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Πεξίιεςε: ηε ζεκεξηλή εηζήγεζε ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα ζπλνκηιίαο κεηαμχ ηεο 

θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο, ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηεο εγθιεκαηνινγίαο, κε 

ζηφρν ηελ θξηηηθή αλάιπζε ηνπ Πνηληθνχ Γηθαίνπ Αλειίθσλ θαη ηνπ ζεζκνχ ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ Αλειίθσλ ζηελ Διιάδα ζήκεξα. ηφρνο είλαη λα αλαδεηρηνχλ νη 

δηαζηάζεηο θαη επηπηψζεηο ηεο πνηληθνπνίεζεο ηεο εθεβηθήο ζπκπεξηθνξάο, ηφζν γηα 

ην άηνκν θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, φζν θαη γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν, ηδηαίηεξα ζε κηα 

δχζθνιε ηζηνξηθν-πνιηηηθή ζπγθπξία, φπσο ε ζεκεξηλή. Η εηζήγεζή κνπ ζα αληιήζεη 

απφ ηα πνξίζκαηα ηεο εζλνγξαθηθήο κειέηεο πνπ δηελήξγεζα θαηά ην δηθαζηηθφ έηνο  

2004-2005 ζην Γηθαζηήξην Αλειίθσλ Αζελψλ θαη ζα θαηαιήμεη ζε νξηζκέλεο 

πξνηάζεηο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ 

πξφιεςεο, απνθαηάζηαζεο θαη επαλέληαμεο, κε έκθαζε ζηελ άπνςε ησλ ίδησλ ησλ 

εθήβσλ-λέσλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πνπ θηλδπλεχνπλ κε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ.   
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1. Έθεβνη ζε ξήμε κε ην λόκν: Η επίζεκε θνηλσληθή αληίδξαζε 

1.1 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθηόο λόκνπ δξάζεο ησλ εθήβσλ  

 

Θα μεθηλήζσ κε ηε δηαπίζησζε ησλ πεξηζζφηεξσλ εγθιεκαηνινγηθψλ εξεπλψλ, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε εκπινθή ησλ εθήβσλ κε ην λφκν ζηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο παξακέλεη ζε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα ζε ζρέζε κε ηελ 

Ακεξηθή, ελψ ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ αλειίθσλ ζηηο επξσπατθέο ρψξεο δε 

δηαπξάηηεη ζνβαξά αδηθήκαηα. Οη πεξηζζφηεξνη αλήιηθνη ζε επξσπατθφ επίπεδν είλαη 

πεξηζηαζηαθνί δξάζηεο, νη πξάμεηο ηνπο πξνθαινχληαη απφ ηελ επηζπκία ηνπο γηα 

πεξηπέηεηα, ελψ ε θαη‟ επαλάιεςε «παξαβαηηθή» ζπκπεξηθνξά, παξφιν πνπ είλαη 

ππαξθηή, εκθαλίδεηαη ζπάληα (Πηζηειά 2004, ζει. 463, 465-469).  

 

ρεηηθά κε ηα αδηθήκαηα πνπ ζπλήζσο δηαπξάηηνπλ νη αλήιηθνη, ζχκθσλα κε ηηο 

επξσπατθέο κειέηεο, νη λένη άλζξσπνη ζπρλά ραξαθηεξίδνληαη απφ ξηςνθίλδπλε 

ζπκπεξηθνξά, ε νπνία ηνπο νδεγεί ζηελ παξάβαζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο, 

θαζψο θαη ζε πξάμεηο βίαο θαηά πξνζψπσλ ή πξαγκάησλ (ζσκαηηθέο βιάβεο θαη 

πιηθέο θζνξέο). Η θινπή απνηειεί ραξαθηεξηζηηθή παξάβαζε ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο (Απζηξία, Γεξκαλία, Διβεηία, Κάησ Υψξεο, νπεδία, Διιάδα) 

(Πηηζειά 2004, ζει. 464). Δπηπιένλ, ε ρξήζε παξάλνκσλ ςπρνηξφπσλ νπζηψλ νδεγεί 

ζε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ λέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε «αμηφπνηλεο» πξάμεηο, 

εθφζνλ ζπλδέεηαη ηφζν κε παξαβάζεηο ηνπ λφκνπ πεξί λαξθσηηθψλ, φζν θαη κε άιιεο 

ζπκπεξηθνξέο, φπσο ε θινπή, ε ιεζηεία, ε πνξλεία θαη ε επαηηεία.     

 

χκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο πλάληεζεο Δκπεηξνγλσκφλσλ, πνπ δηνξγαλψζεθε 

ζηα πιαίζηα ηεο ηφηε Γαιιηθήο Πξνεδξίαο θαη έιαβε ρψξα ζην Παξίζη ζηηο 19 θαη 20 

Οθησβξίνπ 2000, ε εθηφο λφκνπ δξάζε ησλ εθήβσλ παξνπζηάδεη νξηζκέλα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, παξφκνηα γηα φιεο ηεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. πγθεθξηκέλα:  

 Γηαπηζηψλεηαη αχμεζε, ζε ζρέζε κε ην άκεζν παξειζφλ, ζην πνζνζηφ ησλ 

ιεγφκελσλ εγθιεκάησλ βίαο, πνπ δηαπξάηηνληαη απφ αλειίθνπο.  

 Σν θαηλφκελν ηεο νκαδηθήο δξάζεο ησλ αλειίθσλ εκθαλίδεηαη φλησο ζε 

νξηζκέλα θξάηε-κέιε, αλ θαη νη νκάδεο απηέο δε θαίλεηαη λα δξνπλ 

νξγαλσκέλα θαη ζπζηεκαηηθά. 

 Παξαηεξείηαη αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ ππφηξνπσλ αλειίθσλ. 



 3 

 εκεηψλεηαη απμαλφκελε εκπινθή ησλ θνξηηζηψλ ζε εθηφο λφκνπ 

δξαζηεξηφηεηεο. Οξηζκέλεο θνξέο, κάιηζηα, ηα θνξίηζηα θαίλεηαη πσο δξνπλ 

νκαδηθά θαη αλαιακβάλνπλ αθφκα θαη βίαηεο ελέξγεηεο. 

 ε νξηζκέλεο ρψξεο παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ κέζνπ φξνπ ειηθίαο ησλ 

αλειίθσλ πνπ εκθαλίδνληαη γηα πξψηε θνξά ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο 

αζηπλνκίαο. 

 Η εθηφο λφκνπ ζπκπεξηθνξά ησλ αλειίθσλ ζπλδέεηαη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, 

κε ηε ρξήζε ςπρνηξφπσλ νπζηψλ. 

 Πνιιά απφ ηα αδηθήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη απφ αλειίθνπο ζηξέθνληαη 

επίζεο θαηά αλειίθσλ. Δπηπιένλ, ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ε εκθάληζε 

μελνθνβηθήο ή ξαηζηζηηθήο βίαο (Κνπξάθεο 2004, ζει. 216). 

 

ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζηηο δηαπηζηψζεηο ηεο δηθήο κνπ έξεπλαο, ε 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ησλ αθεγεκαηηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζε ηπραίν 

δείγκα δέθα αηφκσλ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, Έιιελεο θαη κεηαλάζηεο, 15 έσο 22 

εηψλ, απφ ην ιεθαλνπέδην Αηηηθήο. Απφ απηνχο, νη νθηψ παξαδέρηεθαλ ζπκκεηνρή 

ζε εθηφο λφκνπ πξάμεηο, ηφζν θαηά ην παξειζφλ, φζν θαη θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 

κήλεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο: πξφθεηηαη θπξίσο γηα παξάλνκε θαη επηθίλδπλε 

νδήγεζε, γηα ζπκπινθέο κε ζπλνκήιηθνπο, γηα ζπκκεηνρή ζε επεηζφδηα θαη γηα 

πεξηζηαζηαθή ρξήζε νπζηψλ, ελψ δχν έθεβνη (έλα αγφξη θη έλα θνξίηζη αιβαληθήο 

θαηαγσγήο) δήισζαλ πσο απέρνπλ απφ ηελ ηέιεζε εθηφο λφκνπ πξάμεσλ θαη απφ ηε 

ρξήζε αιθνφι ή παξάλνκσλ ςπρνηξφπσλ νπζηψλ (Υατξπάινγινπ 2010). 

 

Δπνκέλσο, ηα πνξίζκαηα δηαθνξεηηθψλ κειεηψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν ζπλεγνξνχλ 

ζηε δηαπίζησζε φηη ζρεδφλ φινη νη αλήιηθνη δηαπξάηηνπλ έζησ κηα θνξά ζηε δσή 

ηνπο ειαθξηάο κνξθήο παξαβάζεηο. Σν πνζνζηφ απηφ ζηελ πεξίπησζε ησλ αλήιηθσλ 

αγνξηψλ κπνξεί λα θηάζεη θαη ην 90% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Οη πεξηζζφηεξνη 

αλήιηθνη δηαθφπηνπλ απφ κφλνη ηνπο ηελ ηέιεζε εθηφο λφκνπ πξάμεσλ, ρσξίο ηελ 

παξέκβαζε ησλ αζηπλνκηθψλ, εηζαγγειηθψλ ή δηθαζηηθψλ αξρψλ. Μφλν έλα κηθξφ 

πνζνζηφ λεαξψλ αηφκσλ αλαπηχζζεη ηειηθά  «ζηαδηνδξνκία» ζηελ ηέιεζε 

«αμηφπνηλσλ» πξάμεσλ (Wacquant 2001, p. 175 θαη Πηηζειά 2004, ζει. 515, 518-

523).  
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Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο ζέηνπλ ζε ακθηζβήηεζε ηε ζηεξεφηππε δηάθξηζε κεηαμχ 

«παξαβαηηθψλ» θαη «κε-παξαβαηηθψλ» αλειίθσλ, πάλσ ζηελ νπνία νηθνδνκείηαη ην 

ζχζηεκα πνηληθήο δηθαηνζχλεο κε απνδέθηεο ηα λεαξά άηνκα. Έηζη, εληχπσζε 

πξνθαιεί ε αλάπηπμε ελφο πνιχπινθνπ ζπζηήκαηνο θπξψζεσλ θαη ε δηαξθήο 

αλαδήηεζε λέσλ κνξθψλ επηηήξεζεο θαη ηηκσξίαο ηεο εθεβείαο. Ο ηζρπξηζκφο φηη ηα 

επηβαιιφκελα κέηξα έρνπλ σο γλψκνλα ην «ζπκθέξνλ ηνπ αλειίθνπ» θαλεξψλεη, 

θαηά ηε γλψκε κνπ, ηελ αλαζθαιή ζέζε ησλ ελειίθσλ απέλαληη ζηε κεζνξηαθή 

θαηάζηαζε ηεο εθεβείαο, ε νπνία θαληάδεη ηαπηφρξνλα σο «απεηιεηηθή» θαη σο 

«απεηινχκελε».  

 

ηε ζπλέρεηα, ζα αλαιχζσ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ αλειίθσλ θαη ην 

ζχζηεκα θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπεη ν Ν.3189/2003, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

Ν.3860/2010. ηελ επφκελε ελφηεηα, ζα πεξηγξάςσ ην ηειεηνπξγηθφ ηεο δίθεο ηνπ 

εθήβνπ, θαζψο θαη ηα παξάδνμα θαη ηηο αλαθνινπζίεο ηεο δηθαζηεξηαθήο πξαθηηθήο, 

φπσο ηα θαηέγξαςα θαηά ηε δηεμαγσγή επηηφπηαο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο. 

 

πγθεθξηκέλα, θαηά ην δηθαζηηθφ έηνο 2004-2005 παξαθνινχζεζα ηελ εθδίθαζε 100 

ππνζέζεσλ, φπνπ δηθάζηεθαλ 123 έθεβνη θαη κεηέθεβνη:  

 νη 78 ππνζέζεηο δηθάζηεθαλ απφ ην Μνλνκειέο Γηθαζηήξην Αλειίθσλ  

 απφ ηνπο 123 θαηεγνξνχκελνπο ηα 105 ήηαλ αγφξηα  

 ε επηθξαηνχζα ηηκή αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία ησλ θαηεγνξνχκελσλ 

αληηζηνηρνχζε ζην 16
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο, ε ειάρηζηε ζην 11

ν
 έηνο θαη ε 

κέγηζηε ζην 25
ν
  

 Απφ ηνπο 123 θαηεγνξνχκελνπο, νη 87 ήηαλ Έιιελεο  

 νη 43 απφ ηνπο θαηεγνξνχκελνπο δελ είραλ νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε  

 νη 41 θαηεγνξνχκελνη δήισζαλ εξγαδφκελνη  

 νη 97 παξνπζηάδνληαλ πξψηε θνξά ζε δίθε  

 νη 76 δηθάζηεθαλ ρσξίο ζπλήγνξν ππεξάζπηζεο  

 ην 38,8% ησλ ππνζέζεσλ αθνξνχζε πεξηπηψζεηο θινπψλ, ην 13,2% 

παξαβάζεηο ηνπ λφκνπ πεξί λαξθσηηθψλ θαη ην 8,5% παξαβάζεηο ηνπ λφκνπ 

πεξί φπισλ  

 απφ ηνπο 123 έθεβνπο θαηαδηθάζηεθαλ νη 79 
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 ζην 83,5% ησλ θαηαδηθαζζέλησλ επηβιήζεθαλ αλακνξθσηηθά/ζεξαπεπηηθά 

κέηξα  

 ην επηθξαηέζηεξν αλακνξθσηηθφ κέηξν ήηαλ απηφ ηεο επηβνιήο ηεο 

ππεχζπλεο επηκέιεηαο γνλέσλ θαη αθνινπζνχζε απηφ ηεο ππεχζπλεο 

επηκέιεηαο ηεο ππεξεζίαο επηκειεηψλ αλειίθσλ (Υατξπάινγινπ 2010).  

 

1.2 Οη ζεκειηώδεηο Αξρέο ηνπ Διιεληθνύ Γηθαίνπ Αλειίθσλ 

ην Γίθαην Αλειίθσλ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ φινη νη θαλφλεο δηθαίνπ πνπ αθνξνχλ 

ζηα αλήιηθα άηνκα. ηε ρψξα καο ηα κέηξα γηα ηνπο αλήιηθνπο πνπ ηέιεζαλ 

«αμηφπνηλε» πξάμε βξίζθνληαη ζην φγδνν θεθάιαην ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, ζηνλ 

Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο θαη ζην σθξνληζηηθφ Κψδηθα.  

 

ηελ ειιεληθή πνηληθή δηαδηθαζία, ε επηβνιή ηνπ εθάζηνηε κέηξνπ δηέπεηαη απφ ηελ 

«αξρή ηεο δηαπαηδαγψγεζεο» ηνπ δξάζηε, κε απψηεξν ζηφρν ηε δηαθχιαμή ηνπ απφ 

ηελ ηέιεζε λέαο πξάμεο ζην κέιινλ. Σν Πνηληθφ Γίθαην Αλειίθσλ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο «δίθαην ηεο δηαπαηδαγψγεζεο», εθφζνλ νη θπξψζεηο ηνπ δελ είλαη 

ηηκσξεηηθέο, αιιά κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θνηλσληθή επαλέληαμε ηνπ 

ζπιιεθζέληνο θαη ζηελ απνκάθξπλζή ηνπ απφ ηελ ηέιεζε λέσλ πξάμεσλ ζην κέιινλ. 

πλεπψο, ε «δηαπαηδαγψγεζε» ή «αλακφξθσζε» ηνπ εθήβνπ απνηειεί έκκεζα κέηξν 

πξφιεςεο ηεο ππνηξνπήο θαη άξα πξνζηαζίαο ηεο θνηλσλίαο (Πηηζειά 2004, ζει. 85-

90).  

 

Σν ειιεληθφ Γίθαην Αλειίθσλ έρεη ελαξκνληζηεί κε ηνπο δηεζλείο θαλφλεο 

πξνζηαζίαο ηεο λεφηεηαο θαη γηα ην ιφγν απηφ δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ έξεπλα ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δξάζηε (ε νπνία δηελεξγείηαη 

απφ ηελ Τπεξεζία Δπηκειεηψλ Αλειίθσλ) θαη δεπηεξεπφλησο αζρνιείηαη κε ην είδνο 

θαη ηε βαξχηεηα ηεο πξάμεο
1
. Βεβαίσο, ηα επηβαιιφκελα κέηξα δελ πξέπεη λα είλαη 

δπζαλάινγα ζε ζρέζε κε ηελ παξάβαζε, ψζηε λα κε ζίγεηαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ.  

 

Βαζηθή ηδηαηηεξφηεηα ηεο πνηληθήο δίθεο ησλ αλειίθσλ ζηελ Διιάδα είλαη ε 

«θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ» αθξνακαηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία θαηνρπξψλεηαη ζην 

                                                 
1
 Σα δηεζλή θείκελα πξνζηαζίαο ηεο λεφηεηαο είλαη: α) νη «Καλφλεο ηνπ Πεθίλνπ», ΟΗΔ 1985, β) νη 

«Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηνπ Ρηάλη», ΟΗΔ 1990 θαη γ) ε Γηεζλήο χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Παηδηνχ, ΟΗΔ 1989 (Ν2101/1992, άξζξα 37 θαη 40).   
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χληαγκα (άξζξν 96, παξ. 3). ηφρνο είλαη ε απνθπγή ηνπ ζηηγκαηηζκνχ θαη ε 

πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ αλειίθνπ. Έηζη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δίθεο 

επηηξέπεηαη λα παξεπξίζθνληαη ζηελ αίζνπζα κνλάρα νη γνλείο/θεδεκφλεο θαη ν 

επηκειεηήο ηνπ θαηεγνξνχκελνπ. Η παξνπζία ηνπ επηκειεηή, κάιηζηα, απνηειεί 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο: ν επηκειεηήο, ζηνλ νπνίν 

παξαπέκπεηαη ν αλήιηθνο ακέζσο κεηά ηε ζχιιεςή ηνπ, ππνβάιεη θνηλσληθή έθζεζε 

ζην Γηθαζηήξην Αλειίθσλ θαη απαληά ζηηο εξσηήζεηο ηεο Έδξαο ζρεηηθά κε ηελ 

πνξεία ηνπ εθήβνπ. 

 

ην πνηληθφ δίθαην αλειίθσλ δίλεηαη πξνβάδηζκα ζηελ επηβνιή αλακνξθσηηθψλ, 

εμσ-ηδξπκαηηθψλ κέηξσλ έλαληη ηνπ κέηξνπ ηνπ πνηληθνχ ζσθξνληζκνχ. Η «αξρή ηεο 

θαηά ην δπλαηφλ ειάρηζηεο παξέκβαζεο» πξνβιέπεη φηη νη ηδξπκαηηθέο θπξψζεηο 

επηβάιινληαη κφλν φηαλ ηα εμσ-ηδξπκαηηθά κέηξα δελ επαξθνχλ. Δπνκέλσο, ην 

ζσθξνληζηηθφ κέηξν απνηειεί ην έζραην κέζν (ultima ratio) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

«εθεβηθήο παξαβαηηθφηεηαο».     

 

Σν γεγνλφο απηφ απνηππψλεηαη θαη ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

Αλειίθσλ Αζελψλ, φπνπ θαηά ην δηθαζηηθφ έηνο 2003-2004 επηβιήζεθαλ 

αλακνξθσηηθά κέηξα ζε 1279 πεξηπηψζεηο θαηεγνξνχκελσλ αλειίθσλ, ελψ νη πνηλέο 

ηνπ πνηληθνχ ζσθξνληζκνχ θαη ηεο θπιάθηζεο επηβιήζεθαλ ζε 168 πεξηπηψζεηο 

αλήιηθσλ θαη κεηέθεβσλ. 

 

ζνλ αθνξά ζηελ πνηληθή κεηαρείξηζε ησλ αλειίθσλ, ε ειηθία πνπ είρε ν δξάζηεο 

θαηά ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεο, θαζψο θαη ε ειηθία ηνπ θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο 

ππφζεζεο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν. Ο παξαθάησ Πίλαθαο απνηππψλεη ηηο δηάθνξεο 

θαηεγνξηνπνηήζεηο σο πξνο ηελ πνηληθή κεηαρείξηζε ησλ αλειίθσλ, βάζεη ηεο ειηθίαο 

ζχιιεςεο.  
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Πίλαθαο 1: Πνηληθή Μεηαρείξηζε Αλήιηθσλ θαη Νεαξψλ Αηφκσλ θαηά Ηιηθηαθή Καηεγνξία 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΝΟΜΙΚΗ 

ΚΑΣΑΣΑΗ 

ΔΠΙΒΑΛΛΟΜΔΝΑ 

ΜΔΣΡΑ 

ΑΡΜΟΓΙΟ 

ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ 

0-8 εηψλ  

(λήπηα) 

απφιπηε 

έιιεηςε 

θαηαινγηζκνχ 

θαλέλα κέηξν δελ πξνζέξρνληαη ζε 

Γίθε 

8-15 εηψλ  

(παηδηά) 

απφιπηε 

πνηληθή 

αλειηθφηεηα 

θαλέλα κέηξν ή 

αλακνξθσηηθά/ 

ζεξαπεπηηθά κέηξα ή 

εηζαγσγή ζε Ίδξπκα 

Μνλνκειέο 

Γηθαζηήξην 

Αλειίθσλ 

15-18 εηψλ 

(έθεβνη) 

πεξηνξηζκέλε 

πνηληθή 

ελειηθφηεηα 

α) πνηληθψο αλεχζπλνη  

έθεβνη  αλακνξθσηηθά/ 

ζεξαπεπηηθά κέηξα 

β) πνηληθψο ππεχζπλνη 

έθεβνη  αλακνξθσηηθά/ 

ζεξαπεπηηθά κέηξα ή 

πνηληθφο ζσθξνληζκφο 

 

Μνλνκειέο ή 

Σξηκειέο 

Γηθαζηήξην 

Αλειίθσλ 

18-21 εηψλ 

(κεηέθεβνη) 

πιήξσο πνηληθά 

ππεχζπλνη 

αλακνξθσηηθά/ζεξαπεπηηθά 

κέηξα ή θχξηεο πνηλέο 

γεληθνχ πνηληθνχ δηθαίνπ 

ειαηησκέλεο  

(γηα παξάδεηγκα, θπιάθηζε 

ή θάζεηξμε)  

Μνλνκειέο/Σξηκειέο 

Γηθαζηήξην 

Αλειίθσλ ή θνηλά 

πνηληθά δηθαζηήξηα 

(αλάινγα κε ηελ 

ειηθία ζχιιεςεο) 

 

Δπηπιένλ, ζην ειιεληθφ πνηληθφ δίθαην πξνβιέπνληαη γηα ηνπο εθήβνπο πνπ έξρνληαη 

ζε ξήμε κε ην λφκν, κέηξα ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ: 

Α) ηα Αλακνξθσηηθά κέηξα αλήθνπλ: α) ε επίπιεμε ηνπ αλειίθνπ, β) ε αλάζεζε 

ηεο ππεχζπλεο επηκέιεηαο ηνπ αλειίθνπ ζηνπο γνλείο, γ) ε αλάζεζε ηεο ππεχζπλεο 

επηκέιεηαο ηνπ αλειίθνπ ζε αλάδνρε νηθνγέλεηα, δ) ε αλάζεζε ηεο επηκέιεηαο ηνπ 

αλήιηθνπ ζε ηδξχκαηα ή ζηελ Τπεξεζία Δπηκειεηψλ Αλειίθσλ, ε) ε ζπλδηαιιαγή 

κεηαμχ αλήιηθνπ δξάζηε θαη ζχκαηνο γηα έθθξαζε ζπγλψκεο, ζη) ε απνδεκίσζε ηνπ 

ζχκαηνο, δ) ε παξνρή θνηλσθεινχο εξγαζίαο, ε) ε παξαθνινχζεζε εηδηθψλ 
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πξνγξακκάησλ θπθινθνξηαθήο αγσγήο θαη ζ) ε ηνπνζέηεζε ηνπ αλειίθνπ ζε Ίδξπκα 

Αγσγήο
2
. Σα αλακνξθσηηθά κέηξα παχνπλ απηνδηθαίσο κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

δέθαηνπ φγδννπ έηνπο ηεο ειηθίαο, εθηφο εάλ ην δηθαζηήξην απνθαζίζεη ηελ 

παξάηαζε ησλ κέηξσλ ην πνιχ κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εηθνζηνχ πέκπηνπ έηνπο 

ηεο ειηθίαο.   

 

Β) Σα ζεξαπεπηηθά κέηξα ζεσξνχληαη ελαιιαθηηθά ηεο πνηλήο κέηξα θαη 

εθαξκφδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε θαηάζηαζε ηνπ αλειίθνπ απαηηεί εηδηθή 

κεηαρείξηζε, θπξίσο εάλ απηφο πάζρεη απφ ςπρηθή ή νξγαληθή λφζν ή ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ θάλεη ρξήζε ςπρνηξφπσλ νπζηψλ. Σα κέηξα απηά είλαη: α) ε 

αλάζεζε ηεο ππεχζπλεο επηκέιεηαο ηνπ αλειίθνπ ζηνπο γνλείο, ζηνπο επηηξφπνπο ηνπ 

ή ζε αλάδνρε νηθνγέλεηα, β) ε αλάζεζε ηεο επηκέιεηαο ηνπ αλειίθνπ ζε 

πξνζηαηεπηηθέο εηαηξείεο ή ζε επηκειεηέο αλειίθσλ, γ) ε παξαθνινχζεζε 

ζπκβνπιεπηηθνχ Θεξαπεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη δ) ε παξαπνκπή ηνπ αλειίθνπ ζε 

Θεξαπεπηηθφ ή άιιν Καηάζηεκα
3
. Δάλ ν αλήιηθνο είλαη ρξήζηεο ςπρνηξφπσλ 

νπζηψλ, πξηλ ηελ επηβνιή ησλ ζεξαπεπηηθψλ κέηξσλ ην δηθαζηήξην δηαηάζζεη 

ςπρηαηξηθή πξαγκαηνγλσκνζχλε θαη εξγαζηεξηαθφ έιεγρν (ζχκθσλα θαη κε ην 

Ν1729/1987 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηάδνζεο ησλ λαξθσηηθψλ)
4
.  

 

Γ) Ο πεξηνξηζκφο ζε Δηδηθφ Καηάζηεκα Κξάηεζεο Νέσλ (πνηληθφο ζσθξνληζκφο) 

απνηειεί ηελ πην δξηκεία αληίδξαζε ηεο πνιηηείαο ζηελ εθηφο λφκνπ ζπκπεξηθνξά 

ησλ αλειίθσλ άλσ ησλ 15 εηψλ, θαηά ηνλ ρξφλν ηέιεζεο ηεο πξάμεο. Σν άξζξν 127 

ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα πξνβιέπεη φηη ην δηθαζηήξην κπνξεί λα θαηαδηθάζεη ηνλ 

αλήιηθν ζε πεξηνξηζκφ, εθφζνλ θξίλεη φηη ν πνηληθφο ηνπ ζσθξνληζκφο είλαη 

αλαγθαίνο γηα λα ζπγθξαηεζεί απφ ηελ ηέιεζε λέσλ «αμηφπνηλσλ» πξάμεσλ θαη 

εθφζνλ εξεπλήζεη ηηο πεξηζηάζεηο ππφ ηηο νπνίεο ηειέζηεθε ε πξάμε θαη ηελ φιε 

                                                 
2
 Η ηνπνζέηεζε ζε Ίδξπκα Αγσγήο απνηειεί ην βαξχηεξν θαη κνλαδηθφ ηδξπκαηηθφ αλακνξθσηηθφ 

κέηξν ηνπ ειιεληθνχ πνηληθνχ δηθαίνπ αλειίθσλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ απνηειεί κέηξν αλαγθαζηηθνχ 

εγθιεηζκνχ. 
3
 εκεηψλσ ηελ απνπζία εμεηδηθεπκέλσλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά πξαθηηθψο 

αλεθάξκνζην ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν. Σν επηέκβξην ηνπ 2006 μεθίλεζε ε πηινηηθή  ιεηηνπξγία ηνπ 

Κέληξνπ Απεμάξηεζεο Σνμηθνκαλψλ Κξαηνπκέλσλ ζηνλ Διαηψλα Θεβψλ, ην νπνίν απνηειεί ην 

κνλαδηθφ Θεξαπεπηηθφ Καηάζηεκα ηεο ρψξαο.  
4
 Αλαπφθεπθηα ζην ζεκείν απηφ ππεηζέξρεηαη ην δήηεκα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αλαγθαζηηθήο 

ζεξαπείαο. Θεσξψ ακθίβνιε ηελ επηηπρία ηεο επηβαιιφκελεο ζεξαπείαο θαη ππνζηεξίδσ πσο ν έθεβνο 

ζα πξέπεη λα επηιέγεη κφλνο ηνπ ην, αλαγλσξηζκέλν απφ ην θξάηνο, Θεξαπεπηηθφ Πξφγξακκα πνπ ηνπ 

ηαηξηάδεη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε δηάθξηζε κεηαμχ ζεξαπεπηηθψλ θαη θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ ράλεη 

ην λφεκα ηεο, ελψ ν έθεβνο ζηεξείηαη ηεο δπλαηφηεηαο λα απνθαζίδεη κφλνο ηνπ γηα ηα δεηήκαηα πνπ 

ηνλ αθνξνχλ.  
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πξνζσπηθφηεηα ηνπ αλειίθνπ. πλεπψο, ν πνηληθφο ζσθξνληζκφο επηηξέπεηαη λα 

επηβιεζεί κφλν φηαλ ζπληξέρεη επηπξφζζεηα πξνο ηελ πνηληθή επζχλε κηα ζεηηθή 

πξφγλσζε επηθηλδπλφηεηαο, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηνλ έιεγρν ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ εθήβνπ (Πηηζειά 2004, ζει. 220-225). 

 

ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζην ακθηιεγφκελν δήηεκα ηεο εγγξαθήο ησλ 

αλακνξθσηηθψλ κέηξσλ ζην Πνηληθφ Μεηξψν ησλ αλειίθσλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί 

φηη ελψ δελ εγγξάθνληαη ζην ΠΜ νη θαηαδίθεο ελειίθσλ πνπ αθνξνχλ ζε πηαίζκαηα, 

ζηελ πεξίπησζε ησλ αλειίθσλ εγγξάθνληαη, ρσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζκφ, νη απνθάζεηο 

πνπ αθνξνχλ αλακνξθσηηθά κέηξα. Σν παξάδνμν απηφ γεγνλφο ηνπνζεηεί ηνπο 

αλήιηθνπο ζε ρεηξφηεξε λνκηθή ζέζε έλαληη ησλ ελήιηθσλ δξαζηψλ, έξρεηαη ζε 

επζεία ζχγθξνπζε κε ηνλ κε ηηκσξεηηθφ ραξαθηήξα ησλ αλακνξθσηηθψλ θαη 

ζεξαπεπηηθψλ κέηξσλ θαη δπζρεξαίλεη νπζηαζηηθά ηελ νκαιή θνηλσληθή επαλέλαξμε 

ησλ λέσλ, νη νπνίνη έηζη θη αιιηψο δπζθνιεχνληαη λα μεπεξάζνπλ ηηο ζηηγκαηηζηηθέο 

ζπλέπεηεο ηεο εκπινθήο ηνπο κε ην πνηληθφ ζχζηεκα.  

 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε άπνςε ησλ ίδησλ ησλ ζπιιεθζέλησλ θαη θαηαδηθαζζέλησλ 

εθήβσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλά κνπ. ηηο αθεγήζεηο ηνπο θπξηαξρεί ν 

πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ην εάλ ζα θαηνξζψζνπλ λα βξνπλ εξγαζία, εμαηηίαο ηεο 

θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ελψ νξηζκέλνη απφ απηνχο αμηνινγνχλ ην γεγνλφο ηεο 

εγγξαθήο ζην ΠΜ σο ηε δπζκελέζηεξε ζπλέπεηα ηεο πεξηπέηεηάο ηνπο κε ην λφκν.  

 

Η Μπξζίλε, ε νπνία έρεη αθήζεη πίζσ ηεο ην παξειζφλ ηεο ηνμηθνεμάξηεζεο θαη ηεο 

ηέιεζεο «αμηφπνηλσλ» πξάμεσλ, αθεγείηαη: «Η αηηία πνπ έρσ πεξάζεη φιν απηφ είλαη 

ε ρξήζε θαη δέρνκαη φηη έρσ θάλεη πξάγκαηα παξάλνκα εμαηηίαο ηεο ρξήζεο. Αλ δελ 

έθαλα ρξήζε δε ζα ππήξρε πεξίπησζε λα θάλσ απηά πνπ έθαλα. Σν ρεηξφηεξν απφ 

φια είλαη φηη απηά πνπ έθαλα ζα ηα ζέξλσ πάληα. θέςνπ φηη είκαη ηφζνλ θαηξφ ζηελ 

Κνηλφηεηα, κπνξψ λα πεηχρσ ρηιηάδεο πξάγκαηα, έρσ ηφζεο δπλαηφηεηεο ζην 

ζρνιείν, ζηνπο θίινπο.... Μπνξεί, φκσο, λα πάσ γηα δνπιεηά θαη λα βξεζεί έλαο 

εξγνδφηεο πνπ ζα ην ςάμεη θαη δε ζα δεη φηη ην Πνηληθφ κνπ Μεηξψν δελ είλαη 

θαζαξφ. Απηφο είλαη ν κφλνο θφβνο πνπ έρσ»…     
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2. Γηθάδνληαο ηελ εθεβεία 

2.1 Σν Κνηλσληθό Γξάκα ηεο Ρήμεο κε ην Νόκν  

Η δεκνζηνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο ηεο ξήμεο ηνπ εθήβνπ κε ην λφκν, πνπ 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζχιιεςεο θαη ηεο άζθεζεο πνηληθήο δίσμεο, ζεκαηνδνηεί 

ηελ έλαξμε κηαο καθξάο δηαδηθαζίαο κε θιηκαθνχκελε έληαζε. Σν ζχλνιν ησλ 

θνηλσληθψλ γεγνλφησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πνξεία εκπινθήο ηνπ εθήβνπ κε ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ θαηαζηαιηηθνχ, πνηληθνχ, αλακνξθσηηθνχ θαη ζεξαπεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, παξαιιειίδνληαη, γηα ηηο αλάγθεο ηεο εζλνγξαθηθήο κειέηεο, κε ηε 

δηαδηθαζία «θνηλσληθνχ δξάκαηνο», ε νπνία θνξπθψλεηαη θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο 

ππφζεζεο απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην.    

 

πγθεθξηκέλα, ην θνηλσληθφ γεγνλφο ηεο ζχιιεςεο ηνπ εθήβνπ νξίδεη ην ζεκείν ηεο 

ξήμεο ηνπ λένπ κε ηελ θνηλσλία
5
. Απφ απηή ηε ζηηγκή, εθηπιίζζεηαη θαη 

θιηκαθψλεηαη ην θνηλσληθφ δξάκα, πνπ ζηνρεχεη ζην λα απνθαηαζηαζεί ε θνηλσληθή 

επηαμία. Σηο πξψηεο ψξεο κεηά ηε ζχιιεςε ν λένο ππνβηβάδεηαη θαη απνκνλψλεηαη 

ζηελ πεξηθέξεηα ηεο θνηλσληθήο δσήο, γεγνλφο πνπ επηηειείηαη ζπκβνιηθά θαηά ηελ 

παξακνλή ηνπ ζην θξαηεηήξην (πνπ δηαξθεί απφ έλα έσο ηέζζεξα εηθνζηηεηξάσξα.) 

Καηά ηελ εηζαγσγή ζην θξαηεηήξην, νη θξνπξνί θαηάζρνπλ ηα πξνζσπηθά 

αληηθείκελα ηνπ ζπιιεθζέληνο, ελψ θαηά ην πξψην εηθνζηηεηξάσξν δελ ηνπ 

επηηξέπνπλ λα ηειεθσλήζεη θαη λα ελεκεξψζεη ηνπο γνλείο ηνπ. Αξθεηά ζπρλά, φπσο 

νη ίδηνη νη έθεβνη αθεγνχληαη θαη φπσο παξαδέρνληαη νη επηκειεηέο, νη αζηπλνκηθνί 

αζθνχλ ζσκαηηθή βία ελαληίνλ ησλ ζπιιεθζέλησλ αλειίθσλ, θαηαπαηψληαο θάζε  

αηνκηθφ ηνπο δηθαίσκα.  

 

Σν γεγνλφο ηεο ζχιιεςεο ηνπ εθήβνπ θαη ηεο άζθεζεο πνηληθήο δίσμεο πξνθαιεί 

θξίζε, ηφζν ζηε ζηελή νηθνγελεηαθή κνλάδα απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη ν λένο θαη ε 

νπνία ζεσξείηαη λνκηθά ππεχζπλε γηα ηηο πξάμεηο ηνπ, ιφγσ ηεο λνκηθήο ηνπ 

αλειηθφηεηαο, φζν θαη ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη ηε γεηηνληά, ζηελ νπνία απηφο 

                                                 
5
 ην ζεκείν απηφ ππελζπκίδσ ηε Θεσξία ηεο Αιιειεπίδξαζεο ή Δηηθέηαο φπσο απηή δηαηππψζεθε 

απφ ηνλ Howard Becker ην 1963 ζην έξγν ηνπ Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. Δθεί, ν 

ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη πσο ε απνθάιπςε ηεο παξεθθιίλνπζαο πξάμεο ή ζπκπεξηθνξάο θηλεηνπνηεί 

ηνπο κεραληζκνχο θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη είλαη απηή πνπ επζχλεηαη νπζηαζηηθά γηα ηελ απφδνζε ζην 

άηνκν ηεο εηηθέηαο ηνπ «παξεθθιίλνληνο». Αληίζεηα, εάλ κηα πξάμε ή ζπκπεξηθνξά παξακείλεη 

άγλσζηε δελ επηθέξεη θπξψζεηο, ελψ ην ίδην ην άηνκν δελ έξρεηαη αληηκέησπν κε ηελ επίζεκε 

θνηλσληθή αληίδξαζε, δελ απνκνλψλεηαη θαη δελ ππνρξενχηαη ζε ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ.   
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αλήθεη θαη θνηλσληθνπνηείηαη. Ωο απνηέιεζκα ηεο άζθεζεο πνηληθήο δίσμεο, νη 

νηθνγελεηαθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο ηνπ εθήβνπ δηαηαξάζζνληαη, ε εθπαηδεπηηθή ή 

επαγγεικαηηθή ηνπ πνξεία αλαθφπηεηαη, ελψ ν έθεβνο ππνρξεψλεηαη ζε πεξηνξηζκνχο 

θαη ζε ηδηαίηεξεο ηειεηνπξγηθέο πξαθηηθέο κε πεξηνδηθφ ραξαθηήξα: γηα παξάδεηγκα, 

ππνρξεψλεηαη λα δειψλεη ηελ παξνπζία ηνπ ζην ηνπηθφ Αζηπλνκηθφ Σκήκα δχν 

θνξέο ην κήλα, θαζψο θαη λα βξίζθεηαη ζε ζπρλή επαθή κε επαγγεικαηίεο πνπ ηνλ 

επηηεξνχλ θαη ηνλ ζεξαπεχνπλ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη επηκειεηέο αλειίθσλ θαη ην 

πξνζσπηθφ ησλ πξνγξακκάησλ απεμάξηεζεο.  

 

Μπνξνχκε, ινηπφλ, λα ηζρπξηζηνχκε φηη θαηά ηελ παξακνλή ζην θξαηεηήξην ν 

έθεβνο βηψλεη έλαλ «θνηλσληθφ ζάλαην», ελψ θαηά ηελ παξαπνκπή ζηνλ Δηζαγγειέα 

θαη κεηά ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο ν έθεβνο απνθηά ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα 

ηνπ «θαηεγνξνχκελνπ». Έηζη, μεθηλά ε πεξίνδνο ηεο ππνδηθίαο, κηα ζπλαηζζεκαηηθά 

θνξηηζκέλε πεξίνδνο ζηε δσή ηνπ εθήβνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ε νπνία δηαξθεί, 

ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, απφ ελλέα κήλεο έσο δχν ρξφληα.  

 

ηηο πεξηπηψζεηο επηηέιεζεο ζνβαξνχ αδηθήκαηνο, πξαγκαηνπνίεζεο νκαδηθψλ 

ζπιιήςεσλ ή αχμεζεο ζηα πνζνζηά ησλ λέσλ πνπ εκπιέθνληαη κε ην λφκν, ηα κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο αλαιακβάλνπλ λα θιηκαθψζνπλ ηελ θξίζε, πξνθαιψληαο 

«εζηθφ παληθφ» ζηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ. Μέζσ ηεο ππεξβνιήο, ηεο θαηαζθεπήο 

ζηεξενηχπσλ θαη ηεο δξακαηνπνίεζεο, εδξαηψλεηαη ην «θχκα εγθιεκαηηθφηεηαο ησλ 

αλειίθσλ», ελψ ε εθεβεία δαηκνλνπνηείηαη. ε ηέηνηεο πεξηφδνπο ππθλψλεη ν 

δεκφζηνο δηάινγνο ζρεηηθά κε ηε «δηαπαηδαγψγεζε» θαη ηελ «εζηθή» θαηάζηαζε ησλ 

λέσλ, ελψ «εηδηθνί» (εθπαηδεπηηθνί, επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο, λνκηθνί θαη 

θνηλσληθνί επηζηήκνλεο) αλαιακβάλνπλ ηελ ελεκέξσζε ηνπ αλαγλσζηηθνχ θαη 

ηειενπηηθνχ θνηλνχ, ζρεηηθά κε ηα αίηηα ηεο «αηνκηθήο ή θνηλσληθήο παζνγέλεηαο». 

Σν θιίκα γεληθήο αλαζθάιεηαο επλνεί ηειηθά ηε κεηάβαζε ζε απζηεξφηεξεο κνξθέο 

κεηαρείξηζεο ησλ παξαβαηψλ ηνπ λφκνπ, αιιά θαη ζε κηα γεληθφηεξε θνηλσληθή 

θαηαζηνιή (βι. επίζεο Cohen 1971, p. 9).      

 

Η θνηλσληθή θξίζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί εμαηηίαο ηεο παξάβαζεο, ηεο ζχιιεςεο θαη 

ηεο άζθεζεο πνηληθήο δίσμεο θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλάιεςε ζπληνληζκέλεο δξάζεο 

απφ ηνπο επίζεκνπο ξπζκηζηηθνχο κεραληζκνχο, νη νπνίνη επηθνξηίδνληαη κε ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο: ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 
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πξφθεηηαη γηα ηνπο θνξείο πνηληθήο δηθαηνζχλεο, κε βαζηθφ εθπξφζσπν ην 

Γηθαζηήξην Αλειίθσλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ζεζκφο θαιείηαη λα επαλεμεηάζεη ην γεγνλφο 

ηεο «παξάβαζεο» ηνπ λφκνπ, βαζηδφκελνο ζε καξηπξίεο πξνζψπσλ θαη θαηαζέζεηο 

αζηπλνκηθψλ νξγάλσλ. ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα απνθαλζεί γηα ην εάλ πξέπεη λα 

απνδνζεί ζην ζπγθεθξηκέλν έθεβν ε ηαπηφηεηα ηνπ «αλήιηθνπ παξαβάηε» ζα 

αθνχζεη ηελ άπνςε ηνπ θαηεγνξνχκελνπ θαη ησλ γνλέσλ ηνπ. Κπξίσο φκσο, ζα 

βαζηζηεί ζηελ επηζηεκνληθή γλψκε ησλ επηκειεηψλ αλειίθσλ θαη ησλ ζεξαπεπηψλ, 

νη νπνίνη θαηαγξάθνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ λένπ γηα αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπ. 
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2.2 Σν ηειεηνπξγηθό ηεο δίθεο ηνπ εθήβνπ 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο αλζξσπνινγηθήο αλάιπζεο, αληηιακβάλνκαη ην θνηλσληθφ 

γεγνλφο ηεο δίθεο ηνπ εθήβνπ σο «θνζκηθή ηειεηνπξγία», πνπ απνηειείηαη απφ 

ζρεηηθψο επδηάθξηηα ζηάδηα θαη δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο παξαπέκπνπλ ζηηο θάζεηο 

εμέιημεο ησλ «δηαβαηήξησλ ηειεηνπξγηψλ». χκθσλα κε απηή ηελ πξνζέγγηζε, ε 

αθξνακαηηθή δηαδηθαζία δελ απνηειεί απιά ην ζχλνιν επαλαιακβαλφκελσλ 

δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, θαλνληζκψλ θαη πξνηχπσλ. Αληίζεηα, ην  γεγνλφο ηεο δίθεο 

δηαλζίδεηαη κε έληνλα «δξακαηηθά» ζηνηρεία, ζχκβνια, ηειεηνπξγηθέο πξαθηηθέο θαη 

ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνγήο θαη αληίζηαζεο
6
. 

 

Η επηηπρία ηνπ ηειεηνπξγηθνχ ηεο δίθεο εμαξηάηαη απφ ην εάλ ε Έδξα θαηνξζψζεη λα 

επηβάιεη ηελ εμνπζία ηεο πάλσ ζηνλ έθεβν θαηεγνξνχκελν. Ο ζηφρνο ηεο 

αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη δηπιφο: αθελφο, ν θαηεγνξνχκελνο πξέπεη λα 

παξνπζηαζηεί σο «απεηιή» γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη, αθεηέξνπ, ν έθεβνο πξέπεη 

λα εληππσζηαζηεί απφ ηελ απζηεξφηεηα ηεο Έδξαο, γεγνλφο πνπ ζεσξείηαη φηη 

ελδέρεηαη λα ηνλ απνκαθξχλεη απφ ηελ ηέιεζε λέσλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ ζην κέιινλ. 

Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα, ν εθθνβηζκφο ηνπ θαηεγνξνχκελνπ απνηειεί ηε βαζηθή 

ζηξαηεγηθή ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ρξεζηκνπνηνχληαη 

ηερληθέο δξακαηνπνίεζεο θαη ρσξνηαμηθέο δηεπζεηήζεηο, ψζηε ν λένο λα αηζζάλεηαη 

δηαξθψο φηη βξίζθεηαη ζ‟ έλα απζηεξφ θαη επηβιεηηθφ πεξηβάιινλ (Emerson 1969). 

 

Ο θαηεγνξνχκελνο έθεβνο απνηειεί ην θεληξηθφ πξφζσπν ηνπ ηειεηνπξγηθνχ πνπ 

ιακβάλεη ρψξα κέζα ζηε δηθαζηηθή αίζνπζα. Ήδε απφ ηελ πεξίνδν άζθεζεο ηεο 

πνηληθήο δίσμεο θαη παξαπνκπήο ζηελ Τπεξεζία Δπηκειεηψλ Αλειίθσλ, ν έθεβνο 

έρεη απνθηήζεη ηε «κεζνξηαθή» ηαπηφηεηα ηνπ «ππφδηθνπ» θαη βξίζθεηαη ζε αλακνλή 

ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο, ε νπνία ζα ηνπ πξνζδψζεη κηα λέα πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα: 

απηή ηνπ «αζσσζέληνο» ή απηή ηνπ «θαηαδηθαζζέληνο». Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ππνδηθίαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηεγνξνχκελνπ εθήβνπ είλαη αλαγθαζηηθά αζαθή, 

ελψ ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη μεθεχγεη απφ ην δίθηπν ησλ 

θαηεγνξηνπνηήζεσλ ηεο πνιηηηζκηθήο ζθαίξαο.  

                                                 
6
 Αθνινπζψληαο ηνλ νξηζκφ ηνπ Arlond Van Gennep (1909) «νη δηαβαηήξηεο ηειεηνπξγίεο   

ζπλνδεχνπλ ηελ θάζε αιιαγή ρψξνπ, θαηάζηαζεο, θνηλσληθήο ζέζεο θαη ειηθίαο» (Turner 1969, p. 

94). Σηο δηαβαηήξηεο ηειεηνπξγίεο κειέηεζαλ δηεμνδηθά ν Victor Turner (1969,1974) θαη ν Frank 

Young (1965). 
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Σα αζαθή ραξαθηεξηζηηθά πνπ ήδε θέξεη ν θαηεγνξνχκελνο, έξρνληαη λα εληζρπζνχλ 

θαηά ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία. Ο λένο θαιείηαη λα θαηαιάβεη ηελ θεληξηθή ζέζε 

ηεο αίζνπζαο θαη λα παξαθνινπζήζεη ηελ αξρηθή δηαδηθαζία ζησπειφο. Δπηπιένλ, 

νθείιεη λα πξνζαξκφζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ ηνπ 

θαηεγνξνχκελνπ. Πνιιέο θνξέο δελ θαηαλνεί ηελ νξνινγία θαη ηηο δηαδηθαζίεο αιιά 

δελ επηηξέπεηαη λα ξσηήζεη. Καηά ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηεο δίθεο δελ ηνπ 

απεπζχλεηαη ν ιφγνο. Μνηάδεη ζαλ φινη λα κηινχλ γη‟ απηφλ, ρσξίο ν ίδηνο λα 

βξίζθεηαη κέζα ζηελ αίζνπζα. Η νπνηαδήπνηε εξψηεζε ή δηαθνπή απφ κέξνπο ηνπ 

εθιακβάλεηαη σο απαξάδεθηε θαηαπάηεζε ησλ νξίσλ. Ιδαληθά, ν έθεβνο πξέπεη λα 

παξακέλεη κε ην βιέκκα ρακεισκέλν θαη ζθεθηηθφο, σο λα αλαινγίδεηαη ηηο 

ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπ.  

 

Γίλεηαη, επνκέλσο, θαλεξφ πσο ην Γηθαζηήξην Αλειίθσλ δίλεη κηθξφηεξε βαξχηεηα 

ζηα γεγνλφηα ηέιεζεο ηεο πξάμεο θαη βαζίδεηαη θπξίσο ζηε ζηάζε ηνπ 

θαηεγνξνχκελνπ θαηά ην δηάζηεκα ηεο ππνδηθίαο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δίθεο. 

ηαλ ν επηκειεηήο ή/θαη ν ζεξαπεπηήο θαηνξζψζνπλ λα απνδείμνπλ ηελ νπζηαζηηθή 

αιιαγή ηνπ θαηεγνξνχκελνπ, ην κέηξν πνπ ζα επηβιεζεί ζα είλαη ζπλήζσο επηεηθέο. 

Πξνο ην ηέινο ηεο αξρηθήο θάζεο ηνπ ηειεηνπξγηθνχ ηεο δίθεο δίλεηαη ν ιφγνο ζηνπο 

γνλείο ηνπ θαηεγνξνχκελνπ, νη νπνίνη θαινχληαη λα κηιήζνπλ γηα ηε ζπκβίσζή ηνπο 

κε ηνλ έθεβν. Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζην θαζεκεξηλφ πξφγξακκα ηνπ λένπ, ζηηο 

παξέεο ηνπ, ζηνπο ηξφπνπο δηαζθέδαζεο, ζηε ζρνιηθή ηνπ επίδνζε ή ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ ζπλέπεηα, έξρνληαη ζην πξνζθήλην.  

 

Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ καξηχξσλ, ησλ εηδηθψλ (επηκειεηέο, 

ζεξαπεπηέο), ησλ γνλέσλ θαη ησλ ζπλεγφξσλ ν θαηεγνξνχκελνο παξακέλεη 

αλαγθαζηηθά ζησπειφο. Καηά ηελ εμέηαζε ησλ καξηχξσλ θαηεγνξίαο φρη κφλν δελ 

επηηξέπεηαη λα δειψζεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ, αιιά αληίζεηα νθείιεη λα δείμεη 

κεηακέιεηα θαη λα δεηήζεη ζπγλψκε απφ ηα ζχκαηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Δπηπιένλ, 

γέιηα, ςίζπξνη, κνξθαζκνί δπζαξέζθεηαο ή εηξσλείαο, θαζψο θαη ε ζηάζε ηνπ 

ζψκαηνο ηνπ θαηεγνξνχκελνπ γίλνληαη αληηθείκελν ζρνιηαζκνχ θαη επίπιεμεο απφ 

ηελ Έδξα, φπσο θαίλεηαη απφ ην παξαθάησ πεξηζηαηηθφ. Δηζαγγειέαο: «Βιέπσ 

έθαηζεο θαη ζηαπξνπφδη. Ση ην πέξαζεο εδψ πέξα; Παηδηθή ραξά; Κάζηζε φκνξθα ζηε 

ζέζε ζνπ, αιιηψο δε ζα ηα πάκε θαιά. Γελ θαηαιαβαίλσ γηαηί ρακνγειάο. ε ιίγν ζα 

ζνπ θνπεί ην γέιην».     
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Μπνξνχκε λα πνχκε, επνκέλσο, πσο ε αξρηθή θάζε ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο 

θπιά ρσξίο ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ θαηεγνξνχκελνπ. Ο ίδηνο παξακέλεη 

απνθνκκέλνο απφ ηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ πνπ θηλείηαη γχξσ ηνπ. Μφλε εμαίξεζε ε 

αξρηθή ζηηγκή ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπ, ε νπνία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ απνδερηεί ηελ πξάμε ηνπ, ε Έδξα δίλεη 

κηθξφηεξε έκθαζε ζηελ παξνπζίαζε ησλ γεγνλφησλ ηεο ηέιεζεο ηεο πξάμεο. Έηζη, ε 

εμέηαζε ησλ καξηχξσλ κνηάδεη πεξηζζφηεξν ηππηθή. Αληίζεηα, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ν θαηεγνξνχκελνο δελ απνδερηεί ηελ ελνρή ηνπ, ε Έδξα δηαηεξεί κηα απζηεξφηεξε 

ζηάζε απέλαληί ηνπ, ελψ ε εμέηαζε ησλ καξηχξσλ απνθηά βαξχηεηα.  

 

Η κεζαία θάζε ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη θαη ε πεξηζζφηεξν θαζνξηζηηθή. 

Απνηειεί, κάιηζηα, ηελ θνξπθαία θάζε ηνπ θνηλσληθνχ δξάκαηνο πνπ μεθίλεζε θαηά 

ηε ζχιιεςε ηνπ εθήβνπ. Σν κεζαίν ζηάδην μεθηλά κε ηελ απνινγία ηνπ 

θαηεγνξνχκελνπ θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο εηπκεγνξίαο απφ ηελ 

Έδξα, ζρεηηθά κε ηελ ελνρή ηνπ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη θαηεγνξνχκελνη 

θαίλνληαη θνβηζκέλνπ: πνιινί θνκπηάδνπλ ή ζθχβνπλ ην θεθάιη, άιινη μεζπνχλ ζε 

θιάκαηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απνινγίαο, ν θαηεγνξνχκελνο θαιείηαη λα 

επαλαηνπνζεηεζεί, πξνβάιινληαο ηε δηθή ηνπ εμήγεζε γηα ηα γεγνλφηα. ηε 

ζπλέρεηα, επηζηξέθεη ζηε ζέζε ηνπ θαη παξακέλεη ζησπειφο κέρξη ηελ αλαθνίλσζε 

ηεο απφθαζεο.   

 

Σν ηειεηνπξγηθφ ηεο δίθεο νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο απφθαζεο ηεο 

Πξνέδξνπ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κεηαρείξηζεο ηνπ εθήβνπ. Ο λένο απνθηά πιένλ κηα 

λέα πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, ε νπνία θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε κεηέπεηηα δσή 

ηνπ. ηελ πεξίπησζε αζψσζεο ή επηβνιήο αλακνξθσηηθνχ ή ζεξαπεπηηθνχ κέηξνπ, ν 

λένο ελζσκαηψλεηαη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα απνδείμεη 

ζηνπο ελήιηθεο πσο ε ζπκκεηνρή ζε εθηφο λφκνπ πξάμεηο αλήθεη ζην παξειζφλ. 

Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε επηβνιήο ζσθξνληζηηθνχ κέηξνπ, ν λένο θξίλεηαη 

«επηθίλδπλνο» θαη απνκνλψλεηαη απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν.  

 

Η ηειεπηαία θάζε ηεο ηειεηνπξγίαο πνπ ιακβάλεη ρψξα κέζα ζηε δηθαζηηθή αίζνπζα, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακεινχο ηφλνπο θαη ζπγθαηαβαηηθφ χθνο. Ο θαηεγνξνχκελνο 

πιεζηάδεη ηελ Έδξα γηα λα ηνπ εμεγήζεη ε Πξφεδξνο ην κέηξν πνπ ηνπ επηβιήζεθε. 
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Αξθεηέο θνξέο, ν έθεβνο μεζπά ζε θιάκαηα, ελψ ε Έδξα ηνλ παξεγνξεί θαη ηνλ 

ζπκβνπιεχεη, φπσο δείρλεη ηα παξαθάησ πεξηζηαηηθφ:  

 

Η 18ρξνλε Ισάλλα, ρξήζηξηα εξσίλεο, θαηεγνξείηαη γηα θινπή εθθιεζίαο. Η 

πεξίπησζή ηεο έρεη απαζρνιήζεη θαη ζην παξειζφλ ηελ Δηζαγγειία Αλειίθσλ, ελψ νη 

ζεκαληηθέο νηθνγελεηαθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη δεκηνπξγνχλ επηπξφζζεηα 

εκπφδηα ζηελ Έδξα ηνπ δηθαζηεξίνπ. Οη ρσξηζκέλνη γνλείο αξλνχληαη ηε ζπλεξγαζία 

κε ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Δπηκειεηψλ Αλειίθσλ, ελψ ε κεηέξα, ε νπνία 

αληηκεησπίδεη πξφβιεκα ρξήζεο αιθνφι, αδπλαηεί λα αλαιάβεη νπζηαζηηθά ηελ 

επηκέιεηα ηεο Ισάλλαο. Η Έδξα επηκέλεη ζηελ αλαγθαηφηεηα παξαθνινχζεζεο 

Θεξαπεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα λα πείζεη ηελ έθεβε: 

-Πξφεδξνο: «Γηαηί εμαθνινπζείο λα θάλεηο ρξήζε; Δθδηθείζαη ηνλ εαπηφ ζνπ επεηδή 

ρψξηζαλ νη γνλείο ζνπ;» 

-Ισάλλα: «Γελ θάλσ πηα ρξήζε, δειαδή έρσ ειαηηψζεη ηε ρξήζε. ε ιίγεο κέξεο ζα 

έρσ θφςεη κφλε κνπ, κε θάξκαθα». 

-Πξφεδξνο: «Απηά ηα έρνπκε μαλαθνχζεη. ε ζηείιακε θαη ζην παξειζφλ ζην 

Πξφγξακκα θαη δηέθνςεο. Να θαηαιάβεηο πσο ζα γιηηψζεηο ηε θπιαθή κφλν εάλ 

θέξεηο βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο (Θεξαπεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο)». 

-Δηζαγγειέαο: «Πξνηείλσ αλαβνιή ηεο δίθεο κε ηνλ φξν ηεο παξαθνινχζεζεο 

Θεξαπεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο».  

Η Πξφεδξνο ζπκθσλεί. ην άθνπζκα ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο ε Ισάλλα αξρίδεη λα 

θιαίεη, ζπλεηδεηνπνηψληαο ην αδηέμνδν. Σφηε, ε Πξφεδξνο απεπζχλεηαη ζηελ έθεβε 

κε ήξεκν πιένλ ηφλν: «Κιάςε αλ ζεο. Απηφ είλαη θιάκα μεθνχξαζεο. Να κε 

πεξηκέλεηο ζηε κεζεκεξηαλή δηαθνπή. Θα ηειεθσλήζνπκε καδί ζην Πξφγξακκα γηα 

λα θιείζεηο ζπλάληεζε». Σελ ίδηα ζηηγκή ε Πξφεδξνο απεπζχλεηαη ζηε κεηέξα, ε 

νπνία θιαίεη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δίθεο: «Γελ σθειεί λα θιαίηε ηψξα. Βνεζήζηε 

ηε φζν κπνξείηε απφ „δψ θαη πέξα». 
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3. πκπεξαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο  

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλζξσπνινγηθή έξεπλα, νη πεξηζζφηεξνη έθεβνη ηεο 

ειιεληθή θνηλσλίαο έρνπλ εκπεηξία απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ξηςνθίλδπλεο 

ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξάλνκε θαη επηδεηθηηθή νδήγεζε, κε ηε δνθηκή 

ςπρνηξφπσλ νπζηψλ/αιθνφι θαη κε ηε ζπκκεηνρή ζε πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο 

ζπκπινθέο κε ζπλνκειίθνπο, πξάμεηο πνπ δελ αμηνινγνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο σο 

«παξάλνκεο», αιιά σο θνηλή πξαθηηθή, πνπ δελ πξέπεη λα επηζχξεη πνηληθή ηηκσξία. 

‟ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ην ξίζθν ιεηηνπξγεί σο «παηρλίδη απηνπξαγκάησζεο» πνπ 

ζπκβάιεη ζηε δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο. Οη 

πεξηζζφηεξνη έθεβνη πιεζηάδνληαο πξνο ηελ ελειηθίσζε, πεξηνξίδνπλ ηελ εθηφο 

λφκνπ δξάζε ηνπο θαη ηελ ειέγρνπλ αλαζηνραζηηθά. 

  

Τπάξρεη, φκσο θαη κηα θαηεγνξία εθήβσλ γηα ηνπο νπνίνπο ε αλάιεςε εθηφο λφκνπ 

δξάζεο έρεη κεηαηξαπεί ζε ηξφπν δσήο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ θαηάζηαζε έλδεηαο, 

πξνζσξηλφηεηαο, πνιιαπιήο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη αλαζθάιεηαο πνπ βηψλνπλ 

νξηζκέλεο νηθνγέλεηεο ζηελ Διιάδα. ΄ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ε λνκηθή εκπινθή 

επηθέξεη πιήγκα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ζηφρνπο ησλ λέσλ θαη 

βηψλεηαη σο απψιεηα ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο. Ιζρπξίδνκαη φηη ε 

επηζθαιήο ζέζε ησλ αλειίθσλ πνπ θηλδπλεχνπλ κε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ εληζρχεηαη 

εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο ηεο ζχιιεςεο θαη ηεο άζθεζεο πνηληθήο δίσμεο. Δηδηθφηεξα, 

νη έθεβνη πνπ ζηεξνχληαη ηεο ζπκπαξάζηαζεο ησλ νηθείσλ ηνπο θαη δνπλ ζε 

ζπλζήθεο εγθιεηζκνχ, απνζηέξεζεο θαη εμάξηεζεο αλαγθάδνληαη, ζπρλά, ζε πξάμεηο 

δεκφζηνπ εμεπηειηζκνχ απφ ηνπο αζηπλνκηθνχο θαη ηνπο δηθαζηέο ηνπο, νη νπνίεο 

ζηνρεχνπλ ζηελ θαζππφηαμή ηνπο θαη ζηε δηθαηνιφγεζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ 

ειεπζεξηψλ ηνπο.  

 

Η Έδξα ηνπ Γηθαζηεξίνπ Αλειίθσλ αλαιακβάλεη ηελ απφδνζε ηνπ πνηληθνχ ηίηινπ 

ηνπ «αλήιηθνπ παξαβάηε» θαη επηβάιιεη ην θαηάιιειν κέηξν πνηληθήο κεηαρείξηζεο. 

Η «ηέρλε ηεο ηηκσξίαο» ζπλίζηαηαη ζηελ απνθπγή ηνπ νξηζηηθνχ ζηηγκαηηζκνχ ηνπ 

εθήβνπ -πνπ κεηαθξάδεηαη ζε απνθπγή ηεο επηβνιήο ζσθξνληζηηθνχ κέηξνπ- θαη 

ζηελ πξφιεςε ηεο ππνηξνπήο. Η Πξφεδξνο θαη ε Δηζαγγειέαο θαίλεηαη πσο 

αλαγλσξίδνπλ σο «ππαξθηφ» ηνλ «θίλδπλν» πνπ ελέρεη ε ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ 

γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη γηα ην ιφγν απηφ εληζρχνπλ ην εμνπζηαζηηθφ ηνπο 
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πξνθίι, ην νπνίν κπνξεί, θαηά ηελ άπνςή ηνπο, λα ιεηηνπξγήζεη σο κέζν εθθνβηζκνχ 

ηνπ θαηεγνξνχκελνπ θαη ζπγθξάηεζήο ηνπ απφ λέεο «αμηφπνηλεο» πξάμεηο.  

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ επηηφπηα ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, ε δηαδηθαζία επηβνιήο 

πνηλήο δε ζπληζηά δηνηθεηηθή δηαδηθαζία ζηε βάζε ηνπ ηππηθνχ ειέγρνπ ησλ 

ζπλζεθψλ ηεο πξάμεο θαη ησλ ζπλζεθψλ δσήο ηνπ εθήβνπ. Αληίζεηα, απνηειεί κηα  

δηεξγαζία αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηεο Έδξαο θαη ηνπ θαηεγνξνχκελνπ, ε νπνία 

αληαλαθιά ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο θαη ηε δηαθνξεηηθή «ηαμηθή» πξνέιεπζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Έηζη, φηαλ ν θαηεγνξνχκελνο απνδερζεί ηελ εμνπζία ηεο Έδξαο θαη 

δείμεη «εηιηθξηλή κεηακέιεηα», ην Γηθαζηήξην Αλειίθσλ ζα επηβάιεη αλακνξθσηηθά ή 

ζεξαπεπηηθά κέηξα. Αληίζεηα, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν έθεβνο ζα αληηδξάζεη ζηνλ 

«θνηλσληθφ ππνβηβαζκφ» ηνπ θαη ζα αληηζηαζεί ζηελ εμνπζία ηεο Έδξαο, ηφηε εθείλε 

ζα εμαληιήζεη ηελ απζηεξφηεηά ηεο.  

 

Πάλησο, νη «δηθαζηέο ηεο εθεβείαο» ηζρπξίδνληαη φηη ηα κέηξα πνπ επηβάιινπλ 

πξνάγνπλ ην «ζπκθέξνλ ησλ αλειίθσλ» θαη βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ηηο επηηαγέο 

ησλ δηεζλψλ θεηκέλσλ πξνζηαζίαο ηεο παηδηθήο ειηθίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε 

«θνηλσληθή» απνζηνιή ηνπ Γηθαζηεξίνπ Αλειίθσλ θηλδπλεχεη απφ ηελ αδπλακία 

εθαξκνγήο ησλ ζχγρξνλσλ, κε ηδξπκαηηθψλ κέηξσλ ζπκκεηνρηθήο δηθαηνζχλεο. Η 

έιιεηςε ππνζηεξηθηηθψλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζε εζληθφ επίπεδν θαη ζε επίπεδν 

θνηλφηεηαο, θαζψο θαη ε έιιεηςε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο, 

πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αλάγθεο ησλ κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκψλ, ησλ νηθνλνκηθψλ 

κεηαλαζηψλ θαη ησλ εθήβσλ πνπ αλήθνπλ ζε ηδηαίηεξεο πνιηηηζκηθέο νκάδεο, 

θαηαδηθάδεη ζπρλά ζε απνηπρία ηελ επηβνιή αλακνξθσηηθψλ κέηξσλ. Δπηπξνζζέησο, 

νη αλαθνινπζίεο ησλ ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεξαξρηθνχ ηχπνπ, ε έιιεηςε 

επειημίαο, ε εζσζηξέθεηα θαη ε πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο πξνθίι «ζεξαπεπηηθήο 

παληνδπλακίαο», επζχλνληαη, θαηά ηε γλψκε κνπ, γηα αξθεηέο πεξηπηψζεηο απνηπρίαο 

ησλ ζεξαπεπηηθψλ κέηξσλ.  

 

Απφ ηε κεξηά ηνπο, νη έθεβνη πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά λνκηθά πξνβιήκαηα 

απνδέρνληαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ «αλήιηθνπ παξαβάηε» πνπ επηβάιεη ην Γηθαζηήξην 

Αλειίθσλ θαη παξακέλνπλ δχζπηζηνη απέλαληη ζηε βνήζεηα πνπ ηνπο πξνηείλνπλ νη 

επηκειεηέο θαη νη ζεξαπεπηέο. Γηαηεξνχλ απαηζηφδνμε ζηάζε ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή 

ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπο θαη ηελ απνβνιή ηνπ ζηίγκαηνο ηνπ «παξαβάηε» ηνπ λφκνπ θαη 
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ζεσξνχλ φηη ν πνηληθφο ηίηινο επηθέξεη κφληκν ππνβηβαζκφ, γεγνλφο πνπ κεηψλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ θαη νδεγεί, ζπρλά, ζε επηζηξνθή 

ζηνλ ξηςνθίλδπλν ηξφπν δσήο.  

  

Με ηε βνήζεηα ησλ παξαπάλσ δηαπηζηψζεσλ, θαηαιήγσ ζε νξηζκέλεο πξνηάζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθήβσλ πνπ έξρνληαη ζε ξήμε κε ην λφκν. 

Δηδηθφηεξα, ζε επίπεδν πνηληθήο κεηαρείξηζεο, πξνηείλσ ηελ πιήξε 

απνπνηληθνπνίεζε ελεξγεηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ χπαξμε ζπλζεθψλ νδχλεο -φπσο 

είλαη ζπλήζσο ε πψιεζε παξάλνκσλ CDs, ε επαηηεία, ε ρξήζε ςπρνηξφπσλ νπζηψλ- 

θαζψο θαη ηελ εμσδηθαζηηθή δηεπζέηεζε πξάμεσλ, νη ζπλέπεηεο ησλ νπνίσλ δελ είλαη 

ηδηαηηέξσο βιαπηηθέο γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν, φπσο είλαη ε παξάλνκε νδήγεζε θαη ε 

πεξηζηαζηαθή θινπή επηεινχο αμίαο αληηθεηκέλσλ. Οη πεξηπηψζεηο πξφθιεζεο απιήο 

ζσκαηηθήο βιάβεο απφ αλήιηθν ζε αλήιηθν κπνξνχλ επίζεο λα επηιχνληαη εθηφο 

δηθαζηεξίνπ, κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηεο δηακεζνιάβεζεο. ρεηηθά κε ηε ιήςε 

ζεξαπεπηηθψλ κέηξσλ, ζεσξψ αλαγθαία ηελ απνκάθξπλζε ηεο Έδξαο απφ ηελ 

πξαθηηθή ηεο επηβνιήο ηεο ζεξαπείαο κέζσ ηνπ εθθνβηζκνχ γηα ελδερφκελν 

εγθιεηζκφ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε απφθαζε γηα έλαξμε πξνζπάζεηαο απεμάξηεζεο 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζηε βάζε ηεο εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ εθήβνπ ζε 

ζπκβνπιεπηηθφ ή ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα.  

 

Δπηπιένλ, θξίλνληαη απαξαίηεηεο νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Κψδηθα Πνηληθήο 

Γηθνλνκίαο, ψζηε λα κελ ηνπνζεηείηαη ν αλήιηθνο θαηεγνξνχκελνο ζε δπζκελέζηεξε 

λνκηθή ζέζε ζε ζρέζε κε ηνλ ελήιηθα. Άκεζε πξνηεξαηφηεηα, ινηπφλ, ζα πξέπεη λα 

δνζεί ζηελ ππνρξεσηηθή παξνπζία ζπλεγφξνπ θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο, ζηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο άζθεζεο έθεζεο ελαληίνλ ησλ αλακνξθσηηθψλ κέηξσλ, 

θαζψο θαη ζηελ θαηάξγεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Πνηληθνχ Μεηξψνπ ησλ αλειίθσλ. 

Δπίζεο, ζεσξψ πσο ν ξφινο ηνπο Δηζαγγειέα Αλειίθσλ ζα πξέπεη λα εληζρπζεί θαη 

λα ελαξκνληζηεί κε ηηο επξσπατθέο ζπζηάζεηο θαη ηα δηεζλή θείκελα, πνπ 

αλαγλσξίδνπλ ηελ απνθπγή ηεο άζθεζεο πνηληθήο δίσμεο σο ην πξνζθνξφηεξν κέηξν 

πξφιεςεο ηεο ππνηξνπήο, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο πεξηζηαζηαθήο ή πεξηνξηζκέλεο 

ξήμεο κε ην λφκν.     

 

ε επίπεδν πξσηνγελνχο πξφιεςεο πξνηείλσ ηε δεκηνπξγία νξγαλσκέλσλ 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζε φινπο ηνπο δήκνπο θαη ηα ζρνιεία ηεο ρψξαο. Οη 
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ππεξεζίεο απηέο ζα είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηελ αξσγή πξνο ηηο νηθνγέλεηεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ψζηε λα πξνιακβάλεηαη ε 

εθδήισζε ξηςνθίλδπλσλ ζπκπεξηθνξψλ απφ ηα λεαξφηεξα κέιε ηνπο. Δπηπιένλ, γηα 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε απνκάθξπλζε ηνπ αλειίθνπ απφ ην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, πξνηείλσ ηε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ δνκψλ θηινμελίαο ή 

θέληξσλ εκη-ειεχζεξεο δηαβίσζεο, ηα νπνία, κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζα 

κεξηκλνχλ είηε γηα ηελ επαλέλσζε ηεο νηθνγέλεηαο ή είηε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

αλειίθνπ ζε αλάδνρε νηθνγέλεηα. Υξήζηκε, ηέινο, ζεσξψ ηε ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ 

ησλ παηδηψλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ηα αθνξνχλ, ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ν απαξαίηεηνο πνιηηηζκηθφο πινπξαιηζκφο πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ 

πηνζέηεζε βηψζηκσλ ιχζεσλ θαη ζηελ απνθπγή θαηαζπαηάιεζεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

(ζε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγνπλ νη Bessant 2001, p.40 θαη Panter-Brick 

2002, p. 156-159).  

 

Κιείλνληαο, ζα ήζεια λα επηζεκάλσ φηη ν δπτζκφο κεηαμχ ειέγρνπ θαη βνήζεηαο, πνπ 

ραξαθηεξίδεη ην ειιεληθφ Γίθαην Αλειίθσλ, πξνθαιεί ηερλεηνχο δηαρσξηζκνχο, νη 

νπνίνη δελ επηηξέπνπλ λα θαηαλνήζνπκε φηη ηα παηδηά πνπ ππνθέξνπλ θαη ρξήδνπλ 

βνήζεηαο θαη ηα παηδηά πνπ παξαβαηνχλ είλαη ζπρλά ν ίδηνο πιεζπζκφο. Θεσξψ, 

ινηπφλ, φηη ε πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαζεψξεζεο ησλ πνηληθψλ θαη 

ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη απφ ηελ αιιαγή ησλ θπξίαξρσλ 

φξσλ θαη θαηεγνξηνπνηήζεσλ. Η ρξήζε ηνπ λνκηθνχ φξνπ «αλήιηθνη παξαβάηεο» 

ιεηηνπξγεί απνπξνζαλαηνιηζηηθά, επηζθηάδεη ηηο δηαθνξεηηθέο φςεηο ηνπ «λεαληθνχ 

πνιηηηζκνχ ηνπ ξίζθνπ»
7
 θαη πξνζθέξεη «άιινζη» ζηηο επίζεκεο θαηαζηαιηηθέο θαη 

άθξσο ζηηγκαηηζηηθέο παξεκβάζεηο. Πξνηείλσ, επνκέλσο, ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

ζρεηηθνχ φξνπ απφ ην γεληθφ φξν «λένη ζε θίλδπλν», έλαο φξνο πνπ κπνξεί, θαηά ηε 

γλψκε κνπ, λα ζπκβάιεη ζε κηα νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ησλ ζχγρξνλσλ 

πνιπεπίπεδσλ πξνβιεκάησλ. 

 

Αζελά Υατξπάινγινπ 

επηέκβξηνο 2011 

                                                 
7
 Γαλείδνκαη ηνλ φξν «λεαληθφο πνιηηηζκφο ηνπ ξίζθνπ» απφ ηε ςπρνιφγν Cynthia Lightfoot (1997). 
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