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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

η παρούσα έρευνα ανταποκρίνεται στην ανάγκη της εταιρείας προστασίας ανηλίκων Θεσ-

σαλονίκης (ε.π.α.Θ.) και του Συλλόγου Φίλων εθελοντών (ΣΦε) να αξιοποιήσουν και να

βελτιώσουν τις δομές τους για την επαρκή πρόληψη και αντιμετώπιση της νεανικής πα-

ραβατικότητας. η νεανική παραβατικότητα είναι ένας ευρύς όρος που αποδίδεται στους

ανήλικους κάτω των 18 χρόνων, που παραβαίνουν με τις πράξεις τους το νόμο. Οι πράξεις

αυτές μπορεί να αφορούν παραβάσεις ποινικών διατάξεων νόμων όπως είναι η παρά-

βαση του κώδικα Οδικής κυκλοφορίας, αλλά και σοβαρά αδικήματα όπως είναι οι διαρ-

ρήξεις, οι κλοπές, κλπ. η παραβατικότητα φαίνεται να προσδιορίζεται από το νομικό

πλαίσιο και την πρακτική της παραβίασης των εκάστοτε νόμων, αλλά αφορά, εξίσου, την

ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων των νέων και διασταυρώνεται με ζητήματα υπευθυ-

νότητας και ηθικής τάξης. Οι νέοι με παραβατική συμπεριφορά κρίνονται ότι δεν ανταπο-

κρίνονται σε ηθικές και νομικές απαιτήσεις του υπάρχοντος κάθε φορά κοινωνικού

συστήματος. Υπάρχει συστηματική κλινική έρευνα και βιβλιογραφία ότι τα παιδιά/νέοι με

παραβατική συμπεριφορά αντιμετωπίζουν σύνθετα ψυχοκοινωνικά προβλήματα, όπως

είναι η φτώχεια, οι δύσκολες οικογενειακές σχέσεις, πιθανή χρήση ουσιών, απουσία υπο-

στηρικτικού κοινωνικού δικτύου, και κοινότητες χωρίς συνοχή (Abrams, 2006. Cocozza,

1992. Mincey, Maldonado, Lacey & Thompson, 2008) και συχνά η πλειοψηφία των αντι-

κοινωνικών / παραπτωματικών συμπεριφορών του νέου αναφέρονται σε πρωϊμες απο-

στερητικές εμπειρίες στο πλαίσιο αναφοράς του. η συνάντησή μας με τα συγκεκριμένα

παιδιά και εφήβους καλείται να λάβει υπόψη της την διπλή μετάβαση τους: το πέρασμα

τους από την εφηβεία στην ενηλικίωση και την ένταξη ή καλύτερα την είσοδο τους –εκ

νέου–, σε ένα κοινωνικό σύστημα, χωρίς την ιδιότητα της παραβατικότητας (Altschuler, &

Brash, 2004). 

το παρόν κείμενο αρχικά αναφέρει, συνοπτικά, το πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας

προστασίας ανηλίκων και του Συλλόγου Φίλων-εθελοντών. 





το Πλαισιο λειτουρΓιασ τησ εταιρειασ 
Προστασιασ ανηλικων Θεσσαλονικησ
(ε.Π.α.Θ.) & η συνερΓασια με τον 
συλλοΓο Φιλων εΘελοντων ε.Π.α.Θ.

η εταιρεία προστασίας ανηλίκων Θεσσαλονίκης (ε.π.α.Θ.), όπως και οι υπόλοιπες εται-

ρείες στην ελλάδα, είναι Νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εποπτευόμενο και επιχο-

ρηγούμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ιδρύθηκε με το νόμο Ν.2724/1940, αμέσως μετά την ίδρυση του θεσμού των Δικαστηρίων

ανηλίκων.  Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου προεδρεύει Δικα-

στικός ή εισαγγελικός Λειτουργός. τα μέλη του Δ.Σ., τα οποία διακρίνονται για την ειδική

μόρφωση και την κοινωνική ευαισθησία τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου και

η συμμετοχή τους σε αυτό είναι τιμητική και άμισθη. η αποστολή της ε.π.α.Θ. είναι η

ενεργή συμβολή στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της πα-

ραβατικότητας των ανηλίκων, που εμφανίζουν αντικοινωνική ή παραβατική συμπεριφορά

ή κινδυνεύουν να γίνουν δράστες αξιόποινων πράξεων, λόγω ακατάλληλου ή ανύπαρ-

κτου οικογενειακού περιβάλλοντος ή άλλων συνθηκών ή αιτιών. 

Ο Σύλλογος Φίλων - εθελοντών ε.π.α.Θ. είναι ένα Σωματείο που ιδρύθηκε το 1998 με

στόχο να συνδράμει το έργο της ε.π.α.Θ.. Συγκεκριμένα έχει τους παρακάτω στόχους: 

▸ ανάπτυξη του εθελοντισμού με την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας υλικής και ηθι-

κής, προκειμένου να ενισχυθούν και υλοποιηθούν οι σκοποί και τα έργα της εταιρίας

προστασίας ανηλίκων Θεσσαλονίκης (ε.π.α.Θ.).

▸ ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικά απομονωμένοι και

αποκλεισμένοι ανήλικοι, ανήλικοι σε κίνδυνο και ανήλικοι παραβάτες.

▸ ενεργοποίηση των μελών του Συλλόγου για τη κάλυψη των αναγκών των κοινωνικά

απομονωμένων και αποκλεισμένων ανηλίκων που τελούν υπό την προστασία της

ε.π.α.Θ. σε εκπαίδευση, στέγη, σίτιση, ψυχολογική υποστήριξη , κοινωνική και ερ-

γασιακή ένταξη.

▸ ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων

αυτών.

▸ ανάπτυξη επαφών με άλλες οργανώσεις που επιδιώκουν αντίστοιχους στόχους.

▸ Υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών για τη στήριξη των κοινωνικά

αποκλεισμένων νέων.
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▸ ανάπτυξη κάθε άλλης δράσης για τη στήριξη των νέων αυτών. 

▸ Οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων Δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά

της ε.π.α.Θ. (ανήλικοι παραβάτες) από το 1998 έως σήμερα.
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η μελετη

η συγκεκριμένη μελέτη είχε ως σκοπό να αξιολογήσει την λειτουργία και τον ρόλο των

υπηρεσιών της ε.π.α.Θ. ως προς την κοινωνική ένταξη νέων με παραβατική συμπερι-

φορά για την βελτίωση των πρακτικών της και την ανάπτυξη/ενίσχυση της πολιτικής της.

Στα πλαίσια της αξιολόγησης, η ερευνητική ομάδα συνεργάστηκε με όλους τους εμπλε-

κομένους στην ε.π.α.Θ.: με τους νέους που φοιτούν στα εργαστήρια δημιουργικής απα-

σχόλησης, με τους εθελοντές και τους υπευθύνους των εργαστηρίων, με δικαστικούς

επιμελητές που συνεργάζονται με την ε.π.α.Θ., καθώς και με φορείς κοινωνικής πολιτικής

στην κοινότητα που συναντούν τα παιδιά και τους νέους σε κίνδυνο παραβατικής συμ-

περιφοράς και τις οικογένειές τους. κατά συνέπεια, οι βασικοί στόχοι της έρευνας αφο-

ρούν την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων αποκατάστασης που

εφαρμόζει η ε.π.α.Θ., τις απόψεις όλων των εμπλεκομένων ως προς τον ορισμό, τις ερ-

μηνείες και τις πρακτικές αντιμετώπισης και κοινωνικής ένταξης των νέων με παραβατική

συμπεριφορά και τα όρια της διεπαγγελματικής συνεργασίας για την ενδυνάμωση του

συγκεκριμένου πληθυσμού. επισημαίνουμε ότι η παρούσα μελέτη συνομιλεί με τις κυ-

ρίαρχες ρητορικές σχετικά με την δαιμονοποίηση της νεανικής παραπτωματικότητας ως

μιας νέας και διαφορετικής μορφής σε πληθυσμούς αστικών κέντρων ιδιαίτερα υποβαθ-

μισμένων, με ένα ανεπαρκές σύστημα απονομής δικαιοσύνης και με αυξημένο φόβο της

κοινής γνώμης για την εγκληματική συμπεριφορά σε συνθήκες οικονομικής κρίσης

(Merlo & Benekos, 2003). Οι προτεινόμενες θεωρίες ένταξης και αποκατάστασης που αφο-

ρούν την νεανική παραβατικότητα εμπλέκουν ζητήματα ηθικής τάξης, συγκρουόμενων

θεωρητικών προσεγγίσεων, διλήμματα μεταξύ τιμωρίας και επανόρθωσης και πρακτικές

παραδοχές. η αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας εμπεριέχει εξ ορισμού διερ-

γασίες κανονικοποίησης και είναι σημαντικό να διευρύνεται σε επιλογές και πρακτικές

που περικλείουν το νόημα της ζωής των νέων και τις αξίες τους, και επιτρέπουν την ανά-

δυση ταυτοτήτων πέραν από αυτήν της παραβατικότητας. 

Υπενθυμίζουμε ότι οι υπάρχουσες δράσεις της ε.π.α.Θ. αφορούν κυρίως α) την υπο-

δοχή των νέων με παραβατική συμπεριφορά σε συνεργασία με τους επιμελητές ανηλίκων,

β) την ψυχοκοινωνική τους στήριξη και την ένταξή τους σε εργαστήρια δημιουργικής απα-
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σχόλησης, με στόχο την κοινωνική και εργασιακή επανένταξη, καθώς και γ) τη διαμόρ-

φωση κοινών στόχων και προσδοκιών των εμπλεκομένων φορέων ως προς το τι θεωρείται

επαρκής και αξιόπιστη στήριξη των ανήλικων νέων με παραβατική συμπεριφορά. 

η παρούσα έρευνα αποτέλεσε ένα πλαίσιο συστηματικής διερεύνησης, αναστοχαστι-

κής πρακτικής και επικοινωνίας που αφορά τις διαδρομές των ανηλίκων από την επαφή

τους με τα δικαστήρια, προς την διασύνδεση τους μέσω των δικαστικών επιμελητών με

την ε.π.α.Θ., την υποδοχή τους από τον φορέα, και την ένταξη τους στα εργαστήρια δη-

μιουργικής απασχόλησης. Σημειώνουμε ότι το παρόν κείμενο αφορά την αρχική επεξερ-

γασία των πλούσιων ερευνητικών δεδομένων και στηρίζεται σε μια πρώτη καταγραφή

των λόγων που αρθρώνουν οι συμμετέχοντες, καθώς καλούνται να συζητήσουν τις δυ-

νατότητες και τις δυσκολίες του ρόλου τους, ως προς την κατανόηση της νεανικής παρα-

βατικότητας. Μέσα από την προκαταρκτική καταγραφή των ευρημάτων προτείνονται

αποτελεσματικές πρακτικές για τρόπους ζωής των νέων (με εμπειρίες παραβατικότητας),

με σταθερές συναισθηματικές σχέσεις, με κοινωνική στήριξη, γνωστικές ικανότητες και μια

αίσθηση ζωής με νόημα (Greenwood, et al., 1996. Losel, 2010).
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μεΘοδολοΓια

μέθοδος και συμμετέχοντες 

η έρευνα έθεσε ως κεντρικό στόχο την αξιολόγηση της λειτουργίας της εταιρείας προστα-

σίας ανηλίκων, μέσα από τις υπάρχουσες δομές, δραστηριότητες και συνεργασίες της.

Υιοθέτησε την ποιοτική προσέγγιση για την διερεύνηση των βασικών ερευνητικών ερω-

τημάτων που αφορούν τα εξής: 1.την επαφή των συμμετεχόντων με το σύστημα απονο-

μής δικαιοσύνης και την εμπειρία τους από αυτό, 2.τις δυνατότητες και τις δυσκολίες της

κοινωνικής επανένταξης των νέων, μέσω των προγραμμάτων που υλοποιεί η ε.π.α.Θ. και

3. τις ερμηνείες των συμμετεχόντων για την παραβατική συμπεριφορά των ανήλικων και

τις προσδοκίες για το μέλλον τους . 

τα τελευταία χρόνια, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ύπαρξη ποιοτικών προσεγγίσεων

για την διερεύνηση της παραβατικής συμπεριφοράς (Redding, 2003. Peterson-Badali et

al., 2001). είναι σαφές ότι η συστηματική υιοθέτηση ποσοτικών μεθόδων οδηγεί στην αξιο-

λόγηση συγκεκριμένων δεικτών της παραβατικής συμπεριφοράς. Οι ποσοτικές προσεγ-

γίσεις, ωστόσο, δεν μπορούν να ερμηνεύσουν σε βάθος τους τρόπους με τους οποίους

οι ανήλικοι με παραβατική συμπεριφορά κατανοούν και δικαιολογούν τις επιλογές τους

και τις συνέπειές τους, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους οι διεργασίες επανένταξης

που υιοθετούν συγκεκριμένοι φορείς, όπως η ε.π.α.Θ., συνδέονται με αποτελεσματικές ή

ανεπιτυχείς καταλήξεις για τις ζωές των ανηλίκων παραβατών και των οικογενειών τους.

τις περισσότερες φορές, τα ποιοτικά δεδομένα χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά στο

συγκεκριμένο ερευνητικό πεδία, για να “χρωματίσουν” τα ποσοτικά ή “σκληρά” δεδομένα

(Miller, 2005. Sander, Sharkey, olivarri, Tanigawa, et al., 2010). Γνωρίζουμε, ωστόσο, ότι

η ανάπτυξη υποδειγματικών και επιτυχημένων παρεμβάσεων προϋποθέτει την κατα-

νόηση και την νοηματοδότηση των συγκεκριμένων εμπειριών που συνδέονται με την πα-

ραβατική συμπεριφορά, τόσο από την πλευρά των ανηλίκων, όσο και από την πλευρά

των φορέων που καλούνται να ανταποκριθούν στα αιτήματα και τις ανάγκες τους. η πα-

ρούσα μελέτη επέλεξε τις ομάδες εστίασης και τις ατομικές συνεντεύξεις για την διερεύνηση
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των απόψεων των συμμετεχόντων και την ανατροφοδότηση των βασικών ερευνητικών

ερωτημάτων. Για τις ανάγκες της μελέτης, διεξήχθηκαν 5 ομάδες εστίασης με συμμετέχον-

τες: α) δύο ομάδες των εθελοντών εκπαιδευτών (Ν=28), οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για την

εκπαίδευση των νέων στα εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης β) μια ομάδα επιμε-

λητών ανηλίκων (Ν=5) που συνεργάζονται συστηματικά με την ε.π.α.Θ. για την κοινωνική

ένταξη των νέων γ) μια ομάδα γονέων ανηλίκων με παραβατική συμπεριφορά που πα-

ρακολουθούν τα εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης (Ν=3), δ) μια ομαδική συνέν-

τευξη με δυο επαγγελματίες που δουλεύουν στην κοινότητα (Ν=2), με σημαντική εμπειρία

από τις μορφές της νεανικής παραβατικότητας στα σχολεία και ε) μια ομάδα των ανήλικων

ατόμων που συμμετέχουν στα εργαστήρια της ε.π.α.Θ. (Ν=10). Οι ομάδες εστίασης στη-

ρίχθηκαν σε έναν οδηγό συνέντευξης με βασικούς άξονες τον ρόλο των συμμετεχόντων

ως προς την κατανόηση και την αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας, τις ερμηνείες

τους για την σοβαρότητα και την έκταση του φαινομένου, και τις δυνατότητες και δυσκο-

λίες ένταξης των νέων με παραβατική συμπεριφορά στα πλαίσια του συγκεκριμένου

φορέα (βλέπε παράρτημα). 

διαδικασία συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων

η συγκρότηση και η διεξαγωγή των ομάδων εστίασης έγινε κατά την περίοδο Μαΐου -

ιουνίου 2015. Οι ομαδικές συνεντεύξεις διαρκούσαν από 60-90 λεπτά, με δεδομένη την

ανώνυμη συλλογή των δεδομένων και την τήρηση της αρχής της εμπιστευτικότητας. Οι

πληροφορίες χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για τους στόχους του προγράμματος. Οι

συζητήσεις μαγνητοφωνήθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη των συμμετεχόντων και απομα-

γνητοφωνήθηκαν, ώστε να γίνουν επαναληπτικές αναγνώσεις, απαραίτητες για την ανά-

λυση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων (Wood & Kroeger, 2000). Σε αρκετές

περιπτώσεις , η μαγνητοφώνηση δεν ήταν ιδιαίτερα πετυχημένη (χαμηλός ήχος ή ταυτό-

χρονες ομιλίες) και δεν ήταν δυνατόν να καταγραφεί ο λόγος των ομιλητών. η ανάλυση

στηρίχθηκε στην θεματική ανάλυση περιεχομένου (Braun & Clarke, 2006. Joffe, 2012) και

έγινε με την βοήθεια του NVivo 7 (λογισμικό για την ποιοτική ανάλυση) συνοπτικά ως

εξής: Οι ερευνητές εισήγαγαν τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα των συνεντεύξεων στο

λογισμικό, όπου και τα καταχώρησαν ως ξεχωριστά αρχεία, τα επεξεργάστηκαν και τα δια-

χειρίστηκαν ως προς τις πληροφορίες που περιείχαν. Σε κάθε συνέντευξη μετά από πολ-

λαπλές αναγνώσεις εντοπίστηκαν τα ερμηνευτικά ρεπερτόρια στο λόγο των

συμμετεχόντων. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια των εξελιγμένων μηχανών αναζήτησης του

προγράμματος, δημιουργήθηκαν καινούργιες κατηγορίες (nodes) για κάθε ρεπερτόριο.

Σε κάθε κατηγορία εντάχθηκαν τα αντίστοιχα αποσπάσματα από τα απομαγνητοφωνη-

μένα κείμενα. Οι πολλαπλές αναγνώσεις των αρχικών κειμένων των συνεντεύξεων και των
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νέων κατηγοριών καθώς και η συνεχής ανατροφοδότηση από την ανάγνωση της βιβλιο-

γραφίας οδήγησαν σε ομαδοποίηση κατηγοριών και αποσπασμάτων (sets of nodes), σε

αναγνώριση νέων ρεπερτορίων, σε κατάργηση κάποιων ή σε μετακίνηση αποσπασμάτων

σε διαφορετική κατηγορία. η θεματική ανάλυση αναζήτησε τα έκδηλα νοήματα, έτσι όπως

δηλώνονται στο περιεχόμενο των λεγομένων των συμμετεχόντων, παράλληλα με μια αρ-

χική ερμηνευτική προσέγγιση των ερευνητών (Willig, 2015). Στην συνέχεια, παρουσιά-

ζονται οι θεματικές κατηγορίες και οι υποκατηγορίες από τις ομάδες α) των εθελοντών

εκπαιδευτών, β) των επιμελητών ανηλίκων, γ) των γονέων, δ) των φορέων ψυχικής υγείας

στην κοινότητα και ε) των νέων με παραβατική συμπεριφορά. Οι θεματικές κατηγορίες συ-

νοδεύονται από αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα, με ευθύνη των ερευνητών. Σημει-

ώνουμε ότι η επεξεργασία των ευρημάτων δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ στο παρόν κείμενο

δίνεται έμφαση στον λόγο των συμμετεχόντων μέσα από τις συζητήσεις τους στις ομάδες

εστίασης. 
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κυρια ευρηματα

4.1. ομάδα εθελοντών εκπαιδευτών

Στην πρώτη ομάδα εστίασης συμμετείχαν εθελόντριες εκπαιδεύτριες, υπεύθυνες για την

υλοποίηση των εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης. Στην μεγαλύτερη πλειοψηφία

τους πρόκειται για γυναίκες με μακροχρόνια συμμετοχή και εμπειρία στην λειτουργία ερ-

γαστηρίων1. 

ΘεΜατικh κατηΓΟρIα 1: 

Προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία των Εθελοντών-Εκπαιδευτών

Αναγκαιότητα για συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση των εθελοντών 
- Λόγοι περί φροντίδας των νέων και/ ή ελέγχου. 

η συνεχής εκπαίδευση-επιμόρφωση των εθελοντών με στόχο την αναγνώριση των στε-

ρεοτύπων και των προκαταλήψεων δομήθηκε ως βασική ανάγκη και προτεραιότητα στις

συνεντεύξεις των συμμετεχόντων.  ενδεικτικό είναι το παρακάτω απόσπασμα:

– Λοιπόν, εγώ θεωρώ έτσι μετά από πολύ καιρό που το σκέφτομαι, νομίζω σήμερα το
έλλειμμα στον σύλλογο είναι η εκπαίδευση των εθελοντών. Σκεφτόμουν δηλαδή
ότι η εποπτεία είναι πολύ σημαντική και τουλάχιστον εμένα, να μιλήσω για τον εαυτό
μου, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε λίγο και ένα
βάρος και σε διάφορα άλλα θέματα. ας πούμε για τον ρατσισμό, για την ξενοφοβία,
γιατί ακούω και πολλές εθελόντριες, καμιά φορά […], μπορεί να λένε […] ξέρω εγώ
είναι στο αίμα τους τα παιδιά αυτά να κλέβουν ή να κάνουν κάτι. και νομίζω ότι πρέ-
πει να δώσουμε ένα βάρος σε αυτό το κομμάτι. 

Ορισμένες από τις συμμετέχουσες αναγνωρίζουν ότι ο ρόλος τους ως εκπαιδευτών δεν
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περιορίζεται στον ρόλο ενός εκπαιδευτικού σε μια τυπική σχολική τάξη. αντίθετα, επεν-

δύεται από την ανάγκη τους να κατανοήσουν οι ίδιες τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των

νέων με παραβατική συμπεριφορά. Στο παρακάτω απόσπασμα, οι εθελόντριες συζητούν

για τον χρόνο που απαιτείται ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να “εμπεριέχουν”

τις δυσκολίες των “μαθητών” τους, επιμένοντας ιδιαίτερα στην δυσκολία διάκρισης μεταξύ

της οριοθέτησης και της εγγύτητας.

– σ: τι χρειάζεστε εσείς ως εθελοντές; τι είναι αυτό που θα σας έκανε εσάς πιο δυ-
νατούς, πιο σίγουρους ή θα σας έδινε πιο πολλή αυτοπεποίθηση στην δουλειά
σας εδώ με τα παιδιά ή και μεταξύ σας στην συνεργασία; 

– επειδή έρχεσαι σε επαφή με το παιδί και επειδή ας πούμε, τουλάχιστον είχα μια
σχετική εμπειρία από σχολείο, πίστευα ότι θα συναντήσω μια ίδια κατάσταση. αλλά,
αισθάνομαι ότι είναι κάτι τελείως άλλο. Δηλαδή, αισθανόμουνα πολύ λίγη σε κά-
ποιες φάσεις. Ότι ακολουθούσα αυτό που έμαθα στο σχολείο, αλλά εδώ πέρα είναι
κάτι άλλο. είναι μια άλλη κατάσταση που χρειάζεται ίσως πιο πολύς χρόνος για να
έρθεις πιο κοντά στα παιδιά. 

– αντί για εκπαίδευση εγώ θα έλεγα και πιστεύω βαθιά, πριν κάθε υποψήφια που
μπήκε και θέλει να κάνει αυτή τη δίμηνη, στη δίμηνη αν πρέπει να υπάρχει να κα-
ταλάβει πολύ καλά ότι τα παιδιά που θα αντιμετωπίσουμε είναι παιδιά που έχουν
αντιμετωπίσει οπωσδήποτε πράγματα και πρέπει να ξέρουμε πως, όχι συγκεκρι-
μένα με ένα, πώς να έχουμε τη σωστή απόσταση. αλλά και τον τρόπο να επιβά-
λουμε και να μπορούμε να κρατάμε τα όρια. Να μάθουμε αυτή την ελαστικότητα.

Προσωπικές ιστορίες των νέων με παραβατική συμπεριφορά ή γενική επιμόρφωση 
για τη νεανική παραβατικότητα 

κεντρικό ζήτημα στις συζητήσεις των συμμετεχόντων αποτέλεσε το δίλημμα για μια γενική

επιμόρφωση σχετικά με την παραβατικότητα έναντι της ενημέρωσης για τις προσωπικές

ιστορίες και εμπειρίες των ανηλίκων με παραβατική συμπεριφορά. η συγκεκριμένη επι-

χειρηματολογία εμπλουτίστηκε από συζητήσεις που αφορούν τον ρόλο των εκπαιδευτών,

τα ζητήματα δεοντολογίας σχετικά με τον ρόλο τους και την εταιρεία προστασίας ανηλί-

κων, και τους τρόπους με τους οποίους “διεγερτικές” πληροφορίες για την προσωπική

ιστορία των νέων δυνάμει, επηρεάζουν την σχέση με τους εκπαιδευτές. Χαρακτηριστικό

είναι το παρακάτω απόσπασμα: 

– και αυτό εμένα θα με ενδιέφερε και κάποια περισσότερη προσέγγιση όσον αφορά
την πληροφορία για κάποια παιδιά. Γιατί νομίζω βοηθάει πολύ και σε εμάς στην
αντιμετώπιση που θα έχουμε. Δηλαδή αυτό που λέει αν θα έχουν… να ξέρουμε
πάνω-κάτω το background που λέμε.

– σ: αυτό σε τι νομίζεις θα μας βοηθούσε;
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Όσον αφορά το πώς… αλλιώς συμπεριφέρεται ένα παιδί όπως πχ η πέρσα τώρα
που λέμε που είχε, εγώ δεν το ήξερα, στην πορεία ειπώθηκε ότι είχε κάποιο πρό-
βλημα και ακούγοντας το πρόβλημα της, αμέσως-αμέσως μου δημιουργήθηκε μια
μεγαλύτερη τάση να κατανοήσω τη συμπεριφορά της. Δηλαδή εμένα θα με βοη-
θούσε. Άλλου μπορεί να του είναι αδιάφορο. εμένα θα με βοηθούσε.

– είναι δίκοπο μαχαίρι αυτό όμως. Μπορείς να επηρεαστείς δυσμενώς ή ευμενώς. 
από τη στιγμή που θα έχω μια σωστή κατάρτιση, γιατί ειπώθηκε και αυτό, δεν νο-
μίζω ότι θα είχα λάθος συμπεριφορά. 

– εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε κάποιο εργαστήριο. είμαι πολλά χρόνια στο σύλ-
λογο. Συμφωνώ πάρα πολύ με την άποψη αυτή της Μαρίνας το ότι θέλουμε, δεν
είμαστε ούτε ψυχολόγοι, ούτε έχουμε κάποια [εννοεί εκπαίδευση] για να ξέρουμε
πώς να φερθούμε σε αυτά τα παιδιά. Έκανα πολλά χρόνια με παιδιά εδώ μέσα και
προφανώς κάποιες στιγμές δεν μπορούσα να το αντιμετωπίσω. Δεν με ενδιαφέρει
να μάθω ποια είναι η αλήθεια. Δεν θέλω να μάθω γιατί είναι εδώ το παιδί. πιστεύω
ότι αν μάθω θα στεναχωρηθώ και θα… δεν ξέρω για την πέρσα που έμαθα, λυπά-
μαι και στεναχωριέμαι και δεν θέλω. Δεν θέλω να το δείξω κάποια στιγμή και δεν
θα μου άρεζε να το δείξω. Γι’ αυτό και δεν με πειράζει που δεν ξέρω.

– και εγώ συμφωνώ σε αυτό. και όπως… και πράγματι ναι, και εμένα δεν με ενδιέ-
φερε να ξέρω την ιστορία αυτού του παιδιού γιατί θα επηρεαζόμουνα σίγουρα.

– Νομίζω ότι εντάξει, όλοι την έχουμε την περιέργεια αλλά από την άλλη αν ξέραμε
πολλές πληροφορίες ίσως να άλλαζε και η συμπεριφορά μας απέναντι τους. Γιατί
ουσιαστικά αφού ο σκοπός είναι να τα αποδεχόμαστε έτσι όπως είναι, πρέπει να
τους φερόμαστε όπως όλα τα υπόλοιπα παιδιά. 

– Όμως πώς θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε και το απόρρητο που είναι αναγκαίο
και το πώς ο καθένας μπορεί να διαχειριστεί την πληροφορία; 

– Μια γενική κατεύθυνση. Δεν θέλω να ξέρω τι έχει κάνει ο καθένας. Δηλαδή για τους
κοινωνικούς λόγους, πώς πάει ένας ανήλικος να παραβατήσει; Ίσως να είχαμε μια
μεγαλύτερη γενικότερη εκπαίδευση πάνω σ’ αυτό. που αυτό είναι ένα κομμάτι που
μου λείπει.

Προγραμματισμός συνεχών επιμορφώσεων και εκπαιδεύσεων 
για την υποδοχή των νέων εθελοντών

η καλύτερη οργάνωση ως προς την υποδοχή και την εκπαίδευση των εθελοντών εκπαι-

δευτών καθώς και η αποσαφήνιση του ρόλου της ε.π.α.Θ. στην ευρύτερη κοινότητα, απο-

τέλεσε σημαντικό ζητούμενο.

– εγώ να κάνω μια πρόταση έτσι όπως το σκέφτομαι; Δηλαδή, όλες μας απ’ ό,τι κα-
ταλαβαίνω, οι περισσότερες είτε παλιές είτε καινούριες, εάν ξεκινήσουμε σαν εθε-
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λοντές σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όλες μας... έτσι τουλάχιστον εγώ το σκέ-
φτομαι, δύο φορές ίσως το χρόνο, μια στην αρχή και μια στο μέσο για να μπαίνουν
έτσι και οι νέοι εθελοντές και όχι στο ενδιάμεσο.

– βεβαίως αυτό είναι ένα ρίσκο να χάσουμε έναν εθελοντή, αλλά να μη μπει κατευ-
θείαν… να μπει… να μην μπει στο πρόγραμμα το εκπαιδευτικό, μπορεί να είναι
εθελοντής σε άλλα πράγματα. 

– Ναι ακριβώς. Υπάρχει τρόπος.

– αλλά για τα εργαστήρια απαραίτητο να είναι να έχει περάσει από μια εκπαίδευση.
Να μιλάμε την ίδια γλώσσα.

Άνοιγμα στην κοινότητα σχετικά με τον ρόλο της Ε.Π.Α.Θ.

Δηλαδή μιλώ έξω για τις επισκέψεις που είμαι εδώ γιατί θέλω να γνωστοποιήσω
την ε.π.α.Θ., δεν την ξέρανε όπως και εγώ, την είδα μέσω ίντερνετ και η υποδοχή
ήταν καταπληκτική! […] πήρα πάρα πολλά, πάρα πολλά. εε… δεν το ξέρουν, δεν
ξέρουν την ε.π.α.Θ. και δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα σκεφτείτε να γνωστοποιηθεί.
Γιατί εμένα ήταν μια έρευνα μου και ήταν επιλογή μου το να θέλω κάπου να προ-
σφέρω. αυτά. 

ΘεΜατικh κατηΓΟρIα 2:

Ο ρόλος της εποπτείας

Η εποπτεία ως απαραίτητος χώρος για την αίσθηση της ασφάλειας και την εμπιστοσύνη

η εποπτεία αναγνωρίζεται και αξιολογείται ως μια θετική βιωμένη εμπειρία που λειτουργεί

ως διαδικασία μάθησης.

– η εποπτεία καλή είναι. και ανάγκη είναι να δημιουργεί έναν χώρο ασφάλειας. Λέ-
γονται πολλά πράγματα. Μερικές φορές κουβεντιάζουμε, βγαίνουν αρκετά πράγ-
ματα μερικές φορές και οι άλλες εθελόντριες καταλαβαίνουν τι γίνεται. πώς
αντέδρασε ο ψυχολόγος; πώς αντέδρασε η εθελόντρια, οι εθελόντριες της ομάδας
που δημιούργησε το πρόβλημα; και μαθαίνουμε. ασφαλώς θα πρέπει να γίνει. 

Η εποπτεία ως πλαίσιο για άμεσες απαντήσεις σε “κρίσιμες συνθήκες” 

είναι σαφές ότι ο χώρος της εποπτείας λειτουργεί, μεταξύ άλλων: α) ως πλαίσιο ασφαλούς

βάσης για τους εποπτευόμενους, και έχει σχέση με τους τρόπους σύνδεσης τόσο του επό-

πτη όσο και του εποπτευόμενου, β) ως χώρος όπου τα άτομα περιοδικά έχουν ανάγκη για

διασφάλιση της αυτοεκτίμησης και απομείωση του άγχους τους γ) ως χώρος όπου ο επό-

πτης καλείται να ανταποκρίνεται στις εναλλασσόμενες ανάγκες των εποπτευόμενων για
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ανεξαρτησία και εξάρτηση. η ασάφεια, η απουσία θετικής ανατροφοδότησης, η υπερβο-

λική εξάρτηση και η απουσία οργάνωσης του υλικού από την πλευρά των εποπτευόμε-

νων, αποτέλεσαν ορισμένους από τους περιορισμούς για την επιτυχία μιας εποπτικής

σχέσης. αντίθετα, τονίσθηκε η ανάγκη των εποπτευόμενων για εποπτείες με σαφείς στό-

χους, δομή, και προτάσεις για συγκεκριμένες λύσεις σε προβλήματα που τους απασχο-

λούν. η έμφαση στο “εμείς όμως τι θα κάνουμε στην συγκεκριμένη περίπτωση, πείτε μας

κάτι”, φαίνεται να απασχολεί τους συμμετέχοντες και ως ένα βαθμό, συνδέεται με το άγχος

τους ως προς την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του ρόλου τους. ενδεικτικά είναι

τα παρακάτω αποσπάσματα:

– σ: σε σχέση με τη δουλειά που γίνεται εδώ την εποπτική ως προς το περιεχόμενο
και τη μορφή ή τη διαδικασία, θέλετε κάτι να αλλάξει; 

– εγώ θα ήθελα να προστεθεί αν είναι δυνατόν σε κάποια θέματα να δίνονται κάποιες
απαντήσεις. Όχι λύσεις, αλλά κάποιες απαντήσεις γιατί απ’ ότι κατάλαβα αναφέ-
ρουμε πράγματα και μένουμε μόνο στην αναφορά. Δηλαδή τα ίδια και τα ίδια και
τα ίδια, είχα καταλάβει ότι ήταν μια ανακύκλωση χωρίς να δίνουμε απαντήσεις.
τουλάχιστον αυτό που έπαιρνα εγώ δεν με κάλυπτε στην εποπτεία. Ναι. τέλος πάν-
των, τι να δώσω; πώς να το διαχειριστώ ή και στην τελική, τι να κάνω σε αυτή την
περίπτωση.

– Ίσως να δινότανε κάποιες λύσεις από την εποπτεία. Δηλαδή, στα προβλήματα των
εργαστηρίων που λέμε ας πούμε εγώ ή ο ένας, ο άλλος ότι υπάρχουν αυτά τα προ-
βλήματα στο εργαστήριο. Να δίνεται μια λύση, μια γνώμη από τον επόπτη ας
πούμε. 

Η εποπτεία ως πλαίσιο ενδυνάμωσης της ομάδας και πεδίο αναστοχαστικής πρακτικής

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν για το κατά πόσο η εποπτεία επιτρέπει ή διευκολύνει προ-

σωπικές καταθέσεις έναντι γενικών προβληματισμών ή καλύτερα, σε ποιο βαθμό καλείται

να λειτουργήσει ως ένα πλαίσιο για ομαδική ψυχοθεραπεία ή ως πεδίο αναζήτησης λύ-

σεων στις δυσκολίες που συναντούν στα εργαστήρια. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και

στα αποσπάσματα που ακολουθούν, τους απασχολεί κατά πόσο κανείς μπορεί να “ανοι-

χτεί” σε θέματα που τους ανησυχούν:

– Ότι στις εποπτείες, αν λέμε ένα πρόβλημα, πολλές φορές αυτός που έχει κάνει κάτι
που αισθάνεται ή του λέει ο άλλος ότι θα μπορούσες να το κάνεις διαφορετικά,
μπαίνει σε μια θέση άμυνας. και αυτό δεν βοηθάει. Δεν ξέρω δηλαδή πόσο είμαστε
ανοιχτοί να ακούσουμε και κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνουμε.

– αν είναι μια ψυχοθεραπεία ατομική είναι το χειρότερο για τον καθένα. Ομαδική
ψυχοθεραπεία δεν είναι. εποπτεία τι σημαίνει επομένως; τα προβλήματα που πα-
ρουσιάζονται μέσα στα εργαστήρια και παίρνουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμ-
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μές, ανταλλάσουμε απόψεις. είναι πολύ καλό. επομένως γιατί να λέμε τα προσω-
πικά μας προβλήματα τώρα;

– εγώ θα έλεγα κάτι. Θα μπορούσε λίγο να πηγαίνει και σε πιο προσωπικά θέματα.
αν εγώ έχω πχ ας πούμε… λέω ότι αυτό το παιδί τώρα με γράφει εμένα και αυτό με
θυμώνει γιατί κάνει κάτι εκείνη την ώρα που το παίρνω προσωπικά. Να γίνεται η
εποπτεία πάνω σε θέματα, όπως το γιατί εγώ νιώθω ότι με γράφει; και να γίνεται
λίγο μια πιο ατομική δουλειά.

ΘεΜατικh κατηΓΟρIα 3:

Προτάσεις των εθελοντών εκπαιδευτών για τον Σύλλογο Φίλων Εθελοντών

Κινητοποίηση νέων εθελοντών - δέσμευση και εμπλοκή στον ρόλο τους

– σ: αν έχετε κάποια πρόταση για τον σύλλογο. είπαμε για την εποπτεία, είπαμε
για εσάς σαν εθελοντές. Για τον σύλλογο έχετε κάποια πρόταση; Πιστεύετε ότι
χρειάζεται κάτι;

– Μια προσπάθεια να προσελκύσουμε νέους εθελοντές. και εγώ συμφωνώ στο ότι
να προσελκύσουμε νέους εθελοντές, δηλαδή να έρθουν νέα άτομα καινούρια. και
σε ηλικία γιατί εμείς γεράσαμε πια. 

– Θέλει οργάνωση. Θέλει κάποιος να αναλάβει, δεν ξέρω πως θα γίνει αυτό… Να
αναλάβει γιατί ο νέος εθελοντής που έρχεται και δεν έχουμε να του δώσουμε μια
δράση, θα βαρεθεί και θα φύγει.

Με βάση τις συζητήσεις τους, οι εθελόντριες αναγνωρίζουν ότι η εμπλοκή και η δέσμευσή

τους ως εκπαιδεύτριες αφορά μια σταδιακή πορεία που απαιτεί χρόνο και θεμελίωση της

εμπιστοσύνης, όπως φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα:

Διαδικασία υποδοχής των νέων εθελοντών και δέσιμο της ομάδας 
των εκπαιδευτών εθελοντών

– σ: τι γνώμη έχετε σε σχέση με τη διαδικασία, το πώς υποδεχόμαστε τους νέους
εθελοντές. Ή και οι ίδιοι που ήρθατε φέτος, πώς ήταν αυτή η διαδικασία για εσάς;
σας άρεσε, δεν σας άρεσε; Θέλετε κάτι να ήτανε διαφορετικό; να πείτε και οι νέοι
και οι παλιοί. Όλοι.

– Ναι, οι σχέσεις των εθελοντών γίνονται διαφορετικές, γνωρίζεται ο ένας με τον
άλλον και σύμφωνα με αυτό θέλω να προσθέσω, το είπε η Μαρία ότι στην εκπαί-
δευση καλό θα ήταν να μάθουμε και για τις σχέσεις μεταξύ μας και μέσα στα εργα-
στήρια, αλλά και εκτός εργαστηρίων. είναι πολύ σημαντικό αυτό. 

– Όλο το κομμάτι της υποδοχής... Έχεις επιθυμία ότι θέλω να ασχοληθώ με τα παιδιά,

20 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



αλλά μετά θέλεις τον χώρο, το αντικείμενο, τα παιδιά και σιγά-σιγά θα καταλάβεις
ότι έρχομαι, απαιτώ να μπω κάπου, δοκιμάζω, φεύγω. καταλαβαίνεις το νόημα.
εδώ δεν μπαίνεις ποτέ πρακτικά άμα είσαι μαθητευόμενος για να ασχοληθείς με
το εργαστήριο με τα παιδιά. Δεν θεωρώ ότι σε αυτό το διάστημα απέκτησα την εμ-
πειρία για να είμαι ικανή για κάπου αλλού, αλλά η ενημέρωση με αυτό τον τρόπο…

– Λοιπόν. εγώ όταν ήρθα στον σύλλογο είχα συναντηθεί με την υπεύθυνη που μου
είπε ακριβώς τι είναι, πώς και τι. Δεν σας κρύβω ότι όταν έφυγα πήρα ασπιρίνη. τόσο
πολύ είχα αγχωθεί… όχι είχα αγχωθεί, δηλαδή λέω πού πάω τώρα να μπλέξω, πραγ-
ματικά πήρα ασπιρίνη. είχα σφιχτεί πολύ. Στην πορεία όμως όταν ήρθα, τότε κατά-
λαβα την όλη δομή. Δηλαδή σιγά-σιγά μπήκα στην έννοια του συλλόγου. Δεν είχα
αντιληφθεί αμέσως την όλη λειτουργία του συλλόγου και πώς γίνεται. 

Συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων στον Σύλλογο Φίλων Εθελοντών

– σ: υπάρχει κάτι το οποίο θα θέλατε να σχολιάσετε σχετικά με το πώς λαμβάνον-
ται οι αποφάσεις; Πώς λαμβάνονται αποφάσεις; Ξέρετε καταρχήν; 

Σε αυτό το θέμα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. είναι τελείως δημοκρατία. κάθε πέμ-
πτη που έχουμε συμβούλιο έρχεται η πρόεδρος με ένα θέμα, το συζητάμε και παίρ-
νουμε τις αποφάσεις όλοι μαζί. εκτός ΔΣ, όλοι οι εθελοντές. 

– σ: υπάρχει κάτι που θέλετε να εισάγουμε στην διαδικασία ή να άλλαζε ο τρόπος
που παίρνουμε αποφάσεις σαν σύλλογος;

– Όχι. πάντα υπάρχουν και οι αντίθετες απόψεις που είναι πάντα σεβαστές και προ-
χωράμε, αλλά κατά πλειοψηφία αποφασίζουμε.

Κριτήρια επιλογής των εργαστηρίων: δεξιότητες εκπαιδευτών, “παράδοση”, συζήτηση
με ψυχολόγο

Ο καθορισμός των εργαστηρίων που λειτουργούν στην συγκεκριμένη δομή, γίνεται με

βάση τις ικανότητες ή την εκπαίδευση που έχουν οι εθελόντριες συμμετέχουσες καθώς

και τις ανάγκες και τις εξελίξεις της “αγοράς”. Ωστόσο, απουσιάζει μια σαφήνεια ως προς

τα βασικά κριτήρια ενός αποτελεσματικού εργαστηρίου,όπως φαίνεται στο παρακάτω

απόσπασμα:

– Ήταν ανάλογα και με τις δεξιότητες των εθελοντών. Στην αρχή που ήτανε αποκλει-
στικά και μόνο από εθελοντές, ήτανε ας πούμε η μία ήξερε να κάνει καράβια, είχαμε
μια εθελόντρια που πρότεινε που έκανε στο κολλέγιο κερί και ξεκινήσαμε το κερί,
είδαμε ότι πήγαινε πάρα πολύ καλά και ενδιέφερε και τα παιδιά και αγοράσαμε και
υλικά. Άλλα εργαστήρια που είδαμε ότι δεν δούλευαν καλά ας πούμε να όπως ξέρω
εγώ, ή δεν μπορούσαν οι εθελοντές όπως η κεραμική π.χ. δεν υπάρχουνε οι αντί-
στοιχες εθελόντριες. τώρα τα καινούρια εργαστήρια κοιτάζουν να συζητιούνται
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περισσότερο μέσα στις συναντήσεις με τον ψυχολόγο. προτείνουμε εκεί, δηλαδή
προτείναμε το εργαστήριο φωτογραφίας που ξεκινήσαμε, αλλά πάλι ξεκινάει και
από την διαθεσιμότητα και τις δεξιότητες των εθελοντών. Ή γίνονται διάφορες συ-
νεργασίες όπως ας πούμε η συνεργασία με την με την περιβαλλοντική εκπαίδευση. 

– σ: τα εργαστήρια που κάνουμε εδώ, τι λέτε, τα παιδιά ας πούμε πώς τα βλέπουν;
τους αρέσουν, δεν τους αρέσουν, θα ήθελαν κάτι άλλο; 

– Ναι και εγώ που έχω περάσει από αρκετά τόσα χρόνια τώρα με τις κατασκευές
βλέπω ότι εντάξει στην αρχή λίγο τα παιδιά είναι κάπως. Άλλα τους αρέσει, άλλα
δεν τους αρέσει, άλλα το κάνουνε γιατί πρέπει να το κάνουνε, αλλά στην πορεία
νομίζω και με την προσέγγιση τη δική μας, ότι πάνε καλά. Δηλαδή, μπαίνουνε στο
πνεύμα, όπως γίνεται και όταν τελειώνουμε τώρα, βγαίνουνε από το πνεύμα. Γιατί
αρχίζουν και βαριούνται, δεν ξέρω, ίσως είναι και αυτός ένας λόγος. Γι’ αυτό αραι-
ώνουν κιόλας και δεν…

– Σχετικά με τα εργαστήρια των παιδιών αγαπούν και τις κατασκευές και τη ζωγρα-
φική και ότι είναι χειρονακτικά που κάνουμε, αλλά βλέπω περισσότερο αρέσουν
τα παιχνίδια στα παιδιά. Δηλαδή, είναι πιο ενθουσιασμένα τα παιδιά και με μεγα-
λύτερη όρεξη ασχολούνται με το παιχνίδι. τους αρέσει ιδιαίτερα το παιχνίδι. και
θα το σκεφτούμε του χρόνου να έρθουνε παιχνίδια που να μπορούνε και μέσα στο
χώρο γιατί τώρα κάνουμε τα παιχνίδια στο ύπαιθρο, δεν υπάρχει δυνατότητα τέ-
τοια. αλλά του χρόνου να βρούμε παιχνίδια που παίζονται και μέσα στο χώρο. 

Οι εθελόντριες εκπαιδεύτριες αμφισβητούν το κατά πόσο οι ίδιοι οι ανήλικοι εκπαιδευό-

μενοι μπορεί να έχουν λόγο ως προς το περιεχόμενο και την δομή των εργαστηρίων. Μια

τέτοια πρωτοβουλία δομείται ως “επικίνδυνη” και “προκαλεί φόβο” και αμηχανία: οι από-

ψεις των νέων με εμπειρίες παραβατικότητας αμφισβητούνται και οι ίδιοι δεν είναι σε θέση

να αποφασίσουν. Οι εθελόντριες διστάζουν να επιτρέψουν ή να προσκαλέσουν τους

νέους να εκφράσουν τις προτάσεις τους για το είδος της εκπαίδευσης και κοινωνικής επα-

νένταξης που επιθυμούν, όπως φαίνεται και στο παρακάτω απόσπασμα.

– τα παιδιά όταν είναι να έρθουν εδώ πέρα έχουμε ας πούμε 8 εργαστήρια. Έχουν
τη δυνατότητα να επιλέξουν. Έτσι δεν είναι; Λοιπόν, άρα, αλλά να τους ρωτήσουμε
τι θα θέλατε εσείς, αυτό εδώ το πράγμα εγώ το βρίσκω πολύ επικίνδυνο.
το τι θα θέλουνε δεν μπορεί να υπάρξει. το τι θα θέλουνε δεν μπορεί να υπάρξει.
τι προτείνουμε εμείς. ε, αυτό γίνεται. 

– σ: υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση προς τα παιδιά, για πχ “τι άλλο θα προτείνατε
εσείς”; 

– Όχι γιατί εγώ σου λέω σου προτείνουν hip hop, τι θα κάνεις; πού θα το βρεις το
hip hop; Ή ο ένας θα πει hip hop ο άλλος θα πει θέλω να κάνω εκδρομές, ο άλλος
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θα πει εγώ θέλω αυτό, πώς θα το οργανώσεις αυτό; Δεν μπορείς όλα να τα κάνεις. 

– είναι σαν να μου πει σε ένα σχολείο που πηγαίνουν τα παιδιά να επιλέγουν τα μα-
θήματα που θα κάνουνε. είναι δομημένο το πρόγραμμα και τα παιδιά από αυτό
επιλέγουνε.

ΘεΜατικh κατηΓΟρIα 4:

Ερμηνείες για την παραβατικότητα

Οι εθελόντριες κατανοούν και ερμηνεύουν την νεανική παραβατικότητα ποικιλότροπα:

ως βίωμα στην οικογένεια, με βάση τις αντιλήψεις της οικογένειας για την παραβατικότητα,

τον έλεγχο και την επιτήρηση των φιλικών σχέσεων των παιδιών και των νέων από τους

γονείς, και τις γονικές πρακτικές ανατροφής. Στις συζητήσεις των συμμετεχόντων, συχνά,

οι οικογενειακοί παράγοντες συνδέονται με μακρο-κοινωνικούς παράγοντες όπως είναι

η φτώχεια, η οικονομική κρίση, η κατάσταση υγείας, το εργασιακό καθεστώς κλπ (olsen

& Clarke, 2003). ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο του σχολείου ως προς την πρόληψη

και την αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας (βλέπε Corlon, et al., 2008. Green-

wood et al., 1996). Χαρακτηριστικά είναι τα αποσπάσματα που ακολουθούν:

Κοινωνική επιρροή από τις ομάδες συνομηλίκων και τις παρέες από τις οποίες 
οι νέοι “παρασύρονται”

– Μπορεί να παρασύρονται.

– Νομίζω ότι μετά επειδή είναι και οι πειρασμοί πολλοί έξω και επειδή η ηλικία τους
είναι έτσι που το μυαλό δεν λειτουργεί με την λογική, καμία σχέση. είναι πάνω σε
μια βάση, είναι αλλού. Όλα αυτά τους δημιουργούν μια τάση στο να μπλέκουν και
να παραβατούν. αυτό είναι το πιο κύριο γιατί οι πειρασμοί είναι πολλοί τώρα αυτά
τα χρόνια, ακόμα περισσότερο.

Οι απόψεις της οικογένειας για την παραβατικότητα-πρακτικές ανατροφής 
που στερούνται οριοθέτησης 

– εγώ θεωρώ ότι δεν γίνεται η ανάλογη διαδικασία και διεργασία και προετοιμασία
από την οικογένεια. Δηλαδή βρίσκω ότι είναι πολύ σημαντικό ένα 80% και να μη
πω περισσότερο ποσοστό. Δηλαδή, αυτό που εισπράττουν από την οικογένεια με
οποιαδήποτε στάση και οποιαδήποτε κατάσταση το βγάζουν σαν αντίδραση με
την παραβατικότητα. και αυτό που λέμε παρασύρονται, παρασύρονται γιατί δεν
υπάρχουν αντίβαρα, δεν υπάρχουν δηλαδή στοιχεία μέσα που να του το αντισταθ-
μίσουν αυτό. και αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με το γονιό τι
σχέση έχει το παιδί. 
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– Νομίζω δεν αναπτύσσουν αυτοπεποίθηση μέσα από την οικογένεια. Ο τρόπος που
οι οικογένειες μεγαλώνουν τα παιδιά τους.

Σύνθετες οι ερμηνείες για την παραβατικότητα

– Άρα είναι ένας συνδυασμός, ένας συνδυασμός πραγματικά. εγώ πλέον έχω…
υπάρχουν οικογένειες πολύ καλές, πιστέψτε με. είχα μία που το παιδί της έπεσε σε
κώμα μέσα στην τάξη, από τα καλύτερα, παιδί ας πούμε που ήταν άριστος στο γυ-
μνάσιο και έλεγε συνειδητά θέλω να είμαι έτσι, δεν θέλω να μου λες να είμαι καλός.

– Δεν φταίει μόνο η οικογένεια. Συνδυασμός πραγμάτων, κοινωνία. Θεωρώ ότι η οι-
κογένεια από μόνη της δεν κάνει τόσο κακό. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση σε οικο-
γένεια που είναι πολύ κοντά οι άνθρωποι, είναι ελεύθεροι, ξαφνικά βλέπεις τα
παιδιά να είναι αλαλούμ τελείως. και είναι κάτι άλλο που θέλω να πω γιατί είμαι σε
ένα σχολείο πολύ δύσκολων ανθρώπων σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση,
παιδί πολύ καλό, σας το λέω ειλικρινά τον έχω μαθητή, έρχεται τώρα και μου λέει,
όταν λέει η δόση που θα πουλήσω έχει 70 ευρώ στο γραμμάριο, γιατί εγώ να τρέχω
στις λαϊκές και να μη βρίσκω δουλειά; Δηλαδή, ειλικρινά σας λέω, πλέον δεν μπορώ
να κατηγορήσω κανέναν που κάνει παραβάσεις, χωρίς να σημαίνει ότι τον δικαιο-
λογώ. αλλά η κοινωνία μας είναι τόσο σκάρτη έτσι όπως είναι, που τελικά όλοι ψά-
χνουν να δώσουν τις ευθύνες ο ένας… ξέρετε, εγώ το λέω στον σκύλο μου και ο
σκύλος στην ουρά του.

Ο ρόλος του σχολείου-συνεργασία οικογένειας και σχολείου

– και εγώ πιστεύω ότι δεν φταίει μόνο η οικογένεια. πρέπει να υπάρχει μεγάλη συ-
νεργασία και στο σχολείο. Οι καθηγητές και οι δάσκαλοι δεν είναι παιδαγωγοί. είναι
μόνο να μάθουνε. Λένε πάρε αυτό. τους δίνουν δηλαδή… η σχέση μαθητή και
δασκάλου είναι να έρθεις, να φέρεις τις ασκήσεις έτοιμες, να διαβάσεις την ιστορία
και δεν υπάρχει επικοινωνία. Δεν κάνουν τον παιδαγωγό σήμερα οι δάσκαλοι. Όχι,
δεν κάνουν τον παιδαγωγό. κάνουν απλώς το επάγγελμα τους, διδάσκουν και φεύ-
γουν και το τι κάνει το παιδί γιατί έρχεται αδιάβαστο, δηλαδή δεν μπαίνουν στην
ψυχολογία του παιδιού που εκεί θα γινότανε η καλύτερη δουλειά πιστεύω. 

– και η συνεργασία, του δάσκαλου, του καθηγητή με το γονιό. από τη στιγμή που ο
δάσκαλος θα είναι σωστός βέβαια. παλιά εμάς οι καθηγητές είχανε και άλλο ρόλο,
δεν είχανε μόνο να μας μάθουνε την ιστορία και τα μαθηματικά.

Η παραβατικότητα ως βίωμα στην οικογένεια

– Ναι θέλω να πω. το είπανε και οι άλλοι. Ότι η συμπεριφορά ενός παιδιού εξαρτάται
από το τι έχει βιώσει στο σπίτι, όχι μόνο τι έχει πάρει, τι έχει βιώσει, τι εμπειρίες και
τι βιώνει στο περιβάλλον. Θέλω να πω όπως είπε για το παιδάκι αυτό που είπε για
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το γραμμάριο, ένα παιδί που είναι σε μια οικογένεια που ο πατέρας πιθανόν να
είχε μια εμπειρία με κλοπή κλπ, αν πήγε φυλακή, όχι τι τραύμα υπέστη το παιδί, τι
πρότυπο είχε. βλέπει ότι η παραβατικότητα είναι κάτι… είναι τρόπος ζωής ας το πω
έτσι χοντρά. αυτό που σκέφτηκα που είπες για το θέμα του σχολείου και του δα-
σκάλου, δυστυχώς το σχολείο στην μεγάλη πλειοψηφία του ξέρουμε όλοι ότι μας
δίνει γνώσεις. Δεν διαμορφώνει ανθρώπους, χαρακτήρες. 

Ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον-κοινωνικές αξίες και καταναλωτισμός

– εγώ συμφωνώ απόλυτα με όσα είπανε. πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες οδη-
γούν στην παραβατικότητα, αλλά κυρίως πιστεύω ότι είναι κοινωνικό το θέμα. Όταν
σήμερα η κοινωνία μας έχει σαν αξία το χρήμα και τι αυτοκίνητο έχεις και πόσα
χρήματα βγάζεις, είναι μέσα σε αυτό το περιβάλλον που μεγαλώνουν τα παιδιά
ψάχνουν τις εύκολες λύσεις να βγάζουν σε αυτό το κομμάτι. και μετά σκέφτομαι
ότι αυτά τα παιδιά που έχουμε εμείς σήμερα πάρα πολλές φορές το έχω σκεφτεί. τι
οικογένειες θα κάνουν; Με όλα αυτά τα βιώματα που έχουνε και κουβαλάνε, τι οι-
κογένεια θα κάνουνε; εξαίρεση θα είναι ένα παιδί, ο γιός ενός τέτοιου παιδιού να
καταφέρει και να ξεφύγει. 

ΘεΜατικh κατηΓΟρIα 5:

Ο ρόλος του εθελοντισμού

Οι εθελόντριες, στις συζητήσεις τους, καταθέτουν την ανάγκη για την αναγνώριση του

έργου τους και την καταγραφή των προσπαθειών τους, τις ευκαιρίες για συνεχή επιμόρ-

φωση, καθώς και μια σαφή πολιτική του φορέα για την περιγραφή του δικού τους έργου.

Θεωρούν ότι είναι απαραίτητη η σαφήνεια ως προς τι τους ζητείται κάθε φορά από το συγ-

κεκριμένο πλαίσιο (για παράδειγμα, η ε.π.α.Θ. θέλει να “διορθώσει κάτι στραβό” ή να συ-

νοδεύσει τους νέους με εμπειρίες παραβατικότητας προς μια άλλη πορεία ζωής;). η

κατανόηση των στόχων και του ρόλου των εθελοντών/εθελοντριών είναι ιδιαίτερα ση-

μαντική καθώς προσδιορίζει τις σχέσεις που διαμορφώνουν τις αναπαραστάσεις των εθε-

λοντών ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο της εκπαίδευσης, και την διεργασία (πχ μια

εθελόντρια κατανοεί ότι δεν βοηθά το κήρυγμα ή οι συμβουλές και επιλέγει να δημιουρ-

γήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης που της επιτρέπει να ακούσει τον νέο και να συμμετέχει σε

κοινά πεδία ενδιαφερόντων). Με βάση τα αποσπάσματα που ακολουθούν, βασικά ζητή-

ματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εθελόντριες είναι, μεταξύ άλλων:

πώς αντιδρά κανείς στην ματαίωση; Με τι προσδοκίες έρχεται αναγνωρισμένες και μη;

ποια είναι η δέσμευση ως προς τον χρόνο που διαθέτει η κάθε μια για τον φορέα;

τι σημαίνουν άραγε οι συχνές εναλλαγές εθελοντών;
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είναι εμφανής μια δυσκολία ως προς μια ευρύτερη αποτίμηση του εθελοντισμού.

– Δεν ξέρουμε

– Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι κάνουνε άλλοι εθελοντές.

– Για να συγκρίνουμε δεν ξέρουμε.

και συζητούν τον εθελοντισμό ως μια μορφή αναπλήρωσης ανεπαρκειών της κρατικής

πολιτικής

– Στην αρχή όταν πρωτοήρθα στον σύλλογο είχα πει κάτι σε κάποιο σημείο ότι το
κράτος δεν κάνει ουσιαστικά την δουλειά του και περιμένει να την κάνουν κάποιοι
εθελοντές. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια πολλές οργανώσεις θεωρώ ότι είναι απλά λίγο
εμπορικές, λίγο [δεν ακούγεται] εδώ πραγματικά όταν ήρθα δεν ήξερα πως είναι. 

Αναγκαιότητα για σαφήνεια και συντονισμό ως προς τους στόχους 
και το έργο της Ε.Π.Α.Θ. - Ο ρόλος των εργαστηρίων

από την άλλη πλευρά, οι εκπαιδεύτριες εθελόντριες αναγνωρίζουν ότι ο φορέας με τον

οποίο συνεργάζονται, διακρίνεται από τη διαφάνεια ως προς την λειτουργία του. 

– το είδα σε σχέση με αυτά που ακούω και που έχω εισπράξει έτσι από αυτά που συ-
ζητιούνται, θεωρώ ότι εδώ είναι πολύ πιο ανθρώπινο και πιο ουσιαστικό. Δεν αι-
σθάνομαι ότι από πίσω κρύβεται κάτι άλλο. εδώ θεωρώ ότι τα πράγματα είναι λίγο
πιο καθαρά. Έτσι τουλάχιστον το βλέπω.

– εγώ που έχω πάει και στην αθήνα, βλέπω πραγματικά είναι πολύ ξεκάθαρα τα
πράγματα με ότι γίνεται. Υπάρχουν πολλοί που τους συμπαραστέκονται και όλα
γίνονται με τον εθελοντισμό. και στον δικό μας τον σύλλογο γίνεται πεντακάθαρο,
η όλη διαδικασία είναι καθαρή και σαφής. Υπάρχει διαφάνεια.

Δυσκολεύονται, ωστόσο, να συζητήσουν με σαφήνεια τους στόχους και το έργο του Συλ-

λόγου Φίλων - εθελοντών της εταιρείας προστασίας ανηλίκων. αναγνωρίζουν τόσο εκ-

παιδευτικούς - μαθησιακούς όσο και ψυχοπαιδαγωγικούς/ κοινωνικούς στόχους, με

κεντρικότερο στόχο την ένταξη των ανήλικων με παραβατική συμπεριφορά σε ομάδες με

θετικά πρότυπα και ασφάλεια. 

Σύγχυση ως προς το ρόλο των εθελοντών εκπαιδευτών 
σε σχέση με τους σκοπούς της Ε.Π.Α.Θ.

– σ: εμείς εδώ τι κάνουμε; Ποιος είναι ο ρόλος μας; τον ξέρουμε; τι λέτε εσείς;
εγώ όχι ακριβώς, όχι ακριβώς. Έρχομαι με πολλή ευχαρίστηση και τα παιδιά τα
αγαπώ και είμαι και πολύ μαλακή μαζί τους αλλά λέω είναι κάτι γι’ αυτά τα παιδιά
να μάθουνε αυτό ή… τα βλέπω πολλές φορές ότι δεν θέλουνε. Ίσως έρχονται μόνο
για τα χρήματα. Δεν τους τραβάει δηλαδή κάτι. Μερικά παιδιά ναι θέλουν με τα
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χέρια τους να κάνουν κάτι. τα περισσότερα όμως δεν. Μήπως μπορούσαμε με άλλο
τρόπο να τα προσεγγίσουμε. Να μάθουν computer, είναι η γλώσσα...

– σ: Ποιοι είναι; τους ξέρουμε τους σκοπούς του συλλόγου; 

– Νομίζω ότι είναι δημιουργική απασχόληση γι’ αυτά τα παιδιά. Δηλαδή από το να
γυρίζουν εδώ και εκεί να έχουν κάπου μια ζεστή γωνιά που μπορούνε να πάνε,
πρώτα αυτό και ύστερα και να μάθουν κάτι, να ασχοληθούν με κάτι. τώρα ούτε για
μάθηση, εγώ τουλάχιστον το να τους μάθω αγγλικά δεν το βλέπω τόσο ζεστό και
τόσο ελκυστικό από το να κάνουν κάτι που τους αρέσει. Έτσι γενικά το λέω. 

– Για μελλοντικά, για τη δουλειά αργότερα. είναι μια άποψη. Μαθαίνουν κάτι για να
τους θωρακίσω για αργότερα για την δουλειά που θα θέλουν να κάνουν ίσως. Μια
άποψη. Μια άλλη άποψη είναι ότι να μάθουν να συνεργάζονται σε ομάδες. Δεν με
ενδιαφέρει το τι θα μάθουν αλλά με ενδιαφέρει απλώς πώς μαθαίνουν. 

– εγώ πάντως [...] θα πω αυτό που έχουμε πει κάθε φορά που ξεκινούν τα εργαστή-
ρια, είναι και αυτό ένα έλλειμμα σαν να μην μπορεί να μπει στο μυαλό μας ποιος
είναι ο σκοπός που κάνουμε το εργαστήριο. το έχουμε πει τουλάχιστον πάρα πολ-
λές φορές. 

– τι νομίζω εγώ. Νομίζω ότι είναι ένας τρόπος να έχεις ένα ασφαλές μέρος στα παιδιά.
τώρα εμείς από την μεριά τη δική μας βέβαια, τους δίνουμε την αγάπη και την προ-
σοχή που πρέπει και προσπαθούμε να τους βάλουμε κάποια όρια. αυτά τα όρια
τα οποία πιθανώς δεν έχουν στο σπίτι τους, ή στις παρέες τους ή στους φίλους τους
ή δεν ξέρω. αυτό πιστεύω κάνουμε. Δεν ξέρω αν κάνουμε κάτι άλλο παραπάνω. 

– εγώ θα πω ότι λειτουργούμε λίγο σαν υπόδειγμα στα παιδιά. είμαστε εδώ πέρα και
τους δείχνουμε έναν διαφορετικό τρόπο για να αλλάξουνε τη συμπεριφορά τους. αυτό
που τους ζητούμε, ούτε το χαρακτήρα τους, ούτε τίποτα. Να αλλάξουν τη συμπερι-
φορά τους, που είναι μια παραβατική συμπεριφορά. Όχι μέσα από ευχολογίες, μέσα
από την ίδια την παρουσία μας. είμαστε πρότυπα για τα παιδιά. και είναι πάρα πολύ
σημαντικό αυτό να το έχουμε υπόψη μας για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και
καλύτερα. τους μαθαίνουμε τη συνεργασία. Όταν συνεργαζόμαστε εμείς μεταξύ μας
σαν ομάδα, τους δείχνουμε πως πρέπει και τα παιδιά να συνεργάζονται. και όλα αυτά
είναι χρήσιμα, αυτό που είπατε με μια λέξη, η κοινωνικοποίηση. εγώ νομίζω αυτό κά-
νουμε. και κυρίως αυτό που τους δίνουμε και την αποδοχή. είναι παιδιά που είναι με
ένα στίγμα στην πλάτη τους και εμείς τους αποδεχόμαστε εδώ πέρα μέσα. αυτό είναι
το πιο σημαντικό για μένα. το ότι είναι σε ένα χώρο στον οποίο νιώθουν ασφάλεια,
δηλαδή δεν σε κατακρίνουνε, δεν συζητάμε γι’ αυτό που κάνουνε. Συζητάμε… δεν
ασχολούμαστε με αυτό. ασχολούμαστε με την αγάπη μας και την αποδοχή μας και
την αγάπη μας το βάζω έτσι και εντός εισαγωγικών γιατί δεν είναι αυτό το πιο σημαν-
τικό. είναι πολύ σημαντικό, αλλά κυρίως νομίζω είναι η αποδοχή. Ότι τα παιδιά και
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πολλές φορές έτσι μπορούν και ανοίγονται και μερικές φορές λένε και το τι κάνουν
και χωρίς να το ρωτήσεις. Γιατί νιώθουν ασφάλεια. εγώ αυτό νομίζω αυτό είναι εδώ
πέρα η δουλειά που κάνουμε. και μαθαίνουν και ορισμένους κανόνες.

Γνωρίζουμε ότι στις βασικές λειτουργίες του ρόλου των εθελοντών είναι η προώθηση της

ταύτισης, μιας διεργασίας που βοηθά στην κινητοποίηση, στην συμπεριφορά, στην οριο-

θέτηση ως προς κοινωνικές συμβάσεις (Lipsey, & Cullen, 2007. Loeber, Farrington, & Pe-

techuc, 2003). πολλές από τις απόψεις των εθελοντριών αναφέρονται στην ενημέρωση ή

εκπαίδευση για κοινωνικές, εκπαιδευτικές, νομικές, οικογενειακές προκλήσεις, καθώς και

σε εντάσεις μεταξύ των ομάδων συνομηλίκων, στην συνηγορία για διάφορα συστήματα

ή πλαίσια, στη συναισθηματική στήριξη και στην φιλική στάση με στόχο την αυτο-αποτε-

λεσματικότητα, την εμπιστοσύνη και μια αίσθησης έγνοιας και προσωπικού ελέγχου

(βλέπε και The Campbell Collaboration, 2013).

ΘεΜατικh κατηΓΟρIα 6: 

Κίνητρα των ανήλικων για τη φοίτησή τους στην Ε.Π.Α.Θ.

Όπως ήδη αναφέραμε, οι ευκαιρίες και τα επίπεδα δέσμευσης των εθελοντών είναι ποικίλα,

και απαιτούν διαφορετικές ικανότητες, εμπειρίες, και εξειδίκευση, με αντίστοιχους κώδικες

καλής πρακτικής στην σχέση τους με τους νέους, ζητήματα δεοντολογίας και εμπιστευτι-

κότητας, επίβλεψης και εποπτείας των νέων, ασφάλειας, κλπ. Γνωρίζουμε ότι η σαφήνεια

του ρόλου μιας εθελόντριας, η σταδιακή αναγνώριση και κατανόηση των απόψεων, των

ιδεών, των ενδιαφερόντων και των ανησυχιών των νέων, ο σεβασμός στην εμπιστευτικό-

τητα, η συνέπεια ως προς την επαφή με τους νέους, η προσοχή και η στήριξη άνευ όρων,

η ενεργητική ακρόαση του τι λένε οι νέοι, και η δυνατότητα για το μοίρασμα πιθανών ανη-

συχιών σχετικά με την ασφάλεια των νέων είναι σημαντικές προϋποθέσεις για την ένταξή

τους στην κοινότητα. Οι εθελόντριες, όπως φαίνεται και στα αποσπάσματα που ακολου-

θούν, δεν αναγνωρίζουν εύκολα τα κίνητρα των νέων για την φοίτησή τους στα εργαστή-

ρια δημιουργικής απασχόλησης.

Ασαφή τα κίνητρα των νέων, με βάση την επιβεβλημένη ένταξή τους 
στις δομές της Ε.Π.Α.Θ. εκπαιδευτών

– εμένα θα μου άρεζε να μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι με αυτά τα παιδιά όπως
γίνεται σε κάποιους άλλους χώρους. εγώ θα ήθελα να έχω αυτή την επαφή ίσως
γι’ αυτό και έθιξα και το θέμα του background. Δηλαδή, με την έννοια να έρθω πιο
κοντά τους. Όχι από περιέργεια ή από οτιδήποτε άλλο. 

– σ: Ξέρουνε αυτά τα παιδιά λέτε γιατί έρχονται εδώ αλήθεια στα εργαστήρια; 
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– Γι’ αυτό λέω ίσως αν είχαμε την δυνατότητα να κάνουμε κάτι εκτός εργαστηρίου,
θα είχαμε και εμείς την δυνατότητα να έρθουμε πιο κοντά σε αυτά και αυτά σε εμάς.
Έτσι, αυτό. 

Αναγνώριση της οικονομικής αποζημίωσης ως κίνητρο για την συμμετοχή των νέων

[ ]… δηλαδή εδώ έχω την εντύπωση ότι έρχονται τα παιδιά, ίσως και να τους αρέσει
αλλά περισσότερο για να πάρουν το χαρτζιλίκι τους και δεν έχουμε κάποια περισ-
σότερη επαφή μαζί τους.

4.2. ομάδα επιμελητών ανηλίκων

κοινό τόπο στις συνεντεύξεις των επιμελητών ανηλίκων είναι η συνεργασία από κοινού

με άλλους φορείς για την αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς. η από κοινού

συνεργασία αφορά έναν ευρύ όρο που εμπεριέχει συνεργασίες μεταξύ διαφόρων επαγ-

γελματικών ομάδων, διαφορετικών υπηρεσιών ή διαφορετικών τομέων (γεωγραφικών ή

διοικητικών ή άλλων). ακόμη, μπορεί να αφορά θεσμοθετημένες συνεργασίες όπως επι-

τροπές από κοινού, καθώς και κοινό σχεδιασμό, ή χρηματοδότηση για την υλοποίηση

στόχων που αφορούν όλα τα επίπεδα πρόληψης για την ψυχική υγεία των παιδιών και

των εφήβων (Μπίμπου, 2006). Στην ελλάδα, η παράδοση της διεπαγγελματικής συνερ-

γασίας είναι σχετικά πρόσφατη και αφορά κυρίως την ανάπτυξη από κοινού δουλειάς με-

ταξύ διαφόρων επαγγελματιών στο ίδιο εργασιακό πλαίσιο και λιγότερο την ανάπτυξη

διεπαγγελματικής συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών φορέων. κατά την διεπαγγελματική

συνεργασία, το ήθος και οι αξίες του πλαισίου, η παράδοση που έχει ήδη αναπτύξει ένας

φορέας όσον αφορά τις πρακτικές συνεργασίας του, οι διαφορετικές προσδοκίες των υπη-

ρεσιών, ο τρόπος λειτουργίας τους, η αποδοχή των αιτημάτων και των παραπομπών σε

αυτές, ο τρόπος σχεδιασμού των υπηρεσιών τους, όπως και οι μορφές χρηματοδότησης

παίζουν σημαντικό ρόλο. 

ΘεΜατικh κατηΓΟρIα 1:

Προτάσεις για καλύτερη λειτουργία των επιμελητών ανηλίκων

Ανάγκη για ενεργοποίηση ενός πρωτόκολλου συνεργασίας 
και συστηματική διεπαγγελματική συνεργασία

– και ίσως θα πρέπει να κάνουμε μια συνάντηση ξεχωριστή, δηλαδή να βγάλουμε
ακριβώς το πρωτόκολλο συνεργασίας, πώς θα ενημερώνουμε, πώς θα μπορέ-
σουμε… να κάνουμε δύο ξεχωριστές συναντήσεις. Ίσως δηλαδή να φέρουμε και
την κοινωνική λειτουργό της ε.π.α.Θ. εδώ πέρα σε αυτό το πράγμα, πρέπει να μπλέ-
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ξουμε κατά κάποιο τρόπο και την ε.π.α.Θ. σε αυτό…

Άνοιγμα της Ε.Π.Α.Θ. σε μεγαλύτερη ομάδα νέων που δεν περιορίζεται μόνο σε όσους
έχουν εμπειρία παραβατικής συμπεριφοράς

– κοιτάξτε εγώ λίγο να απαντήσω στα αιτήματα της ε.π.α.Θ. όμως. αν εσείς με την
ε.π.α.Θ. έρθετε σε συνεννόηση και κρίνετε ότι είναι σημαντικό να βλέπουμε όλα τα
περιστατικά, εγώ έχω όλη την καλή διάθεση αυτό να το κάνουμε.
αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε στο διοικητικό συμβούλιο, έτσι της ε.π.α.Θ.;

Καλύτερη παρακολούθηση των παιδιών που παραπέμπονται στα εργαστήρια της Ε.Π.Α.Θ.

– είναι και μια πρόληψη της παραβατικότητας σε ένα παιδί που έχει κάνει ήδη μια
παράβαση, μπορεί να μην έχει μια κινδυνολογία παθολογίας, αλλά σίγουρα κάτι
συνέβη για να το κάνει. Οπότε η παρακολούθηση ενέχει μέσα και το να κάνεις μια
δουλειά, να δεις τι συμβαίνει έτσι ώστε να μην ξανασυμβεί αυτό. 

– Μπορεί να μη τους ξαναδούμε ποτέ ξανά. Να μην έχει απασχολήσει ξανά το δικα-
στήριο ανηλίκων να έχουνε καλή συμπεριφορά είτε έχει γίνει η παραπομπή από
εμάς σε εσάς. και από εμάς έχει τελειώσει για πάντα.

ΘεΜατικh κατηΓΟρIα 2:

Κριτήρια παραπομπής παιδιών/νέων στην Ε.Π.Α.Θ.

Ασάφεια ως προς τα κριτήρια παραπομπής

– […] εμείς στέλνουμε και κάποια παιδιά τα οποία δεν έχουνε πρόβλημα. κρίνουμε
δηλαδή. το ότι πάνε στα εργαστήρια δεν είναι απαραίτητα κριτήριο ότι χρειάζονται
ψυχολογική υποστήριξη. Μπορεί η δράση τους αυτή η παραβατική να ήταν τελείως
περιστασιακή. και είναι πολλές περιπτώσεις έτσι.

– εδώ μας ζήτησαν... Συγνώμη να τελειώσω. Μας ζήτησαν από την ε.π.α.Θ. να είναι
πιο πολύ… δηλαδή, παιδιά τα οποία έχουν εμπλοκή και… νομίζω μας είχαν πει
κάποια προϋπόθεση ή το αντίθετο; κάτι τέτοιο. 

τα κριτήρια που οι επιμελητές ανηλίκων θεωρούν σημαντικά για την συνεργασία τους με

την εταιρεία προστασίας ανηλίκων και τον Σύλλογο Φίλων-εθελοντών είναι:

α) η συνέπεια και η σταθερότητα των παιδιών/νέων και των οικογενειών τους στη συ-

νεργασία τους με τους επιμελητές ανηλίκων

– εγώ πάντως έστειλα παιδιά που πιθανολογούσα ότι θα είναι τακτικά. Ότι θα είναι
τακτικά… και συνεπή ας πούμε. 
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– Συνεπή και ότι… και το κριτήριο βέβαια ότι θα ήταν τακτικά είχε σχέση και με το
ότι είχαν ανάγκη να έχουν και κάποιο χαρτζιλίκι αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο
κριτήριο γιατί υπήρχαν παιδιά που δεν είχανε και όμως δεν θα πήγαιναν. Έτσι; Γε-
νικά η όλη συγκρότηση της προσωπικότητας του μου έδινε δείγματα γραφής ότι
θα είχαν μια συνέπεια και ότι θα ήταν γι’ αυτά βοηθητικό. αυτό ήταν το κριτήριο
μου. Ναι, αυτό ήταν το κριτήριο μου. 

β) η οργάνωση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου σε παιδιά και νέους περιθω-

ριοποιημένους και κοινωνικά αποκλεισμένους 

– Ωραία. Οκ. εγώ έκρινα λοιπόν με κριτήριο πρώτα ότι παιδιά που έχουν πραγματικά
εντελώς αναξιοποίητο τον ελεύθερο χρόνο. Δηλαδή παιδιά που έχουν εγκαταλείψει
το σχολείο και όχι μόνο βέβαια. Έτσι; παιδιά που δεν έχουν κανένα στόχο. παιδιά
που έχουν πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση και που δεν βρίσκουν καθόλου τις δεξιό-
τητες τους. [..] κυρίως με αυτό και κυρίως παιδιά που ακριβώς επειδή ζούνε και σε
ένα παραμελημένο και καθόλου οργανωμένο περιβάλλον, στην ομάδα θα έχουν
ένα ρόλο. 

γ) η αναγνώριση προσωπικών κινήτρων στα ίδια τα παιδιά

– Μπορούσε πραγματικά, ήθελε να αξιοποιήσει να μάθει και να αποκτήσει και κά-
ποιες δεξιότητες. Έτσι; Ήτανε και το κίνητρο αυτό. αλλά ήθελα να πιστεύω ότι αυτές
οι προσπάθειες που θα κάνουμε… δηλαδή δεν ήθελα, ας πούμε, περιπτώσεις που
εκτιμούσα ότι αυτός δεν θα επιδείξει καμία συνέπεια να… Φαινόταν κιόλας ότι δεν
ήταν διατεθειμένος να το κάνει. Ήθελα δηλαδή να υπάρχει και ένα κίνητρο, μια
φλόγα για το παιδί να συμμετέχει. 

δ) η ευρύτερη ψυχοκοινωνική υποστήριξη των παιδιών.

– εγώ έχω παραπέμψει παιδί το οποίο δεν είχε ιδιαίτερα παραβατική συμπεριφορά,
ή για να ακριβολογώ δεν είχε καθόλου παραβατική συμπεριφορά αλλά από μια
συγκυρία βρέθηκε στα δικαστήρια και το έστειλα εκεί προκειμένου να βοηθηθεί,
δεν με ενδιέφεραν τόσο τα εργαστήρια. Έτσι; Με ενδιέφερε να βοηθηθεί αυτό το
συγκεκριμένο παιδί εε… με δύο τρόπους. πρώτον ενισχυτική διδασκαλία με δα-
σκάλους που θα τους χορηγούσανε ο σύλλογος εθελοντών γιατί είχε τρομερές δυ-
σκολίες στο σχολείο και το δεύτερο που περίμενα να βοηθηθεί και το επιζητούσα
ήταν η ατομική συμβουλευτική από ψυχολόγο. Γιατί κακά τα ψέματα εμείς είμαστε
επιμελήτριες από πολλούς κλάδους. εγώ είμαι κοινωνική λειτουργός. η Μάγδα εδώ
πέρα είναι νομικός. Διαφορετικά είναι να συζητήσω εγώ με ένα παιδί, έναν ανήλικο,
εγώ που είμαι κοινωνική λειτουργός και διαφορετικά ένας ψυχολόγος. Όταν λοιπόν
παρέπεμψα το συγκεκριμένο παιδί ήθελα να υποστηριχτεί σε αυτούς τους δυο άξο-
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νες. πρώτα στο εκπαιδευτικό κομμάτι που μας βοηθάνε πάρα πολύ ο σύλλογος με
διάφορους εθελοντές και με άτομα που τους παρέχουμε και δεύτερο, ήξερα την
παρουσία σας εκεί, ότι ο ψυχολόγος θα ασχοληθεί και θα ασκήσει συμβουλευτική
πάνω στο παιδί. 

ΘεΜατικh κατηΓΟρIα 3:

Διαδικασία παραπομπής των παιδιών στην Ε.Π.Α.Θ. 
από τους δικαστικούς επιμελητές

τα παρακάτω αποσπάσματα αναφέρονται στους τρόπους με τους οποίους οι δικαστικοί

επιμελητές προσκαλούν τα παιδιά να συνδεθούν με την ε.π.α.Θ. και τις δράσεις της:

Οργανωμένη απασχόληση-οικονομική υποστήριξη

– Να μάθουν να κατασκευάζουν. τους κεντρίζουμε δηλαδή… σε ενδιαφέρει το κό-
σμημα; Άλλος ενδιαφέρεται πραγματικά, για το κερί, τις κατασκευές 

– το κερί, οι κατασκευές ναι. είναι το κίνητρο τα χρήματα. 

– Ναι, και μπορεί να υπάρχει και ένα γενικότερο, μια γενικότερη οικονομική βοήθεια.
εγώ βλέπω σε παιδιά που έχουνε πρόβλημα μεγάλο και τους βλέπω διστακτικούς
και ότι θα πάω δεν θα πάω, θα υπάρχει και μια βελτίωση γενικότερα. ας πούμε είναι
η επιταγή αυτή του Μασούτη που δίνεται. Έτσι; Σε κάποιες οικογένειες δίνεται…

Πρόταση για συμμετοχή των παιδιών σε έναν κοινωνικό χώρο που ενδιαφέρεται 
για τις ζωές των παιδιών

– Ναι, οι εθελόντριες θα σας περιστοιχίσουν με αγάπη κλπ κλπ. Υπάρχει ζεστασιά
στην ατμόσφαιρα, ότι θα τους περιστοιχίσουν με αγάπη, με ενδιαφέρον. Μπορώ
να μιλήσουν… εγώ τα λέω αυτά. Δεν ξέρω. Ότι υπάρχει ρε παιδί μου ένα ζεστό πε-
ριβάλλον. Μπορεί να μη το λέω έτσι όπως το λέω τώρα, όμως το λέω. Ένα ζεστό
περιβάλλον και αν έχουν κάποιο πρόβλημα μπορούν να το συζητήσουνε.

– Οπότε αφού πηγαίνουν σε καθημερινή βάση εκεί και εμείς μπορεί να μη τους βλέ-
πουμε και καθόλου ή να τους βλέπουμε μια φορά το μήνα ή το δεκαπενθήμερο
αν είναι σε επιμέλεια, τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά δεν είναι σε επιμέλεια.
Οπότε εμείς δεν τους βλέπουμε καθόλου. Οπότε λέμε ότι αν έχετε κάποιο πρό-
βλημα, ότι προκύψει, γιατί πάνε κάθε μέρα εκεί, μπορούμε να το συζητήσουμε, να
το εκμυστηρευτούν ότι υπάρχει αξιοσέβαστο περιβάλλον που μπορούν να… μπο-
ρούν αν εκμυστηρευτούν ας πούμε κάποια πράγματα να έχουν μια στήριξη. 

32 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΘεΜατικh κατηΓΟρIα 4: 

Ερμηνεία και έκταση της παραβατικότητας στους ανήλικους

Οι επιμελητές ανηλίκων, διακρίνουν μεταξύ της περιστασιακής παραβατικότητας και μιας

σταθερής παραπτωματικής συμπεριφοράς, όπως φαίνεται και στο παρακάτω απόσπασμα:

Πολυσύνθετοι οι παράγοντες

– Μια γενική εκτίμηση, θα μιλήσω εγώ και μετά και οι άλλοι, όλοι θα πούμε την
άποψη μας για την παραβατικότητα. πάρα πολλές, πολύ μεγάλο ποσοστό είναι πε-
ριστασιακή, είναι οι κακές παρέες, είναι λίγο η οικονομική ανέχεια, μιλάμε εκεί που
δεν υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Μπορεί να είναι η οικογένεια, μπορεί
να είναι λίγο η οικονομική ανέχεια, λίγο παρασύρονται, οι παρέες, ψάχνοντας τον
εαυτό τους μπορεί να κάνουν κάποια λάθη. Δηλαδή κυρίως είναι περιστασιακή.
τώρα εκεί που υπάρχουνε… που είναι, υπάρχει ας πούμε κινδυνολογία και είναι
και υποτροπή, είναι εκεί που λείπει και το συγκροτημένο περιβάλλον, ή που υπάρ-
χει και το παιδί έχει ξεφύγει για άλφα-βήτα λόγους. Στην ουσία δεν είναι συγκρο-
τημένο πάλι το περιβάλλον. Έτσι; είναι οι υποβαθμισμένες περιοχές που ξέρουμε
ότι εν δυνάμει έχουνε […] διακίνηση και χρήση ναρκωτικών.

Μετανάστευση - διακίνηση πληθυσμού (οικονομικοί παράγοντες)

– και η παράνομη είσοδος στην χώρα που έρχονται. αυτή είναι άλλη κατηγορία. Έρ-
χονται από ένα περιβάλλον που είναι κάπως ανοργάνωτοι. Δηλαδή υπάρχει η
μαφία και έρχονται εδώ πέρα, βλέπουνε και πιο πολύ καταναλωτισμό, - καλά τώρα
έχουμε και εμείς κρίση- ειδικότερα πριν τη κρίση και αυτό το θαύμα ας πούμε με
τον μεγάλο καταναλωτισμό, η στέρηση εσόδων ξέρω εγώ και η οικονομική υπο-
βάθμιση που έχουν σαν οικογένεια, δεν έχουν και μεγάλη οικονομική άνεση, αυτό
τους οδηγεί στο να πάρουνε μόνοι τους, δηλαδή αυτά που τους λείπουν τα διεκδι-
κούν, το χαρτζιλίκι τους και το ένα το άλλο. αυτός είναι ένας άλλος τομέας. 

Ασάφεια ως προς την έκταση και την σοβαρότητα της παραβατικής συμπεριφοράς λόγω
αλλαγής στο νομοθετικό πλαίσιο

– πάντως αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τώρα και οι συνάδερφοι τι λένε εδώ, δεν μπορώ να
σας πω ότι έχω μια εικόνα το γίνεται με την παραβατικότητα συγκριτικά ας πούμε με
μια πενταετία πίσω, που αν θεωρήσουμε αυτή την πενταετία μια περίοδο κρίσης έτσι.
Για ποιους λόγους; Μια γιατί έγινε αυτή η ιστορία με την εξωδικαστική διαδικασία.

– Ένα μεγάλο κομμάτι ναι.

– Γιατί παλιά τα αποδεχότανε τα αδικήματα εξολοκλήρου δηλαδή κΟκ μαζί με όλα
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τα άλλα. Δεν υπήρχε μια συσχέτιση όλων των υπολοίπων πλην των κΟκ για να
μπορούμε να έχουμε μια σύγκριση. εγώ δηλαδή προσωπικά ούτε και σαν διαί-
σθηση δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια άνθηση; εγώ
προσωπικά δεν μπορώ, ούτε τα κορίτσια. 

– αλλά και πάλι δυστυχώς αυτή τη στιγμή έτσι όπως έχει γίνει η μετατροπή αυτής της
ιστορίας έτσι, το να έχουν αφαιρεθεί από το νόμο αυτά τα αδικήματα, αυτή τη στιγμή
δεν μπορώ να σας πω ότι έχουμε μια καθαρή εικόνα. και εσείς βέβαια ότι πανελλα-
δικά δεν υπάρχει ένα λογισμικό. κάθε υπηρεσία…

Αύξηση της παραβατικής συμπεριφοράς σε σχέση με τη χρήση ουσιών

– το μόνο που έχω από την εμπειρία μου και την διαίσθηση είναι ότι σίγουρα έχει
ανεβεί το ποσοστό των παιδιών που έρχονται εδώ για τη χρήση ινδικής κάνναβης.
αυτή είναι η δική μου εμπειρία έτσι όπως την καταγράφω και στα δικά μου περι-
στατικά αλλά και στο σύνολο των αδικημάτων. Έτσι; 

– Στο μονομελές είναι η χρήση του χασίς, η χρήση κάνναβης ναι. η παράνομη είσο-
δος έτσι, και κάτι μικροκλοπές έρχονται και αυτά, η εξύβριση και αυτά δεν είναι
τόσο συχνά. Έτσι; 

– και στο τριμελές είναι η ληστεία. Ληστεία μη φανταστείτε τράπεζες. Έτσι; κυρίως κινητά. 

Ποιοτικές διαφορές ως προς την εμφάνιση της παραβατικότητας, 
συγκριτικά με το παρελθόν

– και επίσης, και νομίζω ότι εκεί δεν πέφτουμε πολύ έξω, ότι σίγουρα υπάρχει μια
αύξηση των σοβαρών αδικημάτων, που σχετίζονται με βία περισσότερο. αδική-
ματα δηλαδή που έχουνε να κάνουνε με τη βία. 

– Για μια ληστεία. Ληστεία με ας το πούμε χαμηλής έντασης. Δηλαδή ληστείες που
έχουν να κάνουν με την αφαίρεση κινητών. κυρίως κινητών.

– Όχι τόσο ποσοτική αύξηση αλλά διαθέτει μια ποιοτική μετάλλαξη της παραβατικό-
τητας. αυτό. 

Απουσία εκπαιδευτικής πολιτικής για την ένταξη των νέων με εμπειρία παραβατικής συμ-
περιφοράς-η σχολική διαρροή ως αιτία ή αποτέλεσμα της παραβατικής συμπεριφοράς

– την ίδια αντίληψη έχω και εγώ, δηλαδή πολύ συχνά βλέπουμε να είναι παντρεμένα
αυτά τα δύο, δηλαδή αποχή από το σχολείο, πρόωρη εγκατάλειψη ας πούμε της
σχολικής βαθμίδας, έτσι, που συνήθως είναι στους ρομά ήδη από το δημοτικό. 

– και ίσως πιο πολύ αναφερόμαστε στους μετανάστες γιατί είναι ως επί το πλείστον
τα παιδιά τα οποία δεν μπορούν να προχωρήσουνε στο σχολείο και η ανάγκη να
σταθούνε σε κάποια ομάδα, κάπου που να έχουν αποδοχή, αποκομμένα και από
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το σχολικό περιβάλλον είναι συνήθως ομάδες οι οποίες θα παρουσιάσουν παρα-
βατική συμπεριφορά. Έτσι, και μέσα σε αυτές βρίσκουν αποδοχή, βρίσκουν νόημα
ύπαρξης και το αποτέλεσμα είναι αυτό.

– και η επιβάρυνση του να είναι μετανάστες εδώ πέρα σε συνδυασμό με τη σύγχυση
ταυτότητας που είναι και στην εφηβεία ούτως ή άλλως, αυτό δημιουργεί ένα μείγμα
εκρηκτικό, σε ένα περιβάλλον ανοίκειο. 

– εν ολίγοις στο περιβάλλον του σχολείου, μαθησιακές δυσκολίες που μπορεί να
οφείλονται λόγω διαφορετικής εθνικότητας, δυσκολίες στη γλώσσα αλλά και από
μαθησιακές διαταραχές, αυτές ναι, σε συνάρτηση και με αυτό που είπε και η συνά-
δελφος, οδηγούν στο περιθώριο.

– παιδιά εγώ δεν πιστεύω ότι η αιτία επειδή απομακρύνθηκαν από το σχολείο πα-
ραβατούν. Άρχισαν να μπλέκουνε με ομάδες, με περίεργες κινήσεις έτσι, ύποπτες
δράσεις παραβατικές συνέπειες, στο τέλος εγκατέλειψαν και στο σχολείο, αλλά όχι
ότι εγκατέλειψαν το σχολείο επειδή παραβάτησαν. 

– Ως συνέπεια.

– από αντικοινωνική συμπεριφορά, από αντιεπικοινωνιακή συμπεριφορά οδηγεί και
στην παραβατική συμπεριφορά. 

Κοινωνική περιθωριοποίηση-αποκλεισμός

– καταρχάς είναι η περιθωριοποίηση δηλαδή, η περιθωριοποίηση του ατόμου. Όταν
ένα παιδί είναι 13, 14 χρονών, δεν υπάρχει η οικονομική στήριξη να πηγαίνει φρον-
τιστήριο, γενικά να συμμετέχει σε δράσεις, να κοινωνικοποιηθεί. Δεν υπάρχει εν-
διαφέρον στους γονείς να πιέσουνε, να βάλουνε αξίες στα παιδιά, να τα φέρουνε
αξίες. Όταν το ίδιο το παιδί δεν έχει κάποιους προσωπικούς στόχους, να πάω στο
σχολείο, να βγάλω βαθμό, να γίνω εκείνο και έχει χάσει το δρόμο του δεν ξέρει
κατά πού και απλά υπάρχει έτσι.

– αυτό το παιδί αναγκαστικά θα μπλέξει με περίεργες παρέες, με χρήση θα μπλέξει
χασίς, θα κάνει τσιγάρο, θα χάνεται. πρέπει να βρει δηλαδή κάπου να ακούσει. 

– Ένας νόμος επιτυχίας στο παιδί είναι να είναι κοινωνικό, να συμμετέχει σε δράσεις.
αν δεν τα καταφέρει εκεί, κάπου αλλού πρέπει να σταθεί. Έτσι; κάπου να φαίνεται
ότι κάτι κάνει, ότι είναι ικανός, ότι κάπου ανήκει και θα τα καταφέρει. 

Ο ρόλος των συνομηλίκων

– είναι πρότυπα, μεταξύ τους γιατί τα παιδιά σε αυτή την ηλικία δεν έχουνε, κόβουνε
λίγο την επικοινωνία, δεν βλέπουνε… υπάρχει το χάσμα δηλαδή το ηλικιακό που
δεν μπορούνε να επικοινωνήσουνε με τους γονείς τους, τους βλέπουνε σε μια από-
σταση ότι οι γονείς και εμείς. Όμοιοι τους είναι οι συνομήλικοι τους. εκεί ο καθρέ-
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πτης του εαυτού τους. εκεί βλέπουν την εξέλιξη τους. Οπότε είναι και ο πόλος έλξης
γι’ αυτούς και ο χώρος ο καθοριστικός που επηρεάζει όλη τους τη συμπεριφορά.
Νομίζω, έτσι δεν είναι. Δηλαδή νιώθουν πολύ απομακρυσμένοι. Δεν μπορεί να πα-
ρακολουθήσει εμένα τώρα η κόρη μου όταν έχω τόσο… σαν μητέρα με βλέπει,
κάπως μακρινή όμως. Έτσι;

– Ναι, αρχίζουνε να αποκτάνε περισσότερη σημασία οι συνομήλικοι. Έτσι; Μπαί-
νουνε οι γονείς λίγο σε δεύτερο ρόλο. 

– ακριβώς, και τους δίνουν και περισσότερη εμπιστοσύνη συγχρόνως. αυτή είναι η
πλάκα ότι ακόμα και σωστοί να είναι οι γονείς, δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα και
εμπιστοσύνη στους φίλους. Στη γνώμη ενός φίλου. Σου λέει εσύ τι ξέρεις…

– είναι φυσικό είναι, είναι και η αμφισβήτηση και στην εφηβεία. 

– Ναι. και εμπιστεύονται περισσότερο τη γνώμη τους, καμιά φορά εκμυστηρεύονται
τις σχέσεις τους, τους φόβους τους. 

– Ό,τι κάναμε και εμείς όταν ήμασταν έφηβοι. Δηλαδή τα ίδια πράγματα έτσι; τίποτα
το διαφορετικό. 

ΘεΜατικh κατηΓΟρIα 5:

Προτάσεις για την λειτουργία των εργαστηρίων
- Προοπτικές προγραμμάτων επανένταξης

Ασαφής επιχειρηματολογία των επιμελητών ανηλίκων σε σχέση με τη λειτουργία των
εργαστηρίων

Σε γενικές γραμμές, οι συμμετέχουσες μοιράζονται διάφορες ιδέες σχετικά με το περιεχό-

μενο των εργαστηρίων, χωρίς να έχουν μια σαφή εικόνα του τρόπου που λειτουργούν τα

εργαστήρια, όπως φαίνεται και στο παρακάτω απόσπασμα:

– Δεν έχω παρακολουθήσει τα εργαστήρια ακριβώς, δεν έχω βρεθεί μέσα σε μια ώρα
εργαστηρίου για να δω πώς γίνεται. Δεν έχω παρακολουθήσει. Δεν έχω πάει εκεί
πέρα μία ώρα στα εργαστήρια να δω πώς τα δουλεύουνε και τι γίνεται για να έχω
άποψη πάνω σε αυτό.

– Ίσως αν παρακολουθούσα κάποιες φορές κάποια εργαστήρια να είχα πιο ολοκλη-
ρωμένη άποψη. 

– εγώ είχα πάει μια-δύο φορές αλλά δεν νομίζω… εγώ θυμάμαι και παλιά που δεν
είχα πάει, παλιότερα είχαμε αντιληφθεί ότι υπήρχαν δυσκολίες χειρισμών περιστα-
τικών, τα όρια των εθελοντριών, αλλά νομίζω ότι μέσα από την εμπειρία σας πλέον
είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή ισορροπία. 
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Δραστηριότητες στον εξωτερικό χώρο - σύνδεση των εργαστηρίων με την κοινότητα 
και τον δημόσιο χώρο

– από την εμπειρία των παιδιών επειδή μου το έχουνε μεταφέρει θυμάμαι ότι τους –
ευχαριστούσε πάρα πολύ κάποια εργαστήρια στα οποία υπήρχε δραστηριότητα
σε εξωτερικό χώρο. Έξω από το χώρο της επα που πηγαίνανε…

– Όπως της οικολογίας

– Όπως πχ… της οικολογίας, όπως της φωτογραφίας που είχανε…

– Όχι, εγώ μιλάω για δραστηριότητες που είχανε προέκταση έξω από το χώρο των
εργαστηρίων. που ήτανε σε ανοιχτούς υπαίθριους χώρους, σε οποιαδήποτε
μορφή. 

Αναγνώριση της παρέμβασης των επιμελητών ενηλίκων για αποφυγή υποτροπής

κατά πόσο μια δική μας παρέμβαση πριν ή μετά το δικαστήριο είναι παράγοντας
υποστηρικτικός στο να μην υποτροπιάζουν, εγώ θεωρώ με ένα πολύ μεγάλο ναι
[…]. Δηλαδή περισσότερο εμπειρικά είναι αλλά ναι εγώ θεωρώ ότι η δική μας η
παρέμβαση, δηλαδή σε παιδιά που έχουμε παρέμβει υπάρχει πολύ μικρό ποσοστό
υποτροπής, πολύ μικρό. επομένως ναι. Θεωρώ πραγματικά πρέπει να βοηθάμε. 

Αυξημένος συντονισμός για τις “χαμένες περιπτώσεις”

– Για όλους μας ισχύει αυτό. Υποτροπή υπάρχει εκεί που πλέον το περιβάλλον είναι
τέτοιο που συνεχώς θα προάγει την παραβατικότητα από μόνο του. αλλιώς πρέπει
να κάνουμε πολλή δουλειά και εμείς και μαζί με τους φορείς εννοείται. Έτσι;

– Ναι, εγώ πιστεύω είναι καθοριστικό.

– Δηλαδή, αν δεν υπάρχει συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον, εκεί υπάρ-
χουν τα προβλήματα. 

– Δηλαδή έχω τώρα αυτή τη στιγμή και παιδιά από εκεί πέρα, μου έρχονται αρκετά
παλιά στο μυαλό που πιστεύω ότι θα ήταν αλλιώς. 

– αυτές είναι χαμένες περιπτώσεις εξ αρχής. το ξέρουμε και εμείς. παρόλα αυτά είναι
σχεδόν χαμένες αλλά δεν μπορείς να το πεις αυτό σαν επαγγελματίας ότι είναι χα-
μένη περίπτωση. Μέσα μας όμως βαθιά το ξέρουμε. 

Η οικονομική κρίση αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα

– που δεν ήταν παλιά τόσο, τώρα όμως υπάρχει τραγικό πρόβλημα. Θέλουμε να κοι-
νωνικοποιηθεί επαγγελματικά ακόμα περισσότερο με την εξέλιξη τώρα, έτσι; Έχουν
κλείσει όλες οι πόρτες οι επαγγελματικές τελείως. Ήτανε γύρω, υπήρχανε τότε ακόμα
τα παραδοσιακά επαγγέλματα. τώρα έχουνε κλείσει. τελείωσε. Ούτε παλιοσίδερα,
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ούτε γυρολόγοι, ούτε να πουλάνε από εδώ και από εκεί και να πάρεις από έναν
πλανόδιο. Έτσι; τώρα επάγγελμα γι’ αυτούς είναι πλέον η διακίνηση ναρκωτικών.
εκτός αν πουλάς στις λαϊκές. αυτές οι δύο κατηγορίες. 

ΘεΜατικh κατηΓΟρIα 6:

Διεπαγγελματική συνεργασία & Προτάσεις για τον ρόλο 
των Επιμελητών Ανηλίκων

Σύμφωνα με το παρακάτω απόσπασμα, η συνεργασία των επιμελητών ανηλίκων αποτελεί

ζητούμενο, με ασαφείς ωστόσο στόχους και αποτελέσματα. 

– σ: συνεργάζεστε με κάποιες υπηρεσίες; Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για αυτό;

– Υπάρχουνε γραμμένες σε ένα χαρτάκι. Γράψτε παιδοψυχιατρικές, ιατροπαιδαγω-
γικές υπηρεσίες. Έτσι;

– Λοιπόν, με φορείς προγραμμάτων υποστήριξης και θεραπείας εφήβων χρηστών
ψυχοτρόπων ουσιών, με κοινωνικά ιατρεία, συμβουλευτικούς σταθμούς των
δήμων, κοινωνικά παντοπωλεία, με τους συμβουλευτικούς σταθμούς νέων της δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σχολεία, σχολές επαγγελματικής κατάρτισης όπως
το ιεκ ΔεΛτα πχ, με τα κέντρα πρόληψης, με το κέντρο προστασίας ανηλίκων ρΟΜ
και φάρο του κόσμου. 

– Μάλιστα

– Έτσι και με άλλους φορείς όπως πχ το κρατικό Θέατρο βορείου ελλάδος που επι-
τρέπει στα παιδιά να παρακολουθήσουνε…Να συμπληρώσω εγώ κάτι, και το ιν-
στιτούτο εργασίας πλέον. 

– το ινστιτούτο εργασίας είναι μια καινούρια δομή που ξεκίνησαν για τα άνεργα παι-
διά και είναι κάτι που είναι πολύ…της ΓΣεε. και με τον συμβουλευτικό σταθμό του
δήμου Θερμαϊκού μη ξεχάσουμε έτσι; 

– Υπάρχει ένα καλό δίκτυο επικοινωνίας και αλληλοεκτίμησης και αλληλοσεβασμού.
Παλιά είχαν ρόλο…

Προβλήματα υπο-στελέχωσης και απουσίας πληροφόρησης 
ως προς τον ρόλο των εμπλεκομένων υπηρεσιών

– Ήτανε πολλές από αυτές ήταν υπο-στελεχωμένες με χίλια δυο προβλήματα, ωστόσο

– Νομίζω ότι αυτό που θα έπρεπε να γίνει περισσότερο είναι η ενημέρωση και η κινη-
τοποίηση των οικογενειών στο τι μπορούν να παρέχουν αυτές οι υπηρεσίες και η καλ-
λιέργεια της εμπιστοσύνης. Δηλαδή να υπάρξει ενημέρωση να γνωρίζει ο κόσμος.

38 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



– Ναι, και οι εκπαιδευτικοί. 

– πολλοί νομίζουν ότι είναι κατασταλτικός ο ρόλος μας. Νομίζουν ότι είμαστε κατα-
σταλτικοί.

– Ή αν υπάρχει διστακτικότητα της οικογένειας να συνεργαστούμε, όσες υπηρεσίες
και να υπάρχουν και όσο καλά και διατεθειμένες είναι να προσφέρουν έργο, αν δεν
έχει την επιθυμία να συνεργαστεί ο ενδιαφερόμενος και την γνώση και την ενημέ-
ρωση πρώτα για να έχει και την επιθυμία. Να υπάρξει ενημέρωση δηλαδή. Ναι, τι
παροχές υπάρχουνε, σε τι μπορεί να βοηθηθεί.

Η υπαγωγή των δικαστικών επιμελητών στα δικαστήρια/νομικό σύστημα 
συνοδεύει το δίλημμα: καταστολή/στιγματισμός έναντι της οριοθέτησης

– Στο ότι είμαστε μέσα στα δικαστήρια.

– από τη μια βοηθάει. Γιατί θα ήμασταν όπως οποιοσδήποτε κοινωνικός φορέας.
κοίταξε, σε αυτήν υπάρχει… δηλαδή βγήκε λίγο και ο φόβος, έτσι, ο λογικός φόβος
γιατί όλοι μας έχουμε έναν έλλογο φόβο. Ναι, αυτό λειτουργεί πάρα πολύ σε αυτή
την ηλικία. 

– Ότι πήγανε εκεί στα δικαστήρια.

– Ότι εκεί μπαίνει και ο εισαγγελέας. Ότι εκεί… θα μου πεις μπορεί να λειτουργεί και
αρνητικά. Νομίζω όμως…

– Υπερτερεί το θετικό για σένα;

– Ναι, υπερτερεί το θετικό, υπερτερεί το θετικό γιατί στο κάτω-κάτω δεν τους κλεί-
νουμε και στη φυλακή. Έτσι; αυτό το καταφέρνουμε. Ξέρουνε απλά ότι υπάρχει πιο
στενή παρακολούθηση και ότι έχουν φτάσει στα όρια τους με τη συμπεριφορά
τους. και για να φτάσει κάποιος στο δικαστήριο σημαίνει ότι όντως είναι οριακά.
Έτσι; Δεν είναι ότι με οποιαδήποτε συμπεριφορά φτάνεις στα δικαστήρια. Έχεις πε-
ράσει κάποια όρια. 

Οργάνωση και αξιοποίηση ειδικοτήτων και υπηρεσιών

επειδή αυτή η υπηρεσία στελεχών έχει διάφορες ειδικότητες, θα με ενδιέφερε να
υπάρχει οργάνωση. πρώτα-πρώτα αυτό είναι θέμα υπουργείου και πολιτικής βού-
λησης. Όλες οι υπηρεσίες τουλάχιστον οι νευραλγικές αυτές οι κεντρικές όπως είναι
η ξέρω εγώ, πάτρα, Θεσσαλονίκη, να στελεχώνονται από ποικιλία ειδικοτήτων. Δη-
λαδή, αυτό που υπάρχει η ποικιλία των πτυχίων για να μπούνε σε αυτή την υπη-
ρεσία που όντως υπάρχει, να αξιοποιείται. Οπότε να είμαστε μια πολυδύναμη
υπηρεσία με πολλές ειδικότητες που να έχουμε καθημερινή επαφή. Όπως ας πούμε
εδώ εγώ και η Νικολέτα που είμαστε νομικοί θα βοηθήσουμε τους συναδέλφους
σε νομικά θέματα έτσι. το ίδιο θα κάνουν και οι κοινωνικοί λειτουργοί που ξέρουν
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καλύτερα τις δομές από εμάς, έχουνε πιο πολύ εντρυφήσει σε αυτά. Δηλαδή αν εί-
χαμε και έναν ψυχολόγο δίπλα μας συνάδελφο, ακόμα πιο πολύ θα υπήρχε πολύ-
λειτουργικότητα εν δυνάμει κάθε στιγμή. αυτό είναι πολύ σημαντικό εγώ πιστεύω.
Έτσι. 

– πιο αποτελεσματικοί θα ήμασταν βέβαια και αν υπήρχαν και τα υπόλοιπα. αν λει-
τουργούσαν καλά οι υπάρχουσες δομές ή υπήρχαν και δομές που δεν υπάρχουν.
Έτσι ας πούμε, εντάξει να μη το θίξουμε αυτό. τα κέντρα φιλοξενίας, ανάδοχες οι-
κογένειες.

– Όχι τόσο πολύ σε μας στον δικό μας το χώρο, αλλά σε κάποιους άλλους χώρους,
όπως σε προβλήματα που υπάρχουνε με παιδιά που κρίνονται ακατάλληλοι οι γο-
νείς. Δηλαδή μιλάμε και για πιο μικρής ηλικίας από τα παιδιά που απασχολούνται
με το δικαστήριο ανηλίκων. 

Οι αλλαγές στην νομοθεσία συνοδεύονται από κενά ως προς τις δομές υποστήριξης

– και τώρα με τον καινούριο νόμο που καταργούνται οι φυλακές ανηλίκων ως επί το
πλείστον…

– αλλά καλό θα ήτανε, δηλαδή να είχε προβλεφτεί να υπήρχε, το προβλέπει βέβαια
ο νόμος ότι θα γίνει με προεδρικό διάταγμα θα λειτουργήσουνε μονάδες φιλοξε-
νίας, πώς το λέει ακριβώς… Με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα κενό αυτή τη στιγμή. 

– Μεγάλο. Γιατί έρχονται περιστατικά πραγματικά δεν ξέρεις τι να τα κάνεις γιατί η
επιμέλεια υπηρεσίας έχει ατονήσει. Δεν έχει νόημα. 

η έρευνα των Scwalbe & Marchi, (2012) διερεύνησε τις απόψεις 31 δικαστικών επιμελητών

ως προς τον ρόλο της υπηρεσίας τους στην νεανική παραβατικότητα, μέσω μιας μαγνητο-

φωνημένης τηλεφωνικής συνέντευξης. η μεθοδολογία των ερευνητών ήταν η θεμελιωμένη

θεωρία και οι αναλύσεις των απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων ανέδειξαν τρία βασικά

μοντέλα διεπαγγελματικής συνεργασίας των επιμελητών ανηλίκων: το πρώτο μοντέλο πε-

ριορίζεται στον έλεγχο και σε μια “χαλαρή” παρακολούθηση (monitoring), και διακρίνεται

από την εμπιστοσύνη των επιμελητών στις θεραπευτικές ή κοινοτικές δομές με τις οποίες

συνδέουν τους νέους και τις οικογένειές τους (υιοθετήθηκε από τον μικρότερο αριθμό των

συμμετεχόντων).το δεύτερο μοντέλο αφορά την ομαδική εργασία (teamwork), υιοθετή-

θηκε από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων και στηρίζεται στην εδραιωμένη συνεργασία

και συντονισμό όλων των υπηρεσιών που ασχολούνται με την νεανική παραβατικότητα,

ενώ το τρίτο μοντέλο της συμμετοχικότητας (partnership) εστιάζει στην ενεργητική συμμε-

τοχή των επιμελητών ανηλίκων στην θεραπευτική πορεία και επανένταξη των νέων. 

Μέσα από τις συζητήσεις τους, οι επιμελήτριες υποστηρίζουν το μοντέλο της ομαδικής

εργασίας (teamwork), ενώ, ταυτόχρονα, καταγράφουν την αδυναμία ουσιαστικής παρέμ-
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βασης των υπηρεσιών τους, λόγω κυρίως της ανεπαρκούς στελέχωσης. από όσο γνωρί-

ζουμε, δεν υπάρχουν αξιόπιστες μελέτες για την αξιολόγηση του θεσμού της επιμελείας

στην ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες χώρες όπου ο αντίστοιχος θεσμός συμμετέχει ενεργά

στην κοινωνική ένταξη των νέων (Γιαννοπούλου & τσομπανόγλου, 2003). 

4.3. ομάδα των Γονέων παιδιών/νέων με παραβατική συμπεριφορά

ΘεΜατικh κατηΓΟρIα 1:

Ενημέρωση για τα εργαστήρια της Ε.Π.Α.Θ.

Σημειώνουμε ότι μόνο τρεις γονείς συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη και αυτό αποτελεί

έναν από τους βασικούς περιορισμούς της μελέτης. Με βάση τις απαντήσεις τους, η ενη-

μέρωση προς τις οικογένειες γίνεται από τα δικαστήρια, χωρίς, ωστόσο να καταλαβαίνουν

πώς λειτουργούν οι διάφοροι φορείς και πώς γίνεται η παραπομπή στην ε.π.α.Θ. Ως προς

τις προσδοκίες τους από την ε.π.α.Θ., αυτές αφορούν κυρίως την οργάνωση του χρόνου

για τα παιδιά τους, την οικονομική στήριξη, και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη από εξει-

δικευμένο προσωπικό.

ΘεΜατικh κατηΓΟρIα 2:

Ερμηνείες της οικογένειας για την παραβατική συμπεριφορά

Οι γονείς συζητούν κυρίως τον ρόλο της παρέας και για την ευαλωτότητα των παιδιών τους

– Γιατί μερικοί πλησιάζουνε. Δεν με ενδιαφέρει, δεν θα πας πίσω του, άμα σε πλη-
σιάζει έλα πες μου εμένα. Έχω τον τρόπο μου, δεν θα μαλώσω, με το καλό θα τον
στείλω. Δεν θα ξαναέρθει να πλησιάσει. Όχι, έγινε λάθος, το διορθώσαμε, ξανά δεν
θέλω λάθη. εγώ αυτή η μάνα είμαι. αυτά τα ευαίσθητα παιδιά, αυτά είναι που μπο-
ρούνε κατευθείαν να πέσουνε. αυτά είναι. 

– σ: Άρα ένας λόγος είναι τα παιδιά που είναι πιο ιδιαίτερα, πιο ευαίσθητα, παρα-
σύρονται πιο εύκολα; Για ποιον άλλο λόγο μπλέκουν τα παιδιά; τι λέτε και εσείς;

– είναι οι κακές παρέες. αλλά και όσο το λες το παιδί μην κάνεις παρέα, παράδειγμα,
με την Χριστίνα… τόσο πεισμώνει και επιμένει. 

– τόσο πεισμώνει, γιατί εγώ το έζησα. και η δική μου έκανε παρέα με κάποια παιδιά
και δεν ήθελα. και όσο την έλεγα μη και τέτοια, έβλεπα ότι πήγαινε συνέχεια μαζί
τους. Δηλαδή αργούσε το βράδυ, έκανε το βράδυ… οπότε είπα κοίτα, άλλαξε τα-
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κτική, δεν γίνεται. Όταν την παράτησα και είδε ότι οι φίλοι της άρχισαν να κάνουν
κάποια πράγματα που δεν την άρεζαν…

Οι γονείς φαίνεται να μοιράζονται ανάμεσα σε ρητορικές κινδύνου για τον χώρο εκτός οι-

κογένειας, όπου τα παιδιά τους κινδυνεύουν να παρασυρθούν και χρειάζονται επιτήρηση,

πειθαρχία και όρια και στην ανάγκη για εμπιστοσύνη και ελευθερία ως προς τις κινήσεις

των παιδιών τους. Θεωρούν ότι η αυστηρή επιτήρηση και οι απαγορεύσεις συχνά οδη-

γούν σε αντίθετα αποτελέσματα και σε παραβατική συμπεριφορά.

– Όσο την πήγαινα κόντρα… αντιδρούσε. αντιδρούσε, έφευγε από το σπίτι. Ένα κα-
λοκαίρι την ψάχναμε, ήταν σε μια φιλενάδα της, δεν ξέραμε που ήτανε, είχε κλείσει
τα κινητά, γιατί πήγαινα κόντρα με τους φίλους της. Όσο πας κόντρα, κόντρα πάει
και αυτό.

– σ: μάλιστα.

– ενώ άμα το αφήσεις και του έχεις εμπιστοσύνη και ελευθερία, είναι καλύτερο
πράγμα. 

– σ: εσείς τι λέτε; 

– εγώ δεν ξέρω. εγώ δεν μπορώ, θέλω κάθε μέρα να το λέω το παιδί μου. 

– σ: τι λέτε; Θέλετε;

– Να το λέω κάθε μέρα το παιδί μου που είσαι, τι κάνεις, μη κάνεις αυτό. δεν μπορώ,
δεν μπορώ να κοιμηθώ αν δεν του λέω πού είσαι. Θέλω να ρωτάω, δεν ξέρω, αν
το αφήσω αυτό έτσι, δεν ξέρω φοβάμαι αν το αφήσω έτσι. 

Ως προς το ποιες είναι οι βασικές ανάγκες των παιδιών, οι γονείς δομούν τις ανάγκες αυτές

με βάση την εμπειρία τους ως εμπιστοσύνη και ελευθερία κινήσεων, καθώς και έμμεση

επιτήρηση στις παρέες και τις φιλικές τους σχέσεις. Οι σχέσεις των συνομηλίκων και ο

ρόλος της παρέας αποτελούν βασική περιοχή ερευνητικού ενδιαφέροντος στην περί-

πτωση της νεανικής παραβατικότητας και με δεδομένη την εφηβεία (Donges, 2015). το

ερώτημα αν “οι κακές παρέες οδηγούν σε παραπτωματική συμπεριφορά” ή το αντίθετο,

έχει συζητηθεί ποικιλότροπα. πολλοί ερευνητές συζητούν την απουσία κατάλληλων κοι-

νωνικών δεξιοτήτων σε ορισμένους νέους που τους δυσκολεύει να διατηρήσουν θετικές

φιλικές σχέσεις, μια προσέγγιση που φαίνεται να παραγνωρίζει τους σύνθετους παράγον-

τες αλληλεπίδρασης μεταξύ της ψυχικής συγκρότησης, των γνωστικών σχημάτων και των

οικογενειακών και κοινωνικών/πολιτισμικών παραγόντων. η κοινωνική απομόνωση, και

οι χαμηλές προσδοκίες φαίνεται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στις επιλογές των παιδιών

και των εφήβων με παραπτωματική συμπεριφορά, και υποστηρίζουν την αναγκαιότητα

για ομαδικές παρεμβάσεις σε επίπεδο πρόληψης και αντιμετώπισης (Donges, 2015).

– σ: τι χρειάζονται λέτε τα παιδιά; τι έχουν ανάγκη περισσότερο; 
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– πρώτα με το καλό, με τα νερά τους γιατί χειρότερα μπορεί να μπλέξουνε. εγώ αυτό
το δοκίμασα, το έζησα, 2 χρόνια παραπάνω να σε πω το έζησα. 

– εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη, ελευθερία. Να έχει το παιδί την ελευθερία του να μη
πνίγεται, να μη πνίγεται. Να έχω την ελευθερία μου και την εμπιστοσύνη από τη
μάνα μου.

– σ: Άρα βοηθάει να έχει μια σχέση.

– πάρα πολύ βοηθάει. 

Ο τρόπος με τον οποίο συζητούν για το ρόλο τους είναι κανονικοποιητικός: κάνουν ανα-

φορά στο καλό των παιδιών, όπως θέλουν όλοι οι γονείς και στις θυσίες που καλείται να

κάνει μια οικογένεια για να στηρίξει τα παιδιά της.

– Μερικοί από οικονομικό λόγο, μερικοί… ο δικός μου, εγώ άρρωστη είμαι. Έχω
τόσα προβλήματα 90 στα 100 μου δώσανε αναπηρία και μετά το κατεβάσανε και
πιο πολλά άξιζα. τόσα προβλήματα, πόσα χειρουργεία έχω και εγώ δεν ξέρω. πή-
γαινα με αυτά τα χάλια, καθάριζα σπίτια, σιδέρωνα, σιδέρωνα, να μη λείψει τίποτα,
τίποτα, τίποτα. Όταν σου λέω τίποτα, τίποτα. 

Ως προς τις ανάγκες των οικογενειών από τις υπηρεσίες στην κοινότητα, οι απαντήσεις

των συμμετεχόντων δομούνται με βάση την συμμόρφωση και την ανάγκη για στήριξη

από “ειδικούς” που μπορεί να αποτρέψουν τα παιδιά τους από την παραβατική συμπερι-

φορά. επιπλέον, τονίζουν την ανάγκη για κοινωνική ένταξη των παιδιών στο πολιτισμικό

κεφάλαιο της κοινότητας.

– σ: Γι’ αυτό ήθελα να ρωτήσω. από τις υπηρεσίες τι χρειάζεστε εσείς έτσι πιο πολύ; 

– Συμβουλές στα παιδιά 

– σ: από ποιους χρειάζεστε πιο πολύ; 

– από υπηρεσίες, από εσάς, από άλλη υπηρεσία, με κακό όχι, όσο μπορείτε πιο κοντά.
Σας ευχαριστούμε, πολύ καλά πράγματα. Δεν έχω να πω κάτι άσχημο και ακόμα πε-
ρισσότερο άμα μπορείτε να σώσουμε, πιο καλά θα γινότανε. Υπέρ-ευχαριστώ λέω.

– Να βλέπουν ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, να είναι πιο κοντά στα παιδιά,
να έχουν πιο καλή επικοινωνία τα παιδιά. αυτά, κάποια θέατρα, κάποιοι κινηματο-
γράφοι, κάποιες εκδηλώσεις να πηγαίνουν τα παιδιά να βλέπουνε. Να βγαίνουνε
και λίγο έξω δηλαδή. και αυτά, δηλαδή να έχουνε και ευκαιρίες περισσότερες. 

Οι μητέρες που συμμετέχουν στην ομάδα συζήτησης δηλώνουν ευχαριστημένες από τα

εργαστήρια και την εκπαίδευση, με βάση τις εμπειρίες των παιδιών τους και προτείνουν

ζωγραφική και αγιογραφία ως επιπλέον εργαστήρια.
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ΘεΜατικh κατηΓΟρIα 3:

Προτάσεις για την Ε.Π.Α.Θ. & Προσδοκίες από το μέλλον για τα παιδιά τους

η οργάνωση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών και η απασχόληση αποτελούν τις βασι-

κές προτεραιότητες στο λόγο των μητέρων, καθώς και η συνέχιση της εκπαίδευσης. 

– Να σπουδάσουν να γίνουνε καλοί άνθρωποι για το μέλλον το δικό τους γιατί εμείς
εντάξει τώρα ότι και να κάνουμε είναι… αλλά για το μέλλον το δικό τους είναι καλό
να σπουδάσουνε κάτι καλό για τον εαυτό τους.

– σ: κάτι καλό, δηλαδή τι θέλετε να… 

– Ο δικός μου θέλει να περάσει στον στρατό. Έχει βάλει ένα στόχο να περάσει στο
στρατό. Να τελειώσει την 3η λυκείου του χρόνου να δώσει πανελλήνιες να περάσει
στο στρατό. τώρα το Σεπτέμβριο θα πάω να τον γράψω και στον αθλητικό σύλλογο
να πηγαίνει να κάνει αθλήματα και τέτοια. 

Για τα αγόρια, η φοίτηση στον στρατό φαίνεται να λειτουργεί θετικά για την οριοθέτηση

και την αυτονομία των νέων, με βάση το παρακάτω απόσπασμα:

– Να πάνε στρατό, πιστεύω ότι ο στρατός παρόλο που έχει κάποιες βρομοδουλειές
εκεί πέρα, αλλά έχει κάποια εμπειρία θα φύγει από την μαμά την αγκαλιά, θα γίνει
πιο υπεύθυνος, θα σηκώνεται το πρωί, θα στρώσει το κρεβάτι του, θα πλυθεί, πρέ-
πει δηλαδή να είναι γυαλισμένοι. τα ρούχα τους σιδερωμένα, παρουσιάζονται. Να
πάει στην σκοπιά του να γυρίσει στην άσκηση, να φάει το μεσημέρι να ξαπλώσει. 

– σ: μάλιστα. 

– είναι πάρα πολύ καλό και πρέπει να πηγαίνουν τα παιδιά στον στρατό για να
μπούνε σε μια γραμμή. Όπως έρχονται εδώ που λένε σήμερα θα πάω να γράψω.
το μεσημέρι θα πάω στο πρόγραμμα. Οπότε μπαίνει ένα πρόγραμμα στην ζωή
τους, είναι πολύ καλό. 
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4.4. ομάδα Φορέων Πρωτοβάθμιας Πρόληψης της ψυχικής υγείας 

στη σχολική κοινότητα

Σε μεγάλο βαθμό, οι συμμετέχοντες δεν είχαν σαφή εικόνα του τρόπου λειτουργίας της

ε.π.α.Θ. καθώς και της διασύνδεσης της με φορείς στην κοινότητα. το μεγαλύτερο μέρος

της συνέντευξης αφορούσε κυρίως τον τρόπο λειτουργίας της δικής τους υπηρεσίας ως

προς τις ανάγκες και τις δυνατότητές της για την αναγνώριση της νεανικής παραβατικότητας. 

ΘεΜατικh κατηΓΟρIα 1:

Συχνότητα και σοβαρότητα παραβατικής συμπεριφοράς

Διαφοροποίηση ως προς τον ορισμό με βάση το σχολικό πλαίσιο

– Να δούμε λίγο και τι εννοούμε παραβατικότητα; Δηλαδή τι έχετε εσείς στο μυαλό
γιατί εμείς παραβατικότητα θεωρούμε ας πούμε ότι ένας μαθητής ο οποίος απου-
σιάζει. Δεν θα έρθει την πρώτη ώρα, θα έρθει την δεύτερη, θα έρθει την τρίτη, και
αυτό είναι παραβατικό με βάση τους κανονισμούς του σχολείου. εμείς έχουμε ένα
πολύ ευρύτερο πλαίσιο, κατάλαβες, για το τι εννοούμε παραβατικότητα, γι’ αυτό
το συζητώ. Με αυτή την έννοια δηλαδή έχουμε πολύ περισσότερα περιστατικά. αν
πάμε όμως με την στενή έννοια που υπέθετα ότι το θέτετε, γι’ αυτό και έκανα την
διευκρίνιση, δεν είναι τόσα γιατί εντάξει, είμαστε και δευτεροβάθμια, πολλά πράγ-
ματα προετοιμάζονται. αν θέλεις βλέπουμε τα πράγματα λίγο εν τη γενέσει με την
έννοια ας πούμε ότι έχω στο μυαλό μου και παιδιά τα οποία είναι σε κίνδυνο και
το επόμενο βήμα είναι αν δεν προσεχτούν να γίνουν και παραβατικοί με την έννοια
που θέτεις.

– σ: Πολύ σημαντικό

– Έτσι; Οπότε, αυτό είναι που μας απασχολεί πολύ περισσότερο και εκεί είναι που
κυρίως βλέπουμε μαθητές. Με αυτό το δεδομένο και όχι τόσο με αυτό που έχουν
οι ίδιοι εκφράσει. Όχι ότι δεν έχουμε και παιδιά που έχουνε ήδη προχωρήσει. αλλά
είμαστε πιο πολύ στο…

– Ναι, στο κομμάτι της πρόληψης.

Η παραβατική συμπεριφορά ως όρος ομπρέλα

– εγώ έτσι όπως το καταλαβαίνω, παραβατικότητα είναι ένας όρος ομπρέλα. 
τώρα αν το πάρουμε με την ευρεία έννοια ότι παραβατικότητα είναι ο όρος ομ-
πρέλα, είναι μεγάλα τα ποσοστά γιατί μπαίνει μέσα και το bullying. το οποίο ψυ-
χολογικά βέβαια είναι άλλη θεώρηση, άλλο κομμάτι. αν όμως το πάρουμε ακριβώς
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μόνο με καταστροφές περιουσίας, με τέτοιου είδους πράγματα, αν το πούμε με την
στενή έννοια παραβατικότητα…

– του ποινικού κώδικα ας πούμε.

– Ναι, αν… που δεν είναι έτσι γιατί λέμε εμείς εδώ ότι είναι ομπρέλα ο όρος, τότε το
ποσοστό είναι πολύ μικρό ή που δεν φτάνει και σε μας ούτε στους συμβουλευτι-
κούς σταθμούς. Δηλαδή πολλά σχολεία λύνουνε μικροκλοπές από τα κυλικεία κλπ
με τον δικό τους κώδικα από τα ποινολόγια ή αν είναι κάτι χοντρό θα γίνει κάποια
μήνυση. Δεν σημαίνει ότι θα φτάσει και σε μας αυτό. 

Ο σχολικός εκφοβισμός στο διαδίκτυο ως μια νέα μορφή παραβατικής συμπεριφοράς

– αλλά εγώ ήθελα να πάμε λίγο στην παραβατικότητα που λέγαμε πριν, ότι εγώ
βλέπω πως πολλά κομμάτια που έχουν να κάνουν και με την παραβατικότητα έτσι
όπως εσείς την εννοείτε, έχουν πάρα πολύ να κάνουν με την χρήση των νέων τε-
χνολογιών. Δηλαδή, το διαδίκτυο. Μιλάω δηλαδή για τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό
όπου εκεί έχουμε αρκετά περιστατικά όπου έχουμε και ξυλοδαρμούς, δηλαδή
έχουμε και τέτοια πράγματα μεταξύ των μαθητών. αυτό όντως είναι και μια παρα-
βατικότητα-πραγματικότητα, το βάζω στον πιο στενό ορισμό που έδωσες πριν. 

– σ: τους κινδύνους.

– και είναι πολύ διαφορετικό από το να γράφει ένας στον τοίχο του σχολείου ή της
αυλής σου από τον τοίχο στο facebook ή οπουδήποτε. αυτό δημιουργεί πάρα
πολλά θέματα. Οπότε, σε μένα έρχονται αρκετά περιστατικά και αυτά είναι και τα
πιο σκληρά περιστατικά. 

– σ: ναι, αυτό είναι μια καινούρια μορφή, το είχαμε και εδώ πέρα. εδώ μέσα στα
εργαστήρια, κάποιος έγραψε κάτι προσβλητικό για κάποιους μέσα στο εργα-
στήριο και τον περίμεναν έξω να τον δείρουνε, είχαμε… στο facebook ας πούμε
και είχαμε και τέτοια περιστατικά. ναι είναι…

– είναι παραβατικότητα που δεν την έχουμε αντιληφθεί, ούτε και εμείς οι μεγάλοι δεν
την έχουμε αντιληφθεί πόσο παραβατικότητα είναι. Οπότε εκεί χρειάζεται μια δου-
λειά δηλαδή να γίνει πολύ σημαντική θεωρώ. Γιατί αυτό το βρίσκουμε ήδη μπρο-
στά μας. είναι αρκετά τα περιστατικά. Σας λέω όταν έψαξα, ξεκίνησα από εκεί. από
το facebook, από το κινητό, από κάτι που έγινε, από ένα βίντεο που ανέβηκε στο
youtube κλπ. 
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ΘεΜατικh κατηΓΟρIα 2:

Ερμηνεία της παραβατικότητας

Σύνδεση της σχολικής παραβατικότητας με την νομική έννοια του όρου: 
δυσλειτουργικές μορφές οικογένειας και σχολική διαρροή.

– σ: Ποια είναι τα δεδομένα τους ουσιαστικά εκεί πέρα; δηλαδή υπάρχει συσχέ-
τιση; η ενδοσχολική παραβατικότητα αυτό που λέμε οι απουσίες, η παραβίαση
των κανονισμών του σχολείου, σχετίζονται; δηλαδή μπορούν να προβλέψουν,
μπορούν να συσχετιστούν και με μελλοντική παραβατικότητα; 

– Οκ, να πω εγώ πρώτα, ας πούμε σε σχέση με τα περιστατικά που βλέπω και χειρί-
ζομαι εγώ, ένα κοινό χαρακτηριστικό είναι οι δυσκολίες στην σχέση με την οικογέ-
νεια και γενικά τα δύσκολα δεδομένα της οικογένειας. Δηλαδή πριν για παράδειγμα
έρχομαι από ένα σχολείο που έχω έναν μαθητή που είναι 1η Γυμνασίου. είναι ένα
παιδί το οποίο έχει μπει στα κόλπα, δηλαδή είναι ένα παιδί το οποίο λείπει πάρα
πολύ από το σπίτι του, πάρα πολλές ώρες όμως. Δηλαδή όταν έχουμε το σχολείο,
πείτε ότι με το που θα σχολάσει, μέχρι το βράδυ είναι έξω. αυτό από μόνο του το
κάνει ένα παιδί σε κίνδυνο. 

– σ: υπάρχει περίπτωση να χάνονται στην πορεία; στο να σταματάνε το σχολείο;

– Σχολική διαρροή; Ναι, αυτός ας πούμε θα διαρρεύσει αν δεν γίνει κάτι. αυτός θα
διαρρεύσει, είναι βέβαιο ότι θα διαρρεύσει διότι δεν μπορεί να διαβάσει, έχει πολύ
μεγάλες δυσκολίες. και κάποια τέτοια παιδιά με ένα τέτοιο προφίλ. που σημαίνει ότι
εκεί θέλουμε διαμεσολάβηση πολλών υπηρεσιών. που σημαίνει ότι πρέπει να
δούμε λίγο το μαθησιακό του. ενδεχομένως να μπει στο παιδί μια διαδικασία, τι
χρειάζεται, μια υποστήριξη. το μεγαλύτερο μας εμπόδιο όμως είναι στο κομμάτι ότι
τα δεδομένα στην οικογένεια είναι δύσκολα. Δηλαδή μπορεί να είναι μονογονικές
οικογένειες, μπορεί να είναι μια μαμά η οποία δεν μπορεί να βάλει όρια. η οποία ας
πούμε φιλοξενείται σε κάποιο σπίτι, δεν έχει επομένως τα δικά της όπου… το δικό
της χώρο να βάλει τα όρια και τους κανόνες. που επομένως για να μην φωνάζει ο
γιος και να μην τους διώξουνε θα αναγκαστεί και θα τον αφήσει να βγει έξω. τέτοια
πράγματα τα οποία δημιουργούν πάρα πολλές δυσκολίες. Δηλαδή ανοριοθέτητοι
έφηβοι, δηλαδή και αυτό το πράγμα φυσικά θα έρθει και στο σχολείο. Στις περισ-
σότερες των περιπτώσεων δηλαδή έχουμε τέτοιου τύπου θέματα όπου η οικογένεια
φαίνεται να έχει μια σημαντική ανεπάρκεια και επομένως ένα κομμάτι της δικής μου
δουλειάς είναι να στηρίξω την εκάστοτε οικογένεια, τον γονιό στο να αντιληφθεί ότι
πόσο σημαντικό είναι να βάλει όρια. αλλά και πάλι θα πω μας ανταγωνίζονται τα
πολύ δύσκολα δεδομένα της οικογένειας. και η διαμεσολάβηση όπως είπαμε της
υπηρεσίας γιατί γι’ αυτό το παιδί πρέπει να δούμε το μαθησιακό του, πρέπει με μια
ομάδα εθελοντών, με το κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας που έχουμε ένα
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κέντρο ημερήσιας φροντίδας και κάνουμε λίγο και κάποια μαθήματα. Δηλαδή, με
τέτοιου τύπου υπηρεσίες. Με εσάς με την ε.π.α.Θ. στα πλαίσια στήριξης…

Πολυπαραγοντική η ερμηνεία της παραβατικότητας, ανεπαρκείς οι ψυχολογικές 
θεωρίες, έμφαση στον ρόλο της οικογένειας

– κοιτάξτε θα το πω ίσως με μια φράση πάλι που δεν είναι πολύ γόνιμο. παλιά πι-
στεύαμε, πριν από πολλά 30-40 χρόνια ότι ένα θεώρημα έχει μια αιτία και μάλωναν
όχι ήταν αυτό, όχι ο ένας είπε εκείνο. Σήμερα ξέρουμε ότι είναι πολυπαραγοντικό
το θέμα. και ασφαλώς όλα τα μοντέλα μπορεί να έχουν κάποιο λόγο σε όλο αυτό.
Μπορεί να πάμε κοινωνικοοικονομικό, μπορεί πολιτικό. Ότι και να πούμε επηρεά-
ζει. Νοοτροπίες, τάσεις και αυτά οι στάσεις, απόψεις πρακτικές των σχολείων. Δη-
λαδή, οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι υποψιασμένοι για κάποια πράγματα και
θεωρούνε ότι το ποινολόγιο που γράφτηκε πριν 30 χρόνια ότι καλύπτει τις σημε-
ρινές ανάγκες. Όλα αυτά. το ένα πάνω στο άλλο. απλά εγώ έρχομαι και βλέπω την
περίπτωση. 

– πάντως εγώ ένα τελευταίο, γενικά θεωρώ, από υπηρεσίες, από την εισαγγελία ανη-
λίκων, το συστημικό μοντέλο υποτιμημένο. Δηλαδή νομίζω ότι πολύ περισσότερο
παίζει ρόλο η οικογένεια απ’ όσο φαίνεται. και όταν έρχονται σε μας…

ΘεΜατικh κατηΓΟρIα 3:

Αντιμετώπιση της παραβατικότητας 
- Προτάσεις για αλλαγές σε θεσμικό επίπεδο

Συνεργασία των υπηρεσιών ουσιαστική και υποχρεωτική

– Σήμερα ας πούμε η κρίση μας στρέφει όλους στην συνεργασία των υπηρεσιών
γιατί στελέχη δεν επρόκειτο να βάλουμε. Ούτε εμείς να ενισχυθούμε, ούτε εσείς,
ούτε κανένας άλλος. αυτό που μένει είναι η συνεργασία των υπηρεσιών αλλά όχι
η άτυπη. πρέπει να το γράψετε μέσα, πρέπει να δημιουργηθεί ένα Φεκ συνεργα-
σίας υπηρεσιών επίσημη. και μπορούν σαν περιφέρεια να τοποθετήσουν έναν
υπεύθυνο ο οποίος θα κάνει αυτή την δουλειά, θα συντονίζει και θα συνενώνει τις
υπηρεσίες. Δηλαδή εμείς μάθαμε για εσάς, εσείς πρέπει να ξέρετε κάποιες, πρέπει
να ξέρετε και άλλες υπηρεσίες που υπάρχουν.

– σ: Άκουσα ήδη μια καινούρια. 

– Ναι. και αυτό είναι από την παλιά νοοτροπία ότι κάνουμε παντού υπηρεσίες. Δήμος
ανά ψυχολόγο, στην εκπαίδευση υπάρχει αυτό… όλοι κάναμε επειδή είχαμε από
προγράμματα δημιουργούσαμε. τώρα δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε και
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είναι όλα κατακερματισμένα.

– Όπως και τα προγράμματα και αυτό που κάνετε εσείς, δηλαδή και άλλοι φορείς
που είναι που παίρνουν τέτοια προγράμματα για να κάνουν τους δικούς τους αν-
τίστοιχα. Δηλαδή αυτά πάντα υπάρχουν τελικά, αλλά έχεις δίκιο ότι χρειάζεται κεν-
τρικά κάτι. Δηλαδή, πρωτόκολλο συνεργασίας. Έτσι;

– και να είναι… να έχει υποχρεωτική μορφή. 

Ολιστική προσέγγιση

– σ: με ποιον τρόπο επιλέγετε να αντιμετωπίσετε την παραβατική συμπεριφορά;

– Ολοκληρωμένη. Δηλαδή έρχεται ένας σε σας που είναι ανήλικος. αυτός όμως έχει
και την ιδιότητα του μαθητή. αυτός έχει οικογένεια. πώς του φέρονται στο σχολείο;
πώς του φέρεται η οικογένεια; Για να κάνουμε παρέμβαση θα πρέπει κάποιος να
το διαπιστώσει όπως είπες στην αρχή και να βγάλει ένα σχέδιο αντιμετώπισης που
να εμπλέκει και άλλους. Δηλαδή, δεν μπορείς να του πεις κοίτα μη κλέβεις όταν στο
σχολείο τον έχουν απομονωμένο, δεν του δίνει η οικογένεια σημασία. αυτός τι να
κάνει για να φανεί; ε; λέω παράδειγμα, δεν είναι όλα τα κίνητρα τα ίδια. αλλά σαν
γονέας κοίταξε εσύ θεραπεύσου. Οι άλλοι δεν χρειάζεται να θεραπευτούνε ας
πούμε. το σχολείο μπορεί να συνεχίσει να σε βρίζει, να σε έχει απομονωμένο και
εσύ κοίτα να σηκώσεις όλο το βάρος να θεραπευτείς. αυτό ξέρουμε ότι δεν πάει
άνετα. Άρα γι’ αυτό λέω ολοκληρωμένο μοντέλο παρέμβασης. Με την συνεργασία
των φορέων, με την συνεργασία των φορέων. Ή εσύ που έμπλεξες με τον νόμο εσύ
φταις, εσύ έκανες τα λάθη, οι γονείς σου δεν κάνανε τίποτα. τέλειοι οι γονείς, οι εκ-
παιδευτικοί ήταν τέλειοι.

Αποχή από τις εξηγήσεις. Ο ρόλος του σχολείου

– κοίταξε, ούτως ή άλλως εγώ βλέπω ότι στα περιστατικά τα περισσότερα έχουνε να
κάνουν. πάντοτε κάνουμε κατηγοριοποιήσεις για δικούς μας λόγους για να δω που
βρισκόμαστε κλπ. η κατηγορία που είναι της σχολής σε σχέση με την οικογένεια
είναι πάντα κυρίαρχη κατηγορία και ήταν πάντα. Δηλαδή, αυτό το βλέπουμε
πρώτα. από εκεί και πέρα ως προς τις αιτίες που μίλησες, οι αιτίες δεν μας απασχο-
λούν τόσο γιατί σαν υπηρεσία μας ενδιαφέρει να δούμε αυτό που έχουμε μπροστά
γιατί η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και επομένως να σκύψουμε πάνω σε
κάθε περίπτωση και να δούμε πως μπορούμε. Όταν για παράδειγμα κάνουμε μα-
θητική συμβουλευτική με τους εκπαιδευτικούς, αυτό που τονίζω είναι ότι η κάθε
συμπεριφορά είναι στο εκάστοτε πλαίσιο, επομένως δεν μπορούμε να το απομο-
νώσουμε. 
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Αλλαγή ως προς τη νομοθεσία

– και οι γονείς χρειάζονται πράγματα γιατί θέλω να πω κάτι σε σχέση με παραβατι-
κότητα ότι έχουμε και θέματα ενδοοικογενειακής βίας. εγώ θέλω να πω δύο πράγ-
ματα. Σε ότι αφορά, εκεί χρειάζονται να γίνουν κάποιες αλλαγές στο νομικό κομμάτι
να μπορούμε εύκολα να δούμε έναν έφηβο χωρίς συνάντηση γονιού όταν μας κα-
ταγγέλλει στον διευθυντή που ήρθε σε μας κλπ ότι έχει κακοποίηση από τον γονιό.
καταλαβαίνετε ότι κάνουμε πολύ λεπτούς χειρισμούς σε τέτοια θέματα.

Διεπαγγελματική συνεργασία νομικών και σχολικών φορέων για αμοιβαία ενημέρωση
σε σχέση με την παραβατικότητα 

– το δικό σας κομμάτι ακουμπάει πιο πολύ στο θέμα των σχολείων που ονομάζεται
κανόνας τάξης, κανόνας σχολείου, τι σημαίνει ο κανόνας, γιατί να υπάρχει, γιατί
να μην υπάρχει, τι συμβαίνει όταν παραβιάζεται ο κανόνας. και τα σχολεία επειδή
λέμε προστατεύουν τα παιδιά, δεν τα τηρούν καν αυτά. Όταν με καλούνε σε σχο-
λεία που έχουν θέματα απειθαρχίας κλπ, μπαίνω στην τάξη κάνω έτσι να δω, τίποτα,
κάνω έτσι να δω, πουθενά κανόνες, συμβόλαιο τάξης. η οποία είναι η βάση της
κοινωνίας εδώ και χιλιάδες χρόνια. Δηλαδή η κοινωνική σύμβαση…

– εκεί μπορείτε ίσως και να συνεισφέρετε γιατί και λόγω του ότι είστε ε.π.α.Θ. και με
τα δικαστήρια και με τους επιμελητές συνεργάζεστε φαντάζομαι. Οπότε για παρά-
δειγμα πολλές φορές καλούνε τους εκπαιδευτικούς και τους ενθαρρύνουνε να αξιο-
ποιήσουνε τον νόμο [εννοεί για την ενδοοικογενειακή βία]. Έτσι; Ο νόμος λέει ότι
το σχολείο υποχρεούται εάν πέσει κάτι στην αντίληψη του που έχει να κάνει με το
πώς είναι τα πράγματα στην οικογένεια, υποχρεούται να κάνει το βήμα παραπέρα.
εκεί πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν ένα μεγάλο κόμπιασμα γιατί θεωρούν ότι
πραγματικά τι θα γίνει αν στραφούν εναντίον μου, θα μπλέξω, θα κάνω, θα ράνω.
βέβαια πολλές φορές εγώ τους προτείνω ότι αυτό μπορούν και σε ένα πρώτο επί-
πεδο και σαν μια απειλή που λίγο θα κινητοποιήσει τον γονιό να την χρησιμοποι-
ήσουμε. Να μην πάμε αυτόματα στον εισαγγελέα. Να το αξιοποιήσουμε πρώτα ότι
ξέρεις υποχρεούμαι σαν εκπαιδευτικός να το κάνω. Θα έχω εγώ συνέπειες αν δεν
το κάνω να αντιληφθούνε αυτή την θέση και οι γονείς ότι επομένως υπάρχει ένα
μάτι που τους βλέπει εάν συμβαίνουν δύσκολα πράγματα και εκεί όμως θεωρώ ότι
χρειάζεται πολύ σημαντική συνεργασία και της εκπαίδευσης και με τους εισαγγελείς
ανηλίκων και χρειάζεται θεωρώ και μια εκπαίδευση και στους εισαγγελείς ανηλί-
κων. Γιατί είναι και αυτά τα θέματα δηλαδή πόσο γνωρίζουν την δική μας εκπαι-
δευτική πραγματικότητα; είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και μια δηλαδή να
ξέρουν και τα σχολεία α, είναι το παιδί μου ανά περιοχές είναι οι τάδε, στην τάδε
περιοχή είναι οι τάδε, να υπάρχει μια συνάντηση στο πλαίσιο έτσι φορέων όπου
να είναι και η εκπαιδευτική κοινότητα μέσα για να μην υπάρχει αυτό το κόμπιασμα.
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αλλά και η άλλη πλευρά τα δικαστήρια να ξέρουνε λίγο και το δικό μας κομμάτι.
και αυτές τις δυσκολίες. Δηλαδή, με τους επιμελητές έχουμε πολύ καλή συνεργασία.
Οι επιμελητές ανηλίκων και λόγω της αρμοδιότητας και της δουλειάς τους είναι πιο
πολύ έτσι, γνωρίζουν την δουλειά μας, θα συνεργαστούμε. 

Με βάση τις συνεντεύξεις των επαγγελματιών που συνδέουν τη σχολική κοινότητα με τη

νεανική παραβατικότητα, διαφαίνεται η σημασία των σχολικών παραγόντων για την πρό-

ληψη και την αντιμετώπιση της. Οι μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών και των εφήβων, οι

χαμηλές επιδόσεις, η απουσία σχολικής εμπλοκής, οι συχνές αποβολές, οι αρνητικές δια-

προσωπικές σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς, η περιορισμένη παρέα των συνομηλίκων, το

αρνητικό σχολικό κλίμα, η απούσα σχέση του σχολείου με την οικογένεια, συχνά συνδέ-

ονται με μια διαβρωμένη αίσθηση επάρκειας για τα παιδιά και τους εφήβους με εμπειρίες

παραβατικής συμπεριφοράς (Sander, et al., 2010). τα σχολεία φαίνεται να απουσιάζουν

ως προς έναν ενεργητικό ρόλο για στήριξη και συνηγορία και συντηρούν –άθελά τους, τις

περισσότερες φορές– εσφαλμένες παραδοχές όπως είναι ότι “αυτά τα παιδιά δεν νοιάζονται

για το σχολείο”, ή “οι γονείς δεν νοιάζονται για το παιδί τους”. 

4.5. ομάδα νέων με παραβατική συμπεριφορά 

Οι συμμετέχοντες φαίνονται αρκετά επιφυλακτικοί ως προς το τι καλούνται να κάνουν και

τι νόημα έχει η συγκεκριμένη ομαδική συζήτηση. Θεωρούν ότι τα ερωτήματα δεν τους

αφορούν, ότι αποσκοπούν στο να ελέγξουν το τι γνωρίζουν σε σχέση με την υπηρεσία

στην οποία έχουν παραπεμφθεί. Μέσα από τις απαντήσεις τους, η πρόσκληση για συμμε-

τοχή τους στην συζήτηση ως προς το πώς θα μπορούσε η υπηρεσία να λειτουργεί καλύ-

τερα, δεν τους αφορά. Σε γενικές γραμμές, οι συνεντεύξεις με τα παιδιά στην παρούσα

μελέτη δημιούργησαν περισσότερα ερωτήματα, παρά έδωσαν απαντήσεις. αυτό οφείλεται

σε μεγάλο βαθμό στον ερευνητικό σχεδιασμό και στην διεξαγωγή της μελέτης, όπου χά-

σαμε την ευκαιρία να δεσμεύσουμε ουσιαστικά τους νέους ως προς την αναγκαιότητα της

συγκεκριμένης αξιολόγησης (Myers, 2015). 

– σ: Παιδιά να σας πω κάτι. είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να ακούμε την
άποψη σας. ακούστε λίγο. είναι πάρα πολύ σημαντικό να μας πείτε την άποψη
σας.

– Γιατί όμως;

– σ: Για να βελτιώσουμε αυτά τα εργαστήρια και να δούμε τελικά… με αυτά που
σας ρωτάμε.

– πώς θα τα βελτιώσετε;
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– Θέλουμε να κάνουμε και εμείς ερωτήσεις όμως

– σ: Βεβαίως, γι’ αυτό είμαστε για να σας ακούσουμε. ο τελευταίος… λοιπόν, το
τελευταίο δεκάλεπτο θα είναι δικό σας.

– σ2: λίγο θέλουμε… πραγματικά ξέρουμε ότι ζορίζεστε έτσι λίγο αλλά μας βοη-
θάει πάρα πολύ η συζήτηση που κάνουμε. και αυτό το κάνουμε για να δούμε
και τα πράγματα έτσι; 

– κυρία όμως ξέρετε τώρα για εμάς είναι πολύ σπαστικό να ξέρετε.

– σ: η συζήτηση; 

– Ναι, ειδικά αυτές οι ερωτήσεις οι συγκεκριμένες τουλάχιστον για μένα είναι πολύ
σπαστικές. 

– σ; Γιατί; την γνώμη σας θέλουμε.

– Γιατί ρωτάτε για προγράμματα που είναι σχεδόν σαν να μου είναι άσχετα. Σαν να
είμαστε ηλίθιοι για να μην τα ξέρουμε. 

– σ: μα δεν σας κάνουμε… συγνώμη, κάτι λέει πολύ σημαντικό. αυτά δεν σας τα
ρωτάμε για να δούμε αν τα ξέρετε ή όχι. την γνώμη σας θέλουμε. είναι σημαν-
τικό να πεις εμένα αυτό μου αρέσει, αυτό δεν μου αρέσει. 

η αμφιβολία και η δυσπιστία συνεχίζονται μέχρι το τέλος της ομαδικής συζήτησης.

– σ: Θέλεις κάτι να ρωτήσεις;

– Ναι για όλα αυτά. 

– σ: μα το εξηγήσαμε στην αρχή, κάνουμε μια έρευνα για να δούμε πως θα μπο-
ρέσουμε τα εργαστήρια να τα βελτιώσουμε. Γι’ αυτό. ναι. γι’ αυτό. 

– σ2: Γι’ αυτό θέλαμε τις απόψεις σας.

– σ: Για τα εργαστήρια. Γι’ αυτό ρωτούσαμε και ξαναρωτούσαμε. 

– και καλά. 

– σ2: Γιατί και καλά. αμφιβάλλεις; ε; 

Στη Θεματική κατηγορία 1 με κεντρικό άξονα τις διαδρομές των ανηλίκων με παραβατική

συμπεριφορά στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης και κοινωνικής επανένταξης, οι έφηβοι

συζητούν δυο κυρίως ενότητες: α) την δυσκολία τους για τις μεταβάσεις: Δικαστήρια-κοι-

νωνική υπηρεσία της ε.π.α.Θ.- εργαστήρια Δημιουργικής απασχόλησης και β) την δυ-

σκολία τους να κάνουν διάκριση των ρόλων των υπηρεσιών, των επαγγελματιών και των

εθελοντών. αναλυτικά, όπως φαίνεται και στο παρακάτω απόσπασμα, οι έφηβοι δυσκο-

λεύονται να διακρίνουν την διαδικασία παραπομπής τους από τα δικαστήρια με τους

επιμελητές ανηλίκων στην κοινωνική υπηρεσία της ε.Π.α.Θ., 
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– σ: οκ. Θέλω λοιπόν εδώ πέρα λίγο να μου πείτε τι σκεφτήκατε πρώτη φορά όταν
ακούσατε από τις επιμελήτριες ότι θα πάτε σε αυτά τα εργαστήρια. Θυμάστε κα-
θόλου έτσι πώς σας είπανε ότι θα πάτε στο εργαστήριο; 

– Ναι. μας είπανε θα πάμε σε κάτι εργαστήρια και θα μας προσέχουνε.Υπάρχουν κά-
ποια εργαστήρια που άμα θέλουμε να παίρνουμε το χαρτζιλίκι μας και μας είπανε
να πάμε να ψάξουμε και να ρωτήσουμε. 

– σ: ωραία. και εσύ; Για εσένα πως; 

– το ίδιο. Ναι, είπα, πρώτα ρώτησα άμα έχουνε δουλειά και να κάνουμε κάτι άλλο.
εγώ στην αρχή δούλευα με τον αδελφό μου και τώρα τελείωσα επειδή δεν έχει και
αναγκάστηκα να πάω. Δεν με είπε αναγκαστικά να πάω. Λέει άμα δεν έχεις δουλειά,
άμα δεν δουλεύεις 

– σ: Πώς ήτανε για τους άλλους;
εμένα το ίδιο ήταν. είχαμε πάει εκεί πέρα. Για το δικαστήριο που είπαν ότι θα γίνει
και μετά με λέει κλπ κλπ θες να πας κάπου λέει σαν να βοηθάς και τέτοια λέει να
φτιάχνεις πράγματα λέει και να κάνεις και κάποιες δουλειές; 

– σ: Πώς σου ακούστηκε, πώς σου φάνηκε αυτή η ιδέα;

– Δεν μου φάνηκε περίεργη, εντάξει.

– Για συμμόρφωση γίνονται όλα αυτά.

– Ναι, και καλά για να συμμορφωθούμε. και να πάρουμε χαρτζιλίκι για να…

– σ: Γιατί; το χαρτζιλίκι πώς λειτουργεί δηλαδή; τι γίνεται εκεί πέρα;

– το χαρτζιλίκι λειτουργεί ως δηλαδή… φτιάχνεις κάτι δηλαδή το οποίο βγαίνει από
σένα, χειροποίητα δηλαδή πράγματα και έτσι τα πουλάνε τα μαγαζιά κλπ κλπ και
από εκεί πληρώνεσαι. 

– Σε βοηθάει σε πράγματα… ας πούμε μπορεί να μην έχεις λεφτά και να πας να κλέ-
ψεις. 

– και αυτό το πρόγραμμα σε λέει και θα δουλέψεις και θα παίρνεις και χαρτζιλίκι.
Ούτε θα αναγκαστείς να κλέψεις, ούτε… αυτό είναι.

και από κει τη σύνδεσή τους με την κοινωνική υπηρεσία του φορέα, τα εργαστήρια και

τις εθελόντριες εκπαιδεύτριες, 

– εμένα βασικά όταν μου το είπε η επιμελήτρια, μου το επέβαλε. Δεν μου είπε αν
θέλω. 

– σ: αναγκαστικά δηλαδή ήτανε. 

– Ναι. 

– σ: με ποιο τρόπο στο επέβαλε;
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– Μου είπε ότι με έχει βάλει ήδη κάποια εργαστήρια που θα με βοηθήσουν στο δι-
καστήριο. Για καλή διαγωγή ας πούμε.

και τέλος, τη σύνδεση της φοίτησής τους με την καθημερινότητα και τους στόχους της

ζωής τους. 

– σ: οι άλλοι τι λένε; είναι έτσι; το θέμα του υποχρεωτικού δηλαδή πώς είναι για
εσάς; 

– Δεν μπορείς να ζορίσεις κάποιον να πάει.

– σ: τι λες;

– Δεν μπορείς να ζορίσεις κάποιον να πάει.

– Άμα δεν θέλει να πάει…

– Άμα δεν θέλει να πάει, δεν θέλει. 

– Δεν μπορώ να φύγω γιατί είναι υποχρεωτικά εδώ πέρα. το έχω πει πόσες φορές,
δεν γίνεται. 

Στη δεύτερη θεματική κατηγορία (η αίσθηση ότι ανήκουν στους κοινωνικούς χώρους

στους οποίους συμμετέχουν - Προσδοκίες τους σε σχέση με το μέλλον), οι νέοι στις

συζητήσεις τους αναγνωρίζουν ότι: 

τα εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης αποτελούν έναν ασφαλή αλλά και δεδομένο

κοινωνικό χώρο, με περιορισμένες δυνατότητες για σημαντική αλλαγή στις ζωές των νέων.

– σ: Για να σας ρωτήσω, αυτό το διάστημα που παρακολουθήσατε εδώ πέρα τα
εργαστήρια, πώς άλλαξε η ζωή σας; 

– Φανταστικά!

– σ: υπάρχει κάτι θετικό στην ζωή σου αυτό το διάστημα που παρακολουθείς τα
εργαστήρια;

– Όχι

– τι να πούμε τώρα, τα αρνητικά και τα θετικά;

– σ: ναι, αν άλλαξε η ζωή σας με κάποιο τρόπο ας πούμε. 

– Μια ζωή τα ίδια είναι. 

– Φασαρίες, τέτοια, μας πιάνανε και μας πλακώνανε. Μας πιάνανε η αστυνομία, μας
πήγαιναν στο τμήμα και φωνάζανε τους γονείς μας. 

– Σκέφτεσαι για ποιο λόγο αυτό που έκανα τώρα είναι σωστό ή λάθος. κατάλαβες;
και μετά το τηρείς. 
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Ο ρόλος του σχολείου αναγνωρίζεται ως περιορισμένος και περιθωριακός στην καθημερι-

νότητά τους. το σχολείο δεν τους “χωράει”. ενδεικτικό είναι το απόσπασμα που ακολουθεί:

– σ: οκ, τι λένε οι άλλοι;

– εγώ σχολείο δεν πάω

– Ούτε εγώ δεν πάω σχολείο. απ’ έξω πάμε, από μέσα…(γέλιο) 

– σ: τι εμπειρίες έχετε από το σχολείο; δηλαδή τι; 

– εμένα δεν μου άρεζε από μικρός. Να πω την ιστορία μου; Μπορεί να έμεινα 7 φορές
αλλά… μικρός όταν πήγαινα, τελείωσα το δημοτικό, εγώ εκείνες τις εποχές δούλευα,
δούλευα πολύ, είχε δουλειά, δούλευα, δούλευα και έμεινα από απουσίες. και μετά
εκεί που έμεινα από απουσίες 2-3 μήνες, θα πάω του χρόνου πάλι. πάλι το ίδιο και
το ίδιο. και έτσι αναγκάστηκα να το παρατήσω. 

– Ούτε εμένα δεν μου άρεζε ποτέ το σχολείο, δεν περνούσα καλά, δεν ήταν καλά [..]
αλλά επειδή χωρίς ένα πτυχίο τουλάχιστον λυκείου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
Ναι, επειδή χωρίς πτυχίο, χωρίς απολυτήριο λυκείου. Χωρίς απολυτήριο λυκείου
δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.

Απουσία επιλογών σε σχέση με το μέλλον-αναφορά στον καταναλωτικό ευδαιμονισμό 

Οι περισσότεροι συζητούν για την φοίτηση στην ε.π.α.Θ. ως κάτι υποχρεωτικό, που τους

επιβάλλεται από το ποινικό σύστημα και διαρκεί όσο διαρκεί η δικαστική εκκρεμότητα σε

σχέση με την παραβατική τους συμπεριφορά. Ουσιαστικά, δομούν ένα λόγο αντίστασης

στην συμμετοχή τους στην ερευνητική διαδικασία και αναγνωρίζουν ως κεντρικά στοιχεία

την πειθαρχία και την συμμόρφωση στην πορεία αυτή της ζωής τους. Δεν αναγνωρίζουν

ουσιαστική σύνδεση με τους φορείς με τους οποίους συναντιούνται κατά την διαδρομή

τους από τα δικαστήρια προς την κοινότητα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχει. 

– Μόνο για τα λεφτά έρχομαι.

– σ: οκ. δεν σε ενδιαφέρει δηλαδή, ότι και να είναι, τα λεφτά είναι…

– εγώ εδώ πέρα δεν βρίσκω κάτι ενδιαφέρον.

– σ: τι λες;

– Δεν βρίσκω κάτι ενδιαφέρον, δεν μου αρέσει κάτι. 

– Μόνο κερί αυτό εδώ, τίποτα άλλο.

– εμένα μου αρέσει. 

– Ψέματα λέει, μόνο για τα λεφτά.

o Childs (2010) σε μια αντίστοιχη διερεύνηση των απόψεων των νέων με παραβατική

συμπεριφορά, καταλήγει ότι η επιθυμία για χρήματα είναι κομβική για το πλάνο ζωής τους.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη επιθυμία χρειάζεται να αναγνωρίζεται σε ένα ευρύτερο σύστημα
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αξιών όπου η απουσία υλικών αγαθών συχνά, ταυτίζεται με την προσωπική αξία και οι

κώδικες αξιών που υιοθετούνται από τους ανήλικους παραβάτες φαίνεται να αποτελούν

τρόπο αντίδρασης στη λειτουργία των βασικών θεσμών κοινωνικοποίησης (Μαγγανάς &

Λάζος, 1997).

– σ: σκεφτείτε και εσείς κάτι που μπορεί να σας άρεσε ας πούμε να ήτανε…

– Γιατί άμα το πούμε αυτό θα μας το βάλουνε; 

– σ: δεν ξέρω, δεν εξαρτάται από μένα.

– περισσότερο playstation, περισσότερο παιχνίδι. 

– κανένα μπιλιάρδο, κανένα…

– Ένα μπιλιάρδο θα ήταν ότι πρέπει. 

– ποδοσφαιράκι. 

– Ωωω!

– Χωρίς λεφτά. 1 ευρώ.

Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη διερεύνηση του πώς τα παιδιά συζητούν για την πα-

ραβατική συμπεριφορά και την φοίτησή τους στην συγκεκριμένη υπηρεσία. Ωστόσο, μέσα

από αντίστοιχες έρευνες που προσκαλούν τους νέους να εκφράσουν τις απόψεις τους, τί-

θεται ένα σημαντικό ερώτημα: σε ποιο βαθμό το “να δίνουμε στους νέους ανθρώπους

φωνή” εξυπηρετεί να “ρυθμίζουμε” τους εφήβους ή να δημιουργούμε έναν χώρο στον

οποίο να αλλάξουμε και να ανατρέψουμε τον ρυθμιστικό έλεγχο; είναι ενδιαφέρον ότι οι

συζητήσεις των νέων στην παρούσα μελέτη δομούνται με βάση την απόσταση από την

συγκεκριμένη διαδικασία και την αποφυγή της ουσιαστικής τους δέσμευσης. Για να κα-

ταλάβουμε το αν τα προγράμματα επανένταξης λειτουργούν ή όχι, είναι απαραίτητο να

μιλάμε με τους νέους που τα πλαισιώνουν και για τις εμπειρίες τους, μέσα από συστηματική

παρατήρηση και συνεντεύξεις. τα δεδομένα από τις συνεντεύξεις των νέων χρειάζεται να

κατανοηθούν στο ευρύτερο πλαίσιο της λειτουργίας της εταιρείας προστασίας ανηλίκων

Θεσσαλονίκης, και να διασταυρωθούν με τα ευρήματα από τις συνεντεύξεις των εθελον-

τριών εκπαιδευτριών. επιπλέον, καλό είναι να έχουμε υπόψη μας ότι όταν μπαίνει κανείς

στον κόσμο της παραβατικής συμπεριφοράς, τα αισθήματα που σχετίζονται με το γεγονός

μπορεί να είναι αρκετά οδυνηρά όταν βιώνονται εκ νέου. 

– σ: εγώ θα σας ρωτήσω και κάτι άλλο. τι λέτε στους φίλους σας για εδώ πέρα;

– εγώ λέω ότι δουλεύω.

– Ντρέπομαι να πω ότι πηγαίνω και…

– σ: Γιατί; 
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– Γιατί δεν θέλω να πω ότι έχω κάνει δικαστήριο ας πούμε. 

– εγώ δεν ντρέπομαι γιατί άμα ντρεπόμουν δεν θα το έκανα καταρχήν

– Οκ. Οι άλλοι; Λέτε κάτι στους φίλους σας; 

– σ: εγώ δεν λέω τίποτα

– εγώ λέω έχω δουλειά τους λέω πάω τέτοια ώρα. Ή θα βγούμε τέτοια ώρα. Δεν θα
κάτσω να πω κάτι παραπάνω.

– εγώ μπορεί να πω ψέματα. 

Μερικοί συμμετέχοντες εξέφρασαν αντιφάσεις και αβεβαιότητες σχετικά με το γιατί συνέβη

η παραβατική συμπεριφορά και σχετικά με το που βρίσκεται η υπευθυνότητα για αυτήν.

αυτό ίσως συμβαίνει επειδή ο κίνδυνος να επαναληφθεί η παραβατική συμπεριφορά είναι

πάντα παρών. αντιθέτως, άλλοι έφηβοι φάνηκαν να ελέγχουν το συμβάν και το μετέτρε-

ψαν σε πραγματικότητα αποδεσμευόμενοι από την εμπειρία της παραβατικότητας και συ-

ζητώντας γι’ αυτήν σαν να είναι ένα ουδέτερο γεγονός. 

– σ: μια γενική ερώτηση να κάνω, ακούστε με λίγο. Πώς είναι οι νέοι να μπλέ-
κουνε με τα δικαστήρια γενικότερα; είναι γενική ερώτηση.

– Ζητάνε αυτό που θέλουν και κάτι που δεν μπορούν να το έχουνε κάνουν την πα-
ρανομία. Γιατί έχουν μάθει αλλιώς.

– σ: τι άλλο; κάτι σκέφτηκες; 

– Θυμό, αδρεναλίνη.

– σ: τι άλλο μπορεί να είναι;

– Μια αλλαγή

– Να θες λεφτά και να μην τα έχεις. 

– παράσυρμα, να σε παρασύρει κάποιος. 

– Για εκδίκηση. Να στην φέρει δηλαδή; Να στην φέρει, να σε εκδικηθεί για κάτι.

– Να κλέψεις

– από μέσα σου

– σ: εσύ τι λες; Για ποιο λόγο μπορεί ένας νέος να μπλέξει με τα δικαστήρια ανη-
λίκων;

– Να πω; Μπορεί καμιά φορά οι καταστάσεις από το οικογενειακό περιβάλλον.

– Μπορεί ο πατέρας σου να είναι ναρκομανής, π.χ. να είναι κλεπτομανής, να πουλάει
κάτι ας πούμε και μπορεί από εκεί γιατί από μικρός και πάντα έχεις παράδειγμα τους
γονείς τι κάνουν και μετά έχεις όλους τους άλλους. 

– και να έχεις κάποια καταπίεση από την οικογένεια σου και να θέλεις να… 

ΝΕΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑβΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΟΙΟΤΙΚΗ δΙΕΡυΝΗΣΗ ΤΟυ μΟΝΤΕΛΟυ ΤΗΣ Ε.Π.Α.Θ.                                                                                        57



– και κάνεις πράγματα που δεν θέλεις. 

– καμιά φορά λένε ότι η παρανομία είναι ωραία και θέλουν να τη δοκιμάσουν

ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη των Ward, & Bakhuis, (2010). για τις απόψεις των νέων

σχετικά με την παραβατικότητα, σε παιδιά και νέους 11-20 χρόνων που ζούσαν σε γειτο-

νιές με υψηλά επίπεδα εγκληματικότητας. Με βάση την ανάλυση των απομαγνητοφωνη-

μένων συνεντεύξεων από τις ομάδες εστίασης, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι φοβούνται

και ότι εκτίθενται σε βία διαφόρων μορφών, στην γειτονιά, στην οικογένειά τους ή στην

ευρύτερη κοινότητα. Οι κυρίαρχες ερμηνείες που υιοθέτησαν για την παραβατικότητα

αφορούν την απουσία υλικών αγαθών, τις δομικές ανισότητες και αποτυχίες (πχ ο περιο-

ρισμένος ρόλος του σχολείου για την αντιμετώπιση των αναγκών νέων με ψυχοκοινωνικές

δυσκολίες ή ο ρόλος της γειτονιάς), την απουσία θετικών κοινωνικών ευκαιριών και δρα-

στηριοτήτων, τον ρόλο της δικαιοσύνης, της αστυνομίας και των ΜΜε. Οι ίδιοι επικεντρώ-

θηκαν στην απουσία επιλογών στις ζωές τους που να οδηγούν στην ανάπτυξη ταυτότητας,

με την έννοια του σεβασμού ως κεντρική σε κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες. από

την ίδια μελέτη, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις από τα παιδιά αφορούν κυρίως θεσμικές

και λιγότερο ατομικές επιλογές, όπως το να αντιμετωπίζεται η φτώχεια, όχι μόνο ως απου-

σία χρημάτων, αλλά ως μια πολυδιάστατη έννοια που αφορά τον χρόνο που τους διαθέ-

τουν οι γονείς τους, την χαμηλή ποιότητα πρόνοιας και περίθαλψης, την έλλειψη ευκαιριών

και επιλογών. Οι νέοι που συμμετείχαν, αντί να προτείνουν προγράμματα αποκατάστασης,

έδωσαν έμφαση σε προγράμματα καταπολέμησης των αιτιών που οδηγούν τα παιδιά σε

σχολική διαρροή, στην δημιουργία εργασίας, στην ευρύτητα επιλογών, και σε μια πιο δί-

καιη για όλους κοινωνία. 

Στην παρούσα μελέτη, είναι σημαντικό να μπορούμε να κατανοήσουμε και να ανα-

γνωρίσουμε τις συζητήσεις των νέων που συμμετείχαν. Φαίνεται ότι οι συναντήσεις των

περισσοτέρων με το πλαίσιο παραπομπής –όπως είναι ο χώρος της εταιρείας προστασίας

ανηλίκων με τις δομές του–, εμπεριέχουν ένταση, σύγχυση και αβεβαιότητα, ενώ η μετά-

βαση σε υποστηρικτικές σχέσεις χρειάζεται χρόνο και προϋποθέτει την εμπιστοσύνη. Οι

σχέσεις των νέων με τους εθελοντές και το προσωπικό της ε.π.α.Θ. αφορούν μια δυναμική

αλληλεπίδραση των αντιλήψεων των ίδιων, των απόψεων και των προσεγγίσεων των εθε-

λοντών εκπαιδευτών και της ίδιας της διεργασίας των σχέσεων. κατά συνέπεια, ενώ η πρό-

σκληση προς τους νέους να συζητήσουν την εμπειρία τους από την συνεργασία τους με

δομές όπως η εταιρεία προστασίας ανηλίκων είναι σημαντική, χρειάζεται να συνοδεύεται

από την ευρύτερη ενεργητική τους παρουσία και συμμετοχή, την κινητοποίησή τους για

αλλαγή, την δέσμευση, την εδραίωση εμπιστοσύνης (Ward, & Bakhuis, 2010). η απουσία

κινητοποίησης σε καμία περίπτωση δεν ισοδυναμεί με απουσία ενδιαφέροντος εκ μέρους

τους, για μια ζωή με αξιοπρέπεια και νόημα.
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συΖητηση

η παρούσα μελέτη καταγράφει τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του φορέα της

ε.π.α.Θ. που ασχολείται με την ανήλικη παραβατικότητα, σε μια συγκεκριμένη χρονική

περίοδο: αναφερόμαστε σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από συρρίκνωση των υπηρε-

σιών ψυχικής υγείας και κοινωνικής πολιτικής τόσο για τα παιδιά και τους νέους, όσο και

για τους ενηλίκους. κατά συνέπεια, η μελέτη χρειάζεται να αναγνωστεί με δεδομένη την

παρατεταμένη οικονομική κρίση, την πολιτική της λιτότητας, τον κερματισμό των υπηρε-

σιών, τις θεσμικές αλλαγές (νομοθεσία) και τις πολιτικές αβεβαιότητας σε κοινωνικό επί-

πεδο. πολλοί νιώθουν (νιώθουμε;) ότι είναι δύσκολο ή ίσως και επικίνδυνο, να

διακρίνουμε μεταξύ μιας βίαιης συμπεριφοράς και του προσώπου που την υιοθετεί. επι-

πλέον, δεν μας αρέσει να σκεφτόμαστε για την βία και την σύνδεση της με τα παιδιά και

τους νέους: αυτό σε ένα βαθμό, πιθανόν να αντανακλά τις δικές μας κρυφές και άρρητες

βίαιες τάσεις ή να αποδομεί τις αναπαραστάσεις μας για ευτυχισμένους και κοινωνικά εν-

ταγμένους νέους. η νεανική παραβατικότητα μας καλεί να απαντήσουμε τι γίνεται με τα

παιδιά και τους εφήβους που δεν είναι χαρούμενοι, που δεν μπορούν να ενταχθούν εύ-

κολα και επιλέγουν προκλητικούς για τα κοινωνικά πλαίσια αναφοράς τρόπους. Οι προ-

σπάθειες μας να κατανοήσουμε την νεανική παραβατικότητα, αναπόφευκτα, εγείρει

ανησυχίες για την ασφάλεια και την προστασία των νέων από την μια πλευρά, και μια αί-

σθηση αβοηθησίας και ανεπάρκειας για το ακριβώς κατανοούμε. Οι νέοι με εμπειρίες πα-

ραβατικής συμπεριφοράς αναζητούν αναγνωρίσεις που τους παίρνουν σοβαρά υπόψη,

χωρίς να τους υποτιμούν, να τους περιθωριοποιούν και να τους καταστέλουν, αναγνωρί-

σεις επανορθωτικές. 

η ποιοτική μεθοδολογία της έρευνας, αποτελεί αναγκαία συνθήκη για να κατανοή-

σουμε το νόημα και τα συναισθήματα που συνοδεύουν τις εμπειρίες της παραβατικής

συμπεριφοράς και της απόδοσης δικαιοσύνης. η πρόσβαση στην γνώση των νέων με

βάση την ποιοτική προσέγγιση, φωτίζει τους ποικίλους λόγους για περιθωριοποιημένες

βιογραφίες, την “ακατάστατη” πραγματικότητα της νεανικής παραβατικότητας και τους

τρόπους με τους οποίους εφαρμόζεται η κοινωνική δικαιοσύνη στον “πραγματικό” κόσμο. 

Με βάση τα ερευνητικά ευρήματα, και σε συμφωνία με την διεθνή βιβλιογραφία (Wik-

ström Per-olof, oberwittler, Treiber, hardie, 2012), παρατηρούμε τα εξής:

▸ κανένα θεσμικό πλαίσιο από μόνο του (Δικαιοσύνη, ε.π.α.Θ., Δομές ψυχικής υγείας,

εκπαίδευση, κοινωνική Φροντίδα) δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την παραβατικότητα

στα παιδιά και στους νέους: απαιτούνται πολυ-επίπεδες και καλά συντονισμένες υπη-

ρεσίες. 

▸ Οι διαφορετικές ομάδες που συνεργάζονται με την ε.π.α.Θ. (παιδιά και νέοι, οικογέ-

νειες, επαγγελματίες από διάφορες ειδικότητες) αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα για
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μια συστηματική εκπαίδευση ως προς την παραβατικότητα και την ανηλικότητα, με

στόχο την διασφάλιση μιας συναίνεσης ως προς τα κριτήρια της αποτελεσματικότη-

τας των παρεχομένων δράσεων. 

▸ Οι επαγγελματίες που συνεργάζονται με την νεανική παραβατικότητα καλούνται να

βοηθήσουν τους νέους να καταλάβουν τις επιλογές τους και να αναζητήσουν εναλ-

λακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των εσωτερικών και εξωτερικών δυσκολιών που

βιώνουν οι ίδιοι. η εργασία τόσο στον υποκειμενικό και εσωτερικό ψυχικό κόσμο

των νέων όσο και στον εξωτερικό, κοινωνικό τους κόσμο διευκολύνει την διεργασία

της αλλαγής.

▸ Οι ανήλικοι παραβάτες που συμμετείχαν στην μελέτη αντιστέκονται και αποστασιο-

ποιούνται από το πλαίσιο αναφοράς της ε.π.α.Θ.. Με βάση τις συζητήσεις των νέων,

η βιωμένη τους εμπειρία από την συμμετοχή τους στα εργαστήρια και την σύνδεσή

τους με τον φορέα, δομείται ως απούσα, σαν να μην τους αφορά. η δέσμευση των

παιδιών και των νέων στις δραστηριότητες της ε.π.α.Θ. και του ΣΦε (διασύνδεση με

τα δικαστήρια, υποδοχή από τον φορέα, ψυχοκοινωνική στήριξη, ένταξη στα εργα-

στήρια) φαίνεται να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα κατά τη συνεργασία και το τελικό

ζητούμενο με βάση τα ερευνητικά ευρήματα της παρούσας μελέτης.

▸ Οι γονείς των νέων αξιολογούν ως θετική την προσπάθεια της ε.π.α.Θ., προσπαθών-

τας και οι ίδιοι να κατανοήσουν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του συγκε-

κριμένου φορέα. Οι τρόποι με τους οποίους συζητούν για τα παιδιά τους, δηλώνουν

ότι τους ενδιαφέρουν και θέλουν να τα στηρίξουν. παράλληλα, πρόκειται για οικο-

γένειες θρυμματισμένες και κοινωνικά απομονωμένες από διαθέσιμα υποστηρικτικά

συστήματα.

Γνωρίζουμε ότι σε μεγάλο βαθμό, παραδοσιακοί φορείς ψυχικής υγείας και οι σχολικές

κοινότητες φαίνεται να “αγνοούν” τα παιδιά και τους εφήβους με παραβατική συμπερι-

φορά, καθώς αυτοί δεν συμμορφώνονται εύκολα (Sain, 2009). Οι ανήλικοι παραβάτες

σπάνια αναζητούν ψυχιατρική ή ψυχολογική βοήθεια, και οι περισσότεροι επαγγελματίες

ψυχικής υγείας δύσκολα συνεργάζονται μαζί τους, υιοθετώντας χαρακτηρισμούς όπως

“εχθρικοί”, “αγενείς” και χειριστικοί. κατά συνέπεια, δεν πρέπει να μας εκπλήσσει η αρνη-

τική πρόγνωση που συνήθως προβλέπεται για τον συγκεκριμένο πληθυσμό. Στην περί-

πτωση της ε.π.α.Θ., ωστόσο, τονίζουμε την αυξημένη κινητοποίηση για προσφορά

ουσιαστικής στήριξης, την οποία και καλούμαστε να αξιοποιήσουμε. Οι εμπλεκόμενοι με

την ε.π.α.Θ. (εκπαιδεύτριες εθελόντριες, επιμελητές ανηλίκων, φορείς ψυχικής υγείας στην

κοινότητα και γονείς) εμφανίζονται ιδιαίτερα κινητοποιημένοι για την κοινωνική ένταξη

και ψυχοκοινωνική στήριξη των ανήλικων με παραβατική συμπεριφορά. από την άλλη

πλευρά, η κινητοποίηση δεν διασταυρώνεται με την κινητοποίηση των ίδιων των νέων.

αυτό, παράλληλα με την ανεπαρκή πολιτική στον τομέα ψυχικής υγείας και κοινωνικής
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πολιτικής, τις κατακερματισμένες συνεργασίες, μαζί με τους λόγους περί ντροπής ή/και

φροντίδας, και θεραπείας ή τιμωρίας συχνά ερμηνεύουν τις αναποτελεσματικές πρακτικές

αποκατάστασης.

Οι ανήλικοι παραβάτες δυσκολεύονται να δεσμευτούν στις δράσεις της ε.π.α.Θ. που

στοχεύουν στην κοινωνική τους ένταξη. Γνωρίζουμε ότι η δέσμευση εκ μέρους των νέων

προϋποθέτει την αναγνώριση και την επεξεργασία συμπεριφορών, όπως είναι η δυσπιστία

τους προς το προσωπικό, η αδυναμία να επεξεργαστούν ιδέες ή σκέψεις χωρίς παρορμη-

τική αμυντική δράση, η ανάγκη για ιδιωτικότητα και υπεράσπιση της ανεξαρτησίας τους,

ως κύριο χαρακτηριστικό της εφηβείας, η συνεχής ανάγκη για κινητοποίησή τους. Συχνές

συμπεριφορές και συναισθήματα που εκδηλώνονται με την μορφή ανταγωνισμού εκ μέ-

ρους των νέων, ή αδιαφορίας, άγχους, σύγχυσης, ντροπής, και αίσθησης αβοηθησίας

χρειάζεται να αναγνωριστούν και να αντικατασταθούν από την σταδιακή δόμηση μιας

θετικής προσωπικής ταυτότητας ανταγωνιστικής με αυτήν της “παραβατικής”, την ανά-

πτυξη επαρκών κοινωνικών δεξιοτήτων ή μιας θεωρίας του νου που λαμβάνει υπόψη της

τα συναισθήματα των άλλων και των ίδιων και την προώθηση κοινωνικών αξιών που τους

δημιουργούν επιλογές ένταξης και όχι αποκλεισμού. κατά συνέπεια, η κινητοποίηση για

αλλαγή, η ετοιμότητα των ίδιων των νέων που εκφράζεται με επιλογές δέσμευσης και αλ-

λαγής, ο τρόπος σκέψης που τους διευκολύνει ως προς τις αντιστάσεις τους στις προτει-

νόμενες παρεμβάσεις, η πίστη ότι χρειάζεται ίσως και μπορούν να αλλάξουν

συγκεκριμένες επιλογές, καθώς και η συναισθηματική στήριξη (πχ η επεξεργασία των δυ-

σκολιών ως προς τον έλεγχο της συμπεριφοράς ή των συναισθημάτων ή της ντροπής που

εμποδίζει την δέσμευση) θεωρούνται απαραίτητες διεργασίες για μια αποτελεσματική πα-

ρέμβαση. 
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Προτάσεις 

▸ αποσαφήνιση ενός θεωρητικού μοντέλου που διέπει τον συγκεκριμένο φορέα και

που στηρίζεται στην έννοια της ανθεκτικότητας ως δομικής προσέγγισης της επα-

νορθωτικής δικαιοσύνης (Vasuqez, 2000) και ενός μη παθολογικοποιητικού μοντέ-

λου ψυχοκοινωνικής παρέμβασης.

▸ εκπαίδευση των εθελοντών εκπαιδευτών ως προς την σύνδεση της παραβατικότητας

με την προοπτική της κοινωνικής επανένταξης και της άρσης των προϋποθέσεων

για εκ νέου εμπλοκή

▸ Διασφάλιση συνεργασίας μεταξύ της επιμελητείας ανηλίκων με την ε.π.α.Θ., μέσω

της ανάπτυξης πρωτοκόλλων συνεργασίας

▸ Δυνατότητα για εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική στήριξη των ανήλικων με παραβα-

τική συμπεριφορά και των οικογενειών τους, όταν κρίνεται απαραίτητο.

▸ αποσαφήνιση ως προς την κλινική και διοικητική λειτουργία της εποπτείας στις ομά-

δες των εθελοντριών-εκπαιδευτών

▸ Δυνατότητα για συνεργατική μάθηση και βιωματική εκπαίδευση, με κεντρικό στόχο

την κατανόηση της ενεργητικής συμμετοχής των παιδιών/εφήβων στους κοινωνι-

κούς χώρους που δρουν. αποσαφήνιση της σχέσης μεταξύ της παραβατικής ανηλι-

κότητας και της ενηλικότητας

▸ ανάπτυξη δικτύου πρωτοβουλιών και υπηρεσιών στην κοινότητα, με σταθερή πα-

ρουσία και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων από τα αντίστοιχα υπουρ-

γεία Δικαιοσύνης, παιδείας και Υγείας.

▸ εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας, κοινωνικής πολιτικής και επιμελητείας

σε εμπειρικά τεκμηριωμένες αποτελεσματικές παρεμβάσεις όπως είναι η πολυσυ-

στημική θεραπεία με παρεμβάσεις στον νέο, στην οικογένειά του και στην κοινότητα

(σχολεία, γειτονιά, εργασιακοί χώροι)

▸ ανάπτυξη μεθόδων αξιολόγησης για την νεανική παραβατικότητα που αφορούν

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, σε συνεργασία με τους ίδιους τους νέους και τις

οικογένειές τους

▸ ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε σχέση με την νεανική παραβατικότητα

▸ προγράμματα πρόληψης και εντοπισμού στις κοινότητες των νέων (σχολεία κλπ)

▸ Διερεύνηση των απόψεων των παιδιών/νέων με παραβατική συμπεριφορά και έμ-

φαση στα κίνητρα των ίδιων ως προς τις επιλογές τους και την συχνά “επιβεβλημένη”

θεραπεία και αποκατάσταση.

▸ αναγνώριση των αιτημάτων για αλλαγή όπως διαμορφώνονται με βάση τις απόψεις

των νέων, μετά το πέρασμά τους από την Δικαιοσύνη. η επιβεβλημένη βοήθεια χρει-

άζεται να λάβει υπόψη της τα στάδια της αλλαγής που οι ίδιοι οι νέοι αναζητούν:
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ορισμένοι δεν έχουν καμία πρόθεση να αλλάξουν τρόπο ζωής ακόμη, ενώ κάποιοι

άλλοι συνειδητοποιούν τις επιλογές τους, επανεκτιμούν τις συνέπειες των επιλογών

τους και κάνουν σχέδια για το μέλλον. η διεργασία της αλλαγής προϋποθέτει την

ενεργητική κινητοποίηση των νέων και οι φορείς όπως η εταιρεία προστασίας ανη-

λίκων Θεσσαλονίκης χρειάζεται να λάβει σοβαρά υπόψη της, την κινητοποίηση για

αλλαγή, πριν οποιαδήποτε πρόταση για παρέμβαση.

▸ η αξιοποίηση των ομάδων συνομηλίκων και των φιλικών σχέσεων. ας μην ξεχνάμε

ότι η παραπτωματική συμπεριφορά δεν είναι “σόλο” δραστηριότητα αλλά συχνά

αφορά παρέες. Ο σχεδιασμός παρεμβάσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση

της νεανικής παραβατικότητας χρειάζεται να αξιοποιήσει τις κοινωνικές/φιλικές σχέ-

σεις των νέων και να αξιοποιεί την δυναμική των ομάδων συνομηλίκων στις οποίες

εντάσσονται οι νέοι.

▸ Διαχρονική παρακολούθηση της πορείας της νεανικής παραβατικότητας και συνεχής

ψυχοκοινωνική υποστήριξη των νέων και των οικογενειών τους.
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Παραρτημα 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΩτΗΣΕΩΝ ΓΙΑ τΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΣτΙΑΣΗΣ ΜΕ τΟυΣ ΑΝΗΛΙΚΟυΣ 

Θεματικές κατηγορίες για την ομάδα εστίασης με τους ανηλίκους 

1. Η επαφή τους με το σύστημα απονομής δικαιοσύνης και η διαδρομή τους μέχρι την
Ε.Π.Α.Θ.

ενδεικτικεσ ερωτησεισ:

▸ πώς βρεθήκατε στα εργαστήρια του Συλλόγου; πώς αντιδράσατε στις προτάσεις της

επιμελητείας ανηλίκων για την σύνδεση σας με τον Σύλλογο; τι σκεφτήκατε; πώς

σας το εξήγησε η επιμελήτρια;

▸ το συζητήσατε με κανέναν άλλο; είχατε άλλες πληροφορίες για εδώ;

▸ ποιες ήταν οι πρώτες εντυπώσεις σας από τον χώρο; από το προσωπικό, από τους

εθελοντές εκπαιδευτές; Ξέρετε ποιοι είναι επαγγελματίες και ποιοι εθελοντές που συμ-

μετέχουν στον Σύλλογο;

▸ Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να είναι διαφορετικό; 

▸ τι σκέψεις κάνατε για τα άλλα παιδιά που συμμετέχουν στις δραστηριότητες των ερ-

γαστηρίων;

2. Κοινωνική επανένταξη μέσω της Ε.Π.Α.Θ.: Δυνατότητες και δυσκολίες

ενδεικτικεσ ερωτησεισ:

▸ πόσο άλλαξε η ζωή σας και η καθημερινότητά σας με την παρακολούθηση των ερ-

γαστηρίων; 

▸ πώς βρίσκετε τα εργαστήρια, είναι ενδιαφέροντα; τι σας αρέσει περισσότερο και τι

λιγότερο; Θα θέλατε κάτι διαφορετικό;

▸ Οι εθελοντές εκπαιδευτές και οι σχέσεις σας με αυτούς 

▸ Άλλαξε κάτι σε σας με τη συμμετοχή σας στα εργαστήρια; τι είναι αυτό; 

▸ τι λέτε στους φίλους σας για τα εργαστήρια;

▸ Οι επαφές σας με τις επιμελήτριες πώς ήταν αυτό το διάστημα;

▸ ποιος είναι ο ρόλος της αμοιβής για την φοίτησή σας; αν δεν είχε αμοιβή θα ερχό-

σασταν/ θα παραμένατε; πόσο σημαντική είναι η αμοιβή για σας;

3. Ερμηνείες των νέων για την παραβατική συμπεριφορά και προσδοκίες για το μέλλον

ενδεικτικεσ ερωτησεισ:

▸ πώς φτάνουν νέοι να μπλέκουν με τα δικαστήρια ανηλίκων; τι χρειάζονται περισ-

σότερο για να μην έχουν προβλήματα με τον νόμο, για να μην “μπλέκουν”;

▸ πώς βλέπετε τη συνέχεια της ζωής σας; τι θα χρειαστείτε περισσότερο στο μέλλον;
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ΟΔΗΓoΣ ΕΡΩτhΣΕΩΝ ΓΙΑ τΗΝ ΟΜaΔΑ ΕΣτiΑΣΗΣ ΜΕ τΟυΣ ΕΠΙΜΕΛΗτeΣ ΑΝΗΛiΚΩΝ 

Θεματικές κατηγορίες
1. Σοβαρότητα και έκταση της νεανικής παραβατικότητας. Μορφές εκδήλωσής της

ενδεικτικεσ ερωτησεισ:

▸ Υπάρχει νεανική παραβατικότητα; πώς εκδηλώνεται;

▸ πόσο συχνή είναι;

▸ ποιες είναι οι τάσεις της παραβατικής συμπεριφοράς τα τελευταία 5 χρόνια;

2. Κοινωνική δόμηση της ομάδας των νέων

ενδεικτικεσ ερωτησεισ:

▸ πώς θα συζητούσατε για την νεολαία σήμερα; Νομίζετε ότι βρίσκεται σε κρίση;

▸ Υπάρχουν θετικές πρωτοβουλίες για την στήριξη και την ενδυνάμωση των νέων;

▸ Με ποιον τρόπο συζητά η κοινωνία για τις δυνατότητες και τις δυσκολίες των νέων;

τι ρόλο παίζει η έννοια του κινδύνου;

3. Ερμηνείες της παραβατικής συμπεριφοράς / συσχετίσεις

ενδεικτικεσ ερωτησεισ:

▸ Με τι συνδέεται η παραβατική συμπεριφορά;

▸ ποιοι είναι οι σημαντικοί παράγοντες που προδιαθέτουν για παραβατικότητα;

▸ κοινωνικοί και ατομικοί παράγοντες

▸ απόψεις για τον εγκλεισμό;

▸ εναλλακτικά μέτρα απονομής της δικαιοσύνης

4. Πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης της παραβατικής συμπεριφοράς και ο ρόλος των θεσμών 

ενδεικτικεσ ερωτησεισ:

▸ τυπικό προφίλ ανηλίκου παραβάτη

▸ προγράμματα αναμόρφωσης και αποτελεσματικότητα τους

▸ πώς μπορούν να βελτιωθούν οι υπάρχουσες υπηρεσίες;

▸ ποιος είναι ο ρόλος των θεσμών (τυπικών και άτυπων, όπως για πχ η οικογένεια, το

σχολείο, οι παρέες, το δικαστικό σύστημα);

5. Προγράμματα ένταξης-υπηρεσίες και Συντονισμός

ενδεικτικεσ ερωτησεισ:

▸ απόψεις σχετικά με την ένταξη των ανηλίκων

▸ Με ποιες υπηρεσίες συνεργάζεστε περισσότερο;

▸ απόψεις για τις μορφές και τα αποτελέσματα της συνεργασίας

▸ πώς μπορούν να βελτιωθούν οι υπάρχουσες υπηρεσίες;

▸ τι χρειάζεστε εσείς περισσότερο στη δουλειά σας;
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6. Παραπομπές στα εργαστήρια του Συλλόγου Φίλων Εθελοντών Ε.Π.Α.Θ.

ενδεικτικεσ ερωτησεισ:

▸ Με βάση ποια κριτήρια επιλέγονται οι ανήλικοι;

▸ τι ρόλο παίζει η αμοιβή που δίνεται;

▸ ποιες είναι οι προσδοκίες από τα εργαστήρια, τι περιμένετε να αλλάξει;

▸ τι θα μπορούσε να αλλάξει σε σχέση με τα αντικείμενα των εργαστηρίων;

▸ τι αλλαγές θα βλέπατε σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας των εργαστηρίων;

ΟΔΗΓoΣ ΕΡΩτhΣΕΩΝ ΓΙΑ τΗΝ ΟΜaΔΑ ΕΣτiΑΣΗΣ ΜΕ τΟυΣ ΦΟΡΕiΣ ΨυΧΙΚhΣ υΓΕiΑΣ
ΠΟυ ΣυΝΕΡΓaζΟΝτΑΙ ΜΕ τΗ ΣΧΟΛΙΚh ΚΟΙΝoτΗτΑ 

Θεματικές κατηγορίες
1. Σοβαρότητα και έκταση της νεανικής παραβατικότητας. Μορφές εκδήλωσής της

ενδεικτικεσ ερωτησεισ:

▸ Υπάρχει νεανική παραβατικότητα; πώς εκδηλώνεται;

▸ πόσο συχνή είναι;

▸ ποιες είναι οι τάσεις της παραβατικής συμπεριφοράς τα τελευταία 5 χρόνια;

2. Κοινωνική δόμηση της ομάδας των νέων

ενδεικτικεσ ερωτησεισ:

▸ πώς θα συζητούσατε για την νεολαία σήμερα; Νομίζετε ότι βρίσκεται σε κρίση;

▸ Υπάρχουν θετικές πρωτοβουλίες για την στήριξη και την ενδυνάμωση των νέων;

▸ Με ποιον τρόπο συζητά η κοινωνία για τις δυνατότητες και τις δυσκολίες των νέων;

τι ρόλο παίζει η έννοια του κινδύνου;

3. Ερμηνείες της παραβατικής συμπεριφοράς / συσχετίσεις

ενδεικτικεσ ερωτησεισ:

▸ Με τι συνδέεται η παραβατική συμπεριφορά;

▸ ποιοι είναι οι σημαντικοί παράγοντες που προδιαθέτουν για παραβατικότητα;

▸ κοινωνικοί και ατομικοί παράγοντες

4. Πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης της παραβατικής συμπεριφοράς και ο ρόλος των θεσμών 
ενδεικτικεσ ερωτησεισ:

▸ προγράμματα επανένταξης και αποτελεσματικότητα τους

▸ πώς μπορούν να βελτιωθούν οι υπάρχουσες υπηρεσίες;

▸ ποιος είναι ο ρόλος των θεσμών (τυπικών και άτυπων, όπως για πχ η οικογένεια, το

σχολείο, οι παρέες, το δικαστικό σύστημα)
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ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΩτΗΣΕΩΝ ΓΙΑ τΙΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣυΝΕΝτΕυξΕΙΣ ΜΕ τΟυΣ ΓΟΝΕΙΣ

Ομάδα εστίασης των γονέων  
ενδεικτικεσ ερωτησεισ:

▸ πώς μάθατε για τα εργαστήρια του Συλλόγου, πώς σας το εξήγησαν; πώς σας φάνηκε

σαν πρόταση, τι εντύπωση σχηματίσατε;

▸ πώς βρίσκετε τα αντικείμενα του εργαστηρίου; θα θέλατε κάτι διαφορετικό;

▸ τι πιστεύετε για την αμοιβή (χαρτζιλίκι) που παίρνουν τα παιδιά;

▸ παρατηρείτε κάποια αλλαγή στα παιδιά σας με την παρακολούθηση των εργαστη-

ρίων;   

▸ τι γνωρίζετε για τους εθελοντές που στελεχώνουν τα εργαστήρια; τι σκέψεις κάνετε;

▸ τι πιστεύετε, τι σκέφτεστε για τα υπόλοιπα παιδιά που έρχονται στα εργαστήρια της

εταιρείας προστασίας ανηλίκων; 

▸ Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να λειτουργεί διαφορετικά στην εταιρεία; 

▸ Οι επαφές σας με τις επιμελήτριες ανηλίκων πως ήταν αυτό το διάστημα;

▸ πώς φτάνουν νέοι να εμφανίζουν παραβατική συμπεριφορά (να μπλέκουν με τα δι-

καστήρια ανηλίκων;)

▸ τι χρειάζονται περισσότερο  για να μη μπλέκουν;

▸ ποιες είναι οι ανάγκες τους γενικότερα;

▸ τι χρειάζεστε περισσότερο από τις Υπηρεσίες και από το Σύλλογο Φίλων εθελοντών

της εταιρείας προστασίας ανηλίκων;

▸ τι θα χρειαστείτε περισσότερο στο μέλλον για σας και τα παιδιά σας;

▸ ποια είναι  τα σχέδια σας για το μέλλον; τι σκέφτεστε για εσάς και για τα παιδιά σας; 
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