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ηηο γπλαίθεο ηεο δσήο κνπ. Σε ζύδπγν κνπ θαη ηελ θόξε κνπ.
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Δπραξηζηίεο
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ. Γηνκήδε Μαξθνπιή γηαηί ηηο πξψηεο εκέξεο ηεο
παξακνλήο κνπ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε βνήζεζε ζηε γξήγνξε πξνζαξκνγή θαη
ζηελ άκεζε δηεπζέηεζε πξνζσπηθψλ κνπ δεηεκάησλ, δηεπθνιχλνληαο, κε ηνλ ηξφπν απηφ, ηε
ζπκκεηνρή κνπ ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Νεάπνιηο.
Δπίζεο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα θ. ιγα νινκψληνο –
Κνπληνχξε γηα ηε ζπλεξγαζία πνπ είρακε ζηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο εξγαζίαο, γηα ηελ
άςνγε θαζνδήγεζε πνπ κνπ παξείρε θαη γηα ηε κεηαιακπάδεπζε ησλ πνιχηηκσλ γλψζεσλ θαη
ζπκβνπιψλ ηεο ψζηε λα θαηαθέξσ λα ηελ νινθιεξψζσ.
Θέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο δηεπζπληέο, ηνπο ςπρνιφγνπο, ηνπο ςπρηάηξνπο θαζψο θαη
ηνπο ππνινίπνπο εξγαδνκέλνπο ησλ ζσθξνληζηηθψλ θαηαζηεκάησλ αλειίθσλ Καζζαβέηεηαο
Βφινπ θαη Διαηψλσλ Θήβαο, γηα ηε βνήζεηα θαη ηε ζπλδξνκή ηνπο θαηά ηελ επαθή κνπ κε
ηνπο αλήιηθνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο.
Παξάιιεια, επραξηζηψ ηνπο γνλείο κνπ γηαηί ήηαλ δίπια κνπ θάζε θνξά πνπ ηνπο
ρξεηαδφκνπλα θαη κε ζηήξηδαλ, κε φιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο, φπνηε ην είρα αλάγθε.
Σέινο, θαη πεξηζζφηεξν απφ φινπο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε ζχδπγν κνπ Δηξήλε
γηα ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ζηήξημε, εζηθή θαη ςπρνινγηθή, πνπ κνπ παξείρε θαζφιε ηε
δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο κνπ ζην κεηαπηπρηαθφ απηφ πξφγξακκα θαζψο θαη γηα ηελ ππνκνλή
ηεο φζεο θνξέο ρξεηάζηεθε λα απνπζηάδσ απφ ην ζπίηη ή λα είκαη απνκνλσκέλνο γηα αξθεηή
ψξα ζε θάπνην άιιν ρψξν ηνπ ζπηηηνχ γηα λα κπνξέζσ λα θαιχςσ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο.

7

8

Πεξίιεςε
Ζ εθεβεία απνηειεί κία πεξίνδνο ζηε δσή καο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη έληνλε
ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα θαη πιήζνο ζπγθξνχζεσλ ιφγσ ηεο βηνινγηθήο σξίκαλζεο πνπ
ζπληειείηαη. Οη αιιαγέο ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε, ζηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαζψο θαη ζηνλ
ςπρνινγηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα βηψλνληαη σο κηα δηαδηθαζία άγρνπο θαη αλεζπρίαο.
Σα άηνκα απηήο ηεο ειηθίαο θαινχληαη λα πξνζαξκνζηνχλ γξήγνξα ζηα λέα δεδνκέλα θαη λα
μεθηλήζνπλ ηε κεηάβαζε πξνο ηελ ελήιηθε πξαγκαηηθφηεηα. Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίνδν πνπ νη
απνθάζεηο ηνπο κπνξεί λα παγηψζνπλ ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλήζεηεο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ
πξνυπνζέζεηο γηα ηε κειινληηθή δηαβίσζή ηνπο.
Χζηφζν, δηάθνξεο δπζπξνζαξκνζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαζψο θαη πηεζηηθέο απαηηήζεηο
ηεο θνηλσλίαο γηα ζπκκφξθσζε κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηνπο/ηηο έθεβνπο/εο ζε αδπλακία
έληαμεο ζηελ θνηλσλία θαη επηινγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε παξάλνκεο θαη εγθιεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο κε ζπλέπεηα ηνλ εγθιεηζκφ ζε ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα. Ζ παξακνλή ζε
ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα είλαη κία παξάκεηξνο πνπ δεκηνπξγεί ζπλζήθεο δηαθνξεηηθέο απφ
απηέο ζηηο νπνίεο κεγαιψλεη ε πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ απηήο ηεο ειηθίαο.
Ζ εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη απηέο ηηο ζπλζήθεο πνπ επεξεάδνπλ ηε
δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ έθεβσλ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ πνπ βξίζθνληαη
έγθιεηζηνη/εο ζε θάπνην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα θξάηεζεο ζηελ Διιάδα. Μέζσ ηεο έξεπλαο
απηήο, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα, ψζηε λα αληηιεθζνχκε θαη λα θαηαλνήζνπκε ηε δηαθνξεηηθή
απηή πξαγκαηηθφηεηα πνπ ιακβάλεη ρψξα κέζα ζηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα θξάηεζεο
θαη λα εληνπίζνπκε εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζα απνηειέζνπλ θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο
παξάγνληεο ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ησλ έθεβσλ θξαηνπκέλσλ.
ηελ Διιάδα δελ ππάξρεη κηθηφ ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ θαη
γηα απηφ ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπκκεηνρή 20 αγνξηψλ κε κέζν φξν ειηθίαο 18,55
έηε θαη ηππηθή απφθιηζε 0,97 έηε, πνπ βξίζθνληαη ζην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα αλειίθσλ
Καζζαβέηεηαο Βφινπ θαη 10 θνξηηζηψλ κε κέζν φξν ειηθίαο 18,75 έηε θαη ηππηθή απφθιηζε
0,78 έηε, πνπ βξίζθνληαη ζην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα αλειίθσλ Διαηψλσλ Θήβαο. Σν
δείγκα καο πξνέξρεηαη απφ 9 ρψξεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ Διιάδα, ηελ Αιβαλία, ηε
Βνπιγαξία, ηε Ρσζία, ηελ Παιαηζηίλε, ηε Ρνπκαλία, ηελ Οιιαλδία, ηελ Αιγεξία θαη ηελ
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Γεσξγία. ηελ έξεπλά καο ρξεζηκνπνηήζακε κία δνκεκέλε ζπλέληεπμε κε εξσηήζεηο
θιεηζηνχ θαη αλνηρηνχ ηχπνπ. Με ηηο θιεηζηέο εξσηήζεηο εζηηάζακε ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ
πάλσ

ζε

ζπγθεθξηκέλα

ιεπηνκεξέζηεξα.

δεηήκαηα

Αληίζεηα,

κε

πνπ
ηηο

επηδηψθακε
αλνηρηέο

εμ

αξρήο

εξσηήζεηο

λα

δηεξεπλήζνπκε

δψζακε

ζηνπο/ζηηο

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ λα αλαπηχμνπλ θάπνηα
ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ θαη ηνπο πξνβιεκαηίδνπλ πεξηζζφηεξν, ζπκπιεξψλνληαο ηα κε
ιέμεηο πνπ έρνπλ ζπλαηζζεκαηηθή ρξνηά θαη αμία. Έγηλε πξνζπάζεηα ψζηε λα κελ έρνπκε,
απιψο, κηα απιή θαηαγξαθή απαληήζεσλ ζε έλα εξσηεκαηνιφγην αιιά κέζσ ηεο πξφζσπν κε
πξφζσπν επαθή κε απηνχο/εο ηνπο/ηηο έθεβνπο/εο, επηδηψμακε θαη πεηχρακε κηα πην
νπζηαζηηθή γλσξηκία πνπ λα μεθεχγεη απφ ηα ζπλεζηζκέλα πιαίζηα κηαο απιήο θαη ηππηθήο
ζπλέληεπμεο.
ηφρνο ήηαλ λα κειεηεζνχλ νη έθεβνη/εο ζε ζέκαηα φπσο ε εθπαίδεπζε πξηλ ηε
θπιάθηζε, αιιά θαη κέζα ζην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα, ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο, ηηο ζρέζεηο
κε ηνπο/ηηο άιινπο/εο ζπγθξαηνχκελνπο/εο, ηηο ζρέζεηο κε ηα άηνκα ηνπ άιινπ θχινπ, ηα
κειινληηθά εθπαηδεπηηθά θαη επαγγεικαηηθά ζρέδηα θαη λα γίλεη κηα γεληθφηεξε ζχγθξηζε ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο πνπ δηαβηνχλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο εθηφο ησλ
ζσθξνληζηηθψλ θαηαζηεκάησλ.
Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ θαηαιήμακε είλαη πνηθίια θαη κπνξνχλ λα καο δψζνπλ
ζεκαληηθέο θαη νπζηαζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα λα κπνξέζνπκε λα δηακνξθψζνπκε κία
νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζρεκαηίδεηαη ε ηαπηφηεηα ησλ έθεβσλ
θξαηνπκέλσλ. Αλαδεηθλχνληαη πνιινί παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδνπλ
ζεκαληηθφ ξφιν. Αλαιχνπκε απηά ηα ζέκαηα, πξνζπαζψληαο, παξάιιεια, λα ζπγθξίλνπκε ηα
απνηειέζκαηά καο κε ηα δεδνκέλα απφ ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία. Παξάιιεια,
επηζπκνχκε λα πξνηείλνπκε ιχζεηο γηα ηελ νκαιφηεξε επαλέληαμε ησλ εθήβσλ ζηελ
θνηλσλία, κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπο.
Σα πξνβιήκαηα θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ, ιφγσ ηεο παξακνλήο ησλ
εθήβσλ ζε ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα, είλαη θαηλφκελα πνπ ρξήδνπλ ζπλερνχο κειέηεο θαη
δηεξεχλεζεο, θαζψο νη άλζξσπνη θαη ε θνηλσλία εμειίζζνληαη θαη, καδί κε απηνχο, θαη ε
λννηξνπία θαη ε πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζπλνδεχεη ηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα, αθνχ
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απνηεινχλ ελεξγά ηκήκαηα ηεο θνηλσλίαο. Ζ Πνιηηεία ζα πξέπεη λα αζρνιεζεί κε κεγαιχηεξε
επαηζζεζία κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα πξνζηαηέςεη θαη ζα βνεζήζεη απηνχο/έο ηνπο/ηηο λένπο/εο.
Σέινο, ε έξεπλά καο εμέιημε ηε γλψζε πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα θαη
επειπηζηνχκε ηα ζπκπεξάζκαηά καο λα απνηειέζνπλ ρξήζηκν εξγαιείν ζε κειινληηθέο
έξεπλεο γηα ηε ζχλζεζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εθήβσλ κέζα ζηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα.

Λέμεηο

θιεηδηά:

ζσθξνληζηηθφ

θαηάζηεκα,

ηαπηφηεηα,

θξαηνχκελνη

εθπαίδεπζε θξαηνπκέλσλ, δηαθνξέο θξαηνπκέλσλ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ
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έθεβνη,
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Abstract
The puberty constitutes a period in our life at which are observed intense sentimental
instability and crowd of conflicts because the biological maturation that takes place. The
changes in the exterior appearance, in the intellectual faculties as well as in the psychological
and sentimental sector are experienced as a process stresses of also concern. The individuals
of this age are called to be adapted fast in the new data and to begin the passage to the adult
reality. It is the period that their decisions can solidify behaviors and habits and create
conditions for their future existence.
However, various maladaptives behaviors as well as pressing requirements of society
for conformity can lead the teens to weakness of integration to the society and choices that
relate with illegal and criminal activities consequently the incarceration in correctional shops.
The eve in correctional shops is a parameter that creates conditions different from those in
which grows the majority of individuals of this age.
This work has as aim to investigate these conditions that influence the configuration of
identity of adolescents of boys and girls that are found inmates in some correctional shop of
reservation in Greece. Via this research, becomes an effort, so that we conceive and we
comprehend this different reality that takes place in the correctional shops of reservation and
we locate those characteristically, that will constitute catalytic importance factors in the
shaping of identity of adolescents of detainees.
In Greece does not exist mixed correctional shop of boys and girls and so the research
was realized with the attendance of 20 boys with mean of age 18,55 years and formal
divergence 0,97 years, that are found in the correctional shop of underage Kassabeteias Volos
and 10 girls with mean of age 18,75 years and formal divergence 0,78 years, that are found in
the correctional shop of underage Elaionas groves Thebes. Our sample emanates from 9
countries and concretely Greece, Albania, Bulgaria, Russia, Palestine, Romania, Holland,
Algeria and Georgia. In our research we used a structured interview with questions closed and
open type. With the closed questions we focused in the collection of data on concrete
questions that we sought from beginning to investigate more in detail. On the contrary, with
the open questions we gave to the participants the possibility and the freedom of reason for
13

developing certain subjects that occupy them also them puzzle more, supplementing him with
words that have sentimental tinge and value. Became effort so that we do not have, simply, a
simple recording of answers in a questionnaire but via her person with person contact with
those teens, we sought and achieved a more essential acquaintance that it escapes from the
usual frames a simple and formal interview.
Objective was they are studied teens on issues as the education before the
imprisonment, but also in the correctional shop, the conditions of reservation, the relations
with the others inmates, relations with the individuals of other sex, the future educational and
professional drawings and becomes a more general comparison of everyday routine which are
living concerning the teens of the same age outside the correctional shops.
The conclusions which we led are various and they can give us important and essential
information in order to we can shape a completed picture for the way that takes shape the
identity of adolescents of detainees. Are elected a lot of factors that appear to play important
role. We analyze these subjects, trying, at the same time, we compare our results with the data
from the existing bibliography. At the same time, we wish to propose solutions for the
smoother rehabilitation of adolescents in the society, afterwards their release.
The problems and the particularities that result, because the eve of adolescents in
correctional shops, are phenomena that require continuous study and investigation, while the
persons and the society develop and, with them, and the mentality and the reality that
accompanies the correctional shops, after they constitute it acts departments of society. The
State will be supposed to deal with bigger sensitivity with the way that will protect and help
those young people.
Finally, our research evolved the knowledge on the particular question and we hope
our conclusions they constitute useful tool in future researches for the composition of identity
of adolescents in the correctional shops.

Words keys: correctional shop, identity, detainees adolescents, education of detainees,
differences of detainees of boys and girls
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Απόδνζε: ν ραξαθηήξαο ηνπ αλζξώπνπ είλαη ην πεπξσκέλν ηνπ
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ΔΙΑΓΩΓΗ

Ζ εθεβεία είλαη κία πεξίνδνο ζηε δσή ηνπ θάζε αλζξψπνπ πνπ μεθηλάεη γχξσ ζηελ ειηθία
ησλ 12-13 εηψλ, δηάζηεκα θαηά ην νπνίν παξαηεξνχληαη νη πξψηεο αιιαγέο ζηε ζσκαηηθή
εκθάληζε θαη ζηνλ ραξαθηήξα. Οη κεηαβνιέο απηέο δηαξθνχλ κέρξη ηελ ειηθία πεξίπνπ ησλ 18
κε 20 εηψλ. Χζηφζν, θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά δελ παίξλνπλ ηελ ηειηθή ηνπο κνξθή πξηλ ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ 21νπ, πεξίπνπ, έηνπο ηεο δσήο ηνπο. Ζ εθεβεία ζεσξείηαη σο κηα
κεηαβαηηθή πεξίνδνο γηα ηελ είζνδν πξνο ηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ. Γελ δηαθξίλεηαη, φκσο,
γηα ηελ θαζνιηθφηεηα θαη ηελ νκνηνγέλεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο, ηα νπνία
δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην θχιν, ην πνιηηηζηηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Οη αιιαγέο
ζηε θπζηνινγία ηνπ ζψκαηνο ζπλνδεχνληαη απφ ςπρνινγηθέο αιιαγέο. Σν άηνκν δηαλχεη κηα
πεξίνδν θαηά ηελ νπνία είλαη, ηαπηφρξνλα, παηδί θαη ελήιηθνο. Αξρίδεη λα αηζζάλεηαη άηξσην,
ηζρπξφ θαη ηθαλφ λα θαηαθέξεη ηα πάληα θαη γηα απηφ πξνβαίλεη ζε παξάηνικεο, γηα ηε
ζσκαηηθή θαη λνεηηθή ηνπ ειηθία, ελέξγεηεο. Μέζσ απηψλ ησλ ελεξγεηψλ αξρίδεη λα
εθδειψλεη ηελ ακθηζβήηεζε θαη ηελ πεξηθξφλεζή ηνπ/ηεο γηα θάζε ηη πνπ δηαδξακαηίδεηαη
γχξσ ηνπ/ηεο ζπρλά κε ηξφπν πξνθιεηηθφ θαη επηζεηηθφ. Δπηπιένλ, νη δηάθνξεο ελδνςπρηθέο
ζπγθξνχζεηο θαη νη αληηπαξαζέζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε ζρέζε κε ην νηθνγελεηαθφ θαη ην
επξχηεξν πεξηβαιινληηθφ πιαίζην επηβαξχλνπλ ηελ θαηάζηαζε.
ηελ εθεβεία επηηειείηαη ε δηακφξθσζε ησλ εζηθψλ αμηψλ, ησλ θνηλσληθψλ ζηάζεσλ θαη
ησλ κειινληηθψλ επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ. Απηφ νδεγεί ηνπο/ηηο έθεβνπο/εο λα
πεηξακαηίδνληαη κε δηάθνξα ζηπι, λα γλσξίδνπλ δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο θαη λα δηεξεπλνχλ
πνηθίια ελδηαθέξνληα. Απηή ε δηεξεχλεζε θαη αλαδήηεζε είλαη απαξαίηεηεο γηα λα κπνξέζεη
λα εδξαηψζεη ηελ απηνλνκία ηνπ/ηεο θαη λα ζπλζέζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηαπηφηεηαο
ηνπ/ηεο. Μέζα απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο αξρίδνπλ λα δεκηνπξγνχλ κηα πεξηζζφηεξν κφληκε
θαη ζηαζεξή αληίιεςε ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη λα πηνζεηνχλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη αμίεο.
Χζηφζν, ε εθεβεία απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ηαξαρψδε πεξίνδν ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ κε
βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηηο δηακάρεο κε πξφζσπα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ νπνηαδήπνηε κνξθή
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εμνπζίαο, φπσο είλαη νη γνλείο θαη νη δάζθαινη, ηελ έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα θαη ηελ
ηαρχηαηε θνηλσληθή αλαπξνζαξκνγή ησλ αηφκσλ. Ο ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ
ζηελ πνξεία θνηλσληθνπνίεζεο ησλ εθήβσλ ζπλερψο κεηψλεηαη θαζψο αδπλαηνχλ λα
επηηεξήζνπλ, πφζν κάιινλ λα ζπκβνπιεχζνπλ ζσζηά ηνπο/ηηο έθεβνπο/εο. Οη έθεβνη/εο
αληηδξνχλ ζε θάζε πξνζπάζεηα θαζνδήγεζεο ή, φπσο απηνί/έο ζεσξνχλ, ρεηξαγψγεζεο ηνπο
απφ άιινπο θαη επαλαζηαηνχλ.
Σαπηφρξνλα, νη ξαγδαίεο θνηλσληθέο αιιαγέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε ζεζκψλ θαη
νινθιεξσκέλσλ λνκνζεηηθψλ κέηξσλ επηθνξηίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ εθήβσλ. Ζ
νηθνλνκηθή θξίζε κε ηελ, παξάιιειε, δηάβξσζε ησλ παξαδνζηαθψλ αμηψλ θαη ζεζκψλ
θαηεπζχλεη ηνπο/ηηο έθεβνη/εο πξνο ηελ αλαδήηεζε λέσλ πεξηβαιιφλησλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη
απφ πεξηζζφηεξε θαηαλφεζε θαη αλεθηηθφηεηα. Έηζη θαηαθεχγνπλ ζε νκάδεο ζπλνκειίθσλ ή
άιιεο ηδηαίηεξεο νκάδεο πνπ επηδηψθνπλ λα εθδειψζνπλ ηελ αληίζεζε ηνπο ζηηο ππάξρνπζεο
ζπλζήθεο

κέζσ

παξαβαηηθψλ

ζπκπεξηθνξψλ

πνπ

πεξηιακβάλνπλ

βία,

επηζεηηθέο

ζπκπεξηθνξέο θαη θινπέο εληζρχνληαο, ηαπηφρξνλα, ηελ ηάζε ηνπο γηα απνθιίλνπζεο
ζπκπεξηθνξέο. Ζ επηινγή ησλ παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, σο ζηνηρείν πνπ κπνξεί,
επηπιένλ, λα ελδπλακψζεη ηελ απηνεηθφλα θαη ηελ απηναμία ηνπ/εο, απνδεηθλχεηαη πσο είλαη
κηα εχθνιε θαηάιεμε. Μέζσ ησλ ζπκπεξηθνξψλ απηψλ, ε πξφζθαηξε απφθηεζε δχλακεο θαη
πιηθψλ πφξσλ είλαη ηθαλέο λα δψζνπλ εξεζίζκαηα γηα πεξαηηέξσ ζπλέρηζε απηψλ.
Χο θπζηνινγηθφ επαθφινπζν, ν/ε έθεβνο/ε θαηαιήγεη ζε θάπνην ζσθξνληζηηθφ
θαηάζηεκα θξάηεζεο γηα λα εθηίζεη ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπεη ν πνηληθφο λνκνζέηεο γηα ηηο
παξαβαηηθέο ηνπ ζπκπεξηθνξέο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ηαπηφηεηα ησλ εθήβσλ
επεξεάδεηαη ζεκαληηθά θαζψο, πιένλ ν/ε έθεβνο/ε είλαη αλαγθαζκέλνο λα αιιάμεη εληειψο
ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ/ηεο, δηαβηψληαο κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ δελ ην επέιεμε, κε
άιια άηνκα πνπ δελ ηα γλσξίδεη θαη ζε θαηαζηάζεηο πνπ δελ ηαηξηάδνπλ νχηε κε ηελ ειηθία
ηνπ/ηεο νχηε κε ην πξνυπάξρνλ πιαίζην δσήο ηνπ/ηεο.
Ο/ε έθεβνο/ε ζηηγκαηίδεηαη σο παξαβάηεο ηνπ λφκνπ. Ο ζηηγκαηηζκφο απηφο ηνπ αθαηξεί
ηελ φπνηα δηάζεζε βειηίσζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ/ηεο, ειινρεχνληαο πάληα ηνλ θίλδπλν
ελζηεξληζκνχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηνλ/ηελ ζπλνδεχνπλ θαη επηβεβαηψλνληαο κηα κνξθή
απηνεθπιεξνχκελεο πξνθεηείαο. Ζ πξαθηηθή ηεο θπιάθηζεο ζηεξεί ηε δπλαηφηεηα
επαλαδηαπξαγκάηεπζεο θαη επαλφξζσζεο ηεο παξαπησκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ έιιεηςε
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θαηάιιειεο ππνδνκήο ησλ πξνγξακκάησλ θπιάθηζεο θαζψο θαη ε απνπζία γεληθφηεξνπ
ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο ππεχζπλνπο θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε αξηηφηεξσλ ζπλζεθψλ
θξάηεζεο απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ πξνζπάζεηα αλαζπγθξφηεζεο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ
εθήβσλ. Σα απνηειέζκαηα απνηππψλνληαη πάλσ ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ/ηεο εθήβνπ/εο.
Απηφ απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο καδί κε
ηελ αλάγθε αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ κέζα ζηα ζσθξνληζηηθά
θαηαζηήκαηα θαζψο θαη ηελ εμεχξεζε κφληκσλ ιχζεσλ πνπ ζα ηθαλνπνηνχλ ηνπο/ηηο
εθήβνπο/εο θαη δε ζα πεξηνξίδνπλ ηελ ελεξγεηηθφηεηα θαη ην πάζνο πνπ πεγάδεη απφ ηελ
ειηθία ηνπο. Ζ έκθαζε ζηα λεαξά άηνκα είλαη πξνθαλήο. Απνηεινχλ ηε βάζε θαη ην κέιινλ
ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο. Πξέπεη λα ζηεξηρζνχλ θαη λα ηνπο δνζνχλ φιεο εθείλεο νη επθαηξίεο
πνπ ηνπο αληηζηνηρνχλ γηα ηε βειηίσζε θαη εμέιημε ηνπο. Δάλ απηνί παξακείλνπλ ζηάζηκνη θαη
ρσξίο θαηλνχξηεο ηδέεο ηφηε, θαηά αληίζηνηρν ηξφπν, ε ίδηα ε θνηλσλία ζα παξακείλεη ζηάζηκε.
Οη ζηφρνη ηεο έξεπλαο καο είλαη λα κπνξέζνπκε λα δηαπηζηψζνπκε πσο νη ζπλζήθεο
θξάηεζεο ζε έλα ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα επεξεάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηαπηφηεηαο
ησλ εθήβσλ. Θέινπκε λα εληνπίζνπκε εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ ην ζηάηνπο
ηεο ηαπηφηεηαο αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ κέζα ζηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα. θνπφο καο
είλαη λα δηεξεπλήζνπκε εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηε θπζηνινγηθή
αλάπηπμε ηεο ηαπηφηεηαο θαζψο θαη εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα σζήζνπλ ηνπο/ηηο
εθήβνπο πξνο ηε ζεηηθή αιιαγή. Πξνζπαζήζακε λα αληηιεθζνχκε θαη λα θαηαλνήζνπκε ηελ
θαζεκεξηλφηεηα ησλ εθήβσλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηή.
Θειήζακε λα κεηαθέξνπκε ηηο απφςεηο ησλ εθήβσλ γηα δεηήκαηα, φπσο ε νηθνγέλεηα, ε
ζρνιηθή εθπαίδεπζε, ε ζξεζθεία, νη ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο/εο ζπγθξαηνχκελνπο/εο θαη
ηα άηνκα ηνπ αληίζεηνπ θχινπ.
Δπεηδή ε ςπρνζχλζεζε αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ είλαη, εθ θχζεσο, δηαθνξεηηθή,
επηδηψθνπκε λα δηαπηζηψζνπκε πσο ηα άηνκα ηνπ θάζε θχινπ αληηιακβάλνληαη ηηο δηάθνξεο
θαηαζηάζεηο θαη πσο απηέο ηνπο/ηηο επεξεάδνπλ. ε πνηνπο ηνκείο εκθαλίδνπλ νκνηφηεηεο θαη
ζε πνηνπο δηαθνξέο. Μέζα ζηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα αγφξηα θαη θνξίηζηα δέρνληαη
επηδξάζεηο πνπ ηνπο δεκηνπξγνχλ βηψκαηα αληίζηνηρα ηνπ θχινπ ηνπο. Δλδηαθέξνλ
παξνπζηάδεη, κέζα απφ ηε ζχγθξηζε αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ, θαη ε πξννπηηθή λα
δηεξεπλήζνπκε γεληθφηεξα ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα ζηα
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νπνία δηαβηνχλ. Ο λνκνζέηεο δελ φξηζε δηαθνξεηηθφ ηξφπν έθηηζεο ησλ πνηλψλ ζηέξεζεο ηεο
ειεπζεξίαο κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ παξά κφλν μερσξηζηά θαηαζηήκαηα θξάηεζεο.
Δπηπιένλ, επεηδή νη έθεβνη/εο βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ ζηαδίσλ ηεο αζσφηεηαο ηεο
παηδηθήο ειηθίαο θαη ησλ ζηαδίσλ ηεο επζχλεο ηεο ελειηθίσζεο, πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ηνλ
εαπηφ ηνπο, πνηνη/εο είλαη θαη πνηεο είλαη νη δπλαηφηεηεο ηνπο, δελ είλαη ζε ζέζε λα
δηαρεηξηζηνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ νκαιά ζε νπνηαδήπνηε κνξθή θπιάθηζεο. Απηφ
επηθέξεη πξνβιεκαηηζκνχο θαη εξσηήκαηα γηα ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο κέηξσλ ζηέξεζεο
ηεο ειεπζεξίαο σο ηηκσξεηηθφ κέζν κηαο παξαβαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ηνρεχνπκε, ινηπφλ,
ζηελ αλαδήηεζε πξνηάζεσλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κέηξσλ απηψλ κε ιχζεηο πνπ ζα
έρνπλ,

αθελφο,

ηηκσξεηηθφ

ραξαθηήξα

αιιά,

αθεηέξνπ,

ζα

είλαη

πεξηζζφηεξν

απνηειεζκαηηθέο, θαη ζα επηηεινχλ ην βαζηθφ ζθνπφ ησλ πνηλψλ, δειαδή ην ζσθξνληζκφ.
Αλαδεηνχκε ιχζεηο πνπ ζα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο/ζηηο έθεβνπο/εο λα δείμνπλ φηη
ζέινπλ λα επαλνξζψζνπλ ηα ιάζε πνπ έθαλαλ θαη έρνπλ πξαγκαηηθά κεηαληψζεη. Παξάιιεια,
νπνηνδήπνηε ηέηνηνπ είδνπο κέηξν ζηνρεχεη ζηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ζηηγκαηηζκνχ εηο
βάξνο ησλ λεαξψλ παξαβαηψλ.
Χζηφζν, επεηδή ε χπαξμε κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο θπιάθηζεο κπνξεί λα ππάξρνπλ
αιιά λα κελ είλαη, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, εθηθηή ε εθαξκνγή ηνπο, επηζπκνχκε λα
αλαδεηήζνπκε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο θαζψο θαη
γηα ηελ θαιχηεξε κεηάβαζε θαη πην νκαιή πξνζαξκνγή ησλ εθήβσλ απφ ηελ θνηλσλία ηεο
θπιαθήο ζηελ θνηλσλία έμσ απφ απηή κεηά ηελ έθηηζε ηεο πνηλήο ηνπο. Οη πξνθαηαιήςεηο
είλαη πνιχ ηζρπξέο θαη νη δπζθνιίεο πνπ ζα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη ην θάζε άηνκν, κεηά ηελ
απνθπιάθηζε ηνπ, είλαη κεγάιεο. Ζ αδπλακία θαηάιιειεο θαη επαξθνχο αληηκεηψπηζεο ηνπο
δχλαηαη λα απμήζεη ηελ πηζαλφηεηα ελαζρφιεζεο ηνπο κε λέεο παξαβαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
θαη θαη’ επέθηαζε ηε κειινληηθή επηζηξνθή ηνπο ζε θάπνην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα
θξάηεζεο.
Δπεηδή ε ζπδήηεζε πνπ αθνξά ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ
παξαβαηηθψλ πξάμεσλ κφλν αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα κπνξεί λα επηθέξεη, ζειήζακε λα
παξνπζηάζνπκε θαη κηα αίζζεζε ειπίδαο θαη ζεηηθήο δηάζεζεο πνπ πεγάδεη απφ ηνπο/ηηο
έθεβνπο/εο. Οη έθεβνη/εο ξσηήζεθαλ γηα ηα κειινληηθά ηνπο ζρέδηα κεηά ηελ απνθπιάθηζε
ηνπο ζε ζρέζε κε ζπνπδέο, επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο θαη ηελ πξννπηηθή δεκηνπξγίαο δηθηάο
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ηνπο νηθνγέλεηαο. θφπηκα νη εξσηήζεηο απηέο ηέζεθαλ ζην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηαηί
ζέιακε απηφλ ηνλ ηφλν αηζηνδνμίαο λα ηνλ εθιάβνπλ θαη νη έθεβνη/εο. ηφρνο καο ήηαλ λα
θξαηήζνπλ ηελ ειπίδα γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ σο βάζε γηα λα αθήζνπλ πίζσ ηνπο ηα ιάζε
θαη ηηο δπζηνθίεο πνπ έρνπλ βηψζεη θαη λα πξνζπαζήζνπλ γηα ηε βειηίσζή ηνπο.
Ζ έξεπλα καο δελ πεξηνξίζηεθε ζηελ απιή θαηαγξαθή κηαο πξαγκαηηθφηεηαο αιιά
αλαιψζεθε ζηελ πξνζπάζεηα λα αηζζαλζνχκε ηνλ παικφ ησλ εθήβσλ θαη λα αληηιεθζνχκε
ηελ νπηηθή γσλία απφ ηελ νπνία αηελίδνπλ ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη. Γηα απηφ
θξίζεθε αλαγθαία ε παξνπζία καο ζηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα θαη ε πξνζπάζεηα λα
θαηαγξάςνπκε εθ ησλ έζσ ην πψο δηαβηνχλ νη έθεβνη/εο. Δπηπιένλ, ε πξφζσπν κε πξφζσπν
επαθή καδί ηνπο καο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα ζρεκαηίζνπκε ηδία άπνςε γηα ην ραξαθηήξα
ησλ εθήβσλ. Οη εληππψζεηο απηέο παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά απφ ηηο εκπεηξίεο ησλ εθήβσλ,
αξρηθά, γηα λα κελ δεκηνπξγεζεί θίλδπλνο ζπζρέηηζεο ηνπο θαη πηζαλήο ζχγθξηζεο ηνπο,
γεγνλφο πνπ ζα ήηαλ άζηνρν θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο πξνζέζεηο καο. Καηά δεχηεξν ιφγν,
γηα ηελ απνθπγή ηεο πηζαλφηεηαο κεξνιεπηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ
ζπλειέγεζαλ απφ ηνπο εθήβνπο ηφζν απφ ηνλ ππνθαηλφκελν φζν θαη απφ ηνλ αλαγλψζηε.
Οινθιεξψλνληαο ηελ εηζαγσγή ζα ζέιακε λα παξνπζηάζνπκε ηε δνκή απηήο ηεο
εξγαζίαο θαη ηα δεηήκαηα κε ηα νπνία ζα αζρνιεζνχκε θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα
εληξπθήζνπκε. ην πξψην θεθάιαην μεθηλάκε κε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ έλλνηα ηεο
θπιαθήο θαη πσο εμειίρζεθε ζηελ πνξεία ησλ εηψλ θαζψο θαη ηα δεδνκέλα πνπ επηθξαηνχλ
ζηηο κέξεο καο ζηνλ Διιεληθφ ρψξν. Γίλεηαη αλαθνξά ζην ξφιν πνπ έπαημαλ ε εθθιεζία θαη
νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ εκθάληζε ηνπ ζεζκνχ ηεο θπιαθήο. ηε ζπλέρεηα ζα
αλαθεξζνχκε ζην βαζηθφ ξφιν πνπ ζα έπξεπε λα επηηειεί ε θπιαθή, δειαδή, ζην
ζσθξνληζκφ θαζψο θαη ζηνπο ιφγνπο πνπ απηφ δελ πινπνηείηαη ζηελ πξάμε. Παξάιιεια ζα
επηζεκάλνπκε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ζσθξνληζκνχ πνπ επηθξαηνχλ θαη ζα αλαιχζνπκε ηνπο
ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ζπκκφξθσζεο ζηνπο παξεθθιίλνληεο ρσξίο λα απνθφπηνληαη απφ ην
ειεχζεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. ην θεθάιαην απηφ ζα έρνπκε ηελ πξψηε πξνζέγγηζε ησλ
αλήιηθσλ παξαβαηψλ αλαιχνληαο ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπεη ην Γίθαην αλήιηθσλ παξαβαηψλ
γηα ηε δηάπξαμε παξαβαηηθψλ πξάμεσλ. Δπηπιένλ, ζα επηδηψμνπκε λα δψζνπκε κηα εηθφλα
φζνλ αθνξά ηηο δπλαηφηεηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο άζθεζεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ
δηθαησκάησλ, ηελ ππνθνπιηνχξα πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ησλ θξαηνπκέλσλ θαη,
γεληθφηεξα, ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ επηθξαηεί κέζα ζηα
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ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα. Σέινο, θάλνπκε κηα πξψηε απφπεηξα αμηνιφγεζεο ηνπ
ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο.
ην δεχηεξν θεθάιαην ζα νξίζνπκε ηελ έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο θαη ζα παξνπζηάζνπκε
ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο ηξφπνπο ζθέςεο πνπ ν/ε έθεβνο/ε ρξεζηκνπνηεί γηα λα δηεξεπλήζεη
θαη λα δεζκεπηεί σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ/ηεο. ην ζεκείν απηφ ζα
θάλνπκε κηα πξψηε πξνζέγγηζε ησλ εθήβσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε ζσθξνληζηηθά
θαηαζηήκαηα θαη ζην θαηά πφζν ε παξακνλή ηνπο ζε απηά επεξεάδεη ηελ πξνζσπηθφηεηα
ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ζα πεξηγξάςνπκε δηάθνξα είδε ηαπηνηήησλ ηα νπνία απνηεινχλ
επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο ζπλνιηθήο ηαπηφηεηαο ησλ αλζξψπσλ. Παξνπζηάδνπκε ηελ
πξνζσπηθή, ηελ θνηλσληθή, ηελ εζληθή, ηελ πνιηηηζκηθή θαη ηε ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα. Ζ
ζπλνιηθή ηαπηφηεηα πξνθχπηεη σο ζπλέπεηα αιιειεπίδξαζεο απηψλ. Δπηπξφζζεηα, ζα
κειεηήζνπκε ην πεξηερφκελν θαη ην ζπγθείκελν ηεο ηαπηφηεηαο θαη ζα αλαιχζνπκε ηα
ηέζζεξα πεξηβαιινληηθά επίπεδα ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ςπρνζχλζεζε
ηνπο, δειαδή, ην κηθξνζχζηεκα, ην κεζνζχζηεκα, ην εμσζχζηεκα θαη ην καθξνζχζηεκα.
Δηδηθφηεξα, ζα αλαθεξζνχκε ζηελ νηθνγέλεηα, ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε, ηνπο ζπλνκήιηθνπο
θαη ηνπο ζπγθξαηνχκελνπο, ηηο αμίεο θαη ζεζκνχο ηεο θνηλσλίαο θαζψο θαη γηα ηνπο
νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο. Δπηπιένλ, κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπκε
ζπιιέμεη ζα θάλνπκε κηα πξψηε αμηνιφγεζε ησλ ζσθξνληζηηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη ζα
αλαιχζνπκε ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηε ζπνπδαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο παξνχζαο
έξεπλαο.
ην ηξίην θεθάιαην αλαθεξφκαζηε ζηε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο. Πξψηα, ζα πεξηγξάςνπκε ην ζθνπφ πνπ δηεμάγεηαη ε έξεπλα
θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζα επηδηψμνπκε λα απαληήζνπκε θαη, ζηε ζπλέρεηα, ηηο
ππνζέζεηο πνπ δηαηππψλνπκε κε βάζε ηα δεδνκέλα ησλ εξεπλψλ θαη ηεο βηβιηνγξαθίαο καο.
Μεηά δίλνπκε θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ δείγκαηνο θαη γηα ηα
εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο. Οινθιεξψλνληαο ην
θεθάιαην δίλνπκε θάπνηα ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ζρεηηθή άδεηα πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο έξεπλαο θαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θαζψο,
επίζεο, θαη γηα ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ.
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ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνπκε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ζπκκεηερφλησλ δίλνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ειηθία ηνπο, ηε ρψξα θαηαγσγήο, ηελ
νκηινχκελε γιψζζα θαη ηε ζξεζθεία. Αξρηθά, αλαθεξφκαζηε μερσξηζηά γηα ηα άηνκα ηνπ
θάζε θχινπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλνιηθά γηα φια ηα άηνκα. Δλ ζπλερεία, πξνζπαζνχκε λα
δεκηνπξγήζνπκε κηα εηθφλα γηα ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπο θαη ηα δηαθφξσλ εηδψλ
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ πξηλ ηελ θπιάθηζε ηνπο θαη γηα ηζηνξηθφ πνπ ηνπο νδήγεζε
ζε ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα. Δπηπιένλ, δίλνπκε ζηνηρεία γηα ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε πνπ
έρνπλ ιάβεη νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο πξηλ ηε θπιάθηζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο
ηνπο κέζα ζην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα θαζψο θαη ην επίπεδν ζπνπδψλ πνπ θαηέρνπλ.
Παξάιιεια επηδηψθνπκε λα παξνπζηάζνπκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη κέζα ζην
ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα απφ ηε κεξηά πνπ ηελ αληηκεησπίδνπλ νη έθεβνη/εο θάλνληαο,
ηδηαίηεξε κλεία, ζηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο, ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο/εο
ζπγθξαηνχκελνπο/εο ηνπο θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηα άηνκα ηνπ αληίζεηνπ θχινπ.
Πξνζπαζνχκε λα δψζνπκε έκθαζε ζηηο ζρέζεηο κε άηνκα ηνπ αληίζεηνπ θχινπ γηαηί απηφ
αθνξά θαηαζηάζεηο πνπ νη έθεβνη/εο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ κεηά ηε θπιάθηζε ηνπο.
ην ηέινο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ αλαθεξφκαζηε ζηα επαγγεικαηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ γηα ην
κέιινλ κεηά ηελ απνθπιάθηζε ηνπο επηζπκψληαο λα κάζνπκε ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπο θαη
πνηα άηνκα ηνπο επεξέαζαλ ζηηο απνθάζεηο ηνπο θαη, επηπξφζζεηα, ηηο πξνζδνθίεο ησλ γνληψλ
ηνπο γηα απηνχο.
ην πέκπην θεθάιαην ζπλερίδνπκε ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπκε ζπιιέμεη
απφ ηηο απαληήζεηο ζηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ ζπκκεηερφλησλ αιιά εζηηάδνπκε πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο απάληεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ ζέζακε ζην ηξίην θεθάιαην.
Δδψ νη αλαθνξέο καο νδεγνχληαη πεξηζζφηεξν πξνο απηφ ην ζηνηρείν πνπ απνηειεί ην
αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, δειαδή, ηελ ηαπηφηεηα ησλ εθήβσλ κέζα ζην ζσθξνληζηηθφ
θαηάζηεκα. Θέινπκε λα κειεηήζνπκε εθηελέζηεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη ε ηαπηφηεηα
ηνπο, ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε θαη ηνπο
παξάγνληεο πνπ είλαη ηθαλνί γηα λα σζήζνπλ ηνπο αλήιηθνπο παξαβάηεο ζε κηα ζεηηθή
αιιαγή. Σαπηφρξνλα, ζέινπκε λα δηεξεπλήζνπκε εάλ ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ
ηαπηνηήησλ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ θαη ζε πνηνπο παξάγνληεο παξαηεξνχληαη απηέο.
ην έθην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε κηα ζπλνιηθή ζχλνςε
φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπκε θαη φισλ ησλ απνηειεζκάησλ πνπ έρνπκε θαηαιήμεη θαη λα
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νδεγεζνχκε ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξεπλάο καο ζπγθξίλνληαο ηα κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ
έρνπλ πξνθχςεη απφ παξφκνηεο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην παξειζφλ.
Οινθιεξψλνληαο ην θεθάιαην απηφ θαη πεγαίλνληαο πξνο ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ζα
αζρνιεζνχκε θαη ζα αλαπηχμνπκε ηνπ ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ζεσξνχκε φηη έρεη πξνζζέζεη έλα
ιηζαξάθη γλψζεο ε παξνχζα έξεπλα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. Σέινο, ζα
ζέζνπκε πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα ψζηε λα επεθηαζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ
πξνέθπςαλ ζε άιινπο ηνκείο ή λα δηεξεπλεζεί εηδηθφηεξα θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν πνπ,
πηζαλφλ, λα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη κεγαιχηεξν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ. Γηαηί ε έξεπλα θαη
ε γλψζε δελ πξέπεη λα ζηακαηνχλ πνηέ αιιά πάληα πξέπεη λα δίλνπλ εξεζίζκαηα γηα
πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε θαη θαηλνχξηα γλψζε.
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Κεθάιαην 1: σθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα εθήβσλ

1.1 ύληνκε αλαθνξά γηα ηνλ ζεζκό ηεο θπιαθήο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ
Δπξώπε
Ζ θπιαθή σο ηφπνο εθηέιεζεο πνηλήο είλαη ζεζκφο πξφζθαηνο θαη παξάιιεινο κε ηελ
εκθάληζε ηνπ λεσηεξηθνχ θξάηνπο. Ζ δηαδεδνκέλε ρξήζε ηεο θπιαθήο σο κέζν εθηέιεζεο
ηεο ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλήο άξρηζε απφ ηνλ 19Ο αηψλα θαη έπεηηα, κε ηελ επηξξνή
πνπ άζθεζαλ θηιφζνθνη ηνπ δηαθσηηζκνχ (Giddens, 2002

Υάτδνπ, 2003). Ζ Γαιιηθή

Δπαλάζηαζε σο έλα ηζηνξηθφ θαη πνιηηηθφ γεγνλφο πνπ εμέθξαδε ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο
ζπλζήθεο πνπ αλέδεημαλ ηελ αζηηθή ηάμε σο θπξίαξρε, φπσο θαη ην ηδενινγηθφ ζεκέιην ηεο
πνπ αθνξνχζε ηελ πξνζηαζία ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο, νδήγεζε ζε έλα πνηληθφ ζχζηεκα
πξνο ην αλζξσπηζηηθφηεξν θαη κε ζαθή ηάζε εγθαηάιεηςεο ζσκαηηθψλ πνηλψλ ή ζαλαηηθψλ
πνηλψλ πνπ ίζρπαλ λσξίηεξα (Φαξζεδάθεο, 1990). Πξηλ απφ απηή ηελ πεξίνδν νη θπιαθέο
ρξεζίκεπαλ σο ππνθαηάζηαην ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ηνπνζέηεζε
ηνπ/ηεο ηηκσξεκέλνπ/εο ζε άζιηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο πνπ ζήκαηλαλ ηε βέβαηε θπζηθή
εμφλησζε ηνπ/ηεο ή σο βνεζεηηθφ κέζν ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο πνπ ππνδερφηαλ ηνπο
κειινζάλαηνπο κέρξη εθηειέζεσλ ηεο πνηλήο (Foucault, 2008). Δίλαη θαλεξφ, απφ ηελ εμέιημε
ησλ πνηληθψλ ζπζηεκάησλ, φηη απηά πάληα δηακνξθψλνληαλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο
θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ ίζρπαλ θάζε θνξά.
Παξάιιεια, πέξα απφ ηνπο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο ζπζρεηηζκνχο θαη ηε θηινζνθία
ηνπ δηαθσηηζκνχ, ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ εκθάληζε ηνπ ζεζκνχ ηεο θπιαθήο είρε θαη ε
εθθιεζία. Σν θαλνληθφ δίθαην ηεο δπηηθήο εθθιεζίαο ζεσξνχζε ηελ αληηθνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά σο ακάξηεκα θαη ηνλ/ηελ εγθιεκαηία σο ακαξησιφ/ή πνπ έπξεπε λα ηνλ/ηελ
επαλαθέξεη ζηνλ ίζην δξφκν κε ηε κφλσζε θαη ηελ ηηκσξία (Winfried, 1983). Καηά ηηο
εθθιεζηαζηηθέο αληηιήςεηο, ν εγθιεηζκφο δηεπθνιχλεη ηελ πεξηζπιινγή θαη ηελ επηθνηλσλία
κε ηνλ Θεφ. Απηφ ζπληειεί ζην λα αηζζαλζεί ηχςεηο ν/ε ακαξησιφο/ή, λα κεηαληψζεη θαη λα
εμηιεσζεί (Λακπξνπνχινπ, 2000). Σν 1690 ν Γάιινο βελεδεθηηλφο κνλαρφο Madillon
δεκνζίεπζε ην έξγν ηνπ «θέςεηο πάλσ ζηηο εθθιεζηαζηηθέο θπιαθέο». Μέζα απφ απηφ ην
29

έξγν ν Madillon θαηήγγεηιε ην απνκνλσηηθφ ζχζηεκα ππνζηεξίδνληαο φηη ε απνκφλσζε δελ
επηθέξεη βειηίσζε θαη εηζεγείηαη δηάθνξεο βειηηψζεηο ζην κέρξη ηφηε εθαξκνδφκελν ηξφπν
κεηαρείξηζεο ησλ θξαηνπκέλσλ, φπσο ηελ θαζηέξσζε ηεο εξγαζίαο ησλ θξαηνχκελσλ θαη ησλ
επηζθέςεσλ ζε απηνχο, θαζψο θαη ηε ιήςε κέηξσλ πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηνπο φξνπο πγηεηλήο
δηαβίσζεο (Cusson & αγθνπλίδνπ-Γαζθαιάθε, 2002 Αξρηκαλδξίηνπ, 2000). Οη αξρέο πνπ
δηαθήξπμε ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαη ζπγθεθξηκέλα ε ηνπνζέηεζε ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο
ζηε θνξπθή ηεο αμηνινγηθήο θιίκαθαο ησλ αγαζψλ ηνπ πξνζψπνπ παγίσζε ηε ζηεξεηηθή
πνηλή ηεο ειεπζεξίαο ζαλ ηε ζπνπδαηφηεξε ζην ζχζηεκα ησλ πνηληθψλ θπξψζεσλ (Αιεμηάδεο,
2001 Πηηζειιά, 2002). Απφ ηφηε ε θπιαθή γεληθεχεηαη ζαλ ηφπνο εθηέιεζεο πνηλήο.
Παξάιιεια, νη γεληθφηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ
χζηεξα απφ ηνπο δηαξθείο πνιέκνπο θαη ηηο εζσηεξηθέο αλαηαξαρέο ζηελ Δπξψπε, επεξέαζαλ
ζεκαληηθά ηε κνξθή ηεο ηηκσξίαο. Ζ εξγαζία γίλεηαη ην χζηαην κέζν ηεο αλακφξθσζεο θαη
φρη ε ηηκσξία (Digneffe, 2000). Ζ έιιεηςε εξγαηηθψλ ρεξηψλ, ε νηθνλνκηθή αθκή ιφγσ ησλ
λέσλ αγνξψλ θαη ε εμάπισζε ηνπ Πξνηεζηαληηζκνχ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ ππνρψξεζε ηεο
ρξήζεο ηεο ζσκαηηθήο θαη ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο θαη ηελ ππνθαηάζηαζή ηεο κε ηε ζηεξεηηθή
ηεο ειεπζεξίαο πνηλή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαζίαο ησλ θαηαδίθσλ
(Λακπξνπνχινπ, 2000).
ηελ Διιάδα ε νξγάλσζε ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη ζηηο γεληθέο
αξρέο πνπ ηίζεληαη απφ ην χληαγκα, ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο, ηνπο λφκνπο θαη ηα Πξνεδξηθά
Γηαηάγκαηα θαζψο θαη ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπο, κε ζεκειηψδε λφκν
ηνλ ηζρχνληα σθξνληζηηθφ Κψδηθα (πηλέιιε & Κνπξάθεο, 1995). Οη γεληθέο αξρέο
αθνξνχλ ηνπο θαλφλεο εθηέιεζεο ησλ πνηλψλ θαη κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηεο ειεπζεξίαο,
φπσο απηέο επηβάιινληαη απφ ηα αξκφδηα Γηθαζηήξηα θαη ηε κεηαρείξηζε ησλ θξαηνπκέλσλ
ζηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο (Παλνχζεο, 1998). Απαξαβίαζηεο αξρέο ζηελ εθαξκνγή ησλ
αλσηέξσ θαλφλσλ απνηεινχλ ε λνκηκφηεηα θαη ε ηζφηεηα ζηε κεηαρείξηζε ησλ θξαηνπκέλσλ,
ν ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ ησλ θξαηνπκέλσλ πνπ ηνπο αλαγλσξίδεη ν λφκνο θαη ε έλλνκε
πξνζηαζία ηνπο. ήκεξα, ε γξακκή πνπ αθνινπζείηαη απφ ην σθξνληζηηθφ Κψδηθα γηα ηηο
ειιεληθέο θπιαθέο βξίζθεηαη ζην άξζξν 10 πνπ νξίδεη: «Οη ζηεξνύκελνη ηεο πξνζσπηθήο
απηώλ ειεπζεξίαο θξαηνύληαη αλαιόγσο ηνπ ζθνπνύ θαη ηεο δηάξθεηαο ηεο θξαηήζεσο...» θαη
νξίδνληαη ηα δηάθνξα είδε ζσθξνληζηηθψλ ηδξπκάησλ (Κνπξάθεο, 1999 Μαγγαλάο & Λάδνπ,
1998).
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1.2 Ο ζσθξνληζηηθόο ξόινο ηεο θπιαθήο
Ζ επηζηήκε ηεο ζσθξνληζηηθήο γλψξηζε κηα δηεχξπλζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θαη
έπαςε λα είλαη απιψο ε επηζηήκε ησλ πνηλψλ θαηά ηεο ειεπζεξίαο θαη ησλ θπιαθψλ. Ο
ζθνπφο ζηνλ νπνίν απνβιέπεη ε πνηληθή θχξσζε δηεπξχλζεθε θαη ελψ, αξρηθά, ν ζθνπφο
απηφο ζπλπθαηλφηαλ κε ηδέεο αληαπνδφζεσο ή θαηαλαγθαζηηθνχ «ζσθξνληζκνχ» ησλ
δξαζηψλ, απέθηεζε κε ηελ επίδξαζε λεψηεξσλ αληηιήςεσλ, αλζξσπηζηηθφηεξν πεξηερφκελν
γηα εζηθή βειηίσζε θαη επαλέληαμε ησλ εγθιεκαηηψλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν (Κνπξάθεο,
2005 Αξρηκαλδξίηνπ, 2000). Πιένλ πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ ζσθξνληζηηθψλ θαηαζηεκάησλ
δελ είλαη ε ηηκσξία αιιά ν ζσθξνληζκφο. Ο/ε θξαηνχκελνο/ε πξέπεη λα βγεη απφ ην ίδξπκα
θξάηεζεο θαιχηεξνο/ε θαη φρη ρεηξφηεξνο/ε (Πηηζειιά, 2002). Ζ παξαβαηηθή πξάμε πνπ
δηεπξάρζε δελ πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε ηνλ αηψλην ζηηγκαηηζκφ ηνπ/ηεο θαη κε ηελ
παξεκπφδηζε ηεο θνηλσληθήο ηνπ/ηεο αλάπηπμεο. Θα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ πσο θάηη
ηέηνην ζα θέξεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο φρη κφλν ζηνλ/ζηελ θξαηνχκελν/ε, αιιά θαη ζην
θνηλσληθφ ζχλνιν ζην νπνίν ζα επαλεληαρζεί αξγά ε γξήγνξα. Άιισζηε ην πξφζσπν ησλ
θπιαθψλ αληηθαηνπηξίδεη ηελ εηθφλα ηεο θνηλσλίαο καο (Σξστάλνπ - Λνπιά, 1997).
Ζ θνηλσληθή επαλέληαμε ηνπ/ηεο εγθιείζηνπ, σο ζθνπνχ ηεο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο
θαηά ηεο ειεπζεξίαο, ζπλδέζεθε άξξεθηα κε ην «αλακνξθσηηθφ ηδεψδεο». Σν αλακνξθσηηθφ
ηδεψδεο ή ηδεψδεο ηεο απνθαηάζηαζεο επέδξαζε θαηαιπηηθά ζηε δηακφξθσζε ησλ
ζσθξνληζηηθψλ ζπζηεκάησλ κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν (Foucault, 2008). Σν
αληαπνθξηλφκελν ζην «αλακνξθσηηθφ ηδεψδεο» ζσθξνληζηηθφ πξφηππν ελζσκάησλε κηα
εγθιεκαηνινγηθή ζεσξία, πνπ αληηκεηψπηδε ην έγθιεκα είηε σο αζζέλεηα, είηε σο έιιεηςε
νξηζκέλσλ επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ππνζρφηαλ φηη ε άζθεζε ζηελ πξνζσπηθφηεηα
ηνπ/ηεο

θξαηνπκέλνπ/εο

ζα

ηνλ/ηελ

βνεζνχζε

λα

επηζηξέςεη

ζηελ

θνηλσλία

επαλαθνηλσληθνπνηεκέλνο/ε (Γηνβάλνγινπ, 2006). Σν «αλακνξθσηηθφ ηδεψδεο» ζεκειηψζεθε
ζηε γεληθφηεξε άπνςε πνπ επεθξάηεζε ηνλ 19ν αηψλα, φηη ην έγθιεκα νθείιεηαη ζε έιιεηςε
επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ, ζε βιαβεξέο επηξξνέο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζε άγλνηα ηνπ
«ζσζηνχ» θαη ηνπ «ιάζνπο» επεηδή νη θξαηνχκελνη ήηαλ αλαιθάβεηνη θαη δελ κπνξνχζαλ λα
δηαβάζνπλ ηελ Αγία Γξαθή γηα λα αληιήζνπλ εζηθά δηδάγκαηα απφ απηήλ (Wacquant, 2001
Αξρηκαλδξίηνπ, 2000). Ο Wacquant (2001) αλαθέξεη φηη ζεσξήζεθε αλαγθαίν, πξψην λα
απνθνπνχλ ηειείσο νη δεζκνί ησλ θξαηνπκέλσλ κε ην βιαβεξφ πεξηβάιινλ, δεχηεξν λα
κάζνπλ λα δηαβάδνπλ γηα λα γλσξίζνπλ ην «ζσζηφ» θαη ην «ιάζνο» θαη ηξίην λα κάζνπλ κηα
ηέρλε γηα λα δήζνπλ.
31

Παξά ηηο ζνβαξέο πξνζπάζεηεο, φκσο, πνπ θαηέβαιαλ νη εηζεγεηέο θαη νη
ππνζηεξηθηέο ησλ βειηησηηθψλ πξνγξακκάησλ, απηέο δελ κπφξεζαλ λα ζηεθζνχλ κε επηηπρία
θαη ε επαλαθνηλσληθνπνίεζε κε ηνλ ηξφπν πνπ επηρεηξήζεθε δελ απέδσζε ηνπο θαξπνχο πνπ,
αξρηθά, ππνζρφηαλ (Γηνβάλνγινπ, 2006). Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’80 θαίλεηαη λα επήιζε αιιαγή
ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εγθιεκαηηψλ. Ζ παγθνζκηνπνίεζε, ε κεγάιε κεηαθίλεζε
κεηαλαζηεπηηθψλ πιεζπζκψλ, ε έληαζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ε απμαλφκελε
αλεξγία κεηαηξέπνπλ ηα θξάηε πξφλνηαο ζε θξάηε ηηκσξνχο (Φαξζεδάθεο, 1990). ηφρνο ηνπ
πνηληθνχ ζπζηήκαηνο δελ είλαη πιένλ ε επαλαθνηλσληθνπνίεζε κε παξάιιειν ζεβαζκφ ησλ
δηθαησκάησλ ησλ εγθιεκαηηψλ, αιιά ε εγθιεκαηνπνίεζε ζπκπεξηθνξψλ ησλ θνηλσληθά θαη
νηθνλνκηθά αδχλακσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ε θαηαζηνιή κέζσ ησλ πνηληθψλ θαη ζσθξνληζηηθψλ
κεραληζκψλ (Υάτδνπ, 2003).

1.3 ύγρξνλεο ηάζεηο ζσθξνληζκνύ
Ο ζσθξνληζηηθφο ξφινο ηεο θπιαθήο ζηεξίδεηαη ζην ηεηξάπηπρν: αζθάιεηα,
αλζξσπηζηηθή κεηαρείξηζε, δηαπαηδαγψγεζε, απνθαηάζηαζε - επαλέληαμε. Αλαιπηηθφηεξα
κπνξεί λα επηζεκαλζεί φηη ε αζθαιήο θξάηεζε ησλ έθεβσλ θξαηνπκέλσλ ζπλεπάγεηαη ηελ
ηήξεζε ηεο πεηζαξρίαο θαη ηάμεο κέζα ζην ρψξν ησλ θπιαθψλ, κε ην ζεβαζκφ θαη ηελ πηζηή
εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ησλ πνηλψλ
θαη κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηεο ειεπζεξίαο, ζχκθσλα κε ην χληαγκα, ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο
θαη ηνπο λφκνπο πνπ εθδίδνληαη (Cusson et al, 2002). Ζ ίζε κεηαρείξηζε ησλ θξαηνπκέλσλ
ρσξίο νπνηαδήπνηε δπζκελή δηάθξηζε έλεθα θπιήο, ρξψκαηνο, θχινπ, γιψζζαο, ζξεζθείαο,
εζληθήο ή θνηλσληθήο θαηαγσγήο, πνιηηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ ησλ θξαηνπκέλσλ
(Αιεμηάδεο, 2001).
Παξάιιεια, ε δηαζθάιηζε φηη ην επίπεδν ησλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο είλαη ηέηνην πνπ λα
θαηνρπξψλεη ηνλ ζεβαζκφ ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, εληζρχνληαο, παξάιιεια, ηνλ
απηνζεβαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο επζχλεο ησλ θξαηνπκέλσλ κε ηελ παξνρή ζ’
απηνχο επθαηξηψλ εθπαίδεπζεο, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, δεκηνπξγηθήο ςπραγσγίαο,
πξνβιεκαηηζκνχ, απηνθξηηηθήο θαη απηνγλσζίαο (Εαξαθσλίηνπ, 2008). Δπηπξφζζεηα, ε
Εαξαθσλίηνπ (2008) ηνλίδεη ηελ αμία ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ θαζνδήγεζε θαη
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ππνβνήζεζε ησλ θξαηνπκέλσλ γηα έλα λέν μεθίλεκα ζηε δσή ηνπο. Χζηφζν, ην
ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ηνπ ζσθξνληζκνχ, ίζσο, είλαη ε επηδίσμε ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο
κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ππφηξνπσλ θξαηνπκέλσλ κε ηελ εζηθή, ςπρνινγηθή, πξνζσπηθή θαη
θνηλσληθή ππνζηήξημή ηνπο γηα κηα φζν ην δπλαηφ πην νκαιή επαλέληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία
(Γηνβάλνγινπ, 2006).
Ζ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ θπιαθψλ ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ πνπ επεξεάδεη
θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ θξαηνχκελσλ, ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο πνπ απαηηνχληαη,
γηα κηα αμηνπξεπή δηαβίσζε γηα ηνπο θξαηνχκελνπο θαη ην αλάινγν νηθνλνκηθφ θφζηνο πνπ
ζπλεπάγεηαη απηφ, νδήγεζε ηνπο εηδηθνχο ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ «αλνηρηνχ ζπζηήκαηνο»
ζσθξνληζκνχ (Παλνχζεο, 1998). Λέγνληαο «αλνηρηφ ζχζηεκα» ζσθξνληζκνχ ελλννχκε ηε
δηαδηθαζία κε ηελ oπνία ν θνηλσληθφο έιεγρνο πνπ αζθείηε ζε έλα άηνκν πνπ επέδεημε πνηληθά
θνιάζηκε ζπκπεξηθνξά λα κελ αζθείηε ζε έλα θιεηζηφ ζχζηεκα εγθιεηζκνχ, δειαδή ζηε
θπιαθή, αιιά λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκφξθσζεο ζηνπο/ζηηο παξεθθιίλνληεο/νπζεο ρσξίο
λα απνθφπηνληαη απφ ην ειεχζεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (Υάτδνπ, 2003). Απηφ δε
ζπλεπάγεηαη φηη ν έιεγρνο θαη ε πίεζε πνπ αζθνχλ νη θξαηηθνί θνξείο ζηακαηνχλ λα
πθίζηαληαη αιιά ζαθψο ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ αλήιηθσλ παξαβαηψλ κέζσ ηνπ
«αλνηρηνχ ζπζηήκαηνο» ζσθξνληζκνχ δελ έρεη θακία ζρέζε κε απηά πνπ βηψλνπλ νη αλήιηθνη
παξαβάηεο φηαλ εθηίνπλ ηελ πνηλή ηνπο κέζα ζε έλα ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα
(Αξρηκαλδξίηνπ, 2000).
Ζ Διιάδα, αλ θαη αλήθεη ζηηο ρψξεο κε πςειφ αξηζκφ θαηαδηθαζζέλησλ ζε αλαινγία
κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο, έρεη έλαλ απφ ηνπο κηθξφηεξνπο αξηζκνχο θξαηνπκέλσλ ζηελ Δπξψπε
(Εαξαθσλίηνπ, 2008). Απηφ δελ ην επηηπγράλεη κε ελαιιαθηηθέο πνηλέο, εθφζνλ δελ έρεη
παξαηεξεζεί θάπνηα νπζηαζηηθή ζηξνθή πξνο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο αληίδξαζεο, αιιά κε ηε
κεηαηξνπή ηεο ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλήο ζε ρξεκαηηθή (Λακπξνπνχινπ, 2000
Φαξζεδάθεο, 2005). Παξάιιεια, φπσο αλαθέξεη ε Πηηζειιά (2002), έρεη απμεζεί ην κέηξν
ηεο αλαζηνιήο εθηειέζεσο ηεο πνηλήο θαη απηφ νθείιεηαη ζηηο επλντθφηεξεο ξπζκίζεηο γηα ηε
ρνξήγεζε αλαζηνιήο. Παξαηεξείηαη, επίζεο, πνιιαπιαζηαζκφο ηεο επηβνιήο βξαρπρξφλησλ
πνηλψλ, δειαδή, πνηλψλ πνπ είλαη κεηαηξέςηκεο ζε ρξεκαηηθέο. Ο Κνπξάθεο (1999, 2005)
πξνζζέηεη φηη ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ ππφ φξν απφιπζε, ζηελ νπνία νη θαηαδηθαζζέληεο
ζπλήζσο απνθπιαθίδνληαη εθφζνλ εθηίζνπλ ηα 3/5 ηεο πνηλήο ηνπο.
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Αλαιπηηθφηεξα, κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε φηη ν ζεζκφο ηεο αλαζηνιήο εθηέιεζεο
ηεο πνηλήο θξίλεηαη σο ρξήζηκνο κε ηελ έλλνηα ηεο εηδηθήο πξφιεςεο. Απηφ πνπ επηδηψθεηαη
είλαη ν/ε θαηεγνξνχκελνο/ε λα κελ επαλαιάβεη ηελ πξάμε ηνπ/ηεο πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη
ηνλ εγθιεηζκφ (Υάτδνπ, 2003). ηελ Διιάδα ηζρχεη ν ζεζκφο ηεο απιήο αλαζηνιήο, ζε
αληηδηαζηνιή κε ην Αγγινζαμνληθφ πξφηππν ηεο αλαζηνιήο κε δνθηκαζία (Μαγγαλάο θ.ά.,
1998). Ο ζεζκφο απηφο ζηελ Διιάδα εθαξκφδεηαη κφλν ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί άιιε
πνηληθή θαηαδίθε θαη εθφζνλ ε πνηλή πνπ επηβιήζεθε είλαη ζρεηηθά κηθξή (Πηηζειιά, 2002).
χκθσλα κε απηφλ ηζρχεη έλα άηππν δηάζηεκα θαιήο δηαγσγήο πνπ πξέπεη λα δείμεη ν/ε
δξάζηεο ψζηε λα κελ εθηειέζεη ηελ πνηλή πνπ ηνπ επηβιήζεθε. Σν δηάζηεκα απηφ ζχκθσλα
κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία είλαη φρη κηθξφηεξν ησλ δπν εηψλ θαη φρη αλψηεξν ησλ πέληε
εηψλ. Αλ ν/ε έλνρνο/ε ζην δηάζηεκα ηεο δνθηκαζίαο ππνπέζεη ζε αδίθεκα ηφηε αίξεηαη ε
αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο θαη καδί κε ηελ πνηλή ηνπ πξνεγνχκελνπ αδηθήκαηνο
εθηειείηε αζξνηζηηθά θαη ε πνηλή ηνπ λένπ αδηθήκαηνο (Λακπξνπνχινπ, 2000 Κνπξάθεο,
2005). Ζ απιή αλαζηνιή ελδείθλπηαη γηα πεξηζηαζηαθνχο εγθιεκαηίεο δηφηη ε απεηιή ηεο
εθηέιεζεο ηεο πνηλήο είλαη αξθεηή γηα λα ηνπο απνηξέπεη απφ επαλάιεςε ηεο πξάμεο ηνπο
(Εαξαθσλίηνπ, 2008).
χκθσλα κε ηνλ ζεζκφ ηεο απφιπζεο ππφ φξνπο ν/ε θαηάδηθνο ζε ζηεξεηηθή ηεο
ειεπζεξίαο πνηλήο, απνιχεηαη ππφ φξνπο αθνχ εθηίζεη έλα κέξνο ηεο πνηλήο. Σφηε κπνξεί λα
αηηεζεί λα εθηίζεη ην ππφινηπν ηεο πνηλήο ειεχζεξνο/ε αιιά κε φξνπο ππνρξεσηηθνχο θαη
πεξηνξηζηηθνχο (Μαγγαλάο θ.ά., 1998). Δπηπξφζζεηα, ν Μαγγαλάο (2004) αλαθέξεη φηη ν/ε
θξαηνχκελνο/ε θαηά ην ζηάδην ηεο ππφ φξσλ απφιπζεο νθείιεη λα δείμεη θαιή δηαγσγή, κέρξη
ην ρξνληθφ φξην ηεο θαλνληθήο έθηηζεο ηεο πνηλήο θαη λα ηεξεί νξηζκέλνπο φξνπο. Αλ παξαβεί
απηνχο ηνπο φξνπο κπνξεί λα αλαθιεζεί ε ππφ φξνπο απφιπζε θαη λα επηζηξέςεη ζηε θπιαθή.
Ζ ππεξάζπηζε ηεο ρξήζεο απηνχ ηνπ ζεζκνχ έρεη λα θάλεη κε κηα αλζξσπηζηηθφηεξε
κεηαρείξηζε ηνπ/ηεο θξαηνπκέλνπ/εο πνπ ηνπ/ηεο δίλεη θίλεηξν λα βειηηψζεη ηελ
πξνζσπηθφηεηά ηνπ/ηεο ψζηε λα θάλεη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ, ηνπ/ηεο επηηξέπεη κηα
θαιχηεξε θνηλσληθή επαλέληαμε ελψ, παξάιιεια, δίλεηαη αλάζα ζην ήδε ππεξθνξησκέλν
ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα απφ ππεξπιεζπζκφ εγθιείζησλ (Αξρηκαλδξίηνπ, 2000 Παλνχζεο,
1998).
χκθσλα κε ηνλ Giddens (2002) ππάξρνπλ δχν ζπζηήκαηα απφιπζεο ππφ φξνπο ζηηο
πεξηζζφηεξεο λνκνζεζίεο. Σν πξψην ιεηηνπξγεί έρνληαο σο θξηηήξην εθαξκνγήο ηε
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ζπκπεξηθνξά ηνπ/ηεο θξαηνπκέλνπ/εο θαηά ηελ θξάηεζή ηνπ/ηεο. Ζ θαιή δηαγσγή φπσο απηή
πηζηνπνηείηαη απφ ηα φξγαλα ηεο θπιαθήο (ζπκβνχιην ηεο θπιαθήο). Σν δεχηεξν ζχζηεκα ην
νπνίν ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο ζεζπίδεη έλα θαηψηεξν φξην έθηηζε πνηλήο θαη
έπεηηα κε θξηηήξην ηε κειινληηθή ηνπ/ηεο ζπκπεξηθνξά, δειαδή θαηά πφζν είλαη πηζαλή ε
δηάπξαμε εγθιήκαηνο ζην κειινληηθφ ειεχζεξν βίν ηνπ/ηεο δίλεηαη ή φρη ε ππφ φξσλ
απφιπζε.

1.4 Γίθαην αλειίθσλ παξαβαηώλ
Ζ έλαξμε θαη ε ιήμε ηεο αλειηθφηεηαο αιιά ζπγρξφλσο θαη ν θαζνξηζκφο ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ/ηεο έθεβνπ/ηεο δξάζηε απνηεινχλ θνκβηθφ ζεκείν γηα ην Γίθαην
Αλειίθσλ θαη ηελ πεξαηηέξσ κεηαρείξηζή ηνπο απφ ηελ πιεπξά ησλ νξγάλσλ επίζεκνπ
θνηλσληθνχ ειέγρνπ. Ζ ειηθία πξνθαζνξίδεη ηελ πνηληθή επζχλε, ηελ αληίδξαζε ηεο πνιηηείαο,
ην αξκφδην Γηθαζηήξην αιιά θαη ηα πιαίζηα κέζα ζηα νπνία ζα θηλεζεί ν Γηθαζηήο αλειίθσλ
(Αινζθφθεο, 2010). Ζ Πνηληθή αλειηθφηεηα θαζνξίδεηαη απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ «Πνηληθνχ
Γηθαίνπ Αλειίθσλ». Γηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα θαη δελ πθίζηαηαη εληαία ξχζκηζε σο πξνο
ηα φξηα ειηθίαο ησλ εθήβσλ, πνπ θαηεγνξνχληαη γηα αμηφπνηλεο πξάμεηο νχηε ζε δηεζλέο, νχηε
ζε επξσπατθφ επίπεδν (Κνπξάθεο, 2004). ηελ Διιάδα ε πνηληθή δηθνλνκηθή λνκνζεζία
δηέπεηαη απφ ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο. Χο απνηέιεζκα, νη δπλαηφηεηεο γηα θαηά παξέθθιηζε
δηαδηθαζία θαη δηακεζνιάβεζε ήηαλ, έσο ηε ζέζπηζε ηνπ λφκνπ 3189/2003 αλχπαξθηεο, κε
ηελ εμαίξεζε ησλ εμαξηεκέλσλ απφ ηηο λαξθσηηθέο νπζίεο θαη ησλ κηθξήο ή κέζεο βαξχηεηαο
παξαβάζεσλ (Κνπξάθεο, 2006). Ο Κνπξάθεο (2006) επηζεκαίλεη φηη κε ηνλ λέν λφκν
3189/2003

ν

λνκνζέηεο

πηνζέηεζε

ζεηξά

ζχγρξνλσλ

αλακνξθσηηθψλ

κέηξσλ,

εμστδξπκαηηθνχ ραξαθηήξα θαη, επηπιένλ, έδσζε ηε δπλαηφηεηα γηα ήζζνλνο ζεκαζίαο
αδηθήκαηα (πιεκκειήκαηα θαη πηαίζκαηα) λα απέρνπλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πνηληθήο δίσμεο
θαη λα επηβάιιεη, ελδερνκέλσο, εμστδξπκαηηθά κέηξα ή θαη θαηαβνιή ρξεκαηηθνχ πνζνχ.
Ο εγθιεηζκφο ζε ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα εθαξκφδεηαη κφλν γηα ηνπο αλήιηθνπο
παξαβάηεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ εθεβηθή ειηθία θαη πνπ ην δηθαζηήξην αλειίθσλ εξεπλψληαο
ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηέιεζεο ηεο παξάλνκεο πξάμεο θαη ηελ φιε πξνζσπηθφηεηά ηνπο
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θξίλεη φηη είλαη αλαγθαίνο ν πνηληθφο ζσθξνληζκφο ηνπο γηα ηελ απνθπγή ηέιεζεο λέσλ
αμηφπνηλσλ πξάμεσλ (Αινζθφθεο, 2010

Πηηζειιά, 2006). αλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε

εγθιεηζκνχ ηνπ/ηεο έθεβνπ/εο παξαβάηε ζε ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα ηίζεηαη ε θαηαθαηηθή
πξφγλσζε επηθηλδπλφηεηαο ηνπ/ηεο ζπγθεθξηκέλνπ/εο εθήβνπ/εο, πνπ επαθίεηαη ζηελ
αλεμέιεγθηε θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ αλειίθσλ (Πηηζειιά, 2006 Γεκφπνπινο & Κνζκάηνο,
2006). Σα ζεκειηψδε δηθνλνκηθά δηθαηψκαηα ηνπ/ηεο εθήβνπ/εο πνπ ηειεί ππφ θαηεγνξία
έρνπλ θσδηθνπνηεζεί κε πιεξέζηαην ηξφπν απφ ηε Γηεζλή χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ
Παηδηνχ, πνπ έρεη άιισζηε επηθπξσζεί απφ ηελ Διιάδα θαη θαηέρεη απμεκέλε ηππηθή ηζρχ.
Χζηφζν, ηα ζρεηηθά ζέκαηα θαιχπηνληαη κε επάξθεηα θαη απφ άιιεο ζεκαληηθέο δηεζλείο
ζπκβάζεηο, επίζεο, επηθπξσκέλεο απφ ηελ Διιάδα, φπσο ην Γηεζλέο χκθσλν ΟΖΔ γηα ηα
αηνκηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα (Κνπξάθεο, 2006).
Με ην Ν. 3189/2003 επήιζαλ ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο ζην Γίθαην Αλειίθσλ θαη
πξαγκαηνπνηήζεθε ε κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα πνπ είρε μεθηλήζεη πξν πνιιψλ εηψλ. Οη
Γεκφπνπινο θ.ά. (2006) αλαθέξνπλ φηη νη νπζηαζηηθφηεξεο θαηλνηφκεο ξπζκίζεηο, νη νπνίεο
πηνζεηήζεθαλ απφ ηνλ λφκν 3189/2003, πεξηιακβάλνπλ ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ αλακνξθσηηθψλ
θαη ζεξαπεπηηθψλ κέηξσλ, ηα νπνία ηίζεληαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ, γηα
ηελ θαιχηεξε κεηαρείξηζε ησλ έθεβσλ παξαβαηψλ. Δπνκέλσο, θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα
φηη ην Γηθαζηήξην απνθηάεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαζηείιεη ηελ πνηληθή δίσμε γηα επθαηξηαθνχο
δξάζηεο θαη νξηζκέλεο ήζζνλνο ζεκαζίαο αμηφπνηλεο πξάμεηο, νπφηε κπνξεί λα νξίζεη
αλακνξθσηηθά κέηξα εθηφο απφ κέηξα θαηά ηεο ειεπζεξίαο. Απηή είλαη κία ξχζκηζε πνπ δίλεη
ηε δπλαηφηεηα ζπγρψξεζεο θαη δεχηεξεο επθαηξίαο ζηνπο παξαβάηεο (Αινζθφθεο, 2010).
Σαπηφρξνλα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ πεξηζζφηεξσλ κε ζηεξεηηθψλ ηεο ειεπζεξίαο
κέηξσλ. Σέινο, ε θαηλνηφκνο ξχζκηζε ηεο ζεζκνζέηεζεο λέσλ κέηξσλ, φπσο ηεο
απνδεκηψζεσο ηνπ ζχκαηνο, ηεο πξνζθνξάο θνηλσθεινχο ππεξεζίαο, ηεο θνίηεζεο ζε ζρνιέο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο επηηξέπεη ζηνπο παξαβάηεο λα απνδείμνπλ έκπξαθηα φηη έρνπλ
κεηαληψζεη γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο (Κνπξάθεο, 2004 Πηηζειιά, 2006).
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1.5 Οη ζπλζήθεο δηαβίσζεο γηα αλήιηθνπο ζηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο
ηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο ιεηηνπξγνχλ ζρνιεία πνπ ππάγνληαη ζην εζληθφ ζχζηεκα
παηδείαο ζην νπνίν πινπνηνχληαη πνιιά πξνγξάκκαηα, φπσο αγσγήο, πγείαο, πεξηβάιινληνο
πνιηηηζηηθά. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο ξπζκίδεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ησλ δεκνζίσλ
ζρνιείσλ (Υάτδνπ, 2003). Ζ εθπαίδεπζε ησλ θξαηνπκέλσλ απνβιέπεη ζηελ απφθηεζε ή
ζπκπιήξσζε εθπαίδεπζεο φισλ ησλ βαζκίδσλ θαζψο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζή
ηνπο. Οη παξερφκελνη ηίηινη ζπνπδψλ είλαη ηζφηηκνη κε ηνπο αληίζηνηρνπο ησλ ζρνιψλ ηεο
ίδηαο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο ρσξίο λα πξνθχπηεη απφ ην θείκελφ ηνπο φηη απνθηήζεθαλ κέζα
ζε ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα (Γηνβάλνγινπ, 2006). ζνη έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο
ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηε δεπηεξνβάζκηα.
Μπνξνχλ αθφκα λα ζπλερίζνπλ θαη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κε εθπαηδεπηηθέο άδεηεο. ε
πεξίπησζε επηηπρνχο απνπεξάησζεο νινθιεξσκέλνπ θχθινπ ζπνπδψλ ηνπιάρηζηνλ ηξίκελεο
δηάξθεηαο ν θξαηνχκελνο δηθαηνχηαη λα ηχρεη επεξγεηηθνχ ππνινγηζκνχ ησλ εκεξψλ πνηλήο
(Γεσξγνχια, 2001). Ζ εθπαίδεπζε ηνπ θξαηνπκέλνπ δελ αλαζηέιιεηαη ζε πεξίπησζε
κεηαγσγήο ή επηβνιήο πεηζαξρηθήο πνηλήο, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ. Οη θξαηνχκελνη κπνξνχλ
λα παξακείλνπλ ζην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα θαη κεηά ην ηέινο ηεο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο
ηνπο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 25νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο θπιαθήο, πξνο νινθιήξσζε ησλ κνξθσηηθψλ ή εθπαηδεπηηθψλ ηνπο
πξνγξακκάησλ, ηα νπνία νη ίδηνη παξαθνινπζνχλ, εθφζνλ δείρλνπλ ελδηαθέξνλ θαη ε
παξακνλή ηνπο ζην θαηάζηεκα δελ πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία θαη ζηελ θνηλή
δηαβίσζε ηνπ θαηαζηήκαηνο (πηλέιιε, 2007 Φαξζεδάθεο, 2005).
Παξάιιεια, φπσο ζεκεηψλνπλ νη Αξρηκαλδξίηνπ (2000) θαη ν Κνπξάθεο (1999) γηα ηε
δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο ησλ θξαηνπκέλσλ δηαηίζεηαη ρξφλνο θαζεκεξηλά
γηα πεξπάηεκα ή αζρνιία κε αηνκηθέο αζθήζεηο ζην πξναχιην ηνπ ζσθξνληζηηθνχ
θαηαζηήκαηνο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο θαη ζχκθσλε γλψκε ησλ
ζπκβνπιίσλ ησλ θπιαθψλ θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηνξγάλσζε θνηλψλ
αζιεηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, ςπραγσγηθψλ θαη άιινπ είδνπο εθδειψζεσλ κε θξαηνπκέλνπο
άιισλ ζσθξνληζηηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη θνξείο εθηφο θαηαζηεκάησλ (Γεσξγνχια, 2001).
Δπίζεο, νη θξαηνχκελνη κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα κε
εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο. Σαπηφρξνλα, κπνξνχλ λα
εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο κε ινγνηερληθά, επαγγεικαηηθά θαη επηζηεκνληθά βηβιία ηεο
δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Σν πκβνχιην Φπιαθήο, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ
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πκβνχινπ Δθπαίδεπζεο Κξαηνπκέλσλ, δηνξγαλψλεη δηαιέμεηο ζε θξαηνπκέλνπο απφ κέιε
Α.Δ.Η., Σ.Δ.Η., επηζηεκνληθψλ, επαγγεικαηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ
(Σξστάλνπ – Λνπιά, 1997).
ζνλ αθνξά ηελ ςπραγσγία ησλ θξαηνπκέλσλ, πξαγκαηνπνηείηαη ζε θαηάιιεια
δηακνξθσκέλν ππαίζξην ή εζσηεξηθφ ρψξν ηνπ θαηαζηήκαηνο. Γίλνληαη καζήκαηα ζεάηξνπ
θαη κνπζηθήο ζε ζπλεξγαζία κε εζεινληέο θαιιηηέρλεο. Δπηπξφζζεηα, πξαγκαηνπνηνχληαη
εθδειψζεηο ρνξνχ, θσηνγξαθίαο, δσγξαθηθήο, ςπραγσγηθέο θαη ζεαηξηθέο (Γεσξγνχια,
2001). Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ θξαηνπκέλσλ ζηα πξνγξάκκαηα απηά θαη ε ελ γέλεη
δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζπλεθηηκψληαη ζεηηθά γηα ηε ρνξήγεζε
επεξγεηηθψλ κέηξσλ ή πξνλνκίσλ. Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ άζθεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ
δηθαησκάησλ, απηή είλαη πξναηξεηηθή θαη πεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα ησλ θξαηνπκέλσλ λα
αζθνχλ ηα ζξεζθεπηηθά ηνπο θαζήθνληα θαη λα επηθνηλσλνχλ κε αλαγλσξηζκέλν εθπξφζσπν
ηνπ ζξεζθεχκαηνο ή ηνπ δφγκαηφο ηνπο (πηλέιιε, 2007). ε θάζε θαηάζηεκα ππάξρεη λαφο ή
θαηάιιεινο ρψξνο ζηνλ νπνίν, φζνη απφ ηνπο θξαηνπκέλνπο επηζπκνχλ, παξαθνινπζνχλ ηε
Θεία Λεηηνπξγία ή άιιεο εθδειψζεηο ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο. Κξαηνχκελνη, νη νπνίνη
βξίζθνληαη ζε εηδηθνχο ρψξνπο θξάηεζεο ή ζε ζεξαπεπηηθά θαηαζηήκαηα, κπνξνχλ λα
δέρνληαη επίζθεςε ηεξέα γηα εθπιήξσζε ζξεζθεπηηθψλ θαζεθφλησλ (Αξρηκαλδξίηνπ, 2000).

1.6 Έληαμε ησλ αλειίθσλ θξαηνπκέλσλ ζηελ ππνθνπιηνύξα ηεο θπιαθήο
Ζ κηθξνθνηλσλία ηεο θπιαθήο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα θαζηεξσκέλε θνηλσληθή
νξγάλσζε θαη θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο, κηα δνκή θαζηεξσκέλσλ ξφισλ, κηα αλαγλσξηζκέλε
εγεζία, έλα ζχζηεκα θαλφλσλ θαη επηδησθνκέλσλ ζθνπψλ θαη κηα απηεπίγλσζε ηεο δηθήο
ηνπο ηαπηφηεηαο (Γηνβάλνγινπ, 2006). Ο φξνο «ππν-θνπιηνχξα» ηεο θπιαθήο αλαθέξεηαη ζε
απηήλ ηελ ηδηφηππε θνηλσληθή νξγάλσζε πνπ αλαπηχζζεηαη κέζα ζηε θπιαθή, αλεμάξηεηα
απφ ην επίζεκν λνκηθφ θαζεζηψο πνπ ηε δηέπεη θαη ελάληηα ζε απηφ (Wacquant, 2001
Λακπξνπνχινπ, 2000). Μέζα ζην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα ππάξρνπλ θάπνηνη άγξαθνη θαη
άηππνη θαλφλεο αληίζηνηρνη κε ηνπο γξαπηνχο θαη ηππηθνχο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ
θνηλσλία έμσ απφ ην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα. Απηνί νη θαλφλεο ζπλζέηνπλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππνθνπιηνχξαο ηεο θπιαθήο θαη αδπλακία ή απξνζπκία εθαξκνγήο
38

απηψλ απφ ηνπο έθεβνπο θξαηνπκέλνπο επηζχξεη ηηκσξίεο θαη πνηλέο νη νπνίεο επηβάιινληαη
απφ ηνπο ππφινηπνπο θξαηνπκέλνπο (πηλέιιε, 2007 Αινζθφθεο, 2010). Οη θξαηνχκελνη
αλαπηχζζνπλ έλα δηθφ ηνπο ππνπνιηηηζκφ πνπ εθιακβάλεη σο «ιεβεληηά» θαη «αξεηή,» ε
νπνία πεξηιακβάλεη ηελ ακθηζβήηεζε ηεο απζεληίαο ηνπ ζσθξνληζηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη,
παξάιιεια, ηελ απνθπγή ηεο πξνθαλνχο αληίζεζεο κε ην πξνζσπηθφ θαη κε ηνλ επίζεκν
θαλνληζκφ ηεο θπιαθήο (Μαγγαλάο, 2004).
Μειέηεο έδεημαλ φηη ζηελ ππνπνιηηηζκηθή νκάδα ηεο θπιαθήο, ην ζχζηεκα αμηψλ ησλ
θξαηνπκέλσλ παίξλεη ζπλήζσο ηε κνξθή ελφο ξεηνχ θψδηθα, ζηνλ νπνίν ζχληνκεο
θαλνληζηηθέο επηηαγέο ιεηηνπξγνχλ σο νδεγνί γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θξαηνπκέλσλ ζηηο
ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπγθξαηνχκελνπο θαη ηνπο θξνπξνχο (Πηηζειιά, 2002). Ο θψδηθαο ησλ
θξαηνπκέλσλ είλαη έλα ζχζηεκα αμηψλ θαη θαλφλσλ, ην νπνίν πθίζηαηαη παξάιιεια κε ηνπο
επίζεκνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα θαη νη βαζηθέο ηνπ αξρέο
απαγνξεχνπλ ηελ θαηάδνζε ζπγθξαηνπκέλνπ, ηελ παξνρή βνήζεηαο ζην πξνζσπηθφ θαη ηε
δηεχζπλζε ηεο θπιαθήο θαη ππνγξακκίδνπλ ηελ αιιειεγγχε κε ηνπο ζπγθξαηνχκελνπο
(Foucalt, 2008 Γηνβάλνγινπ, 2006). Σα αμηψκαηα ππνζηεξίδνληαη πνιχ έληνλα απφ ηνλ
πιεζπζκφ ησλ εγθιείζησλ θαη νη παξαβηάζεηο ηνπο επηθέξνπλ κηα πνηθηιία θπξψζεσλ, πνπ
μεθηλνχλ απφ ηνλ νζηξαθηζκφ (απνβνιή απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ νκνίσλ) θαη θηάλνπλ κέρξη ηε
θπζηθή βία (Αξρηκαλδξίηνπ, 2000).
Ο βαζκφο θνηλσληθνπνίεζεο ζηελ ππνπνιηηηζκηθή νκάδα ηεο θπιαθήο είλαη
ζπλάξηεζε κηαο ζεηξάο παξαγφλησλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ ν
ρξφλνο παξακνλήο ζην ίδξπκα, ε απζηεξφηεηα θαη ην κέγεζνο ηεο θπιαθήο, ε δπλαηφηεηα
επαθήο κε ηνλ έμσ θφζκν θαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ/ηεο θάζε
θξαηνπκέλνπ/εο (Φαξζεδάθεο, 2005). Ο κεγάινο ρξφλνο παξακνλήο ζε θπιαθέο επλννχλ έλα
κεγαιχηεξν βαζκφ πξνζρψξεζεο ζηελ ππνθνπιηνχξα ηεο θπιαθήο (Γηνβάλνγινπ, 2006).
Δπηπιένλ, φζν πην απνθνκκέλνη είλαη νη θξαηνχκελνη απφ ηελ θνηλφηεηα θαη φζν πεξηζζφηεξν
απαγνξεπκέλεο είλαη νη επηζθέςεηο θαη νη επαθέο κε ηνπο ζπγγελείο θαη θίινπο, ηφζν πην
έληνλε είλαη θαη ε πξνζρψξεζε ζηελ ππνθνπιηνχξα ηεο θπιαθήο (πηλέιιε, 2007 Υάτδνπ,
2003). εκαληηθφο παξάγνληαο είλαη θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ/ηεο θξαηνπκέλνπ/εο πνπ φζν
πην επάισηε θαη αζηαζήο είλαη, ηφζν πην ηζρπξή ζα είλαη θαη ε ελζσκάησζε ζηελ ππννκάδα
ηεο θπιαθήο (Κνπξάθεο, 2005).
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Χζηφζν, ην πξψην πξάγκα πνπ ζπλαληάεη έλαο/κία θξαηνχκελνο/ε είλαη κηα κνξθή
επηζεηηθφηεηαο εηο βάξνο ηνπ/ηεο. Ζ πην ζπλεζηζκέλε επίζεζε πνπ δέρεηαη είλαη ε πξψηε
ηνπ/ηεο ιεζηεία (πηλέιιε, 2007). Ζ νηθνλνκηθή ηνπ/ηεο θαηάζηαζε γίλεηαη γξήγνξα
αληηιεπηή απφ ηνπο ππφινηπνπο (απφ ηα ξνχρα, απφ ηα έμνδά ηνπ ζηελ θαληίλα, απφ ηε ρξήζε
ηειεθαξηψλ θηι.) θαη βξίζθνπλ ηελ επθαηξία πξηλ κπεη ζε θάπνηα νκάδα λα ηνπ/ηεο επηηεζνχλ
θαη λα ηνπ/ηεο πάξνπλ φ,ηη έρεη θέξεη καδί ηνπ/ηεο (ξνχρα, ηειεθάξηεο, ειεθηξηθέο
κηθξνζπζθεπέο θηι.). Αλ ν/ε λένο/α θξαηνχκελνο/ε απνθαζίζεη λα αλαθέξεη ηε ιεζηεία ζηνπο
θχιαθεο θαη λα θαηνλνκάζεη ηνπο δξάζηεο, απηνί πηζαλφηαηα ζα ηηκσξεζνχλ. Σν γεγνλφο
απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ν/ε θξαηνχκελνο/ε λα ράζεη πφληνπο ζηελ άηππε ηεξαξρία ηεο
ππνθνπιηνχξαο ηεο θπιαθήο (Μαγγαλάο, 2004). Γη απηφ, ν/ε θξαηνχκελνο/ε πνπ έρεη δερηεί
επίζεζε πξνηηκάεη λα θξχβεηαη απφ ηνπο θχιαθεο κέρξη λα επνπισζνχλ ηα εκθαλή ηξαχκαηά
ηνπ/ηεο. ηε ζπλέρεηα ν/ε θξαηνχκελνο/ε πξέπεη ππνρξεσηηθά λα εληαρζεί ζε θάπνηα
«νκάδα». Σν πην ζπλεζηζκέλν θξηηήξην γηα ηελ νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη ν/ε θξαηνχκελνο/ε
είλαη ε εζληθή θαηαγσγή ηνπ/ηεο ή θάπνηνο θίινο πνπ είρε εθηφο θπιαθήο (Παλνχζεο, 1998
Πηηζειιά, 2002). Οη νκάδεο είλαη πνιχ ηζρπξέο. Σα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ/ηεο θξαηνπκέλνπ/εο
είλαη νη θίινη ηνπ/ηεο.
Οη βίαηεο θαη επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο είλαη ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο κέζα ζην
θαηάζηεκα. Αθνξκή κπνξεί λα είλαη νπνηαδήπνηε κηθξνδηέλεμε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο
θπιαθήο. Απηέο νη αθνξκέο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ζσκαηηθή πάιε κεηαμχ ησλ
θξαηνπκέλσλ θαη ζηελ νπνία δελ αλαθαηεχεηαη θαλέλαο άιινο/ε θξαηνχκελνο/ε, φπνηα ζρέζε
θαη αλ έρεη κε απηφλ/ε πνπ εκπιέθεηαη ζηε δηακάρε (πηλέιιε, 2007). Καλείο/θακηά
θξαηνχκελνο/ε δελ αξλείηαη λα ζπκκεηάζρεη αθφκε θη αλ μέξεη φηη έρεη πνιχ ιίγεο
πηζαλφηεηεο λα θεξδίζεη. Αλ αξλεζεί ζα ράζεη θάζε ζεβαζκφ απφ ηελ θνηλσλία ηεο θπιαθήο
κε απνηέιεζκα λα είλαη έπεηηα πνιχ επάισηνο θαη ρσξίο θακία ππνζηήξημε (Κνπξάθεο,
1999).

1.7 Αμηνιόγεζε ηνπ ζσθξνληζηηθνύ ζπζηήκαηνο
ηε ρψξα καο, φπσο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ζήκεξα, ππάξρνπλ ηα εηδηθά
ηδξχκαηα αγσγήο πνπ νλνκάδνληαη ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα αλειίθσλ. Απηά απνηεινχλ
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κηα κηθξνθνηλσλία κε κηα ηδηφηππε θνηλσληθή νξγάλσζε. Οη θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ απηή ηε
κηθξνθνηλσλία είλαη είηε ηππηθνί είηε άηππνη. Οη ηππηθνί θαλφλεο αθνξνχλ ην επίζεκν λνκηθφ
θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηε θπιαθή (ζσθξνληζηηθφο θψδηθαο, εζσηεξηθφο θαλνληζκφο
ιεηηνπξγίαο), ελψ νη άηππνη αθνξνχλ ηνπο θψδηθεο επηθνηλσλίαο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ
ησλ δχν αληηηηζέκελσλ ππνπνιηηηζκψλ ηνπ ζσθξνληζηηθνχ θαηαζηήκαηνο, δειαδή κεηαμχ
ησλ ίδησλ ησλ θξαηνπκέλσλ θαη κεηαμχ ησλ θπιάθσλ θαη ησλ θξαηνπκέλσλ (Καζηκάηε θ.ά.).
θνπφο ηεο αγσγήο ησλ θξαηνπκέλσλ είλαη ε νκαιή επαλέληαμή ηνπο ζην θνηλσληθφ,
επαγγεικαηηθφ θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ (Κνπξάθεο, 1999). Ζ θνηλσληθή έληαμε ησλ
αλειίθσλ παξαβαηψλ, ε πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηνλ «έμσ θφζκν» πξαγκαηνπνηείηαη θάησ απφ
ζπλζήθεο ζηέξεζεο ειεπζεξίαο, κέζα ζε ηδξπκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη κε ρξήζε κέηξσλ
πεξηζζφηεξν θαηαζηαιηηθψλ παξά
πξαγκαηηθφηεηα,

ζην

ίδξπκα

«αλακνξθσηηθψλ» (Παπαγεσξγίνπ, 1998). ηελ

ζσθξνληζκνχ

ππάξρεη

ζπλήζσο

παληειήο

έιιεηςε

εθπαηδεπηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ, θαιιηηερληθψλ θαη άιισλ επηθνηλσληαθψλ εξεζηζκάησλ
(Γεσξγνχια, 2001).
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, απνηειέζκαηα εκπεηξηθψλ εξεπλψλ θαη
ζπκπεξάζκαηα ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ βαζηζκέλσλ ζηε κειέηε ηνπ ηδίνπ ηνπ
ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο θάλνπλ ιφγν γηα ηελ ακθηζβήηεζε ηεο ηδξπκαηηθήο θαη
ζσθξνληζηηθήο αγσγήο. Σα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο νχηε
εθπιεξψλνπλ ηνπο ζθνπνχο ηεο ζσθξνληζηηθήο κεηαρείξηζεο αλειίθσλ, δηφηη εθηφο ηεο
ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο, πνπ θαηά ηνλ λφκν επηβάιιεηαη ζε αλειίθνπο θξαηνχκελνπο,
επηβάιιεηαη ζηελ πξάμε ζηέξεζε θαη άιισλ δηθαησκάησλ, φπσο ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο, ηεο
αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εηδηθψλ
πξνβιεκάησλ, φπσο ηεο κέξηκλαο γηα θνηλσληθή επαλέληαμε (Βνξξηά, 1998 Coles, 1995).
Δπηπιένλ, ζηνπο ρψξνπο απηνχο πθίζηαληαη ζνβαξέο παξαβηάζεηο σο πξoο ηηο ζπλζήθεο
δηαβίσζεο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη
ε ζπκβίσζε αλειίθσλ καδί κε ελήιηθα πξφζσπα (λεαξνχο ελήιηθεο), ε αλεπαξθήο
πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ν κε δηαρσξηζκφο ησλ αλειίθσλ ζηνπο νπνίνπο έρεη επηβιεζεί
πξνζσξηλή θξάηεζε απφ ηνπο θαηαδίθνπο. Δπίζεο, ζεκαληηθφ είλαη νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο λα
είλαη θαηά ην δπλαηφλ εγγχηεξα ζηα πξφηππα ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο, θάηη πνπ ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα δελ πθίζηαηαη (Πηηζειιά, 2002). Καηά ζπλέπεηα θάζε αλήιηθνο παξαβάηεο
είλαη ελ δπλάκεη έλα απνηέιεζκα απνηπρίαο θάζε πνιηηεηαθνχ ζεζκνχ λα ηνλ πξνζηαηέςεη θαη
λα ηνλ βνεζήζεη λα αλαπηπρζεί θαηά ηξφπν «θπζηνινγηθφ», πξννησλίδνληαο, έηζη, κηα
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κειινληηθή θαη εζαεί δηακφξθσζε κηαο παξαβαηηθήο πξνζσπηθφηεηαο (Σξστάλνπ-Λνπιά,
1997).
ην επφκελν θεθάιαην ζα εμεηάζνπκε ηηο ζεσξίεο γηα ηελ αλάπηπμε, ηα είδε
ηαπηφηεηαο, ηνπ πεξηερνκέλνπ ηαπηφηεηαο, θαη ηνπ ζπγθεηκέλνπ ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εθήβσλ.
Καζψο επίζεο ην πψο ε ηαπηφηεηα ησλ θξαηνπκέλσλ εθήβσλ πηζαλφλ λα επεξεαζηεί απφ ην
ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: Σαπηόηεηα εθήβσλ ζε ζσθξνληζηηθά
θαηαζηήκαηα

2.1 Οξηζκόο ηεο ηαπηόηεηαο
Ζ έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο είλαη πνιπδηάζηαηε. Υξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλάιπζε πνιιψλ
θαη αλφκνησλ ελλνηψλ, απφ ηε δφκεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ έσο ηηο εξκελείεο γηα
ηε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζε ιανχο. Με άιια ιφγηα, εθθάλζεηο ηεο ηαπηφηεηαο παξαπέκπνπλ
ζην άηνκν, ηελ νκάδα ή ηελ θνηλσλία (Wetherell, 2005). Γελ είλαη βέβαηα αλεμάξηεηεο θαη
δηαρσξηζκέλεο νη δηεξγαζίεο πνπ επηηεινχληαη ζην επίπεδν ηνπ αηφκνπ απφ απηέο πνπ
επηηεινχληαη ζην επίπεδν ηεο νκάδαο θαη ηεο θνηλσλίαο. Οη ππαγσγέο ησλ αηφκσλ ζηηο
δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο επεξεάδνληαη απφ ηηο δηνκαδηθέο ζρέζεηο θαη ηα πξνζσπηθά
ραξαθηεξηζηηθά (Augoustinos & Walker, 2005). Ζ εηθφλα πνπ έρνπκε γηα ηνλ εαπηφ καο, νη
ζπιινγηθέο ή νη πνιηηηθέο καο ηαπηφηεηεο είλαη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο ηφζν απφ ην ίδην ην
άηνκν φζν θαη απφ ηηο νκάδεο θαη ηηο ηδενινγίεο ηνπο. Ο Erikson (1968), ππνγξακκίδεη φηη ε
ηαπηνηηθή δηεξγαζία ζπληειείηαη, ηαπηφρξνλα, ζηελ θαξδηά ηνπ αηφκνπ θαη ζηελ θαξδηά ηεο
θνπιηνχξαο ηεο θνηλφηεηαο φπνπ αλήθεη.
Οξίδνπκε σο ηαπηόηεηα, ζύκθσλα κε ηνλ Erikson (1968), «ηελ αίζζεζε κηαο
ζπλέρεηαο ζηηο ζπλζεηηθέο κεζόδνπο ηνπ εγώ, ηνπ ηξόπνπ ηεο αηνκηθόηεηαο θάπνηνπ/αο, φπσο
θαη ηελ αίζζεζε φηη απηόο ν ηξόπνο αληηζηνηρεί κε ηε ζηαζεξόηεηα ηνπ λνήκαηνο πνπ ην
άηνκν έρεη γηα ηνπο ζεκαληηθνύο ηνπ άιινπο». Ζ έλλνηα ηεο ηαπηόηεηαο πεξηιακβάλεη ηηο
αλαπαξαζηάζεηο πνπ ην άηνκν δηαηεξεί γηα ηνλ εαπηό ηνπ θαη γηα ηνπο ξόινπο ηνπ. Δπίζεο, ν
Erikson (1968) αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ αληηιήςεσλ, πεπνηζήζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ
πνπ αθνξνχλ ζηνλ εαπηφ καο. Ζ ζπλνρή κεηαμχ εκπεηξίαο, ηδεψλ, αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ
δηαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο ηαπηφηεηαο. Ο Erikson ζεσξεί φηη ε ηαπηφηεηα βξίζθεηαη ζε
ζπλάξηεζε κε ηε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη θάπνηνο/α ππάξρεη, φηη έρεη πξνζσπηθή ηζηνξία, κηα
ζέζε ζηνλ θφζκν, κηα ζπλέρεηα θαη έλα κέιινλ πνπ ηνπ/ηεο αλήθεη. Δπηπξφζζεηα, ε αίζζεζε
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ηεο ηαπηφηεηαο βαζίδεηαη ζε κηα δηπιή, ηαπηφρξνλε δηεξγαζία: ζηελ αληίιεςε ηεο νκνηφηεηαο
θαη ηεο ζπλέρεηαο ηεο χπαξμήο καο ζηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν θαη ζηελ αληίιεςε φηη νη άιινη
αλαγλσξίδνπλ απηήλ ηελ νκνηφηεηα θαη ηε ζπλέρεηα. Ζ ηαπηφηεηα επηηξέπεη λα ηνπνζεηεζεί
θαλείο απέλαληη ζηνπο άιινπο, λα αλαγλσξίζεη φζνπο ηνπ/ηεο κνηάδνπλ θαη λα
δηαθνξνπνηεζεί απφ ηνπο ππφινηπνπο. Σν εξψηεκα δελ είλαη απιψο «Πνηνο/α είκαη;» αιιά
«Πνηνο είκαη ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο; Πώο κε βιέπεη ν άιινο θαη πώο βιέπσ εγώ ηνπο
άιινπο;».
Ο Marcia (1980) επεμεξγάζηεθε πεξαηηέξσ ηε ζεσξία ηνπ Erikson θαη αλαθέξεη φηη
«ηαπηόηεηα» είλαη κηα εζσηεξηθή, απηνθαηαζθεπαζκέλε νξγάλσζε ησλ ελνξκήζεσλ, ησλ
ηθαλνηήησλ, ησλ αληηιήςεσλ θαη ηεο αηνκηθήο ηζηνξίαο. ζν πην θαιά αλεπηπγκέλε είλαη
απηή ε δνκή, ηόζν πεξηζζόηεξν ηα άηνκα είλαη ελήκεξα ηεο κνλαδηθφηεηάο ηνπο θαη ηεο
νκνηφηεηάο ηνπο κε ηνπο άιινπο, θαζώο θαη ησλ πξνηεξεκάησλ θαη αδπλακηψλ ηνπο θαηά ηε
δσή ηνπο κέζα ζηνλ θόζκν. ζν ιηγφηεξν αλεπηπγκέλε είλαη απηή ε δνκή, ηόζν πεξηζζόηεξε
ζύγρπζε δηαθαηέρεη ηα άηνκα γύξσ από ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο θαη ηόζν πεξηζζόηεξν
πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζε εμσηεξηθέο πεγέο γηα λα απνηηκήζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο. Παξάιιεια,
ν Marcia ζεσξεί φηη ν φξνο ηαπηφηεηα πξνζδηνξίδεη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία νκάδσλ ή αηφκσλ,
ηα νπνία πξνζδίδνπλ κία ζπγθεθξηκέλε ππφζηαζε θαη απνηειεί ηνλ φξν κέζσ ηνπ νπνίνπ νη
νκάδεο ή ηα άηνκα απηά, απηνπξνζδηνξίδνληαη, κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ νκνηνγελψλ ζηνηρείσλ,
επηηπγράλνληαο ζπλάθεηα ησλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηε δηαηήξεζε ησλ ηειεπηαίσλ,
απφ ελδερφκελν θίλδπλν εμάιεηςήο ηνπο. Παξάγσγν ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο είλαη, ν
απηνπξνζδηνξηζκφο ηνπ αηφκνπ κέζσ απηήο. Οη ηαπηφηεηεο δελ απνηεινχλ ζηαζεξά θαη
ακεηάβιεηα ζηνηρεία. Πξφθεηηαη γηα λνεηηθέο θαηαζθεπέο πνπ δηακνξθψλνληαη ζηαδηαθά
ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο (Marcia, 1980).
Γηα ηνλ/ηελ έθεβν/ε ε αλαδήηεζε ηεο ηαπηφηεηαο απνηειεί έλα απφ ηα πην
βαξπζήκαληα δεηήκαηα ζην νπνίν νη άλζξσπνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δσήο ηνπο. Ζ εδξαίσζε ηαπηφηεηαο είλαη ε βαζηθφηεξε δηαλνεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή
δηαδηθαζία ζηελ εθεβεία (Υαληδή, 1999). Ζ ηαπηφηεηα πεξηιακβάλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
αληηιακβάλνληαη νη έθεβνη ηνλ εαπηφ ηνπο, αιιά θαη ηελ εθηίκεζε πνπ ηξέθνπλ γηα εθείλνλ
(Augoustinos et al, 2005). χκθσλα κε ηνλ Feldman (2010) ηα δεηήκαηα ηαπηφηεηαο
απνθηνχλ ζεκαζία ζηελ εθεβεία γηαηί νη λνεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ εθήβσλ θζάλνπλ, ζε πνιιά
ζεκεία, ζην επίπεδν ηνπ ελήιηθα. Ζ αλάγθε ηνπ/ηεο εθήβνπ/εο λα πξνζδηνξίζεη ηελ
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ηαπηφηεηά ηνπ/ηεο έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ αλάγθε ηνπ γνλέα λα ζπλερίζεη ηελ
θαζνδήγεζε. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εθήβσλ είλαη ε έιιεηςε ζπκβηβαζκνχ. Δίλαη
θαλεξφ φηη απηφ πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ αλαδήηεζε ηαπηφηεηαο είλαη ε θίλεζε πξνο ηελ
απηνλνκία θαη ηελ αλεμαξηεζία, δειαδή, ηελ αίζζεζε ηνπ/ηεο εθήβνπ/εο φηη αζθεί ηνλ έιεγρν
ζηε δσή ηνπ/ηεο (Παπαδηψηε – Αζαλαζίνπ, 2000). Καηά ηελ πεξίνδν απηή ζπκβαίλνπλ
δξακαηηθέο αιιαγέο θαη αξρίδεη κηα έληνλε δξαζηεξηφηεηα αλαδήηεζεο, ακθηζβήηεζεο,
απνγαιαθηηζκνχ, πξνβιεκαηηζκνχ θαη άγρνπο (Κνπξάθεο, 2004). Γηαξξεγλχνληαη νη
ζπλδεηηθνί θξίθνη ηνπ παξειζφληνο θαη εγθαζίζηαληαη λένη πξνθαιψληαο ζχγρπζε ζηνλ έθεβν
(Lerner & Galambos, 1998). Ο/ε έθεβνο/ε ζα πξνζπαζήζεη λα αλαπηχμεη κηα ζαθή ηδέα γηα
ηνλ ξφιν πνπ ζα δηαδξακαηίζεη κέζα ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην oπνίν αλήθεη. Οθείιεη λα
δηακνξθψζεη κηα θηινζνθία δσήο ζρεηηθά κε ην επάγγεικα πνπ ζα αθνινπζήζεη, ηηο
ζξεζθεπηηθέο ή πνιηηηθέο ηδενινγίεο πνπ ζα πηνζεηήζεη, ηελ επηινγή ζπληξφθνπ, ηελ
πηνζέηεζε ζηάζεσλ δσήο θαη λα ελζηεξληζηεί, παξάιιεια, θαη έλα πξφγξακκα δξάζεο γηα ηελ
πινπνίεζή ηνπο (Wetherell, 2005).
Μέζσ ηεο ηαπηφηεηαο ν/ε έθεβνο/ε ζπλεηδεηνπνηεί ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ/ηεο. Ζ
επίγλσζε φηη απνηειεί ν/ε θαζέλαο/κία κηα αηνκηθφηεηα αλεπαλάιεπηε, κηα μερσξηζηή
νληφηεηα. Ο/ε έθεβνο/ε γλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ/ηεο κέζα απφ ηνλ άιιν άλζξσπν, απνθηά
ζπλείδεζε ηνπ «εγψ» κέζα απφ ην «εζχ» απφ ηελ αληηπαξάζεζε ηνπ/ηεο κε άιιεο μερσξηζηέο
πξνζσπηθφηεηεο (Zavalloni & Louis-Guerin, 1996). Ζ εηθφλα πνπ θαηαζθεπάδεη γηα ηνλ εαπηφ
ηνπ/ηεο, ηα πηζηεχσ ηνπ/ηεο ζπγθξνηνχλ κηα ςπρνινγηθή δνκή πνπ ηνπ/ηεο επηηξέπεη λα
επηιέμεη ηηο πξάμεηο ηνπ/ηεο θαη ηηο θνηλσληθέο ηνπ/ηεο ζπλαιιαγέο (Corsaro, 2000). Ζ
θαηαζθεπή ηεο ηαπηφηεηαο θαη ε εηθφλα ηνπ εαπηνχ απνηεινχλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο δσήο
ηνπ/ηεο εθήβνπ/εο θαη ζπληζηνχλ ζεκειηψδε ςπρηθή δηεξγαζία.
Μπνξνχκε λα ζηαζνχκε ζε δχν δηαζηάζεηο ηεο εθεβηθήο ηαπηφηεηαο. Σν πξψην αθνξά
ηε δηαιεθηηθή πξνζέγγηζεο - απνκάθξπλζεο κε ηελ νπνία παιεχεη ν/ε έθεβνο/ε γηα λα γίλεη
απνδεθηφο/ή γηα ηελ νκνηφηεηα ηνπ/ηεο, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή πξνζπαζεί λα θαλεί
δηαθνξεηηθφο/ή, κνλαδηθφο/ή (Ρήγα, 2001 Υξεζηάθεο, 1997). Ζ αληηπαξάζεζε ελφο/κηαο
εθήβνπ/εο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ/ηεο εθθξάδεη απηή ηελ αλάγθε δηαθνξνπνίεζεο
απέλαληη ζηελ ειηθηαθά πξφηεξε ηαπηφηεηα. Απηή ε αληηπαξάζεζε κπνξεί λα βξεη δηέμνδν κε
ηελ ππαγσγή ηνπ/ηεο εθήβνπ/εο ζε νκάδεο λέσλ φπνπ, κέζα απφ ηαπηνηηθέο ππνθαηαζηάζεηο,
ζα κνηξαζηεί κε ηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπ/ηεο θνηλέο αλάγθεο, επηζπκίεο θαη φλεηξα. Ζ δεχηεξε
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δηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηελ επηζπκία ηνπ/ηεο εθήβνπ/εο γηα ζπλέρεηα, δειαδή ζηελ αλάγθε
ηνπ «αλήθεηλ» ζε κηα νηθνγελεηαθή γξακκή, ζε έλα πεξηβάιινλ, ζε κηα θνπιηνχξα (Corsaro,
2000). Απηή ε αλάγθε κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζην πξαγκαηηθφ ή αθφκα θαη ην θαληαζηαθφ
επίπεδν θαη είλαη εκθαλήο ζηηο ζχγρξνλεο εθθξάζεηο ηεο ηαπηφηεηαο, φπσο είλαη ε εζληθή, ε
εζλνηηθή ή ε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα.

2.2 Αλάπηπμε ηεο ηαπηόηεηαο
χκθσλα κε ηνλ Erikson (1968), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ζπληεινχληαη νθηψ
αλαπηπμηαθέο θξίζεηο ηνπ Δγψ, νη νπνίεο μεθηλνχλ απφ ηνλ πξψην ρξφλν ηεο δσήο θαη
εθηείλνληαη έσο ηελ χζηεξε ψξηκε ειηθία. Σα ζηάδηα απηά πεξηιακβάλνληαη ζε έλα
αληηζηηθηηθφ πιαίζην αξλεηηθνχ – ζεηηθνχ θαη παξ' φιν πνπ ζπκβαίλνπλ ζε κηα κφλν θάζε ηεο
δσήο δελ νινθιεξψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο αιιά επηθαιχπηνπλ ε κία ηελ άιιε.
Αληίζηνηρα, αλ θαηά ηελ εθεβεία, ην άηνκν, θαηνξζψζεη λα ζπγθεξάζεη ζε έλα αξκνληθφ
ζχλνιν ηηο αληηζεηηθέο πηπρέο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ/ηεο ζα δηακνξθψζεη ηθαλνπνηεηηθή
ηαπηφηεηα, ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα βηψζεη θξίζε ηαπηφηεηαο. Δπηπξφζζεηα, φζν
πεξηζζφηεξν ζπκκεηέρεη ν/ε έθεβνο/ε ζηελ αλαδήηεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ/ηεο ηφζν
ηζρπξφηεξε θαζίζηαηαη. Σαπηφρξνλα, απαηηείηαη θαη κηα «νπδέηεξε πεξίνδνο», έλα ρξνληθφ
κνξαηφξηνπκ θαηά ην νπνίν ζα πεηξακαηηζηεί κε δηαθνξεηηθνχο ξφινπο ρσξίο θακηά νξηζηηθή
δέζκεπζε. Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ν/ε έθεβνο/ε πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη πνηνο/α
είλαη, εληνπίδνληαο θαη παίξλνληαο απνθάζεηο γηα ηηο πξνζσπηθέο, επαγγεικαηηθέο,
ζεμνπαιηθέο θαη πνιηηηθέο ηνπ/ηεο πξνηηκήζεηο θαη δεζκεχζεηο (Feldman, 2010

Μάθξε-

Μπφηζαξε, 2008).
Αληίζηνηρα, ν Marcia (1980) έδσζε έκθαζε ζε δχν ζηνηρεία ηα νπνία επεξεάδνπλ ηε
δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο. Καηά πξψηνλ ηελ θξίζε, δειαδή, ηνλ βαζκφ πνπ ην άηνκν έρεη
δηεξεπλήζεη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δξάζεο θαη θαηά δεχηεξνλ ηε δέζκεπζε, δειαδή, ην πφζν
ην άηνκν επελδχεη ςπρνινγηθά ζε κηα πνξεία δξάζεο ή ζε κηα ηδενινγία (Marcia, 1980). Ζ
δηεξεχλεζε ππνδειψλεη ηελ αλαδήηεζε κηαο πιεξέζηεξεο αίζζεζεο ηνπ εαπηνχ θαη
πεξηιακβάλεη ηε δηεξεχλεζε ηφζν ηνπ εαπηνχ, φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ
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δέζκεπζε αλαθέξεηαη ζηελ επηινγή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζπλφινπ πεπνηζήζεσλ, αξρψλ, αμηψλ
θαη ζηφρσλ ζηνπο νπνίνπο ην άηνκν εκκέλεη. Ζ παξνπζία ή ε απνπζία δηεξεχλεζεο ή / θαη
δέζκεπζεο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ νδεγεί ζε ηέζζεξηο κνξθέο
ηαπηφηεηαο πνπ ν ίδηνο νλφκαζε θαηαζηάζεηο ηαπηφηεηαο (Μάθξε – Μπφηζαξε, 2008). Οη
θαηαζηάζεηο απηέο είλαη: ε επίηεπμε, ην κνξαηφξηνπκ, ε δνηή θαη ε ζχγρπζε.
ην θαηψηαην εμειηθηηθφ επίπεδν ηνπνζεηείηαη ε ζχγρπζε ηαπηφηεηαο - diffusion
(ρακειή δηεξεχλεζε –ρακειή δέζκεπζε). Αθνινπζνχλ ε δνηή - foreclosed (ρακειή
δηεξεχλεζε - πςειή δέζκεπζε), ην κνξαηφξηνπκ - moratorium (πςειή δηεξεχλεζε – ρακειή
δέζκεπζε) θαη ηειηθά ε επίηεπμε -achievement ηαπηφηεηαο (πςειή δηεξεχλεζε – πςειή
δέζκεπζε) (Feldman, 2010).
Σα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ζχγρπζεο ληψζνπλ αλεπαξθή θαη
αληηκεησπίδνπλ κηα ζεηξά απφ ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, φπσο είλαη ην άγρνο θαη ε
κνλαμηά. Δπηδεηθλχνπλ, επίζεο, ρακειέο ζπρλφηεηεο ζεηηθήο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη
πςειέο ζπρλφηεηεο αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο.

Δπηπιένλ, νη έθεβνη κε δηάρπηε

ηαπηφηεηα θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα επηξξεπείο ζηε ζρνιηθή απνηπρία (Marcia, 1980 Piaget,
1983 Feldman, 2010 Μάθξε – Μπφηζαξε, 2008).
Σα άηνκα ζε θαηάζηαζε δνηήο ηαπηφηεηαο επηδεηθλχνπλ πςειά επίπεδα δέζκεπζεο,
ρσξίο, φκσο, πξηλ λα έρνπλ επηδνζεί ζε επαξθή δηεξεχλεζε ελαιιαθηηθψλ πεπνηζήζεσλ,
αξρψλ, αμηψλ θαη ζηφρσλ. Ζ δέζκεπζε απηή πξνέξρεηαη απφ ηηο πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ θαη
ησλ άιισλ ζεκαληηθψλ πξνζψπσλ ζηε δσή ηνπ αηφκνπ. Σα άηνκα κε απηή ηε κνξθή
ηαπηφηεηαο πηνζεηνχλ αδηάιιαθηεο δηαδηθαζίεο ζθέςεο θαη ελζηεξλίδνληαη εζηθέο αμίεο ζην
επίπεδν ηνπ λφκνπ θαη ηεο ηάμεο (Marcia, 1980 Piaget, 1983 Feldman, 2010 Μάθξε –
Μπφηζαξε, 2008).
ε θαηάζηαζε κνξαηφξηνπκ βξίζθνληαη ηα άηνκα, ηα νπνία δελ έρνπλ αθφκα πιήξσο
δεζκεπζεί, αιιά επηδίδνληαη ζηελ ελεξγφ δηεξεχλεζε ελαιιαθηηθψλ πεπνηζήζεσλ, αξρψλ,
αμηψλ θαη ζηφρσλ. Σα άηνκα ζε θαηάζηαζε κνξαηφξηνπκ δηαθαηέρνληαη απφ πςειφηεξα
επίπεδα άγρνπο εμαηηίαο ίζσο ηεο επίγλσζεο κηαο αλεπίιπηεο αθφκα θξίζεο, επηδεηθλχνπλ,
φκσο, πην δεκηνπξγηθή ζθέςε απφ φ,ηη ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο
θαηαζηάζεηο (Marcia, 1980 Piaget, 1983 Feldman, 2010 Μάθξε – Μπφηζαξε, 2008)
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Σέινο, ζε φηη αθνξά ηελ θαηάζηαζε επίηεπμεο δηακφξθσζεο ηεο ηαπηφηεηαο, ηα άηνκα
έρνπλ θαηαιήμεη θαη δεζκεπζεί κεηά απφ κηα πεξίνδν επαξθνχο δηεξεχλεζεο ζε κηα ηδενινγία,
κηα θνζκνζεσξία, ζε έλα εληαίν ζχζηεκα αξρψλ, αμηψλ θαη ζηφρσλ. Σα άηνκα απηά είλαη
έηνηκα γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε, αλ νη πεξηζηάζεηο ην απαηηήζνπλ (Marcia, 1980 Piaget,
1983 Feldman, 2010 Μάθξε – Μπφηζαξε, 2008).
ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο ηαπηφηεηαο, νη έθεβνη
πεηξακαηίδνληαη κε κηα πνηθηιία ηαπηνηήησλ θαη ηαπηίζεσλ. Γνθηκάδνπλ δηαθνξεηηθά ζηπι,
ζρεηίδνληαη θαη ζπλαληνχλ δηαθνξεηηθά είδε αλζξψπσλ, δηεξεπλνχλ ην απνηέιεζκα
δνθηκάδνληαο δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα θαη αξρίδνπλ λα ζέηνπλ ππφςε ηνπο έλα άμνλα
ζηφρσλ θαη θαζεθφλησλ. Μφλν κεηά απφ κηα πεξίνδν δηεξεχλεζεο θαη πεηξακαηηζκνχ νη
έθεβνη είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχμνπλ κία κφληκε αληίιεςε ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη έλα
πξφγξακκα ζπκπεξηθνξάο, αμηψλ θαη ζηφρσλ πνπ ζα ηνπο ρξεζηκεχζεη ζηελ ψξηκε ειηθία
(Marcia, 1980). ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο ηεο δηεξεχλεζεο ηεο ηαπηφηεηαο, ν ηξφπνο πνπ
ζθέθηεηαη έλαο/κία έθεβνο/ε γηα ηνλ θφζκν, ν ηξφπνο πνπ δηαιέγεη ηα άηνκα πνπ ζα
ζπλαλαζηξαθεί, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηιέγεη θαη νη αζρνιίεο πνπ αλαιακβάλεη κπνξεί λα
πθίζηαληαη κηα ζεηξά αμηνζεκείσησλ αιιαγψλ. ια απηά εμππεξεηνχλ ζην λα κάζεη
πεξηζζφηεξα έηζη ψζηε λα θαηαθέξεη λα θάλεη λέεο εζσηεξηθέο πξνζαξκνγέο (Μάθξε –
Μπφηζαξε, 2008).
Οη έθεβνη ζπρλά επηδεηθλχνπλ κηα ζπκπεξηθνξά κε ραξαθηεξηζηηθά σξηκφηεηαο,
αιιά, ηαπηφρξνλα, ε ζπκπεξηθνξά ηνπο κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα απξνζδφθεηε
παηδηθφηεηα ζηε κεηάβαζή ηνπο πξνο ηελ ελήιηθε δσή (Corsaro, 2000). Πξηλ ηελ ελειηθίσζε,
νη έθεβνη αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο κέζα απφ ηνπο δηάθνξνπο ξφινπο πνπ έρνπλ.
Μπνξεί λα είλαη θίινη, καζεηέο, αζιεηέο, κνπζηθνί, θαη, ηαπηφρξνλα, λα αλήθνπλ ζε θιίθεο ή
ζε δηάθνξεο νκάδεο αηφκσλ (Feldman, 2010). ηελ εθεβεία, ε βειηίσζε ηνπ γλσζηηθνχ
δπλακηθνχ επηηξέπεη ηελ αλάιπζε απηψλ ησλ ξφισλ, ηνλ εληνπηζκφ αληηθάζεσλ θαη
αληηζέζεσλ θαη ηελ αλαδηακφξθσζή ηνπο έηζη ψζηε λα ζρεκαηηζηεί ε ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ
κε απνηέιεζκα, κεξηθέο θνξέο, νη έθεβνη λα εγθαηαιείπνπλ παιηφηεξνπο ξφινπο πνπ κπνξεί
λα είραλ σο παηδηά θαη άιιεο θνξέο δεκηνπξγνχλ λέεο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο, ηα αδέξθηα θαη
ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο (Zavalloni et al, 1996

Wetherell, 2005). Ο Erikson (1968)

πεξηέγξαςε ηε δηαδηθαζία ηεο δηακφξθσζεο ηαπηφηεηαο σο ην κεγαιχηεξν εκπφδην πνπ
πξέπεη λα μεπεξάζνπλ νη έθεβνη πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ επηηπρψο ηε κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε
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δσή. Ηδαληθά, νη έθεβνη κπαίλνπλ ζηελ ελήιηθε δσή έρνληαο κηα ζηαζεξή θαη ζπλεπή αίζζεζε
ηνπ πνηνη είλαη θαη γηα ην πσο ζα εληαρζνχλ ζηελ θνηλσλία.
Οη έθεβνη δηακνξθψλνπλ ηνπο ξφινπο θαη ηηο αμίεο ηνπο κέζα απφ νκάδεο αλαθνξάο.
Οη θνηλσληθέο νκάδεο αλαθνξάο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ άηνκα κε ηα νπνία ν/ε έθεβνο/ε
έρεη ζπρλή επηθνηλσλία θαη ζηελή ζρέζε ή κπνξεί λα είλαη πην γεληθέο θνηλσληθέο νκάδεο κε
ηηο νπνίεο κνηξάδεηαη ηηο ίδηεο αμίεο θαη ηδέεο – ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο, θνηλά ελδηαθέξνληα,
νκάδεο ζην δηαδίθηπν θ.ά. (Zavalloni et al, 1996). Οη νκάδεο αλαθνξάο είηε είλαη ζε ζηελφ είηε
είλαη ζε πην γεληθφ πιαίζην, επηβεβαηψλνπλ ή απνξξίπηνπλ αμίεο πνπ έρεη ν/ε έθεβνο/ε θαη
κεξηθέο θνξέο επηβάινπλ άιιεο. Οη νκάδεο πνπ ζπλήζηδε λα αλήθεη ν/ε έθεβνο/ε σο παηδί θαη
πνπ, ζρεδφλ, απηφκαηα εληάζζνληαλ ζε απηέο, δελ ηνλ/ηελ γεκίδνπλ πιένλ φπσο παιηφηεξα
θαη ζπρλά ληψζεη λα ζπγθξνχεηαη κε απηέο (Corsaro, 2000 Augoustinos et al, 2005).
Άιιεο θνξέο ν/ε έθεβνο/ε δηακνξθψλεη ηηο ηδέεο θαη ηηο αμίεο ηνπ/ηεο απφ έλα
ζεκαληηθφ, γηα ηνλ ίδην/α, πξφζσπν θαη φρη απφ κηα νκάδα. Απηφ ην ζεκαληηθφ πξφζσπν
κπνξεί λα είλαη έλαο ζηελφο θίινο, έλαο δάζθαινο, ν κεγαιχηεξνο αδεξθφο, έλαο δηάζεκνο
εζνπνηφο ή αζιεηήο ή νπνηνζδήπνηε έρεη ηδέεο θαη αμίεο πνπ ζαπκάδεη. (Παπαδηψηε –
Αζαλαζίνπ, 2000). Παξφιν πνπ ε επηξξνή ελφο ζεκαληηθνχ πξνζψπνπ κπνξεί λα ζπκβεί ζε
νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δσήο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο έρεη ηε κεγαιχηεξε επηξξνή
(Feldman, 2010 Lerner et al, 1998). Οη γνλείο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην λα βνεζήζνπλ ην
παηδί λα αλαπηχμεη κηα ζπγθξνηεκέλε θαη πγηή πξνζσπηθφηεηα. Ζ θαιή επηθνηλσλία, ε
απνδνρή, ν ζεβαζκφο θαη ε άλεπ φξσλ αγάπε, είλαη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα λα
ιεηηνπξγήζνπλ σο ζηήξηγκα ζηα παηδηά ζε απηή ηε ρξνλνβφξα θαη πεξίπινθε δηαδηθαζία ηεο
δηακφξθσζεο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο (Ferro & Zamme, 2004).
Πνιιά απφ ηα πηζηεχσ θαη ηα πξφηππα πνπ έρνπλ νη έθεβνη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηνπο
γνλείο ηνπο. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο απηά ηα πηζηεχσ θαη ηα πξφηππα επαλεμεηάδνληαη
θαη αλαζεσξνχληαη. Υσξίο απηήλ ηε δηεξεχλεζε, είλαη πνιχ ακθίβνιν αλ ηειηθά ην λεαξφ
άηνκν ζα θαηαθέξεη λα γίλεη ηθαλφ γηα ηνλ ξφιν ηνπ ελήιηθα, ηνπ εξγαδφκελνπ, ηνπ
αδειθνχ/ήο ή ηνπ/ηεο ηθαλνπνηεηηθνχ/ήο ζπδχγνπ (Ρήγαο, 2001). Δδξαηψλνληαο ηελ
απηνλνκία ηνπ/ηεο, ν/ε έθεβνο/ε πξνζπαζεί λα ραξάμεη κηα αλεμάξηεηε πνξεία αληί λα
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο επηζπκίεο ησλ γνληψλ ηνπ/ηεο. Ζ δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο έρεη πνιχ
κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα επδνθηκήζεη ζε έλα νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ πνπ πξνζθέξεη
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ππνζηήξημε θαη αζθάιεηα θαη, ηαπηφρξνλα, ελζαξξχλεη ηνλ/ηελ έθεβν/ε λα δηακνξθψζεη δηθή
ηνπ/ηεο γλψκε (Ferro et al, 2004). Παξάιιεια, ην λα εθνδηαζηεί ν/ε έθεβνο/ε κε κηα
ζηαζεξή νηθνγελεηαθή δνκή πνπ παξέρεη ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε θαη πξνζθέξεη αλνηθηή
επηθνηλσλία αθφκε θαη φηαλ ππάξμεη δηαθσλία, ζα ηνπ/ηεο δψζεη ηελ επειημία θαη ηελ
απνδνρή λα αλαπηπρζεί θαζψο ζρεκαηίδεη ηε δηθή ηνπ/ηεο γλψκε γηα ην πνηνο/α είλαη θαη ηη
ζέιεη λα θάλεη ζηε δσή ηνπ/ηεο (Μάθξε – Μπφηζαξε, 2008 Υξεζηάθεο, 1997).
Δπίζεο, ν/ε έθεβνο/ε πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο ηαρχηαηεο κεηαβνιέο πνπ
ζπκβαίλνπλ ζην ζψκα ηνπ/ηεο θαη λα εμνηθεησζεί κε ηελ ψξηκε πιένλ ζεμνπαιηθή ηνπ/ηεο
αλάπηπμε. Ζ αίζζεζε φηη είλαη θπξίαξρνο/ε ηνπ ζψκαηνο ηνπ/ηεο ελαιιάζζεηαη ζπρλά κε ηελ
αίζζεζε φηη θαηνηθεί ζε έλα μέλν ζψκα. Αθφκε, μεθαζαξίδεη ε αίζζεζε ηνπ θχινπ θαη
ηίζεληαη νη βάζεηο γηα ηηο θηιηθέο ή ζεμνπαιηθέο εηεξνθπιηθέο ζρέζεηο (Μάθξε – Μπφηζαξε,
2008). Γεκηνπξγείηαη θαη εδξαηψλεηαη ζηαδηαθά ε αίζζεζε ηνπ εαπηνχ θαη ηεο πξνζσπηθήο
ηαπηφηεηαο. Καζψο αλαπηχζζεηαη ε ηθαλφηεηα γηα αθαηξεηηθνχο ζπιινγηζκνχο ν/ε έθεβνο/ε
δηαηππψλεη ηηο δηθέο ηνπ/ηεο ηδέεο, αμίεο θαη ζηάζεηο δσήο, ηελ πξνζσπηθή ηνπ/ηεο
θνζκνζεσξία, ρσξίο λα έρεη ηελ αίζζεζε φηη επεξεάδεηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ αληηδξνχλ νη
γνλείο ηνπ/ηεο θαη ακθηζβεηεί ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα αμηψλ, ηηο επηθξαηνχζεο πνιηηηθέο θαη
θνηλσληθέο πεπνηζήζεηο, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη αζπάδεηαη λέεο, αλαηξεπηηθέο ζπλήζσο,
απφςεηο θαη ζεσξίεο (Υξεζηάθεο, 1997 Wetherell, 2005). Με βάζε απηέο ηηο ηδέεο, ν/ε
έθεβνο/ε θαιείηαη λα πάξεη ζεκαληηθέο απνθάζεηο γηα ην κέιινλ ηνπ/ηεο. Ζ πξνζσπηθή
ηαπηφηεηα ηνπ/ηεο, φκσο, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη θαη λα γίλεηαη απνδεθηή θαη απφ άιια
άηνκα πνπ ν/ε ίδηνο/α ζεσξεί ζεκαληηθά (Παπαδηψηε – Αζαλαζίνπ, 2000).
Οη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηξνπνπνηνχληαη θαη αλαζεσξνχληαη. Ο/ε έθεβνο/ε
εγθαηαιείπεη πνιιέο απφ ηηο παηδηθέο ηνπ/ηεο θηιίεο θαη αλαδεηά λένπο θίινπο, νη νπνίνη ζα
πξέπεη λα κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο κε απηφλ/ή αληηιήςεηο, αμίεο θαη ζηάζεηο δσήο. πλήζσο νη
θίινη πνπ δηαιέγεη έρνπλ πςειέο θηινδνμίεο γηα ην κέιινλ θαη εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο,
έηζη ψζηε λα ηζρπξνπνηνχλ θαη ηε δηθή ηνπ/ηεο επηζπκία λα ελειηθησζεί (Augoustinos et al,
2005). Οη θηιίεο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζε εθήβνπο ηνπ ίδηνπ θχινπ είλαη ζπλήζσο
πνιχ ζηελέο θαη επηηξέπνπλ, έηζη, ζηε ζπλέρεηα ηε δεκηνπξγία κίαο ζηελήο εηεξφθπιεο
ζρέζεο (Wetherell, 2005). Σέινο, ζε φηη αθνξά ην ζρνιείν, ν/ε έθεβνο/ε θαιείηαη λα
αληαπεμέιζεη κε επηηπρία ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, φπνπ
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ην ζρνιηθφ πιαίζην είλαη πνιχ δηαθνξεηηθφ, απζηεξφ, απξφζσπν θαη ιηγφηεξν βνεζεηηθφ γηα
φζνπο έρνπλ πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο (Ρήγαο, 2001).
Χζηφζν, αλ ν/ε έθεβνο/ε βηψζεη θξίζε ηαπηφηεηαο ηφηε κπνξεί λα θαιιηεξγεζνχλ
έληνλεο αληαγσληζηηθέο ηάζεηο ζηελ νηθνγέλεηα, ζην ζρνιείν ή ζην επξχηεξν θνηλσληθφ
πιαίζην κε ζπλέπεηα ηελ απφξξηςε ηνπ/ηεο εθήβνπ. ηαλ ε απφξξηςε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ
ηαπηφρξνλε αλππαξμία νηθνγελεηαθψλ θαη θνηλσληθψλ δεζκψλ κπνξεί ν/ε έθεβνο/ε λα
νδεγεζεί ζε παξαβαηηθφηεηα σο κηα κνξθή εθηφλσζεο ηεο ήδε ππάξρνπζαο ςπρνινγηθήο θαη
ζπλαηζζεκαηηθήο πίεζεο (Κνπξάθεο, 1999 Πηηζειιά, 2002). ηε ζπλέρεηα, ε πηζαλή εκπινθή
ηνπ ηηκσξεηηθνχ κεραληζκνχ απμάλεη ηηο δπζρέξεηεο γηα ηελ νπζηαζηηθή κεηαζηξνθή ησλ
δπζκελψλ απηψλ ζπλζεθψλ (Φπηξάθε, 1995). Ζ εκπινθή ηνπ αηφκνπ ζηνλ πνηληθφ
κεραληζκφ εληζρχεη ηελ ηαχηηζή ηνπ κε εγθιεκαηηθά ζηεξεφηππα θαη ν εγθιεηζκφο ζε
ζσθξνληζηηθφ ίδξπκα είλαη ηδηαίηεξα επηβιαβήο, θαζψο απνκνλψλεη ηνλ/ηελ έθεβν απφ ην
νηθνγελεηαθφ, ζρνιηθφ θαη επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (Παλνχζεο, 1998

Πηηζειιά,

2002).
Χο απνηέιεζκα είλαη ην γεγνλφο φηη δπζθνιεχεη ηε κεηάβαζή ηνπ/ηεο ζηελ σξηκφηεηα
θαη ηελ νκαιή θνηλσληθή έληαμε θαη επεξεάδεη ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ/ηεο
θαη ηεο πξνζσπηθήο ηνπ/ηεο ηαπηφηεηαο. Παξάιιεια, ε ηαπηφηεηα δελ απνηειεί θάηη ζαλ ην
δαθηπιηθφ απνηχπσκα, πνπ νη εμσηεξηθέο ζπλζήθεο ηεο θνηλσληθήο καο χπαξμεο θαη νη φπνηεο
αιιαγέο ηνπο αθήλνπλ ζηνλ ςπρηθφ καο θφζκν, σο απάληεζε ζην εξψηεκα «πνηνο είκαη;»,
αιιά ην δπλακηθφ απνηέιεζκα κηαο δηαξθνχο αληηπαξάζεζεο αλάκεζα ζε έλα «κέζα» θαη έλα
«έμσ», αλάκεζα ζην ςπρηθφ θαη ην θνηλσληθφ, αλάκεζα ζε ππνθείκελα θαη αληηθείκελα
(Giddens, 2002 Νφβα – Καιηζνχλε, 1998). Μηαο αληηπαξάζεζεο πνπ είλαη, φκσο, ηδηαίηεξα
ζχλζεηε, αθνχ ηα ίδηα ηα ζηνηρεία ηεο, άλζξσπνο θαη θνηλσλία, δηράδνληαη απφ αληηθάζεηο θαη
πξέπεη λα γίλνπλ θαηαλνεηά κέζα απφ απηέο (Υξεζηάθεο, 1997).

2.3 Γηακόξθσζε ηεο ηαπηόηεηαο ζην ζσθξνληζηηθό θαηάζηεκα
Έρεη παξαηεξεζεί φηη ιφγσ ηεο δνκήο ησλ ζσθξνληζηηθψλ θαηαζηεκάησλ ν/ε έθεβνο
απνηπγράλεη λα δηακνξθψζεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ/ηεο γηαηί αθελφο δελ κπνξεί λα αλαπηχμεη κηα
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ζαθή θαη νινθιεξσκέλε αίζζεζε ηνπ εαπηνχ θαη αθεηέξνπ δελ κπνξεί λα νξίζεη ηε ζέζε
ηνπ/ηεο ζην θνηλσληθφ πιαίζην (Πηηζειιά, 2002). Δπηπιένλ, φζν δελ δίλνληαη ζηα άηνκα απηά
πξαγκαηηθέο επθαηξίεο γηα αιιαγή ηνπ χθνπο ηεο δσήο ηνπο κέζα ζην ζσθξνληζηηθφ
θαηάζηεκα ηφζν ε πνηληθή θξίζε ζα ζπλερίδεη λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηε δηακφξθσζε ηεο
θνηλσληθήο ηνπο ηαπηφηεηαο (ζηηγκαηηζκφο, πεξηζσξηνπνίεζε) (Πεηξνπνχινπ θ.ά., 2000).
Κάηη πνπ ζα είλαη επηδήκην ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο φζν θαη γηα ηελ θνηλσλία.
Ο εγθιεηζκφο ζε ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα απνηειεί ζηελ νπζία κηα θνηλσληθή
δηεξγαζία

ζέζεο

ζπλφξσλ.

Ζ

λνεηή

απηή

ζπλνξηαθή

γξακκή

ρσξίδνληαο

ηνπο

«θπζηνινγηθνχο» αλειίθνπο απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο «παξαβάηεο», νπζηαζηηθά ζπληειεί
ζηελ παξαγσγή «μερσξηζηψλ» θαη «αθχζηθσλ» αλζξψπσλ, πνπ αλαγλσξίδνληαο ηα
δηαρσξηζηηθά ζχλνξα πνπ έρνπλ πςσζεί ηξηγχξσ ηνπο θαη ηελ αξλεηηθή θνηλσληθή ηαπηφηεηα
πνπ έρνπλ απνθηήζεη σο ηξφθηκνη, απνδέρνληαη πηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ηηο πην ρακειέο
πξνζδνθίεο θαη ηείλνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηέο (Πηηζειιά, 1996). Δπνκέλσο, κέζα ζε έλα
θαζεζηψο εγθιεηζκνχ θαη θνηλσληθήο απνκφλσζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε, ζρεδφλ,
παληειή αλππαξμία εξεζηζκάησλ, ηα παηδηά απηά θαινχληαη λα κάζνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ηηο
πξνθιήζεηο ηεο «αιεζηλήο» δσήο, λα αλαπηχμνπλ ηηο θαιχηεξεο πιεπξέο ηεο πξνζσπηθφηεηάο
ηνπο, λα κνξθσζνχλ θαη λα επαλεληαρζνχλ, ην νπνίν είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα ζπκβεί
(Γεσξγνχια, 2001).
Απηή ε θνηλή θνπιηνχξα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά, ηξφπν
νκηιίαο αιιά ίζσο θαη ζηάζε απέλαληη ζηελ ίδηα ηε δσή, ηνπο θαζνξίδεη θαη ηνπο αθνινπζεί
αθφκε θαη κεηά ηελ έμνδφ ηνπο απφ ην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα (Βνξξηά, 1998 Κνπξάθεο,
1999). Σν γεγνλφο, δε, ηνπ εγθιεηζκνχ ηνπο θαη φζσλ απηφο επηθέξεη απνθηά αθφκε
κεγαιχηεξε ζπνπδαηφηεηα, θαζφηη νη έθεβνη βξίζθνληαη θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ, ζε κηα
θαζνξηζηηθή ειηθία γηα ηε δηακφξθσζε ηαπηφηεηαο θαη πξνζσπηθφηεηαο (Παλνχζε, 1998).
Ζ Πνχηνπ (1995) παξαηεξεί φηη νη έθεβνη παξαβάηεο δηαθξίλνληαη απφ ηνπο
ζπλνκήιηθνπο ηνπο ζε πνιιά ζηνηρεία, αλαθέξνληαο ζρεηηθά ηε ρακειή απηνεθηίκεζε, ηελ
απνπζία πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο πξννπηηθήο, ηελ αλεπηηπρή δηαρείξηζε θαη έθθξαζε ησλ
αλαγθψλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ θαηαπηεζκέλε επηζπκία αιιαγήο ησλ φξσλ ηεο δσήο
ηνπο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε θφβνπο απφξξηςεο θαη
ζηηγκαηηζκνχ πνπ ληψζεη ν/ε έθεβνο/ε (Hraboweckyj, 1995). Δηδηθφηεξα ν ζηηγκαηηζκφο έρεη
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θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε κεηέπεηηα πνξεία ηνπ αηφκνπ δηφηη ηνπ αθαηξνχλ θάζε
δπλαηφηεηα θαη δηάζεζε γηα λα βειηηψζεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ/ηεο θαη ηελ θνηλσληθή
ηνπ/ηεο απνθαηάζηαζε θαη αθφκε ρεηξφηεξα ηα άηνκα απηά αξρίδνπλ λα ελζηεξλίδνληαη
ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη κε ηνλ θνηλσληθφ ξφιν πνπ ε ίδηα ε θνηλσλία
ηνπο έδσζε (Φξαληδεζθάθεο, 1987). Παξάιιεια, ν ζηηγκαηηζκφο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
πνιηηηζκηθή απνζχλζεζε πνπ πθίζηαηαη ηα άηνκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εγθιεηζκνχ ηνπο,
ιεηηνπξγνχλ αιινηξησηηθά θαη ζε θακία πεξίπησζε θνηλσληθνπνηεηηθά (Ησαλλίδε &
Κνπηζειίλε, 2002). Δπίζεο, ν εγθιεηζκφο ηνπ/ηεο εθήβνπ δεκηνπξγεί θφβνπο γηα ηελ
πηνζέηεζε, εθ κέξνπο ηνπο, ελφο αξγφζρνινπ ηξφπνπ δσήο σο απνηέιεζκα ηεο
δηαπαηδαγψγεζήο ηνπο κέζα ζην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα (Κνπξάθεο, 2006).
Μέζα ζην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα ην άηνκν απνκνλψλεηαη απφ ην θνηλσληθφ ηνπ
πεξηβάιινλ. Ζ απνκφλσζε ηνπ έγθεηηαη ζε νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηνλ έμσ θφζκν θαη κε ην
ηξφπν πνπ δνχζε κέρξη ηε ζηηγκή πνπ εηζήιζε κέζα ζε απηφ (Γεσξγνχια, 2001). Ο Foucault
(1989) αλαθέξεηαη ζηελ απνκφλσζε απηή ιέγνληαο φηη είλαη ίζσο ε αζθαιέζηεξε εγγχεζε φηη
κπνξεί θαλείο λα αζθεί πάλσ ζηα άηνκα, ζηνλ πην έληνλν βαζκφ, κηα εμνπζία πνπ δελ είλαη
δπλαηφλ λα αληηζηαζκίδεηαη απφ θακία άιιε επηξξνή. Ζ απνκφλσζε είλαη ν βαζηθφο φξνο ηεο
απφιπηεο ππνηαγήο. Ζ ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο θαη αίζζεζε ηεο αδπλακίαο, ιφγσ ηνπ
εγθιεηζκνχ, νδεγεί ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο κεησκέλεο αμίαο, ηνπ ππνβηβαζκνχ θαη ηνπ
απνθιεηζκνχ (Κνπξάθεο, 1999 Παλαγησηφπνπινο, 1998). Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη, ζηε
ζπλέρεηα, είηε ζηελ απειπηζία θαη ηελ παξαίηεζε είηε ζε θάπνηεο κνξθέο επηζεηηθφηεηαο γηα
λα αλαθηεζεί ε ρακέλε αμηνπξέπεηα (Βνξξηά, 1998). Ηδηαίηεξα ζηε δεχηεξε πεξίπησζε,
ππάξρεη ην ζηνηρείν φηη ν πην δπλαηφο έρεη πην κεγάιε εθηίκεζε θαη ζεβαζκφ. Δπίζεο, ππάξρεη
κηα άηππε πίεζε ψζηε λα κελ παξεθθιίλεη θαλείο απφ απηφ πνπ ζεσξείηαη σο ηππηθή
ζπκπεξηθνξά ζηα πιαίζηα ηεο θνπιηνχξαο (Αινζθφθεο, 2010). Απηφ επεξεάδεη θαηαιπηηθά
ηνλ ηξφπν πνπ δηακνξθψλεηαη ε πξνζσπηθφηεηα ησλ εθήβσλ ελζσκαηψλνληαο ζε απηή
ραξαθηεξηζηηθά πνπ θνηλσληθνχ κηθξνθφζκνπ ησλ ζσθξνληζηηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ
ηξφπσλ πνπ νη ηδενινγίεο ηνπο δεκηνπξγνχληαη, πηνζεηνχληαη ή απνξξίπηνληαη (Γθέθνπ –
Μαδηαλνχ, 2003). Σν ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα αλαγθάδεη ηνλ/ηελ έθεβν, απφ ηε ζηηγκή πνπ
εηζέξρεηαη ζε απηφ ηνλ ρψξν, λα απεθδπζεί νπζηαζηηθά ηνλ εαπηφ ηνπ/ηεο θαη λα
πξνζαξκνζζεί ζηελ θνπιηνχξα απηή. Μηα θνπιηνχξα ηελ νπνία πηνζεηεί ην άηνκν θαη ε
νπνία ην αλαγθάδεη λα απνδερηεί κηα θαηλνχξγηα ηαπηφηεηα, ηελ ηαπηφηεηα ηνπ εγθιεκαηία ηνπ παξαβάηε ηνπ λφκνπ (Βνξξηά, 1998 Κνπξάθεο, 1999). Έηζη, νδεγείηαη ζηελ αίζζεζε ηεο
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«απνπξνζσπνπνίεζεο», σο έλα ζπλαίζζεκα θαηά ην νπνίν ην άηνκν ληψζεη φηη δελ είλαη
πιένλ ν εαπηφο ηνπ ηφζν ζσκαηηθά φζν θαη ζπλεηδεζηαθά (Γθέθνπ – Μαδηαλνχ, 2003).
Χζηφζν, παξά ην γεγνλφο φηη ε δξαζηηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ θξαηνπκέλσλ
ζηηο νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλεο ρψξεο έρεη θαηαζηήζεη ηε θπιάθηζε, ζήκεξα, κηα κάιινλ
ζπλεζηζκέλε εκπεηξία δσήο γηα νιφθιεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, ε θαζεκεξηλφηεηα ηεο
θπιαθήο παξακέλεη άγλσζηε ζηνπο ηζχλνληεο, ην επξχηεξν θνηλφ, αθφκε θαη ηελ
επηζηεκνληθή θνηλφηεηα (Αινζθφθεο, 2010). Ζ επξχηαηε δηάδνζε ηεο θνηλσληθήο αληίιεςεο
ζεσξεί ηηο ζρέζεηο κεηαμχ δξάζηε θαη ζχκαηνο «σο παίγλην κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο» κε
απνηέιεζκα θάζε εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηνλ πξψην λα εθιακβάλεηαη σο πξνζβνιή
απέλαληη ζηα ζχκαηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο (Φξαληδεζθάθεο, 1987). Δπηπιένλ, νη θξηηηθνί
εγθιεκαηνιφγνη έδεημαλ απξνζπκία λα αθηεξσζνχλ ζηελ έξεπλα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζηα
ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα θαη αζρνιήζεθαλ πεξηζζφηεξν κε ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ
επίζεκσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε ξαγδαία αχμεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ
(Αινζθφθεο, 2010).
Δπίζεο, ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο εγθιεκαηνιφγνπο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη
ζεσξνχλ ηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα, ηξφπνλ ηηλά, σο ην «λφζν παηδί» ηεο θνηλσλίαο
(Βηδάιε & Εαγνχξα, 2008). πκπιεξψλνληαο, ζεσξνχλ φηη ππφ ηελ πίεζε ηεο
απζηεξνπνίεζεο ησλ πνηλψλ θαη ηεο δηάρπζεο ελφο γεληθφηεξνπ θιίκαηνο αλαζθάιεηαο ζηελ
ειιεληθή θνηλσλία, ε θπιάθηζε ιεηηνπξγεί σο κεραληζκφο αδξαλνπνίεζεο ηνπ έγθιεηζηνπ
πιεζπζκνχ (Κνπξάθεο, 2004). Χο άκεζε ζπλέπεηα θαη ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πσο
θάζε ηη πνπ είλαη ζε ζέζε λα δψζεη πιεξνθνξίεο, ζηνηρεία, λα κεηαθέξεη εηθφλεο, λα αθεγεζεί
εκπεηξίεο θαη βηψκαηα απφ ηνλ θφζκν ησλ ζσθξνληζηηθψλ θαηαζηεκάησλ απνθηά κηα
ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη απνηειεί θαη επθαηξία αληαιιαγήο γλψζεο θαη ελδπλάκσζεο φζσλ
εξγάδνληαη κε ηνπο θξαηνπκέλνπο θαη κνηξάδνληαη καδί ηνπο ηηο ζπλέπεηεο ηεο δπζιεηηνπξγίαο
ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο.
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2.4 Δίδε ηαπηόηεηαο
ηε δσή ελφο αηφκνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ ηαπηφηεηεο.
Οη ηαπηφηεηεο απηέο δελ απνηεινχλ θάηη ην κεκνλσκέλν αιιά βξίζθνληαη ζε αιιειεπίδξαζε
κε απνηέιεζκα ε κία λα επεξεάδεη ηελ άιιε. Τπάξρνπλ είδε ηαπηνηήησλ πνπ κπνξεί λα
αλαπηπρζνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε άιια είδε. ε απηφ κπνξεί λα
δηαδξακαηίζνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο ξφιν, φπσο ε νηθνγέλεηα, ην θνηλσληθφ πιαίζην, νη
ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ην γεσγξαθηθφ πιαίζην. Παξφια απηά, ηα είδε ηαπηνηήησλ πνπ ζα
αλαπηχμεη έλα άηνκν, απνηεινχλ επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο ζπλνιηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο. Σα είδε
ηαπηνηήησλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο είλαη ε πξνζσπηθή, ε
θνηλσληθή, ε πνιηηηζκηθή, ε εζληθή θαη ε ζξεζθεπηηθή.

2.4.1 Πξνζσπηθή ηαπηόηεηα
Ο φξνο απηφο αλαθέξεηαη ζηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη ζηνλ
κνλαδηθφ ζπλδπαζκφ ζηνηρείσλ ηεο πξνζσπηθήο ηζηνξίαο ελφο αηφκνπ, ηα νπνία ην
δηαθνξνπνηνχλ απφ ηα άιια άηνκα (Βαθαιηφο, 2004). χκθσλα κε ηνλ Βαθαιηφ (2004) ε
πξνζσπηθή ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ πξνθχπηεη κέζα απφ κηα δηαιεθηηθή δηαδηθαζία
απηνπξνζδηνξηζκνχ

θαη

εηεξνπξνζδηνξηζκνχ,

δειαδή

κέζα

απφ

κηα

πξνζπάζεηα

εμηζνξξφπεζεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν έλα άηνκν βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπ ηξφπνπ κε
ηνλ νπνίν ηνλ βιέπνπλ νη άιινη. Σν πιαίζην δηακφξθσζεο ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο,
επνκέλσο, απνηειείηαη απφ ηηο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο θαη ην θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν
απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη (Γθέθνπ – Μαδηαλνχ, 2003).
χκθσλα κε ηνπο Augoustinos θαη Walker (2005), ε πξνζσπηθή καο ηαπηφηεηα
δχλαηαη λα νξηζζεί σο ε απηνεηθφλα καο ή ε έλλνηα πνπ έρνπκε γηα ην πνηνη είκαζηε, γηα ηνλ
εαπηφ καο. πλερίδνληαο, πξνζζέηνπλ φηη ε ζηάζε καο έλαληη ηνπ εαπηνχ σο αληηθεηκέλνπ ή
ην πσο αμηνινγνχκε ηελ έλλνηα ηνπ δηθνχ καο εαπηνχ ηζνχηαη κε ηελ απηνεθηίκεζε. Ζ
πξνζσπηθή ηαπηφηεηα απαξηίδεηαη απφ ηα θπζηνγλσκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ θαη
απνηειεί ηε κνλαδηθφηεηά ηνπ, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζε κηα θσηνγξαθία ή ζε δαθηπιηθά
απνηππψκαηα

θαη

απνηεινχλ

έλα

κέξνο
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ησλ

πιεξνθνξηψλ,

ραξαθηεξηζηηθφ

ηεο

κνλαδηθφηεηαο ηεο βηνγξαθίαο ηνπ αηφκνπ (Γεσξγνγηάλλεο, 1996). Σν άηνκν απφ ηε ζηηγκή
πνπ γελληέηαη πξνζπαζεί λα δηακνξθψζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηαπηφηεηα. Απνθηά ηελ
ηαπηφηεηα ηνπ κέζσ δηαδηθαζηψλ πνπ δηέπνπλ ηελ επηθνηλσλία. Ζ γιψζζα παίδεη πνιχ
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηθνηλσλία θαη, ηαπηφρξνλα, ζηελ αλάπηπμε (Βαθαιηφο, 2004 Gergen
& Σζαγθαξάθεο, 1997).
Ζ πξνζσπηθή ηαπηφηεηα, ε νπνία είλαη πξντφλ ηνπ εθάζηνηε θνηλσληθνχ
πεξηβάιινληνο, ραξαθηεξίδεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θάζε αηφκνπ θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί απφ
δχν θχξηεο νπηηθέο γσλίεο, απφ ηελ ππνθεηκεληθή νπηηθή θαη απφ ηελ αληηθεηκεληθή νπηηθή
(Γακαλάθεο, 2007). Ζ ππνθεηκεληθή νπηηθή αλαθέξεηαη ζηελ απηναληίιεςε, ζηνλ
απηνπξνζδηνξηζκφ, ζηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ αηφκνπ, δειαδή ζην πσο ην ίδην ην άηνκν
αληηιακβάλεηαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, ηνλ εαπηφ ηνπ. Ζ αληηθεηκεληθή νπηηθή γσλία αλαθέξεηαη
ζηνλ εηεξνπξνζδηνξηζκφ ηνπ αηφκνπ, δειαδή ζην πσο ην άηνκν γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ην
θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ, πσο αληηιακβάλνληαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ απηνχ νη άιινη
θαη ηη είδνπο ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζδίδνπλ (Γακαλάθεο, 2007). Απφ ηνλ παξαπάλσ δηηηφ
πξνζδηνξηζκφ ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην άηνκν κπνξεί λα
παξνπζηάζεη δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο θαη λα παξνπζηάζεη ή δηακνξθψζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ
ηαπηφηεηα πνηθηινηξφπσο.
Δπνκέλσο, αξρηθά, κπνξεί ε απηναληίιεςε ηνπ αηφκνπ λα ηαηξηάδεη κε ηελ εηθφλα πνπ
αληηιακβάλεηαη γηα απηφ ν θνηλσληθφο ηνπ πεξίγπξνο θαη κε απηή ηελ ηαπηφηεηά ηνπ λα
γίλεηαη απνδεθηφ (Ναπξίδεο, 1997). Ο Ναπξίδεο (1997) ζεσξεί φηη κπνξεί, επίζεο, ην άηνκν
λα έρεη ζαθή απηναληίιεςε αιιά νη άιινη λα αληηιακβάλνληαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ
δηαθνξεηηθά απ’ φηη ην άηνκν θαη, επνκέλσο, νη άιινη είηε λα ην απνδέρνληαη είηε λα ην
ζηηγκαηίδνπλ. Δπίζεο, πξνζζέηεη κηα ηξίηε εθδνρή φπνπ ην άηνκν θαίλεηαη λα έρεη ζαθή
γλψζε ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο θαη είηε ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ δελ ηνλ απνδέρεηαη
κε απηή ηνπ ηελ ηαπηφηεηα, είηε επεηδή ηα θνηλσληθά πξφηππα θαη ζηεξεφηππα είλαη
δηαθνξεηηθά, λα αιιάδεη ην άηνκν απηφ ηελ ηαπηφηεηά ηνπ ή λα πξνβάιεη δηαθνξνπνηεκέλε
ηελ ηαπηφηεηά ηνπ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηφ απφ ηνπο άιινπο, λα κε ζηηγκαηηζζεί θαη
λα ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλσληθή νκάδα πνπ επηζπκεί. ε απηή ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, φκσο,
ειινρεχεη ν θίλδπλνο, ην άηνκν λα ράζεη ηελ ππνθεηκεληθφηεηά ηνπ, ιφγσ ηεο
δηαθνξνπνηεκέλεο, πξνο ηνπο άιινπο, ηαπηφηεηάο ηνπ θαη ηεο ζπλεηδεηήο ή αζπλείδεηεο
πηνζέηεζεο ησλ θνηλσληθά απνδεθηψλ πξνηχπσλ (Γακαλάθεο, 2007). Απφ ηελ άιιε πιεπξά,
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κπνξεί ην απνηέιεζκα λα είλαη ζεηηθφ, θαζψο ην άηνκν πξνζπαζψληαο λα γίλεη απνδεθηφ σο
πξνζσπηθφηεηα απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν,

λα δεκηνπξγήζεη εθείλα ηα ζεκεία

αλαθνξάο θαη ζηήξημεο πνπ ζην ηέινο ζα ην βνεζήζνπλ λα γίλεη θχξηνο ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη
θαη’ επέθηαζε ηθαλφ πξνο δξάζε, κε ην δηθφ ηνπ βέβαηα ηξφπν (Βαθαιηφο, 2004 Γθέθνπ –
Μαδηαλνχ, 2003).

2.4.2 Κνηλσληθή ηαπηόηεηα
Ζ θνηλσληθή ηαπηφηεηα νξίδεηαη σο κέξνο εθείλν ηεο αηνκηθήο έλλνηαο ηνπ εαπηνχ, ην
νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηελ επίγλσζε ηνπ αηφκνπ φηη απνηειεί κέινο ηεο θνηλσληθήο νκάδαο ή
νκάδσλ, καδί κε ηε ζπλαίζζεζε φηη, ε ηδηφηεηα απηή ηνπ κέινπο, έρεη αμία θαη
ζπλαηζζεκαηηθή ζεκαζία (Jenkins, 2007). Ζ θνηλσληθή ηαπηφηεηα ρσξνζεηεί ην άηνκν ζε
ζρέζε πξνο κηα θνηλσληθή θαηεγνξία, θνηλσληθή ζέζε ή ζέζε γνήηξνπ θαη ζπλήζσο
ζπλδέεηαη κε θαη πξνέξρεηαη απφ ηηο νκάδεο ζηηο νπνίεο αλήθνπκε (Augoustinos et al, 2005).
Ζ θνηλσληθή ηαπηφηεηα εζηηάδεη ζηε δηαδηθαζία ηεο ηαχηηζεο κε ηηο νκάδεο θαη ζηηο
γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ζπλέπεηεο απηήο ηεο ηαχηηζεο (Wetherell, 2005). Θα
κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη κε ηελ θνηλσληθή ηαπηφηεηα δηαθαίλεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ελφο
αλζξψπνπ θαη ηεο θνηλσλίαο κέζα ζηελ νπνία δεη, εμειίζζεηαη θαη απφ ηελ νπνία επεξεάδεηαη.
Ο άλζξσπνο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ επεξεάδνληαη θαη θαηεπζχλνληαη απφ ηνλ θνηλσληθφ
πεξίγπξν θαη ε ζπγθιίλνπζα ή ε απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ ππνδειψλεη ηελ
αληίδξαζε ηνπ ζην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ, κε ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ηνπ (Ναπξίδεο,
1997). Ζ θνηλσληθή ηαπηφηεηα αλαθέξεηαη, επίζεο, ζην ζχλνιν ησλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ,
φπσο είλαη θαη ε ζξεζθεία, ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ην αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ» ζε κηα θνηλσληθή
νκάδα, έλα θνηλσληθφ ζχλνιν, κηα θνηλφηεηα, αλεμάξηεηα αλ απηή ε θνηλσληθή ηαπηφηεηα
είλαη πξαγκαηηθή ή ζπκβνιηθή, θαη απαξηίδεηαη απφ έλα ζχζηεκα αμηψλ, πνπ δηαζθαιίδεη ηελ
ελφηεηα ηεο θνηλσληθήο νκάδαο, ηεο θνηλφηεηαο (Γακαλάθεο, 2007 Φάξνπ, 2005).
Ο Jenkins (2007) ζεσξεί φηη ππάξρεη κηα κεηάβαζε απφ ηελ πξνζσπηθή ηαπηφηεηα
ζηελ θνηλσληθή ηαπηφηεηα. Πηζηεχεη φηη απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ
εαπηνχ καο κε φξνπο πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κπνξεί λα πθίζηαηαη θαη ζε κηα νκαδηθή
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ζπλζήθε. Χζηφζν, επεηδή ζην πιαίζην ηεο νκάδαο πθίζηαληαη λέεο ηαπηνηηθέο δπλαηφηεηεο,
κπνξεί ην άηνκν λα αληηιεθζεί ηνλ εαπηφ ηνπ σο κέινο κηαο θνηλσληθήο νκάδαο θαη σο κηα
αηνκηθή κνλάδα πνπ έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο νκάδαο (Wetherell, 2005). H
Wetherell (2005) πξνζζέηεη φηη αθφκα θαη αλ ηα άηνκα δελ είραλ πνηέ πξηλ ηελ επθαηξία λα
πηνζεηήζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα, φηαλ βξεζνχλ ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο, κπνξεί λα
είλαη ζε ζέζε λα ηελ απνθηήζνπλ. Απηή ε δηεξγαζία απηνζηεξενηππηθήο απφδνζεο
παξαπέκπεη ζηελ πηζαλφηεηα λα έρνπλ νη άλζξσπνη δηαθνξεηηθέο αληηδξάζεηο πξνο άιια
άηνκα ζε δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο ζηηγκέο (Ναπξίδεο, 1997).
Ο Jenkins (2007) θάλεη δηαρσξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ζηελ πξνβνιηθή θαη ηελ
πξαγκαηηθή θνηλσληθή ηαπηφηεηα. Με ηνλ φξν πξνβνιηθή θνηλσληθή ηαπηφηεηα αλαθέξεηαη
ζηηο πξνζδνθίεο πνπ έρεη ε θνηλσλία απφ ην άηνκν, ηηο φπνηεο πξέπεη ην άηνκν λα επηδείμεη
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θνηλσληθά απνδεθηφ ελψ κε ηνλ φξν πξαγκαηηθή θνηλσληθή ηαπηφηεηα
αλαθέξεηαη ζηηο ηδηφηεηεο πνπ απνδεηθλχνληαη εχθνια απφ ην άηνκν θαη νη νπνίεο κε ηε ζεηξά
ηνπο ζα θαηαζηήζνπλ ή δε ζα θαηαζηήζνπλ ην άηνκν θνηλσληθά απνδεθηφ. Αλ ε θνηλσληθή
ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ είλαη ζχκθσλε ή δελ έρεη νπζηαζηηθέο δηαθνξέο κε ηηο θαζνξηζκέλεο
θνηλσληθέο πξνζδνθίεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο, ηφηε ην άηνκν απηφ ζα γίλεη απνδεθηφ
απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν (Augoustinos et al, 2005). ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, φκσο, πνπ ην
άηνκν έρεη δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ε θνηλσληθή ηνπ ηαπηφηεηα δελ δηακνξθψλεηαη
ζχκθσλα κε ηα θνηλσληθψο απνδεθηά ζηνηρεία, επεηδή γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα παξνπζηάδεη
ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο αζζέλεηεο, δηαθνξέο θαηαγσγήο, ρξψκαηνο, ραξαθηήξα θαη
πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, ηφηε δελ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ «θπζηνινγηθψλ» αηφκσλ θαη έηζη
πεξηζσξηνπνηείηαη θαη ζηηγκαηίδεηαη (Γακαλάθεο, 2007).
ηελ πεξίπησζε πνπ ην άηνκν δελ ζεσξείηαη «θπζηνινγηθφ», πξνζπαζεί λα απνθξχςεη
ην ζηνηρείν πνπ ην δηαθνξνπνηεί ή λα ην αιιάμεη ελ κέξεη ή εμ νινθιήξνπ, λα αιιάμεη ηελ
θνηλσληθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη λα ελζσκαησζεί ζην θνηλσληθφ ζχλνιν (Ναπξίδεο, 1997).
Απηφο, βέβαηα, ν ζηηγκαηηζκφο ηνπ αηφκνπ θαη ε πξνζπάζεηα αιιαγήο ηνπ θαη έληαμήο ηνπ
ζηελ θνηλσλία κπνξεί λα έρεη είηε ζεηηθέο, είηε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πξνζσπηθφηεηά
ηνπ. Σέινο, ην ζηηγκαηηζκέλν άηνκν κπνξεί λα αδηαθνξήζεη, ελ κέξεη, γηα ηελ πξνθαηάιεςε
πνπ δέρεηαη θαη λα δήζεη θαη λα ζπκπεξηθέξεηαη άλεηα θαη ειεχζεξα παξά ηε δηαθνξεηηθφηεηά
ηνπ θαη λα πξνζπαζήζεη λα γίλεη απφιπηα ή έσο έλα ζεκείν απνδεθηφ πξνβάιινληαο ηα
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ζεηηθά ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη θαη κεηαηξέπνληαο ηελ αδπλακία ηνπ ζε πξνηέξεκα
(Γεσξγνγηάλλεο, 1996 Φάξνπ, 2005).

2.4.3 Δζληθή Σαπηόηεηα
Με ην γεληθφ φξν εζληθή ηαπηφηεηα πξνζδηνξίδεηαη έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ ηα νπνία
πξνζδίδνπλ ζπγθεθξηκέλε εζληθή ππφζηαζε ζε έλα άηνκν (Καζηκάηε, 2004). Απνηειεί ηνλ
φξν κέζσ ηνπ νπνίνπ νκάδεο ή άηνκα απηνπξνζδηνξίδνληαη εζληθά, κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ
νκνηνγελψλ ζηνηρείσλ, επηηπγράλνληαο ζπλάθεηα ησλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηε
δηαηήξεζε ησλ ηειεπηαίσλ, απφ ελδερφκελν θίλδπλν εμάιεηςήο ηνπο (Smith, 2002).
Παξάγσγν ζηνηρείν ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο είλαη ε ρξήζε ηεο γηα ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ή
αλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ αηφκνπ ή θάπνηαο νκάδαο αηφκσλ (Καζηκάηε, 2004). Οη εζληθέο
ηαπηφηεηεο δελ απνηεινχλ ζηαζεξά θαη ακεηάβιεηα ζηνηρεία. Πξφθεηηαη γηα λνεηηθέο
θαηαζθεπέο πνπ δηακνξθψλνληαη ζηαδηαθά ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε θνηλσληθέο, πνιηηηθέο
θαη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο (Μαξάηνπ-Αιηθάληε & Γαιελνχ, 1999).
Ο εζληθηζκφο είλαη κία ζχγρξνλε ζρεηηθά ηδενινγία πνπ λνκηκνπνηεί ηελ πνιηηηθή
πξάμε κε πνιηηηζκηθά επηρεηξήκαηα, ηα νπνία αληιεί απφ ην παξειζφλ (Λέθθαο, 2001). Απηφ
επηηεχρζεθε, θαηά κεγάιν κέξνο, κέζσ ηεο νξηνζέηεζεο θαη ηππνπνίεζεο κηαο ηδηαίηεξεο
εζληθήο παξάδνζεο, ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηείην σο απνθιεηζηηθφ, ζπκβνιηθφ θαη παγησκέλν
ηδενινγηθφ ππφβαζξν (Μαξάηνπ-Αιηθάληε θ.ά., 1999). Ζ ζπκβνιηθή θαη ηδενινγηθή απηή
ρξήζε ηνπ παξειζφληνο, πνπ εκθαλίδεηαη έληνλα ζην πιαίζην ηεο εκθάληζεο ησλ λέσλ
θξαηψλ, έρεη ηε κνξθή ηνπ κχζνπ κίαο θνηλήο θαηαγσγήο θαη ζχλδεζεο κε κία αξρηθή
ηαπηφηεηα θαη απνηειεί ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εζληθνχ θξάηνπο θαζψο εληζρχεη θαη
δηακνξθψλεη κία θνηλή ζπλείδεζε (Γεκεξηδήο, 1996).
Ζ Φάξνπ (2005) ζεσξεί φηη ε εζληθή ηαπηφηεηα είλαη ε ηαπηφηεηα πνπ απνθηάεη θαλείο
κέζσ ηεο ηαχηηζεο κε ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή νκάδα ζηελ νπνία γελληέηαη θαη
κεγαιψλεη, δειαδή ην έζλνο. πλερίδνληαο, αλαθέξεη φηη ην θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο
είλαη φηη δελ είλαη εζεινληηθή θαη φηη νπζηαζηηθά πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ θνηλσληθνπνίεζε
θαη δελ επηιέγεηαη απφ ηα άηνκα αιιά πξνζδίδεηαη ζε απηά. Αθφκε θαη αλ κεηαλαζηεχζνπλ
59

πξνζσξηλά ή κφληκα γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ζε άιιε ρψξα ζπλερίδνπλ λα ηελ έρνπλ θαη ηελ
ππεξαζπίδνληαη. Δίλαη ε ηαπηφηεηα ηνπ έζλνπο πξνέιεπζεο ησλ γνληψλ ή ηνπ έζλνπο ζην
νπνίν δνπλ. Δίλαη νπζηαζηηθά θιεξνλνκηθή (Smith, 2002). Δίλαη κηα ηαπηφηεηα πίζηεο ζην
έζλνο πνπ εθθξάδεηαη κε ηελ αλάγθε ππεξάζπηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ αιιά θαη δηαθχιαμε
ηεο ηαχηηζεο κε απηφ (Βέτθνο, 1999). Σα άηνκα πξνβάιινπλ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή ηεο
εζληθήο ηαπηφηεηαο αθφκε θαη αλ σθεινχληαλ απφ απηφ, φπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο κεηαλάζηεο
δεχηεξεο θαη άλσ γεληάο πνπ πξνηηκνχλ λα δηαηεξνχλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο σο πξψηε θαη
κνλαδηθή. Ζ εζληθή ηαπηφηεηα είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζπλερνχο δηαδηθαζίαο ηαχηηζεο κε ην
έζλνο θαζψο θαη ην ζπλαίζζεκα πνπ εγείξεηαη απφ απηή ηελ ηαχηηζε (Λίπνβαηο & Γεκεξηδήο,
1994). Ζ ειαζηηθφηεηα ηνπ νξηζκνχ δειψλεη ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
ηαχηηζεο φζν θαη ην γεγνλφο φηη ε ηαχηηζε κε ην έζλνο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ ηξφπν
νξηνζέηεζεο ηνπ έζλνπο (Βέτθνο, 1999).
Ζ εζληθή ηαπηφηεηα πξνζθέξεη ηελ αλαγθαία ηδενινγηθή δχλακε ζπλνρήο, ε νπνία
δίλεη ζην έζλνο δηάξθεηα θαη ζηαζεξφηεηα κέζα ζηνλ ρξφλν, παξά ηηο αιιαγέο πνπ
ζπκβαίλνπλ (Smith, 2002). Ηζηνξηθά ηδσκέλν, ππήξμε ζπρλή ε πεξίπησζε ιαψλ πνπ δελ είραλ
κηα εζληθή, αιιά κηα πνιηηηζκηθή, εζλνηηθή ηαπηφηεηα πξηλ απφ ηελ ίδξπζε ελφο θξάηνπο
(Λέθθαο, 2001). Γίπια ζηνπο γεσγξαθηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, ηα θνηλά
πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά (γιψζζα, ζπγγέλεηα, ζξεζθεία, ήζε, ζπιινγηθή κλήκε, θ.ιπ.)
ζπγθξνηνχλ πάληα ηνλ ζπκβνιηθφ ππξήλα ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο (Λίπνβαηο θ.ά., 1994).

2.4.4 Πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα
Οη άλζξσπνη γελληνχληαη, αλαπηχζζνληαη, δνπλ ζε πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ,
δεκηνπξγνχλ πνιηηηζκφ θαη γλσξίδνπλ δηάθνξα είδε πνιηηηζκψλ. Δπνκέλσο, σο απνηέιεζκα
ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη ε αλάπηπμε, εθ κέξνπο ηνπ αηφκνπ, πνιηηηζκηθήο
ηαπηφηεηαο. Ζ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα απνηειεί κέξνο θαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο
θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο, θαζψο ε δεκηνπξγία πνιηηηζκνχ πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία
θνηλσλίαο, θαη ε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα δηακνξθψλεηαη θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο,
πνιηηηθέο, πνιηηηζηηθέο, γισζζηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο (Βεξλίθνο & Γαζθαινπνχινπ,
2002 Νφβα – Καιηζνχλε, 1998). Ζ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα απνηειεί ζηάζε θαη ηξφπν δσήο,
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ζρεηίδεηαη άκεζα κε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ θαη δελ
πεξηνξίδεηαη κφλν ζε θνηλά δηαρξνληθά ζηνηρεία, φπσο είλαη ε γιψζζα, ε ζξεζθεία, ε ηζηνξία,
νη παξαδφζεηο (Μαξάηνπ - Αιηθάληε θ.ά., 1999).
Δπίζεο, ε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα έρεη θπξίσο βησκαηηθφ ραξαθηήξα θαη δεκηνπξγείηαη,
αλαπηχζζεηαη θαη εμειίζζεηαη θαηά θχξην ιφγν κέζα απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ
κε ην άκεζν θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ηνπ πεξηβάιινλ (Γακαλάθεο, 2007). Δχθνια γίλεηαη
αληηιεπηφ φηη ε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ελφο αηφκνπ νηθνδνκείηαη ζηαδηαθά θαη δηαρξνληθά,
θαζψο ην άηνκν θαζφιε ηελ εμέιημε ηεο δσήο ηνπ γλσξίδεη ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ
πεξηβάιινλ ζην νπνίν γελλήζεθε θαη κεγαιψλεη, δειαδή έξρεηαη ζε επαθή κε ηα ήζε, ηα
έζηκα, ηηο παξαδφζεηο, ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ηεο ρψξαο ηνπ, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα
δηθαηψκαηα ηνπ, ηε γιψζζα, ηε ζξεζθεία (Cuche, 2000).
Ο Giddens (2002) νξίδεη ηελ πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα σο ηελ ηαπηφηεηα κηαο νκάδαο ή
πνιηηηζκνχ κε ηελ έλλνηα ηεο θνπιηνχξαο ή ελφο αηφκνπ ζηνλ βαζκφ πνπ θάπνηνο ή θάπνηα
επεξεάδεηαη απφ κία νκάδα ή πνιηηηζκφ ζηνλ νπνίν αλήθεη. Θεσξεί φηη ηα θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ηδέεο κπνξνχλ λα είλαη ζαθείο δείθηεο κηαο θνηλήο πνιηηηζηηθήο
ηαπηφηεηαο αιιά νπζηαζηηθά απηά θαζνξίδνληαη απφ ηε ζρέζε ή κάιινλ ηελ αληίζεζε κε
άιινπο πνιηηηζκνχο. Αηζζαλφκαζηε φηη αλήθνπκε ζε κηα νκάδα θαη κηα νκάδα θαζνξίδεηαη σο
νκάδα, εζηηάδνληαο θαη δίλνληαο έκθαζε ζηηο δηαθνξέο κε άιιεο νκάδεο θαη πνιηηηζκνχο.
Καηά ζπλέπεηα ε δπλακηθή ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ππνλνεί κηα ζπλερή επαθή κεηαμχ
ησλ πνιηηηζκψλ (Giddens, 2002).
Ο Hall ζεσξεί φηη ε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα είλαη δήηεκα πνπ αθνξά ηφζν ην κέιινλ
φζν θαη ην παξειζφλ θαζψο δελ είλαη θάηη πνπ ήδε ππάξρεη, ππεξβαίλνληαο ηνλ ηφπν, ην
ρξφλν, ηελ ηζηνξία θαη ηελ θνπιηνχξα (Wetherell, 2005). πλερίδνληαο, πξνζζέηεη φηη νη
πνιηηηζκηθέο ηαπηφηεηεο πξνέξρνληαη απφ θάπνπ θαη έρνπλ ηζηνξίεο θαη, επνκέλσο, φπσο
θαζεηί ηζηνξηθφ, ππφθεηληαη ζε ζπλερή κεηαζρεκαηηζκφ απέρνληαο πνιχ απφ ην λα
ζεσξεζνχλ ζηαζεξνπνηεκέλεο ζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ παξειζφληνο. Παξάιιεια, φκσο,
επεηδή εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ησλ
ιαψλ, νη άλζξσπνη γλσξίδνπλ ζπλερψο θαηλνχξγηνπο πνιηηηζκνχο, θαηλνχξγηα πνιηηηζκηθά
ζηνηρεία, αξθεηά απφ ηα νπνία θαη πηνζεηνχλ (Βεξλίθνο θ.ά., 2002). Δπνκέλσο, ε δηακφξθσζε
θαη ε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ελφο αλζξψπνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γεγνλφο.
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Παξάιιεια, ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί φηη, γλσξίδνληαο ν άλζξσπνο θαηλνχξγηνπο
πνιηηηζκνχο ηείλεη λα δηαηεξήζεη ηελ πνιηηηζκηθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη, παξάιιεια, λα
αλαγλσξίζεη ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ θαη λα απνδερηεί ηηο δηαθνξεηηθέο
πνιηηηζκηθέο ηαπηφηεηεο θαη, θπξίσο, λα απνδερηεί θαη λα ζεβαζηεί ηνπο αλζξψπνπο κε
δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή κε δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα
(Μαξάηνπ - Αιηθάληε θ.ά., 1999 Giddens, 2002). Τπάξρεη, βέβαηα θαη ε αληίζεηε πεξίπησζε
φπνπ ην άηνκν ππεξεθηηκά ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηθήο ηνπ ρψξαο, ηε δηθή ηνπ
πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, θαη ππνβηβάδεη, δελ απνδέρεηαη άιια πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά,
θαζψο, επίζεο, δελ απνδέρεηαη νχηε ηα άηνκα πνπ πξεζβεχνπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά,
δειαδή άηνκα κε δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηνλ θαλαηηζκφ
(Cuche, 2000). Χζηφζν, είλαη δπλαηφλ ην άηνκν είηε λα απνδέρεηαη ηα πνιηηηζκηθά ηνπ
ζηνηρεία θαη άξα ηελ πνιηηηζκηθή ηνπ ηαπηφηεηα, είηε λα κελ ηελ απνδέρεηαη θαη λα
εθδειψλεη ηελ αγάπε ηνπ γηα ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο άιιεο ρψξαο, ηα νπνία θαη
πξνζπαζεί ζπλερψο λα πηνζεηήζεη, γεγνλφο θπζηθά πνπ έρεη επίπησζε ζηε δηακφξθσζε ηεο
πνιηηηζκηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πξφθεηηαη γηα ην θαηλφκελν ηεο
μελνκαλίαο, μελνιαηξίαο (Νφβα – