής (ά. 578 §1 περ. ε΄ ΚΠΔ)166. Ορθότερο θα ήταν πάντως να εγγράφονται στο ποινικό μητρώο μόνον οι ποινές για ποινικό σωφρονισμό και όχι τα αναμορφωτικά μέτρα, επίσης, δε, να υπάρχουν σοβαρές
πειθαρχικές κυρώσεις για τους υπαλλήλους που εκδίδουν ποινικό μητρώο όταν σε αυτό περιέχονται εγγραφές που θα έπρεπε να έχουν ήδη,
κατά τον νόμο, διαγραφεί167.
166. Πάντως, εάν έχει χορηγηθεί υφ΄ όρον απόλυση, πράγμα που συμβαίνει
πλέον κατά κανόνα, η 5ετία ή 8ετία που σηματοδοτεί τη διαγραφή, αρχίζει αφού
ολοκληρωθεί ο χρόνος δοκιμασίας, ο οποίος κατ’ ά. 129 §1 ΠΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το υπόλοιπο της ποινής.
167. Πρβλ. Αγλ. Τρωιάνου-Λουλά, Προβλήματα προκύπτοντα εκ της εφαρμογής των περί ποινικού μητρώου διατάξεων επί ανηλίκων, ΠοινΧρον ΚΕ’: 1975,
268-285, ιδίως σελ. 273 επ., όπου επισημαίνονται οι πρακτικές δυσχέρειες για τη διαγραφή από το ποινικό μητρώο ανηλίκων τέτοιων εγγραφών, και σελ. 280 επ., όπου
παρατίθενται επιτυχείς ρυθμίσεις της γερμανικής νομοθεσίας για το εν λόγω μητρώο. Βλ. και τη σχτ. παλαιότερη εργασία του Κ.Ν. Βουγιούκα, Εγκληματούντες
Ανήλικοι και Ποινικόν Μητρώον, εις: ΠοινΧρον Δ΄, 1954, 251-254, την κριτική
του Στ. Αλεξιάδη στη μελέτη του: Προς από-εγκληματοποίηση του (ποινικού) δικαίου των ανηλίκων, εις: Λ. Μπεζέ (επιμ.), Πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ανηλίκων (επανεκπαίδευση – ένταξη), Εισηγήσεις Συμποσίου
(14-16.10.1988), Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 1990, 161-172=Χαριστήρια στον Ι. Δεληγιάννη, Επιστημονική Επετηρίδα ΝΟΕ 3/Γ΄, Θεσσαλονίκη 1992,
551-565: 563, τις προτάσεις της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου περί ποινικού μητρώου ανηλίκων και νεαρών ενηλίκων, ΠοινΧρον ΝΘ΄: 2009,
859, καθώς και τη διεισδυτική μονογραφία της Σοφίας Γιοβάνογλου, Θεσμικά προβλήματα της κοινωνικής επανένταξης των αποφυλακιζομένων, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2006, 65 επ., 113 επ., όπου και de lege ferenda ενδιαφέρου-
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Κατά παρέκκλιση διαδικασία και διαμεσολάβηση σε υποθέσεις ανηλίκων παραβατών (ιδίως ά. 45 Α ΚΠΔ)
Σημαντικό ρόλο στις κατά παρέκκλιση διαδικασίες, και μάλιστα
σε αυτές που έχουν άτυπη μορφή παρεμβάσεων, έχουν οι εισαγγελικές
αρχές, ενόψει του διαμεσολαβητικού ρόλου τους μεταξύ δράστη και θύματος, όπως ο εν λόγω ρόλος προβλέπεται γι’ αυτές (κυρίως στα κατ’
έγκληση αδικήματα) από το ά. 25 παρ. 4 περ. α’ του Οργανισμού Δικαστηρίων (ν. 1756/1988): “Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών: α) έχει δικαίωμα να συνιστά σε όσους φιλονικούν ν’ αποφύγουν την τέλεση αξιόποινων πράξεων και να επιδιώξουν την ειρηνική λύση της διαφοράς
τους”. Στην πράξη ο Εισαγγελέας Ακροάσεων, εφόσον του το ζητήσει κάποιος εκ των διαδίκων, είτε παραγγέλλει στον αστυνόμο του τόπου των διαδίκων να τους καλέσει και να τους συστήσει τη διευθέτηση της διαφοράς τους, είτε, σε σοβαρότερες περιπτώσεις, καλεί ο ίδιος
εγγράφως τους διαδίκους ενώπιόν του. Όπως διαπιστώθηκε από σχετική έρευνα168, καθημερινά 100-150 τέτοιου είδους περιπτώσεις φθάνουν στο τμήμα Ακροάσεων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και
από αυτές το 80 % διευθετούνται σε αστυνομικό επίπεδο ή και από τον

σες προτάσεις για βελτίωση της ισχύουσας νομοθεσίας περί ποινικού μητρώου ανηλίκων
168. Δεσπ. Γ. Σακκαλή, Διευθετήσεις: Μια προσέγγιση στα θέματα συμφιλίωσης και αποζημίωσης από αξιόποινες πράξεις, εις: Ν.Ε. Κουράκη (εκδ. επιμ.), Αντεγκληματική Πολιτική, Αθήνα / Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 1994, σελ. 205 - 236:
222. Ας σημειωθεί ότι και στη χώρα μας κάποιες τέτοιας μορφής διαδικασίες δεν
είναι άγνωστες και σε δικαστικό επίπεδο, για κατ’ έγκληση διωκόμενα αδικήματα,
όπως π.χ. εγκλήματα κατά της τιμής, διατάραξη οικιακής ειρήνης, αυτοδικία, απλή
σωματική βλάβη κ.λπ. Συνήθως στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο είτε καλεί
άμεσα τους διαδίκους να ταυτοποιήσουν τις διαφορές τους, είτε αναβάλλει τη δίκη
για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να έλθουν σε συνεννόηση μεταξύ τους οι διάδικοι και να γίνει ανάκληση της έγκλησης από τον μηνυτή κατ’ ά. 117 §2 ΠΚ -βλ.
μια χαρακτηριστική περίπτωση αυτού του είδους (κατάληψη εγκαταλειμμένου κτιρίου από οκτώ νεαρούς το 1985) στην εφημ. «Ελευθεροτυπία» της 4.7.1990, σελ.
13.
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Εισαγγελέα Ακροάσεων, μόλις δε, το υπολειπόμενο 20% καταλήγουν
στον Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης. Πάντως πρέπει να επισημανθεί ότι
στην Ελλάδα η ρύθμιση της διαμεσολάβησης και της κατά παρέκκλιση διαδικασίας με τον τρόπο αυτό είναι θεσμικά ελλιπής, διότι βασίζεται απλώς σε μια γενικόλογη διάταξη, χωρίς ειδικότερους κανόνες εξειδίκευσης στην εφαρμογή της.
Εξάλλου, σε καθαρά δικονομικό επίπεδο, οι κατά παρέκκλιση διαδικασίες αποτελούν την εξαίρεση, καθώς στη χώρα μας η ποινική δικονομική νομοθεσία διέπεται από την αρχή της νομιμότητας και
όχι από αυτήν της σκοπιμότητας. Ειδικότερα, έως τη θέσπιση του ν.
3189/2003 οι εν λόγω διαδικασίες ήταν ανύπαρκτες, με την εξαίρεση
των ρυθμίσεων για εξαρτημένα από τις ναρκωτικές ουσίες πρόσωπα (ά.
31 ν. 3459/ 2006: ειδική μεταχείριση των χρηστών ναρκωτικών ουσιών που διαπράττουν εγκλήματα σχετικά με τα ναρκωτικά169) και των
μικρής ή μέσης βαρύτητας παραβάσεων, ιδίως, δε, αυτών που διώκονται ύστερα από έγκληση του θύματος170.

169. Ως προς τον τρόπο ερμηνείας και νομολογιακής εφαρμογής αυτής της
διάταξης βλ. π.χ. Γεωργ. Νούσκαλη, Ορισμένες σκέψεις γύρω από την εφαρμογή
των ευεργετικών διατάξεων του άρθρου 31 ΚΝΝ σχετικά με την παρακολούθηση
προγραμμάτων απεξάρτησης, εις: Τιμητικός Τόμος Καλλιόπης Δ. Σπινέλλη, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2010, 1165-1170. Για αντίστοιχες ρυθμίσεις στη
Γερμανία βλ. ιδίως: Jörg Martin Jehle, Drogentherapie statt Strafe? Zum Erfolg der
deutschen Therapieregelungen im Strafrechtlichen Rahmen, εις: Προσφορά Τιμής στην Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2008,
1231-1260.
170. Βλ. Ang. Pitsela, Griechenland, εις: Fr. Dünkel/Anton van Kalmthout /
Horst Schüler-Springorum (Hrsg.), Entwicklungstendenzen und Reformstrategien
im Jugendstrafrecht im europäischen Vergleich, Mönchengladbach: Forum
Verlag Godesberg, 1997, 155-191: 171. Επίσης και κατά τον Ιάκ. Φαρσεδάκη, στη
μελέτη του «Ο εγκλεισμός των ανηλίκων και τα δικαιώματα του ανθρώπου», εις:
του ιδίου, Η κοινωνική αντίδραση στο έγκλημα και τα όριά της, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1991, 257-278: 273 (και εκ νέου σε δημοσίευμά του στην Αστυνομική
Ανασκόπηση, τχ. 238, Ιούλιος – Αύγουστος 2006, 16-20: 20 και σημ. 18, με τίτλο: Κρίση αξιών και Εγκληματολογία, β΄ μέρος), ‘‘εξακολουθούμε να παραμένου-
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Επιπλέον, ενόψει του σαφούς προσανατολισμού του ελληνικού συστήματος δικαιοσύνης ανηλίκων προς το προνοιακό πρότυπο, δεν είχαν αναπτυχθεί στην Ελλάδα σύγχρονα εξωιδρυματικά μέτρα για ανηλίκους με άξονα τις κατά παρέκκλιση διαδικασίες ή τη διαμεσολάβηση, ούτε και προβλεπόταν με ρητή νομοθετική διάταξη η δυνατότητα
να καταγνωσθούν σ’ αυτούς εκ μετατροπής χρηματικές ποινές ή να εκδοθούν αποφάσεις με αναστολή εκτέλεσης της ποινής. Παρ’ όλ’ αυτά,
είχε σημειωθεί η τάση να επιβάλλεται σε πρόσωπα κάτω των 17 ετών η
παροχή κοινωφελούς εργασίας, δηλ. ένα μέτρο το οποίο είχε ήδη εισαχθεί στον Ποινικό Κώδικα από το 1991 για τους ενήλικες (ά. 82 §§ 7
και 8).
Με τους νεότερους νόμους 3189/2003 και 3860/2010, ο νομοθέτης δεν προχώρησε έως το σημείο να επεκτείνει στο πεδίο του Ποινικού Δικαίου Ανηλίκων τις χρηματικές ποινές εκ μετατροπής και την υφ’
όρον αναστολή εκτέλεσης της ποινής, αν και μια τέτοια ενέργεια του νομοθέτη θα ήταν ασφαλώς ευπρόσδεκτη, αφού θα εμπλουτιζόταν έτσι το
Δίκαιο Ανηλίκων με πρόσθετους τρόπους εξωιδρυματικής αντιμετώπισης της νεανικής παραβατικότητας171. Υιοθέτησε, όμως, όπως προαναμε εγκλωβισμένοι σχεδόν αποκλειστικά στον χώρο της ποινικής μόνο παρέμβασης
της πολιτείας’’.
171. Ετσι και ο Κ. Κοσμάτος, Οι νέες τροποποιήσεις του ποινικού δικαίου των
ανηλίκων με το Ν. 3860/2010, ΠοινΔικ 2010, 804-818: 805 και σημ. 9. Υπέρ της
μετατροπής ποινών κατά της ελευθερίας σε χρηματικές και για ανηλίκους ο Γεώργ.
Αρβανίτης στη μελέτη του: Η ποινική μεταχείριση των ανηλίκων –Δυσμενείς διακρίσεις εις βάρος τους, ΠοινΔικ 2005, 1447-1448: 1447. Επίσης, υπέρ της εφαρμογής των θεσμών της υφ’ όρον αναστολής της ποινής και της μετατροπής τάσσεται η Διακομματική Επιτροπή της Βουλής «για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήματος της Χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων» στην Έκθεσή της
του 2011, σελ. 55. Εως τώρα, πάντως, και παρά την έλλειψη αντίθετης νομοθετικής
ρύθμισης, η αναστολή αντιμετωπίζεται από τη νομολογία των δικαστηρίων μας με
επιφυλάξεις, κυρίως με το επιχείρημα ότι και παρά την έλλειψη αντίθετης νομοθετικής ρύθμισης, είναι ασυμβίβαστη με τη φύση και τον σκοπό του ποινικού σωφρονισμού –βλ. ΕφΑνηλΠατρ 13/1996, Αρμεν. 1997, 955-956 και Υπερ 1997, 72-73 με
σύμφωνο σχόλιο Λ.Χ. Μαργαρίτη. Παροράται όμως έτσι η θεμελιώδης ανάγκη για
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φέρθηκε, σειρά σύγχρονων αναμορφωτικών μέτρων εξωιδρυματικού
χαρακτήρα, κατέστησε τις προϋποθέσεις για επιβολή ποινικού σωφρονισμού σε ανηλίκους αυστηρότερες και, επιπλέον, σε συμφωνία με τις
γενικότερες τάσεις172, επέτρεψε μια κάμψη στην αρχή της νομιμότητας
μέσω της κατά παρέκκλιση διαδικασίας, παρέχοντας, δηλ., στον εισαγγελέα τη δυνατότητα, σε ήσσονος σημασίας αδικήματα (πλημμελήματα και πταίσματα, άρα όχι κακουργήματα!), να απόσχει από την άσκηση της ποινικής δίωξης κατά του ανηλίκου εφόσον ο εισαγγελέας κρίνει,
ερευνώντας τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέσθηκε η πράξη και την
όλη προσωπικότητα του ανηλίκου, ότι η άσκηση της δίωξης δεν είναι
αναγκαία για τη συγκράτηση του ανηλίκου από νέες αξιόποινες πράξεις (ά. 45 Α ΚΠΔ). Επίσης, ο εισαγγελέας να επιβάλλει εφόσον το κρίνει σκόπιμο, ενδεχομένως με τη συναίνεση του ανηλίκου173, εξωιδρυμαομαλή επανένταξή των παραβατικών ανηλίκων στην κοινωνία με όσο το δυνατόν λιγότερο εγκλεισμό σε καταστήματα κράτησης και με αντίστοιχη εξάντληση των δυνατοτήτων για εξωιδρυματικά μέτρα και κυρώσεις.
172. Βλ. ιδίως ά. 40 §3 περ. β΄της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού
και σχτ. σχολιασμό αυτής της διάταξης από την Ευγ. Σταθουλοπούλου, εις: Π. Νάσου-Περράκη/ Κ. Χρυσόγονου/ Χ. Ανθόπουλου (επιμ.), Η Διεθνής Σύμβαση για τα
δικαιώματα του παιδιού. Ερμηνεία κατ’ άρθρο, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2002, 413-442: 436 επ. και ανωτ., σελ. 366 επ.
173. Πάντως το θέμα της συναίνεσης του ανηλίκου δεν φαίνεται να διαδραματίζει στο υπό συζήτηση θέμα του ά. 45 Α ΚΠΔ βαρύνοντα ρόλο, καθώς κατά κανόνα με την υπαγωγή του στη ρύθμιση αυτή ο ανήλικος αποφεύγει την εμπλοκή του
στους στιγματιστικούς μηχανισμούς της ποινικής δικαιοσύνης, γεγονός το οποίο
αναμφίβολα είναι ιδιαίτερα θετικό για την εξέλιξη της υπόθεσής του. Συνακόλουθα,
η συναίνεσή του εμφανίζεται ως περίπου αυτονόητη, εκτός βέβαια εάν θεωρεί ο ανήλικος ότι είναι αθώος ή πιστεύει ότι οι όροι συμμόρφωσης που του θέτει η εισαγγελική αρχή είναι δυσβάστακτοι, οπότε ευλόγως, κατά την προηγούμενη ακρόασή του
ενώπιον του Εισαγγελέως (ά. 45 Α §1 εδ. τελευτ. ΚΠΔ, όπως προστέθηκε με το ά. 5
ν. 3860/2010), έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί να υπαχθεί στην ευεργετική διάταξη
του ά. 45 Α ΚΠΔ και να εκδηλώσει έτσι τη μη συναίνεσή του να συνεχισθεί η διαδικασία του ά. 45 Α ΚΠΔ. Βέβαια, κατά ορισμένους συγγραφείς, η ίδια η κατά παρέκκλιση διαδικασία (του ά. 45 ΚΠΔ) εμπεριέχει και αυτή ένα στοιχείο στιγματισμού
του παραβατικού ανηλίκου, καθώς σε αυτήν εμπλέκονται συνήθως πολλοί κοινωνι-
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τικά μέτρα, ή και καταβολή χρηματικού ποσού μέχρι 1.000 € σε μη κερδοσκοπικό ή κοινωφελές νομικό πρόσωπο, τάσσοντας και σχετική προθεσμία174. Οπως σημειώθηκε ήδη (ανωτ., πριν από 7 σελίδες) θα πρέκοί φορείς (αστυνομία, εισαγγελία, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι κ.λπ.), γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με την απο-τυποποίηση και τη χαλάρωση των δικονομικών εγγυήσεων επιτρέπει ενδεχομένως την εξάπλωση του δικτύου κοινωνικού ελέγχου του ανηλίκου και άρα τον ευχερέστερο στιγματισμό του –βλ. Ιάκ. Φαρσεδάκη,
Παραβατικότητα και Κοινωνικός Ελεγχος των Ανηλίκων, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2005, 156-157. Βέβαια, το επιχείρημα για κίνδυνο εξάπλωσης του δικτύου
ελέγχου (net widening) είναι αξιοπρόσεκτο και πρέπει να οδηγεί σε φειδωλή χρήση τέτοιων κατά παρέκκλιση διαδικασιών (πρβλ: Αγγ. Πιτσελά, Η εισαγωγή του θεσμού της εισαγγελικής παράκαμψης στο ποινικό δίκαιο ανηλίκων, εις: Χαρμόσυνο
Φαίδωνα Ι. Κοζύρη, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2007, 369-398: 376 και
σημ. 13). Μάλιστα, υπάρχουν ενδείξεις ότι σε ορισμένα κρατίδια της Γερμανίας η υιοθέτηση άτυπων διαδικασιών για περαίωση της ποινικής διαδικασίας οδήγησε τελικά σε διεύρυνση του δικτύου κυρώσεων και όχι τόσο σε μείωση της ποινής εγκλεισμού για ανηλίκους: Αγγ. Πιτσελά, 20086, σελ. 105. Ωστόσο, κατά τα λοιπά, δεν πιστεύω ότι η ποινική δίωξη κατά ανηλίκου και η εν γένει ποινική διαδικασία κατ’ ανάγκη, που ακολουθεί εις βάρος ενός ανηλίκου (αρχή της νομιμότητας!) μπορεί να συγκριθεί ως προς τη βαρύτητα των αρνητικών της επιπτώσεων με την οποιαδήποτε
εξώδικη διευθέτηση της υπόθεσης του ανηλίκου μέσω μιας κατά παρέκκλιση διαδικασίας.
174. Εύλογα, πιστεύω, μπορεί να υποστηριχθεί, ότι η διαδικασία καταλογισμού και είσπραξης αυτού του ποσού, όπως και των αντίστοιχων ποσών που επιβάλλονται από τα δικαστήρια ως έξοδα ή ως ποινές σε χρήμα αυτούσιες ή εκ μετατροπής (ά. 57, 82 κ.λπ. ΠΚ), ενδείκνυται να γίνεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ά. 553 και 588 ΚΠΔ), το δε εισπραττόμενο έτσι ποσό
να αποδίδεται εν συνεχεία στο δικαιούχο νομικό πρόσωπο. Ως προς ειδικότερα θέματα που έχουν τεθεί εξ αφορμής αυτής της διάταξης, θεωρώ ότι, για λόγους αποτροπής στιγματιστικών επιπτώσεων εις βάρος του ανηλίκου, δεν πρέπει να αναγράφεται στο ποινικό μητρώο του ανηλίκου η διάταξη του εισαγγελέα περί αποχής από
την κατ’ αυτού ποινική δίωξη, εκτός βέβαια εάν ο ανήλικος δεν συμμορφωθεί με
τους όρους χορήγησης αυτού του ευεργετικού μέτρου και ασκηθεί ποινική δίωξη.
Πρβλ. τις κριτικές παρατηρήσεις για τα θέματα αυτά: Λ.Χ. Μαργαρίτη, Εμβάθυνση
στην ποινική δικονομία, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2006, 937 επ., Ευδ. Φασούλα:
Η εγκληματική υποτροπή μετά από αποφάσεις κατά παρέκκλιση διαδικασίας στο
ποινικό δίκαιο ανηλίκων και στο γενικό ποινικό δίκαιο, ΝοΒ 52: 2004, 940-953:
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πει να γίνει δεκτό ότι και στο πλαίσιο της αποχής του Εισαγγελέα από
την ποινική δίωξη (ά. 45 ΚΠΔ), οι Επιμελητές Ανηλίκων διενεργούν
κοινωνική έρευνα, ιδίως μάλιστα όταν κρίνεται σκόπιμη η ταυτόχρονη
επιβολή αναμορφωτικού μέτρου, οπότε καθίσταται κρίσιμη η διερεύνηση της προσωπικότητας και των κοινωνικών συνθηκών του περιβάλλοντος του ανηλίκου. –πρβλ. και κατωτ., σελ. 444). Επίσης σημειώθηκε
ήδη (ανωτ., σελ. 350) ότι και αυτή η κατά παρέκκλιση διαδικασία θα
πρέπει να συνοδεύεται από όλες τις δικονομικές εγγυήσεις που ισχύουν
εν γένει για την ποινική δίκη ανηλίκων.
Αν, τώρα, ο ανήλικος συμμορφωθεί με τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν, ο εισαγγελέας θέτει την υπόθεση στο αρχείο, ενώ, σε αντίθετη περίπτωση κινεί την ποινική δίωξη κατά του ανηλίκου175. Πάντως η διάταξη του ά. 45 Α ΚΠΔ μόλις κατά τα τελευταία
953, στηριγμένη στη διδακτορική της διατριβή: Evdoxia Z. Fasoula, Rückfall nach
Diversionsentscheidungen im Jugendstrafrecht und im allgemeinen Strafrecht,
München: Herbert Utz Verlag, 2003, Β. Αδάμπα, Σχολιασμός του ά. 45 Α ΚΠΔ,
αριθμ. 4 και σελ. 185 επ. εις: Λ.Χ. Μαργαρίτη (επιμ.), Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τ. 1, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 20112, Κ. Κοσμάτου, Οι
νέες τροποποιήσεις του ποινικού δικαίου των ανηλίκων με το Ν 3860/2010, ΠοινΔικ 2010, 804-808: 808, Αθ. Συκιώτου, Η ποινική διαμεσολάβηση ως μορφή de
jure αποποινικοποίησης, εις: Τιμητικός Τόμος για τον Στέργιο Αλεξιάδη, με θέμα
«Η Εγκληματολογία στην Ελλάδα σήμερα» (επιμ. Στρ. Γεωργούλα), Αθήνα: εκδ.
ΚΨΜ, 2007, 314-326: 321. Βλ. επίσης Φώτ. Σπυρόπουλου, Ποινική διαμεσολάβηση: Σημεία τριβής με την ελληνική έννομη τάξη, εις: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, 1639-1649: 1644,
όπου και ενδιαφέρουσες επισημάνσεις για το ζήτημα αντισυνταγματικότητας που
αντιμετώπισε η γαλλική έννομη τάξη το 1995 σε σχέση προς τις δικαιοδοτικές αρμοδιότητες της εισαγγελικής αρχής, όταν επιχειρήθηκε να θεσπισθεί διάταξη αντίστοιχη προς το ά. 45 Α ελλΚΠΔ.
175. Εύης Δ. Κορμηκιάρη, «Κατά παρέκκλιση διαδικασία» και εναλλακτική
μεταχείριση των ανήλικων παραβατών, εις: Ν.Ε. Κουράκη (εκδ. επιμ.), Αντεγκληματική Πολιτική, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 1994, 283 - 304 : 292 επ.
και Αγγ. Πιτσελά, Η εξωδικαστηριακή διευθέτηση της αξιόποινης πράξης στο Νόμο
για τα Δικαστήρια Ανηλίκων της Αυστρίας, Υπερ 1998, 207-227. Πρβλ. και Edwin
Kube, Systematische Kriminalprävention, Wiesbaden: Bundeskriminalamt,
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έτη έχει αρχίσει να τυγχάνει εφαρμογής από τις εισαγγελικές αρχές176.
Σημειώνεται ότι παρόμοια ρύθμιση αποχής για ανηλίκους ισχύει και στη Γερμανία, ήδη από το 1953. Σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτή,
ο Εισαγγελέας Ανηλίκων μπορεί να απέχει από την άσκηση της ποινικής δίωξης κατά την § 45 JGG, υπό την προϋπόθεση αφενός να μην
επιβάλλεται η άσκηση αυτής της δίωξης από λόγους δημοσίου συμφέροντος, και αφετέρου η ενοχή του δράστη να είναι περιορισμένη και το
αδίκημα να έχει τον χαρακτήρα πλημμελήματος. Παρεμφερής είναι και
η δυνατότητα που παρέχεται στο γερμανικό Δικαστήριο Ανηλίκων να
παύσει τη διαδικασία κατά την § 47 JGG, εάν έχει ήδη ασκηθεί ποινική
δίωξη177 (υπολογίζεται ότι με τέτοιες άτυπες διαδικασίες περαιώνεται
στη Γερμανία το 70% περίπου του συνόλου των υποθέσεων που αφορούν ανηλίκους)178. Περαιτέρω, στην Αγγλία/ Ουαλία, μέσω του μέτρου της Referral Order παρέχεται στην τοπική κοινότητα, όπου συγκροτείται ειδική επιτροπή (Youth Offending Panel), η δυνατότητα
διαπραγμάτευσης με τον παραβατικό ανήλικο και το θύμα του, ώστε να
υπάρξει επανόρθωση της ζημίας που προκλήθηκε. Εφόσον ο ανήλικος
1986, σελ.98 επ., καθώς και τις διεξοδικές αναπτύξεις του Κ.Ν.Βουγιούκα στο περ.
‘‘Αρμενόπουλος’’, ΛΘ΄1985, 185-188, όπου παρατίθενται τα πορίσματα για το θέμα της ‘‘Αποδικαστηριοποίησης’’ και του ‘‘Συμβιβασμού’’ από το ΙΓ΄ Συνέδριο της
Διεθνούς Εταιρίας Ποινικού Δικαίου.
176. Βλ. Αng. Pitsela, Zur neuesten Reform des Jugendkriminalrechts in
Griechenland, εις: Τιμητικός Τόμος Αργ. Καρρά, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2010, 1183—1212: 1211.
177. Πρβλ. Mich. Walter/ Gerd Koop (Hrsg.), Die Einstellung des
Strafverfahrens im Jugendrecht, Vechta: Kriminalpädagogische Praxis, 1984 (περιέχονται συμβολές των: Hans Jörg Albrecht, Kl. Schalk, Kl. Sessar και M. Walter).
178. Βλ. τα στοιχεία για την περίοδο 1981-1999 εις: Fr. Schaffstein/ W. Beulke,
Jugendstrafrecht. Eine systematische Darstellung, Stuttgart: W. Kohlhammer,
200214, 36, I, σελ. 243. Πρβλ. Αγγ. Πιτσελά, 20086, σελ. σελ. 123 και σημ. 243 με
παραπομπή στο έργο J.M. Jehle et al., Germany, εις: Κr. Kangaspunta et al. (eds.),
Profiles of Criminal Justice Systems in Europe and North America 1990-1994,
HEUNI, Helsinki, 1999, 183-192: 184, καθώς και Karen Pankiewicz, Absprachen
im Jugendstrafrecht, Berlin: LIT Verlag, 2008.
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ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του από το συναπτόμενο έτσι συμβόλαιο αποκατάστασης της ζημίας, εξασφαλίζει τη μη εγγραφή της πράξης στο ποινικό του μητρώο179.
Τα Δικαστήρια Νέων
Μέσα στο πλαίσιο της κατά παρέκκλιση διαδικασίας αλλά και
του συμμετοχικού προτύπου στο οποίο αναφερθήκαμε ανωτέρω
(σελ. 430), αξίζει να εξετασθεί και το ενδεχόμενο πειραματικής λειτουργίας και στη χώρα μας (αφού όμως πρώτα ερευνηθούν τα περιθώρια που αφήνει το ά. 96 § 3 Συντ.) των λεγομένων “Δικαστηρίων
Νέων”. Πρόκειται για δικαστήρια, που άρχισαν να λειτουργούν στις
ΗΠΑ από τη δεκαετία ’70 και ήδη έχουν δώσει αξιοσημείωτα αποτελέσματα στην καταπολέμηση της υποτροπής των παραβατικών ανηλίκων. Στηρίζονται στην ιδέα ότι εάν κάποιος ανήλικος συλληφθεί ή
και κατηγορηθεί για κάποια ποινική παράβαση, μπορεί είτε να προτιμήσει μια τυπική - αυστηρή παραδοσιακή διαδικασία από το τακτικό
δικαστήριο, είτε να ομολογήσει ότι διέπραξε το αδίκημα για το οποίο
κατηγορείται και να κριθεί η υπόθεσή του άτυπα από “Δικαστήριο
Νέων” στο οποίο μόνον ο πρόεδρος είναι ενήλικας, ενώ όλοι οι υπόλοιποι -λαϊκοί “δικαστές”, γραμματείς, κατήγορος, συνήγορος- είναι
ανήλικοι ή νέοι μετεφηβικής ηλικίας, οι οποίοι παρακολουθούν προηγουμένως ειδικό σεμινάριο. Το Δικαστήριο λειτουργεί με βάση τους
κανόνες της ποινικής δικονομίας και ως επί το πλείστον επιβάλλει την
ποινή κοινωφελούς εργασίας. Ήδη τα Δικαστήρια Νέων στις ΗΠΑ
έχουν ξεπεράσει τα 650 και μπορούν να εκδικάσουν αδικήματα που
κλιμακώνονται από κατοχή όπλου έως κατοχή ναρκωτικών και κλοπές όχι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Προϋπόθεση μιας τέτοιας διαδικασίας είναι να μην έχει διαπράξει ο ανήλικος άλλη ποινική παράβαση στο

179. Πρβλ. Πάρ. Ζαγούρα, Συγκλίνουσες πολιτικές αυστηροποίησης στην
ποινική δικαιοσύνη για ανηλίκους, εις: Τιμητικός Τόμος Καλλιόπης Σπινέλλη, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2010: 823-858:839.
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παρελθόν. Σημειώνεται ότι εάν ο ανήλικος δεν συμφωνεί με την ποινή που του επιβάλλεται, μπορεί να προσφύγει στην τακτική δικαιοσύνη. Ανάλογα δικαστήρια νέων έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν και σε
ευρωπαϊκές χώρες, όπως το Ην. Βασίλειο, με κύριο πεδίο δραστηριότητας τις υποθέσεις ανηλίκων που κατηγορούνται για γκραφίτι, βανδαλισμούς, κατανάλωση αλκοόλ και εν γένει «αντικοινωνική συμπεριφορά»180.
Είναι προφανές, ότι με τα “Δικαστήρια Νέων” ο παραβάτης ανήλικος αισθάνεται εμπρός στους συνομηλίκους του μια ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη (ίσως και ντροπή) για τις πράξεις του και ευαισθητοποιείται στο να αποφεύγει παρόμοιες μορφές συμπεριφοράς στο μέλλον, ενώ ταυτόχρονα γνωρίζει ότι δικάζεται από ανθρώπους της ηλικίας του, που αντιλαμβάνονται κάπως αμεσότερα τα όποια προβλήματά
του181. Από την άλλη πλευρά, οι ανήλικοι που συγκροτούν ένα τέτοιο
«δικαστήριο», έστω και με την εποπτεία ενηλίκων (π.χ. καθηγητώνσυμβούλων), υπάρχει ο κίνδυνος να παρεκτραπούν σε ακραίες αποφάσεις, παρασυρόμενοι από μεροληψία ή έντονα συναισθήματα.
180. Βλ. σχτ. ειδησεογραφία στην εφημ. «Ελευθεροτυπία» της 24.10.2007,
σελ. 12.
181. Για τη λειτουργία του θεσμού αυτού (Teen Courts) βλ. π.χ. τη μελέτη της Natalie Rothstein στο περ. Corrections Today, February 1985, 18 επ. (αναδημοσίευση στην έκδοση Issues in Juvenile Delinquency, American Correctional
Association Monographs, Number 10, Maryland 1986, 78-82) και κατά ελεύθερη προσαρμογή στα ελληνικά από τον Νίκο Κουλούρη στο περ. Δελτίο Εγκληματολογικής Ενημέρωσης, τχ 1: Δεκέμβριος 1985, καθώς και το δημοσίευμα στην εφημ.
“Ελεύθερος Τύπος” της 20.7.2000, σελ. 17, με τον χαρακτηριστικό τίτλο “Ελπίδα
από τα Δικαστήρια Νέων”· βλ. επίσης Larry Siegel /Βrandon Welsh/ Joseph Senna,
Juvenile Delinquency. Theory, Practice and Law, Australia etc.: Thomson/
Wadsworth, 20069, σελ. 384-385 και τις ειδικότερες μονογραφίες: Tracy M. Godwin
et al., Peer Justice and Youth Empowerment. An Implementation Guide for Teen
Court Programs, Washington: U.S. Department of Justice, 1996, Verena Sabaß,
Schülergremien in der Jugendstrafrechtspflege – Ein neuer Diversionsansatz,
Münster: LIT Verlag, 2004 και Jan Hendrik Kolberg, Das Jüngste Gericht: Ein
Sturm im Wasserglas?, Berlin: wvb Wissenschaftlicher Verlag, 2011.
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(δ) Ο ανήλικος ως υπόδικος και προσωρινά κρατούμενος
Ιδιαιτερότητες υπάρχουν και ως προς την προσωρινή κράτηση
ανηλίκων. Συγκεκριμένα, κατά το ά. 282 §5 ΚΠΔ (μετά την τροποποίησή του από τους ν. 3189/2003 και 3860/2010), προσωρινή κράτηση (αντί για περιοριστικούς όρους) σε ανήλικο μπορεί να διαταχθεί
όσο διαρκεί η προδικασία (ά. 282 § 3 ΚΠΔ), αλλά μόνον εφόσον αιτιολογημένα κριθεί ότι η προσωρινή κράτηση είναι απολύτως αναγκαία,
υπό την έννοια ότι δεν επαρκούν οι περιοριστικοί όροι για να παραστεί
οποτεδήποτε ο κατηγορούμενος στην ανάκριση ή στο δικαστήριο και
να υποβληθεί στην εκτέλεση της απόφασης (ά. 296 σε συνδ. με ά. 282
§1 ΚΠΔ). Η αναγκαιότητα αυτή της προσωρινής κράτησης καταφάσκεται, υπό το πρίσμα και της αρχής της αναλογικότητας182, εφόσον
συντρέχουν σωρευτικά οι εξής γενικές προϋποθέσεις:
(α) ο ανήλικος κατηγορούμενος να έχει συμπληρώσει το 15ο έτος
της ηλικίας του,
(β) να προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου
ανηλίκου για την αποδιδόμενη σ’ αυτόν αξιόποινη πράξη, να προκύπτει, δηλ., υψηλός βαθμός πιθανολόγησης ότι ο κατηγορούμενος ανήλικος είναι δράστης του διωκόμενου εγκλήματος183˙ σημειώνεται ότι

182. Ως προς την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας σε περίπτωση
παράτασης της προσωρινής κράτησης ανηλίκου, βλ. ΤρΔικΑνηλΒόλου 15/2010,
ΠοινΔικ 2011, 168. Πρβλ. γενικότερα για την αρχή αυτή: Ιω. Τέντε, Η αρχή της
αναλογικότητας, εις:Τιμητικός Τόμος Αργυρίου Καρρά, Αθήνα/ Κομοτηνή:Α.Ν.
Σάκκουλας, 2010, 837-849.
183. Πρβλ. και ολΑΠ 9/2001, ΠοινΧρον ΝΑ΄: 2001, 788, όπου γίνεται δεκτό ότι «οι ενδείξεις θεωρούνται σοβαρές, όταν πιθανολογούν την ενοχή του κατηγορουμένου ή όταν από το αποδεικτικό υλικό που συγκομίσθηκε προκύπτει με
βεβαιότητα ότι το δικαστήριο πρέπει να επιληφθεί και να υποβάλει στη δοκιμασία
τής επ’ ακροατηρίω διαδικασίας τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίζονται οι ενδείξεις». Για τη συναφή έννοια των «υποψιών» (Verdachtsbegriff) στη
γερμανική Ποινική Δικονομία, βλ. π.χ. Matthias Jahn, Der präventiv orientierte
Strafprozess und sein Verdachtsbegriff, εις: Τιμητικός Τόμος Αργυρίου Καρρά,
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οι σοβαρές ενδείξεις ενοχής είναι προϋπόθεση μείζονος βαρύτητας σε
σχέση με τις επαρκείς ενδείξεις ενοχής που απαιτούνται για παραπομπή
του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, καθώς η συνδρομή των σοβαρών ενδείξεων ενοχής μπορεί να οδηγήσει τον κατηγορούμενο σε πρώιμο εγκλεισμό πριν από την εκδίκαση της υπόθεσής του184,
(γ) να μην έχει ο εν λόγω ανήλικος γνωστή διαμονή στη χώρα ή να
έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του
ή κατά το παρελθόν να υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή να κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή παραβίαση περιορισμών διαμονής, εφόσον από τη συνδρομή των παραπάνω στοιχείων προκύπτει σκοπός φυγής, ή να κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό, όπως προκύπτει από προηγούμενες αμετάκλητες καταδίκες του για ομοειδείς αξιόποινες πράξεις (π.χ. κλοπές, ληστείες ή άλλα αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας), να διαπράξει και άλλα
εγκλήματα185. Εάν η αποδιδόμενη στον κατηγορούμενο πράξη απειλείται στον νόμο με ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη κάθειρξη με ανώτατο
όριο τα 20 έτη, ή εάν το έγκλημα τελέσθηκε κατ’ εξακολούθηση ή στο
πλαίσιο εγκληματικής ή τρομοκρατικής οργάνωσης ή υπάρχει μεγάΑθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2010, 495-515.
184. Α. Παπαδαμάκη, Ποινική Δικονομία. Η δομή της ποινικής δίκης, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 20115, αριθμ. 537, σελ. 371 και διεξοδικά: Λ.Χ.
Μαργαρίτη, Ανήλικοι κατηγορούμενοι και μέτρα δικονομικού καταναγκασμού:
Αντικατάσταση περιοριστικών όρων με προσωρινή κράτηση, ΠοινΔικ 2012, 375384: 376 επ. Επίσης: Αργ. Καρρά, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 20114, αριθμ. 559, σελ. 541.
185. Aντίστοιχα, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο ά.
5 §3 περ. γ’ θέτει ως γενικές διαζευκτικές προϋποθέσεις για τη στέρηση της ελευθερίας ενός κατηγορουμένου «την περίπτωσιν ευλόγου υπονοίας ότι [ο συλληφθείς]
διέπραξεν αδίκημα» ή την ύπαρξη λογικών δεδομένων «προς παραδοχήν της ανάγκης όπως ούτος εμποδισθή από του να διαπράξη αδίκημα ή δραπετεύση μετά την
διάπραξιν τούτου». Ως προς την προσωρινή κράτηση ανηλίκων στη Γερμανία βλ.
και την παλαιότερη φερώνυμη μελέτη της Αγγ. Πιτσελά εις: «Πλάτων», Ενημερωτικό Δελτίο του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Εταιρείας Κοινωνικής Αμύνης,
τχ. 13/29, Ιαν. – Δεκ. 1996, 17-43.
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λος αριθμός παθόντων από αυτό186, προσωρινή κράτηση μπορεί να επιβληθεί και όταν, με βάση τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
πράξης, κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν ο κατηγορούμενος αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα –π.χ. λόγω
υπάρχουσας «υποδομής» ή αποδεικνυόμενης ροπής του κατηγορουμένου προς το έγκλημα. Μόνο η κατά τον νόμο βαρύτητα της πράξης
δεν αρκεί για την επιβολή προσωρινής κράτησης, και
(δ) η πράξη, για την οποία κατηγορείται, να απειλείται στον νόμο
με ποινή κάθειρξης τουλάχιστον 10 ετών ή και ισόβια κάθειρξη187.
Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω τέσσερις γενικές προϋποθέσεις,
είναι επιτρεπτή η προσωρινή κράτηση του ανηλίκου, αλλά μόνο, κατά ενδιαφέρουσα καινοτομία του ν. 3860/2010 (ά. 8 §2), για 6 το πολύ μήνες, με δυνατότητα παράτασης, υπό προϋποθέσεις, για άλλους 3
μήνες. Αλλωστε, με δεδομένο ότι οι αξιόποινες πράξεις των ανηλίκων
θεωρούνται κατά πλάσμα ως πλημμελήματα (ά. 18 ΠΚ), η προσωρινή κράτηση ανηλίκου δυνάμει του ά. 6 § 4 Συντ. δεν μπορεί να διαρκεί

186. Υπάρχει επιπλέον ειδική πρόβλεψη προσωρινής κράτησης και για το
πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, κυρίως δηλ. σε περιπτώσεις πολλαπλών θανάτων, εάν επιπλέον προκύπτει σκοπός φυγής του κατηγορουμένου: ά. 282 §3 εδ. δ΄και ε΄ ΚΠΔ.
187. Π.χ., στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Ποινικού Κώδικα: βία κατά πολιτικού σώματος ή της Κυβέρνησης: ά. 157 §1 ΠΚ˙ θανατηφόρος εμπρησμός από
πρόθεση: ά. 264 περ. γ’ ΠΚ˙ θανατηφόρα πρόκληση πλημμύρας από πρόθεση: ά.
268 περ. γ’ ΠΚ˙ θανατηφόρα διατάραξη της ασφάλειας αεροσκαφών κ.λπ.: ά. 291
§1 περ. γ’ ΠΚ˙ ανθρωποκτονία από πρόθεση: ά. 299 §1 ΠΚ˙ αρπαγή, δηλ. “απαγωγή” με σκοπό να εξαναγκασθεί ο παθών ή κάποιος άλλος σε πράξη, παράλειψη ή
ανοχή για την οποία δεν υπάρχει υποχρέωσή του: ά. 322 περ. β’ ΠΚ˙ βιασμός από
δύο ή περισσότερους δράστες που ενεργούν από κοινού: ά. 336 §2 ΠΚ˙ αποπλάνηση παιδιών, εφόσον ο παθών δεν είχε συμπληρώσει τα 10 έτη: ά. 339 §1 περ. α’
ΠΚ. Αντίθετα, δεν επιτρέπεται να επιβληθεί προσωρινή κράτηση για αδικήματα κατά των οποίων απειλείται κάθειρξη μέχρι 10 ετών (π.χ. διακεκριμένες περιπτώσεις
κλοπής κατ’ ά. 374 ΠΚ) ή απλώς «κάθειρξη» (άρα κατ’ ά. 52 §3 ΠΚ: 5-20 έτη,
π.χ. ληστεία κατ’ ά. 380 ΠΚ).
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πέραν των έξι πλέον τριών μηνών συνολικά188. Επιπλέον, και κατά τη
Σύσταση R (2003) 20 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της
Ευρώπης (§ 161, η προσωρινή κράτηση ανηλίκου δεν μπορεί να διαρκεί άνω των 6 μηνών έως την έναρξη της δίκης του (πρβλ. ανωτ., σελ.
359).
Περαιτέρω, σημειώνεται ότι, όπως έχει προβλεφθεί και από τους
Στοιχειώδεις Κανόνες ΟΗΕ για τα Μη Στερητικά της Ελευθερίας Μέτρα (Κανόνες του Τόκυο), “η προσωρινή κράτηση επιτρέπεται να διατάζεται στην ποινική διαδικασία ως το έσχατο μέτρο, με την επιβεβλημένη προσοχή στην ανάκριση του εγκλήματος και την προστασία της
κοινωνίας και του θύματος (...) Η προσωρινή κράτηση δεν επιτρέπεται
να διαρκεί περισσότερο από ό,τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη των
[προαναφερθέντων] σκοπών (...) και πρέπει να εκτελείται ανθρώπινα
και με σεβασμό στην εγγενή αξιοπρέπεια των ανθρώπων”(Κανόνες υπ’
αρ. 6.1 και 6.2).
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις, και μάλιστα μετά τη νομοθετική τροποποίηση του 2010, οπότε συντμήθηκε δραστικά ο χρόνος κράτησης και αυξήθηκε, αντίστροφα, το ηλικιακό όριο για προσωρινή κράτηση (όπως
και στον ποινικό σωφρονισμό) από το 13ο στο 15ο έτος συμπληρωμένο, βρίσκονται πλέον, κατά τη γνώμη μου, σε ικανοποιητική αρμονία
με τα διεθνή κείμενα και το πνεύμα εξορθολογισμού και σεβασμού της
νομιμότητας (τεκμήριο αθωότητας!) μιας σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής.
Αρμόδιο δικαστικό όργανο για την επιβολή ή/ και την παράταση
της προσωρινής κράτησης (ανηλίκου) είναι το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών και δη τόσο κατά την ανάκριση, όσο και μετά την παραπομπή
του κατηγορουμένου στο ακροατήριο (εν προκειμένω: στο Τριμελές
Δικαστήριο Ανηλίκων).

