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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

Η παρούσα εργασία με θέμα «Παραβατική συμπεριφορά των νέων» εκπονήθηκε στα 
πλαίσια του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας της Β΄ τάξη του 4ου Λυκείου Λαμίας στο Β ́ 
τετράμηνο του σχολικό έτος 2015–2016.  

Πραγματοποιήθηκε έρευνα  εντός της μαθητικής κοινότητας του 4ου Λυκείου Λαμίας με τη 
μέθοδο του Ερωτηματολογίου. 

      Βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν είναι ότι για να αντιμετωπιστεί η νεανική 
παραβατικότητα είναι καλύτερα να κινούμαστε σε προληπτικό επίπεδο ενισχύοντας  το ρόλο 
της οικογένειας, του σχολείου, να υπάρξει ενημέρωση και στήριξη από την πολιτεία μέσω 
προγραμμάτων, ψυχολογική υποστήριξη των ατόμων και  συνήγορος  προστασίας ανηλίκων.  
Τρόποι αντιμετώπισης της νεανικής παραβατικότητας αφού εκδηλωθεί  πρέπει να είναι η 
αναμόρφωση του παιδιού και όχι η τιμωρία 
Η επίλυση των ζητημάτων που το οδήγησαν σ’ αυτή τη συμπεριφορά . Ακόμη σκοπός του 
δικαστή ανηλίκων πρέπει να είναι η διαπαιδαγώγηση και η ανακοπή της ανώμαλης εξέλιξης της 
προσωπικότητας του νέου. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
  
Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε με την επίβλεψη της κ. Λεκάκη Δήμητρας και εντάσσεται στο 
πλαίσιο του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας της Β΄τάξης του 4ου Λυκείου Λαμίας κατά το 
σχολικό έτος 2015 – 2016 .Το θέμα εντάσσεται στο επιστημονικό πεδίο των Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστημών και αποφασίστηκε να προσεγγιστεί σε όλες του τις διαστάσεις από τρεις 
ομάδες οι οποίες είχαν τακτές συναντήσεις Ολομέλειας με τη συμμετοχή όλων των ομάδων. 
Την ομάδα Α΄ αποτέλεσαν οι μαθητές:  Δόδογλου Αθανάσιος, Ζέρβας Αθανάσιος, Ζουμπουρλός 
Αρσένιος-Στέφανος, Καρκάνης Λάμπρος, Κούκουνας Ανδρέας, Λασπιάς Αθανάσιος, Λύκος 
Ευάγγελος. 
Στόχος της ομάδας Α΄ ήταν να εργασθεί στον τομέα τί είναι παραβατική συμπεριφορά των νέων και 
ποια τα είδη της. Ακόμη αποστολή της ομάδας Α΄ ήταν να δημιουργήσει ως τέχνημα Παρουσίαση 
του Office – Power Point και να συντάξει γραπτή ερευνητική έκθεση. 
 
Την ομάδα Β΄ αποτέλεσαν οι μαθητές: Δημητρίου Ηλίας, Ζησάκης Ιωάννης, Κάντζαρης Γεώργιος, 
Καραγιάννης Γεώργιος, Κίτος Ηλίας, Κοσμάς Επαμεινώνδας, Ματέλη Ελένη.  
Στόχος της ομάδας Β΄ ήταν να εργασθεί στον τομέα ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης προς την 
παραβατική συμπεριφορά των νέων 
 
Την ομάδα Γ΄ αποτέλεσαν οι μαθητές: Ζέρβα Ειρήνη, Καναβού Ιωάννα, Καρμάλη Μαρία, Καψάλη 
Ελένη, Κιοφίρη Γρηγορία, Κοντού Γιολάντα, Κουκοφίκη Ελένη, Μάρκη Στυλιανή. 
Στόχος της ομάδας Γ΄ ήταν να διενεργήσει έρευνα με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου ώστε να 
προσδιοριστούν το πώς βλέπουν οι έφηβοι την παραβατική συμπεριφορά των νέων. Η έρευνα έγινε 
στον χώρο του σχολικού περιβάλλοντος στους μαθητές του σχολείου μας. Συντάχθηκε 
ερωτηματολόγιο με 10 ερωτήσεις και αφού φωτοτυπήθηκε διανεμήθηκε στην σχολική κοινότητα τα 
οποία και επεστράφησαν στην ομάδα για την επεξεργασία των δεδομένων. Ακόμη αποστολή της 
ομάδας Γ΄ ήταν να κάνει την διαγραμματική παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας . Η ομάδα 
κατέληξε σε συμπεράσματα.  
 
Σχηματίστηκε φάκελος της ερευνητικής εργασίας που περιλαμβάνει τη γραπτή ερευνητική  
έκθεση, άλλα συμπληρωματικά στοιχεία και το τέχνημα. 
  Τέλος προγραμματίστηκε η παρουσίαση της εργασίας στη σχολική κοινότητα. 
 
 «Για τη συμβολή τους ευχαριστούμε όλους όσους συνεργάστηκαν». 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η ανοδικότητα και η στροφή των νέων ως προς τις 
παραβατικές συμπεριφορές στην σημερινή εποχή. Στην προσπάθεια μας αυτή εστιάσαμε σε 
επιμέρους θέματα όπως τι είναι η παραβατική συμπεριφορά, τα είδη της και οι τρόποι 
αντιμετώπισης της. Ακόμη ασχοληθήκαμε βαθιά με την παραβατική συμπεριφορά των νέων που 
μαστίζει την σημερινή εποχή, αλλά υπήρχε με λιγότερο ποσοστό και τις προηγούμενες δεκαετίες. 
Στην παραβατική συμπεριφορά των νέων εστιάσαμε στα είδη της και με ποιους τρόπους μπορούμε 
να την αντιμετωπίσουμε. 
 
Ως παραβατική χαρακτηρίζεται η συμπεριφορά που παρεκκλίνει από τους κοινωνικούς κανόνες και 
δημιουργεί προβλήματα στο κοινωνικό σύνολο. Ο όρος παραβατικότητα εκφράζει αποκλίνουσες 
συμπεριφορές παιδιών και εφήβων. Διακρίνονται σε εγκλήματα κατά του κοινού (εμπρησμοί), των 
ηθών (βιασμός), σωματικές βλάβες, αντίσταση στην εξουσία, χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, 
εγκλήματα κατά της ξένης ιδιοκτησίας, παραβάσεις νόμων. 
Ανήλικοι παραβάτες ορίζονται τα άτομα που κατά την τέλεση της πράξης είναι μεταξύ οκτώ και 18 
ετών. Έρευνες στο διεθνή και ελληνικό χώρο επιχειρούν να καταδείξουν τη σχέση μεταξύ 
παραπτωματικής-παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολείο και μετέπειτα παραβατικότητας. Οι 
συνδέσεις που αναδεικνύονται μεταξύ των δύο αυτών φαινομένων, δεν μπορεί να είναι αιτιακές, 
δεδομένου ότι η αντίληψη της απόκλισης και της παραβατικότητας εξαρτάται τόσο από ιστορικούς, 
πολιτικούς, νομοθετικούς και οικονομικούς παράγοντες, όσο και από την υποκειμενική ερμηνεία 
της συμπεριφοράς και τις άρρητες θεωρίες. Η συγχρονική, επομένως, προσπέλαση του φαινομένου 
μπορεί να οδηγήσει σε παρερμηνείες ή ιδεολογικώς φορτισμένα συμπεράσματα και να στιγματίσει 
μαθητές, οι οποίοι μπορεί να καταφεύγουν σε αντιδραστικές σχολικές συμπεριφορές σε μία 
προσπάθεια να δομήσουν την προσωπική τους ταυτότητα και την αυτοεκτίμηση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ενότητα 1η 
Παραβατική συμπεριφορά 

Ορισμός 
«Με τον όρο παραβατικότητα χαρακτηρίζουµε τη συµπεριφορά εκείνη που στοχεύει στην 
παραβίαση τυπικών και άτυπων κανόνων. Οι µορφές της µπορεί να είναι από ανώδυνες (πχ 
τροχαίες παραβάσεις, µικροκλοπές) έως σοβαρές (πχ ανθρωποκτονίες, σεξουαλικά εγκλήµατα, 
κλοπές κτλ)» (Αρακά 2008: 1). 9 «Από χρόνο σε χρόνο ωστόσο, κατά γεωγραφικές περιοχές, 
τοπικές κοινωνίες και οµάδες, όπως επίσης και κατηγορίες αυτής της συµπεριφοράς, επαυξάνεται ο 
εγκληµατικός χαρακτήρας της, είτε αυτή αποκαλύπτεται κατ' έγκληση των θυµάτων είτε προκύπτει 
από αυτεπάγγελτη δίωξη των αρµοδίων οργάνων. Τούτο βέβαια, και στις δύο περιπτώσεις, 
συµβαίνει σπανιότατα, γιατί ο χώρος διάπραξης των αξιόποινων πράξεων των ατόµων (οικογένεια, 
σχολείο, τοπική κοινωνία) αποκρύπτει και συγκαλύπτει αυτή την παράνοµη συµπεριφορά λόγω 
ένοχης συνυπευθυνότητας (οικογένεια), προβαλλόµενης αναρµοδιότητας (σχολική κοινότητα), 
ανεύθυνης στάσης της τοπικής κοινωνίας και καιροσκοπικής πολιτικής των λοιπών φορέων 
κοινωνικοποίησης των ατόµων» (Σπινέλη 1985: 86). «Τα παραπτώµατα, όπως θα µπορούσαµε να 
τα χαρακτηρίσουµε, των µελών της κοινωνίας απέναντι στο νοµικό και ηθικό πλαίσιο µε το οποίο 
λειτουργεί η κοινωνία, έχουν πολλές και ποικίλες συνέπειες τόσο στο κοινωνικό σύνολο όσο και 
στο πρόσωπο του παραβάτη και στις σχέσεις του µε την κοινωνία. Αποτελούν µια εκδήλωση της 
κοινωνικής ζωής η οποία δυσκολεύει την κοινωνική συµβίωση και προκαλεί την αντίδραση της 
κοινωνίας προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους που προέρχονται από τις παραβατικές 
πράξεις» 
 

Παραβατική συμπεριφορά νέων 
Ορισμός 

   Ο όρος «παραβατικότητα» με τις ποικίλες συνιστώσες του και βαθμούς εκδήλωσης εκφράζει την 
απόκλιση και έκτροπη συμπεριφορά παιδιών και ανηλίκων εφήβων, η οποία εμφανίσθηκε και 
διογκώθηκε κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Η αποκλίνουσα αυτή συμπεριφορά δεν λαμβάνει 
πάντοτε την μορφή αξιόποινης εγκληματικής πράξης, ενώ σε μεγάλη έκταση δεν αποκαλύπτεται 
και δεν «καταγγέλεται» από τα θύματά της, από τις οικογένειες των δραστών και το κοινωνικό 
περιβάλλον (διδακτικό προσωπικό, τοπική κοινωνία). Από χρόνο σε χρόνο ωστόσο, κατά 
γεωγραφικές περιοχές, τοπικές κοινωνίες και ομάδες, όπως επίσης και κατηγορίες αυτής της 
έκτροπης συμπεριφοράς, επαυξάνεται ο εγκληματικός χαρακτήρας της, είτε αυτή αποκαλύπτεται 
κατ' έγκληση των θυμάτων είτε προκύπτει από αυτεπάγγελτη δίωξη των αρμοδίων οργάνων. Τούτο 
βέβαια, και στις δύο περιπτώσεις, συμβαίνει σπανιότατα, γιατί ο χώρος διάπραξης των αξιόποινων 
πράξεων των ανηλίκων (οικογένεια, σχολείο, τοπική κοινωνία) αποκρύπτει και συγκαλύπτει αυτή 
την παράνομη συμπεριφορά λόγω ένοχης συνυπευθυνότητας (οικογένεια), προβαλλόμενης 
αναρμοδιότητας (σχολική κοινότητα), ανεύθυνης στάσης της τοπικής κοινωνίας και καιροσκοπικής 
πολιτικής των λοιπών φορέων κοινωνικοποίησης των ανηλίκων. 
 

Είδη 
1. Κλοπή 
2. Μαζικές πράξεις βανδαλισμού, (χουλιγκανισμός) 
3. Ενδοσχολικός εκφοβισμός 
4. Ηλεκτρονικός εκφοβισμός (Cyber bullying) 
5. Ναρκωτικά 
6. Αλκοόλ 
7. Τζόγος – Ηλεκτρονικός τζόγος 
8. Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων 
9. Σεξουαλική βία 
10. Συμμορίες και  
11. Φόνοι 

 



 

 

 
 
 

Κλοπή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η κλοπή είναι έγκλημα που τιμωρείται από τον Ποινικό Κώδικα στα άρθρα 372 ΠΚ επ. 
Είναι η αφαίρεση ξένου κινητού πράγματος από την κατοχή άλλου με σκοπό την παράνομη 
ιδιοποίηση. Στη βασική της μορφή είναι πλημμέλημα και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών μηνών. 

Υπάρχουν μορφές κλοπής ανάλογα με το αντικείμενο ή με τον τρόπο που τιμωρούνται 
βαρύτερα (διακεκριμένη κλοπή). Αν το αντικείμενο είναι "ιδιαίτερα μεγάλης αξίας" ο δράστης 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Επίσης  
α) αν από τόπο προορισμένο για θρησκευτική λατρεία αφαιρέθηκε πράγμα αφιερωμένο σ' αυτή, 
β) αν αφαιρέθηκε πράγμα επιστημονικής, καλλιτεχνικής, αρχαιολογικής ή ιστορικής σημασίας που 
βρισκόταν σε συλλογή εκτιθέμενη σε κοινή θέα ή σε δημόσιο οίκημα ή σε άλλο δημόσιο τόπο 
γ) αν αφαιρέθηκε πράγμα που μεταφερόταν με οποιοδήποτε δημόσιο συγκοινωνιακό μέσο ή ήταν 
τοποθετημένο σε χώρο προορισμένο για εναπόθεση πραγμάτων προς μεταφορά ή παραλαβή ή 
μεταφερόταν από ταξιδιώτη 
δ) αν η κλοπή τελέστηκε από δύο ή περισσότερους που είχαν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές ή 
ληστείες, 
ε) αν η πράξη τελέστηκε από πρόσωπο που διαπράττει κλοπές ή ληστείες 
κατ'επάγγελμα ή κατά συνήθεια ή 
στ) αν η συνολική αξία των αντικειμένων της κλοπής υπερβαίνει το ποσό των 
67.000 Ευρώ 
τότε η κλοπή είναι κακούργημα και τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. 
 
             Ελαφρύτερη μορφή κλοπής είναι η κλοπή ευτελούς αξίας (φυλάκιση ως 
έξι μηνών ή χρηματική ποινή), η οποία μάλιστα αν έγινε από ανάγκη για άμεση 
χρήση ή ανάλωση μπορεί κατά την κρίση του δικαστηρίου να παραμείνει και 
ατιμώρητη. 
 

Μαζικές πράξεις βανδαλισμού, (χουλιγκανισμός) 
 Οι Μαζικές πράξεις βανδαλισμού, (χουλιγκανισμός) παρατηρείται στους νέους ηλικίας 
15-19 ετών, συχνά ύστερα από μαζικές συγκεντρώσεις (συναυλίες ροκ μουσικής, ποδοσφαιρικούς 
αγώνες, διαδηλώσεις), αποτελούν συχνό φαινόμενο της σύγχρονης ζωής. Εκφράζουν την 
επιθετικότητα ενατίον μορφών ή συμβόλων εξουσίας ή πλούτου. Η ανωνυμία των ευκαιριακά 
δημιουργούμενων ομάδων, η αυξημένη πιθανότητα ατιμωρησίας (εκδηλώνονται απρόσωπα, ως 
συμπαγής μάζα), η τάση για μίμηση, η ψυχοκινητική διέγερση που ενισχύεται από διάφορες 
συντρέχουσες καταστάσεις ( τη συγκίνηση του αγώνα ή της συναυλίας, τα συνθήματα, την 
παρουσία εξοπλισμένων αστυνομικών, τη χρήση αλκοολ ή ψυχοτρόπων), ευνοούν την εκδήλωση 
βίαιων ή καταστροφικών μαζικών αντιδράσεων. 
 



 

 

 

Ειδική αναφορά γίνεται στην επικινδυνότητα των 
χούλιγκαν και στο ζήτημα της βίας στα γήπεδα. Μελέτες παρουσιάζουν αυτές τις ομάδες ως νέους 
που χωρίς να γνωρίζονται καθόλου μεταξύ τους ενώνονται σε μια ομάδα συνήθως περιστασιακά με 
ένα κοινό ιδεώδες και στόχο : τη βία για τη βία. Είναι ο τύπος του ρωμαλέου συνήθως νέου με 
χαμηλότατη κατά κανόνα πνευματική, κοινωνική και ηθική στάθμη, που γίνεται επικίνδυνος γιατί, 
πάσχοντας ο ίδιος από ακρισία, γίνεται εύκολα όργανο και υποχείριο του οποιουδήποτε επιτήδειου 
αρχηγού. Σε έρευνα που έγινε στον ελληνικό χώρο στα τέλη της δεκαετίας του ’80 καταρρίφθηκαν 
μερικά από τα στερεότυπα του χούλιγκαν. Οι νεαροί ακραίοι οπαδοί βρέθηκαν ότι ανήκαν σε 
οικογένειες με μάλλον υψηλό εισόδημα και το επίπεδο της εκπαίδευσής τους δεν διέφερε 
σημαντικά από τους συνομιλίκους τους, ενώ διαπιστώθηκαν προβλήματα στο οικογενειακό 
περιβάλλον και στις σχέσεις τους με τους συμμαθητές και τους καθηγητές. 

Ενδοσχολικός εκφοβισμός 
 
            Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο νεανικής παραβατικότητας, που εμφανίζεται σε 
πολλές χώρες του κόσμου. Ο σχολικός εκφοβισμός αναφέρεται στη χρήση βίας μεταξύ μαθητών ή 
συνομηλίκων παιδιών με στόχο να προκληθεί πόνος ή αναστάτωση. Εμφανίζεται με τη μορφή του 
λεκτικού εκφοβισμού (κοροϊδία, διακρίσεις, ντροπιαστικά σχόλια), του κοινωνικού εκφοβισμού 
(διάδοση φημών, καταστροφή προσωπικών αντικειμένων, απομόνωση από την ομάδα), του 
σωματικού εκφοβισμού (χτυπήματα, σπρωξίματα, κλωτσιές), του ηλεκτρονικού εκφοβισμού 
(εκβιασμός μέσω Διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω μηνυμάτων στο κινητό 
τηλέφωνο). 
 
Τις περισσότερες φορές τα παιδιά που βιώνουν εκφοβισμό δεν το λένε σε κανένα γιατί: 
 
1. Ντρέπονται: 
Η ντροπή είναι ένα συναίσθημα που ακολουθεί τον σχολικό εκφοβισμό καθώς τα παιδιά νοιώθουν 
ότι όλοι γελάνε μαζί τους 
2. Φοβούνται: 
Τα παιδιά θεωρούν ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι και φοβούνται ότι ο οποιοσδήποτε χειρισμός θα 
θυμώσει το παιδί ή τα παιδιά που το εκφοβίζουν και τα πράγματα θα χειροτερεύσουν 
3. Νοιώθουν ότι φταίνε:  
Η σκέψη των παιδιών είναι ενοχική και ιδιαίτερα σε καταστάσεις βίας. Θεωρούν ότι εκείνα φταίνε, 
ότι εκείνα προκάλεσαν αυτή την κατάσταση. 
4. Σκέφτονται ότι θα  απογοητεύσουν / στενοχωρήσουν τους γονείς τους: 
Όλα τα παιδιά αποζητούν την αγάπη και τον θαυμασμό των γονιών τους. Θεωρούν λοιπόν ότι αν 
μάθουν οι γονείς τους αυτό που συμβαίνει θα απογοητευτούν και θα στενοχωρηθούν. 
Γι’ αυτό οι γονείς θα πρέπει: 
 
1. Να παρατηρήσουν τη συμπεριφορά του παιδιού τους. Οποιαδήποτε ξαφνική και χωρίς εμφανή 
αιτία αλλαγή στη συμπεριφορά τους, στη διάθεση τους, στην όρεξη τους, στον ύπνο τους, στη 
γνώμη τους για κάποια άτομα, στη σχολική τους παρουσία,  στην σχολική τους επίδοση πρέπει να 



 

 

τους προβληματίσει και διακριτικά να διερευνήσουν τι συμβαίνει.  
2. Εάν αντιληφθούν ότι το παιδί τους βιώνει εκφοβισμό θα πρέπει σε πλαίσιο ασφάλειας και 
εμπιστοσύνης να κουβεντιάσουν με το παιδί τους για την εμπειρία του και γενικά για το φαινόμενο 
του σχολικού εκφοβισμού  
3. Να αποενοχοποιήσουν το παιδί.  
4. Να εξηγήσουν στο παιδί ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να του φέρεται έτσι 
5. Να επιβραβεύσουν το παιδί που συμμετείχε στην κουβέντα και αποκάλυψε σημαντικά πράγματα 
6. Να μην βάλουν το παιδί σε διαδικασίες αντεκδίκησης. Δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα 
7. Να αναδείξουν στο παιδί τη σημασία του να έχει επικοινωνία με το δάσκαλο και να εξηγήσουν 
τη διαφορά του «μαρτυράω» από το «ζητάω» βοήθεια 
8. Να θυμούνται ότι ο στόχος είναι να βοηθήσουν το παιδί τους και όχι να τιμωρηθεί το άλλο παιδί 

Συνέπειες: 
• ψυχολογική κατάπτωση 
• κατάθλιψη 
• ψυχοσωματική δυσλειτουργία 
• χαμηλή αυτοεκτίμηση 
• άγχος, σύνδρομο μετατραυματικού στρες 
• αποστροφή προς το σχολείο 
• μαθησιακές δυσκολίες, σχολική αποτυχία 
• ελλειμματική προσοχή 
• κλείσιμο στον εαυτό, κοινωνική απομόνωση 
• αυτοκτονικές τάσεις, αυτοκτονία 
• καλλιέργεια κλίματος καχυποψίας 
• έλλειψη συνεργασίας 
• βίαια ξεσπάσματα 
• αυξημένες πιθανότητες εμπλοκής σε εγκληματικές συμπεριφορές 

Ποιοι είναι οι θύτες; 

          Αρχηγός του εκφοβισμού είναι συνήθως ένα άτομο το οποίο αντλεί από την πράξη του 
ευχαρίστηση και κύρος και έχει επιρροή σε μια ομάδα ατόμων που ακολουθούν τη συμπεριφορά 
του για να πάρουν δύναμη και αναγνώριση. Οι θύτες είναι άτομα με εσωτερικευμένο θυμό και 
επιθετικότητα, που τα βγάζουν σε ένα άλλο άτομο, το οποίο επιλέγουν ως στόχο λόγω κάποιας 
αδυναμίας του σε σχέση με τους ίδιους. 

Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι το παιδί τους είναι θύμα 
bullying; 
 

Πρέπει να πλησιάσουν το παιδί με διάθεση να ακούσουν και να κατανοήσουν, όχι να κρίνουν ή 
να θυμώσουν για αυτό που του συμβαίνει. Αυτό που έχει ανάγκη το παιδί είναι να νιώσει ασφαλές 
και αποδεκτό. Οι γονείς πρέπει να το βοηθήσουν να εκφράσει τα συναισθήματα και τις ανάγκες 
του. Να του επισημάνουν την αξία του και πως δεν φταίει το ίδιο που κάποιος άλλος τού επιτίθεται. 
Παράλληλα θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το σχολείο για να ενημερωθούν για αυτό που 
συμβαίνει και για να συλλέξουν πληροφορίες γύρω από το θέμα. Θα πρέπει να υπάρξει μια 
δέσμευση από τη διεύθυνση του σχολείου ότι θα αναλάβει δράση ώστε να αντιμετωπιστεί η 
κατάσταση και να προστατευθεί το παιδί. Αν οι γονείς δουν ότι παρά τις ενέργειες και τα μέτρα που 
έχουν λάβει, κάποιες από τις ανησυχητικές συμπεριφορές του παιδιού συνεχίζουν να υπάρχουν, 
πρέπει να ζητήσουν τη βοήθεια ειδικού. 
 



 

 

Διαδικτυακός εκφοβισμός 

Ο όρος Διαδικτυακός εκφοβισμός (Cyberbullying) αφορά τον εκφοβισμό, την απειλή, την 
ταπείνωση ή την παρενόχληση παιδιών, προεφήβων και εφήβων που δέχονται μέσω της χρήσης του 
Διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων είτε άλλων ψηφιακών τεχνολογιών από ομηλίκους τους.  

Αίτια 

Συχνά οι νέοι εκτίθενται στον Διαδικτυακό εκφοβισμό εξαιτίας της βίωσης έντονων 
συναισθημάτων όπως θυμός, απόγνωση είτε πάλι και εκδίκηση, που μπορεί να προέρχεται τόσο 
από τις προβληματικές σχέσεις που υπάρχουν στο οικογενειακό περιβάλλον όσο και εξαιτίας μιας 
ευρύτερης κοινωνικής δυσλειτουργικότητας που παρουσιάζει το άτομο. Σε μερικές περιπτώσεις ο 
Διαδικτυακός εκφοβισμός αποτελεί μορφή ψυχαγωγίας στοχεύοντας στην εκδήλωση ποικίλων 
αντιδράσεων και στην ικανοποίηση αναγκών που σχετίζονται με την επιβολή εξουσίας και 
ελέγχου.Σπανιότερα, η αποστολή μηνυμάτων σε λάθος παραλήπτες μπορεί να αποτελέσει αιτία του 
φαινομένου. 

Μορφές Διαδικτυακού εκφοβισμού 

• Επαναλαμβανόμενη αποστολή ηλεκτρονικών ή τηλεφωνικών μηνυμάτων 

• Παρέμβαση και παρενόχληση οποιασδήποτε διαδικτυακής δραστηριότητας του ατόμου 

• Δημιουργία ψεύτικων διαδικτυακών προφίλ 

• Είσοδος σε προσωπικούς διαδικτυακούς λογαριασμούς του ατόμου 

• Αποστολή φωτογραφιών του ατόμου ή αλλού είδους μαγνητοσκοπημένου υλικού 

• Αποστολή προσωπικών πληροφοριών του ατόμου σε πολλαπλούς παραλήπτες 

• Αποστολή απειλητικών μηνυμάτων σε αλλά άτομα υποκρινόμενοι το άτομο που 
εκφοβίζεται 

• Υποκίνηση τρίτων για διαδικτυακή παρακολούθηση και παρενόχληση του ατόμου 

Η συχνότητα των απειλών 

1. Η επικοινωνία πραγματοποιείται μόνο μια φορά 

2. Η επικοινωνία επαναλαμβάνεται με ίδιο ή διαφορετικό τρόπο 

3. Η επικοινωνιακή δραστηριότητα αυξάνεται 

4. Τρίτα άτομα εμπλέκονται στην επικοινωνία με αποτέλεσμα το άτομο να λαμβάνει μηνύματα 
από διαφορετικούς παραλήπτες 

Αντιμετώπιση του Διαδικτυακού εκφοβισμού 

• Αγνόηση ενοχλητικών μηνυμάτων, σε περίπτωση ωστόσο απειλών συνιστάται αναφορά των 
μηνυμάτων και λήψη προληπτικών μέτρων . 

• Αποκλεισμός του αποστολέα που στέλνει απειλητικά ή ενοχλητικά μηνύματα 



 

 

• Προειδοποίηση του αποστολέα 

• Αναφορά του περιστατικού στην Αστυνομία είτε σε κάποια αρμόδια υπηρεσία Δίωξης 
Ηλεκτρονικού εγκλήματος 

• Αναφορά της περίστασης στον γονέα ή τον κηδεμόνα του ατόμου. 

Στατιστικά στοιχεία 

1. Περίπου 15-35% των νέων έχει πέσει θύμα Διαδικτυακού εκφοβισμού 

2. 10-20% των νέων παραδέχεται την ανάμειξή του σε Διαδικτυακό εκφοβισμό 

3. Τα κορίτσια ενδέχεται να εμπλακούν συχνότερα από ότι τα αγόρια σε περιστατικά 
Διαδικτυακού εκφοβισμού 

4. Η πλειοψηφία των ατόμων που υφίστανται είτε ασκεί Διαδικτυακό εκφοβισμό είναι ηλικίας 
12-16 ετών. 

Είδη παρατηρητών στον Διαδικτυακό εκφοβισμό 

Όπως ακριβώς και στον Σχολικό εκφοβισμό, έτσι και στον Διαδικτυακό εκφοβισμό - που μπορεί 
να αποτελέσει προέκταση του πρώτου - καταγράφονται κυρίως δύο είδη παρατηρητών 
(bystanders). 
• Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι επιβλαβείς για το θύμα παρατηρητές, καθώς 

επιδοκιμάζουν την συμπεριφορά του θύτη ενισχύοντας έτσι την ένταση του εκφοβιστικού 
γεγονότος ή άλλοτε παρατηρούν το περιστατικό με απάθεια δίχως να σημειώνουν κάποια 
αντίδραση ή παρέμβαση για την καταστολή του εκφοβισμού. 

• Σε αντίθεση με την πρώτη κατηγορία, οι βοηθοί παρατηρητές αντιδρούν άμεσα και ενεργά 
στο συμβάν του Διαδικτυακού εκφοβισμού. Παράλληλα, στοχεύουν στην κινητοποίηση 
περισσότερων ατόμων για την καταπολέμηση του Διαδικτυακού εκφοβισμού. 

Συνέπειες: 

Το φαινόμενο του Διαδικτυακού εκφοβισμού εγκυμονεί σοβαρές επιπτώσεις για την ψυχική 
υγεία του θύματος, αλλά και του θύτη. Η αυτοεκτίμηση του ατόμου που υφίσταται Διαδικτυακό 
εκφοβισμό πλήττεται έντονα τόσο ώστε σε μερικές περιπτώσεις συνδέεται με το αίσθημα της 
ενοχής. Το άτομο αρχίζει να αναπαράγει αρνητικές σκέψεις και η επίδοση των κοινωνικών του 
ικανοτήτων μειώνεται σημαντικά. Κάποιες φορές, κυρίως κατά την εφηβική ηλικία η αποχή από το 
σχολείο και από τις παρέες των συνομηλίκων αποτελεί προσωρινό καταφύγιο, ενώ ταυτόχρονα η 
αυτοκτονία θεωρείται ως η μοναδική λύση στο πρόβλημα. Άτομα που δέχτηκαν έντονα 
Διαδικτυακό εκφοβισμό ενδέχεται στο μέλλον να παρουσιάσουν μεγαλύτερη αστάθεια στις 
διαπροσωπικές τους σχέσεις συνοδευόμενη από την κοινωνική απομόνωση. 
Από την άλλη, οι εκφοβιστές τείνουν να είναι άτομα με έντονη αντικοινωνική συμπεριφορά, 
επιρρεπή στο αλκοόλ και απομονωμένα από τους συνομηλίκους. Μακροπρόθεσμα 
αντιλαμβάνονται ότι ο εκφοβισμός δεν αποτελεί μορφή ικανοποίησης και αναγνώρισης, βιώνοντας 
έτσι έντονη προσωπική  απογοήτευση. 

 
 
 



 

 

Ναρκωτικά 
 

 
 
 

Γενικά 
Τα ναρκωτικά αποτελούν μέρος της κουλτούρας μας από τα μέσα του περασμένου αιώνα. 
Διαδόθηκαν ευρέως τη δεκαετία του 1960 και μέσω της μουσικής και των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης εισέβαλαν σε κάθε τομέα της ζωής. 
Εκτιμάται ότι 208 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο κάνουν χρήση απαγορευμένων 
ουσιών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τα αποτελέσματα από την Εθνική Έρευνα που 
διεξήχθηκε το 2007 για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών και την υγεία, έδειξε ότι 19,9 εκατομμύρια 
Αμερικανών (ή το 8% του πληθυσμού από 12 ετών και πάνω) έκανε χρήση παράνομων 
ναρκωτικών τον μήνα που προηγήθηκε της έρευνας. 
Το ευρύτερα διαδεδομένο ναρκωτικό είναι η μαριχουάνα. Σύμφωνα με την Παγκόσμια αναφορά 
των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά του 2008, το 3,9% του παγκόσμιου πληθυσμού μεταξύ 
των 15 και 64 ετών κάνουν χρήση μαριχουάνας. 
Οι νέοι σήμερα εκτίθενται στα ναρκωτικά νωρίτερα από ποτέ. Βάσει έρευνας του Κέντρου Ελέγχου 
Ασθενειών των ΗΠΑ για το 2007, το 45% των μαθητών λυκείου σε όλη τη χώρα έχουν πιει αλκοόλ 
και το 19,7% έχει καπνίσει μαριχουάνα κατά τη διάρκεια ενός μήνα. 
Στην Ευρώπη, πρόσφατες μελέτες σε 15χρονα παιδιά έδειξαν ότι η χρήση μαριχουάνας κυμαίνεται 
από το 10% έως το 40%. Το υψηλότερο ποσοστό έχει αναφερθεί για τους εφήβους της Τσεχίας 
(44%), ακολουθεί η Ιρλανδία (39%), το Ηνωμένο Βασίλειο (38%) και η Γαλλία (38%) Στην 
Ισπανία και στη Μεγάλη Βρετανία η χρήση κοκαΐνης στα παιδιά µεταξύ 15 και 16 ετών είναι 4-6%. 
Η χρήση κοκαΐνης από τους νέους αυξήθηκε σε Δανία, Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Νορβηγία και Γαλλία. 

 
Αίτια χρήσης 

Μερικοί από τους λόγους, αναφέρουν οι νέοι, για τους οποίους πήραν ναρκωτικά είναι: 
• Για να μοιάσουν με τους υπόλοιπους 
• Για να ξεφύγουν ή να χαλαρώσουν 
• Επειδή βαριόντουσαν 
• Επειδή τους έκανε να μοιάζουν πιο ώριμοι 
• Για να κάνουν την επανάστασή τους 
• Για να πειραματιστούν 

Νομίζουν ότι τα ναρκωτικά είναι η λύση. Αλλά τελικά, τα ναρκωτικά γίνονται το πρόβλημα. 
Όσο δύσκολο κι αν είναι να αντιμετωπίσει κανείς τα προβλήματά του, οι επιπτώσεις της χρήσης 



 

 

ναρκωτικών είναι πάντοτε χειρότερες από το πρόβλημα που προσπάθησε να λύσει με τη χρήση. Η 
πραγματική απάντηση είναι να μάθει κάποιος την αλήθεια και όχι να πάρει ναρκωτικά.  

 
Πώς ενεργούν τα ναρκωτικά; 

Τα ναρκωτικά είναι, στην ουσία, δηλητήρια. Η ποσότητα που λαμβάνεται καθορίζει και το 
αποτέλεσμα που θα έχουν. 
Μια μικρή ποσότητα δρα ως διεγερτικό (αυξάνει τη δραστηριότητα). Μια μεγαλύτερη ποσότητα 
δρα ως ηρεμιστικό (μειώνει τη δραστηριότητα). Μια ακόμα μεγαλύτερη ποσότητα ενεργεί ως 
δηλητήριο και μπορεί να σκοτώσει. 
Αυτό ισχύει για όλα τα ναρκωτικά. Αυτό που διαφέρει είναι μόνο η ποσότητα που χρειάζεται για να 
επιτευχθεί το αποτέλεσμα. 
Αλλά πολλά ναρκωτικά είναι επικίνδυνα για έναν ακόμα λόγο: επηρεάζουν άμεσα το νου. 
Αλλοιώνουν την αντίληψη του χρήστη για το τι συμβαίνει γύρω του. Ως αποτέλεσμα, το άτομο 
ενεργεί παράξενα, παράλογα, λανθασμένα, ακόμα και καταστροφικά. 
Τα ναρκωτικά μπλοκάρουν τις αισθήσεις, τόσο τις ανεπιθύμητες όσο και τις επιθυμητές. Έτσι, ενώ 
προσφέρουν βραχυπρόθεσμη βοήθεια στην ανακούφιση του πόνου, ταυτόχρονα εξαλείφουν τις 
ικανότητες, την εγρήγορση και θολώνουν τη σκέψη. 
Τα φάρμακα είναι ουσίες που σκοπό έχουν να επιταχύνουν ή να επιβραδύνουν ή να αλλάξουν κάτι 
στον τρόπο λειτουργίας του σώματος, να το κάνουν να λειτουργεί καλύτερα. Μερικές φορές είναι 
απαραίτητα. Αλλά δεν παύουν να είναι ναρκωτικά: δρουν ως διεγερτικά ή ηρεμιστικά και σε 
μεγάλη ποσότητα μπορούν να σε σκοτώσουν. Αν, λοιπόν, δεν χρησιμοποιείς τα φάρμακα όπως 
πρέπει, μπορεί να γίνουν τόσο επικίνδυνα όσο και τα παράνομα ναρκωτικά. 
 

Είδη ναρκωτικών  

• Μαριχουάνα 

• Κοκαΐνη 
• Έκσταση 
• Μεθαμφεταμίνη 
• Ηρωίνη 
 

Η αποτροπή της χρήσης των ναρκωτικών, ιδιαίτερα από τους νέους, είναι ένας στόχος που όλοι 
προσπαθούν να επιτύχουν σε διαφορετικό κάθε φορά βαθμό. Αυτό αφορά κυρίως τα νέα άτομα που 
βρίσκονται στο στάδιο της εφηβείας και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ψυχοσωματικής 
ανάπτυξης, της εξέλιξης και ολοκλήρωσης της ταυτότητας τους και της αποδοχής του στενού και 
ευρύτερου περιβάλλοντος. 
Πολλοί θεωρούν ότι με τον όρο ναρκωτικά εννοούνται μόνο οι παράνομες ουσίες. Όμως, 
«ναρκωτικό» μπορεί να υπάρξει και σε νόμιμη μορφή όπως το τσιγάρο ή το αλκοόλ, που με τη 
σειρά τους δύναται να οδηγήσουν σε αναζήτηση άλλων παράνομων ουσιών ιδιαίτερα όταν 
χρησιμοποιούνται σε νεαρή ηλικία. 
Ακόμη και αν υπάρχει η κατάλληλη διαπαιδαγώγηση και παιδεία από την οικογένεια που επιδρά 
θετικά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του νέου και των αρχών που θα έχει, σχεδόν κανένας 
γονέας δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει το τι κάνει και που είναι συνέχεια. Υπάρχουν όμως 
κάποια  σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα που μπορούν να «υποψιάσουν» το γονέα και  
μπορεί να είναι τα εξής: 
Σωματικά «σημάδια»: 

• Εμφάνιση ανορεξίας ή απότομη αύξηση της όρεξης, αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες, 
ανεξήγητη απώλεια ή απόκτηση σωματικού βάρους 

• Αϋπνία ή περισσότερες ώρες ύπνου 
• Τα μάτια είναι κόκκινα, υπερβολικά υγρά, απλανές βλέμμα 
• Ακραία υπερδραστηριότητα, υπερβολική ομιλητικότητα 
• Σημάδια στα χέρια, στους βραχίονες, στα πόδια ή στα πέλματα 



 

 

• Υπερβολική εφίδρωση χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος 
• Τρεμούλιασμα των χεριών, των ποδιών ή του σώματος 

Ψυχολογικά «σημάδια»: 
• Αλλαγή στη συμπεριφορά και προσωπικότητα του παιδιού χωρίς να υπάρχει κάποιος 

συγκεκριμένος λόγος 
• Αλλαγές δραστηριοτήτων ή των χόμπι 
• Πτώση των βαθμών στο σχολείο, της απόδοσης αλλά και της απουσίας από αυτό 
• Αλλαγές των συνηθειών στο σπίτι, απώλεια ενδιαφέροντος για την οικογένεια και τις 

οικογενειακές δραστηριότητες 
• Δυσκολίες τόσο στη συγκέντρωση όσο και στο να θυμάται πράγματα 
• Απώλεια ενέργειας και αυτοεκτίμησης, ενώ υπάρχει και αδιαφορία για όλα 
• Ξαφνικές εξάρσεις υπερευαισθησίας και θυμού 
• Κακοκεφιά, ευερεθιστικότητα ή νευρικότητα 
• Μυστικοπάθεια ή ύποπτη συμπεριφορά 
• Ανεξήγητη ανάγκη χρημάτων 
Όλα τα ναρκωτικά είναι επικίνδυνα γιατί έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο σώμα και στην ψυχή. 
Κατά συνέπεια, κάθε χρήση, ακόμη και για δοκιμή είναι επικίνδυνη για την υγεία. Ένας από 
τους μεγαλύτερους κινδύνους των ναρκωτικών είναι η τεράστια εθιστική τους δύναμη. 
Τα τελευταία χρόνια επικρατεί η αντίληψη ότι το πρόβλημα της χρήσης ναρκωτικών ουσιών -  
τόσο στον τομέα της ενημέρωσης και  πρόληψης όσο και της απεξάρτησης - πρέπει να 
αναλαμβάνεται από ειδικούς. 

Αλκοόλ  
Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής περισσότερο από 4 εκατομμύρια έφηβοι κάθε χρόνο 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το αλκοόλ και οι επιπτώσεις του είναι εμφανείς όχι μόνο στο σχολικό 
και οικογενειακό περιβάλλον αλλά οδηγεί και σε παραβατικές συμπεριφορές. Στην Ελλάδα το 
πρόβλημα της κατανάλωσης του αλκοόλ δεν περνάει απαρατήρητο αφού σύμφωνα με έρευνες το 
15% των εφήβων ηλικίας 11 έως 15 ετών καταναλώνει αλκοόλ στο διάστημα μίας εβδομάδας. 
Πρώτη στις προτιμήσεις των εφήβων είναι η μπύρα, δεύτερα έρχονται τα σκληρά ποτά και τρίτο το 
κρασί. 

Στην εφηβική ηλικία το αλκοόλ μειώνει τη σχολική απόδοση, την ικανότητα απορρόφησης της 
γνώσης και τη συγκέντρωση. Η κατανάλωση αλκοόλ σε αυτές τις ηλικίες έχει δραματική επίδραση 
στην προσωπικότητα, προκαλεί ευερεθιστότητα, εχθρικότητα και επιθετικότητα αυξάνοντας τον 
κίνδυνο πειραματισμού και με άλλες εξαρτησιογόνες ουσίες. 

Οι έφηβοι που πίνουν έχουν περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από πνιγμό, πτώσεις ή 
αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει διάλογος μέσα στην οικογένεια έτσι 
ώστε τα παιδιά από νεαρή ηλικία να μάθουν τις επιπτώσεις των οινοπνευματωδών ποτών. Οι γονείς 
θα πρέπει να μάθουν στα παιδιά τους να μη μπαίνουν ποτέ σε αμάξι του οποίου ο οδηγός έχει πιεί, 
πολύ δε περισσότερο αν βρίσκεται σε κατάσταση μέθης και να παρέχεται η διαβεβαίωση ότι οι 
γονείς θα περάσουν να πάρουν τα παιδιά τους ανεξαρτήτως ώρας. 

Ο λόγος ο οποίος οδηγεί τους εφήβους στην (υπέρμετρη συνήθως) κατανάλωση αλκοόλ είναι γιατί 
πιέζονται από το κοινωνικό τους περιβάλλον. Δεν πρέπει να παραληφθεί το γεγονός ότι στη φάση 
της εφηβείας το άτομο προσπαθεί να είναι μέρος του κοινωνικού συνόλου και παράλληλα να 
εξερευνήσει τα όριά του. Όταν οι έφηβοι δέχονται πιέσεις για να καταναλώσουν αλκοόλ μπορεί να 
αισθάνονται θυμό, άγχος, ενοχές, αίσθηση δειλίας και απογοήτευση σχετικά με τον εαυτό τους. 
Έτσι καταλήγουν να κάνουν πράξεις που κανονικά δε θα τις έπρατταν και οι λόγοι είναι αρκετοί: ο 
φόβος της απόρριψης ή ότι θα χάσουν ένα φίλο, η επιθυμία για να αρέσουν ή και να φαίνονται 
μεγαλύτεροι και η αποφυγή του χλευασμού. Επιπλέον, αρκετοί είναι οι νέοι οι οποίοι πέφτουν στον 
πειρασμό να πιούν αλκοόλ με την παρέα τους επειδή δεν είναι σίγουροι τι θέλουν ή επειδή δε 
γνωρίζουν πώς να χειριστούν την κατάσταση. 



 

 

Παρόλα αυτά υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος για αυτό μη διστάσετε να 
χρησιμοποιήσετε τις συμβουλές προκειμένου να αρνηθείτε κάτι που δεν εγκρίνετε: πρώτον πες όχι 
κατηγορηματικά κοιτώντας τον συνομιλητή σου στα μάτια (δισταγμοί και παύσεις αφήνουν χώρο 
στους άλλους να συνεχίσουν την πίεση). Πρότεινε αντί για να πιείτε αλκοόλ να κάνετε κάτι 
διαφορετικό (παιχνίδια, σπόρ, ψυχαγωγία κ.α.). Αν παρόλα αυτά η παρέα σου συνεχίζει να σε πιέζει 
για να πιεις αλκοόλ, το καλύτερο είναι να φύγεις όταν εκείνοι πίνουν. Εναλλακτικά μπορείς να 
βρεις ενδιαφέροντες δραστηριότητες με άλλες παρέες. 

 Τζόγος -  Ηλεκτρονικός τζόγος 
Ολοένα και περισσότεροι έφηβοι ενδίδουν τα τελευταία χρόνια στον ηλεκτρονικό τζόγο. Το 6% των 

παιδιών ηλικίας 14-16 χρόνων δηλώνει πως παίζει στο Διαδίκτυο στοιχήματα και τυχερά 
παιχνίδια ακόμη και σε ηλεκτρονικά καζίνο. Το ποσοστό είναι ανησυχητικό γιατί παρουσιάζει 
αυξητικές τάσεις και κυρίως γιατί κινείται στο χώρο της παρανομίας. 

Ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου και επιστημονικός συνεργάτης της 
Μονάδας Εφηβικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Κορμάς αναφέρει ότι σήμερα 
στην Παιδιατρική Κλινική Αγλαΐα Κυριακού, 10 από τα 130 παιδιά που είναι εθισμένα στο 
διαδίκτυο παρακολουθούνται λόγω της εξάρτησης τους από τον τζόγο. 

Ο επικεφαλής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος , Μάνος Σφακιανάκης μας εξηγεί πόσο 
εύκολα μπορεί ένας νέος να παρασυρθεί από επιτήδειους στο διαδικτυακό χώρο. Με το νόμο 
4002/2011 που τέθηκε σε εφαρμογή τον Αύγουστο, στόχος είναι να ρυθμιστεί η λειτουργία της 
αγοράς των τυχερών παιγνίων. Πολλά όμως ερωτήματα προκύπτουν σχετικά με τα κενά που 
υπάρχουν στο θέμα της προστασίας των πολιτών και ιδιαίτερα των εφήβων και των νέων από 
τις ολέθριες συνέπειες που έχει ο εθισμός στον τζόγο. 

836 χρήστες τυχερών παιχνιδιών και 864 συγγενείς τους έχουν απευθυνθεί στο Κέντρο Θεραπείας 
Εξαρτημένων Ατόμων τα τελευταία 9 χρόνια, για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα εθισμού. Τα 
εξαρτημένα άτομα είναι στην πλειοψηφία άνδρες, ανώτερης και ανώτατης εκπαιδευτικής 
μόρφωσης, ενώ περίπου το 40% ξεκίνησε την εξάρτηση από τον τζόγο, πριν τα 25 χρόνια! 

Μέσα από τις συγκλονιστικές μαρτυρίες και τα βιώματα που μοιράζονται μαζί μας προσπαθούν να 
μας κινητοποιήσουν και να καταλάβουμε όσοι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο που 
ελλοχεύει πίσω από μια φαινομενικά απλή συνήθεια. Με τη στάση τους αποδεικνύουν ότι δεν 
υπάρχουν αδιέξοδα και δρόμοι χωρίς επιστροφή, αρκεί να αναγνωρίσεις το πρόβλημα και να 
πιστέψεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις. 

 
 
 

Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων 
 

                   Ως παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ορίζεται 
η χρήση έργων που προστατεύονται από πνευματική 
ιδιοκτησία, με παράλληλη καταπάτηση των αποκλειστικών 
δικαιωμάτων του κατόχου, όπως αυτά της αναπαραγωγής, 
διανομής, προβολής ή εκτέλεσης του κατοχυρωμένου 
έργου ή της δημιουργίας παράγωγων έργων, χωρίς την 
άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Ο 
τελευταίος είναι συνήθως μία εκδοτική ή άλλη εταιρεία 
που εκπροσωπεί τον δημιουργό. 

 
Οι νέοι «κατεβάζουν» από το διαδίκτυο κυρίως ταινίες και μουσική, αλλά και παιχνίδια, 
φωτογραφίες, κείμενα  τις περισσότερες φορές μην γνωρίζοντας ότι αυτό είναι κλοπή πνευματικής 
ιδιοκτησίας.  

 
 



 

 

Σεξουαλική βία 
 

              Οι Σεξουαλικές παραβατικές πράξεις των εφήβων έχουν παρορμητικό χαρακτήρα. Το 
σώμα τους είναι πηγή έντονων διάχυτων ερωτικών ερεθισμών, χωρίς σαφή πάντα ετεροφιλική 
κατεύθυνση. Τα ζητήματα που συνδέονται με τη σεξουαλική τους ταυτότητα και την επιρροή στο 
άλλο φύλο, τους γεννούν έντονο άγχος, αντιδράσεις πανικού και εκδραμάτισης. Αυτό ισχύει ιδίως 
για τους άρρενες, λόγω και της ισχυρής παραδοσιακής απέχθειας έναντι του φαινομένου της 
ανδρικής ομοφιλοφιλίας. 
Οι νέοι βιώνουν την σεξουαλικότητα ως ένα σύνολο εμπειριών, διαθέσεων, καταστάσεων 
ταυτόχρονα σαγηνευτικό, μυστηριώδες, απειλητικό, επικίνδυνο, και με την επίδραση των 
θρησκευτικών παραδόδεων, αμαρτωλό και «βρώμικο». Η ανικανοποίητη επιπλέουσα επιθυμία 
δημιουργεί εκνευρισμό, ντροπή , φόβο, γεννά επιθετικότητα, αντιδράσεις άρνησης, υποβαθμισης, 
εκχυδα’ι’σμού (όπως φαίνεται από το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν οι νέοι, και όχι μόνο αυτοί). 
Απόπειρες βιασμού, βιαιοπραγίες εναντίον του αντικειμένου της ερωτικής επιθυμίας που 
αποβλέπουν στην καθυπόταξη ή αποσκοπούν στην εκδίκηση, εκφράζουν συχνά το φόβο του νέου 
εφήβου για απώλεια του ελέγχου της κατάστασης, την ανησυχία του μήπως θεωρηθεί θηλυπρεπής, 
την ντροπή ή την απόγνωσή του για την αποτυχία ενός ερωτικού του διαβήματος. Ανάλογοι φόβοι 
των νέων κοριτσιών μπορεί να εκφραστούν με τη μορφή μιας χαώδους και ρηχής σεξουαλικής 
ζωής. Σε περίπτωση που υπάρχουν ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, νοητική 
καθυστέρηση, ψυχωσική αποδιοργάνωση, κατάλληλη καθοδήγηση από το περιβάλλον, μπορεί να 
εμφανιστεί το φαινόμενο της πορνείας ανήλικων κοριτσιών ή αγοριών. 
 

Συμμορίες  
 

Οι έφηβοι, κάποιες φορές και τα παιδιά, σε ορισμένες περιοχές (ιδίως σε υποβαθμισμένες 
συνοικίες μεγαλουπόλεων), έχουν την τάση να εντάσσονται σε συμμορίες οι οποίες επιδίδονται σε 
ποικίλες παράνομες δραστηριότητες: βανδαλισμούς, βιαιοπραγίες, συμπλοκές, ομαδικούς 
βιασμούς, ληστείες, κλοπές. Το φαινόμενο συνδέεται με τη ροπή των νέων να εκφράζουν με 
θεαματικό τρόπο την αντιπαράθεσή τους προς τους υπάρχοντες θεσμούς, την αναζήτηση 
ταυτότητας, την αμφιθυμική τάση τους προς την εξουσία (επιθυμούν να είναι ανεξάρτητοι και να 
ανήκουν κάπου, και να αποφασίζουν αδέσμευτα και να καθοδηγούνται). Το γιατί ορισμένοι νέοι 
προτιμούν μια συμμορία κακοποιών (και όχι ένα νεωτεριστικό όμιλο, ή μια ριζοσπαστική πολιτική 
κίνηση), μπορεί να αποδοθεί :α) Σε ψυχολογικούς παράγοντες (π.χ. νέεοι με ψυχοπαθητικά 
χαρακτηριστικά, που αναζητούν επικίνδυνους νεωτερισμούς, αδιαφορώντας για τις συνέπειες), β) 
Σε προβλήματα της οικογένειακής ζωής ( η ένταξη σε μια συμμορία μπορεί να είναι είτε μια 
ενέργεια ριζικής ρήξης με την οικογένεια και τις αρχές της, μια πράξη εκδίκησης εναντίον των 
γονέων, είτε να συνιστά μίμηση επιλογών αδελφών ή φίλων). γ) Στις δυσκολίες προσαρμογής στην 
κοινωνική ζωή (π.χ. απόρριψη από τη σχολική κοινότητα).δ) Στην κυριαρχούσα υποκουλτούρα ( ή 
ένταξη σε μια συμμορία μπορεί να θεωρείται «τίτλος τιμής», που αποφέρει οφέλη και 
προνόμια).Παράλληλα με την πολλαπλή κρίση της εποχής μας ο αστικός τρόπος ζωής συμβάλλει 
αποφασιστικά στην έξαρση της εγκληματικότητας των εφήβων. Στα αστικά και μεγαλοαστικά 
κέντρα είναι αδύνατο να λειτουργήσει ο κοινωνικός έλεγχος λόγω της ανωνυμίας και της αποκοπής 
από τις παραδόσεις και τις ηθικές αξίες. Η χαλαρότητα έως και η ανυπαρξία δε άσκησης 
κοινωνικού ελέγχου δεν μπορεί να αναπληρωθεί από την αστυνόμευση γιατί λόγω της έκτασης και 
του πλήθους των ανθρώπων είναι δύσκολη έως αδύνατη. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Φόνοι 
 
              Σε ορισμένα κοινωνικά περιβάλλοντα (π.χ. γκέτο μεγαλουπόλεων) τέτοιοι φόνοι 
συμβαίνουν συχνά στα πλαίσια ξεκαθαρίσματος λογαριασμών, μεταξύ συμμοριών. Αρκετές φορές 
πρόκειται για πράξη που φανερώνει βαριά διαταραχή της προσωπικότητας του δράστη και τελείται 
υπό την επήρεια ψυχοτρόπων. Όμως συχνά εκφράζει και την απόγνωση, την οργή, την 
αυτοκαταστροφική διάθεση που κυριεύει τη νεολαία όταν ζει σε συνθήκες εξαθλίωσης και 
αδιεξόδου, που εμποδίζουν τον εφηβικό ναρκισισμό να διοχετευτεί σε φαντασιώσεις, προσδοκίες 
και δραστηριότητες κοινωνικά αποδεχτές. Φονεύοντας τον όμοιό του, ο έφηβος σκοτώνει 
συμβολικά και τον εαυτό του. Θύτης και θύμα «απελευθερώνονται» με τραγικό τρόπο από τη 
μιζέρια και την αφόρητη πίεση της καθημερινότητας. Αναλόγου χαρακτήρα επιθετικότητα 
παρατηρείται στην σύγχρονη Ελλάδα μεταξύ συμμοριών εξαθλιωμένων μεταναστών, οι οποίες 
αλληλοεξοντώνονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο φόνος εκφράζει μια αντίδραση απελπισίας και 
λυσσώδους οργής ενατίον αυτού που προσβάλλει άμεσα τον ίδιο τον δράστη ή πρόσωπα που 
συνιστούν ναρκισσιστική προέκταση του εαυτού του. Το θύμα μπορεί να είναι ένας πατέρας 
αλκοολικός, βίαιος αιμομίκτης, ένας εραστής της μητέρας ή της αδερφής.Η έλλειψη στοργής, 
φροντίδας και οικογενειακής θαλπωρής έχει ως αποτέλεσμα τη φυγή των παιδιών από το σπίτι και 
στην αναζήτηση τρόπου επιβίωσης όπου η πιθανότητα ανάμειξης σε κλοπές και άλλες παρεμφερείς 
δραστηριότητες είναι μεγάλη. Η πνευματική και ηθική κρίση της εποχής μας συμβάλλουν στην 
έξαρση της εγκληματικότητας. Η έλλειψη πνευματικής ηγεσίας ικανής να καθοδηγήσει τους νέους 
με οράματα και αξίες και η κυριαρχία των υλιστικών αξιών, του καταναλωτισμού και του 
ευδαιμονισμού έχουν οδηγήσει στο ξεπέρασμα των ηθικών φραγμών και στη χωρίς αναστολές 
αναζήτηση της ευζωίας. Παράλληλα με την πολλαπλή κρίση της εποχής μας ο αστικός τρόπος ζωής 
συμβάλλει αποφασιστικά στην έξαρση της εγκληματικότητας των εφήβων. Στα αστικά και 
μεγαλοαστικά κέντρα είναι αδύνατο να λειτουργήσει ο κοινωνικός έλεγχος λόγω της ανωνυμίας και 
της αποκοπής από τις παραδόσεις και τις ηθικές αξίες. Η χαλαρότητα έως και η ανυπαρξία δε 
άσκησης κοινωνικού ελέγχου δεν μπορεί να αναπληρωθεί από την αστυνόμευση γιατί λόγω της 
έκτασης και του πλήθους των ανθρώπων είναι δύσκολη έως αδύνατη 
΄Οπως υποστηρίζουν  οι εγκληματολόγοι, στερεότυπο εκείνου που διαπράττει στυγερά εγκλήματα 
δεν υπάρχει. Αλλά τα στατιστικά δεδομένα και η διεθνής εμπειρία δίδουν συγκλονιστικά στοιχεία 
για το προφίλ του εγκληματία που εκδηλώνει στο θύμα του πρωτοφανή, ασύνορη βία. 

 
Τρόποι αντιμετώπισης της νεανικής παραβατικότητας 

 
Αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης σε κοινοτικό/κλινικό επίπεδο: 

Η Πολυσυστημική Θεραπεία αποτελεί μια εντατική, κοινοτικά βασισμένη, θεραπευτική μέθοδο η 
οποία έχει βρεθεί αποτελεσματική στην αντιμετώπιση πολλαπλών προσδιοριστικών παραγόντων 
της εφηβικής παραβατικότητας και βίαιης συμπεριφοράς. Η πολυσυστημική προσέγγιση αντικρίζει 
τα άτομα εντός ενός δικτύου αλληλοσυνδεόμενων συστημάτων τα οποία περιλαμβάνουν 
ατομικούς, οικογενειακούς και κοινοτικούς παράγοντες. Κατά συνέπεια, για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του φαινομένου της εφηβικής παραβατικότητας, οι παρεμβάσεις θα πρέπει να 
διεξάγονται σε κάθε ένα από τα συστήματα αυτά συμπεριλαμβανομένων των συνομηλίκων και των 
λοιπών σχολικών δικτύων στα οποία συμμετέχουν και διαβιούν οι έφηβοι. 

Η Πολυσυστημική Θεραπεία βοηθά εφήβους και οικογένειες με βίαιη συμπεριφορά. Πρόκειται για 
ένα θεραπευτικό μοντέλο θεραπείας το οποίο παρέχει τη δυνατότητα αποτελεσματικής 
αντιμετώπισης σε μια σειρά από περιβάλλοντα προωθώντας αλλαγές σε επίπεδο περιβάλλοντος 
σύμφωνα με μια προσέγγιση βασισμένη στις δυνανότητες των ατόμων και του περιβάλλοντος. Οι 
παρεμβάσεις που υιοθετούνται στοχεύουν στην ενδυνάμωση των γονέων και των σημαντικών 
άλλων ώστε εκείνοι να αποκτήσουν περισσότερες δεξιότητες για την αντιμετώπιση των σχετικών 
δυσκολιών και για τη διευκόλυνση της αλλαγής σε επίπεδο οικογένειας, συνομηλίκων, σχολείου και 
γειτονιάς. Η Πολυσυστημική Θεραπεία περιλαμβάνει στρατηγική οικογενειακή θεραπεία, 



 

 

συμπεριφορική εκπαίδευση γονέων και γνωσιακές και συμπεριφορικές προσεγγίσεις (π.χ. 
λογικοθυμική και γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία). 

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια πολυτροπική θεραπευτική οπτική η οποία μπορεί να 
ενσωματώσει διαφορετικές τεχνικές και στρατηγικές ανάλογα με το επίπεδο παρέμβασης (άτομο, 
οικογένεια, σχολείο, ευρύτερη κοινότητα). Δίνεται έμφαση στην τροποποίηση συγκεκριμένων 
δυσλειτουργικών συμπεριφορών, συναισθημάτων και νοητικών κατασκευών (σκέψεων, 
πεποιθήσεων κ.λ.π.) σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Τα σημαντικά χαρακτηριστικά της 
πολυσυστημικής θεραπείας περιλαμβάνουν εντατικές και περιεκτικές υπηρεσίες (2 έως 15 ώρες την 
εβδομάδα) με 24-ωρη διαθεσιμότητα και συγκεκριμένη διάρκεια θεραπείας (τέσσερις με έξι μήνες) 
(Henggeler, 1999). Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη δέσμευση και στην πίστη στη θεραπεία με σκοπό 
την επίτευξη μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων. 

Αξιολογήσεις της πολυσυστημικής θεραπείας σε εφήβους παραβάτες έδειξαν μείωση στα ποσοστά 
συλλήψεων από την αστυνομία, μειωμένα ποσοστά τοποθέτησης σε εντατικές ψυχοθεραπευτικές 
υπηρεσίες, βελτίωση της οικογενειακής λειτουργικότητας και μείωση των προβλημάτων ψυχικής 
υγείας (Henggeler, 1999. Henggeler, Mihalic, Rone, Thomas & Timmons-Mitchell, 1998). 

Λειτουργική Οικογενειακή Θεραπεία: 

Στο πλαίσιο της πολυσυστημικής οπτικής, η Λειτουργική Οικογενειακή θεραπευτική προσέγγιση 
έχει αξιοποιηθεί με αποτελεσματικό τρόπο για την πρόληψη και τη θεραπεία λιγότερο σοβαρών 
συμπεριφορών παραβατικότητας και βίαιης συμπεριφοράς. Είναι χρονικά προσδιορισμένη (8 με 12 
συναντήσεις) με περίπου 30 ώρες παροχής άμεσων υπηρεσιών ακόμη και για πιο απαιτητικές 
περιπτώσεις. Εφαρμόζεται σε διαφορετικούς χώρους (σπίτι, κλινική και άλλους κοινοτικούς 
χώρους) ενώ μπορούν να την εφαρμόσουν και άλλοι επαγγελματίες αγωγής υγείας με εποπτική 
στήριξη. Η Λειτουργική Οικογενειακή Θεραπεία περιλαμβάνει τρεις φάσεις παρέμβασης, α) τη 
φάση δέσμευσης και αρχικής κινητοποίησης, β) τη φάση αλλαγής και γ) τη φάση γενίκευσης των 
αποτελεσμάτων. Σε όλη τη διάρκεια της παρέμβασης διεξάγεται συνεχής αξιολόγηση των 
τρεχόντων αποτελεσμάτων. Η αποτελεσματικότητα της Λ.Ο.Θ. είναι τεκμηριωμένη (Alexander, 
Barton, Gordon, Grotpeter, Hansson, Harrison, et al., 1998. Sexton & Alexander, 2000). 

Πολυσυστημική Αντιμετώπιση μέσω Ανάδοχης Φροντίδας:  

Πρόκειται για μια προσέγγιση που συστήνεται σε σοβαρότερες περιπτώσεις συμπεριφορών 
παραβατικότητας και βίαιης συμπεριφοράς. Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται εκπαίδευση σε 
οικογένειες στην κοινότητα για την παροχή φιλοξενίας και θεραπείας σε εφήβους με πιο χρόνια 
προβλήματα αντικοινωνικής συμπεριφοράς, συναισθηματικής διαταραχής και παραβατικότητας. 
Διδάσκονται συμπεριφορικές τεχνικές οριοθέτησης συμπεριφοράς, θετικής ενίσχυσης της 
κατάλληλης συμπεριφοράς, σχηματισμός σχέσεων καθοδήγησης των εφήβων από σημαντικούς 
άλλους επαρκείς ενήλικες, τεχνικές απομάκρυνσης από παραβατικούς συνομήλικους και τεχνικές 
γνωσιακής αναδόμησης. Το θεραπευτικό πρόγραμμα αρχικά δίνει έμφαση σε συμπεριφορικές 
μεθόδους δόμησης ενός υγιούς περιβάλλοντος διαβίωσης. Οι ανάδοχοι γονείς λαμβάνουν 
ψυχοεκπαίδευση και εποπτεία ενώ παρακολουθούν εβδομαδιαίες ομαδικές συναντήσεις. 

Επιπλέον υποστήριξη παρέχεται σε καθημερινή βάση μέσω τηλεφώνου ή μέσω διαδικτύου. Κατά 
τη διάρκεια της τοποθέτησης των εφήβων σε νέες οικογένειες, τα μέλη της βιολογικής οικογένειας 
διατηρούν επαφή με τα παιδιά τους μέσω συγκεκριμένων επισκέψεων σε συνεργασία με τη 
θεραπευτική ομάδα. Ταυτόχρονα, λαμβάνουν οικογενειακή θεραπεία με στόχο την επιστροφή των 
παιδιών τους στο σπίτι. Ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχία της θεραπείας είναι η συνεργασία 
μεταξύ ειδικών αγωγής υγείας, υπευθύνων επιτήρησης και σημαντικών άλλων ειδικών. Η 
αξιολόγηση της θεραπευτικής αυτής προσέγγισης έχει δείξει ότι οι πληθυσμοί που τη λαμβάνουν 
επιστρέφουν γρηγορότερα στο σπίτι τους, καταναλώνουν λιγότερες μέρες στην ανάδοχη οικογένεια 
και έχουν μειωμένα ποσοστά συλλήψεων από την αστυνομία (Chamberlain, 1998. Chamberlain & 
Reid, 1998). 



 

 

Μερικώς αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης σε κοινοτικό/κλινικό επίπεδο 

Η Σύντομη Στρατηγική Οικογενειακή Θεραπεία είναι μια σύντομης μορφής (12 με 15 συναντήσεις) 
οικογενειακού τύπου παρέμβαση η οποία υιοθετεί ένα δομικό οικογενειακό θεωρητικό μοντέλο και 
εστιάζει στη βελτίωση των οικογενειακών αλληλεπιδράσεων. Οι θεραπευτές καθοδηγούν την 
οικογένεια να βελτιώσει τις αλληλεπιδράσεις με τον έφηβο μέσω αξιοποίησης των θετικών 
στοιχείων της οικογένειας, μέσω ενδυνάμωσης της συνεκτικότητας των μελών της οικογένειας και 
μέσω αναδόμησης νέων οικογενειακών αλληλεπιδράσεων. Η αξιολόγηση της Σ.Σ.Ο.Θ. έχει δείξει 
πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα με μείωση των ποσοστών χρήσης ουσιών, των ποσοστών 
διαταραχών διαγωγής, των συνδέσμων με συνομήλικους που εκδηλώνουν αντικοινωνική 
συμπεριφορά και με αύξηση της οικογενειακής λειτουργικότητας (Robbins & Szapocznik, 2000). 

Μη αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης σε κοινοτικό/κλινικό επίπεδο: 

Η εντατική επιτήρηση και οι αυστηρές ποινές ή τιμωρίες είναι μια από τις πιο συχνά υιοθετούμενες 
πρακτικές για την αντιμετώπιση των παραβάσεων και των βίαιων συμπεριφορών και παρότι 
προξενούν αρχική εγρήγορση σε ατομικό και κοινοτικό επίπεδο, διαθέτουν ελάχιστη 
αποτελεσματικότητα. Στο ίδιο μήκος κύματος, μηδαμινή αποτελεσματικότητα σε μακροπρόθεσμο 
επίπεδο έχουν και οι εκφοβιστικού τύπου παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν παρουσίαση της 
ενδεχόμενης τρομακτικότητας των συνεπειών που υφίστανται οι έφηβοι παραβάτες εντός ή εκτός 
φυλακής σε περίπτωση σύλληψής τους (Finckenauer, 1982. Petrosino, Turpin-Petrosino & Buehler, 
2003). Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί και ο σημαντικός ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης τα 
οποία συνήθως επιλέγουν να προβάλλουν περισσότερο αντίστοιχες πρακτικές παρά εμπειρικά 
βασισμένες ή τεκμηριωμένες θεραπείες. Μάλιστα, στη μεταανάλυσή τους οι Petrosino και 
συνεργάτες βρήκαν ότι πρακτικές σαν τις παραπάνω οι οποίες παρουσιάζουν με θεωρητικό και 
προειδοποιητικά εκφοβιστικό τρόπο τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης φυλάκισης ή μιας 
παραδειγματικής τιμωρίας σε περίπτωση παραβατικότητας συμπεριφοράς συνδέονται με αυξημένα 
ποσοστά παραβατικότητας στο μέλλον. Η σειρά αυτής της έρευνας αναδεικνύει ακόμη περισσότερο 
την ανάγκη πρόληψης της εφηβικής παραβατικότητας και συμπεριφοράς η οποία παρατίθεται στο 
άρθρο αυτό παρακάτω. 

Αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης σε θεσμικό επίπεδο: 

Η αποκατάσταση των παραβατικών συμπεριφορών αποτελεί προτεραιότητα των σωφρονιστικών 
καταστημάτων στις περισσότερες χώρες του κόσμου με την Ελλάδα να μην αποτελεί εξαίρεση. 
Ωστόσο, η αντιμετώπιση της εφηβικής παραβατικότητας σε δημόσια σωφρονιστικά καταστήματα 
(ιδρύματα αγωγής ανηλίκων), σε ιδρύματα προσωρινής κράτησης, σε φυλακές ανηλίκων ή σε 
άλλες παρόμοιες δομές είναι λιγότερο αποτελεσματικές από άλλες εναλλακτικές παρεμβάσεις. Στην 
πραγματικότητα, τα προγράμματα σωφρονισμού ανηλίκων συχνά διακρίνονται από φτωχά επίπεδα 
υλοποίησης των προγραμμάτων τους όπως και στους ενήλικες ενώ το σημαντικότερο πρόβλημα 
παραμένει η έλλειψη ορθής αξιολόγησης με πειραματικά σχέδια και με τυχαιοποιημένες ομάδες 
ελέγχου και η ακόλουθη αξιόπιστη διάχυση των πληροφοριών για την αποτελεσματικότητα των 
σχετικών παρεμβάσεων. Από όσο γνωρίζουμε στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πρόσφατα δεδομένα που 
να περιλαμβάνουν αποτελέσματα προγραμματικής έρευνας με επαναληπτικές έρευνες και με 
τυχαιοποιημένα δείγματα για τον ορθό έλεγχο αποτελεσματικότητας συγκεκριμένων 
προγραμμάτων παρέμβασης σε σωφρονιστικά καταστήματα ενηλίκων. 

 

Για το λόγο αυτό, εδώ παρατίθενται ορισμένες γενικές αρχές που είναι χρήσιμες για το σχεδιασμό 
και την αξιολόγηση προγραμμάτων αποκατάστασης σε σωφρονιστικά περιβάλλοντα που 
φιλοξενούν εφήβους με συμπεριφορές παραβατικότητας και βίαιης συμπεριφοράς. Οι αρχές αυτές 
τονίζουν ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα πρέπει να είναι δομημένα και εστιασμένα σε 
συγκεκριμένους στόχους, να αξιοποιούν διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις ανάλογα με την 
αποτελεσματικότητά τους σε συγκεκριμένες συμπεριφορές, να εστιάζουν σε δεξιότητες ανάπτυξης 
(π.χ. κοινωνικές, ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δεξιότητες), να αξιοποιούν γνωσιακές-



 

 

συμπεριφορικές μεθόδους αξιολόγησης και παρέμβασης και να προάγουν την ουσιαστική επαφή 
και επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού και των συμμετεχόντων ως πρότυπο για τη συνέχεια της 
ζωής τους. Η διάρκεια και η εντατικότητα της παρέμβασης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το 
θεωρητικό πλαίσιο που ακολουθείται για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της 
αποτελεσματικότητας σε βάθος χρόνου. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να υπάρχει ως προς την πρόληψη 
ή την αντιμετώπιση της χρήσης ουσιών, μιας συμπεριφοράς που συνδέεται ισχυρά με εφηβικές 
παραβατικές και βίαιες συμπεριφορές. 

Ένα πρότυπο πρόγραμμα θεσμικής αποκατάστασης είναι το Residential Student Assistance 
Program (RSAP). Πρόκειται για ένα θεσμικό πρόγραμμα αντιμετώπισης της χρήσης ουσιών για 
εφήβους από 14 έως 17 ετών που βρίσκονται σε κίνδυνο για σοβαρότερη παραβατικότητα. Το 
πρόγραμμα αυτό παρέχει μια σειρά από ενδεδειγμένες παρεμβάσεις για την πρόληψη και την 
πρώιμη παρέμβαση σε εφήβους που έχουν κάνει πρώιμη χρήση ουσιών και βρίσκονται σε κίνδυνο 
κατάχρησης ουσιών. 

Μερικώς αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης σε θεσμικό επίπεδο: 

Ένα πολλά υποσχόμενο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα Aggression Replacement Training (ART) 
των Goldstein και Glick (1987). Το πρόγραμμα συνδυάζει εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες και 
δομημένες μαθησιακές δραστηριότητες με εκπαίδευση στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
θυμού και στην ηθική συμπεριφορά. Έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε σχολεία και φυλακές. 
Αξιοποιούνται τεχνικές παροχής προτύπων προς μίμηση και ομαδικού παιξίματος ρόλων για την 
παρακολούθηση της προόδου των εφήβων ως προς τις δεξιότητες εντοπισμού προβλημάτων, 
αναφοράς παραπόνων και αντίστασης στην πίεση των συνομηλίκων. Η εκπαίδευση στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του θυμού περιλαμβάνει αξιοποίηση του διαλόγου προς τον εαυτό 
για τη μείωση της επιθετικής και παρορμητικής συμπεριφοράς. Δύο τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες 
μελέτες βρήκαν ότι οι έφηβοι που έλαβαν την παρέμβαση βελτίωσαν τις κοινωνικές τους 
δεξιότητες (Goldstein & Glick, 1987) αλλά όχι απαραίτητα και τη συμπεριφορά τους (Coleman, 
Pfeiffer & Oakland, 1992). Ένα πιο πρόσφατο πρόγραμμα, το Equipping Youth to Help One 
Another Program (EQUIP), συνδυάζει το ART με ένα άλλο πρόγραμμα με τίτλο Positive Peer 
Culture (PPC). Μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη έδειξε ότι ο συνδυασμός αυτός ήταν πιο 
αποτελεσματικός ως προς τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων και της συμπεριφοράς αυτή τη 
φορά ενώ μειώθηκε και η πιθανότητα υποτροπής για τους επόμενους δώδεκα μήνες σε σχέση με 
την ομάδα ελέγχου (Leeman, Gibbs & Fuller, 1993). 

Μη αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης σε θεσμικό επίπεδο: 

Η παραδοσιακή πρακτική της φυλάκισης και στη συνέχεια της αναστολής δεν έχει βρεθεί 
αποτελεσματική σε μακροπρόθεσμο επίπεδο (Lipsey, 1992) λόγω φτωχής υλοποίησης της 
παρέμβασης, λόγω έλλειψης σαφούς θεωρητικού και μεθοδολογικού πλαισίου και λόγω ασαφών 
συμπεριφορικών στόχων. Το ίδιο ισχύει και για προγράμματα που στόχο είχαν την αύξηση της 
πειθαρχίας, της δόμησης και της αυτο-εκτίμησης τα οποία δε συνδέονται άμεσα με την εφηβική 
παραβατικότητα και βίαιη συμπεριφορά (Flash, 2003. Lipsey, 1992. MacKenzie, 1997).  
Παρεμβάσεις που προσομοιάζουν σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων εστιάζουν κυρίως στη 
σωματική πειθαρχία σε ένα περιβάλλον όπου οι έφηβοι παραβάτες είναι πολύ εύκολο να παρέχουν 
αρνητικά πρότυπα προς μίμηση και να ενισχύουν σχετικές αρνητικές συμπεριφορές. Το ίδιο ισχύει 
και για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων μέσω της επαφής των εφήβων παραβατών με 
άλλους φυλακισμένους εφήβους παραβάτες: Η περιγραφή των σκληρών συνθηκών ζωής στις 
φυλακές από τους δεύτερους δεν αποτρέπει τους πρώτους από τις παραβατικές συμπεριφορές 
(MacKenzie, 1997). 

Μερικώς αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης σε προληπτικό επίπεδο: 

Το πρόγραμμα Fast Track είναι μια μακροπρόθεσμη σχολική παρέμβαση για τη μείωση των 
διαταραχών διαγωγής. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην πρόληψη επικίνδυνων συμπεριφορών σε 
παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο για διαταρακτικές συμπεριφορές και διαθέτουν χαμηλά επίπεδα 



 

 

κοινωνικών δεξιοτήτων ήδη από το νηπιαγωγείο ή τον παιδικό σταθμό. Εκτείνεται από την Α’ 
Δημοτικού έως και την Α΄Λυκείου, εστιάζει στην ομαλοποίηση των μεταβάσεων μεταξύ σχολικών 
τάξεων και βαθμίδων και είναι ιδιαίτερα εντατικό κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με 
καθημερινές δραστηριότητες. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις που προάγουν την επαρκή οικογενειακή, 
ατομική και σχολική λειτουργικότητα προλαμβάνοντας την παραβατική συμπεριφορά σε κάθε 
πλαίσιο όπου είναι πιθανό να εμφανίζεται. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει γονεϊκή εκπαίδευση σε 
στρατηγικές αντιμετώπισης προβλημάτων μέσα στην οικογένεια, συχνές επισκέψεις στο σπίτι για 
την ενίσχυση των εκμαθημένων δεξιοτήτων, οικοδόμηση γονεϊκών αισθημάτων επάρκειας και 
αυτο-αποτελεσματικότητας, ενίσχυση της οικογενειακής οργάνωσης και ζωής, εκπαίδευση των 
παιδιών σε κοινωνικές δεξιότητες, καθοδήγηση των παιδιών στα μαθήματα του σχολείου τρεις 
φορές την εβδομάδα και τεχνικές διαχείρισης της τάξης με έμφαση σε δεξιότητες κοινωνικής 
επάρκειας των μαθητών και σε γνωσιακές-συμπεριφορικές τεχνικές που αξιοποιούν οι 
εκπαιδευτικοί μέσα στην τάξη. Το Fast Track έχει βρεθεί αποτελεσματικό σε μαθητές με 
διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά (βλ. φύλο, εθνικότητα, κοινωνική τάξη, σύνθεση 
οικογένειας) ως προς τη μείωση της επιθετικότητας, των προβλημάτων συμπεριφοράς σε 
διαφορετικά πλαίσια και της επαφής των εφήβων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα με άλλους 
εφήβους με αποκλίνουσα συμπεριφορά (Conduct Problems Prevention Research Group, 2002. U.S. 
Department of Health and Human Services, 2001). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2η Ενότητα:Έρευνα 
Μεθοδολογία έρευνας 
Περιγραφή ερωτηματολογίου 
Αφορά ερωτήσεις κλειστού τύπου. 
Τρόπος επικοινωνίας 
Η επιλογή του δείγματος έγινε τυχαία. Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε έντυπη μορφή. 
Χρονικό διάστημα έρευνας 
Η δειγματοληπτική διαδικασία πραγματοποιήθηκε με τη διαδικασία των ερωτηματολογίων. Η 
διανομή, συμπλήρωση και συλλογή των ερωτηματολογίων έλαβε χώρα το χρονικό διάστημα 14-03-
2016 έως 18-03-2016 .Η κωδικοποίηση και η επεξεργασία των δεδομένων αυτών 
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των προγραμμάτων Microsoft Excel. 
Δείγμα 
Τον πληθυσμό του δείγματος αποτέλεσαν οι μαθητές του σχολείου μας.  
Συμπεράσματα: 
Βάσει των απαντήσεων που δόθηκαν φαίνεται ότι θεωρούν ότι  κυρίως  η  ηλικία τους είναι αυτή 
που οι νέοι μπορούν να στραφούν στην παραβατική συμπεριφορά, ότι το ποσοστό 
παραβατικότητας στην πόλη μας είναι υψηλό, αν και οι περισσότεροι δεν έχουν αντιληφθεί τέτοιες 
συμπεριφορές  στο άμεσο οικογενειακό η φιλικό τους περιβάλλον. 
Οι παράγοντες που οδηγούν τους νέους στην παραβατικότητα είναι κυρίως οικογενειακοί, 
ψυχολογικοί και το φιλικό περιβάλλον. Λιγότερο φαίνεται να επηρεάζει το μορφωτικό επίπεδο. 
Η τηλεόραση και ο κινηματογράφος φαίνεται να επηρεάζουν πολύ τους νέους καθώς και η 
συγκέντρωση στα γήπεδα. 
Πιστεύουν ότι η κοινωνία έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την εκδήλωση παραβατικής 
συμπεριφοράς και ότι το σχολείο μπορεί να βοηθήσει προς την αντίθετη κατεύθυνση. 
Για να μειωθεί η παραβατικότητα χρειάζονται κυρίως ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί στα 
σχολεία και το μεγάλο ποσοστό απάντησε ότι η φυλάκιση δεν είναι αποτελεσματικός τρόπος 
σωφρονισμού. 
Ακόμη όμως και από  το ποσοστό που απάντησε ότι είναι,  τελικά το μεγαλύτερο μέρος θεωρεί ότι 
δεν σωφρονίζονται  με αυτό τον τρόπο οι νέοι. 
 
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας παρακολουθήσαμε και την ταινία «Τα παιδιά της χορωδίας» 
και μετά από συζήτηση καταλήξαμε ότι τα παιδιά που έχουν εκδηλώσει παραβατικη συμπεριφορά 
μπορουν να ξεφύγουν απ’ αυτήν αν υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν σ’ αυτά και στις 
δυνατότητές τους, αν το εκπαιδευτικό σύστημα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, ότι η βία δεν 
πρέπει να αντιμετωπίζεται με βία και ότι η μουσική και γενικά η τέχνη μπορούν να οδηγήσουν ένα 
νέο στο να βρει το δρόμο του. 
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Παράρτημα 
  (Παράρτημα Α:”Ερωτηματολόγιο”) 

Πως βλέπουν οι έφηβοι την παραβατική συμπεριφορά των νέων; 
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1. Σε ποιές ηλικίες νομίζετε ότι οι νέοι μπορούν να 
στραφούν στην παραβατικότητα;
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2. Πιστεύετε ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό 
παραβατικότητας στην πόλη μας;
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3. Έχει συντελεστεί κάποια εγκληματική πράξη σε 
εσάς ή στο άμεσο οικογενειακό ή φιλικό 

περιβάλλον;
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4. Από ποιούς παράγοντες επηρεάζονται οι νέοι και 
στρέφονται στην παραβατικότητα;
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5. Η τηλεόραση και ο κινηματογράφος μπορούν να 
οδηγήσουν τους νέους στην παραβατικότητα; 
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6. Η συγκέντρωση στα γήπεδα ευνοεί την 
παραβατικότητα των νέων;
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7. Πιστεύεις ότι η κοινωνία έχει μερίδιο ευθύνης στην 
παραβατικότητα των νέων;
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8. Μπορεί το σχολείο να βοηθήσει στην αποφυγή της 
παραβατικότητας;
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9. Για να μειωθεί η παραβατικότητα χρειάζεται:
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10. Θεωρείτε ότι η φυλάκιση είναι ένας τρόπος 
σωφρονισμού των νέων που έχουν εκδηλώσει 

παραβατική συμπεριφορά;
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11. Αν ναι, θεωρείτε ότι τον σωφρονίζει;
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