188. Ετσι, Αγγ. Πιτσελά, 20086, σελ. 327 και Ασπ. Μαγιάκου εις ΠοινΧρον
ΜΕ΄: 1995, σελ. 149.
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Οι περιοριστικοί όροι επί ανηλίκων
Ως προς το ζήτημα του πότε μπορούν να επιβληθούν περιοριστικοί όροι σε ανήλικο κατηγορούμενο, ορισμένα Δικαστήρια189 είχαν παλαιότερα αποφανθεί, ότι, ελλείψει ρητής διάταξης του νόμου, προϋπόθεση επιβολής τους είναι και εδώ η τέλεση πράξης που τιμωρείται στον
νόμο με ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη κάθειρξη 10-20 ετών, εφόσον,
επιπρόσθετα, υπάρχουν στοιχεία που τεκμηριώνουν τον κίνδυνο να μην
εμφανισθεί ο κατηγορούμενος στο Δικαστήριο και να μην υποβληθεί
στην εκτέλεση της τυχόν καταδικαστικής απόφασης που θα εκδοθεί190.
Ορθότερη ωστόσο φαίνεται η άποψη ότι οι περιοριστικοί όροι191, ενό189. Βλ. ΠλημΘεσ 185/2011, ΠοινΔικ 2011, 322 με αντίθ. εισαγγελική πρόταση (Κ. Παναγιωτόπουλος), αλλά και ΠλημΠειρ (Συμβ), 481/2005, Αρμ ΝΘ΄
2005, 2025 με αντίθετη εισαγγ. πρόταση (Ν. Θεολογίτης). Επίσης: ΠλημΘεσ
(Συμβ) 334/2005, ΠοινΔικ 2005, 1272, με σύμφωνη εισαγγελική πρόταση (Α.
Παπάζογλου) και, από την παλαιότερη νομολογία: ΠλημΑγρ (Συμβ.) 23/1998,
Υπερ 1998, 1250 επ.: 1257 επ. και ΠλημΘεσ (Συμβ) 446/1994 με αντίθετη εισαγγ. πρόταση (Β. Φλωρίδης) και παρατηρήσεις του Αθ. Κ. Ζαχαριάδη, Υπερ. 1995,
343 επ.
190. Πρβλ. υπέρ αυτής της γνώμης και Αθ. Κ. Ζαχαριάδης, Περιοριστικοί όροι
και έφηβος κατηγορούμενος, εις: Υπερ, 1998, 1329-1335, με σχολιασμό της ΠλημΑγριν (Συμβ) 23/1998, αυτόθι, σελ. 1250 επ. (βλ. τον ίδιο και αυτόθι, 1995, 343
επ., όπου παρατ. στην ΠλημΘεσ (Συμβ.) 446/1994), καθώς επίσης Λ. Μαργαρίτη,
Οι δικονομικού περιεχομένου διατάξεις του ν. 2408/1996, Υπερ 1997, 517 επ., 534
(όπου ομιλεί λακωνικά περί «κενού σε σχέση με τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις επιβολής περιοριστικών όρων σε βάρος των εφήβων κατηγορουμένων»), του
ιδίου, Ανήλικοι κατηγορούμενοι και μέτρα δικονομικού καταναγκασμού: Αντικατάσταση περιοριστικών όρων με προσωρινή κράτηση, ΠοινΔικ 2012, 375-384: 380
επ., 382 και σημ. 40, όπου και διεξοδική προσέγγιση του όλου θέματος, Αδ. Παπαδαμάκης, Ποιν. Δικονομία, 20115, αριθμ. 555 επ., σελ. 386 επ., όπου (σημ. 52) παραπομπή και σε συναφή νομολογία.
191. Π.χ. υποχρέωση του κατηγορουμένου να εμφανίζεται κατά διαστήματα
στον ανακριτή ή σε άλλην αρχή, απαγόρευση μετάβασης ή διαμονής του κατηγορουμένου σε ορισμένο τόπο, κ.λπ.: ά. 282 §2 ΚΠΔ, όπου η απαρίθμηση είναι, κατ’
ορθότερη γνώμη, ενδεικτική και όχι αποκλειστική: βλ. και Ι. Σκορδαλού, Σχολιασμός ά. 282 ΚΠΔ, αριθμ. 2, σελ. 1044-1045, εις: Λ.Χ. Μαργαρίτη, Κώδικας Ποι-
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ψει της ρητής διατύπωσης του ά. 282 §1 ΚΠΔ (το οποίο επιτρέπει την
προσωρινή κράτηση και για πλημμελήματα με απειλούμενη ποινή κατά της ελευθερίας άνω των 3 μηνών192), μπορούν να επιβάλλονται όχι
μόνο για αξιόποινες πράξεις απειλούμενες με κάθειρξη τουλάχιστον
10 ετών, αλλά και για πλημμεληματικές πράξεις όπως αυτές τις οποίες κατά πλάσμα λογίζονται ότι διαπράττουν οι ανήλικοι. Τούτο φαίνεται σύμφωνο όχι μόνο με το γράμμα, αλλά και με το πνεύμα των διατάξεων για την προσωρινή κράτηση και τους περιοριστικούς όρους
(να υπάρχει δηλ. μία κλιμάκωση βαρύτητας αξιόποινων πράξεων, ώστε
για ελαφρότερες -ποινή “τουλάχιστον 3 μηνών”- να επιβάλλονται περιοριστικοί όροι και για άλλες, σοβαρότερες -ποινή “τουλάχιστον 10
ετών”- προσωρινή κράτηση ). Όμως επιπλέον η προτεινόμενη εδώ ερμηνεία αντιμετωπίζει και ένα κρίσιμο ζήτημα αντεγκληματικής πολιτικής, δηλ. να προβλέπεται κάποια στοιχειώδης αντίδραση της πολιτείας,
έστω και με τους συνήθως ανώδυνους περιοριστικούς όρους του ά. 282
§2 ΚΠΔ, για αξιόποινες πράξεις ανηλίκων οι οποίες, χωρίς να έχουν
βαρύ κακουργηματικό χαρακτήρα με απειλούμενη ποινή τουλάχιστον
10 ετών, ώστε να υπόκειται ο δράστης τους σε προσωρινή κράτηση, διαταράσσουν, ωστόσο, όρους της κοινωνικής συμβίωσης και αντίστοιχες αξίες και πρέπει, συνεπώς να αντιμετωπίζονται τουλάχιστον με περιοριστικούς όρους (π.χ. ληστεία, η οποία κατ’ ά. 380 §1 ΠΚ απειλείται απλώς με κάθειρξη, άρα όχι με κάθειρξη “τουλάχιστον 10 ετών”)193.
νικής Δικονομίας. Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τ. 1, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 20112.
192. Ο νόμος (ά. 282 §1 ΠΚ) κάνει εδώ λόγο για το συνήθως συμβαίνον, τον
κανόνα, δηλ. για «ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών», αλλ’ είναι προφανές ότι η διατύπωση αυτή είναι στενότερη του δέοντος και ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί αντ’ αυτής η έκφραση «ποινή κατά της ελευθερίας τουλάχιστον τριών μηνών», ώστε να συμπεριληφθεί εδώ νοηματικά και η εξαίρεση, δηλ. η ποινή ποινικού
σωφρονισμού που επιβάλλεται σε ανηλίκους.
193. Προς την ίδια κατεύθυνση βλ. επίσης Αργ. Καρρά, Ποινικό Δικονομικό
Δίκαιο, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 20114, αριθμ. 574 και σελ. 562, καθώς και τη
διατύπωση που είχε το ά. 282 §3 in fine ΚΠΔ, όπως διαμορφώθηκε με το ά. 3 §13
ν. 2145/1993 προτού αυτό καταργηθεί -άστοχα, όπως πιστεύω- από το ά. 2 §11 ν.
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Ενισχυτική των ανωτέρω απόψεων περί του ότι μπορούν να επιβάλλονται στους ανηλίκους περιοριστικοί όροι και για αποδιδόμενες
σε αυτούς πράξεις πλημμεληματικού χαρακτήρα είναι και η ρητή διάταξη του ν. 3860/2010 (ά. 8 § 1), που τέθηκε ως προσθήκη στο ά.
282 § 2 ΚΠΔ περί περιοριστικών όρων εν γένει. Σύμφωνα με αυτήν,
«Για τους ανηλίκους ως περιοριστικοί όροι είναι δυνατόν να διατάσσονται και ένα ή περισσότερα από τα αναμορφωτικά μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 122 του Ποινικού Κώδικα». Επομένως, ως περιοριστικοί όροι για ανηλίκους και δη ακόμη και για αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα, κατά τα ανωτέρω, μπορούν εφεξής, πέρα από τους περιοριστικούς όρους που προβλέπονται στο ά. 282 §2 ΚΠΔ, να διατάσσονται (διαζευκτικά ή και σωρευτικά) και αναμορφωτικά μέτρα, όπως
η ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου σε προστατευτικές εταιρείες,
επιμελητές ανηλίκων κ.λπ., η παροχή κοινωφελούς εργασίας, η φοίτηση του ανηλίκου σε σχολές επαγγελματικής ή άλλης εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ακόμη και η τοποθέτηση του ανηλίκου σε κατάλληλο ίδρυμα
αγωγής (πρβλ. τον υπ’ αρ. 13 Κανόνα του Πεκίνου) (ανωτ., σελ. 355
και κατωτ., σημ. 197). Εάν, μάλιστα ο ανήλικος παραβιάσει κάποιον ή
κάποιους από τους όρους που του έχουν επιβληθεί, η εν λόγω παραβίαση, κατά σαφή διάταξη του ά. 282 § 5 ΚΠΔ (εισήχθη με το ά. 8 § 2 του

2408/ 1996: “Στις λοιπές πράξεις μπορεί να επιβάλλονται στους εφήβους κατηγορουμένους πρόσθετες υποχρεώσεις που να συνάδουν στην προσωπικότητα του
ανηλίκου και να αφορούν τον τρόπο ζωής του ή της διαπαιδαγώγησής του (…)”.
Ανάλογη ρύθμιση είχε προβλεφθεί και στο σχέδιο νόμου της Ομάδας Εργασίας από
το οποίο προέκυψε ο ν. 3189/2003. Συγκεκριμένα, είχε προταθεί να αντικατασταθεί το αντίστοιχο μέρος του ά. 282 §5 ως εξής: «Μεταξύ των περιοριστικών όρων
που μπορούν να επιβληθούν σε ανήλικο κατηγορούμενο για τη διάπραξη αξιόποινης πράξης περιλαμβάνονται τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 122 του Ποινικού Κώδικα, εκτός από την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 [δηλ. την τοποθέτηση
του ανηλίκου σε ίδρυμα αγωγής]». Ωστόσο η ρύθμιση αυτή, χωρίς εύλογη αιτία,
αφαιρέθηκε από το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή την 9.9.2003 και μάλιστα χωρίς να απαλειφθεί ταυτόχρονα το σύστοιχο τμήμα της Εισηγητικής Έκθεσης
που δημοσιεύθηκε τελικά (ΚΝοΒ 51: 2003, σελ. 1732)!
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ν. 3860/2010194), «δεν επιτρέπεται να οδηγήσει από μόνη της σε προσωρινή κράτηση» (κατά την προηγούμενη νομοθετική μεταρρύθμιση
του 2003, η αντίστοιχη διάταξη είχε ειδικότερο χαρακτήρα και προέβλεπε απλώς ότι “η αδυναμία παροχής εγγύησης δεν επιτρέπεται να
οδηγήσει από μόνη της σε προσωρινή κράτηση”)195.
Δικονομικά δικαιώματα του ανήλικου κατηγορουμένου
Τα θεμελιώδη δικονομικά δικαιώματα του ανηλίκου που τελεί υπό
κατηγορία έχουν κωδικοποιηθεί με πληρότητα από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία έχει, άλλωστε, επικυρωθεί
από την Ελλάδα και κατέχει, επομένως, μεταξύ των συνήθων νόμων αυξημένη τυπική ισχύ (ά. 28 §1 Συντ.). Ωστόσο τα σχετικά θέματα καλύπτονται με επάρκεια και από άλλες σημαντικές διεθνείς συμβάσεις, επίσης επικυρωμένες από τη χώρα μας, όπως το Διεθνές Σύμφωνο ΟΗΕ
για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ν. 2462/ 1997196), η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ν.δ. 53/1974 και ν.
2400/1996) και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών (ν. 2502/ 1997), ενώ προς την ίδια κατεύθυνση
κινούνται και ορισμένα βασικά διεθνή κείμενα μη δεσμευτικού χαρακτήρα (soft law), όπως οι Κανόνες του Πεκίνου και οι Κατευθυντήριες Αρχές του Ριάντ. Ορισμένα από αυτά τα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα άσκησης ένδικων μέσων και το δικαίωμα για νομική υπεράσπιση
με συνήγορο της επιλογής του ανηλίκου, παρουσιάσθηκαν ήδη ανωτέ-

194. Μία νομολογιακή εφαρμογή αυτής της διάταξης γίνεται με τη ΔιατΑνακρΠλημΘεσ 86/2011, ΠοινΔικ 2012, 360˙ βλ. και επ’ αυτής σχόλια του Λ.Χ.
Μαργαρίτη, αυτόθι, 375 επ.
195. Πρβλ. ΕφΘεσ (Συμβ) 1743/2004, ΠοινΔικ 2005, 560, με παρατ. Ιω.
Καχριμάνη.
196. Για τον τρόπο ερμηνείας του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και
Πολιτικά Δικαιώματα από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Εφαρμογής του ά. 28
για παραβιάσεις του Συμφώνου, βλ. ιδίως τις σχτ. επισκοπήσεις νομολογίας της Χρ.
Μπουρλογιάννη-Βράιλα εις: ΝοΒ 49: 2001, 1083-1101 και 51: 2003, 1137-1150.
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ρω (σελ. 435 επ. και 454 επ.) κατά την ανάπτυξη της σχετικής θεματολογίας. Χρήσιμο, είναι, πάντως, να παρατεθούν τα δικαιώματα αυτά σε
συνολική ταξινόμηση, όπως περιέχονται αντίστοιχα στο ά. 40 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού:
Ειδικότερα, στη διάταξη 40 της Σύμβασης ρητά αναγνωρίζεται,
εν πρώτοις, το δικαίωμα ενός ανηλίκου που είναι ύποπτος, κατηγορούμενος ή καταδικασμένος, να τυγχάνει μεταχείρισης “που να συνάδει με
το αίσθημα της αξιοπρέπειάς του και της προσωπικής αξίας, που να ενισχύει το σεβασμό του για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις
ελευθερίες των άλλων και που να λαμβάνει υπόψη την ηλικία του, καθώς και την ανάγκη για επανένταξη στην κοινωνία και την ανάληψη
από αυτόν ενός εποικοδομητικού ρόλου στην κοινωνία”197.
Η γενική αυτή ρύθμιση εμπλουτίζεται στη συνέχεια και με σειρά
άλλων αρχών δικονομικού χαρακτήρα, όπως198:
• η αρχή nullum crimen nulla poena sine lege (ά. 40 § 2 α΄)199,
• το τεκμήριο της αθωότητας (ά. 40 § 2 β΄. i)200,
• η αρχή της άμεσης ενημέρωσης του ανηλίκου για τις αποδιδόμενες σ’ αυτόν κατηγορίες και της κατάλληλης προετοιμασίας του για
197. Αντίστοιχη ρύθμιση υπάρχει και στον υπ’ αρ. 13 Κανόνα του Πεκίνου
και ερμηνευτικό σχόλιο, όπου μάλιστα προστίθεται ότι η κράτηση ενόσω εκκρεμεί
η δίκη (στην Ελλάδα: προσωρινή κράτηση), όποτε είναι δυνατό, αντικαθίσταται από
εναλλακτικά μέτρα, όπως αυστηρή επιτήρηση και παρακολούθηση, εντατική μέριμνα ή τοποθέτηση σε οικογένεια ή σε ένα παιδαγωγικό περιβάλλον ή ίδρυμα αγωγής.
198. Μία ιδιαίτερα διεξοδική και τεκμηριωμένη ανάλυση των ρυθμίσεων που
ακολουθούν γίνεται από την Ευγενία Σταθουλοπούλου, στον σχολιασμό της για το
ά. 40 της Σύμβασης, εις: Π. Νάσκου-Περράκη/ Κ. Χρυσόγονου/ Χ. Ανθόπουλου
(επιμ.), Η Διεθνής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και η Εσωτερική Εννομη Τάξη. Ερμηνεία κατ’ άρθρο, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2002, σελ.
413-442.
199. Πρβλ. ά. 7 §1 Συντ. και ά. 15 §1 εδ. ά. του Διεθνούς Συμφώνου για τα
Ατομικά και τα Πολιτικά Δικαιώματα, ά. 7 §1 ΕΣΔΑ.
200. Πρβλ. ά. 6 §2 ΕΣΔΑ και ά. 14 §2 Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά
και Πολιτικά Δικαιώματα.
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τη (νομική) υπεράσπισή του (ά. 40 § 2 β΄. ii)201,
• η αρχή της δίκαιης δίκης και του νόμιμου Δικαστή, με την έννοια της απονομής της δικαιοσύνης χωρίς βραδύτητα, από αρμόδιο,
ανεξάρτητο και αμερόληπτο σώμα και με παρουσία νομικού ή άλλου
συμβούλου (ά. 40 § 2 β΄. iii),
• το δικαίωμα του ανηλίκου να μη καταθέτει ως μάρτυρας ούτε
και να ομολογεί την ενοχή του (ά. 40 § 2 β΄. iv)202,
• το δικαίωμα άσκησης ενδίκων μέσων (ά. 40 § 2 β΄. v)203,
• το δικαίωμα σε δωρεάν βοήθεια από διερμηνέα (ά. 40 § 2 β΄.
204
vi) και
• ο σεβασμός της ιδιωτικής του ζωής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας (ά. 40 § 2 β΄. vii)205.

(ε) Ο ανήλικος ως κρατούμενος
Εάν και εφόσον τελικά ο ανήλικος κριθεί εντελώς απαραίτητο να
εισαχθεί και να παραμείνει σε κάποιο ίδρυμα ή ειδικό κατάστημα κράτησης νέων, εύλογο είναι ότι θα πρέπει να τύχει εκεί μιας μεταχείρισης η οποία να βοηθήσει ενεργά στην ευημερία και την κοινωνική του
(επαν)ένταξη. Σκοπός, επομένως, της παραμονής του σε ίδρυμα ή κέντρο κράτησης, σύμφωνα με θεμελιώδη διεθνή κείμενα, είναι: Να του
201. Πρβλ. ά. 14 §3 περ. α΄ και β΄ του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά
και Πολιτικά Δικαιώματα και ά. 6 §3 περ. α΄, β΄ και γ΄ της ΕΣΔΑ και ά. 3 επ. Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού (ν. 2502/ 1997).
202. Πρβλ. ά. 14 §3 περ. ε΄ και ζ΄ του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και
Πολιτικά Δικαιώματα.
203. Πρβλ. ά. 14 §5 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και ά. 2 του Εβδόμου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ: ν. 1705/ 1987.
204. Πρβλ. ά. 14 §3 περ. στ΄ του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και ά. 6 §3 περ. ε΄ ΕΣΔΑ.
205. Πρβλ. ά. 14 §1 εδ. γ΄ του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και ά. 6 §1 εδ. β΄ της ΕΣΔΑ.
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παρασχεθούν μέριμνα, προστασία, εκπαίδευση και επαγγελματικές δεξιότητες, γενικότερα, δε, κάθε δυνατή κοινωνική, εκπαιδευτική, επαγγελματική, ψυχολογική και ιατρική βοήθεια, ώστε να καλλιεργηθούν
στον ανήλικο το αίσθημα δικαιοσύνης, αυτοσεβασμού και σεβασμού
για τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ανθρώπου και να αναλάβει, έτσι,
ο ανήλικος έναν εποικοδομητικό και παραγωγικό ρόλο στην κοινωνία
(βλ. τους υπ. αρ. 26.1 και 2 Κανόνες του Πεκίνου και τον υπ’ αρ. 66
Κανόνα ΟΗΕ “για την Προστασία Ανηλίκων Στερημένων της Ελευθερίας τους”· πρβλ. ά. 9 § 4,37 περ. γ’ και 40§4 Διεθνούς Σύμβασης για
τα Δικαιώματα του Παιδιού).
Πώς όμως μπορεί να επιτευχθεί ο μεγαλεπήβολος αυτός σκοπός;
Τόσο ο Ελληνικός Σωφρονιστικός Κώδικας (ν. 2776/1999), όσο επίσης οι Ευρωπαϊκοί Σωφρονιστικοί Κανόνες 2006 (Σύσταση Επιτροπής Υπουργών Συμβουλίου της Ευρώπης Rec (2006) 2)206 και άλλα
σημαντικά κείμενα δεσμευτικής ή μη ισχύος, εμπεριέχουν σειρά ρυθμίσεων που τείνουν στην πραγμάτωση αυτού του σκοπού. Από το σύνολο αυτών των ρυθμίσεων προκύπτουν οι ακόλουθες σημαντικές κατευθύνσεις σωφρονιστικής πολιτικής για ανηλίκους:
• Κύριο σκοπό της κράτησης παραβατικών αλλά και προπαραβατικών ανηλίκων αποτελεί, όπως αναφέρθηκε ήδη ανωτέρω (ανωτ., σελ.
333) η επίβλεψη της εκπαίδευσής τους (ά. 5 § 1 περ. δ΄ ΕΣΔΑ207) και
επομένως η δημιουργία μέσα στον χώρο κράτησής τους όλων εκείνων
των συνθηκών που απαιτούνται για την πραγμάτωση αυτού του μορφωτικού-εκπαιδευτικού σκοπού. Σύμφωνα με αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατά καιρούς από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου, στο πλαίσιο ερμηνείας της προαναφερθείσας διάταξης της
ΕΣΔΑ, πολλές χώρες έχουν καταδικασθεί διότι δεν παρέχεται η ανα-

206. Βλ. την απόδοση του κειμένου τους στην ελληνική, εις: Στ. Αλεξιάδη
(επιμ., σχολιασμός και απόδοση), Ευρωπαϊκή Αντεγκληματική Πολιτική. Κείμενα Αντεγκληματικής Πολιτικής, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2006, σελ.
438-478.
207. Για την περίπτωση των αλητών βλ. ανωτ., σελ. 331, σημ. 32.
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γαία εκπαίδευση στους τροφίμους των φυλακών ανηλίκων τους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα, εν πρώτοις, με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (18.7.1986) και, στη συνέχεια, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (29.2.1988), η επανειλημμένη (9 φορές!) κράτηση ενός ανηλίκου
σε βελγικά αναμορφωτήρια (maisons d’ arrêt) επί 15 ημέρες περίπου
κάθε φορά και συνολικά για 119 ημέρες, “υπό συνθήκες ουσιαστικής
απομόνωσης και χωρίς τη βοήθεια προσωπικού με εκπαιδευτικές γνώσεις”, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι προωθεί οποιονδήποτε εκπαιδευτικό σκοπό, ούτε ότι ανταποκρίνεται στην προϋπόθεση του ά. 5 § 1 περ.
δ΄ ΕυρΣΔΑ για “επίβλεψη της εκπαίδευσής” του ανηλίκου (υπόθεση
Bouamar)208. Επίσης, στην από 16.5.2002 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σχετικά με την υπόθεση D.G. κατά Ιρλανδίας (αρ. προσφ. 39474/98) έγινε δεκτό ότι ουδείς
επιτρέπεται να στερηθεί της ελευθερίας του εκτός εάν πρόκειται για νό-

208. Council of Europe, European Court of Human Rights, Judgment on
Bouamar case (22/1986/120/169), Strasbourg, 29.2.1988, ιδίως σελ. 1617. πρβλ. Gérard Cohen - Jonathan, La Convention Européenne des droits de
l’Homme, Aix-en-Provence / Paris: Economica, 1989, σελ. 322 και σημ. 183.
Jochen Abr. Frowein/ Wolfgang Peukert, EMRK - Kommentar, Kehl / Strasbourg
/ Arlington : N.P. Engel, 1996,112-113 · Louis - Edm. Pettiti/ Emm. Decaux/
Pierre - Henri Imbert (sous la direction), La Convention Εuropéene des Droits
de l’Homme. Commentaire, Paris : Economica, 1999, 195 και Urs. Kilkelly, The
Child and the European Convention on Human Rights, Burlinton (USA):
Ashgate, 1999, σελ. 42. Συναφής με το ά. 5 § 1.δ της ΕΣΔΑ είναι και η υπόθεση Nielsen, που εκδικάσθηκε την ίδια περίπου εποχή (απόφαση Δικαστηρίου από
28.11.1988, Series A, vol. 144) και αφορούσε την εισαγωγή 12χρονου αγοριού,
έπειτα από απαίτηση της μητέρας του και παρά τη θέλησή του, σε ψυχιατρικό κατάστημα ανηλίκων. Η απόφαση του Δικαστηρίου υπήρξε πάντως απορριπτική ως
προς την τυχόν παραβίαση του ά. 5 § 1δ. ΕΣΔΑ, διότι θεωρήθηκε ότι η παραμονή
στο εν λόγω ίδρυμα δεν έφθανε σε στέρηση της ελευθερίας αλλ’ αποτελούσε άσκηση
του δικαιώματος γονικής μέριμνας της μητέρας - πρβλ. D. Gomien, Short Guide to
the ECHR , Strasbourg: Council of Europe Publishing, Jan. 2000, 25 και Michele
de Salvia, Compendium de la CEDH, Kehl/ Strasbourg etc.: N. P. Engel, 2003,
αριθμ. 112 επ., σελ. 149-150.
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μιμη κράτηση ανηλίκου η οποία αποφασίσθηκε για την επιτήρηση της
εκπαίδευσής του. Kατ’ εφαρμογή αυτής της διάταξης το Δικαστήριο
έκανε δεκτή το 2002 την προσφυγή νεαρού ο οποίος κρατήθηκε σε ιρλανδικό ποινικό ίδρυμα χωρίς να του παρασχεθεί, όπως αντιθέτως προβλέπει η ΕΣΔΑ, επίβλεψη της εκπαίδευσής του, χωρίς, δηλ., η στέρηση της ελευθερίας του να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα με προοπτική
την κοινωνική του επανένταξη, καθώς στο συγκεκριμένο ίδρυμα τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα ήταν προαιρετικά και ο ίδιος δν
εκδήλωσε την επιθυμία να παρακολουθήσει κάποιο εξ αυτών209. Τέλος,
σύμφωνα με την από 21.12.2010 απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (υπόθεση Ichin κ.λπ. κατά Ουκρανίας, αρ. προσφ. 28189/04, 28192/04), κρίθηκε ως καταχρηστική η
κράτηση παραβατικών ανηλίκων ποινικά ανεύθυνων σε χώρο όπου δεν
μπορεί να τους παρασχεθεί η απαιτούμενη εκπαιδευτική εποπτεία210.
• Στα καταστήματα κράτησης η εκπαίδευση πέρα από σκοπός
που υπηρετείται κατά την κράτηση των ανηλίκων, αποτελεί επίσης δικαίωμά τους και αντίστοιχη υποχρέωση της Πολιτείας211, τουλάχιστον
209. Απόφαση DG vs. Ireland από 16.5.2002 (Reports of Judgments and
Decisions, 2002 - III, Registry of the Court, Council of Europe, Strasbourg, σελ.
363-397: ιδίως σελ. 382 επ. Περίληψη της απόφασης αυτής βλ. εις: Ιωάν. Δ. Σαρμά, Κράτος και Δικαιοσύνη, Ι. Ελευθερία με υπεροχή του Δικαίου (Η Νομολογία
του ΕΔΔΑ), Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, Ιούνιος 2003, σελ. 443-444 και
470. Πρβλ. Ν.Ε. Κουράκη, Η νέα ελληνική νομοθεσία για τους παραβατικούς ανηλίκους (ν. 3189/2003). Από τη θεσμοθέτηση (law in books) στην εφαρμογή (law in
action), εις: Τιμητικός Τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τ. Ι, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα, 2005, 401-410: 409 επ. Πρβλ. τα κείμενα των αποφάσεων του
ΕΔΔΑ περί ανηλίκων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.coe.int/children,
στην ηλεκτρονική βάση “Theseus”.
210. ΝοΒ 59: 2011, 1710 (περίλ.), με επιμ. Μιχ.Π. Μαργαρίτη, στο πλαίσιο
γενικότερης επισκόπησης από αυτόν της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (σελ. 1705-1714).
211. Ετσι, σε γενικότερο επίπεδο, η Σύσταση R (89) 12 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, με τίτλο: «Η Εκπαίδευση στη Φυλακή», σύμφωνα με την οποία οι κρατούμενοι έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση, η δε εκπαίδευ-
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όσον αφορά την υποχρεωτική εκπαίδευση (καν. 35.2 των Ευρωπ. Σωφρονιστικών Κανόνων 2006). Μάλιστα, παράλληλα με την κυρίως εκπαίδευση θα πρέπει στα καταστήματα κράτησης νεαρών κρατουμένων να διασφαλίζεται και η επαγγελματική τους κατάρτιση, κατά προτίμηση σε συνεργασία με την κοινότητα (άρ. 16 περ. δ’ της Σύστασης
R(87)20 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης).
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις του Σωφρονιστικού Κώδικα, η εκπαίδευση των κρατουμένων θεωρείται, ότι (πρέπει
να) «αποβλέπει στην απόκτηση ή συμπλήρωση εκπαίδευσης όλων των
βαθμίδων, καθώς και στην επαγγελματική κατάρτισή τους», η δε πρωτοβάθμια εκπαίδευση των νέων κρατουμένων ορίζεται ως υποχρεωτική

ση (κατά την παρ. 1 της Σύστασης) περιλαμβάνει γραμματική διδασκαλία, επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, φυσική άσκηση και αθλήματα, κοινωνική εκπαίδευση και δυνατότητα χρήσης βιβλιοθηκών. Επίσης, στο Προοίμιο της Σύστασης αυτής εξαίρεται η σημασία της εκπαίδευσης για
τον εξανθρωπισμό των φυλακών, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων και τη διευκόλυνση επιστροφής τους στην (ελεύθερη) κοινότητα (πρβλ.
το κείμενο της Σύστασης, εις: Στέργ. Αλεξιάδη, Κείμενα Αντεγκληματικής Πολιτικής. Ευρωπαϊκή Αντεγκληματική Πολιτική, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα,
20065, 241-243), ενώ ανάλογες ρυθμίσεις προβλέπονται στον καν. 28.4 των Ευρωπαϊκών Σωφρονιστικών Κανόνων (Rec (2006) 2), όπου τονίζεται ότι οι κρατούμενοι που συμμετέχουν στην εκπαίδευση δεν θα βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση από οικονομική ή άλλη άποψη, έναντι άλλων κρατουμένων οι οποίοι π.χ. εργάζονται στη φυλακή -βλ. Στ. Αλεξιάδη, αυτόθι, 20065, 451-452. Για μια διεξοδική επισκόπηση των ελληνικών και διεθνών ρυθμίσεων ως προς την Εκπαίδευση στη Φυλακή, βλ. τη φερώνυμη μελέτη της Αγγ. Πιτσελά εις: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη, τ. ΙΙ, Αθήνα:Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, 1533-1557:
1533 επ. Περαιτέρω, η σημασία της εκπαίδευσης για έγκλειστους ανηλίκους τονίζεται στους «Ευρωπαϊκούς Κανόνες για Ανήλικους Δράστες που υπόκεινται σε Κυρώσεις ή Μέτρα» (πρόκειται για την υπ’ αριθμ. R (2008)11 Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (παρ. 78.1)˙ περί αυτής βλ. και Fr.
Dünkel/ Andr. Baechtold/ Dirk van Zyl Smit, Die “European Rules for Juvenile
Offenders Subject to Sanctions or Measures” (ERJOSSM), Rec (2008) 11, εις:
Τιμητικός Τόμος Καλλιόπης Σπινέλλη, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2010,
799-822, ιδίως σελ. 804).
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(ά. 35 § 5 ΣωφρΚ). Εξάλλου, το Συμβούλιο της Φυλακής έχει την ευθύνη να οργανώνει με τη συνεργασία αρμοδίων φορέων προγράμματα
επαγγελματικής εκπαίδευσης, μαθητείας ή εξειδίκευσης, για την επιτυχή περάτωση των οποίων εκδίδονται τίτλοι σπουδών που δεν υποδηλώνουν ότι αποκτήθηκαν σε κατάστημα κράτησης (ά. 35 §§ 2 και 3
ΣωφρΚ). Αξίζει, εδώ, να σημειωθεί ότι κάθε μέρα συμμετοχής νεαρών
κρατουμένων σε προγράμματα εκπαίδευσης ή φοίτησης υπολογίζεται
ευεργετικά ως δύο ημέρες εκτιόμενης ποινής212. Επίσης, στον Σωφρονιστικό Κώδικα προβλέπεται ότι στα ειδικά καταστήματα κράτησης νέων “εφαρμόζονται εξειδικευμένα προγράμματα μορφωτικού και επαγγελματικού χαρακτήρα”, αλλ’ ότι οι προυποθέσεις δημιουργίας και λειτουργίας των αυτοτελών καταστημάτων γι’ αυτόν τον σκοπό θα καθορισθούν με π.δ. (ά. 12 §2 ΣωφρΚ).
• Στα κέντρα κράτησης νέων (πρέπει να) υπάρχει αυστηρός
έλεγχος εκ μέρους της Πολιτείας για την πλήρη τήρηση των δικαιωμάτων τους ως κρατουμένων. Το έργο τούτο έχει ανατεθεί κυρίως στους
αρμόδιους εισαγγελείς του τόπου όπου εκτίεται η ποινή και οι οποίοι,
κατά τη μεταβατική διάταξη του Σωφρονιστικού Κώδικα (ά. 87 § 2
σε συνδ. με ά. 572 ΚΠΔ), εκπληρούν χρέη Δικαστή Εκτέλεσης Ποινών, δηλ. μεριμνούν για την έκτιση της ποινής και την εφαρμογή των
μέτρων ασφαλείας213. Επίσης, για την εύρυθμη λειτουργία των φυλακών εν γένει και τη διαφάνεια των συνθηκών κράτησης μεριμνά, μέσω
τακτικών ή έκτακτων ελέγχων και διερεύνησης τελουμένων στις φυλακές εγκλημάτων, το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης (ά. 2 ν. 3090/2002), ενώ επιτόπιους ελέγχους
και αυτοψίες στα καταστήματα κράτησης προς διερεύνηση αναφορών

212. Βλ. ά. 4 εδ. γ΄ ν. 2207/1994 και π.δ. 333/ 2003 (ΦΕΚ Α΄, 285) σε συνδ.
με π.δ. 107/2001 (ΦΕΚ Α΄, 97).
213. Πρβλ. και ανωτ. (σελ. 443), όπου γίνεται αναφορά στον ρόλο του Εισαγγελέα Ανηλίκων ως επιβλέποντα την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων (αναμορφωτικών/ θεραπευτικών μέτρων και ποινικού σωφρονισμού) που έχουν επιβληθεί σε
ανηλίκους.
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των κρατουμένων κατά της διοίκησης των φυλακών έχει αρμοδιότητα να διενεργεί και ο Συνήγορος του Πολίτη, με βάση τις γενικού χαρακτήρα σχετικές διατάξεις (ά. 4 §5 ν. 3094/2003)214. Ωστόσο, πέραν των φορέων αυτών, αρμοδιότητα ελέγχου (πρέπει να) έχουν και
οι διοικητικοί δικαστές, κυρίως όταν επιβάλλονται στον ανήλικο πειθαρχικές ποινές υπερβολικές ή εν γένει παράνομες. Ειδικότερα, τα δικαιώματα του ανηλίκου ως κρατουμένου πρέπει να διέπονται από τις
αναγκαίες εγγυήσεις νομιμότητας και προπάντων από τη δυνατότητα,
στις σοβαρότερες έστω περιπτώσεις παραβίασης τέτοιων δικαιωμάτων, οι ενέργειες της διοίκησης κατά του ανηλίκου να θεωρούνται ως
εκτελεστές διοικητικές πράξεις, για τις οποίες να μπορεί κατά νόμο να
χωρεί ακυρωτικός έλεγχος από το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως
άλλωστε έχει γίνει δεκτό από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου αυτού
(ολΣτΕ 1821/1989) ότι μπορεί να συμβαίνει για μαθητές σχολείου
σε αντίστοιχες περιπτώσεις επιβολής σοβαρών πειθαρχικών ποινών215.

214. Για τις αρμοδιότητες αυτές του Συνήγορου του Πολίτη και τα όριά τους,
βλ. ιδίως: Αδάμ Χ. Παπαδαμάκη, Οι διακριτοί ρόλοι του εισαγγελέα και του Συνήγορου του Πολίτη στη σωφρονιστική διαδικασία, εις: Τιμητικός Τόμος για τον
Καθηγητή Στέργιο Αλεξιάδη, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2010, 673682:678 επ. Σημειώνεται ότι ειδική αρμοδιότητα για τους ανηλίκους έχει ο Βοηθός
Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού (κάτω των 18 ετών), που δημιουργήθηκε με τον ν. 3094/2003 και μεριμνά πρωτίστως για την εφαρμογή και διάδοση της
Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, προβαίνοντας σε όλες τις ενδεικνυόμενες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Συναφής είναι και η Έκθεση που
συντάχθηκε από την υπηρεσία του (Βοηθού) Συνήγορου του Παιδιού για την κατάσταση στις Φυλακές Αυλώνα (κατωτ., σελ. 492).
215. Το ενδιαφέρον σημείο αυτής της απόφασης έχει ως εξής: «... Οι πράξεις
των αρμόδιων σχολικών οργάνων με τις οποίες επιβάλλονται σε μαθητές οι ποινές
που προβλέπονται στο άρθρο 27 του π.δ. 107/1979, εκτός από την ποινή της αλλαγής του σχολικού περιβάλλοντος, αποσκοπούν στη διατήρηση της αναγκαίας στο
σχολείο πειθαρχίας και γενικώς στην ομαλή λειτουργία του και συνιστούν μέτρα
εσωτερικής τάξεως, τα οποία στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα και δεν προσβάλλονται παραδεκτώς με αίτηση ακυρώσεως. Αντιθέτως, οι πράξεις με τις οποίες επιβάλλεται η ποινή της αλλαγής του σχολικού περιβάλλοντος αποτελούν, λόγω της
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• Ο έλεγχος αυτός για την τήρηση των δικαιωμάτων των (ανηλίκων) κρατουμένων (πρέπει να) ενεργείται επίσης σε διευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου216, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων - CPT

σημασίας τους και των άμεσων δυσμενών συνεπειών που συνεπάγονται σε βάρος
των τιμωρημένων μαθητών, εκτελεστές διοικητικές πράξεις και παραδεκτώς προσβάλλονται με το ένδικο βοήθημά της αίτησης ακυρώσεως. Αν και κατά τη γνώμη
ενός μέλους του δικαστηρίου με αποφασιστική ψήφο, οι πράξεις των αρμόδιων σχολικών οργάνων, με τις οποίες επιβάλλονται σε μαθητές πειθαρχικές ποινές που μπορεί να κλιμακωθούν μέχρι και την αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος συνιστούν,
ανεξάρτητα από τη βαρύτητα της ποινής που επιβάλλεται, εκτελεστές διοικητικές
πράξεις, οι οποίες προσβάλλονται παραδεκτώς με αίτηση ακυρώσεως». Για το θέμα αυτό βλ. και Αντ. Μανιτάκη, Τα συνταγματικά δικαιώματα των κρατουμένων και
η δικαστική προστασία τους, ΠοινΧρον ΛΘ’: 1989, 161-180: 174 επ. και Στ. Αλεξιάδη, Τα συνταγματικά δικαιώματα των κρατουμένων σε διάλογο, ΠοινΧρον ΛΘ’:
1989, 785-800. Πρβλ. ακόμη, τις εργασίες των Στεφ. Κ. Αναγνωστάκη, Τα δικαιώματα των κρατουμένων, Αθήναι 1968 και Ν. Ε. Κουράκη, Τα Δικαιώματα των Κρατουμένων στην Ελλάδα. Μια (συνταγματική) επιταγή χωρίς αντίκρυσμα, εις: περ.
«Χρονικά» Εργαστηρίου Εγκληματολογίας και Δικαστικής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Θράκης, τχ. 10, Δεκ. 1996, 11-24.
Από την αλλοδαπή βιβλιογραφία αξίζει περαιτέρω ν’ αναφερθούν η μελέτη του Al. Spielmann: La protection des droits de l’ homme. Quid des droits
des détenus? εις: Fr. Matscher / H. Petzold (eds.), Protecting Human Rights:
The European Dimension. Studies in honour of Gérard J. Wiarda, Köln etc.:
C. Heymanns, 1988, 589-594 και η συλλογή εισηγήσεων με την ευκαιρία του 7e
Colloque international sur la Convention Εuropéenne des Droits de l’ Homme,
Copenhague, Oslo, Lund, 30.5-2.6.1990, ιδίως των K.J. Läng, Luigi Daga και St.
Trechsel, σε έκδ. του Conseil de l’ Europe, Strasbourg 1990 (H/Coll (90) 3, 4 και
15): επίσης: G.D. Treverton - Jones, Imprisonment: The Legal Status and Rights of
Prisoners, London, Sweet & Maxwell, 1989 και O. Hood Phillips / Paul Jackson,
Constitutional and Administrative Law, London: Sweet & Maxwell, 19877, σελ.
512 επ. όπου και περαιτέρω νομολογιακές παραπομπές (νεότερη έκδοση 2001 με
συμμετοχή και της Patricia Leopold).
216. Για μία επισκόπηση αποφάσεων του ΕΔΔΑ σε σχέση με παραβιάσεις δικαιωμάτων ανηλίκων κρατουμένων ή και απλώς κατηγορουμένων, βλ. ιδίως: Μαριλ. Ι. Κατσογιάννου, Η στέρηση της προσωπικής ελευθερίας ανηλίκων υπό το πρί-
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(ν. 1949/1991), την αντίστοιχη Επιτροπή του ΟΗΕ επίσης κατά των
Βασανιστηρίων (ν. 1782/1988), καθώς και την Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, δυνάμει των σχετικών διατάξεων της Διεθνούς
Σύμβασης για τα Δικαιώματα217 του Παιδιού (ΟΗΕ).
• Οι χώροι κράτησης θα πρέπει να είναι έτσι οργανωμένοι, ώστε
να δέχονται μικρό μόνον αριθμό κρατουμένων, να διακρίνονται σε κλειστά καταστήματα (για εξατομικευμένη μεταχείριση) και σε ανοιχτά
(με καθόλου ή ελάχιστα μέτρα ασφαλείας), να είναι αποκεντρωμένοι αλλά και προσπελάσιμοι για τις οικογένειες των ανηλίκων218, να εντάσσονται στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον της κοινότητας (υπ’ αρ. 30 Κανόνας ΟΗΕ της Αβάνας “για την Προστασία Ανηλί-

σμα της ΕΣΔΑ, εις: Τιμητ. Τόμος εις μνήμην Καθηγητή Χρ. Δέδε, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2012, 259-307. Επίσης, ενδιαφέρουσα είναι η επισήμανση του
Καθηγητή Kaiser ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα πρώτα 15 χρόνια λειτουργίας της είχε κάνει δεκτές μόνο 4 προσφυγές κρατουμένων ως βάσιμες: G. Kaiser,
Τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά την εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας ποινής από διεθνή συγκριτική σκοπιά (εισήγηση που έγινε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
την 2.4.1993), εις: περ. Ελληνική Επιθεώρηση Εγκληματολογίας, τχ. 11-16, 19931995, 11-45: σελ. 21.
217. Για την Επιτροπή αυτή του ΟΗΕ, βλ. ιδίως: Παρούλας Νάσκου-Περράκη, Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού: Ενας 15ετής απολογισμός, εις: Τιμητικός Τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, ΙΙΙ, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2005, 347-379.
218. Ορθά επισημαίνει η Κ.Δ. Σπινέλλη στις εισαγωγικές της παρατηρήσεις για τον σχολιασμό των ά. 121-133 ΠΚ (Συστηματική Ερμηνεία Ποιν. Κώδικα, Αθήνα: Δίκαιο και Οικονομία, 2005, αριθμ. 6, σελ. 1402) ότι: «Η παρ. 1. ά.
21 Συντ. κατευθύνει τον δικαστή ανηλίκων να επιλέγει εκείνη τη μεταχείριση (…)
και εκείνα τα αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα που συντηρούν την οικογενειακή δομή και διατηρούν τον ανήλικο στην οικογένειά του». Βέβαια, η Κ.Δ. Σπινέλλη εννοεί πρωτίστως να επιβάλλεται στον ανήλικο τέτοια (ήπια, εξωιδρυματική) μεταχείριση, ώστε να μην απομακρύνεται αυτός καθόλου από την οικογένειά του. Εξίσου όμως μπορεί η σκέψη αυτή να εφαρμοσθεί και σε περιπτώσεις εγκλεισμού του
ανηλίκου, όπως εν προκειμένω, δηλ. σε χώρους κράτησης και υπό προϋποθέσεις τέτοιες, ώστε να μη δυσχεραίνεται η προσπελασιμότητά τους από την οικογένεια του
ανηλίκου.
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κων Στερημένων της Ελευθερίας τους” και αρ. 13 της Σύστασης R(87)
20 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης), τέλος,
δε, να διασφαλίζουν ένα σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο συνθηκών κράτησης, δηλ. το λεγόμενο «ελάχιστο επίπεδο αυστηρότητας» (minimum
level of severity), πέραν του οποίου θεωρείται ότι παραβιάζεται, κατά
τη νομολογία του ΕΔΔΑ, το ά. 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για απαγόρευση της απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης κρατουμένων.
• Στα καταστήματα κράτησης θα πρέπει να επικρατεί ως κανόνας η αρχή του διαχωρισμού ανηλίκων από ενήλικες (βλ. ιδίως ά. 37 περ.
γ’ εδ. β’ της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και
ά. 10 § 2 περ. β’ του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα - ν. 2462/1997) και των καταδίκων ανηλίκων από τους
υποδίκους (υπ’ αρ. 17 Κανόνας εδ. τελευτ. ΟΗΕ “για την Προστασία
Ανηλίκων Στερημένων της Ελευθερίας τους”). Επίσης, κατά τους Ευρωπαϊκούς Σωφρονιστικούς Κανόνες 2006 , καν. 11.1, 11.2 (πρβλ. και
καν. 35.4 και 35.1): “Aνήλικοι κάτω από την ηλικία των 18 ετών δεν
θα κρατούνται σε φυλακή ενηλίκων, αλλά σε κατάστημα ειδικά σχεδιασμένο γι’ αυτό τον σκοπό. Αν οι ανήλικοι παρόλα αυτά εξαιρετικά κρατούνται σε φυλακή, θα υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις που θα λαμβάνουν
υπόψη την κατάσταση και τις ανάγκες τους». Αντίστοιχες προβλέψεις
υπάρχουν και στην ελληνική νομοθεσία, ιδίως για τον διαχωρισμό υποδίκων από τους άλλους κρατούμενους (στο ά. 15 § 1 ΣωφρΚ)219 και για
τον διαχωρισμό ανηλίκων και μετεφήβων (έως 20 ετών συμπληρωμένων) από ενήλικες (στο ά. 12 §6 σε συνδ. με 19 §3 ΣωφρΚ και ά. 130
§3 ΠΚ)220, ενώ καθιερώνεται από τον ΣωφρΚ (ά. 12 §6) και η δυνα-

219. Η ανάγκη ύπαρξης διαφορετικών χώρων προσωρινής κράτησης ανηλίκων και ενηλίκων έχει επισημανθεί και στις αποφάσεις του ΕΔΔΑ: Nart vs. Turkey
(αρ. προσφ. 20817/04, Απόφ. της 10.7.2007) και Güveç vs. Turkey (αρ. προσφ.
70337/01, απόφ. της 20.1.2009 –βλ. την ιστοσελίδα του ΕΔΔΑ: http://hudoc.
echr.coe.int).
220. Σύμφωνα με νομολογία των δικαστηρίων μας, εάν ο ανήλικος δεν κρατεί-
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τότητα να παραμείνουν οι νεαροί κρατούμενοι στα ειδικά καταστήματα
κράτησης νέων έως τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.
• Στα εν λόγω καταστήματα κράτησης θα πρέπει να λαμβάνεται
ιδιαίτερη πρόνοια, ώστε να διευκολύνονται οι επαφές αλλοδαπών κρατουμένων με άτομα της ίδιας εθνικότητας, γλώσσας, θρησκείας ή πολιτισμού κατά τον χρόνο της εργασίας και κατά τον ελεύθερο χρόνο τους,
η πρόσβασή τους σε βιβλία, περιοδικά κ.λπ. στη γλώσσα τους, η παροχή σ’ αυτούς δυνατοτήτων για μόρφωση, γλωσσική εκπαίδευση, σχολική και επαγγελματική παιδεία και η χορήγηση αδειών, όπως στους ημεδαπούς221
• Στα καταστήματα κράτησης πρέπει να καθιερώνονται για την
έκτιση ποινών στερητικών της ελευθερίας συνθήκες ευνοϊκότερες από
εκείνες που προβλέπει ο νόμος για τους ενήλικες, ιδίως σε σχέση με τη
χορήγηση ημιελευθερίας και υφ’ όρον απόλυσης (αρ. 16 περ. α’ της Σύστασης R(87)20 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης). Ως προς τα ισχύοντα στη χώρα μας, δεν θεσπίζεται ιδιαίτερο
νομοθετικό πλαίσιο αδειών για ανηλίκους222 ούτε και έχουν ενεργοποιται σε διακεκριμένο χώρο κράτησης, αλλά στο ενιαίο κρατητήριο από κοινού με ενήλικες διαφόρων ηλικιών, προελεύσεων, καταστάσεων και ιδιοτήτων, κατά παραβίαση των σχετικών διατάξεων, θεωρείται ότι κρατείται υπό συνθήκες που αντιβαίνουν
στον νόμο και, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές πρoϋποθέσεις (μη ύποπτος φυγής και
μη επικίνδυνος), η περαιτέρω κράτησή του πρέπει να διακοπεί: ΔΠρΑθ 3101/2007
(Προεδρική Διαδικασία), Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου, 4: 2009, 444 με
παρατ. Ε. Πουλαράκη.
Για τους κινδύνους διαβίωσης ανηλίκων κρατουμένων σε καταστήματα κράτησης ενηλίκων, βλ. και http://www.campaignforyouthjustice.org/Downloads/
National ReportsArticles/CFYJ-Jailing_Juveniles_Report_2007-11-15.pdf
221. Βλ. ιδίως την υπ’ αρ. R (84) 12 Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τους αλλοδαπούς κρατουμένους και την υπ’ αρ. R
(88) 6 Σύσταση του ιδίου οργάνου για τις κοινωνικές αντιδράσεις στην εγκληματικότητα μεταξύ νεαρών ατόμων οικογενειών μεταναστών, εις: Στ. Αλεξιάδη, Κείμενα
Αντεγκληματικής Πολιτικής. Ευρωπαϊκή Αντεγκληματική Πολιτική, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 20065, 231-235.
222. Προβλέπεται μόνον ότι ο ‘‘έφηβος’’ ή ‘‘μετεφηβικής’’ ηλικίας κρατούμε-
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ηθεί έως τώρα (2012) οι γενικές ρυθμίσεις για την ημιελεύθερη έκτιση
ποινών των ά. 59 επ. ΣωφρΚ. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ενμέρει
διαφορετικό καθεστώς για τους ανηλίκους ως προς την υφ’ όρον απόλυσή τους (ά. 129 επ. ΠΚ, ιδίως όπως τα άρθρα αυτά διαμορφώθηκαν
με τους ν. 2207/1994, 2408/1996, 3189/2003 και 3860/2010). Ειδικότερα, όπως αναλύεται κατωτ., (σελ. 496), οι ανήλικοι που κρατούνται με ποινικό σωφρονισμό απολύονται, δηλ. αποφυλακίζονται, υπό
όρο, όταν εκτίσουν το ήμισυ της ποινής που τους επιβλήθηκε (εδώ συνυπολογίζεται και ο ευεργετικός υπολογισμός ημερών εργασίας, κατ’
ά. 46 ΣωφρΚ). Εάν υπάρχουν σπουδαίοι λόγοι (π.χ. επιτυχής παρακολούθηση εγκεκριμένου συμβουλευτικού προγράμματος ψυχικής απεξάρτησης από τοξικοεξαρτημένο223), η υφ’ όρον απόλυση μπορεί να χορηγηθεί και ενωρίτερα, αλλ’ εφόσον έχει εκτιθεί πραγματικά το ένα τρίτο της ποινής.
• Τέλος, μετά την απόλυση των νεαρών κρατουμένων οριστικά ή
υπό όρους πρέπει να προβλέπονται παιδαγωγική στήριξή τους και δυνατότητες βοήθειας για την κοινωνική αποκατάστασή τους - μετασω-

νος πρέπει, για να πάρει άδεια, να έχει εκτίσει το ένα τρίτο τουλάχιστον του [κατώτατου] ορίου που έχει ορισθεί: ά. 55 § 1 περ. 1 in fine ΣωφρΚ, και ότι η άδεια μπορεί να εξαρτηθεί “και από τον όρο, ότι κατά την έξοδό του από το κατάστημα και την
επιστροφή του θα συνοδεύεται από τον γονέα ή το άτομο που ασκεί την επιμέλειά
του ή από το πλησιέστερο συγγενικό του πρόσωπο: ά. 56 § 3 in fine ΣωφρΚ”. Επίσης, όταν πρόκειται να χορηγηθεί δοκιμαστική άδεια σε ανήλικο, ο τελευταίος μπορεί να τεθεί υπό την προστατευτική επίβλεψη Επιμελητή Ανηλίκου (ά. 10 π.δ. 49/
1979). Για το γενικότερο θέμα του πώς λειτουργεί ο θεσμός των τακτικών αδειών
στην ελληνική σωφρονιστική πρακτική βλ. και τα πορίσματα σχετικής έρευνας των
Ν.Ε. Κουράκη και Λεωνίδα Κ. Χελιώτη εις: Ποινικός Λόγος 2002, 2137-2152.
223. Σύμφωνα και με αντίστοιχη επισήμανση στο από 25.2.2004 έγγραφο,
σελ. 6, της Διεύθυνσης Επιμελητών Ανηλίκων Αθηνών προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης (συντάκτης η Επιμελήτρια Ανηλίκων και Εγκληματολόγος Πάρη Ζαγούρα),
η παρακολούθηση τέτοιου προγράμματος εντάσσεται στην ειδικότερη ρύθμιση του
ά. 21 ν. 2331/1995 (ΚΝοΒ 43: 1995, 775 επ.) και γι’ αυτό θα πρέπει να ερμηνεύεται ανάλογα.
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φρονιστική μέριμνα224 (αρ. 15 περ. ε’ της Σύστασης R(87)20 και υπ’
αρ. 28.2 Κανόνας του Πεκίνου). Μοναδικός κρατικός φορέας που λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση από το 2007 είναι η «Επάνοδος»,
πλαισιούμενη και από ορισμένους ιδιωτικούς φορείς ή Μ.Κ.Ο.225
Τα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων
Στη χώρα μας λειτουργούν τρία ειδικά καταστήματα κράτησης νέων (στον Αυλώνα Αττικής, στην Κασσαβέτεια επαρχίας Αλμυρού του
νομού Μαγνησίας, και στον Βόλο)226. Επίσης, ανήλικες ή νεαρές κρατούμενες διαβιώνουν έγκλειστες στον Ελεώνα Θηβών.
Σύμφωνα με τον ελληνικό Σωφρονιστικό Κώδικα (ά. 12 του Ν.
2776/ 1999), τα εν λόγω Καταστήματα Κράτησης Ανηλίκων προορίζονται για την κράτηση εφήβων και νεαρών ενηλίκων ηλικίας κάτω
των 21 ετών. Ο τρόπος λειτουργίας αυτών των Καταστημάτων Κράτησης ρυθμίζεται από τον «Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των
Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων», που δημοσιεύθηκε στην
«Εφημερίδα της Κυβέρνησης» τον Ιούνιο 2005227.
224. Αναλυτικά για το θέμα αυτό βλ. Ανθ. Χάιδου, Η ιδρυματική και εξωιδρυματική μεταχείριση των ανηλίκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, Αθήνα: Νομική
Βιβλιοθήκη, 1990, σελ. 76 επ. και τις εισηγήσεις των Ν. Κουράκη και Στρ. Γεωργούλα στον συλλογικό τόμο με πρακτικά συνεδρίου για το θέμα «Κοινωνικός Αποκλεισμός για Ανθρώπους που Παραμερίζουμε» (επιμ. Δέσπ. Παπαδοπούλου), Αθήνα:
Αρμός, 2002, 259-271 και 273-280 αντίστοιχα.
225. Βλ. Ν.Ε. Κουράκη, Ποινική Καταστολή, 20095 (συνεργασία με Ν.Κ.
Κουλούρη), Αθήνα/ Θεσ/νίκη: εκδ. Σάκκουλα, παρ. 267 V, σελ. 325-326.
226. Πρβλ. ά. 2 §4 π.δ. 36/2000 “Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης”.
227. ΦΕΚ Β΄889/30.6.2005. Όπως πάντως επισημαίνει η Αγγ. Πιτσελά στη
μελέτη της: Η ανάγκη εκσυγχρονισμού του σωφρονιστικού συστήματος ανηλίκων,
εις: Τιμητικός Τόμος Καλλιόπης Δ. Σπινέλλη, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας,
2010, 963-993: 990, «ένας αυτοτελής σωφρονιστικός κώδικας ανηλίκων δεν έχει
θεσπιστεί στην ελληνική έννομη τάξη», η δε θεσμοθέτησή του «θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά την επιστημονική κοινότητα και τον πολιτικό κόσμο στη χώρα
μας», ιδίως εν όψει και των παράλληλων προσπαθειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, π.χ. με
βάση το Προοίμιο της Σύστασης R (2003) 20 της Επιτροπής Υπουργών του Συμ-
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Ο αριθμός των νεαρών κρατουμένων απάρτιζε την 16.6.2012 το
5,3% του συνολικού αριθμού κρατουμένων (12.261) στις ελληνικές
φυλακές228. Επομένως, τα Δικαστήρια Ανηλίκων είναι μάλλον διστακτικά στο να στέλνουν ανήλικους παραβάτες στη φυλακή, και χρησιμοποιούν τον εγκλεισμό μόνον ως έσχατο μέσο. Οι Έλληνες δικαστές επιφυλάσσουν, επομένως, ήπια μεταχείριση προς τους ανηλίκους και τούτο διότι έχουν επίγνωση όχι μόνο της γενικά αρνητικής επίδρασης του
εγκλεισμού στην κοινωνική επανένταξη των νεαρών κρατουμένων, αλλά και της μειωμένης ευθύνη των νέων αυτών σε σχέση με παράγοντες
που συνήθως τους οδηγούν στην παραβατικότητα, όπως οι κακές οικογενειακές συνθήκες, τα σχολικά προβλήματα και η ανεργία. Εξάλλου, μετά την ψήφιση του ν. 3860/2010 ο εγκλεισμός των ανηλίκων σε
καταστήματα κράτησης γνωρίζει περιορισμούς τόσο αναφορικά με το
ηλικιακό όριο (άνω των 15 ετών), όσο και αναφορικά με το είδος του
αδικήματος που δικαιολογεί τέτοια μεταχείριση (κακούργημα με στοιχεία βίας, κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας ή να τελείται
κατ’ επάγγελμα ή κατ’ εξακολούθηση).
Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 653 νεαρούς παραβάτες που κρατούνταν στα τρία Καταστήματα Κράτησης Ανηλίκων την εν λόγω ημερομηνία της 16.6.2012, αλλοδαποί ήσαν οι 558, δηλ. ποσοστό 85,45%
του συνόλου! Πάντως οι κρατούμενοι αυτοί είναι κατά κανόνα «μετεφηβικής» ηλικίας, που απλώς τέλεσαν την αξιόποινη πράξη τους πριν
από τη συμπλήρωση των 18 ετών. Εξάλλου, ο αριθμός των ανηλίκων
που κρατούνται εκεί λόγω υποδικίας είναι κατά πολύ μειωμένος σε σχέση με το παρελθόν, δεδομένου ότι οι προϋποθέσεις προσωρινής κράτηβουλίου της Ευρώπης, όπου καλούνται τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν «την ανάγκη θέσπισης αυτοτελών και ειδικών Ευρωπαϊκών Κανόνων για τις Κυρώσεις και τα
Μέτρα που Εκτελούνται στην Κοινότητα καθώς και Ευρωπαϊκών Σωφρονιστικών
Κανόνων για Ανηλίκους».
228. Ως προς τους ανηλίκους που κρατούνται εκάστοτε στα ελληνικά καταστήματα κράτησης, βλ. τα γενικά συγκριτικά στατιστικά στοιχεία ανά έτος (από το
2003)του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως αυτά δημοσιεύονται στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.ministryofjustice.gr/site/el
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σης, όπως σημειώθηκε ήδη ανωτέρω (σελ. 470), έχουν γίνει μετά τον
ν. 3860/2010 ιδιαίτερα αυστηρές.
Μολονότι προβλήματα συνωστισμού (σε σχέση με τις επίσημα
προβλεπόμενες θέσεις κράτησης) παρατηρούνται μόνο στο κατάστημα κράτησης του Βόλου, η όλη λειτουργία των καταστημάτων κράτησης νέων στην Ελλάδα δημιουργεί έντονους προβληματισμούς: Ήδη
κατά τη δεκαετία ’90 είχε επισημανθεί από επιστημονικές έρευνες και
από εκθέσεις επίσημων φορέων ότι “οι προσφερόμενες δυνατότητες
(π.χ. στις τότε Φυλακές Ανηλίκων Κορυδαλλού) δεν ήσαν επαρκείς”229,
ότι δηλ. δεν υπήρχε μεγάλη προσφορά σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης επί μονίμου βάσεως, ούτε και σε άλλες ψυχαγωγικές και εποικοδομητικές δραστηριότητες (ανάλογα διαπιστώθηκαν και σε επίσκεψη μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής -CPTτο 1999 στη Φυλακή του Αυλώνα230). Εξάλλου, όπως προέκυψε ιδίως από την έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών231 στα σωφρονιστικά
καταστήματα ανηλίκων που λειτουργούσαν το 1993, οι ανήλικοι απασχολούνταν σε κάποια εργασία, έστω και δευτερεύουσα, μόνο σε ποσοστό 58%, ενώ οι υπόλοιποι κυριολεκτικά “κάθονταν” και έβλεπαν τηλεόραση, έκαναν βόλτες και έπαιζαν μπάλα, τούτο, δε, μολονότι οι περισσότεροι (63%) από αυτούς που έμεναν αδρανείς δήλωναν με απερίφραστο τρόπο την επιθυμία τους να εργασθούν232. Επίσης, μόνον ένας

229. Βλ. Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων -CPT, 1993, εις: Ν. Κουράκης / Φ. Μηλιώνη κ.ά., Έρευνα στις Ελληνικές Φυλακές, Α’:
Τα Σωφρονιστικά Καταστήματα Ανηλίκων Κορυδαλλού και Κασσαβέτειας, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 1995, 315-395: 345 επ.
230. Αγγ. Πιτσελά, 20086, σελ 408 επ.
231. Ν. Κουράκης / Φωτεινή Μηλιώνη κ.ά., ανωτ., (σημ. 229), 1995, σελ. 60
επ., 86 και 98.
232. Για τη γενικότερη κατάσταση των ελληνικών φυλακών από πλευράς απασχόλησης και εργασίας των κρατουμένων κατά τη δεκαετία ’90, σύμφωνα και με επίσημες εκθέσεις των διευθυντών φυλακών, βλ. τη μελέτη μου: Η εργασία των κρατουμένων σε αναζήτηση μιας ταυτότητας. Σκέψεις με αφορμή το νέο Σχέδιο Σωφρονιστικού Κώδικα 1991, εις: περ. «Χρονικά» Εργαστηρίου Εγκληματολογίας
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στους τρεις ανηλίκους (35%) είπε ότι παρακολουθούσε μαθήματα σχολείου, ενώ μόλις περί το 9% έκαναν λόγο για συμμετοχή τους σε μαθήματα καλλιτεχνικού ή τεχνικού χαρακτήρα, αν και η γενική εντύπωση ήταν ότι τα μαθήματα αυτά δεν μπορούσαν να προσφέρουν πολλά στους κρατούμενους233. Ακόμη, ήδη κατά την εποχή εκείνη της δεκαετίας του ’90 είχαν επισημανθεί προβλήματα που αφορούσαν τον μη
επαρκή διαχωρισμό των διαφορετικών κατηγοριών κρατουμένων, την
ύπαρξη μεγάλου αριθμού ανηλίκων υπό προσωρινή κράτηση (υποδίκων), την εμφανή έλλειψη επιστημονικού, ιδίως, προσωπικού (προπάντων: κοινωνικών λειτουργών, εκπαιδευτικών, γεωπόνων, εγκληματολόγων και κοινωνιολόγων, αλλ’ επίσης και τεχνικού - διδακτικού προσωπικού για τα προγράμματα κατάρτισης), την έλλειψη επαφών των
ανηλίκων με την τοπική κοινωνία και τους φορείς της, καθώς και την
ανυπαρξία ουσιαστικής βοήθειας στον αποφυλακιζόμενο ανήλικο προς
εξασφάλιση στέγης, οικονομικής στήριξης και εργασίας μετά την έξοδό
του από τη φυλακή (μετασωφρονιστική μέριμνα)234. Γενικότερα, όπως
σημειώθηκε σε δικαστική απόφαση ήδη από το 1987235, η υπάρχουσα
και Δικαστικής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Θράκης, τχ. 2, Δεκ. 1991, 49-78.
233. Εξάλλου και από την έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ανωτ.,
σελ. 143 επ.) προκύπτει ότι από το σύνολο των 100 κρατουμένων που ερωτήθηκαν
(τα 2/3 «μετεφηβικής» ηλικίας), ναι μεν περί τα 40 άτομα είχαν παρακολουθήσει
κάποιο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά μόλις 4 το είχαν αποπερατώσει! - βλ. Αγγ. Πιτσελά/ I. Sagel-Grande/ J. Hillmer, Νεαροί εγκληματίες στα ελληνικά, ολλανδικά και γερμανικά καταστήματα κράτησης, εις: «Πλάτων. Ενημερωτικό Δελτίο του Ελλην. Τμήματος της Διεθνούς Εταιρείας Κοινων. Αμύνης», 18/34:
2001, σελ. 60-89, και της ιδίας, 20086, σελ. 468 και σημ. 217. Πρβλ. με την ευκαιρία αυτή και τις κριτικές παρατηρήσεις της Α. Χάιδου στο έργο της Εγκληματολογικά Κείμενα. Ανήλικοι - Ναρκωτικά - Κοινωνικός Ελεγχος, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2003, σελ. 33
234. Ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αποφυλακιζόμενους ανηλίκους άλλων χωρών βλ. π.χ. Clemens Bartollas, Juvenile Delinquency, Boston etc:
Pearson, 20067, σελ. 525 επ.
235. Πρόκειται για την υπ’ αριθμ. 14/1987 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ανηλίκων Αθηνών, ΠοινΧρον ΛΘ΄: 1989, 519-520.
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κατάσταση στα σωφρονιστικά καταστήματα κάθε άλλο παρά μπορεί να
συνυπάρξει με “θετικές διαπροσωπικές εμπειρίες του ανηλίκου”.
Παρά τις προσπάθειες που έγιναν κατά τα τελευταία χρόνια για
βελτίωση της κατάστασης, τα προβλήματα φαίνεται ότι εξακολουθούν να υπάρχουν και μάλιστα ότι έχουν αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη οξύτητα λόγω του υπερσυνωστισμού και της ποιοτικής διαφοροποίησης που προκλήθηκε στις φυλακές ανηλίκων από τον μαζικό
εγκλεισμό αλλοδαπών κρατουμένων και μάλιστα Αλβανών236. Πολύ
σημαντικά κρίνονται, στο πλαίσιο αυτό, τα συμπεράσματα επισκέψεων αυτοψίας που διενεργήθηκαν το 2010 από κλιμάκια Βοηθού
Συνήγορου του Πολίτη και ειδικών επιστημόνων του. Κυρίως διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα ανεπάρκειας χώρου (π.χ. στο κέντρο κράτησης Βόλου, ήσαν έγκλειστοι 153 κρατούμενοι σε χώρους
με πραγματική υποδομή για κράτηση 80 ατόμων), καθώς και απαράδεκτη ανάμειξη υποδίκων με καταδίκους, ενώ και το κριτήριο της

236. Πρβλ. Αγγ. Πιτσελά, 20086, ιδίως σελ. 471 επ. Η ίδια, σε ερευνητικό πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2002 σε συνεργασία με το Εγκληματολογικό Ινστιτούτο
της Κολωνίας, διεπίστωσε για το κατάστημα κράτησης ανηλίκων της Κασσαβέτειας,
ότι «δεν υπάρχουν ατομικά κελιά και συνακόλουθα επικρατεί αφόρητη στενότητα
(ανυπαρξία προσωπικού χώρου και ιδιωτικής ζωής. Παράλληλα ελλείπουν δυνατότητες εκμάθησης κάποιου επαγγέλματος. Η απασχόληση στους αγρούς ή στην κτηνοτροφία συνδέεται κατά κανόνα με την τοποθέτηση στο ανοικτό κατάστημα κράτησης, εκτός του συρματοπλέγματος, στο οποίο όμως εισάγονται μόνο λίγοι νεαροί
κρατούμενοι» -βλ. Αγγ. Πιτσελά, Το σωφρονιστικό σύστημα για ανηλίκους σε ελληνογερμανική σύγκριση - Αποτελέσματα μιας έρευνας, ΠοινΔικ 2004, 712-722: 716
επ. =«Πλάτων. Ενημερωτικό Δελτίο Ελλην. Τμήματος Διεθνούς Εταιρείας Κοινων.
Αμύνης», 19/35, Ιαν. - Δεκ. 2002, σελ. 7 - 36: 29-30. Σε σχέση με τα ανοικτά καταστήματα κράτησης, σημειώνεται ότι κατά τη νομολογία των δικαστηρίων μας, οι
ανήλικοι κρατούμενοι δεν μπορούν να καταταγούν σε ομάδα «επί λόγω τιμής» εκεί
εργαζομένων, διότι θεωρήθηκε ότι κατά τον συναφή ν. 3312/1955 η εν λόγω ομάδα συγκροτείται από άτομα που εκτίουν ποινές φυλάκισης ή κάθειρξης, δηλ. ποινές
προς τις οποίες «δεν μπορεί να εξομοιωθεί» η ποινή του ποινικού σωφρονισμού:
Γνμδ ΕισαγγΑΠ 15/1986 (Σπ. Κανίνιας), ΠοινΧρον ΛΣΤ΄: 1986, 1041˙ πρβλ.
ΓνμδΕισΑΠ 10/1987 (Σπ. Αλεξόπουλος), ΝοΒ 36: 1988,600.
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ηλικίας δεν φάνηκε να λαμβάνεται υπόψη (βασικό κριτήριο διαχωρισμού αποτελεί η εθνική καταγωγή…)237. Επίσης, όπως παρατηρείται, από την Αγγ. Πιτσελά, «σε γενικές γραμμές δεν μπορεί να γίνει
λόγος για μια κοινωνικο-παιδαγωγική διαμόρφωση της έκτισης της
ποινής που ικανοποιεί τις ειδικές ανάγκες και εξυπηρετεί τα συμφέροντα των νεαρών κρατουμένων»238. Πρέπει, πάντως, να ομολογηθεί
ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται σημαντικό έργο στο Ειδικό Κέντρο

237. Βλ. Βασ. Καρύδη/ Ευτ. Φυτράκη (επιμέλεια και εισαγωγή), Ποινικός
Εγκλεισμός και Δικαιώματα. Η οπτική του Συνηγόρου του Πολίτη, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, σελ.223 επ. Περαιτέρω, στο έργο: Π. Ζαγούρα (επιμ.), Αξιολογήσεις Παρεμβάσεων Απεξάρτησης, Από την Προδικασία ώς την Εκτέλεση της
Ποινής, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2009, ιδίως σελ. 189-384, εκτίθενται τα αποτελέσματα έρευνας για αξιολόγηση προγραμμάτων απεξάρτησης αλλά
και γενικότερων συνθηκών διαβίωσης στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων του
Αυλώνα (περίοδος επιτόπιας έρευνας: Δεκέμβριος 2005 – Ιανουάριος 2006).
238. Αγγ. Πιτσελά, 20086, σελ. 429˙ πρβλ. και σελ. 470 επ. Επίσης και σε νεότερη μελέτη της γενικότερου χαρακτήρα, η Αγγ. Πιτσελά θεωρεί ότι «παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από την πλευρά της πολιτείας προς την κατεύθυνση της παροχής εκπαίδευσης στους κρατούμενους (σχολεία δεύτερης ευκαιρίας),
προγράμματα επαγγελματικού εκπαιδευτικού χαρακτήρα (π.χ. χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών) δεν λειτουργούν σε σταθερή και μόνιμη βάση, αλλά σποραδικά, κυρίως από μη κυβερνητικές οργανώσεις στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών
προγραμμάτων» -βλ. Αγγ. Πιτσελά, Εκπαίδευση στη φυλακή, εις: Τιμητικός Τόμος
για τον Καθηγητή Ιακωβο Φαρσεδάκη, τ. ΙΙ, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2011,
1533—1557:1555, ὀπου επίσης επισκοπούνται (σελ. 1548 επ.) ορισμένα προγράμματα εκπαίδευσης νεαρών (κυρίως) κρατουμένων. Ως προς την εκπαίδευση
των ανηλίκων στα ιδρύματα αγωγής και στα σωφρονιστικά καταστήματα της Ελλάδας βλ. και τη φερώνυμη σχτ. μελέτη (Μάρτιος 2001) της Αντωνίας Γεωργούλα
(η μελέτη είναι προσβάσιμη στο διαδίκτυο) καθώς και τη συγκριτικού χαρακτήρα
μελέτη της Αγγ. Πιτσελά, Δυνατότητες προώθησης της σχολικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης των ανηλίκων κατά το ελληνικό και γερμανικό δίκαιο, ΠΛογ 2008,
1235-1250, ενώ ως προς την εκπαίδευση των ενηλίκων βλ. Θεοδώρας Μαργάρα, Η
εκπαίδευση ενηλίκων στα σωφρονιστικά καταστήματα: Η περίπτωση των σχολείων
δεύτερης ευκαιρίας, εις: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη, τ.
ΙΙ, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, 1315-1331.
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Κράτησης Νέων του Αυλώνα ως προς τη σχολική εκπαίδευση239.
Τέλος, μια άλλη πτυχή του θέματος αυτού αφορά τους μικρούς
ανηλίκους που μεγαλώνουν στα καταστήματα κράτησης λόγω της εκεί
έγκλειστης μητέρας τους ή όταν παραμένουν στο σπίτι, αλλά χωρίς τη
φυλακισμένη μητέρα τους240.
Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις ως προς την ποινή
Όπως ρητά ορίζεται στο ά. 565 ΚΠΔ, κατά καινοτομία του ν.
3189/2003 (ά. 4 § 3), κάθε αμφιβολία ή αντίρρηση σχετικά με την
εκτελεστότητα της απόφασης και το είδος ή τη διάρκεια της ποινής λύεται από το δικαστήριο των πλημμελειοδικών του τόπου όπου εκτίεται
η ποινή, δηλ., ως προς ανηλίκους που εκτίουν ποινικό σωφρονισμό, από
το δικαστήριο του τόπου όπου ευρίσκεται το ειδικό κατάστημα κράτη-

239. Θα πρέπει, πράγματι, να εξαρθεί εδώ το έργο που επιτελείται στο Γυμνάσιο και Λύκειο του εν λόγω ειδικού καταστήματος κράτησης νέων, με κύριο άξονα
την εξύψωση του μορφωτικού και εν γένει πολιτιστικού επιπέδου των εκεί κρατουμένων. Για το έργο αυτό βλ. ιδίως: Πέτρου Δαμιανού, Γυμνάσιο –λύκειο Ε.Κ.Κ.Ν.Α.
Μια πιλοτική προσπάθεια –Τα σχολεία των φυλακών, ο ρόλος και τα προβλήματά
τους, εις: Αλ. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου (επιμ.) και Αναστ. Χαλκιά (βοηθός), Η
Εγκληματολογία απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις, Αθήνα:Νομική Βιβλιοθήκη, 2011. Επίσης, ανάλογο έργο επιτελείται στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας των
Φυλακών Κορυδαλλού, με Διευθυντή τον Γεώργιο Ζουγανέλη και στο Ινστιτούτο
Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε), με Πρόεδρο Δ.Σ. τον Γιάννη Γαληνέα
–βλ. σχτ. εύφημη μνεία για τους εκπαιδευτικούς αυτούς φορείς από τη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής «για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήματος της Χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων» στην Εκθεσή της του 2011, σελ.
39, όπου τονίζεται ότι τα σχολεία αυτά «παρέχουν ευκαιρίες και ‘’oξυγόνο“ στους
έγκλειστους και συμβάλλουν στη μείωση της υποτροπής» (πρβλ. και σελ. 55 αυτής της Εκθεσης, όπου προτείνονται ειδικότερα μέτρα υπέρ των ανηλίκων κρατουμένων).
240. Για τις ψυχολογικές επιπτώσεις στον ανήλικο της δεύτερης από τις περιπτώσεις αυτές, βλ. Όλγας Θεμελή, «Όταν η μαμά λείπει σε ταξίδι για δουλειές»: Οι
συνέπειες του εγκλεισμού στα παιδιά των φυλακισμένων γυναικών, εις: Τιμητικός
Τόμος Καλλιόπης Σπινέλλη, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2010, 611-628.
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σης νέων (π.χ. όσοι κρατούνται στο ΕΚΚΝ του Αυλώνα, δικάζονται
στο Δικαστήριο Ανηλίκων Αθηνών). Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται να ασκηθεί αναίρεση από τον εισαγγελέα και τον καταδικασθέντα. Επίσης, κατά τροποποίηση του ίδιου νόμου ορίσθηκε στο ά.
549 § 5 ΚΠΔ, ότι εφεξής την ευθύνη της εκτέλεσης των αποφάσεων
των δικαστηρίων ανηλίκων θα έχει ο αρμόδιος εισαγγελέας ανηλίκων.
Ζητήματα συρροής επί ανηλίκων κρατουμένων
Ως προς τα ζητήματα συρροής που ενδέχεται να προκύψουν σε
ανηλίκους κρατουμένους ή, γενικότερα, εκτίοντες την ποινή τους (π.χ.
σε καθεστώς υφ’ όρον απόλυσης) λόγω της τέλεσης από αυτούς νέων
αξιόποινων πράξεων, η ισχύουσα νομοθεσία (ά. 132 ΠοινΚ) διακρίνει
ως προς το εάν οι νέες αυτές πράξεις τελέσθηκαν πριν ή μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους.
Έτσι, εάν ο κρατούμενος για ποινικό σωφρονισμό ανήλικος διαπράξει αξιόποινη πράξη πριν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του
ή συντρέξει άλλη περίπτωση συρροής κατ΄ ά. 97 ΠΚ, το Δικαστήριο
επαυξάνει την ποινή που του είχε καθορίσει με την προηγούμενη απόφασή του, αλλά χωρίς να υπερβεί τα όρια του ά. 54 ΠοινΚ, δηλ. χωρίς
να μπορεί να επιβάλει ποινικό σωφρονισμό άνω των 10 ετών (ή το πολύ έως 15 έτη) εάν για την πράξη που τελέσθηκε ο νόμος απειλεί για
ενήλικες ποινή στερητική της ελευθερίας άνω των 10 ετών ή ισόβια κάθειρξη, ούτε και να επιβάλει ποινικό σωφρονισμό άνω των 5 ετών για
τις λοιπές περιπτώσεις241.

241. Ως προς το ποιο είναι το αρμόδιο Δικαστήριο για την εκδίκαση μιας τέτοιας υπόθεσης, βλ. ανωτ., σελ. 424. Εξάλλου, ως προς τη διχογνωμία για το είδος της ποινής (π.χ. ενιαίας ή συνολικής) που πρέπει να ισχύει επί συνεκδικαζομένων αξιοποίνων πράξεων ανηλίκου, βλ. π.χ. Παν. Καίσαρη, Νομικά Ζητήματα σε δίκες ανηλίκων, ΠοινΧρον Μ΄: 1990, 121-127: 126, όπου μάλιστα τονίζεται, ότι
«η συγχώνευση ποινών φυλάκισης και σωφρονιστικού περιορισμού είναι ανεπίτρεπτη». Ενδιαφέρουσα είναι εδώ και η υπ’ αρ. 3 γνωμοδότηση του τότε Εισαγγ.
Πλημ/κών Σπάρτης Γ. Κουβέλη, κατά την οποία, εφ’ όσον επεκράτησε η άποψη,
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Από την άλλη πλευρά, εάν ο κρατούμενος για ποινικό σωφρονισμό ανήλικος διαπράξει μέσα στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων ή
και εκτός (υπό καθεστώς άδειας) αξιόποινη πράξη μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του, ο νόμος διακρίνει:
(α) εφόσον η ποινή που προσδιορίσθηκε για την πράξη αυτή είναι πρόσκαιρη κάθειρξη (5-20 έτη), το Δικαστήριο επιβάλει συνολική
ποινή κάθειρξης επαυξημένη, η δε επαύξηση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το ήμισυ της ποινής που είχε καθορίσει η προηγούμενη απόφαση του Δικαστηρίου (κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του
ά. 94 §1 ΠοινΚ)242.
(β) εφόσον, πάλι, η ποινή που επιβλήθηκε για τη νέα πράξη είναι
ηπιότερη από την πρόσκαιρη κάθειρξη (άρα: φυλάκιση από 10 ημέρες
έως 5 έτη), το Δικαστήριο επαυξάνει μεν την ποινή που είχε καθορίσει
με προηγούμενη απόφαση, δηλ. τον ποινικό σωφρονισμό, αλλ’ όχι πέρα από το ανώτατο όριο αυτής της ποινής, κατά τα οριζόμενα στο ά. 54
ΠοινΚ243.

ότι επί συρροής μπορεί να συγχωνευθεί ποινή φυλάκισης σε ποινικό σωφρονισμό ο
οποίος επαυξάνεται, πρέπει κατ’ επιτρεπτή ανάλογη εφαρμογή να γίνει δεκτή και
η δυνατότητα μείωσης τούτου με αφαίρεση ποινής φυλάκισης που επιβλήθηκε σε
ανήλικο εν αγνοία της ανηλικότητάς του και στη συνέχεια προαποτίθηκε: ΠοινΧρον ΚΔ΄: 1974, 311 επ. όπου και σύμφωνες εμπεριστατωμένες παρατηρήσεις της
Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη (παρατίθενται και στο έργο της ιδίας, Θεωρία και Πράξη
του Ποινικού Δικαίου, Αθήνα: Δίκαιο και Οικονομία. Π.Ν. Σάκκουλας, 2004, σελ.
159-160).
242. ΑΠ 1448/1986, ΝοΒ 34: 1986, 1444 και ΠοινΧρον ΛΖ΄: 1987, 175,
σύμφωνα με την οποία, μάλιστα, η ποινή φυλάκισης για κλοπή που διέπραξε ο δράστης ενώ βρισκόταν σε ‘‘μετεφηβική’’ ηλικία μπορεί να συγχωνευθεί στην ποινή του
ποινικού σωφρονισμού για κλοπή που διέπραξε ενώ ήταν ανήλικος.
243. Πρβλ. σχετ. απόφ. ΑΠ (Συμβ.) 639/1991, ΠοινΧρον ΜΑ’: 1991, 1137.
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Η υφ’ όρον απόλυση των εφήβων που υποβάλλονται
σε ποινικό σωφρονισμό
Μετά τη νομοθετική μεταρρύθμιση του ν. 3189/2003, η υφ’ όρον
απόλυση μπορεί πλέον να χορηγείται στους ανηλίκους ευθύς μόλις συμπληρωθεί η έκτιση του ημίσεος της επιβληθείσας ποινής τους. Επιπλέον, εφόσον συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι, όπως η επιτυχής παρακολούθηση συμβουλευτικού προγράμματος για απεξάρτηση από ουσίες (αναλυτικά: ά. 129 §9 ΠΚ), η υφ’ όρον απόλυση μπορεί να χορηγηθεί ακόμη και μετά τη συμπλήρωση του ενός τρίτου της ποινής που
έχει εκτιθεί πραγματικά (ά. 129 §1 ΠΚ)244. Ειδικότερα, κατά συστοιχία και προς το ά. 106 ΠΚ, η απόλυση υπό όρο χορηγείται από το αρμόδιο Δικαστήριο στον ανήλικο που εκτίει ποινικό σωφρονισμό οπωσδήποτε, εκτός εάν κριθεί από το δικαστήριο με ειδική αιτιολογία ότι η
διαγωγή του ανηλίκου κατά την έκτιση της ποινής (και όχι για τον χρόνο πριν από την είσοδό του στη φυλακή!) καθιστά απολύτως αναγκαία
τη συνέχιση της κράτησής του, ώστε να αποτραπεί η τέλεση από αυτόν
νέων αξιόποινων πράξεων. Επομένως η υφ’ όρον απόλυση αποτελεί και
για τους ανηλίκους τον κανόνα και όχι την εξαίρεση245.

244. Η Ασπ. Μαγιάκου στη μελέτη της «Η εμπλοκή και η μεταχείριση των
ανήλικων παραβατών στο σύστημα της ελληνικής ποινικής δικαιοσύνης», εις: Τιμητικός Τόμος Καλλιόπης Δ. Σπινέλλη, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2010,
929-936: 934, υπενθυμίζει ότι στους ενήλικες η υφ΄όρον απόλυση χορηγείται ήδη
με την έκτιση των 2/5 για ποινές φυλάκισης και 3/5 για ποινές πρόσκαιρης κάθειρξης (ά. 105 ΠΚ). Ωστόσο η αντίστοιχη ρύθμιση για τους ανηλίκους στο 1/2 της
εκτιομένης ποινής δεν φαίνεται να είναι άνιση και αντιφατική σε σχέση με εκείνη
των ενηλίκων, αφού περιλαμβάνει κάθε είδους αδικήματα των ανηλίκων (πλημμεληματικού αλλά και κακουργηματικού χαρακτήρα) και αποτελεί, αντίστοιχα, τον μέσο όρο μεταξύ των 2/5 και των 3/5. Άλλο, βέβαια, είναι το θέμα μήπως το όριο της
εκτιτέας ποινής για ανηλίκους θα έπρεπε να είναι ακόμη μικρότερο (π.χ. 2/5) για
λόγους επιεικείας.
245. Σε γενικότερο επίπεδο, πρβλ. ολΑΠ4/1997 (Συμβ), ΠοινΧρον ΜΖ΄:
1997, 1476, με ισχυρή όμως μειοψηφία –βλ. και τα συναφή σχόλια των Γ. Σταθέα
και Ηλ. Αναγνωστόπουλου αυτόθι, σελ. 1563 επ. και 1566 επ. Επίσης η Κ.Δ. Σπινέλ-
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Για τη χορήγηση της υφ’ όρον απόλυσης, ως εκτιθείσα ποινή θεωρείται και αυτή του ευεργετικού υπολογισμού, π.χ. λόγω εργασίας του
ανηλίκου ή συμμετοχής του σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης
(πρβλ. ά. 46 ΣωφρΚ)246. Στην πράξη, λοιπόν, ο ανήλικος αποφυλακίζεται με αίτηση της διεύθυνσης του καταστήματος κράτησης και έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας μόλις εκτίσει το ήμισυ της ευεργετικώς
υπολογιζόμενης ποινής του ή -κατ’ εξαίρεση- το ένα τρίτο της πραγματικής ποινής του, χωρίς, δηλ., στην τελευταία αυτή περίπτωση να λαμβάνεται υπόψη ο τυχόν ευεργετικός υπολογισμός της ποινής του. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με ρύθμιση του ά. 3 §2 ν. 3860/2010 (ήδη ά.
129 §2 εδ. γ΄ ΠΚ), ο ανήλικος κλητεύεται υποχρεωτικά να παραστεί
κατά τη συζήτηση της υφ’ όρον απόλυσής του δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Δικαστηρίου. Εάν η αίτηση δεν γίνει
δεκτή, νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί δύο μήνες μετά την απόρριψη
(ά. 129 §10 ΠΚ).
Περαιτέρω, στην απόφαση ορίζεται και ο χρόνος δοκιμασίας του
ανηλίκου, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το υπόλοιπο της ποινής του.
Για όσο διαρκεί αυτός ο χρόνος δοκιμασίας, το δικαστήριο μπορεί να
επιβάλει στον ανήλικο υποχρεώσεις ή όρους, που αφορούν τον τρόπο
της ζωής του και ιδίως τον τόπο διαμονής, τη διαπαιδαγώγηση (π.χ. εγ-

λη υπενθυμίζει (Σχολιασμός της του ά. 129 ΠΚ, αριθμ. 5, σελ. 1478 στη Συστηματική Ερμηνεία ΠΚ, 2005), ότι στη Γαλλία το κριτήριο είναι ευρύτερο και αφορά την
«πρόοδο στην κοινωνική επανένταξη», για την οποία ο κρινόμενος προς απόλυση
πρέπει να δώσει σοβαρά εχέγγυα». Σε παρόμοια κατεύθυνση κινείται και η Γαρ. Μασούρη, Προβληματισμοί για την απόλυση υπό όρους στον επιστημονικό χώρο, εις:
Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη, τ. ΙΙ, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, 1353-1375: 1370 επ., η οποία τονίζει την ανάγκη να εκσυγχρονισθεί ο θεσμός της υφ’ όρον απόλυσης με γνώμονα χορήγησής της την εκτίμηση για
μείωση της πιθανότητας υποτροπής λόγω μελλοντικής τέλεσης σοβαρών εγκλημάτων.
246. Βλ. και Γνωμοδότηση 12/1975 της Εισαγγελίας Αρείου Πάγου ως προς
τις προϋποθέσεις ευεργετικού υπολογισμού ημερών εργασίας επί ανηλίκων, ΠοινΧρον ΚΕ΄: 1975, 593 επ.
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γραφή του ανηλίκου σε σχολείο) ή την παρακολούθηση εγκεκριμένου
από τον νόμο θεραπευτικού προγράμματος ψυχικής απεξάρτησης από
ναρκωτικές ή άλλες οινοπνευματώδεις ουσίες (πρβλ. ά. 106 §§ 2, 3 σε
συνδυασμό με ά. 100 §§ 3 και 2 ΠΚ)247. Επίσης, εάν ο υφ’ όρον απολυόμενος είναι αλλοδαπός, μπορεί υπό προϋποθέσεις να διαταχθεί η απέλασή του (πρβλ. ά. 74 ΠΚ).
Εξάλλου, κατά τον χρόνο δοκιμασίας ο ανήλικος τίθεται υπό την
προστατευτική επίβλεψη επιμελητή ανηλίκων (ά. 7 περ. γ’ και 10 π.δ.
49/1979). Εάν ο απολυόμενος κατά τον χρόνο δοκιμασίας παραβιάσει
τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν, η χορηγηθείσα υφ’ όρον απόλυση μπορεί να ανακληθεί, κατ’ ά. 107 ΠΚ, το οποίο εφαρμόζεται εδώ
αναλογικά. Εάν, δε, καταδικασθεί για κακούργημα ή εκ δόλου πλημμέλημα, η απόλυση αίρεται αυτοδίκαια και η ποινή του επαυξάνεται κατά τα προβλεπόμενα από το ά. 132 ΠΚ περί συρροής (βλ. ανωτ., σελ.
494). Πάντως, για λόγους επιείκειας θα πρέπει στο υπόλοιπο της ποινής που καλείται ο ανήλικος να εκτίσει επιστρέφοντας στη φυλακή, να
συνυπολογίζεται ο χρόνος που παρέμεινε αυτός εκτός του καταστήματος κράτησης, κατ’ απόκλιση της ρύθμισης του ά. 108 ΠΚ.
Εφόσον, τώρα, δεν λάβει χώρα ούτε ανάκληση ούτε άρση, τότε η
ποινή θεωρείται ότι εκτίθηκε εξ ολοκλήρου, έστω, δηλ., και εάν μέρος
μόνο της ποινής εκτίθηκε σε κατάστημα κράτησης.
Αρμόδιο για την απόλυση του ανηλίκου και την ανάκληση της υφ’
όρον απόλυσης είναι το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων στο Πλημμελειοδικείο του τόπου όπου εκτίεται ο ποινικός σωφρονισμός (π.χ. για
ανηλίκους που κρατούνται στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων
του Αυλώνα Αττικής, αρμόδιο είναι το Δικαστήριο Ανηλίκων Αθηνών,
που εδρεύει στο κτίριο του Εφετείου Αθηνών).

247. Βλ. ΤριμΠλημΑνηλ Τρικ 1/2003, ΠοινΔικ 2004, 34, όπου ενδιαφέρουσα εφαρμογή του ά. 129 §3 ΠΚ (απόλυση μετά την πραγματική έκτιση του 1/3 της
ποινής) χωρίς να υφίσταται θέμα παρακολούθησης θεραπευτικού προγράμματος.

VΙIΙ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΗΣ ΝΕ ΑΝΙΚΗΣ Π ΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Σ

Διδάγματα από την εγκληματολογική έρευνα
Όπως τονίσθηκε ήδη, από σειρά επιστημονικών ερευνών έχουν
προκύψει δύο βασικά πορίσματα, με ιδιαίτερη σημασία για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων1: Πρώτον, ότι οι διαπιστούμενες πράξεις της παραβατικότητας ανηλίκων εμφανίζουν μεν μιαν αξιοσημείωτη έξαρση στην ακμή της εφηβείας (περί τα 14 - 16 έτη), προφανώς στο πλαίσιο μιας προσπάθειας του νεαρού ατόμου να δώσει διέξοδο στον δυναμισμό του, να κάνει τη μικρή του επανάσταση κατά του
“κατεστημένου” και ν’ αποκτήσει έτσι αυτεπίγνωση και αυτοπεποίθηση (πρβλ. στο Παράρτημα αυτού του τόμου τα όσα συναφή αναφέρει ο
Αριστοτέλης στη “Ρητορική” του), στη συνέχεια όμως σημειώνουν μιαν
κατά κανόνα εντυπωσιακή ύφεση, έχουν δηλ. περιστασιακό χαρακτήρα2.
1. Βλ. Ως προς τα πορίσματα αυτά ιδίως David P. Farrington, Early Precursors
of Frequent Offending, εις: James Q. Wilson / Glenn C. Loury (eds.), From
Children to Citizens, vol. III : Families, Schools, and Delinquency Prevention,
New York / Berlin κ.λ.π. : Springer, 1987, 27 - 50: 27 επ., όπου γίνεται εκτενής
αναφορά στα αποτελέσματα της λεγόμενης «Cambridge Study in Delinquent
Development» και άλλων παρεμφερών ερευνών. Πρβλ. και Nicholas Emler/
Stephen Reicher, Adolescence and Delinquency. The collective management of
reputation, Oxford etc.: Blackwell, 1995, 228 επ.
2. Πρβλ. ανωτ., σελ. 58/ σημ. 84 και 137/ σημ. 210, καθώς και τα πορίσματα
έρευνας του Fr. Schulenburg, ανωτ., σελ. 138 επ. και σημ. 133 επ. Βλ. επίσης την υπ’
αρ. 5 περ. ε’ Κατευθυντήρια Αρχή του Ριάντ. Κατά τη διατύπωση αυτής της αρχής,
«η νεανική συμπεριφορά ή διαγωγή που δεν ανταποκρίνεται στους γενικά κρατούντες κοινωνικούς κανόνες και αξίες συχνά ανήκει στη διαδικασία ωρίμασης και ανάπτυξης και τείνει να εξαφανίζεται αυθόρμητα στα περισσότερα άτομα με τη μετάβα-
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Και δεύτερον, ότι οι σοβαρού χαρακτήρα διαπιστούμενες πράξεις παραβατικότητας ανηλίκων διαπράττονται κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από
ένα συγκριτικά ολιγάριθμο ποσοστό νεαρών ατόμων, που συνήθως προέρχονται από οικογένειες μικρού εισοδήματος, με εγκληματικό παρελθόν και περιορισμένες δυνατότητες άσκησης ελέγχου στα νεαρά τους
μέλη3. Μάλιστα, η ύφεση αυτή είναι στους αρχάριους δράστες (και εφόσον
πρόκειται για μικρής έντασης παραβατικότητα) τόσο μεγαλύτερη, όσο μικρότερη είναι η αντιμετώπιση από την Πολιτεία των αξιόποινων πράξεών
τους με τρόπο στιγματιστικό για την τιμή και την προσωπικότητά τους,
όσο λιγότερη δηλ. είναι η αντιμετώπιση αυτή μέσω κυρώσεων που επιβάλλονται δια της δικαστικής οδού, και δη κυρώσεων που οδηγούν σε
εγκλεισμό του ανηλίκου σε ίδρυμα ή κατάστημα κράτησης4.
Τα δύο αυτά πορίσματα δίνουν αντίστοιχα το κλειδί για μιαν αποτελεσματική αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας σε επίπεδο
πρόληψης5. Εύλογα δηλ. είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι η ενλόγω

ση στην ενηλικότητα» -βλ. και Αγγ. Πιτσελά, Κείμενα Αντεγκληματικής Πολιτικής, όπ.π, 20064, σελ. 244.
3. Bλ. ιδίως ανωτ., σελ. 104, όπου γίνεται αναφορά στα πορίσματα έρευνας
των Wolfgang, Figlio και Sellin για τους λεγόμενους «σκληροπυρηνικούς» παραβάτες.
4. Δύο τέτοιες γερμανικές έρευνες αναφέρει η Αγγ. Πιτσελά, 20086, σελ. 81,
σημ. 226 και σελ. 109 σημ. 307. Σ’ αυτές θα μπορούσαν να προστεθούν η προαναφερθείσα έρευνα του Fr. Schulenburg: Minderjährige als Täter von KraftfahrzeugDiebstahl und Kraftfahrzeug-Mißbrauch, Berlin: Duncker & Humblot, 1973 (περί αυτής βλ. και Ν.Ε. Κουράκη, Επιμέτρηση της ποινής και στιγματισμός του εγκληματία, στα: Πρακτικά του Α’ Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελλην. Εταιρείας Ποινικού Δικαίου (Αθήνα 1985), Αθήνα: Αφοί Π. Σάκκουλα, 1987, 227 - 228), οι έρευνες που παραθέτει η Evdoxia Fasoula, Rückfall nach Diversionsentscheidungen im
Jugendstrafrecht und im allgemeinen Strafrecht, München: Herbert Utz, 2003,
88 επ. καθώς και οι έρευνες από την αγγλοσαξωνική βιβλιογραφία που παραθέτει ο
Ph. Feldman, The Psychology of Crime: A Social Science Textbook, Cambridge
University Press, 1993, 410-411.
5. Πρβλ. γενικότερα: Steven Lab, Crime Prevention. Approaches, Practices
and Evaluations, Ohio: LexisNexs/ Anderson publishing, 20045˙ James C. Howell,
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παραβατικότητα παρουσιάζει πολλές προοπτικές να περιορισθεί αισθητά, αρκεί να αναληφθούν πρωτοβουλίες για προώθηση (α) της κοινωνικής πρόληψης, μέσω ενίσχυσης των κοινωνικοποιητών θεσμών ιδίως
για ανηλίκους που μειωνεκτούν κοινωνικά αλλά εμφανίζουν παραβατικότητα περιστασιακού χαρακτήρα, με ταυτόχρονη, όμως, ενίσχυση
αφενός (β) μιας εξορθολογισμένης δικαιικής πρόληψης, με εργαλείο
τον ποινικό νόμο και στόχο τη διαπαιδαγώγηση του ευρύτερου πληθυσμού, αλλά και όσων ανηλίκων γίνονται τελικά παραβατικοί ή/και παρουσιάζουν στοιχεία εμμονής στην παραβατικότητα καθώς και αφετέρου (γ) μιας αποτελεσματικής περιστασιακής πρόληψης για τη γενικότερη μείωση των ευκαιριών που επιτρέπουν την εμφάνιση παραβατικών συμπεριφορών6. Ειδικότερα:
Preventing & Reducing Juvenile Delinquency. A Comprehensive Framework,
London etc.: Sage, 2003˙ Maurice Cusson, Prévenir la délinquance. Les méthodes
efficaces, Paris: PUF, 2002˙ Scott Deatherage, A Crime Prevention Program for
America’s Youth, Lincolnwood, Ill.: National Textbook Company, 1996˙ Ken
Pease, Crime Prevention, εις: M. Maguire / R. Morgan / R. Reiner (eds.), The
Oxford Handbook of Criminology, Oxford: Clarendon Press, 1994, 659 - 703:
683 επ., Raymond Gassin, Criminologie, Paris: Dalloz 20076, σελ. 753 επ. (κεφάλαιο με τίτλο: Esquisse d’ une théorie générale de la criminologie préventive),
Lode Walgrave, Criminological prevention in the city, εις: C. Fijnaut / J. Goethals
/ T. Peters / L. Walgrave (eds.), Changes in Society, Crime and Criminal Justice
in Europe: A challenge for criminological education and research, Kluwer Law
International, 1995, σελ. 251 - Ι. 283: Ι. 276 επ.
6. Στη συνέχεια των αναπτύξεων αυτών θα προτιμηθεί η περισσότερο σφαιρική αλλά και κατανοητή διάκριση της πρόληψης σε κοινωνική, δικαιική και περιστασιακή, παρά η καθιερωμένη, με βάση απλώς τη λαμβανόμενη υπόψη πληθυσμιακή
ομάδα, διάκριση σε (α) πρωτογενή, (β) δευτερογενή και (γ) τριτογενή πρόληψη, ανάλογα, δηλ., με το εάν ο περιορισμός του εγκλήματος επιδιώκεται (α) σε γενικό επίπεδο, με την αποδυνάμωση των παραγόντων που ευνοούν τη δημιουργία προβληματικών καταστάσεων, (β) σε ειδικό επίπεδο, με τη στήριξη ομάδων πληθυσμού που
αντιμετωπίζουν δυσχέρειες κοινωνικής προσαρμογής ή βρίσκονται σε (ηθικό) κίνδυνο λόγω εγκατάλειψης, παραμέλησης ή κακομεταχείρισης, ή (γ) σε εξατομικευμένο επίπεδο, με τη λήψη μέτρων κοινωνικής (επαν)ένταξης και αποσόβησης (νέας) υποτροπής για ήδη παρεκτραπέντες παραβατικούς ανηλίκους. Σημαντική εί-
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Κοινωνική πρόληψη
Εν πρώτοις, επιβάλλεται να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα, σε επίπεδο
κοινωνικής πρόληψης, για την εκρίζωση των αιτίων της παραβατικότητας, δηλ. για την άμβλυνση της ανέχειας, της απαιδευσίας και της ανεργίας, καθώς και για την εν γένει βελτίωση των όρων κοινωνικοοικονομικής διαβίωσης και ποιότητας ζωής, την προώθηση, μέσω του σχολείου και άλλων θεσμών, ορισμένων βασικών κοινωνικών αξιών όπως
η αλληλεγγύη και ο σεβασμός των άλλων, την ενίσχυση του ρόλου της
οικογένειας ως κοινωνικοποιητικού παράγοντα, και την παροχή στέγης, διατροφής και ευκαιριών για μόρφωση, εξεύρεση εργασίας και, ενδεχομένως, συμμετοχή σε προγράμματα απεξάρτησης, ιδίως σε νεαρά
άτομα που μειονεκτούν κοινωνικά. Αποσκοπείται, δηλ., μέσα από βασικούς κοινωνικοποιητικούς θεσμούς (οικογένεια, σχολείο, εργασία), να
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μιας ομαλής ενσωμάτωσης νεαρών με
προβληματική συμπεριφορά στο κοινωνικό σύνολο, χωρίς, κατά το δυνατόν, προσφυγή σε ποινικές διαδικασίες. Άλλωστε, όπως γίνεται δεκτό,
“οι εποικοδομητικές προσπάθειες κοινωνικής ένταξης των νεαρών ατόμων επιδρούν πιο αποτρεπτικά στην ανάπτυξη παραβατικής συμπεριφοράς απ’ ό,τι η απειλή ποινής και η ποινική δίωξη”7. Γι’ αυτό και σύμφωνα με βασική αρχή του Συμβουλίου της Ευρώπης (στο Προοίμιο
της παλαιότερης Σύστασης της Επιτροπής Υπουργών R (78) 62), “η
κοινωνική ένταξη των νεαρών ατόμων δεν αποτελεί κατ’ αρχήν έργο
ναι, πάντως η ανάλυση της πρόληψης υπό το πρίσμα της τελευταίας αυτής διάκρισης στη μελέτη του Ken Pease ‘‘Crime Prevention’’, εις: M. Maguire/ R. Morgan/
R. Reiner (eds.), The Oxford Handbook of Criminology, Oxford: Clarendon
Press, 1994, 659 - 703 : 660 επ. Ωστόσο, η μελέτη αυτή δεν συμπεριλήφθηκε στη
νεότερη (τέταρτη) έκδοση του έργου. Στη θέση της βλ.: Adam Crawford, Crime
Prevention and Community Safety, εις: M. Maguire/ R. Morgan/ R. Reiner (eds.),
The Oxford Handbook of Criminology, Oxford: Oxford University Press 20074,
866-909, όπου πάντως ακολουθείται επίσης η προαναφερθείσα διάκριση σε πρωτογενή κ.λπ., σελ. 870 επ.
7. Αγγ. Πιτσελά, 20086, σελ. 74 και σημ. 204.
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των δικαστικών αρχών αλλά εμπίπτει κυρίως μέσα στους στόχους της
κοινωνικής πολιτικής και της ανάπτυξής της”8.
Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο μιας τέτοιας κοινωνικής πρόληψης
ενδείκνυται να προωθηθούν προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας που
δίνουν έμφαση σε πρωτοβουλίες στήριξης των βασικών κοινωνικοποιητικών θεσμών9, σύμφωνα και με τη θεωρία της θεσμικής δυσλειτουργίας
(ανωτ., σελ. 163-164).
Oρισμένα από τα προγράμματα αυτά αξιολογούνται στο πλαίσιο
της λεγόμενης «Γνωμοδότησης του Ντύσσελντορφ» (Düsseldorfer Gutachten), που δημοσιεύθηκε από την τοπική αυτοδιοίκηση αυτής της γερμανικής πόλης σε συνεργασία με επιστήμονες
από την Τυβίγγη, τη Χαϊδελβέργη και το Βερολίνο. Σε αυτήν, μέσα
σε ένα κείμενο 440 σελίδων που είναι και διαδικτυακά προσβάσιμο,
παρατίθενται τα συμπεράσματα από την αξιολόγηση απόδοσης 61
προγραμμάτων για πρόληψη εγκλημάτων και αποκλίνουσας ή παραβατικής συμπεριφοράς (π.χ. σκασιαρχείο μαθητών)10
8. Βλ. Στ. Αλεξιάδη, Κείμενα Αντεγκληματικής Πολιτικής. Ευρωπαϊκή Αντεγκληματική Πολιτική, Αθήνα /Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα, 20065, σελ. 113.
9. Πρβλ. Ειρήνης Τσανίρα, Η παραπτωματικότητα - παραβατικότητα στην
εφηβεία. Ψυχοδυναμική προσέγγιση, εις: Γιάννη Τσιάντη (επιμ.), Βασική Παιδοψυχιατρική, τόμ. Β΄, τχ. β΄, Αθήνα: Καστανιώτης, 2003, ιδίως σελ. 93 επ., με θέμα τις
δυνατότητες πρωτογενούς παρέμβασης στην οικογένεια, το σχολείο και την κοινότητα.
10. Βλ. http://www.duesseldorf.de/download/dg.pdf και σχτ. αναφορά στη μελέτη της Αγγ. Πιτσελά, Καλές πρακτικές πρόληψης της νεανικής παραβατικότητας στις κοινωνίες του 21ου αιώνα, εις: Αλ. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου
(επιμ.) και Αναστ. Χαλκιά (βοηθός), Η Εγκληματολογία απέναντι στις σύγχρονες
προκλήσεις, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, 169-185: 180 και σημ. 28. Στην
ίδια μελέτη, η συγγραφέας παρουσιάζει και όλα τα διεθνή ή ευρωπαϊκά κείμενα που
αφορούν την πρόληψη του εγκλήματος. Αναφορές για τέτοια προληπτικά προγράμματα βλ. επίσης στη μελέτη της Ιουλίας Λαμπράκη: Τα προγράμματα κοινωνικής
ανάπτυξης ως μέσο πρόληψης της νεανικής παραβατικότητας, εις: Τιμητικός Τόμος
για τον Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, 12531270, και Ν.Ε. Κουράκη, Η νέα ελληνική νομοθεσία για τους παραβατικούς ανηλίκους (ν. 3189/ 2003), στο συλλογικό έργο: Τιμητικός Τόμος για τον Ιωάννη Μα-
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Θα αποτελούσε, έτσι, προτεραιότητα η ενίσχυση της οικογένειας του ανηλίκου ή, και άλλων, παράλληλων φορέων με οικογενειακή μορφή, στους κόλπους των οποίων ο ανήλικος θα μπορούσε να εξασφαλίσει την αναγκαία για την ηλικία του στοργή και συμπαράσταση (π.χ.
κέντρα φιλοξενίας τύπου χωριά SOS, θεσμός των αναδόχων οικογενειών: πρβλ. ανωτ., σελ. 449).
Επίσης, πρωτεύοντα ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει εδώ μια
επανεξέταση της σύγχρονης λειτουργίας του σχολείου, ώστε αυτό, από μεταβατικό κέντρο μηχανιστικής αποστήθισης περιττών, συνήθως, γνώσεων, που όμως αποτελούν προϋπόθεση για την είσοδο σε κάποια ανώτερη ή ανώτατη σχολή, να μετεξελιχθεί επιτέλους σε αυτοτελές κέντρο
ουσιαστικής μόρφωσης, με κύριο άξονα τη δημιουργία ολοκληρωμένων
ανθρώπων, ικανών ν’ αντιμετωπίζουν με αυτενέργεια, μόνοι τους ή και
περισσότεροι συλλογικά, τα προβλήματα της ζωής και της επαγγελματικής σταδιοδρομίας11. Περαιτέρω, θα μπορούσε να εξετασθεί η ευρύτερη διοργάνωση ενημερωτικών-επιμορφωτικών σεμιναρίων για γονείς,
μαθητές και διδασκάλους ή καθηγητές, με άξονα τη συζήτηση και εφικτή/ έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων που συνδέονται με τη νεανική παραβατικότητα12.
Εξίσου σημαντική θα ήταν εδώ για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη
της προσωπικότητας ενός νέου ανθρώπου και η εποικοδομητική οργάνωση του ελεύθερου χρόνου του, κατά τρόπο ώστε να συνδυάζεται η ψυνωλεδάκη, Ι, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2005, 401 – 410: 409 και σημ.
6, καθώς και Robert D. Hanser, Community Corrections, Los Angeles etc.: Sage,
2010, ιδίως σελ. 392 επ. (προγράμματα για ανηλίκους).
11. Ορισμένες ενδιαφέρουσες σκέψεις ως προς τους τρόπους με τους οποίους
το σχολείο μπορεί να αποτελέσει κύριο μοχλό στην πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας παρατίθενται στους: Paul C. Friday / John Halsey, Patterns of Social
Relationships and Youth Crime: Social Integration and Prevention, εις: P.C.
Friday / V. Lorne Stewart (eds.), Youth Crime and Juvenile Justice, New York /
London: Praeger Publishers, 1977, σελ. 148 επ.
12. Πρβλ. Hans Joachim Schneider, Kriminologie für das 21. Jahrhundert,
Münster: LIT, 2001 και ανωτ. (σελ. 167 επ.).
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χαγωγία και η ξεκούραση με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του. Η οργάνωση Κέντρων Νεότητας σε κάθε γειτονιά της πόλης με πρωτοβουλία της τοπικής αυτοδιοίκησης θα μπορούσε να συμβάλει αποφασιστικά στην προώθηση αυτής της ιδέας13, όπως άλλωστε γίνεται και στο
εξωτερικό και ιδίως στη Γαλλία , όπου οι δήμοι και οι κοινότητες έχουν
αναλάβει την πραγμάτωση ενός μεγαλεπήβολου προγράμματος κοινωνικής πρόληψης της παραβατικότητας14.
Επίσης, σε μια περισσότερο δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων θα μπορούσε να συμβάλει και η τηλεόραση, μέσα
από νεανικά προγράμματα που θα αποδίδουν έμφαση όχι στη βία και
τον καταναλωτισμό, αλλά κυρίως σε θέματα δημιουργικής απασχόλησης, πληροφόρησης και διαπαιδαγώγησης.
Για την προώθηση όλων αυτών των προγραμμάτων και στόχων της
κοινωνικής πρόληψης, θεμελιώδης είναι η σε πλαίσιο διεταιρικότητας15
13. Ενδιαφέρον έχει η εφαρμογή αυτής της ιδέας από τον Δήμο Θεσσαλονίκης με την οργάνωση του Κέντρου Νεολαίας ‘‘Νεανικό Σταυροδρόμι’’. Βλ. αναλυτικά: Ν. Γαβαλά, Η ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη των νέων μέσα από τα Κέντρα Νεολαίας, στον συλλογικό τόμο με επιμ. του Ν. Γαβαλά : «Οι νεαροί παραβάτες απέναντι στην κοινωνία, τους θεσμούς, τους νόμους: Κοινωνική ένταξη ή αντιπαλότητα;», Θεσσαλονίκη: Γραφείο Νεολαίας Δήμου Θεσσαλονίκης, 1986, σελ.
183 - 200.
14. Τους βασικούς άξονες αυτού του προγράμματος εκθέτει η Χρ. Ζαραφωνίτου στην εισήγηση της «Κοινοτική παρέμβαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση της βίαιης παραβατικότητας των ανήλικων στις γειτονιές της πόλης», εις:
«Ημερίδα για την αντιμετώπιση και πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων» (9.6.1993), που οργανώθηκε από τον Δήμο Καλλιθέας και το Πάντειο Πανεπιστήμιο, σελ. 31 - 40: 37 επ., καθώς και η Christine Lazerges στην εργασία της
«De la politique de prevention de la délinquance à la politique de la ville», εις:
C. Fijnaut/ J. Goethals/ T. Peters/ L. Walgrave (eds.), Changes in Society, Crime
and Criminal Justice in Europe: A challenge for criminological education and
research, Kluwer Law International, 1995, σελ. Ι. 213 - Ι. 249. Βλ. και κατωτ., σημ.
25.
15. Πρβλ. Πάρης Ζαγούρα (επιμ.), Διεπιστημονικότητα, Διεταιρικότητα και
Κοινωνική Ενταξη του Νεαρού Παραβάτη, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας,
2011.
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αρμονική συνεργασία κοινωνικών φορέων και εταίρων από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όπως η υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων, οι υπηρεσίες νεότητας και πρόνοιας, οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές, τα
Μ.Μ.Ε., οι εθελοντικές οργανώσεις και οι Μ.Κ.Ο., οι φιλομεταναστευτικές οργανώσεις, οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες (κυρίως για σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και για επαγγελματική εκπαίδευση/ επιμόρφωση), καθώς και οι υπηρεσίες απασχόλησης, υγείας και στέγης κ.λπ., και δη τόσο
σε τοπικο/ περιφερειακό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο επικράτειας.

Δικαιική Πρόληψη
Κατά δεύτερον, είναι απαραίτητο να αποφεύγεται, σε επίπεδο δικαιικής πρόληψης, η κατάγνωση μέτρων με κατασταλτικό και ιδίως
-ακόμη χειρότερα- με ιδρυματικό χαρακτήρα (π.χ. εγκλεισμός σε σωφρονιστικό κατάστημα), να προτιμάται, δε, αντίθετα, ιδίως στα πρώτα
στάδια, η επίδειξη επιείκειας, η αποφυγή στιγματιστικών διαδικασιών
και, η επιβολή, κατά το δυνατόν, αναμορφωτικών μέτρων που ενισχύουν την επίβλεψη/ συμπαράσταση στον ανήλικο (π.χ. ανάθεση της επιμέλειας του ανήλικου σε επιμελητή ανηλίκων ή και η ένταξη του, εφόσον κάνει χρήση ναρκωτικών, σε κατάλληλο συμβουλευτικό πρόγραμμα) ή και που ενεργοποιούν τις θετικές πλευρές της προσωπικότητας
του ανηλίκου (π.χ. κοινωφελής εργασία), με τελικό σκοπό την κοινωνική του επανένταξη, ενώ εντατικότερες πρέπει να είναι οι προσπάθειες,
ακόμη και με ιδρυματικές κυρώσεις, για όσους ανηλίκους είναι ‘‘σκληροπυρηνικοί’’ από πλευράς παραβατικότητας, εμφανίζουν δηλ. εμμονή στην τέλεση αξιόποινων πράξεων. Με τον τρόπο αυτό υπηρετείται η
ιδέα της ειδικής πρόληψης, η οποία ως κύριο σκοπό έχει την αποτροπή
ενός συγκεκριμένου (νεαρού) δράστη από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων. Στον ίδιο αυτό σκοπό της κοινωνικοποίησης αποβλέπει
και η ανάδειξη, μέσω των κανόνων του (ποινικού) δικαίου και της δικαιικής πρόληψης, ορισμένων βασικών κοινωνικών αξιών από αυτές που
τίθενται υπό την προστασία της έννομης τάξης (π.χ. ζωή, υγεία, ιδιοκτη-
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σία) και των οποίων ζητείται από τους πολίτες ο σεβασμός, ακόμη και
με την απειλή, απαγγελία και εκτέλεση ποινικών κυρώσεων. Πρόκειται
εδώ, ως γνωστόν, για τη λεγόμενη “γενική πρόληψη”, που αποτελεί μέρος της εν ευρεία εννοία δικαιικής πρόληψης16.

Περιστασιακή Πρόληψη
Επιπλέον, γίνεται προφανές ότι ο περιορισμός της νεανικής παραβατικότητας θα μπορούσε να είναι ακόμη αποτελεσματικότερος εάν γινόταν παράλληλη προσπάθεια, σε επίπεδο περιστασιακής πρόληψης17,
αφενός να μειωθούν οι επιμέρους ευκαιρίες για διάπραξη αξιόποινων
16. Βλ. Ν.Ε. Κουράκη, Εισαγωγικές Παρατηρήσεις στα άρθρα 50 - 78 και άρθρα 50 -58 Π.Κ. εις: Συστηματική Ερμηνεία του Ποινικού Κώδικα, αυτοτελές τεύχος, Αθήνα: Αφοί Π. Σάκκουλα, 1993, σελ. 36 επ., και ήδη σε ενιαίο τόμο για την
ερμηνεία των ά. 1-133, Αθήνα 2005, σελ. 820-822, όπου και περαιτέρω βιβλιογρ.
παραπομπές.
17. Για τα πρακτικά μέτρα περιστασιακής πρόληψης που μπορούν να ληφθούν
ώστε να παρεμποδίζονται πράξεις όπως η διάρρηξη σπιτιού ή αυτοκινήτου, ο βιασμός κ.λ.π. βλ. ιδίως το αφιέρωμα της εφημ. «Το Βήμα» της 11.7.1993, σελ. Α 40
- Α 41, που βασίσθηκε σε μελέτη της μεταπτυχιακής φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μαρίνας Παπασάββα υπό την επίβλεψη του γράφοντος. Επίσης από
τη βιβλιογραφία βλ. το τεύχος 3 του Γ΄ τόμου (1995) του περ. «European Journal
on Criminal Policy and Research», με γενικό τίτλο «Crime Environments and
Situational Prevention», καθώς και τις αναπτύξεις στην έκδοση του Council
of Europe - European Committee on Crime Problems (CDPC (96) 15 από
18.11.1996, με τίτλο «Europe in a time of change: crime policy and criminal
law», σελ. 46 - 48. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι και η παρουσίαση 25 τεχνικών περιστασιακής πρόληψης στο έργο του Χρ. Τσουραμάνη: Το Εγκλημα στη θεωρία, στην
πραγματικότητα, στον κινηματογράφο, Αθήνα: εκδ. Βασ. Ν. Κατσαρού, 2009, σελ.
37. Αξίζει ακόμη να αναφερθεί ότι ενδιαφέρουσες και πάντα επίκαιρες συμβουλές
για την περιστασιακή πρόληψη περιλαμβάνονται και στο έργο του Ονορέ ντε Μπαλζάκ ‘‘Κώδικας των Εντίμων Ανθρώπων ή πώς να μην σας πιάνουν κορόιδο οι απατεώνες’’ (μτφρ. Μαργ. Κρεμμυδά, Αθήνα: έκδ. Αλεξάνδρεια, 1994), που πρωτοκυκλοφόρησε το 1825.
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πράξεων από υποψήφιους δράστες (π.χ. περιορισμοί στην πώληση
όπλων, ασφαλέστερη προστασία δικύκλων ή αυτοκινήτων από κίνδυνο κλοπής, φωτισμός των δρόμων, αύξηση των αστυνομικών περιπόλων στους δρόμους, συστήματα συναγερμού και γενικότερη αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας), και αφετέρου να τεθεί σε εφαρμογή ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης των υποψηφίων θυμάτων
του εγκλήματος (π.χ. με πρακτικές οδηγίες για την προστασία της περιουσίας τους και της σωματικής τους ακεραιότητας)18. Η περιστασιακή πρόληψη βασίζεται κυρίως στη θεωρία της λεγόμενης «ορθολογικής επιλογής» του εγκληματία (rational choice theory), σύμφωνα με
την οποία οι δράστες αξιόποινων πράξεων επιδιώκουν μέσω της εγκληματικής συμπεριφοράς τους να επιτύχουν για τον εαυτό τους οφέλη και
άρα αποφεύγουν, μεταξύ περισσότερων επιλογών, εκείνην που πιθανολογούν ότι θα τους προσπορίσει μάλλον ζημίες19. Ωστόσο, με την περιστασιακή πρόληψη το έγκλημα δεν περιορίζεται ριζικά και συνολικά,
αλλ’ απλώς μετατοπίζεται σε περιοχές που φυλάσσονται ή/ και προστατεύονται λιγότερο αποτελεσματικά.

Όρια και στρατηγική της πρόληψης
σε δικαιικό και κοινωνικό επίπεδο
Είναι πρόδηλο ότι τα ανωτέρω προληπτικά μέτρα, εφόσον εφαρμοσθούν με εξορθολογισμένο και συστηματικό τρόπο, θα μπορούσαν
να έχουν κάποια ουσιαστικά αποτελέσματα στην πρόληψη της νεανι-

18. Για τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν σε επίπεδο πρόληψης από τη σκοπιά των ανήλικων, ιδίως, θυμάτων βλ. π.χ. Κ.Δ. Σπινέλλη, Ελληνικό Δίκαιο Ανηλίκων, Δραστών και Θυμάτων. Ένας κλάδος υπό Διαμόρφωση, Αθήνα / Κομοτηνή:
Α.Ν. Σάκκουλας, 1992, σελ. 216 – 217.
19. Πρβλ. Kean Pease, Rational Choice Theory, εις: Eug. McLaughlin/ John
Muncie (eds.), The Sage Dictionary of Crimnology, London etc.: Sage, 20062,
339-341.
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κής παραβατικότητας. Ωστόσο σε μια δικαιοκρατική κοινωνία, ο περιορισμός της εγκληματικότητας και ιδίως της παραβατικότητας των
ανηλίκων δεν μπορεί να επιδιώκεται “πάση θυσία”. Ως όρια αυτών των
επιδιώξεων και προσπαθειών τίθενται, ασφαλώς, ο σεβασμός της αξίας
και της προσωπικότητας του ανθρώπου και οι αρχές της νομιμότητας και
της αναλογικότητας.
Ειδικότερα, η δικαιική πρόληψη στοχεύει εν πρώτοις στη λήψη μέτρων για την αποτροπή της εγκληματικότητας ως προς τον εν γένει
πληθυσμό και τους μέσα σε αυτόν εν δυνάμει δράστες. Όμως είναι ευνόητο ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει κατά τη θέσπιση και εφαρμογή τους
να διέπονται από την αρχή της αναλογικότητας και να μην περιορίζουν τον πυρήνα των δικαιωμάτων και ελευθεριών που απολαύουν εν
γένει οι πολίτες (άρα, δεν είναι συνταγματικά θεμιτό να χρησιμοποιούνται π.χ. οι κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας οχημάτων για την παρακολούθηση και καταγραφή ειρηνικών διαδηλωτών20). Περαιτέρω, η δικαιική πρόληψη στοχεύει ειδικότερα και σε ανηλίκους που βρίσκονται
σε «προπαραβατική» κατάσταση “ηθικής παρεκτροπής”, δηλ. σε αυτούς που δεν είναι απλώς εν δυνάμει δράστες, αλλά μειονεκτούν κοινωνικά και βρίσκονται σε κατάσταση ενός -ούτως ειπείν- “ηθικού κινδύνου” (πρβλ. ανωτ., σελ. 425 επ.), δηλ., κατά κάποιο τρόπο, στο κατώφλι του να τελέσουν αξιόποινες πράξεις. Εδώ η παρέμβαση γίνεται όχι
μόνον από υπηρεσίες πρόνοιας, αλλά και από όργανα άσκησης επίσημου
κοινωνικού ελέγχου, δηλ. από τις αστυνομικές αρχές, τους εισαγγελικούς και δικαστικούς λειτουργούς, καθώς και, επικουρικά, τους επιμελητές ανηλίκων. Ωστόσο, πολλές φορές, λόγω του διαπαιδαγωγικού -

20. Πρβλ.: Κ.Δ. Σπινέλλη, Η πρόληψη της εγκληματικότητας στις σύγχρονες
δημοκρατικές κοινωνίες. Φραγμός ή προστασία των ατομικών δικαιωμάτων; εις: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, 1609-1625: 1622 επ. και σε προδημοσίευση: ΠοινΧρον ΝΘ: 2009, 193199. Για το γενικότερο πρόβλημα του πώς μπορεί να επιτυγχάνεται η εξισορρόπηση
των αναγκών για ελευθερία και τάξη, βλ. Ν.Ε. Κουράκη, Ασφάλεια και Ελευθερία.
Τα μεταξύ τους στατικά και δυναμικά όρια, ΝοΒ 54: 2006, 1217-1226.
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προνοιακού και, επιπλέον ποινικού χαρακτήρα ορισμένων από τα αναμορφωτικά μέτρα που λαμβάνονται για τους προπαραβατικούς ανηλίκους, τα όρια μεταξύ κατασταλτικής και προληπτικής παρέμβασης των
ενλόγω οργάνων είναι ρευστά και συγκεχυμένα, όπως ρευστά είναι και
τα όρια που τίθενται από την αρχή της νομιμότητας για αντιμετώπιση τέτοιων προ-εγκληματικών (ante delictum) καταστάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, η προληπτική παρέμβαση των κρατικών οργάνων ως
αντίδραση στην προπαραβατική συμπεριφορά των ανηλίκων πρέπει να
βασίζεται προπάντων σε εξωιδρυματικά μέτρα ή και, γενικότερα, σε κατά παρέκκλιση διαδικασίες (diversion), στο μέτρο που αυτές επιτρέπονται από την αρχή της νομιμότητας (ά. 43 ΚΠΔ) και την αρχή της
αναλογικότητας. Όμως, ακόμη και σε περιπτώσεις ανηλίκων που έχουν
ήδη επιδείξει παραβατική συμπεριφορά και για τους οποίους κρίνεται
σκόπιμο να επιβληθούν εξωιδρυματικά μέτρα ή κυρώσεις, πρέπει να διερευνάται κάθε φορά το κρίσιμο ζήτημα, που έχει, άλλωστε, ήδη επισημανθεί (πρβλ. ανωτ., σελ. 322 επ. και 463 επ.), μήπως με την υιοθέτηση εξωιδρυματικών κυρώσεων ή και άτυπων διαδικασιών που παρεκκλίνουν από τη συνήθη αντιμετώπιση των παραβατικών ανηλίκων μέσω της δικαστικής οδού, αφενός στερούμε τους παραβάτες αυτούς από
τις νόμιμες συνταγματικές τους εγγυήσεις δικονομικού χαρακτήρα και
αφετέρου διευρύνουμε ανεπίτρεπτα το πλέγμα κυρώσεων της υπό αντιμετώπιση συμπεριφοράς τους (net widening)21. Βεβαίως, τα όρια των
αρχών της νομιμότητας και της αναλογικότητας ισχύουν σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό όταν πρόκειται για ιδρυματικές κυρώσεις.
Αλλά και στο πλαίσιο της κοινωνικής πρόληψης ανακύπτουν ορισμένα ζητήματα, των οποίων η επίλυση συναρτάται με ευρύτερες επιλογές πολιτικού ή και συνταγματικού χαρακτήρα. Ερωτάται δηλ. μήπως με τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων κοινωνικής πρόνοιας
21. Ως προς τον προβληματισμό αυτό βλ. π.χ. σχετικό δημοσίευμα του γράφοντος στα ΠοινΧρον ΜΑ΄: 1991, 126 - 127 και τα όσα σημειώνονται στο έργο
του ιδίου «Ποινική Καταστολή», Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 20095, §
313, σελ. 390.
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προς τις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες (π.χ. επιδόματα κατοικίας,
εκπαίδευσης, απασχόλησης κ.λπ.), δημιουργούνται συνθήκες ανισότητας σε σχέση με τους άλλους πολίτες, που εκ των πραγμάτων δεν έχουν
τις προϋποθέσεις να απολαμβάνουν τις ίδιες χρηματικές διευκολύνσεις
και, επιπλέον, ερωτάται μήπως συντηρείται έτσι η απρόσφορη νοοτροπία ότι ο πολίτης πρέπει να στηρίζεται λιγότερο στις δικές του δυνάμεις και περισσότερο στις δυνάμεις των άλλων και του Κράτους. Γι’ αυτό και κατά τα τελευταία χρόνια, οπότε η αμφισβήτηση του Κράτους
- Πρόνοιας έχει λάβει, ενόψει και της γενικότερης οικονομικής κρίσης
των ευρωπαϊκών χωρών, μεγάλες διαστάσεις, προτιμώνται πλέον προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας που στηρίζονται λιγότερο σε παροχή
χρηματικών βοηθημάτων και περισσότερο σε προώθηση προγραμμάτων ιδιωτικής πρωτοβουλίας με ευρύτερο αναπτυξιακό ενδιαφέρον, όπως,
π.χ., η χορήγηση επαγγελματικών ή εκπαιδευτικών δανείων με ευνοϊκούς όρους, ή η εκπαίδευση ή επιμόρφωση ανέργων σε προγράμματα
επαγγελματικής κατάρτισης, στη βάση και της λογικής ότι είναι καλύτερα να μάθουμε κάποιον να ψαρεύει, παρά να του δίνουμε πού και πού
κάποια ψάρια για να τρώει.

Προβλήματα στη χάραξη και ενεργοποίηση μιας πολιτικής
κατά του εγκλήματος
Οπωσδήποτε η εικόνα που αποκομίζει κανείς για την πολιτική
πρόληψης στη χώρα μας, και ιδίως για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων, δεν μπορεί, όσο και αν η πρόληψη είναι αφ’ εαυτής
δύσκολη22, να θεωρηθεί ως ικανοποιητική. Πρώτα - πρώτα δεν υπάρχει
ένας οργανωμένος κεντρικός φορέας, ο οποίος να χαράσσει μακροπρόθεσμα την αντεγκληματική μας πολιτική23, να συνεργάζεται με ομόλογους
22. Πρβλ. Hans Joachim Schneider, Kriminologie, Berlin/ New York: de
Gruyter, 1987, σελ. 654.
23. Ως προς τους στρατηγικούς στόχους μιας τέτοιας αντεγκληματικής πολι-
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φορείς του εξωτερικού και να προωθεί μέτρα ή θεσμούς προληπτικού
χαρακτήρα, συντονίζοντας μάλιστα τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες φορέων οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή, όπως η τοπική αυτοδιοίκηση, η Εκκλησία, οι κοινωνικοί λειτουργοί και εθελοντικές ομάδες ευαισθητοποιημένων πολιτών ή ΜΚΟ24.

τικής, όπου προεξάρχει η έμφαση στην κοινωνική πρόληψη της παραβατικότητας
των ανηλίκων, και ως προς τα μέσα επίτευξης του στόχου αυτού, βλ. ιδίως τις εργασίες Ν.Ε. Κουράκη, Βάσεις και τάσεις της συγχρόνου αντεγκληματικής πολιτικής,
ΠοινΧρ. ΚΗ’: 1978, 1-11, Ι. Φαρσεδάκη, Παραβατικότητα και Κοινωνικός Έλεγχος, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1985, σελ. 129 επ. (όπου και ενδιαφέρουσα συσχέτιση εγκληματολογικών θεωριών με αντίστοιχες στρατηγικές πρόληψης), Στ.
Αλεξιάδη, Η αντεγκληματική πολιτική. Προσεγγίσεις και προβληματισμοί, εις: Ν.Ε.
Κουράκη (εκδ. επιμ.), Αντεγκληματική Πολιτική, 1994 (σειρά «Ποινικά», αρ. 42),
σελ. 15 - 62: 21 επ.., Κ.Δ.. Σπινέλλη, ‘‘Αντεγκληματική Πολιτική’’ για ανήλικα άτομα. Προβληματισμοί, πρότυπα, προοπτικές, αυτόθι, σελ. 271 – 281, Παν. Καρκατσούλη, Πώς σκέπτεται και ενεργεί ο ποινικός νομοθέτης, αυτόθι, σελ. 237 - 249.
Σημειώνεται ότι στη συνέχεια εκδόθηκαν με επιμ. Ν. Κουράκη και συνεργασία Ν.Κ.
Κουλούρη άλλοι τρεις τόμοι με τους τίτλους «Αντεγκληματική Πολιτική ΙΙ» (σειρά «Ποινικά», αρ. 59, 2000), «Αντεγκληματική Πολιτική ΙΙΙ» (σειρά «Ποινικά», αρ. 61, 2003) και «Αντεγκληματική Πολιτική IV» (σειρά «Ποινικά», αρ.
62, 2003), όπου περιλαμβάνονται και άλλες μελέτες για τους ανηλίκους. Επίσης
από την ξενόγλωσση βιβλιογραφία ιδιαίτερα διεξοδικές είναι εν προκειμένω οι αναπτύξεις των: Hans Joachim Schneider, Kriminalpolitik an der Schwelle zum 21.
Jahrhundert. Eine vergleichende Analyse zur Inneren Sicherheit, Berlin/ New
York: W. de Gruyter, 1998, ιδίως, δε: Hans-Jürgen Lange (Hrsg.), Kriminalpolitik,
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008 και Heinz Cornel (Hrsg.),
Neue Kriminalpolitik und Soziale Arbeit, Baden-Baden: Nomos, 2002, ιδίως σελ.
303 επ., όπου και «δέκα θέσεις για μία εφικτή αντεγκληματική πολιτική» (σελ.
337-343). Eπίσης, μιαν επισκόπηση επιμέρους εγκλημάτων και τους τρόπους εφικτής αντιμετώπισής τους από πλευράς αντεγκληματικής πολιτικής, βλ. στο έργο:
Michael Τonry (ed.), The Oxford Handbook of Crime and Public Policy, New
York/ Oxford: Oxford University Press, 2009.
24. Ισως θα μπορούσε, ειδικά για τους ανηλίκους, να μεταξελιχθεί σε τέτοιο όργανο χάραξης αντεγκληματικής πολιτικής το προαναφερθέν (ανωτ., σελ. 348) Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Αντιμετώπισης της Θυματοποίησης και της Εγκληματικότητας των Ανηλίκων (ΚΕΣΑΘΕΑ), που θεσπίσθηκε με το ά. 12 ν. 3860/2010.
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Αξιοσημείωτο είναι εδώ και το γεγονός ότι ένας τέτοιος οργανισμός,
το Συμβούλιο Πρόληψης της Εγκληματικότητας (ν. 1738/1987), δεν
μπόρεσε να λειτουργήσει, ενώ και κάποια άλλα τοπικά συμβούλια πρόληψης της εγκληματικότητας, που προβλέφθηκαν με το ά. 16 του ν.
2713/1999 και στη συνέχεια με το ά. 13 ν. 3387/2005 και ά. το 84
ν. 3463/200625, μολονότι βρήκαν απήχηση σε αρκετούς Δήμους της
χώρας26, εγκαταλείφθηκαν στη συνέχεια από την Πολιτεία στη μοίρα
τους.
25. Για την πρόληψη του εγκλήματος σε τοπικό επίπεδο, πέρα από τα έργα
στην υποσημ. 14, βλ. επίσης: Εμμ. Π. Ανδριανάκη, Θυματολογία, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2001, σελ. 186 και, γενικότερα, Χριστ. Ζαραφωνίτου, Πρόληψη
της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2003, Θεόδ.
Παπαθεοδώρου εις ΠοινΔικ 1999, 602-607, του ιδίου, Δημόσια Ασφάλεια και Αντεγκληματική Πολιτική. Συγκριτική Προσέγγιση, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2005,
323 επ., και συλλογή εισηγήσεων με τίτλο “Η συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης
στην πρόληψη της θυματοποίησης από το έγκλημα”, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 1997. Από πλευράς ξένης βιβλιογραφίας βλ. και τα όσα εκτίθενται για την
εφαρμογή του θεσμού των τοπικών συμβουλίων στη Γαλλία, μια χώρα όπου ο θεσμός θεωρείται επιτυχημένος: Evelyne Lebault, Children of Youth Town Councils,
εις: Eugeen Verhellen/ Fr. Spiesschaert (eds.), Children’s Rights: Monitoring Issues,
Gent (Belgium): Mys & Breesch, 1994, 113-120. Για ένα κατάλογο γενικότερων
μέτρων που στοχεύουν στον περιορισμό της βίας από ανηλίκους στα αστικά κέντρα βλ., π.χ., Reiner Steinweg/ Grazer Büro für Frieden und Entwicklung (Hrsg.),
Gewalt in der Stadt. Wahrnehmungen und Eingriffe. Das Grazer Modell, Münster:
agenda Verlag, 1994, σελ. 320 επ. και των ιδίων, Stadt ohne Gewalt. Verringerung,
Vermeidung, Vorbeugung. Die Grazer Vorschläge, Münster: agenda Verlag, 1994.
26. Ως προς τη λειτουργία των Συμβουλίων Πρόληψης της Εγκληματικότητας
(Σ.Π.Ε.) στη χώρα μας βλ. επίσης την Απόφαση υπ’ αρ. 3002/1/14-στ’ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, εις: ΦΕΚ Β’ 12/ 14.01.2002, καθώς και την υπ’ αρ. 3002/4/1κδ
Απόφαση του ιδίου Υπουργού, εις: ΦΕΚ Β’ 521/ 29.04.2002 και Β΄452/5.3.2004.
Πρβλ. τα εισαγωγικά σημειώματα και τις μελέτες ή πληροφορίες στα δύο έργα που εκδόθηκαν με επιμ. Ν.Ε. Κουράκη στη σειρά Δημοσιεύσεων του Εργαστηρίου Ποινικών
και Εγκληματολογικών Ερευνών (αρ. 3 και 8), με τίτλους: «Για να νιώθουμε ασφαλείς μέσα σε μια κοινωνία ενεργών πολιτών», Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας,
2006 και «Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας», Αθήνα/ Κομοτηνή: Α,Ν, Σάκκουλας, 2007, όπου και περαιτέρω βιβλιογρ. παραπομπές.
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Αλλά και οι επιμέρους κρατικοί φορείς που εμπλέκονται στην πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας στηρίζονται συνήθως σε απαρχαιωμένες δομές, έτσι ώστε η τυχόν καλή λειτουργία τους να είναι το
αποτέλεσμα μόνο της εμπνευσμένης ατομικής δραστηριότητας ορισμένων στελεχών τους και όχι της εύρυθμης διάρθρωσης των υπηρεσιών τους ή της συστηματικής θεσμοθέτησης και προώθησης στη χώρα μας νέων ιδεών και τάσεων, δοκιμασμένων ήδη στο εξωτερικό. Παρήγορη εξέλιξη αποτελεί, πάντως, η θέσπιση του Συνήγορου του Παιδιού, ο οποίος μπορεί να παρεμβαίνει διαμεσολαβητικά ακόμη και σε
σχέσεις μεταξύ ιδιωτών, με σκοπό τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του
παιδιού27 (πρβλ. ανωτ., σελ. 483). Σε κάθε περίπτωση, οι ελλείψεις είναι ακόμη πολλές και χρειάζεται να ληφθούν επιτέλους ουσιαστικά και
αποτελεσματικά μέτρα, δοκιμασμένα με επιτυχία και στην αλλοδαπή28.
27. Βλ. ά. 1 και 4§7 ν. 3094/2003, ΚΝοΒ 51: 2003, 32 επ.
28. Για εφικτούς τρόπους πρόληψης της νεανικής παραβατικότητας πρβλ. από
τη νεότερη (απέραντη) βιβλιογραφία, ιδίως: Adam Sutton/ Adrian Cherney/ Rob
White, Crime Prevention. Principles, Perspectives and Practices, Cambridge/
New York etc.: Cambridge Univ. Press, 2008, ιδίως σελ. 93 επ., όπου προτείνονται
πρακτικά μέτρα, με βάση και τις εμπειρίες άλλων χωρών˙ Brandon C. Welsh/ David
P. Farrington (eds.), Preventing Crime. What Works for Children, Offenders,
Victims and Places, New York: Springer, 2007˙ Patric Tolan, Crime Prevention:
Focus on Youth, εις: James Q. Wilson/ Joan Petersilia (eds.), Crime: Public
Policies for Crime Control, Oakland, California: ICS Press, 2004, 109-127 (μία
νεότερη έκδοση αυτού του έργου με τίτλο: Crime and Public Policy πραγματοποιήθηκε από την Oxford University Press τον Δεκέμβριο 2010). Βλ. επίσης: John
Graham, What Works in Juvenile Justice, πολυγραφημένο κείμενο εσωτερικής διανομής που υποβλήθηκε με τα στοιχεία PC-JU (2001) 18 την 9.5.2001 στα μέλη της
“Committee of Experts on new ways of dealing with juvenile delinquency and
the role of juvenile justice” του Συμβουλίου της Ευρώπης, John Graham/ Trevor
Bennett, Crime Prevention Strategies in Europe and North America, Helsinki:
European Institute for Crime Prevention and Control, February 1995 και
David Farrington, Effective Programmes to Counter Juvenile Delinquency, εις:
περ. «Ποινικός Λόγος», 2001, 2612-2631. Ως προς δυσχερέστερες περιπτώσεις
‘‘σκληροπυρηνικών’’ ανηλίκων, έχουν προταθεί, εφαρμοσθεί και αξιολογηθεί κατά καιρούς ενδιαφέροντα προγράμματα, που παρουσιάζονται π.χ. στα έργα: Robin
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Ιδίως, όπως συνάγεται από όσα αναπτύχθηκαν ήδη, τα μέτρα αυτά πρέπει να στοχεύουν στην ικανοποιητική κάλυψη λειτουργικών κενών σε
σχέση με τα ακόλουθα ζητήματα:
• Δεν έχουν οργανωθεί, σε συστηματική βάση, τμήματα σεμιναριακού ή συμβουλευτικού χαρακτήρα (κατ’ οίκον ή κατά ομάδες) για
την επιμόρφωση γονέων που έχουν παιδιά με προβληματική συμπεριφορά
(π.χ. όταν αυτά είναι ευεπίφορα στη χρήση ναρκωτικών ουσιών, ή δεν
παρακολουθούν τα μαθήματα του σχολείου, ή έχουν εκρηκτικό και ατίθασο χαρακτήρα), ώστε να μπορούν οι γονείς αυτοί με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων να αναθρέψουν καλύτερα τα παιδιά τους και ν’ αφιερώνουν σ’ αυτά περισσότερο ποιοτικό χρόνο,
• Δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη ευρέως στη χώρα μας ανάδοχες οικογένειες που θα λειτουργούσαν σε υποκατάσταση μιας προβληματικής
οικογένειας του ανηλίκου,
• Δεν έχει εισαχθεί ο θεσμός του “συμβούλου μαθητών” (π.χ. με
αξιοποίηση κοινωνικών λειτουργών ή παιδοψυχολόγων) στα σχολεία,
ούτε και λαμβάνονται μέτρα έγκαιρου εντοπισμού και ψυχολογικής/
μαθησιακής υποστήριξης παιδιών προσχολικής ή και σχολικής ηλικίας
που εμφανίζουν έντονο παρορμητισμό, κακή σχέση με τους γονείς τους
ή/ και υπέρμετρο εγωκεντρισμό, με αποτέλεσμανα να οδηγούνται συMoore/ Emily Gray/ Colin Roberts/ Emily Taylor/ Simon Merrington, Managing
Persistent and Serious Offenders in the Community. Intensive community
programmes in theory and practice, Devon (UK): Willan Publishing, 2006 και
Robert Agnew, Juvenile Delinquency. Causes and Control, New York/ Oxford:
Oxford University Press, 20093, 410 επ. Πρβλ. και την παλαιότερη μελέτη: Council
of Europe, The Effectiveness of Punishment and other Measures of Treatment,
Strasbourg, 1967. Για τις εφαρμοζόμενες πολιτικές πρόληψης στην Ευρώπη βλ. μ.ά.
τη μελέτη του φινλανδού Hannu Takala, Crime Prevention in Europe, εις: Crime
and criminal justice in Europe, Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2000,
47-61. Ως προς αντίστοιχες πολιτικές που εφαρμόζονται στις ΗΠΑ, βλ. π.χ. Albert
R. Roberts, Juvenile Justice Sourcebook. Past, Present, and Future, Oxford/
New York etc.: Oxford University Press, 2004, section IV με τίτλο: “Research
and Innovative Treatment Programs“, σελ. 339 επ., γραμμένο από τους Carrie J.
Petrucci και Αlbert R. Roberts.
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νεχώς σε συμπλοκές με τους άλλους,
• Δεν έχουν οργανωθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση σε μεγάλη
κλίμακα Κέντρα Νεότητας ή και Συμβουλευτικοί Σταθμοί για την ψυχαγωγία και την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, αντίστοιχα, σε νεαρά άτομα, ούτε και Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας για τον συντονισμό των δράσεων κοινωνικής πρόληψης της παραβατικότητας σε τοπικό επίπεδο.
• Πέραν της ρύθμισης του 45 Α ΚΠΔ, δεν έχουν συστηματοποιηθεί θεσμικά σε ικανοποιητικό βαθμό οι προσπάθειες που μπορούν να
αναληφθούν κατά παρέκκλιση των συνήθων ποινικών διαδικασιών, αλλά
με διαφάνεια και δικονομικές εγγυήσεις, για την αντιμετώπιση μιας παραβατικής συμπεριφοράς ή και για την επίτευξη συμφιλίωσης μεταξύ
δράστη και θύματος,
• Δεν έχουν προωθηθεί, γενικότερα, δοκιμασμένοι στην αλλοδαποί θεσμοί που θα απέτρεπαν τον εγκλεισμό ενός νεαρού παραβάτη σε
ίδρυμα ή σωφρονιστικό κατάστημα (εξωιδρυματικά αναμορφωτικά μέτρα, π.χ. απασχόληση σε κοινωφελή εργασία, που έως τώρα έχουν περιορισμένη μόνο εφαρμογή στη χώρα μας, ή θεσμοί που επιτρέπουν το
λεγόμενο “άνοιγμα” των κέντρων κράτησης για ανήλικους, π.χ. ημιελεύθερη διαβίωση).
• Δεν έχουν μελετηθεί εις βάθος οι συσχετισμοί κακής πολεοδόμησης, χωροταξίας και εν γένει συνθηκών κατοικίας με τη νεανική παραβατικότητα, ιδίως μάλιστα όταν πρόκειται για παιδιά αλλοδαπών,
ώστε να ληφθούν αντίστοιχα μέτρα για πιο ανθρώπινους όρους διαβίωσης, μέσα σ’ ένα περιβάλλον αλληλέγγυας γειτονίας (π.χ. περισσότεροι χώροι παιχνιδιού και αναψυχής σε εργατικές πολυκατοικίες)29.

29. Βλ., π.χ., ειδικότερα για τις δυνατότητες ένταξης των μεταναστών σε αστικά
κέντρα: Simone Buckel, Urban Governance und irreguläre Migration: Städtische
Politik als Handlungsraum im Konfliktfeld irregulärer Migration, εις: Oliver
Frey/ Florian Koch (Hrsg.), Die Zukunft der Europäischen Stadt, Wiesbaden:
VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2011, 246-262, όπου και περαιτέρω βιβλιογραφία, καθώς και Katja Veil, Sicherheit im Wohnquartier und Stadtplanung.
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Η σημασία μιας ενεργού συμμετοχής
των πολιτών στην πρόληψη
Ακόμη, σοβαρές ελλείψεις παρουσιάζονται στην οργάνωση προγραμμάτων (π.χ. κατά περίπτωση στο σχολείο, σε σεμινάρια ή στο
πλαίσιο των Μ.Μ.Ε.) για την ενημέρωση των πολιτών ως προς την
πρακτική αντιμετώπιση, εκ μέρους τους, κρουσμάτων εγκληματικότητας (περιστασιακή πρόληψη), ως προς την προώθηση αξιών επικεντρωμένων στα ανθρωπιστικά πρότυπα και ως προς τις δυνατότητες προσέγγισης, κατανόησης και στήριξης ανθρώπων που θεωρούνται “outsiders” για την κοινωνία μας (αποφυλακισμένοι, χούλιγκανς, τοξικομανείς, άστεγοι κ.λπ.), ανθρώπων δηλ. που κινδυνεύουν να μετακινηθούν από το περιθώριο στην παρανομία εάν η κοινωνία, όλοι μας, δεν τους συμπαρασταθούμε ενεργά. Η τελευταία αυτή
παρατήρηση υποδηλώνει, άλλωστε, και τη γενικότερη σημασία που
έχει για την πρόληψη της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας ο τρόπος αντιμετώπισης των συναφών προβλημάτων από τους
ίδιους τους ενεργούς πολίτες. Είναι φανερό πως όταν οι πολίτες αποκόψουν τον ομφάλιο λώρο της εξάρτησής τους από το Κράτος και αναλάβουν μόνοι τους, ή και σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς, την επίλυση των προβλημάτων που τους απασχολούν30, μέσα σε μια κοινωνία

Herausforderungen und Perspektiven am Beispiel ethnischer Minderheiten in
Großbritannien, Berlin: LIT Verlag, 2008, όπου όμως η έμφαση τίθεται περισσότερο σε θέματα ασφάλειας και κοινωνικού ελέγχου. Με παρόμοιο πνεύμα προσεγγίζεται το θέμα και στην αμερικανική βιβλιογραφία: Steven Lab, Crime Prevention.
Approaches, Practices and Evaluations, Ohio: LexisNexs/ Anderson publishing,
20045, σελ. 49 επ., όπου εξετάζονται κυρίως οι δυνατότητες να περιορισθεί, μέσω
πολεοδομικών παρεμβάσεων, ο φόβος του εγκλήματος. Βλ. επίσης ανωτ., σημ. 622.
Πρβλ. γενικότερα ως προς τις νέες τάσεις για πιο ανθρώπινες πόλεις: Berndt Streich,
Stadtplanung in der Wissensgesellschaft. Ein Handbuch, Wiesbaden: VS Verlag
für Sozialwissenschaften, 2005.
30. Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται και η αξιοσημείωτη Σύσταση (83) 7
από 23.6.1983 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έχει
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θεμιτών πρωτοβουλιών αλλά και ανοχής απέναντι στην ιδιαιτερότητα των άλλων, τότε ίσως να υπάρξει ελπίδα για μιαν άλλη πραγματικότητα, φτιαγμένη “με λογισμό και μ’ όνειρο”...

τον τίτλο: «Η συμμετοχή του κοινού στην αντεγκληματική πολιτική». Βλ. μετάφραση της Σύστασης αυτής στο έργο του Στ. Αλεξιάδη, Κείμενα Αντεγκληματικής Πολιτικής. Ευρωπαϊκή Αντεγκληματική Πολιτική, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: Εκδ.
Σάκκουλα, 20065, σελ. 159-164.

Π ΑΡΑΡ ΤΗ ΜΑ

Στο παράρτημα αυτό παρατίθενται (α) ένα κλασικό κείμενο του Αριστοτέλη για την ψυχολογία των νέων, (β) μία σημαντική Εγκύκλιος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων της
νομοθεσίας περί ανηλίκων μετά και τις τροποποιήσεις του ν. 3860/2010,
καθώς και (γ) η λεγόμενη Διακήρυξη του Γιερεβάν, μαζί με το συνοδευτικό έγγραφο-αναφορά του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Ρούσσου-Εμμανουήλ Παπαδάκη, ως προς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη τα συμφέροντα των ανηλίκων κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Οι υπογραμμίσεις των κειμένων έχουν γίνει από τον συγγραφέα
του παρόντος έργου.
Ι
ΠΩΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ
ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΥΠΟΠΙΠΤΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
(Ένα κλασικό κείμενο από τη «Ρητορική» του Αριστοτέλη, 1389 a 3
- 1389 b 14, σε απόδοση Ηλία Ηλιού, Αθήνα : Κέδρος, 1984, σελ. 183-185)

Σχετικά με τα ήθη, οι νέοι αισθάνονται σφοδρές επιθυμίες και
μπορούν να εκπληρώσουν εκείνο που επιθυμούν. Από τις επιθυμίες πάλι που σχετίζονται με το σώμα, αισθάνονται κυρίως τις ερωτικές και
δεν μπορούν να κυριαρχήσουν επάνω τους. Είναι ευμετάβλητοι και
γρήγορα χορταίνουν με κείνα που επιθύμησαν και γι’ αυτό ενώ δοκιμάζουν σφοδρές επιθυμίες, πολύ γρήγορα αδιαφορούν. [Και τούτο] επειδή η θέλησή τους, ενώ είναι έντονη δεν είναι ταυτόχρονα και μεγάλη όπως συμβαίνει στον άρρωστο με την πείνα και με τη δίψα. Έχουν ροπή
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προς την οργή, παραφέρονται εύκολα και ακολουθούν εκείνο που αποφάσισαν πάνω στο θυμό τους, χωρίς να μπορούν να συγκρατηθούν. Και τούτο, επειδή από εγωισμό δε δέχονται την περιφρόνηση και αγανακτούν
όταν νομίζουν πως αδικούνται. Αγαπούν τις τιμές κι ακόμη πιο πολύ τη
νίκη, επειδή τα νιάτα θέλουν να υπερέχουν και η νίκη είναι ένα είδος
υπεροχής. Αγαπούν αυτά τα δύο πιο πολύ παρά το χρήμα ή - καλύτερα - δεν τους ενδιαφέρει το χρήμα ολότελα, επειδή ακόμα δεν έχουν δοκιμάσει τι θα πει φτώχεια κι αυτό εκφράζει το γνωστό απόφθεγμα του
Πιττακού για τον Αμφιάραο.
«Μα εσύ δεν είχες ακόμα δοκιμάσει
τον έρωτα προς το χρήμα,
πώς λοιπόν τα χέρια σου ήταν έτοιμα
να αρπάξουν;»
Οι νέοι δεν έχουν κακές διαθέσεις. Είναι μάλλον καλοί, επειδή δεν
είδαν ακόμη πολλά παραδείγματα διεφθαρμένων ανθρώπων. Είναι ευκολόπιστοι, επειδή ακόμα δεν τους έχουν εξαπατήσει συχνά. Είναι γεμάτοι ελπίδες κι αυτό συμβαίνει επειδή η φύση τούς έχει προικίσει με
κάποιο είδος θέρμης, σαν εκείνη που νιώθουν αυτοί που έχουνε πιει πολύ κρασί. Αλλά η ιδιότητά τους αυτή οφείλεται και στο ότι δεν έχουν
ακόμα δοκιμάσει πολλές αποτυχίες. Ζούνε κυρίως με την ελπίδα, επειδή η ελπίδα αφορά το μέλλον, ενώ η ανάμνηση το παρελθόν. Και για
τους νέους το μέλλον είναι μεγάλο, ενώ το παρελθόν μικρό. Αλήθεια,
στην αρχή της ύπαρξης δεν μπορεί να υπάρξει καμιά ανάμνηση, ενώ
όλες οι ελπίδες επιτρέπονται. Και γι’ αυτό το λόγο εύκολα εξαπατώνται, επειδή και εύκολα σχηματίζουν ελπίδες. Και επειδή ρέπουν προς
την οργή και προς την ελπίδα, είναι γενναίοι επειδή η μία ιδιότητά τους
συντελεί στο να μη φοβούνται, ενώ η άλλη τους δίνει θάρρος. Αλήθεια,
κανένας δε φοβάται όταν είναι θυμωμένος, ενώ η ελπίδα της επιτυχίας
μας κάνει θαρραλέους. Είναι ντροπαλοί, επειδή ξέρουν μόνο εκείνα που
έχουν διδαχθεί σύμφωνα με τους νόμους και δεν υποθέτουν πως υπάρχουν κι άλλα ευχάριστα πράγματα. Είναι μεγαλόψυχοι, επειδή δεν τους
ταπείνωσε ακόμα ο αγώνας της ζωής, ούτε δοκίμασαν ανάγκες. Εξάλ-
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λου όποιος πιστεύει πως είναι άξιος μεγάλων πραγμάτων είναι και μεγαλόψυχος. Αυτό όμως το πιστεύουν όσοι έχουν πολλές ελπίδες.
Προτιμούν να κάνουν ό,τι τους φαίνεται ωραίο παρά ό,τι τους συμφέρει, επειδή οι πράξεις τους υπαγορεύονται πιο πολύ από την καρδιά
παρά από τον ψυχρό υπολογισμό, κι ενώ αυτός λογαριάζει το συμφέρον, η αρετή λογαριάζει το ωραίο. Οι νέοι αγαπούν τους φίλους τους
και τους συντρόφους τους πιο πολύ, παρά όσοι βρίσκονται σε μεγαλύτερη
ηλικία και τούτο, επειδή νιώθουν μεγάλη ευχαρίστηση να ζουν μαζί με
τους άλλους κι ακόμα δεν έχουν αρχίσει να σχηματίζουν κρίσεις με βάση το συμφέρον τους για κανένα πράγμα, λοιπόν ούτε και για τους φίλους τους. Όλα τα σφάλματά τους προέρχονται από την υπερβολή, επειδή οι νέοι δεν τηρούν το λόγο του Χίλωνα (μηδέν άγαν). Αλήθεια, υπερβάλλουν σε όλα. Αγαπούν υπερβολικά, μισούν υπερβολικά και το ίδιο
συμβαίνει και για όλες τις άλλες πράξεις τους. Πιστεύουν πως ξέρουν
τα πάντα κι ανακατεύονται στα πάντα και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο
είναι υπερβολικοί. Αν συμβεί να διαπράξουν κάποιο αδίκημα, αυτό οφείλεται στην αυθάδεια και όχι σε κακία. Αισθάνονται εύκολα οίκτο, επειδή
θεωρούν όλους τους ανθρώπους απλούς και ενάρετους. Αλήθεια κρίνουν τους άλλους με τη δική τους αθωότητα και γι’ αυτό πιστεύουν ότι,
κάτι που παθαίνει κάποιος άλλος, δεν αξίζει να το πάθει. Αγαπούν τα
γέλια και γι’ αυτό τους αρέσουν τα πειράγματα, όπου με ευγένεια στρέφονται κατά των άλλων.
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ΙΙ.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

(η Εγκύκλιος κοινοποιήθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Τέντε προς τους Εισαγγελείς Εφετών της χώρας με το υπ’ αρ.
πρωτ. 189/18.1.2011 διαβιβαστικό του έγγραφο, όπου αναφέρεται ότι το
εν λόγω κείμενο «επεξεργάστηκε το Τμήμα Εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό τον Καθηγητή κ. Ν. Κουράκη, την Ομότιμη Καθηγήτρια κ. Κ.Δ. Σπινέλλη και την εγκληματολόγο κα Ζαγούρα» και ότι
«το κείμενο αυτό είναι χρήσιμο για τον νομικό προβληματισμό και την
εφαρμογή των κειμένων διατάξεων σε θέματα δικαίου των ανηλίκων, δεδομένου ότι παρουσιάζει και τις σχετικές σύγχρονες τάσεις»).
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τα διεθνή κείμενα για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας
των ανηλίκων και της ποινικής τους μεταχείρισης, συμβατικού και μη
συμβατικού χαρακτήρα.
2. Την εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νόμου, και μετέπειτα νόμο, 3189/2003 με τίτλο: «Αναμόρφωση της ποινικής νομοθεσίας
των ανηλίκων και άλλες διατάξεις» [καθώς και την εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νόμου και μετέπειτα νόμο, 3860/2010 με τίτλο: ‘‘Βελτιώσεις της ποινικής νομοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη
και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των
ανηλίκων’’].
3. Την ανάγκη για εντατικότερη καταφυγή στα αναμορφωτικά
και θεραπευτικά μέτρα που εισήχθησαν με το ν. 3189/2003, ώστε να
επιλέγεται το ηπιότερο μέτρο που θεωρείται αναγκαίο, δίκαιο και αποτελεσματικό.
4. Την ανάγκη για υλοποίηση της διάταξης για αποχή από την
ποινική δίωξη (άρθρο 45 A ΚΠΔ) ως έκφραση των αρχών της ειδι-
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κής πρόληψης αφενός και της προσφυγής στη δικαστική διαδικασία ως
ύστατης λύσης αφετέρου.
5. Την ανάγκη για παροχή κατευθυντήριων οδηγιών στους δικαστικούς λειτουργούς για την εφαρμογή των διατάξεων της ποινικής
νομοθεσίας για ανηλίκους καθώς και διευκρινήσεων αναφορικά με το
ρόλο των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και των λοιπών φορέων
στην προετοιμασία και υλοποίηση των αναμορφωτικών και θεραπευτικών μέτρων.
Διατυπώνουμε τις παρακάτω συστάσεις:

Γενικές κατευθύνσεις για την επιλογή και εφαρμογή
της αναμορφωτικής μεταχείρισης
I. Μη ιδρυματικά αναμορφωτικά μέτρα
Αναφέρονται περιοριστικά και κλιμακωτά, από το ηπιότερο στο
αυστηρότερο, στο άρθρο 122 ΠΚ και ανεξάρτητα από το στάδιο της
ποινικής διαδικασίας κατά το οποίο επιβάλλονται, είτε δηλ. με αποχή
από ποινική δίωξη είτε με δικαστική απόφαση. Ορισμένα από αυτά ενδείκνυται να επιβάλλονται παράλληλα με την αποχή από ποινική δίωξη
(ά. 45 Α ΚΠΔ), ιδίως αυτά που εμπλέκουν τον ανήλικο δράστη και το
θύμα σε μια ενεργητική συμφιλιωτική διαδικασία στο πλαίσιο της αποκαταστατικής/επανορθωτικής δικαιοσύνης.
Ειδικότερα:
Α) Συνιστάται το μέτρο της επίπληξης, της ρητής και επίσημης δηλαδή αποδοκιμασίας της πράξης και της ηθικής και δικαστικής νουθεσίας του ανηλίκου να μην επαναλάβει αυτήν ή άλλη αξιόποινη πράξη στο μέλλον. Το μέτρο της επίπληξης πρέπει να επιβάλλεται παρόντος του ανήλικου κατηγορούμενου. Εάν απουσιάζει, αντί της επίπληξης, προτείνεται η επιβολή του μέτρου της υπεύθυνης επιμέλειας γονέων μέχρι την ενηλικίωση του κατηγορουμένου, εφόσον οι γονείς έχουν
τις υποχρεώσεις που απορρέουν τόσο από το Οικογενειακό Δίκαιο όσο
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και από το άρθρο 360 ΠΚ (παραμέληση εποπτείας ανηλίκου).
Β) Συνιστάται η συστηματική καταφυγή στο μέτρο της ανάθεσης
της υπεύθυνης επιμέλειας του ανηλίκου στους γονείς (ή στους επιτρόπους του) καθώς τούτο συμβαδίζει με το διαπαιδαγωγικό ρόλο που επιφυλάσσουν για την οικογένεια τα διεθνή κείμενα συμβατικού και μη
χαρακτήρα καθώς και με τη σύγχρονη διεθνή τάση απόδοσης στον γονέα των ευθυνών που του ανήκουν αναφορικά με την ψυχοκοινωνική
κατάσταση και ανέλιξη του ανήλικου τέκνου του. Επιπλέον, η επιβολή του μέτρου αυτού ενδυναμώνει το κοινωνικοποιητικό και προστατευτικό περιεχόμενο της γονικής μέριμνας, ενώ επικυρώνει στη συνείδηση του ανηλίκου τον εποπτικό ρόλο των γονέων και επενεργεί θετικά στον επαναπροσδιορισμό των ενδοοικογενειακών σχέσεων. Η επιβολή ενός αυστηρότερου μέτρου θα πρέπει να επιλέγεται μόνο εφόσον
(α) τεκμηριώνεται η ανεπάρκεια του οικογενειακού περιβάλλοντος να
ανταποκριθούν οι γονείς ή επίτροποι με υπευθυνότητα στο λειτούργημά τους ή (β) πρόκειται για υπότροπο ανήλικο στον οποίο δεν επέδρασαν τα ηπιότερα μέτρα.
Γ) Η επιβολή του μέτρου της ανάθεσης της υπεύθυνης επιμέλειας
του ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια, δηλ. σε πρόσωπο ή πρόσωπα που
αναλαμβάνουν κατά τρόπο συνεχιζόμενο την πραγματική του φροντίδα, δεν προϋποθέτει να έχουν προηγουμένως αποκτήσει τη σχετική ιδιότητα, όπως αυτή ρυθμίζεται από τον ΑΚ. Αντίθετα, η δικαστική απόφαση που επιβάλλει το μέτρο αυτό δημιουργεί το πρώτον μια
σχέση αναδοχής που ως προς το πραγματικό της περιεχόμενο αντλεί
στοιχεία από τις διατάξεις του ΑΚ αλλά νομικά διαφέρει. Κρίνεται, έτσι,
αναγκαίο η δικαστική απόφαση να ορίζει επακριβώς τα πεδία εφαρμογής της αναδοχής (χρονικούς όρους, εύρος υποκατάστασης των γονέων ή επιτρόπων κ.λπ.) η δε ανάδοχη οικογένεια αναζητείται κατά προτίμηση από το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον (συγγενική αναδοχή) ή και κοινωνικό περιβάλλον του ανηλίκου, εφόσον τούτο κρίνεται
κατάλληλο, και δευτερευόντως από οργανωμένα για τον σκοπό αυτό
δίκτυα δομών και οργανώσεις. Την ευθύνη επιλογής της κατάλληλης
ανάδοχης οικογένειας έχει ο επιμελητής ανηλίκων.
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Δ) Το μέτρο της ανάθεσης της επιμέλειας του ανηλίκου σε προστατευτικές εταιρείες ή σε ιδρύματα ανηλίκων ή σε επιμελητές ανηλίκων θα
πρέπει να επιβάλλεται μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαία η επιτήρηση σε καθεστώς ελευθερίας. Όταν η ψυχοκοινωνική υποστήριξη του
ανηλίκου και της οικογένειας μπορεί να παρασχεθεί εκτός συστήματος
ποινικής δικαιοσύνης, μέσα στον ευρύτερο χώρο της πρόνοιας και των
κοινωνικών υπηρεσιών, τούτο προτιμάται. Η παραμονή του ανηλίκου
στο περιβάλλον της ποινικής δικαιοσύνης για την παροχή συμβουλευτικής, κάτω από το καθεστώς της επιμέλειας των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων, επιλέγεται μόνο εφόσον ηπιότερα μέτρα δεν κρίνονται
επαρκή. Εξάλλου, το περιεχόμενο της επιμέλειας διαμορφώνεται με ευελιξία από τον επιμελητή ανηλίκων και προοδευτικά ανάλογα με την
πορεία του ανηλίκου.
Ε) Η συνδιαλλαγή μεταξύ ανήλικου δράστη και θύματος για έκφραση συγγνώμης και εν γένει για εξώδικη διευθέτηση των συνεπειών της
πράξης συνιστάται ως το κατεξοχήν κατάλληλο μέτρο για την εφαρμογή τής κατά παρέκκλιση διαδικασίας (άρθρο 45 Α ΚΠΔ), αλλά και ως
ένα από τα πολλά αναμορφωτικά μέτρα που έχει στη διακριτική του ευχέρεια ο δικαστής ανηλίκων. Υπενθυμίζεται ότι για την επιβολή όλων
των μέτρων, αλλά ειδικότερα στην περίπτωση της αποχής από την ποινική δίωξη υπό τις προϋποθέσεις του προαναφερόμενου άρθρου 45 Α
ΚΠΔ, ο εγγύτερος προς την τέλεση της πράξης χρόνος είναι ο καταλληλότερος προκειμένου ο ανήλικος δράστης να συνειδητοποιήσει τη
βλάβη που υπέστη το θύμα, να συναισθανθεί το μέρος της ευθύνης του
και να εμπλακεί σε μια ουσιαστική διαπαιδαγωγική διαδικασία αναφορικά με την έκφραση συγγνώμης. Τούτο βεβαίως προϋποθέτει τη συνειδητή και ελεύθερη ομολογία της πράξης και τη συναίνεση του παθόντος. Στην περίπτωση της εφαρμογής του άρθρου 45 Α ΚΠΔ τη
συνδιαλλαγή αναλαμβάνει ο εισαγγελέας ανηλίκων και την εφαρμόζει
ο επιμελητής ανηλίκων, ο οποίος θα πρέπει να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για το έργο αυτό.
Στ) Η αποζημίωση του θύματος ή κατ’ άλλον τρόπο μείωση ή άρση
από τον ανήλικο των συνεπειών της πράξης συνιστάται επίσης να επιβάλ-
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λεται είτε ως μέτρο παράλληλα με την αποχή από την ποινική δίωξη είτε
ως εναλλακτικό αναμορφωτικό λ.χ. αντί της ανάθεσης της επιμέλειας
σε επιμελητή ανηλίκων. Προϋποθέτει τη συνειδητή και ελεύθερη ομολογία της πράξης, υποδηλώνει την ειλικρινή μεταμέλεια, την καλή συμπεριφορά και την ενεργητική συμμετοχή του ίδιου του ανηλίκου μετά την πράξη, ενώ εμπεριέχει τη διαμεσολάβηση μεταξύ δράστη και θύματος. Όπου είναι δυνατόν, προτιμάται η φυσική επανόρθωση της βλάβης από τον ίδιο τον ανήλικο. Και εδώ, όπως και στην περίπτωση της
συνδιαλλαγής, τα της αποζημιώσεως καθορίζονται είτε από τον εισαγγελέα (ά. 45 Α ΚΠΔ ) είτε από το δικαστήριο ανηλίκων (ά. 122 παρ. 1
περ. στ’) και η εφαρμογή τους ανατίθεται σε επιμελητή ανηλίκων.
Ζ) Η επιβολή του μέτρου της παροχής κοινωφελούς εργασίας συνιστάται για ανηλίκους που είναι σε θέση να προσφέρουν κάποια υπηρεσία, δηλαδή είναι 15 ετών και άνω. Ειδικότερα, η κοινωφελής εργασία παρέχεται χωρίς αμοιβή σε υπηρεσίες του κράτους, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομικών προσώπων του δημοσίου
τομέα, σε μη κερδοσκοπικά κοινωφελή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή και σε ανώνυμες εταιρείες και μη κυβερνητικές οργανώσεις που
παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Εξάλλου, ως προς το περιεχόμενό της και τα ηλικιακά και χρονικά όρια για την παροχή της, η κοινωφελής εργασία θα πρέπει να ακολουθεί τους περιορισμούς της εργατικής νομοθεσίας για ανηλίκους και ιδίως να μην επιβάλλεται σε ανήλικο που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του και να μη θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια, την υγεία, την ανάπτυξή του και τη σχολική του φοίτηση. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να καταβάλλεται από τον
επιμελητή ανηλίκων, που επιλέγει το είδος και τον τόπο παροχής κοινωφελούς εργασίας, αναφορικά με τη διακινδύνευση του ανηλίκου, την
οποία ο ίδιος δεν είναι συνήθως σε θέση να εντοπίσει ή να προλάβει λόγω έλλειψης αισθήσεως του κινδύνου, πείρας, κατάρτισης κ.λπ. Γενικά, προτείνεται οι ανήλικοι να απορροφώνται σε υπηρεσίες ενημέρωσης και πληροφόρησης, στον πολιτιστικό τομέα, στον κοινωνικό τομέα
και επιλεκτικά στον τομέα περιβάλλοντος και σε διοικητικές υπηρεσίες (π.χ. εσωτερική διανομή αλληλογραφίας κ.λπ.), όπου και διευρύνε-
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ται το πεδίο της κοινωνικής τους μόρφωσης. Από την άλλη, είναι σκόπιμο ο τόπος και το είδος της εργασίας να επιλέγονται σε συνεννόηση με
τον ανήλικο και την οικογένειά του και ιδιαίτερα να λαμβάνονται υπόψη η εκπαιδευτική κατάσταση του ανηλίκου, ο τόπος διαμονής και το
ημερήσιο πρόγραμμά του, η ηλικία, η υγεία του και οι γενικότερες δεξιότητές του καθώς και η φύση και οι συνθήκες τέλεσης της πράξης. Στη
δικαστική απόφαση ορίζεται ο αριθμός ωρών κοινωφελούς εργασίας, ο
φορέας στον οποίο θα παρασχεθεί και το χρονικό πλαίσιο παροχής της.
Μετά την έκδοση της απόφασης κρίνεται απαραίτητο να καταρτίζεται
συμφωνητικό μεταξύ του φορέα, του ανηλίκου και των ασκούντων την
επιμέλεια, όπου και να αναγράφονται οι υποχρεώσεις του ανηλίκου και
να ορίζεται επιβλέπων υπάλληλος του φορέα που ενημερώνει την αρμόδια δικαστική αρχή για την πρόοδο της παροχής κοινωφελούς εργασίας. Σε περίπτωση που το μέτρο επιβάλλεται μετά τη συμπλήρωση του
18ου έτους του ανηλίκου, οι περιορισμοί που αφορούν στην ανηλικότητα και στους ασκούντες την επιμέλεια δεν εφαρμόζονται.
Η) Η επιβολή του μέτρου της παρακολούθησης από τον ανήλικο
κοινωνικών και ψυχολογικών προγραμμάτων σε κρατικούς, δημοτικούς,
κοινοτικούς ή ιδιωτικούς φορείς συνιστάται εφόσον το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν ή με την κάλυψη του ασφαλιστικού φορέα του ανηλίκου ή της οικογένειάς του.
Θ) Η επιβολή του μέτρου της φοίτησης του ανηλίκου σε σχολές
επαγγελματικής ή άλλης εκπαίδευσης ή κατάρτισης συνιστάται εφόσον
τούτο προσφέρεται δωρεάν σε δημόσιου χαρακτήρα ιδρύματα ή σε επιδοτούμενα προγράμματα.
Ι) Η επιβολή του μέτρου της παρακολούθησης από τον ανήλικο ειδικών προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής συνιστάται να επιβάλλεται είτε ως μέτρο παράλληλα με την αποχή από την ποινική δίωξη είτε
με δικαστική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή συνιστάται η συνεργασία της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων με την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Ανηλίκων ώστε να οργανώνονται κατά περιόδους τέτοια προγράμματα.
ΙΑ) Στη δικαστική απόφαση επιβολής του μέτρου της ανάθεσης
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της εντατικής επιμέλειας και επιτήρησης του ανηλίκου σε προστατευτικές
εταιρείες ή σε επιμελητές ανηλίκων ορίζονται κατά τρόπο ειδικό οι όροι
της επιτήρησης. Το μέτρο διαφέρει από την επιμέλεια του άρθρου 122
παρ. 1 περ. δ’, καθώς το περιεχόμενο της εντατικής επιμέλειας (συχνότητα συναντήσεων με τον επιμελητή, στοιχεία που αφορούν στην εκπαίδευση, την εργασία ή την παρακολούθηση προγραμμάτων από τον
ανήλικο) ορίζεται με έμφαση στη δικαστική απόφαση. Η επιλογή του
μέτρου αυτού κρίνεται πάντα σκόπιμη, ακόμη και με την ταυτόχρονη
επιβολή πρόσθετων αναμορφωτικών μέτρων, αντί της επιβολής μιας
μορφής ιδρυματικής μεταχείρισης που θα πρέπει να αποτελεί την έσχατη λύση και πάντα σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.
II. Μέτρα και ποινές στερητικά της ελευθερίας
Τόσο το αναμορφωτικό μέτρο της τοποθέτησης του ανηλίκου σε κατάλληλο κρατικό, δημοτικό, κοινοτικό ή ιδιωτικό ίδρυμα αγωγής όσο και
η ποινή του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων συνεπάγονται στέρηση της ελευθερίας και επιβάλλονται κατ’ εξαίρεση και μόνον
εφόσον έχουν προηγουμένως αποτύχει κατά τρόπο τεκμηριωμένο προσπάθειες εξω-ιδρυματικής μεταχείρισης. Σε κάθε περίπτωση προηγείται πρωτίστως ενδελεχής διερεύνηση των συνθηκών τέλεσης της πράξης και αναλυτική εξέταση της προσωπικότητας του ανηλίκου και έπεται η εκτίμηση της βαρύτητας της πράξης σύμφωνα με το άρθρο 127
παρ. 1 ΠΚ, σε αντίθεση με το άρθρο 79 ΠΚ που αφορά ενήλικους δράστες. Εάν, παρά τη βαρύτητα της πράξης, η προσωπικότητα του ανηλίκου διαθέτει στοιχεία που καθιστούν τη βελτίωσή του δυνατή σε καθεστώς ελευθερίας, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με μη ιδρυματικά αναμορφωτικά μέτρα.
Ειδικότερα, όσον αφορά στον περιορισμό σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων, θα πρέπει να αιτιολογούνται ειδικώς (και τόσο ως προς τις
συνθήκες τέλεσης όσο και ως προς την προσωπικότητα του ανηλίκου
και τη βαρύτητα της πράξης) η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα της
επιβολής της ιδιάζουσας ποινής κατά της ελευθερίας και βεβαίως να
ελέγχεται με βάση τη ληξιαρχική πράξη γέννησης ή με άλλο επίσημο
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τρόπο ότι ανήλικος έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του.
Επιπρόσθετα, η όποια μορφή στέρησης της ελευθερίας πρέπει
να επιβάλλεται παρουσία και όχι ερήμην του ανήλικου. Στην περίπτωση ιδίως των ανηλίκων κατηγορουμένων που είναι απόντες κατά την
ακροαματική διαδικασία συνιστάται εξαιρετική περίσκεψη ως προς την
επιβολή ιδρυματικού μέτρου, και ιδίως του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να περιορίζεται
στις περιπτώσεις που η πράξη εμπεριέχει βία ή τελείται κατ’ επάγγελμα,
κατ’ εξακολούθηση ή καθ’ υποτροπή. Η απουσία του ανηλίκου από την
ακροαματική διαδικασία και η έλλειψη κοινωνικής έρευνας καθιστούν
ανέφικτη την εξέταση προσωπικότητας, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιβολή του περιορισμού. Αντίθετα, στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει, κατά το δυνατόν, να προτάσσεται η επιβολή του
μέτρου της ανάθεσης της επιμέλειας του ανηλίκου σε επιμελητές ανηλίκων και στη συνέχεια να διατάσσεται από τον αρμόδιο εισαγγελέα η
ανεύρεση του ανηλίκου προκειμένου να ενημερωθεί για την εφαρμογή
του επιβληθέντος μέτρου.
Εξάλλου, στην περίπτωση της επιβολής της ποινής του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων είναι σκόπιμο η άσκηση του
ενδίκου μέσου να αναστέλλει την εκτέλεση της ποινής, ώστε ο ενδιάμεσος χρόνος να αξιοποιείται διαπαιδαγωγικά από τον επιμελητή ανηλίκων και να αυξάνει η πιθανότητα επιβολής αναμορφωτικού μέτρου κατά την εκδίκαση στον β΄ βαθμό.
Τέλος, στην περίπτωση της εκδίκασης μετά τη συμπλήρωση του
ου
18 έτους και της επιβολής της ποινής φυλάκισης διερευνάται επισταμένα η δυνατότητα αναστολής εκτέλεσης της ποινής ακόμη και στην
περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο αντίγραφο ποινικού μητρώου στη
δικογραφία.
III. Θεραπευτικά μέτρα
Η παραπομπή του ανηλίκου σε θεραπευτικό ή άλλο κατάλληλο κατάστημα αποτελεί ιδρυματικού χαρακτήρα θεραπευτικό μέτρο και πρέπει
να επιβάλλεται με φειδώ.
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Εξάλλου, τόσο η έλλειψη ειδικών θεραπευτικών μονάδων για παραβατικούς ανηλίκους με ψυχική ασθένεια, νοητική καθυστέρηση κ.λπ.
(ά. 123 παρ. 1 ΠΚ) όσο και η έλλειψη εξειδικευμένης ομάδας ιατρών,
ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών οι οποίοι απαιτούνται για τη
διάγνωση και γνωμοδότηση προκειμένου να επιβληθούν θεραπευτικά
μέτρα, επιβάλλουν ώστε το δικαστήριο να λαμβάνει υπόψη του κάθε
πρόσφορο αποδεικτικό μέσο και να εξετάζει ενδελεχώς κάθε περίπτωση
που η κατάσταση του ανηλίκου κατηγορουμένου απαιτεί ιδιαίτερη μεταχείριση, ιδίως ψυχιατρικές πραγματογνωμοσύνες, γνωματεύσεις και
βεβαιώσεις από κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα και φορείς. Άλλωστε,
μετά την τροποποίηση του άρθρου 123 ΠΚ, ο δικαστής έχει πλέον στη
διάθεσή του και σειρά εξω-ιδρυματικών μέτρων τα οποία θα πρέπει να
επιλέξει, εφόσον δεν τίθεται σε κίνδυνο η σωματική και ψυχική υγεία
του ανηλίκου ή η ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου.
Αναφορικά με τη διάγνωση της εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες, ότι δηλ. ο χρήστης δεν μπορεί να αποβάλει την έξη με τις δικές του
δυνάμεις, και επειδή από την τέλεση της πράξης μέχρι την εκδίκαση
της υπόθεσης μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει ο ανήλικος να υποστηρίζεται προκειμένου να υποβάλει τον αυτοτελή ισχυρισμό περί τοξικοεξάρτησης και η πραγματογνωμοσύνη να διατάσσεται
έγκαιρα, σύμφωνα και με το άρθρο 30 παρ. 3 Ν. 3459/2006 από τον
διενεργούντα την προανάκριση ή την κυρία ανάκριση.

Μεθοδολογία για την επιλογή και εφαρμογή της αναμορφωτικής μεταχείρισης
Α) Η διενέργεια κοινωνικής έρευνας συνιστά αναγκαίο εργαλείο
για την εκτίμηση της προσωπικότητας του ανηλίκου και την εξατομικευμένη αναμορφωτική μεταχείριση και είναι υποχρεωτική. Η έλλειψή
της πρέπει να συνιστά σπουδαίο λόγο αναβολής της δίκης και πρέπει
να αποθαρρύνεται η εκδίκαση ανηλίκου χωρίς τη σχετική έκθεση και
τη συνακόλουθη πρόταση για την κατάλληλη μεταχείριση, η οποία έχει
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γνωμοδοτικό χαρακτήρα.
Β) Για την αποφυγή του στιγματισμού των ανηλίκων και την αποφόρτιση των δικαστηρίων από την εκδίκαση υποθέσεων χαμηλής ηθικοκοινωνικής απαξίας, η πολιτική της αποχής από ποινική δίωξη χωρίς ή
με την επιβολή αναμορφωτικού μέτρου (ά. 45 Α ΚΠΔ) πρέπει να ενισχυθεί. Ετσι, θα πρέπει κατ’ αρχήν να τυγχάνουν τέτοιας διευθέτησης οι
παραβάσεις του ΚΟΚ, η παράβαση άρθρου 17 ν. 2170/93, η επαιτεία,
οι παραβάσεις υγειονομικής, εργατικής νομοθεσίας και γενικού οικοδομικού κανονισμού. Ειδικότερα, όσον αφορά στις παραβάσεις ΚΟΚ,
οι οποίες και καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της δικαστικής ύλης των
δικαστηρίων ανηλίκων, είναι σκόπιμο η αποχή από την ποινική δίωξη να εφαρμόζεται εφόσον ο ανήλικος προσκομίσει δίπλωμα ικανότητας οδήγησης ή με την επιβολή του μέτρου της επίπληξης ή της παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής ανάλογα
και με τον αριθμό των παραβάσεων που τον βαραίνουν. Αντίθετα, στο
ακροατήριο θα πρέπει να παραπέμπονται μόνο οι πολύ νεαροί ανήλικοι
παραβάτες ΚΟΚ. Εξάλλου, η καταβολή του χρηματικού ποσού μέχρι
1.000 ευρώ είναι σκόπιμο να γίνεται σε φορείς που δραστηριοποιούνται στην κοινωνική αρωγή στο πεδίο της ποινικής δικαιοσύνης (π.χ.
ΕΠΑΝΟΔΟΣ, ΕΠΑ [Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων] κ.λπ.). Στην
περίπτωση του άρθρου 45 Α ΚΠΔ ο επιμελητής ανηλίκων επικουρεί
τον εισαγγελέα και μάλιστα αναλαμβάνει και τη διεξαγωγή κοινωνικής
έρευνας (που καταλήγει σε πρόταση μεταχείρισης) η οποία θεωρείται
απαραίτητη και στην περίπτωση αποχής από την ποινική δίωξη.
Γ) Τα αναμορφωτικά μέτρα, όπως ήδη επισημάνθηκε, εφαρμόζονται από τους επιμελητές ανηλίκων (επιμέλεια, εντατική επιμέλεια, συνδιαλλαγή, αποζημίωση) ή με την προστατευτική τους επίβλεψη (τα λοιπά
μέτρα), όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο από τις Υπηρεσίες Επιμελητών
Ανηλίκων με βάση τις παρατηρήσεις του διενεργούντος την κοινωνική
έρευνα επιμελητή. Σε αυτήν την περίπτωση ο επιμελητής ανηλίκων πρέπει να μεριμνά για την ορθή εφαρμογή του μέτρου και να ενημερώνεται
από τον φορέα υλοποίησής του για την εξέλιξη του ανηλίκου.
Δ) Οι δυσκολίες εφαρμογής αναμορφωτικών και θεραπευτικών μέ-
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τρων αναφέρονται εγγράφως στον αρμόδιο για την επίβλεψη της εφαρμογής τους Εισαγγελέα Ανηλίκων από τον ασκούντα το μέτρο (ή την
προστατευτική επίβλεψη) επιμελητή ανηλίκων ή από τον φορέα όπου
αυτό υλοποιείται, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον Δικαστή Ανηλίκων
που το επέβαλε.
Ε) Για την ενίσχυση της νομικής θέσης του ανήλικου κατηγορουμένου, τόσο κατά την ακροαματική διαδικασία αλλά και κατά την προδικασία, σύμφωνα και με τη διεθνή τάση, ουδεμία κατάθεση λαμβάνεται
από τις αστυνομικές αρχές, κατά την εκτέλεση του ανακριτικού τους
καθήκοντος, από ανήλικο που φέρεται ως δράστης, εάν αυτός είναι
ασυνόδευτος, χωρίς δηλ. την παρουσία προσώπου που έχει τη φροντίδα του. Επίσης η συμπαράσταση από συνήγορο, ή επικουρικά από άλλον κατάλληλο σύμβουλο είναι χρήσιμη και θα πρέπει να επιδιώκεται, η
δε ύπαρξη διερμηνέα επιβάλλεται σε περιπτώσεις αλλοδαπών ανηλίκων
που δεν ομιλούν/ κατανοούν την ελληνική γλώσσα.
ΣΤ) Στις Εισαγγελίες Ανηλίκων, στα Δικαστήρια Ανηλίκων και
στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων τηρούνται και ενημερώνονται πίνακες φορέων για την εφαρμογή των μέτρων και ειδικότερα: μητρώο αναδόχων οικογενειών, πίνακας προστατευτικών εταιρειών και ιδρυμάτων
ανηλίκων, πίνακας φορέων για την παροχή κοινωφελούς εργασίας, πίνακας ψυχολογικών και κοινωνικών προγραμμάτων και ειδικών προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής, πίνακας σχολών επαγγελματικής ή άλλης εκπαίδευσης ή κατάρτισης, πίνακας συμβουλευτικών θεραπευτικών
προγραμμάτων καθώς και πίνακας ιδρυμάτων αγωγής και θεραπευτικών
ή άλλων καταστημάτων που καταρτίζονται με την ευθύνη του αρμόδιου
Τμήματος Πρόληψης Εγκληματικότητας και Κοινωνικής Ένταξης Νέων
του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τη συνδρομή των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και άλλων εξειδικευμένων κοινωνικών φορέων.
Ζ) Τέλος, οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων συνεπικουρούν το
αρμόδιο Τμήμα Πρόληψης Εγκληματικότητας και Κοινωνικής Ένταξης Νέων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και καταβάλλουν προσπάθειες για τη δημιουργία και ανάπτυξη συνεργασιών με τους φορείς για την
προσφορά τέτοιων δυνατοτήτων για τους ανήλικους παραβάτες.
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ΙΙΙ
Αναφορά
Ρούσσου-Εμμανουήλ Παπαδάκη
Αντεισαγγελέως Αρείου Πάγου, ως αντιπροσώπου στο CCPE,
σχετικά με πόρισμα της πλήρους συνεδρίασης αυτού
(δια του κ. Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου)

(η Αναφορά κοινοποιήθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
Ιωάννη Τέντε προς τους Εισαγγελείς Εφετών της χώρας με το υπ’ αρ. πρωτ.
189/18.1.2011 διαβιβαστικό του έγγραφο, ταυτόχρονα με την προαναφερθείσα Εγκύκλιό του περί ανηλίκων)

Α. Εισαγωγή
Την 19-20 Οκτωβρίου 2010 έλαβε χώρα στο YEREVAN Aρμενίας η 5η πλήρης συνεδρίαση (Ολομέλεια) του CCPE [Συμβουλευτικό Συμβούλιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων] με θέμα «Εισαγγελία και
Δικαιοσύνη Ανηλίκων» έπειτα από αίτημα της Επιτροπής Υπουργών
όπως (ενόψει του Ψηφίσματος 2) γνωμοδοτήσει σχετικά με τις «Αρχές της δημόσιας πολιτικής στην δικαιοσύνη ανηλίκων» και εξετάσει,
μεταξύ άλλων, τη θέση των ανηλίκων πριν κατά και μετά τη δικαστική διαδικασία, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ληφθούν υπόψη τα
συμφέροντα των ανηλίκων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής και
τις βελτιώσεις που σχετίζονται με τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι
αρχές προκειμένου να παράσχουν πληροφορίες σε ανηλίκους σχετικά
με τα δικαιώματά τους.
Από τους αντιπροσώπους των κρατών-μελών είχαν σταλεί απαντήσεις (Παράρτημα ΙΙ) επί εκτενούς ερωτηματολογίου, τις οποίες
επεξεργάστηκε η εννεαμελής ομάδα εργασίας που κατήρτισε το σχέδιο της γνωμοδότησης, το οποίο έπειτα από συζητήσεις, συμπληρώσεις και διορθώσεις έλαβε την τελική του μορφή και εγκρίθηκε ομόφωνα με τον τίτλο «YEREVAN DECLARATION» (πρωτότυπο και μετάφραση στο Παράρτημα Ι).
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Β. Επισήμανση, σχόλια
Η διακήρυξη είναι αποτέλεσμα συγκερασμού διατάξεων, νομικών
κειμένων Διεθνών Οργανισμών, Συμβάσεων, Ψηφισμάτων, συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, γνωμοδοτήσεων του CCPE, αποφάσεων του ΕΔΔΑ κ.λπ. (ως εκτίθεται στις υποπαραγράφους) ως επίσης
εμπειριών, απόψεων και κοινών σημείων νομοθεσιών κρατών-μελών.
Είναι σαφείς οι τάσεις για εξέλιξη των νομοθεσιών και άσκηση πολιτικών περισσότερο φιλικών προς τους ανηλίκους και εφήβους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες, το ευάλωτο του χαρακτήρα και τις
ανάγκες τους.
Με παρέμβασή μας, στην εισαγωγή του κειμένου, τέθηκε η παράγραφος 9, η οποία συνιστά στα κράτη-μέλη να λάβουν μέτρα για την
καταπολέμηση των κοινωνικοοικονομικών αιτίων που μπορούν να οδηγήσουν τους ανηλίκους στην παραβατικότητα (όπως ανεργία, έλλειψη
στέγης, μη πρόσβαση στην εκπαίδευση).
Η «Διακήρυξη του Γιερεβάν» δεν είναι ένα απλό κείμενο, διαπνέεται προς τις βασικές-θεμελιώδεις δικαιϊκές αρχές και ανθρώπινες αξίες, σκοπώντας κατ’ ουσίαν στην στήριξη, αρωγή των ανηλίκων προτρέποντας (αρ.14) δικαστικούς, αστυνομικούς, κοινωνικούς φορείς
και εισαγγελείς να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή λόγο του ευάλωτου χαρακτήρα των ανηλίκων, να λαβάνονται υπόψη οι πιθανές ελαφρυντικές περιστάσεις, να αποδεικνύονται μέτρα (αρ. 15) που θα πρέπει να λαμβάνονται κατά περίπτωση, τον τρόπο καταγραφής μαρτυριών, την παρουσία παιδοψυχολόγων κ.λπ. Οι συνεντεύξεις να λαμβάνονται κατά περίπτωση παρουσία του υπευθύνου της γονικής μέριμνας,
να αποφεύγεται η επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση, [να διασφαλίζεται] ο ρόλος που πρέπει να διαδραματίζουν οι εισαγγελείς στην πρόληψη (αποτροπή), οι κυρώσεις να είναι προϊόν εξειδίκευσης (αρ.17) και
να μην αποτελούν απλά τιμωρία ποινικών αδικημάτων ή άλλης έκνομης
συμπεριφοράς, εκπαίδευση προσωπικού, συγκρότηση [εξειδικευμένων
ομάδων ή λειτουργών για την] παραβατικότητα των ανηλίκων, αποφυγή καθυστερήσεων στην διεκπεραίωση των υποθέσεων (αρ. 20), προστασία από την έκθεση στα Μ.Μ.Ε. (αρ.22).
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Κατά το στάδιο προ της δίκης (αρ.24-28) οι εισαγγελείς πρέπει να
ζητούν την συμβουλή κοινωνικών υπηρεσιών ή εξειδικευμένων υπηρεσιών προστασίας πριν από την λήψη αποφάσεων, σχετικά με την άσκηση της δίωξης ή όχι, αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων για την δίωξη.
η προφυλάκιση (αρ. 27) θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως έσχατο μέτρο.
Τα άρθρα 29-32 αφορούν τον τρόπο διεξαγωγής της δίκης και την
ενημέρωση για την κατηγορία, το δικαίωμα του ανηλίκου να ασκήσει
πλήρως την υπεράσπισή του. Όσον αφορά την εκτέλεση (αρ. 31-33)
[τονίζεται η ανάγκη για] χρήση μέτρων εκπαιδευτικών και κοινωνικοποίησης, λήψη υπόψη του συμφέροντος του θύματος, του δημοσίου
συμφέροντος, του συμφέροντος του ανηλίκου, τους στόχους της ποινικής δικαιοσύνης, την στήριξη για την αποφυγή υποτροπής, τις συνθήκες κράτησης.

Γ. Παρατηρήσεις, προτάσεις
α) Σύμφωνα με την ακροτελεύτιο διάταξη του αρ. 34 της Διακήρυξης του Γιερεβάν «Τα Κράτη-Μέλη καλούνται να ελέγχουν τακτικά
την εφαρμογή, στο εθνικό τους σύστημα της Σύστασης Rec (2000)
19 ιδίως όσον αφορά την δικαιοσύνη ανηλίκων, όπως περιγράφεται
στην παρούσα Γνωμοδότηση».
Άποψή μας είναι ότι η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε συνεργασία με την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και Εισαγγελείς περιοχών όπου λειτουργούν είτε καταστήματα κράτησης ή
ιδρύματα-στέγες, να συντάσσει ετήσια έκθεση επί του θέματος, ούτως
ώστε να προκύπτει η τήρηση των προαναφερθέντων, να επισημαίνονται τυχόν δυσλειτουργίες και [να] λαμβάνονται μέτρα άρσεως αυτών
πληροφόρησης του Συμβουλίου της Ευρώπης ευθύς ως τούτο ζητηθεί.
β) Να κοινοποιηθεί η παρούσα με μέριμνα της Εισαγγελίας Αρείου στους κ. κ. Εισαγγελείς οι οποίοι θα πρέπει να δώσουν σχετικές οδηγίες στις αστυνομικές αρχές των περιφερειών τους για τα δικαιώματα
και την μεταχείριση των ανηλίκων παραβατών.
γ) Να κοινοποιηθεί η παρούσα στον κ. Πρόεδρο του Αρείου Πά-
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γου λόγω της αρμοδιότητός του ως προς τους δικαστές ανηλίκων.
δ) Ενόψει συμπληρώσεως 10ετίας από την Rec (2000) 19 τo
CCPE εζήτησε όπως σε κάθε κράτος-μέλος πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σχετικά με τον ρόλο της εισαγγελικής αρχής στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης.
ε) Είναι σκόπιμο η ανωτέρω διακήρυξη να διαβιβασθεί σε υπηρεσίες και φορείς που ενδιαφέρουν οι επί μέρους διατάξεις (όπως Συνήγορο του Παιδιού, Υπουργείο Απασχόλησης, Υπουργείο Παιδείας,
Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων, Τμήμα Εγκληματολογίας Νομικών Σχολών, ΜΚΟ που ασχολούνται με το παιδί, Εθνικό παρατηρητήριο για το παιδί) ώστε πέρα από τις αυτόνομες και παράλληλες δράσεις αυτών να υπάρξουν και συγκλίνουσες δραστηριότητες με την εποπτεία και συντονισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με στόχο την πρόληψη της παραβατικότητας
των ανηλίκων, τη στήριξη όσων είναι ευάλωτοι, όσων υπέπεσαν σε ποινικώς ενδιαφέρουσα συμπεριφορά για την κοινωνική επανένταξη και
αποκλεισμό υποτροπών, κάτι που αποτελεί πρώτιστο χρέος μιας σύγχρονης και με ανθρώπινες αξίες κοινωνίας.
Ο Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου
Ρούσσος – Εμμανουήλ Παπαδάκης
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
CCPE (2010) 1 PROV4
Στρασβούργο, 20 Οκτωβρίου 2010
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
(CCPE)
Γνωμοδότηση αριθ. 5
Εισαγγελική αρχή και δικαιοσύνη ανηλίκων
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΓΙΕΡΕΒΑΝ

Με την επιφύλαξη επίσημων τροποποιήσεων
Η παρούσα Διακήρυξη εγκρίθηκε κατά την 5η συνεδρίαση της
ολομέλειας του CCPE, η οποία έλαβε χώρα στο Ερεβάν στις 19-21
Οκτωβρίου 2010.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΓΙΕΡΕΒΑΝ

Εισαγωγή
1. Το Συμβουλευτικό Συμβούλιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων
(CCPE) συστήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου
της Ευρώπης το 2005, με καθήκον να παρέχει γνωμοδοτήσεις σχετικά
με τη λειτουργία των εισαγγελικών υπηρεσιών και να προωθεί την αποτελεσματική υλοποίηση της Σύστασης Rec (2000) 19, σχετικά με το
ρόλο της εισαγγελικής αρχής στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης.
2. Για το 2010, η Επιτροπή Υπουργών ανέθεσε στο CCPE1, ενόψει του Ψηφίσματος αριθ. 2 για τη φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη2,
να εκδώσει Γνωμοδότηση σχετικά με «τις αρχές της δημόσιας πολιτικής στη δικαιοσύνη ανηλίκων», και να εξετάσει, μεταξύ άλλων, τη θέση των ανηλίκων πριν, κατά και μετά τη δικαστική διαδικασία, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα των ανηλίκων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής και τις βελτιώσεις που
σχετίζονται με τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι αρχές προκειμένου
να παράσχουν πληροφορίες σε ανηλίκους για τα δικαιώματά τους και
την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, συμπεριλαμβανόμενης και της πρόσβασης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
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3. Οι Εισαγγελείς είναι δημόσιες αρχές, οι οποίες, εξ ονόματος της
κοινωνίας και προς το δημόσιο συμφέρον, διασφαλίζουν την εφαρμογή
του νόμου σε περίπτωση που η παραβίαση του νόμου επιφέρει την επιβολή ποινικών κυρώσεων. Με τον τρόπο αυτό, οι εισαγγελείς λαμβάνουν υπόψη τόσο τα ατομικά δικαιώματα όσο και την απαραίτητη αποτελεσματικότητα του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, σύμφωνα με
τη Σύσταση Rec (2000) 19 της Επιτροπής Υπουργών προς τα Κράτη-Μέλη, σχετικά με το ρόλο της εισαγγελικής αρχής στο σύστημα της
ποινικής δικαιοσύνης.
4. Ο ρόλος των εισαγγελέων διαφέρει σημαντικά από το ένα Κράτος στο άλλο και στόχος της παρούσας Γνωμοδότησης είναι να καθοριστούν οι κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να διέπουν τη δράση όλων
των εισαγγελέων που εμπλέκονται στη δικαιοσύνη ανηλίκων. Η παρούσα
Γνωμοδότηση αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι, σε όλες τις διαδικασίες που
αφορούν ανηλίκους, στις οποίες εμπλέκονται εισαγγελείς, εφαρμόζονται ορισμένες θεμελιώδεις αρχές, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το επίπεδο ωριμότητας, ευάλωτου και πνευματικής ικανότητας των ανηλίκων, είτε ως ανηλίκων
που παραβαίνουν το νόμο, είτε ως θυμάτων είτε ως μαρτύρων. Η συμμόρφωση με τις αρχές αυτές εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας,
πράγμα που σημαίνει πριν από τη δίκη, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της απόφασης και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των αποφάσεων που αφορούν ανηλίκους.
5. Σε υποθέσεις που αφορούν ανηλίκους, οι εισαγγελείς θα πρέπει
να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην επίτευξη της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ, αφενός, του συμφέροντος της κοινωνίας και των στόχων της
δικαιοσύνης, και αφετέρου των συμφερόντων, των ειδικών αναγκών
και του ευάλωτου των ανηλίκων.
6. Στα Κράτη στα οποία οι εισαγγελείς έχουν αρμοδιότητες εκτός
του τομέα του ποινικού δικαίου (για παράδειγμα στο οικογενειακό, κηδεμονίας και διοικητικό δίκαιο), θα πρέπει να προωθούν πάντοτε τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες και, ιδίως, τις αρχές που αφορούν
την ειδική προστασία των ανηλίκων, όπως αναφέρεται στην παρούσα
Γνωμοδότηση.
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7. Οι ακόλουθες αρχές εφαρμόζονται όταν αυτές είναι εντός του
πλαισίου των αρμοδιοτήτων των εισαγγελέων και σύμφωνες με το εθνικό τους δίκαιο.
8. Οι αρχές οι οποίες αναφέρονται στην παρούσα Γνωμοδότηση,
σχετικά με τους ανήλικους, μπορούν, επίσης, να εφαρμοστούν και σε
εφήβους.
9. Ακόμη περισσότερο, το CCPE εκφράζει την ευχή να λάβουν
τα Κράτη-Μέλη κατάλληλα μέτρα καταπολέμησης των υπόλοιπων κοινωνικο-οικονομικών αιτίων που μπορούν να οδηγήσουν σε αδικήματα
ανηλίκων (για παράδειγμα, έλλειψη στέγης, ανεργία, έλλειψη εκπαίδευσης).

Έγγραφα αναφοράς
10. Το CCPE έχει συντάξει την παρούσα Γνωμοδότηση με βάση
απαντήσεις από 37 Κράτη-Μέλη, για το ζήτημα αυτό, σε συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο3.
11. Η παρούσα Γνωμοδότηση βασίζεται σε καθολικές4 και περιφερειακές νομοθετικές πράξεις5, συμπεριλαμβανόμενης και της νομολογίας του Δικαστηρίου στο θέμα αυτό6.
12. Η CCPE έλαβε επίσης υπόψη τις εργασίες και τα συμπεράσματα του 7ου Συνεδρίου Γενικών Εισαγγελέων της Ευρώπης (Μόσχα, 2006)7 σχετικά με το «Ρόλο της εισαγγελικής αρχής για την προστασία των φυσικών προσώπων», καθώς και τις Γνωμοδοτήσεις του
CCPE αριθ. 2 σχετικά με τις «Εναλλακτικές της δίωξης λύσεις», αριθ.
3 σχετικά με το «Ρόλο των εισαγγελικών υπηρεσιών εκτός του τομέα
του ποινικού δικαίου» και αριθ. 4 σχετικά με τη «Σχέση μεταξύ δικαστών και εισαγγελέων»8.

Ορισμοί
13. Για τους σκοπούς της παρούσας Γνωμοδότησης, το CCPE
αναφέρεται στους ορισμούς που περιέχονται στην παράγραφο 21 της
Σύστασης Rec (2008) 11, σχετικά με τους Ευρωπαϊκούς Κανόνες για
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ανήλικους παραβάτες που υπόκεινται σε κυρώσεις και μέτρα και το σημείο Ι της Σύστασης Rec (2003) 20, σχετικά με τους νέους τρόπους
αντιμετώπισης της παραβατικότητας ανηλίκων και το ρόλο της δικαιοσύνης ανηλίκων:
(i) «Ανήλικος»: ένα πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών,
(ii) «Ανήλικος δράστης»: ένα πρόσωπο κάτω των 18 ετών, το
οποίο φέρεται να έχει τελέσει ή έχει τελέσει ένα αδίκημα,
(iii) «Παράβαση»: κάθε πράξη ή παράλειψη η οποία παραβιάζει
το νόμο και συνεπάγεται κυρώσεις και αντιμετωπίζεται από
ένα ποινικό δικαστήριο ή οιαδήποτε άλλη δικαστική ή διοικητική αρχή.

Ιδιαιτερότητες της δικαιοσύνης ανηλίκων
14. Στη δικαιοσύνη ανηλίκων θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από όλους τους δικαστικούς, αστυνομικούς και κοινωνικούς φορείς,
λόγω του ευάλωτου των ατόμων που υποβάλλονται σε αυτήν. Σε όλα τα
συστήματα δικαιοσύνης, ο εισαγγελέας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη
την κατάσταση ανηλικότητας των ανηλίκων, τις πιθανές ελαφρυντικές
επιπτώσεις για το επίπεδο ευθύνης τους, λόγω της ανηλικιότητας αυτής και να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματά τους.
15. Τα ακόλουθα μέτρα θα πρέπει, κατά περίπτωση, να λαμβάνονται υπόψη:
■ οπτικές ή ηχητικές καταγραφές μαρτυριών ανηλίκων, συνεντεύξεις ανηλίκων που λαμβάνονται με τη βοήθεια παιδοψυχολόγων, παιδαγωγών, κοινωνικών λειτουργών ή άλλων ειδικών,
■ συνεντεύξεις ανηλίκων που λαμβάνονται, κατά περίπτωση, παρουσία του υπεύθυνου γονικής μέριμνας ή ενός άλλου πρόσωπου, συγγενικού με τον ανήλικο ή των κοινωνικών υπηρεσιών,
■ αίθουσες ανακρίσεων ειδικά προσαρμοσμένες για παιδιά. Ο
αριθμός των συνεντεύξεων των ανηλίκων θυμάτων θα πρέπει
να είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένος,
■ οι συνεντεύξεις πρέπει να πραγματοποιούνται με τρόπους με
τους οποίους θα αποφεύγεται η επαναλαμβανόμενη θυματο-
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ποίηση.
16. Οι εισαγγελείς θα πρέπει να προσπαθούν να προωθούν μέτρα
που στοχεύουν στην αποτροπή της τέλεσης αδικημάτων από ανηλίκους οι οποίοι, λόγω του ευάλωτού τους, είναι πιθανό να τελέσουν αδικήματα. Οι γονείς θα πρέπει να ερωτώνται και να συμμετέχουν στην
εφαρμογή των μέτρων αυτών.
17. Οι κυρώσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την εκπαίδευση, την
κατάρτιση, το προσωπικό περιβάλλον και την προσωπικότητα των ενδιαφερόμενων ανηλίκων και όχι απλά να τιμωρούν τα ποινικά αδικήματα ή
άλλη έκνομη συμπεριφορά. Τα μέτρα τα οποία περιορίζουν την ελευθερία των ανηλίκων θα πρέπει να προσδιορίζονται από το νόμο και να περιορίζονται στις αυστηρές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την προστασία της κοινωνίας.
18. Σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του, ο εισαγγελέας θα πρέπει να
επιδιώκει να διασφαλίσει ότι κάθε επαφή με έναν ανήλικο, ως δράστη,
θύμα ή μάρτυρα, με το σύστημα της δικαιοσύνης θα πρέπει να γίνεται
με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να του επιτρέπει να λαμβάνει τις αναγκαίες
πληροφορίες, με μέσα κατανοητά για την ηλικία του, σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας, το ρόλο των δικαστικών φορέων και τα μέτρα
που λαμβάνονται γι’ αυτόν.
19. Οι εισαγγελείς θα πρέπει να έχουν τα απαραίτητα και κατάλληλα
μέσα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους με ανηλίκους ή τα μέσα αυτά
θα πρέπει να παρέχονται σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες είναι επιφορτισμένες με ανηλίκους. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να παρέχονται
σε αυτές ένα σύστημα προσλήψεων, κατάλληλη εκπαίδευση, καθώς και
το αναγκαίο προσωπικό, μέσα και εξειδικευμένες υπηρεσίες. Επιπλέον,
τα Κράτη-Μέλη θα πρέπει να εξετάσουν τη συγκρότηση εξειδικευμένων ομάδων ή λειτουργών για την παραβατικότητα ανηλίκων.
20. Στις ποινικές έρευνες ή διώξεις και τις λοιπές διαδικασίες που
αφορούν ανηλίκους, οι εισαγγελείς θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο χρονοδιάγραμμα και θα πρέπει να επιδιώκουν να διασφαλίζουν ότι οι υποθέσεις αυτές αντιμετωπίζονται κατά προτεραιότητα και διεκπεραιώνονται χωρίς καμία αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Μια μακρά
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διαδικασία ενδέχεται να επιδεινώσει τις αρνητικές επιπτώσεις του διαπραχθέντος αδικήματος και μπορεί να παρεμποδίσει την ορθή αποκατάσταση τόσο ενός ανήλικου δράστη όσο και ενός ανηλίκου θύματος.
21. Οι εισαγγελείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, σύμφωνα με τα
διεθνή πρότυπα, τα παιδιά τα οποία στερούνται την ελευθερία τους
πρέπει, ως βασικό κανόνα, να διαχωρίζονται από τους ενήλικες και να
έχουν το δικαίωμα να διατηρούν την επαφή με την οικογένειά τους9.
22. Το συμφέρον της κοινωνίας απαιτεί να παρέχονται στα ΜΜΕ
οι αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του δικαστικού
συστήματος10. Ωστόσο, η έκθεση στα ΜΜΕ μπορεί να είναι ιδιαίτερα
επιβλαβής για τους ανηλίκους που εμπλέκονται σε ποινικές έρευνες και άλλες διαδικασίες. Οι εισαγγελείς θα πρέπει, επομένως, να έχουν σαφή επίγνωση της ευθύνης τους να μην αποκαλύπτουν καμία πληροφορία η
οποία θα μπορούσε να παραβιάσει τα δικαιώματα των εμπλεκόμενων
ανηλίκων ή πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε αύξηση
της προκατάληψης τους.
23. Η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εισαγγελέων και η διεθνής
συνεργασία στο ζήτημα της δικαιοσύνης ανηλίκων συνιστώνται ιδιαίτερα11.

Οι ανήλικοι πριν τη δίκη
24. Προκειμένου να έχουν καλύτερη γνώση της κατάστασης των
ανηλίκων οι οποίοι εμπλέκονται σε μια διαδικασία, οι εισαγγελείς θα
πρέπει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, να διαδραματίζουν βασικό
ρόλο στο συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των βασικών παραγόντων
κατά το στάδιο της ποινικής διερεύνησης, π.χ. αστυνομία, επιτήρηση και
κοινωνικές υπηρεσίες.
25. Οι εισαγγελείς θα πρέπει, κατά περίπτωση, να ζητούν τη συμβουλή των κοινωνικών υπηρεσιών, εξειδικευμένων υπηρεσιών προστασίας ανηλίκων, πριν από τη λήψη μιας απόφασης σχετικά με το εάν θα
ασκήσουν δίωξη ή όχι στους εμπλεκόμενους ανηλίκους. Οι εισαγγελείς
θα πρέπει, επίσης, να ζητούν τις συμβουλές τους πριν από τη λήψη μιας
απόφασης σχετικά με την ποινή ή το μέτρο που θα προτείνουν στο Δι-
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καστήριο. Θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν, κατά περίπτωση, τις ειδικές τεχνικές εγκαταστάσεις ακροαματικής διαδικασίας για ανηλίκους και ειδικούς (βλέπε παράγραφο 16 κατωτέρω).
26. Έχοντας κατά νου τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις των
ποινικών και λοιπών διαδικασιών στη μελλοντική ανάπτυξη των ανηλίκων, οι εισαγγελείς θα πρέπει, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για τη δίωξη των ανηλίκων δραστών, όταν αυτές οι εναλλακτικές λύσεις αποτελούν κατάλληλη
δικαστική απάντηση στο αδίκημα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το συμφέρον
των θυμάτων όσο και του ευρύτερου κοινού και με συνέπεια στους στόχους
της δικαιοσύνης ανηλίκων12.
27. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, η προφυλάκιση ανηλίκων θα
πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως έσχατο μέτρο και για το συντομότερο
δυνατό χρονικό διάστημα. Όταν ασχολούνται με ανηλίκους, οι εισαγγελείς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την εξέταση τού αν οι
σκοποί της προφυλάκισης μπορούν να επιτευχθούν μέσω λιγότερο παρεμβατικών μέτρων και να διασφαλίζουν ότι η προφυλάκιση των ανηλίκων θα λαμβάνει χώρα υπό συνθήκες οι οποίες μπορούν να συμβάλουν
στην ελαχιστοποίηση των πιθανών αρνητικών συνεπειών της κράτησης.
28. Θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να οριστούν κατευθυντήριες γραμμές
ή προτάσεις σχετικές με τα κατάλληλα μέτρα για τα διάφορα είδη αδικημάτων ανηλίκων, ώστε να διασφαλίζεται η ισότητα ενώπιον του νόμου.

Οι ανήλικοι στη δίκη
29. Ο στόχος της διασφάλισης της ευημερίας και των συμφερόντων των ανηλίκων, κατά τη διάρκεια της δίκης, θα πρέπει να είναι κοινός για όλους τους εισαγγελείς. Οι εισαγγελείς θα πρέπει να επιδιώκουν
να ελαχιστοποιήσουν τυχόν υπερβολική βλάβη στους παραβάτες, τα
θύματα και τους μάρτυρες από την ποινική διαδικασία, κατά περίπτωση, στις περιπτώσεις στις οποίες μια προστατευτική προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει.
30. Ο εισαγγελέας θα πρέπει να επιδιώκει να διασφαλίσει ότι ο ανή-
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λικος έχει ενημερωθεί για τις κατηγορίες εις βάρος του και είναι σε θέση να
ασκήσει πλήρως την υπεράσπισή του, ώστε ο ανήλικος να μπορεί να δώσει εξηγήσεις και να επωφεληθεί από μια νομική συνδρομή, σε όλες τις
διαδικασίες στις οποίες εμπλέκεται και να είναι σε θέση να μιλήσει ελεύθερα ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.

Εκτέλεση των αποφάσεων που αφορούν ανηλίκους
31. Όσον αφορά στη δικαιοσύνη ανηλίκων, οι εισαγγελείς θα πρέπει, στις περιπτώσεις που αυτό εμπίπτει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
τους, να επιδιώκουν να διασφαλίζουν ότι θα χρησιμοποιούνται, στον ευρύτερο δυνατό βαθμό, εκπαιδευτικά μέτρα και μέτρα κοινωνικοποίησης,
όπως η αποκατάσταση, η εκπαίδευση, η επιτήρηση από κοινωνικές υπηρεσίες, η θεραπεία, η τοποθέτηση σε ειδικές εγκαταστάσεις ανηλίκων, η διαμεσολάβηση, καθώς και η δικαστική εποπτεία, η αναστολή και η υπό
όρους αποφυλάκιση, ενώ, ταυτόχρονα, θα λαμβάνονται υπόψη το συμφέρον του θύματος, το δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον του ανηλίκου,
καθώς και οι στόχοι της ποινικής δικαιοσύνης.
32. Στις περιπτώσεις που αυτό εμπίπτει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, οι εισαγγελείς θα πρέπει να επιβλέπουν τη νομιμότητα
της εφαρμογής όλων των κυρώσεων, καθώς και την εκπαίδευση σε ειδικές
εγκαταστάσεις ανηλίκων και να διενεργούν τακτικές επιθεωρήσεις σε όλα
τα σωφρονιστικά ειδικευμένα ιδρύματα ανηλίκων. Οι επιθεωρήσεις αυτές πρέπει, επίσης, να αφορούν τις εγκαταστάσεις προφυλάκισης ύποπτων ανηλίκων.
33. Οι εισαγγελείς θα πρέπει, στις περιπτώσεις που αυτό εμπίπτει
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, να διασφαλίζουν ότι οι ανήλικοι,
οι οποίοι έχουν τελέσει αδικήματα και οι οποίοι υπόκεινται σε δικαστικά
μέτρα ή κυρώσεις, θα παρακολουθούνται και θα επικουρούνται, ώστε να
αποφευχθεί ο κίνδυνος υποτροπών.
34. Τα Κράτη-Μέλη καλούνται να ελέγχουν τακτικά την εφαρμογή, στο εθνικό τους σύστημα, της Σύστασης Rec (2000) 19, ιδίως
όσον αφορά στη δικαιοσύνη ανηλίκων, όπως περιγράφεται στην παρούσα Γνωμοδότηση.
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http://www.childtrendsdatabank.org/
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ΙΓ.-ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

1.-The Association for the Treatment of Sexual Abusers
http://www.atsa.com
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ΙΕ.-ΒΙΑΙΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

1.-Children's Safety Network National Injury and Violence
Prevention Resource Center
http://www.childrenssafetynetwork.org/
2.-Institute on Violence and Destructive Behavior
http://www.uoregon.edu/~ivdb/
3.-National Youth Violence Prevention Resource Center
http://www.safeyouth.org/
ΙΣΤ.- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ –
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

1.-Be a Mentor
http://www.beamentor.org
2.-Big Brothers Big Sisters of America
http://www.bbbsa.org
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3.-Mentor Girls
http://www.mentorgirls.org
4.-National Mentoring Center
http://www.nwrel.org/mentoring
5.-National Mentoring Partnership
http://www.mentoring.org
Σε επίπεδο βρετανικής βιβλιογραφίας, βλ. τον ιστότοπο: http://
www.homeoffice.gov.uk, όπου περιέχονται εμπεριστατωμένες μελέτες
του βρετανικού Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης (Home
Office) (και) για θέματα εγκληματικότητας και νεανικής παραβατικότητας. Επίσης, υπάρχει ο ιστότοπος: http://www.hmso.gov.uk/acts
για πρόσβαση σε πρόσφατη βρετανική νομοθεσία για ανηλίκους.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗ ΜΕΙΩ ΜΑ
ΚΑΙ ΒΑ ΣΙΚΑ ΔΗ ΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
ΝΕΣΤΟΡΑ ΚΟΥΡΑΚΗ

Ο Νέστωρ Ε. Κουράκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947. Έγγαμος με την αρχιτέκτονα-μηχανικό Ευρυδίκη Κουράκη. Έχουν τρία παιδιά.
Σπουδές: Πτυχίο (με άριστα) Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1971), Πτυχίο Τμήματος Οικονομικών και Πολιτικών
Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1973), Διδακτορικό Δίπλωμα (με άριστα) στο Ποινικό Δίκαιο (Πανεπιστήμιο Φράιμπουργκ
Γερμανίας 1977), Δίπλωμα Ανωτέρων Σπουδών (DEA) Εγκληματολογίας Πανεπιστημίου Παρισίων ΙΙ (1977), Δίπλωμα Ινστιτούτου
Εγκληματολογίας Παρισίων (1979) (με υποτροφίες, αντίστοιχα, της
Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών D.A.A.D. και της
Γαλλικής Κυβέρνησης).
Υπηρετεί στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών από το
1981. Το 1984 έγινε ομόφωνα Υφηγητής Εγκληματολογίας και Σωφρονιστικής και από το 1993 είναι Καθηγητής α΄ βαθμίδας στον Τομέα Ποινικών Επιστημών της Νομικής Σχολής Αθηνών. Πέρα από τα
καθαρώς εγκληματολογικά μαθήματα, πρότεινε τη διδασκαλία τριων
ακόμη νέων μαθημάτων (δίκαιο οικονομικής εγκληματικότητας, αντεγκληματική πολιτική και έμφυλη εγκληματικότητα), θέτοντας έτσι τα
θεμέλια, με τη διδασκαλία και τα δημοσιεύματά του, για την ανάπτυξη
των τριών αυτών ποινικών κλάδων και στη χώρα μας.
Έχει τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών με το βραβείο «Άγιδος
Ταμπακοπούλου» (1974) για την εργασία του «Περί Καταχρήσεως
Δικαιώματος» και από την Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων με το βραβείο «Κ. Τσιριμώκου» (1985) για τη συμβολή του «στην προσπάθεια για την εξύψωση του ποινικού Βήματος».
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Εξελέγη Επισκέπτης Καθηγητής (Visiting Fellow) στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου εργάσθηκε ερευνητικά και συνδιοργάνωσε σεμινάριο αντεγκληματικής πολιτικής μαζί με τον εκεί Καθηγητή Roger Hood (1996, 1997), ενώ έχει ακόμη διατελέσει Επισκέπτης
Καθηγητής σε Πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ιταλίας και έχει προσκληθεί κατ’ επανάληψη στην Κύπρο για διαλέξεις και συμμετοχή σε
συνέδρια. Επίσης, το 2012 εξελέγη τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής
Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, με έδρα το Salzburg Αυστρίας.
Υπήρξε μέλος της Επιτροπής Έκδοσης του νομικού περιοδικού
«Ποινικός Λόγος» (2001-2011) και του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (2004-2011). Επίσης είναι συνδιευθυντής της δίγλωσσης
επιστ. σειράς «Μελέτες Ευρωπαϊκής Νομικής Επιστήμης/ Εuropean
Studies in Law» (εκδ. Α.Ν. Σάκκουλα, από το 1999) και Διευθυντής
του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών (από το 2001). Διετέλεσε ακόμη –
άνευ αμοιβής- ιδρυτικός Πρόεδρος του Κέντρου Επανένταξης Αποφυλακιζόμενων "Επάνοδος", εποπτευόμενου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (2007-2010).
Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης σε δύο Διακομματικές Επιτροπές της Βουλής για το Σωφρονιστικό Σύστημα (1994 και 2009),
και Πρόεδρος της Επιτροπής που εξασφάλισε τα αναγκαία κονδύλια
και προχώρησε στην ανέγερση υπερσύγχρονης εκτυπωτικής και βιβλιοδετικής μονάδας στη Φυλακή Κορυδαλλού (1992-1993). Είναι Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας. Έχει επίσης χρηματίσει μέλος Δ.Σ. του Κεντρικού Επιστημονικού
Συμβουλίου Φυλακών, της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, του
Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), της Ένωσης Σφακιανών και του Συλλόγου Αποφοίτων του Κολλεγίου Αθηνών. Είναι,
ακόμη, μέλος πολλών ελληνικών και ξένων επιστημονικών συλλόγων
και εταιρειών, όπως της Εταιρείας Δικαστικών Μελετών. Έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας για τη «βία στα ελληνικά
γήπεδα» (1986-1988), της οποίας τα πορίσματα παρουσιάσθηκαν σε
έκθεση με τον τίτλο «Report on the incidence and violence at Greek
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sports stadiums» προς την 13η άτυπη διάσκεψη των Υπουργών Αθλητισμού των χωρών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχει επίσης
οργανώσει και διευθύνει επιστημονικές έρευνες για τις φυλακές ανηλίκων (1993-1994), για τις γυναικείες φυλακές (1994-1996), καθώς και
μία επαναληπτική έρευνα (follow-up) για πρώην ανηλίκους κρατουμένους (1999-2002), ήδη, δε ολοκληρώθηκαν υπό την επιστημονική του
ευθύνη μία έρευνα για τις συμμορίες ανηλίκων στην Ελλάδα (20022004) και μία για το πρόβλημα της ευθανασίας (2005-2007). Συμμετέσχε, ως εκπρόσωπος της Ελλάδος, σε συνδιασκέψεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εγκληματολογίας, φυλακών, διαφθοράς, παραβατικών ανηλίκων και αντεγκληματικής πολιτικής. Επίσης έχει λάβει μέρος ως εθνικός εισηγητής σε
συνέδρια της Διεθνούς Εταιρείας Ποινικού Δικαίου και του Διεθνούς
Συνεδρίου Συγκριτικού Δικαίου. Διετέλεσε μέλος των Επιτροπών που
κατήρτισαν τον ισχύοντα Σωφρονιστικό Κώδικα (ν. 2776/1999), τον
αναθεωρημένο νόμο περί Ναρκωτικών (ν. 2161/1993), τον αναθεωρημένο Αθλητικό Νόμο (ν. 3057/2002), καθώς και τους δύο νόμους
για την Αναθεώρηση του Δικαίου των Ανηλίκων (ν. 3189/2003 και ν.
3860/2010).
Έχει συγγράψει μ.ά. τα βιβλία: «Θεωρία της Ποινής» (2008),
«Ποινική Καταστολή» (ε΄ έκδ., 2009 σε συνεργ. με Νικ. Κουλούρη),
«Δίκαιο Παραβατικών Ανηλίκων» (2004), «Τα Οικονομικά Εγκλήματα» (γ΄ έκδ., 2007 σε συνεργ. με Δημ. Ζιούβα), «Εγκληματολογικοί Ορίζοντες» (τ. Α΄, Β΄, β΄ έκδ. 2005), «Σωφρονιστική Νομοθεσία» (με Κ. Δ. Σπινέλλη - δ΄ έκδ., 2001), «Συμβολές στη Μελέτη της Ανακριτικής» (επιμ.) (β΄ έκδ. 2005), «Εμφυλη Εγκληματικότητα. Ποινική και Εγκληματολογική Προσέγγιση του Φύλου» (επιμ.)
(β΄έκδ. 2009), «Κατάχρησις Δικαιώματος» (1978), «Αντεγκληματική Πολιτική» (επιμ. έκδοσης, 4 τόμοι: 1994, 2000, 2002 και 2003,
οι τρεις τελευταίοι με επιμ. Νικ. Κουλούρη), «Έφηβοι Παραβάτες και
Κοινωνία» (δίγλωσση έκδοση στα ελληνικά και αγγλικά, 1998), «Τα
κοινωνικοηθικά όρια του δικαιώματος της άμυνας» (στα γερμανικά,
1978), Κλασικά Ιδεώδη για μια Σύγχρονη Παιδεία (2009), Διαχρο-
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νικές αρχές βυζαντινής στρατηγικής και τακτικής (2012), κ.ά. Έχουν
επίσης δημοσιευθεί περί τις 180 αυτοτελείς εργασίες και μελέτες του
(στα ελληνικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα αγγλικά και τα ιταλικά)
σε επιστημονικά περιοδικά, τιμητικούς τόμους ή πρακτικά συνεδρίων.
ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ:
1.
2.
3.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

Περί της εννοίας του επικίνδυνου εις την δημοσίαν τάξιν, Ποινική
Επιθεώρησις 1: 1970, 783-789.
Αντιθέσεις και Αρμονία, Αθήναι 1971 (σειρά πρώτη δημοσιευμάτων Ελληνικής Ανθρωπιστικής Εταιρείας, αρ. 55), σσ. 27.
Πλάνη και ιδιότητες παρ’ Αριστοτέλει, Νέον Δίκαιον, 27: 1971,
81- 84 και 165-169.
Introduction à l’étude de la criminalité en col blanc, Revue de
Science criminelle, 1974, 765-781.
Réflexions sur la problématique de la criminalité en col blanc,
Revue pénitentiaire et de Droit pénal, 1976, 263-278.
Βάσεις και τάσεις της συγχρόνου αντεγκληματικής πολιτικής,
Ποινικά Χρονικά ΚΗ΄ 1978, 1-11.
Contribution à une analyse pluridisciplinaire de l’infanticide,
Revue pénitentiaire et de Droit pénal, 1978, 345-362.
Zur sozialethischen Begründung der Notwehr. Die sozialethischen Schranken des Notwehrrechts nach deutschem und
griechischem Strafrecht, Baden - Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1978 (Rechtsvergleichende Untersuchungen zur gesamten Strafrechtswissenschaft: Folge 3, Band 4), σσ. 134.
Σχολιασμένη απόδοση στην ελληνική της μελέτης του HansHeinrich Jescheck: Strafrechtsreform in DeutschlandAllgemeiner Τeil, με τίτλο «Η Μεταρρύθμισις του Ποινικού Δικαίου της Γερμανίας, Γενικόν Μέρος», Ποινικά Χρονικά ΚΖ΄
1977, 713-741.
(Individual) Self-Defence, Contribution to the project of an
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18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.
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international Penal Code, πολυγρ. Paris 1977, σσ. 12.
Η κατάχρησις δικαιώματος κατά το ιδιωτικόν και δημόσιον δίκαιον (Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, 1974), Αθήναι: Α. Ν. Σάκκουλας, 1978, σσ. 190.
Βιβλιοκριτική παρουσίαση της εργασίας: Η.-Η. Jescheck/ G.
Grebing (Hrsg.), Die Geldstrafe im deutschen und ausländischen Recht, 1978, Ποινικά Χρονικά Λ΄ 1980, 701-704.
Struktur- und Auslegungsaspekte des angelsächsischen
Strafrechts, Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (GA), 1981,
533-557.
Τα Οικονομικά Εγκλήματα. Βασικά ζητήματα της οικονομικής
εγκληματικότητος και του οικονομικού ποινικού δικαίου, Αθήναι:
Α. Ν. Σάκκουλας 1982 (σειρά «Ποινικά», αρ. 13), σσ. ΧΧ + 274
και νεότερη έκδοση 1998. Το 2007 έγινε σε συνεργασία με τον
Δημ. Ζιούβα τρίτη έκδοση του έργου, το οποίο κυκλοφορεί πλέον
τρίτομο: α' τόμος (Ι) με το γενικό μέρος (σσ. 351), β' τόμος (ΙΙ) με
το ειδικό μέρος (συλλογικό έργο στο οποίο μετέσχαν 10 συγγραφείς: σσ. 487) και γ' τόμος με το παράρτημα κειμένων (σσ. 245).
Συνεργασίες στην «Μεγάλη Γενική Εγκυκλοπαίδεια Υδρία» από
το 1981. Περιλαμβάνονται τα λήμματα: «Βεκκαρίας», «Βρασμός ψυχικής ορμής», «κάθειρξη», «καταναλωτής», «καταστρατήγηση νόμου» κ.λπ.
«Η Ποινική Καταστολή μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος»,
Αθήναι / Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, α΄ εκδ. 1984, σσ. ια΄ +
260˙ β΄ έκδ. 1985, σσ. ιστ΄ + 360 με Πρόλογο Ιωάννη Μιχ. Δασκαλοπούλου. Τέταρτη έκδοση: 2005: ΧΧV+σσ. 495 και πέμπτη
έκδοση 2009: σσ. ΧΧV + 545 (Aθήνα/ Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα) σε συνεργασία με Ν.Κ. Κουλούρη.
Die Möglichkeiten einer kriminalpolitischen Anwendung des
Umgehungsbegriffes, συμβολή στο «Αφιέρωμα στον Αλέξανδρο
Γ. Λιτζερόπουλο», Αθήνα (εκδ. Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών) 1985, τ. Α΄, σελ. 215-271 (με επιλεγόμενα στην ελληνική γλώσσα).
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25. Pour une Ethnopsychologie pénale. Remarques sur les rapports
entre l’ Ethnopsychologie et la Sociologie pénale, περ. L’ Année
sociologique 1982, P.U.F. 1983, 391-414.
26. Conception et principes du Droit pénal économique de la Grèce,
Rapport national (adjoint) - Grèce , Revue Internationale de
Droit pénal, 54: 1983, τευχ. 1 & 2, 331-370.
27. Wirtschaftsdelikte in Griechenland: Erscheinungsformen
und Kriminalpolitik, in: Karlhans Liebl (Hrsg.), Internationale Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Wirtschaftskriminalität, Phaffenweiler: Centaurus Verlagsgesellschaft, 1987, 73-86.
28. Οικονομικά Εγκλήματα και Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στο συλλογικό έργο «Επιλογή Ειδικών Ποινικών Νόμων. Σύντομες ερμηνευτικές παρατηρήσεις» με εκδ. επιμέλεια του Τομέα Ποινικών Επιστημών στο Τμήμα Νομικής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα / Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας
1985, 52-74.
29. Οι σύγχρονες προοπτικές της Εγκληματολογίας, «Αρμενόπουλος» ΛΗ΄ 1985, 925-928= Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, Α΄,
2005, 51-61.
30. Ανήλικοι Παραβάτες και Ποινική Δικαιοσύνη. Σκέψεις για μια
επανεξέταση του ισχύοντος ποινικού δικαίου των ανηλίκων, Νομικό Βήμα 34: 1986, 175-179.
31. Το «έγκλημα» της αλητείας (άρθρο 480 Ποιν. Κ.). Σκέψεις γύρω από ένα πρόβλημα της αντεγκληματικής μας πολιτικής, Δελτίο Εγκληματολογικής Ενημέρωσης», 1: 1986 , τευχ. 2, σελ. 3-8
= Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, Α΄, 2005, 103-114.
32. Συνεργασίες στην «Επιθεώρηση Νομολογίας», Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1982-1998 (π.χ. το λήμμα « Τύπος - Ποινικό Δίκαιο»).
33. Βιβλιοκρισίες: G. Kaiser / Η. - J. Kerner / Fr. Sack / H.
Schellhoss (Hrsg.), Kleines Kriminologisches Wörterbuch,
1985 και A. Eser / B. Huber (Hrsg.), Strafrechtsentwicklung in
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34.
35.

36.

37.

38.
39.
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Εuropa, 1985, «Δ.Ε.Ε» 1986/1= Εγκληματολογικοί Ορίζοντες
Α΄, 1991, 229-235.
Εισαγωγικές παρατηρήσεις στην απόφ. 96 της 9.4/ 8.6 1981 του
ιταλ. Συντ. Δικαστηρίου, «Αρμενόπουλος» Μ΄ 1986, 836-837.
Ποινικό Δίκαιο και Ουτοπία. Ανακοίνωση που έγινε στο VI Διεθνές Ανθρωπιστικό Συμπόσιο της Ελληνικής Ανθρωπιστικής
Εταιρείας, 1984, «Πρακτικά» του Συμποσίου, 1986, σελ 151160 = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 2005, 3-16) (πρβλ. και
κατωτ., αρ. 69).
Έκθεση για τη Βία στα Ελληνικά Γήπεδα. Πορίσματα από επτά ειδικότερες έρευνες και γενικά συμπεράσματα. Συμβολή στον Τιμητικό Tόμο που εκδόθηκε από το «Πάντειον» Πανεπιστήμιο στη
μνήμη του Ηλία Δασκαλάκη, Αθήνα 1992, σελ. 295-440 (βλ. τα
πορίσματα αυτά με τους σχετικούς πίνακες και στο συλλογικό έργο "Αθλητισμός – Βία – Θυματοποίηση – Προστασία", Πρακτικά
Συμποσίου Ελληνικής Εταιρείας Θυματολογίας, 19.2.2001, Αθήνα 2002, 24 – 177). Τα πορίσματα αυτά παρουσιάσθηκαν επίσης σε έκδοση με τίτλο «Report on the Incidence of Violence
at Greek Sports Stadiums» προς την 13η Άτυπη Διάσκεψη των
Υπουργών Αθλητισμού των Χωρών Μελών του Συμβουλίου της
Ευρώπης (Αθήνα, 31.5- 2.6. 1988) και προς το «Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αντιμετώπιση της Βίας στα Γήπεδα» (Αθήνα, 1719.2.1989).
Η Αποκλιμάκωση της Ποινικής Καταστολής. Όροι και όρια (συμβολή στον Τιμητικό Τόμο « Μνήμη Ν. Χωραφά, Η. Γάφου, Κ.
Γαρδίκα», του οποίου ο Ν. Κουράκης είχε και την εκδοτική επιμέλεια, τ. Β΄, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, 1986, 153- 185
= Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 98-130.
Περί Βίας, εις: του ιδίου, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Β΄
1991 (1989), 21-79 και σε νεότερη μορφή στο έργο Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Β΄, 2005, 19-39.
Φυλακή και Βία: Βίοι Παράλληλοι, Εισήγηση κατά τη διάρκεια
εκδήλωσης της Ελληνικής Εταιρείας Θυματολογίας και του Ερ-
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41.

42.

43.
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γαστηρίου Εγκληματολογίας της Νομικής Σχολής Θράκης την
16.5.1990 στην Αθήνα, «Πρακτικά» της Ημερίδας με θεματικό τίτλο «Σχέσεις δράστη - θύματος από θυματολογική σκοπιά»,
Αθήνα / Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας 1991, 73-121= Ποινικά
Χρονικά ΜΑ΄ 1991, 129-158 = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες
Α΄, 1991, 3-46= Μελέτες προς τιμήν του καθηγητή Αθαν. Κανελλοπούλου, τ. Β΄, Πειραιάς 1992, 1149-1194, όπου και «Υστερόγραφο για τις Ελληνικές Φυλακές».
Προσωρινή κράτηση: δυσλειτουργίες ενός θεσμού (Με αφορμή την Συμβ. Πλημ. Θεσ. 1429/1986), Ποινικά Χρονικά ΛΣΤ΄
1986, 625-629 = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 199210.
Εισαγωγή στη Δικαστική Γραφολογία, Έγκλημα και Κοινωνία ,
Α΄ 1987, 99-107 = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 211226 = Συμβολές στη Μελέτη της Ανακριτικής, 2005, (κατωτ., αρ.
143), 155-182.
Παραδόσεις Δικαστικής Ψυχολογίας, τευχ. Α΄ (από κοινού με
τον Ι. Μ. Δασκαλόπουλο) Αθήνα / Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας,
1987 = Συμβολές στη Μελέτη της Ανακριτικής, 2005, (κατωτ.,
αρ. 143), 21-47.
Η ποινική καταστολή στο κατώφλι του 21ου Αιώνα. Επτά προτάσεις για ένα εναλλακτικό είδος ποινής, Έγκλημα και Κοινωνία, Α΄
1987, 131-132 = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 47-50.
Σύγχρονος πολιτισμός και ανομία των νέων. Συμβολή στον Τιμητικό Τόμο «Προσφορά στον Γεώργιο Μιχαηλίδη - Νουάρο»,
Αθήνα / Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας 1987, τ. Β΄, 117 - 139 =
Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 75 - 97.
Επιμέτρηση της ποινής και στιγματισμός του εγκληματία (παρέμβαση στο Α΄ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελλην. Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, 30.11- 1.12.1985, στα «Πρακτικά» του Συνεδρίου,
Αθήνα: Αφοί Π. Σάκκουλα, 1987, 227-228).
Το Γερμανικό Ποινικό Δίκαιο (γενική μεταφραστική επιμέλεια,
επεξεργασία συγκριτικών πινάκων και συγγραφή ορισμένων
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από τις συγκριτικές παρατηρήσεις στην ελληνική έκδοση του έργου του H.- H. Jescheck, Das Strafrecht der Bundesrepublik
Deutschland, Eine Einführung), Αθήνα: Α. Ν. Σάκκουλας, 1987
(στη σειρά «Ποινικά» αρ. 25).
Προσφορά και έργο του Ι. Μ. Δασκαλόπουλου, με αφορμή τον
πρόσφατο θάνατό του (από κοινού με την Κ. Δ. Σπινέλλη), Ποινικά Χρονικά ΛΖ΄ 1987, 689-691.
Wirtschaftsdelikte in Griechenland. Erscheinungsformen
und Kriminalpolitik, in: Karlhans Liebl (Hrsg.), Internationale Forschungsegebnisse auf dem Gebiet der Wirtschaftskriminalität, Pfaffenweiler: Centaurus, 1987, 73-86.
Προλεγόμενα στο έργο «Πλάτωνος Νόμοι» (απόδοση Βασ. Μοσκόβη), Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1988, τ. Α΄, 1-6 και σε αναθεωρημένη μορφή με τον τίτλο «Η ποινική επικαιρότητα των
πλατωνικών “Νόμων”», στον συλλογικό τόμο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Φιλοσοφική και Νομική Σχολή), Πλάτωνος Νόμοι,
Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου (7-8.5.2001),
Αθήνα / Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, 2003, 23-29 = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Α΄, 2005, 17 - 25.
Το πρόβλημα της ποινικής καταστολής στο έργο του Μισέλ Φουκώ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, ειδικό τεύχος 68 Α: 1988:
Αφιέρωμα στον Ηλία Δασκαλάκη, 130-149 = Εγκληματολογικοί
Ορίζοντες, Α΄ 1991, 141-160 = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ.
Α΄, 2005, 115-140 και σε περίληψη ως επίμετρο στην ελληνική
μετάφραση του έργου του Φουκώ «Surveiller et punir » (Επιτήρηση και Τιμωρία), εκδ. Ράππα, Αθήνα 1989, 411-427.
Ναρκωτικά και ελληνική πραγματικότητα. Εισαγωγή στο έργο
«Ο Τοξικομανής Εγκληματίας» του Λάμπρου Καράμπελα, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1988, 21-67 και -σε αναθεωρημένη μορφή- στο έργο Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 108 – 138,
στο περ. «Επίκεντρα» , τευχ. 72, Αθήνα 1993 και σε νεότερη επικαιροποιημένη μορφή στο έργο Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ.
Β΄, 2005, 73-112.
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52. Σκέψεις για το πρόβλημα της σύγχρονης τρομοκρατίας, Ελληνική Επιθεώρηση Εγκληματολογίας, τεύχ. 1: Ιούνιος 1988, 123131 = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 179-187.
53. Εισαγωγικό σημείωμα και παρουσίαση (στα γαλλικά) αποσπασμάτων της μελέτης του Δημητρίου Βικέλα «Le Philhellénisme
en France», περ. «Τα Ψαρά», Απρ. - Ιουν. 1988, 14-17.
54. Προς κατάργηση της θανατικής ποινής: Παλαιότερες εξελίξεις
και σύγχρονες προοπτικές, Ελληνική Επιθεώρηση Εγκληματολογίας, τεύχ. 2, Δεκέμβριος 1988, 58-68 = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 188-198.
55. Εισαγωγικό Σημείωμα στο έργο του Cesare Beccaria «Περί αδικημάτων και ποινών» (μετάφραση Αδαμάντιου Κοραή), Αθήνα:
Νομική Βιβλιοθήκη, 1989, σελ. ΙΧ-ΧΧΙΙ.
56. Βιβλιοκρισία στο έργο των Κ.Δ. Σπινέλλη/ Αγλ. Τρωιάνου-Λουλά, Δίκαιο Ανηλίκων. Ποινικές ρυθμίσεις και εγκληματολογικές
προεκτάσεις, Ποινικά Χρονικά ΛΗ΄ 1988, 335-336.
57. Δυνατότητες σύγκλισης της ποινικής με την αστική διαδικασία.
Παρέμβαση στο Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, 28 - 29.11.1987, στα «Πρακτικά» του Συνεδρίου, Αθήνα: Αφοί Π. Σάκκουλα, 1989, 142-145.
58. Ο θεσμός του ασύλου στις αρχαίες ελληνικές πολιτείες, περ.
«Πρόσφυγες», έκδοση της Υπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων
Εθνών για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, τευχ. 2, Ιούλιος 1989,
17-18 = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Α΄, 2005, 31-36.
59. Εισαγωγικό Σημείωμα στο έργο του Jean - Paul Marat «Σχέδιο
Ποινικής Νομοθεσίας» (μετάφραση Αλέξανδρου Σινιόσογλου),
Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1990, σελ. ΙΙΙ-ΙΧ.
60. Σωφρονιστική νομοθεσία (3η έκδοση 1995 από κοινού με την
Κ. Δ. Σπινέλλη και σε συνεργασία με τον Ν. Κουλούρη και τον
Ν. Τσούλο), Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, (α΄ έκδ. 1990, β΄ έκδ.
1992, δ΄ έκδ. 2001). Στις σελίδες 75-106 του έργου αυτού δημοσιεύεται η μελέτη του σ. «Συνολική αποτίμηση και σύνδεση με
το παρελθόν του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση
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των Κρατουμένων» (αναδημοσίευση της μελέτης στα «Σύγχρονα Θέματα» τεύχ. 41 - 42, Ιούνιος 1990, 82-92).
Δίκαιο Ανηλίκων και Δικαιώματα του Ανθρώπου, Παλαιότερες
και νεότερες τάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εισήγηση προς
το 42ο Διεθνές Σεμινάριο Εγκληματολογίας (Αθήνα 18-22.12.
1989), Πρακτικά του Σεμιναρίου με θεματικό τίτλο «Η στέρηση
της ελευθερίας στο ποινικό σύστημα και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου», Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1991, 387-419 (με γαλλική περίληψη) = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 51-74 =
Τιμητικός Τόμος «Χαριστήρια» στον Καθηγητή Ιωάννη Δεληγιάννη, τρίτος μέρος, Θεσσαλονίκη 1992, 591- 616.
Δικαιώματα του κατηγορουμένου στην στρατιωτική δικαιοσύνη,
Παρέμβαση στο Γ΄ Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού
Δικαίου, 1 - 2 .12 .1989, στα «Πρακτικά» του Συνεδρίου, Αθήνα: Αφοί Π. Σάκκουλα, 1991, 132-147 = Νομικό Βήμα 38: 1990,
401-411.
Έκθεση για την πρόσφατη εξέλιξη της εγκληματικότητας στην
Ελλάδα, «Χρονικά» Εργαστηρίου Εγκληματολογίας και Δικαστικής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Θράκης, τχ. 1, Ιανουάριος
1991, 35-46.
Αιτιολογική Έκθεση και σχέδιο Νόμου με τίτλο «Σωφρονιστικός Κώδικας» που καταρτίστηκαν από Επιτροπή των καθηγητών Στ. Αλεξιάδη, Ι. Πανούση και Αν. Καθηγητή Ν. Ε. Κουράκη
με συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Δικαιοσύνης έπειτα από σχετική απόφαση του τότε Αντιπροέδρου της
Κυβερνήσεως και Υπουργού Δικαιοσύνης Αθαν. Κανελλόπουλου,
«Χρονικά» Εργαστηρίου Εγκληματολογίας και Δικαστικής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Θράκης, τευχ. 2, Μάρτιος 1991, σσ.
263.
Η εργασία των κρατουμένων σε αναζήτηση μιας ταυτότητας. Σκέψεις με αφορμή το Νέο Σχέδιο Σωφρονιστικού Κώδικα 1991,
«Χρονικά» Εργαστηρίου Εγκληματολογίας και Δικαστικής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Θράκης, τευχ. 3, Δεκ. 1991, 49-78.
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66. Η ουσιαστική έννοια του εγκλήματος ως έρεισμα για τη διάκριση γνησίων και μη γνησίων ποινών (ανακοίνωση στην Ημερίδα
που έγινε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών την 31.10.1991 εις μνήμην
του καθηγητή Ιωάννη Δασκαλόπουλου), «Υπεράσπιση», τόμος 2/1992, 269-278 και σε επικαιροποιημένη μορφή στο έργο,
Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Α΄, 2005, 71-83.
67. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 54-63γ ν. 2190/1920
(ποινικές διατάξεις ανωνύμων εταιρειών), στο συλλογικό έργο
«Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρείας» με επιμέλεια της ύλης από
τον Ευάγγελο Περάκη, τόμος Ιβ΄, σελ. 503-518, Αθήνα: Νομική
Βιβλιοθήκη, 1992 = «Πρακτικά του Δ΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου
της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δίκαιου», Θεσσαλονίκη 1991,
Αθήνα: Αφοί Π. Σάκκουλα, 1993, 131-151.
68. Ποινικοί νόμοι «εν λευκώ» και αρχή της αναδρομικότητας (ά.
2 και 3 ΠΚ) (Σχόλια στην ΑΠ 1382/1990), Ποινικά Χρονικά
ΜΑ΄ 1991, 577-580.
69. L’ Εthnopsychologie entre la Sociologie pénale et le Droit
pénal, στον Τόμο "Εγκληματολογία και Ευρωπαϊκή Αντεγκληματική Πολιτική, Προσφορά Τιμής στην Αγλαΐα Τσήτσουρα", Αθήνα/Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2009, σελ. 383 – 452 (μαζί με
σύντομη ελληνική περίληψη του γαλλικού κειμένου).
70. Ενημερωτικό σημείωμα για τη διεθνή επιστημονική κίνηση των
ποινικών επιστημών, Ποινικά Χρονικά ΜΑ΄ 1991, 126-127.
71. Βιβλιοκρισίες σε έργα των H. - H. Jescheck, A. Eser / B. Huber,
A. Eser / K. Cornils, J. Meyer, K. D. Kerameus / Ph. J. Kozyris,
Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, σελ. 227-229, 235-248.
72. Συγγραφή λημμάτων για την εγκυκλοπαίδεια «Πάπυρος - Λαρούς - Μπριτάννικα» από το 1987. Λήμματα: «θανατική ποινή» (τ. 27, 268-270), «θρασύτητα κατά της αρχής» (τ. 28,
249), «καταδολίευση δανειστών» (τ. 32, 321-322), «κλοπή»
(τ. 34, 158-160), «ληστεία» (τ. 38, 272-273), «μέτρα ασφαλείας» (τ. 42, 69-70), «μικτά ορκωτά δικαστήρια» (τ. 42, 183
επ.), «ορκωτά δικαστήρια» (τ. 44, 148-149), «ποινή» (τ. 49,
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397 επ.), «ποινικό δίκαιο» (τ. 50, 7-8), «σωφρονιστική» (τ. 56,
269 επ.), «σωφρονιστικό σύστημα» (τ. 56, 270), «τοξικομανία
- ναρκωτικά» (τ. 57, 329 επ.).Τα λήμματα αυτά επικαιροποιήθηκαν στη νεότερη έκδοση του 2007: "θανατική ποινή" (τ. 23, 135 –
140),"θρασύτητα κατά της αρχής" (τ. 24, 51 – 53), "καταδολίευση δανειστών" (τ. 28, 14 – 16), "κλοπή" (τ. 29, 270 – 274) κ.λπ.
Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄ (σε συνεργασία με την Αγλ.
Τρωιάνου - Λουλά): Θεωρία και Πρακτική της Ποινικής Καταστολής (σσ. 264), Β΄: Ειδικά Εγκληματολογικά Θέματα (σσ.
154), Αθήνα / Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, 1991.
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις, Βιβλιογραφία και Επιμέλεια Νομολογίας για την Προσωρινή Κράτηση στο συλλογικό έργο «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Σχόλια - Νομολογία» με εκδοτική ευθύνη των Χ. Καλαντζή, Γρ. Καλφέλη, Λ. Καράμπελα, Νεστ. Κουράκη και Λ. Μαργαρίτη, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1992, 340382.
Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 50-78 και σχολιασμός των
άρθρων 50-58 ΠΚ, στο συλλογικό έργο «Συστηματική Ερμηνεία
Ποινικού Κώδικα» που εκδίδεται από τους Καθηγητές Γ. -Α. Μαγκάκη, Ν. Ανδρουλάκη, Κ. Σταμάτη, Δ. Σπινέλλη και Α. Ψαρούδα
- Μπενάκη˙ αυτοτελές τεύχος: Αθήνα: Αφοί Π. Σάκκουλα, 1993,
σσ. 165 και, σε επικαιροποιημένη μορφή, ως μέρος του συλλογικού έργου: τ. Α΄, άρθρα 1-133, Αθήνα: Δίκαιο και Οικονομία/
Π.Ν. Σάκκουλας, 2005, 797-911.
Η εξέλιξη της εγκληματικότητας στη σημερινή Ελλάδα, περ.
«Αστυνομική Επιθεώρηση», Σεπτ. 1993, 562-566 και Οκτ.
1993, 626-631.
Crime in Modern-Day Greece: An Overview (National Report),
περ. «Χρονικά» Εργαστηρίου Εγκληματολογίας και Δικαστικής
Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Θράκης, τχ. 8, Δεκ. 1993, 61-80.
Βιογραφίες επιφανών Σφακιανών: Γεώργιος Πυρουνάκης, εφημ.
«Τα Σφακιά», 74/ Νοέμβ. 1993 - Γεν. 1994, 11 και 75/Μάρτ.-Μάης 1994, 18.
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79. Αντεγκληματική Πολιτική (εκδοτική επιμέλεια), Αθήνα: Α. Ν.
Σάκκουλας (σειρά «Ποινικά», αρ. 42), 1994, σσ. 486. Στις σελ.
407-424 δημοσιεύεται η μελέτη του σ. «Προτάσεις για τον εξανθρωπισμό και εξορθολογισμό του σωφρονιστικού μας συστήματος».
80. Έκθεση για την Κατάσταση στις Ελληνικές Φυλακές και τις Δυνατότητες Βελτίωσης του Σωφρονιστικού Συστήματος της Χώρας (η Έκθεση καταρτίσθηκε από τη Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Εξέταση του Σωφρονιστικού Συστήματος της Χώρας, με επιστημονικούς συνεργάτες τον Νέστορα
Κουράκη και τον Ιάκωβο Φαρσεδάκη), Αθήνα: Τυπογραφείο της
Βουλής, 1994, σσ. 47.
81. Μνήμη Βασίλη Μοσκόβη: Ο Λυσίας και η εποχή μας, περ. «Ερμής» (περιοδικό του Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών,
τχ. 28, Μάιος 1994, 21-22 = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Α΄,
2005, 27-29).
82. Alternative Penal Sanctions in Greece (National Report), στο
περ. «Asset Protection and Financial Crime», τ. 2: 1994, 257264 = Revue Hellénique de Droit International, 47:1994, 437444.
83. Επιμέλεια Νομολογίας και Βιβλιογραφία των άρθρων 1-120 ΠΚ
στο συλλογικό έργο «Ποινικός Κώδικας, Σχόλια - Νομολογία»
με εκδοτική ευθύνη των Π. Κακκαλή, Νέστ. Κουράκη, Αντ. Μαγγανά και Ιάκ. Φαρσεδάκη, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1995,
145-836. Στις σελίδες 23-34 δημοσιεύεται η μελέτη του σ. «Πολιτεύματα, Συντάγματα και Άσκηση της Εξουσίας στη Νεότερη
Ελλάδα». Νεότερη επικαιροποιημένη έκδοση: 2000.
84. Έρευνα στις Ελληνικές Φυλακές. Α΄: Τα Σωφρονιστικά Καταστήματα Ανηλίκων Κορυδαλλού και Κασσαβέτειας (από κοινού
με τη Φωτεινή Μηλιώνη και Ερευνητική Ομάδα Φοιτητών της
Νομικής Σχολής Αθηνών), Αθήνα - Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας
(σειρά «Ποινικά», αρ. 44), 1995, σσ. 431.
85. Το αίνιγμα της αρχαίας Ελίκης, περ. «Περισκόπιο της Επιστή-
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μης», τχ. 188, Οκτ. 1995, 36-49 (πρβλ. και κατωτ., αρ 92).
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Τιμητικό Τόμο για την τ. Α΄, Αθήνα: εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη,
2003, 251-273.
137. Οι αντίστοιχες προς εκείνες των άρθρων 203, 207, 340, 345, 346,
296 ΑΚ πράξεις του δικαίου των δημοσίων έργων ως γενεσιουργοί λόγοι αξιώσεων του εργολάβου για τόκους και ανατοκισμό,
γνωμοδότηση από κοινού με τον Καθηγητή Κώστα Ε. Μπέη και
τον Δικηγόρο Ευάγγελο Κ. Μπέη, περ. Δίκη 34: 2003, 480-505.
138. Απαράδεκτο και αβάσιμο αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής
αναφορικά με την ισχύ διαταγής βρετανικού δικαστηρίου κατά
τον ΚανΕΚ/44, γνωμοδότηση από κοινού με τον Καθηγητή Κώστα Ε. Μπέη, περ. Δίκη 34: 2003, 934-946.
139. Αλλοδαποί, μεταναστευτική πολιτική και εγκληματικότητα, περ.
Ποινικά Χρονικά ΝΓ΄ 2003, 577-583 = Τιμητικός Τόμος «Χαριστήριος» για τον Δημήτριο Γ. Νιάνια, Αθήνα: Α.Α. Λιβάνης,
2006, 207-221 = Εταιρία Δικαστικών Μελετών (εκδ. επιμ.), Μετανάστευση και Δίκαιο, Αθήνα/ Κομοτηνή, 2007, 119 - 138.
140. Αντεγκληματική πολιτική ΙΙΙ (εκδ. επιμ. με τη συνεργασία Νικ.
Κ. Κουλούρη), Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2003 (σειρά «Ποινικά», αρ. 61).
141. Αντεγκληματική Πολιτική ΙV (εκδ. επιμ. με τη συνεργασία Νικ.Κ.
Κουλούρη), Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2003 (σειρά
«Ποινικά», αρ. 62).
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142. Προλεγόμενα στο βιβλίο της Α. Τρωιάνου – Λουλά: Έγκλημα και
Μεταφυσική, Αθήνα - Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, 2004, 11-12.
143. Ο Ανδρέας Λασκαράτος ως πολιτικός και η συμμετοχή του στις
εκλογές για την 9η Ιόνιο Βουλή, συμβολή στον συλλογικό τόμο
της Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών «Ανδρέας Λασκαράτος: 100 χρόνια από τον θάνατό του (1901-2001)», Αργοστόλι, 2004, 129-134.
144. Η νέα ελληνική νομοθεσία για τους παραβατικούς ανηλίκους (ν.
3189/2003) -Από τη θεσμοθέτηση (law in books) στην εφαρμογή (law in action), περ. Ποινικός Λόγος 1/2004, 1-6 = Τιμητικός
Τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, «Δημοκρατία - Ελευθερία Ασφάλεια, Ι», Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα, 2005, σελ.
401-410.
145. Η ελληνική δημόσια τάξη ως λόγος αποκλεισμού της εκτελεστότητας αλλοδαπής απόφασης, γνωμοδότηση από κοινού με τον
Καθηγητή Κώστα Ε. Μπέη και τους Δικηγόρους Ευάγγελο Ν.
Κουράκη και Ευάγγελο Κ. Μπέη, περ. Δίκη 35: 2004, 280-295.
146. Έρευνα για την αναίρεση των ποινικών αποφάσεων του Αρείου
Πάγου, από κοινού με τη δικηγόρο Ναταλία Παπανικολάου, περ.
Ποινικός Λόγος, 6/2004, σελ. 2499-2510.
147. Νεαροί κρατούμενοι μετά την αποφυλάκισή τους: Τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν, τα ποσοστά υποτροπής και η περαιτέρω πορεία τους μέσα στην κοινωνία, από κοινού με την Αντεισαγγελέα
Πρωτοδικών Ευγενία Σταθουλοπούλου και την Εγκληματολόγο Δικηγόρο Φωτεινή Μηλιώνη, περ. Ποινικός Λόγος, 6/2004, σελ.
2895-2912. Πρβλ. και τη συναφή εργασία: Προβλήματα υποτροπής νεαρών κρατουμένων. Πορίσματα επαναληπτικής (followup) έρευνας του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών
Ερευνών (Πανεπιστήμιο Αθηνών), από κοινού με την Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Ευγενία Σταθουλοπούλου, εις: Στράτου Γεωργούλα (επιμ.), Η εγκληματολογία στην Ελλάδα σήμερα. Τιμητικός Τόμος για τον Στέργιο Αλεξιάδη, Αθήνα: Εκδ. ΚΨΜ, 2007,
45 – 55 και εις: Κ.Δ. Σπινέλλη (επιμ.), Στηρίζοντας τον Ανήλικο
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Παραβάτη. Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2007, 143-159.
148. Τεχνικά αποθέματα, ασφαλιστική τοποθέτηση και ποινικές ευθύνες στο Δίκαιο της Ιδιωτικής Ασφάλισης, στον Τιμητικό Τόμο
"Μνήμη Μιχαήλ Μηνούδη", Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2004, σελ. 317-331.
149. Δίκαιο Παραβατικών Ανηλίκων, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2004 (σσ. 434).
150. Ομιλία κατά την τελετή επίδοσης τιμητικού τόμου στον καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Διονύσιο Δ. Σπινέλλη, εις: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επίσημοι Λόγοι - Πρυτανεία Γεωργίου Μπαμπινιώτη (2000-2003), τ. 33ος (από 1.9.2001 έως 31.8.2002), Αθήνα
2005, σελ. 707-712 = Ν.Ε. Κουράκη (επιμ.), Οι Ποινικές Επιστήμες στον 21ο Αιώνα. Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Διονύσιο Σπινέλλη, τ. Β΄ Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2001,
σελ. 1314-1319.
151. Δήμιοι και Θανατικές Εκτελέσεις, περ. Ε-Ιστορικά, τχ. 231
(8.4.2004), 6-12.
152. Η συμμετοχή των πολιτών στην αντιμετώπιση του εγκλήματος
και τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας, περ.
Ποινικός Λόγος 2/2005, σελ. 393-396. Πρβλ. εισήγηση με τίτλο «Τοπικά συμβούλια πρόληψης παραβατικότητας», στα Πρακτικά Ημερίδας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων
Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Μεσσηνίας (Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Μεσσηνίας) με θέμα:
«Κοινωνική πολιτική των ΟΤΑ - Δράσεις κοινωνικής υποστήριξης του ευρύτερου πληθυσμού και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων», Καλαμάτα, Ιούνιος 2005, σελ. 81-86.
153. Επιμέλεια του συλλογικού έργου: Συμβολές στη Μελέτη της
Ανακριτικής, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2005 (α΄
έκδ. 2004) και συγγραφή των εκεί μελετών "Προβλήματα Ανακριτικής στο Ελληνικό Δίκαιο της Απόδειξης" (σελ. 21-47 –
πρβλ. ανωτ., αρ. 35) και "Εισαγωγή στη Δικαστική Γραφολογία"

Βιογραφικό σημείωμα

737

(σελ. 155-182 – πρβλ. ανωτ., αρ. 41 και 42).
154. Δικαστικές πλάνες και αποζημίωση των θυμάτων τους. Με αφορμή τη συμπλήρωση 5ετίας από την εισαγωγή της νέας νομοθεσίας, περ. Ποινικός Λόγος, 6/2005, 1885-1888. Επίσης, με επικαιροποιημένη μορφή και τίτλο: "Δικαστικές Πλάνες και Αποζημίωση των Θυμάτων τους", στον Τιμητικό Τόμο για τον Καθηγ.
Μιχ.Π. Σταθόπουλο, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2010,
σελ. 1233-1238.
155. Επιμέλεια του συλλογικού έργου: Εμφυλη Εγκληματικότητα.
Ποινική και εγκληματολογική προσέγγιση του φύλου, Αθήνα/
Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2006 και συγγραφή των Προλεγομένων του τόμου, αυτόθι, σελ. 15- 30.
156. Η «Φόνισσα» του Παπαδιαμάντη «μεταξύ της θείας και ανθρώπινης δικαιοσύνης». Μια εγκληματολογική προσέγγιση, συμβολή στον Τιμητικό Τόμο Γενέθλιον Αποστόλου Γεωργιάδη, Αθήνα
- Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, τ. ΙΙ, 2006, 2689-2720.
157. Ασφάλεια και Ελευθερία. Τα μεταξύ τους στατικά και δυναμικά
όρια, περ. Νομικό Βήμα, 54 (2006), 1217-1226 και εις: Χ.Μ. Ζαραφωνίτου (επιμ.), (Αν)ασφάλεια, Αντεγκληματική Πολιτική και
Δικαιώματα του Ανθρώπου, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας,
2007, 15-33.
158. Θέσεις γύρω από την αναθεώρηση των κυρώσεων και σωφρονιστικών θεσμών του Ποινικού Κώδικα, περ. Ποινικός Λόγος,
1/2006, σελ. 3-10 και στον Τιμητικό Τόμο για την Καθηγήτρια
Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, Αθήνα: Α.Ν. Σάκκουλας , 2008, σελ.
1261 – 1274.
159. Επιμέτρηση της Ποινής και Αντεγκληματική Πολιτική, περ.
Ποινικά Χρονικά ΝΖ΄ 2007, 289-295 και σε γαλλική απόδοση:
Le prononcé de la peine et les Droits de l' Homme, εις: Alice
Yotopoulos – Marangopoulos (dir.), Droits de l' Homme et
Politique anticriminelle, Athènes/Komotini/Bruxelles, 2007,
31 - 52. Επίσης, με τίτλο "Επιμέτρηση της ποινής και Δικαιώματα
του Ανθρώπου", στον Τιμητικό Τόμο για τον Καθηγητή Αργύριο
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Καρρά, Αθήνα: Α.Ν. Σάκκουλας, 2010, σελ. 79-95.
160. Το ποινικό δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας υπό το πρίσμα του νέου
εταιρικού και χρηματιστηριακού δικαίου (ν. 3016/2002, 3340/
2005 και 3604/ 2007) (από κοινού με τον Δημ. Ζιούβα), περ.
Ποινικός Λόγος, 1/ 2007, 5 – 29 και στο συλλογικό έργο του ιδίου σε συνεργ. με Δημ. Ζιούβα "Τα Οικονομικά Εγκλήματα, ΙΙ"
Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας 2007, 117 – 170 (πρβλ.
ανωτ., αρ. 21).
161. Ενταξη αλλοδαπών στην Ελλάδα, Παρατηρήσεις με την ιδιότητα
του συντονιστή αυτής της θεματικής ενότητας σε Συνέδριο που
διοργανώθηκε στην Κομοτηνή από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (28 – 29.11.2006), εις: Αθ. Π.
Συκιώτου (επιμ.), Αλλοδαποί στην Ελλάδα: Ενταξη ή Περιθωριοποίηση; , Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2007, 105 – 108.
162. To πρόβλημα της ανεπαρκούς αιτιολογίας κατά την επιμέτρηση
της ποινής, περ. Ποινικός Λόγος, 3/2007, 545-548=Αγγ. Πιτσελά (επιμ.), Ο δρόμος προς τη Δικαιοσύνη, Συνέδριο προς τιμή
του Ομότιμου Καθηγητή Στέργιου Αλεξιάδη, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2012, 61-67 (επικαιροποιημένη μορφή).
163. Επιμέλεια του συλλογικού έργου: Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης
της Παραβατικότητας, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας,
2007 και συγγραφή Προλεγομένων του τόμου, σελ. 7 – 11.
164. Επιμέλεια (από κοινού με την Κ.Δ. Σπινέλλη) του συλλογικού έργου: Ευθανασία: Ενα Ακανθώδες Ζήτημα, Αθήνα/ Κομοτηνή:
Α.Ν. Σάκκουλας, 2007, και τελική θεώρηση της εισαγωγής και
της Εκθεσης των Πορισμάτων του τόμου, σελ. 9 – 15, 17 – 62.
165. Μέριμνα για τους αποφυλακιζόμενους. Η σημαντικότερη προϋπόθεση για μείωση της υποτροπής, αλλά και για μια αντεγκληματική πολιτική με ανθρώπινο πρόσωπο, περ. Ποινικός Λόγος, 2/
2008, σελ. 253 – 257 = Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Στέργιο Αλεξιάδη, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα, 2010, σελ.
517-525.
166. Θεωρία της Ποινής. Μια Εισαγωγή, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: Εκδ.

Σάκκουλα, 2008 (σσ. 215).
167. Αποκάλυψη των "σκανδάλων" με αθέμιτα τεχνολογικά μέσα και
προστασία της αξίας του ανθρώπου, περ. Δίκαιο Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΔιΜΕΕ), 5: 2008, 299 – 302.
168. Εγκλημα και εγκληματολογία μέσα από την προοπτική του
2020..., περ. Νέοι, Εγκλημα και Κοινωνία (έκδοση του Εργαστηρίου Κοινωνιολογίας της Νεότητας, του Ελεύθερου Χρόνου και
του Αθλητισμού, Παν/μιο Αιγαίου), τχ. 1, Νοέμβριος 2008, σελ.
20 – 23.
169. Strafrecht und Utopie, συμβολή στον Τιμητικό Τόμο (Festschrift)
για τον Καθηγητή Manfred Seebode, De Gruyter Verlag, 2008,
3 – 13 (για το ελληνικό κείμενο αυτής της μελέτης, βλ. ανωτ., αρ.
35)
170. Die Rolle des Kriminologen bei der Gestaltung der Kriminalpolitik, συμβολή στον Τιμητικό Τόμο (Festschrift) για τον Καθηγητή Klaus Tiedemann, Carl Heymanns Verlag, 2008, 1577
-1581 (για το ελληνικό κείμενο αυτής της μελέτης, βλ. ανωτ., αρ.
110).
171. Επιμέλεια (από κοινού με τον Χρ. Τσουραμάνη και συντονισμό
της Μαρίας Γαλανού) του έργου "Οδηγός Εγκληματολογικής Βιβλιογραφίας", Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2008.
172. Μορφές σχολικής βίας και δυνατότητες αντιμετώπισής της, εις:
περ. Ποινικά Χρονικά, ΝΘ΄2009, 865 – 871 = Θεόδ. Β. Θάνος
(επιμ.), Παιδική Παραβατικότητα και Σχολείο. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, Ωδείο Ρεθύμνου (1.4.2009), Αθήνα: Εκδ.
Τόπος, 2009, 85–115 = ηλεκτρονικό εγκληματολογικό περιοδικό
www.theartofcrime.gr, τεύχος 11, Ιούλιος 2009 = (εν μέρει) Ειδική Επιτροπή Μελέτης των Ομάδων Ενδοσχολικής Βίας (επιμ.
Αλίκης Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου), Ομαδική Βία και Επιθετικότητα στα Σχολεία, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2010, σελ.
259 – 272, με τίτλο μελέτης: "Δυνατότητες αντιμετώπισης της
οργανωμένης σχολικής βίας (bullying)".
173. Επιμέλεια (από κοινού με την Ντόρα Περτέση) του συλλογικού
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έργου: Οι βίαιες πράξεις και η λογική τους, Α.Ν. Σάκκουλας,
2009.
174. Επιμέλεια (από κοινού με τη Χριστίνα Ζαραφωνίτου) της παρουσίασης και των πορισμάτων διενεργηθείσας έρευνας με θέμα "(Αν)
ασφάλεια, Τιμωρητικότητα και Αντεγκληματική Πολιτική", Α.Ν.
Σάκκουλας, 2009 –στο ίδιο πλαίσιο βλ. και το δημοσίευμα «Ο
φόβος του εγκλήματος στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και οι
τάσεις αυστηροποίησης της ποινικής καταστολής», περ. «Ποινικός Λόγος», 2008, 1007-1015.
175. Το μέλλον της εγκληματικότητας και η εγκληματολογία του μέλλοντος υπό τη σκιά της παγκοσμιοποίησης, περ. Ποινική Δικαιοσύνη και Εγκληματολογία, τχ. 2: Οκτώβριος 2009, 67 – 73.
176. Hans-Heinrich Jescheck, In memoriam, περ. Ποινικά Χρονικά,
ΝΘ΄ 2009, 959.
177. Κλασικά Ιδεώδη για μια Σύγχρονη Παιδεία, Αθήνα: Ροές/ Δοκίμια, 2009 (σσ. 162)
178. Δυνατότητες αξιοποίησης στοιχείων του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στη σύγχρονη νομική σκέψη, Συμβολή στον Τιμητικό Τόμο για την Καθηγήτρια Καλλιόπη Δ. Σπινέλλη, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2010, 1239 – 1260. Σημειώνεται ότι ο Νέστωρ Κουράκης ήταν επίσης ο επί κεφαλής της Συντακτικής Επιτροπής για την έκδοση αυτού του Τιμητικού Τόμου.
179. 12 + 1 Αναγκαίες Βελτιώσεις της Ποινικής Νομοθεσίας περί
Ανηλίκων Δραστών, περ. "Ποινικός Λόγος", τχ. 3/ 2009, σελ.
395 – 397 = ηλεκτρονικό εγκληματολογικό περιοδικό www.
theartofcrime.gr, τεύχος 13, Φεβρουάριος 2010.
180. (Αν)Αξιοπιστία των αστυνομικών στατιστικών;, ηλεκτρονικό
εγκληματολογικό περιοδικό www.theartofcrime.gr, τεύχος 14,
Απρίλιος 2010.
181. Ηγέτες σε Εποχή Κρίσης. Οι "κόκκινες γραμμές" που ένας πολιτικός πρέπει απαρέγκλιτα να τηρεί, εφημ. "Βήμα", ειδικό ένθετο
"Βήμα Ιδεών", 5.6.2010, σελ. 22.
182. Η προσέγγιση της ρυθμιστικής αρχής (ΕΣΡ) στο ζήτημα της
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χρηματοδότησης του κινηματογράφου από τους τηλεοπτικούς
σταθμούς, περ. Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
(ΔιMEE), 7:2010, 494-497.
183. The Future of Criminality and the Criminology of Future under
the Shadow of Globalization, Συμβολή στον Τιμητικό Τόμο για
τον Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη,
τ. ΙΙ, 2010, 1873-1887.
184. Εισαγωγικά στη Γυναικεία Εγκληματικότητα, εφημ. "Βήμα", ειδικό ένθετο "Βήμα Ιδεών", 6.11.2010, σελ. 23-24.
185. Εθισμός στο Διαδίκτυο, ηλεκτρονικό εγκληματολογικό περιοδικό
www.theartofcrime.gr, τεύχος 16, Νοέμβριος 2010
186. Διαμεσολάβηση, συνδιαλλαγή και εξώδικη επίλυση ποινικών διενέξεων, συμβολή στο συλλογικό έργο: Θεόδ. Π. Θάνου (επιστ.
επιμ.), Η Διαμεσολάβηση στο Σχολείο και την Κοινωνία, Αθήνα:
Πεδίο, 2011, 141-148.
187. Χτυπώντας τις ρίζες της βίας στη σύγχρονη Ελλάδα, ηλεκτρονικό
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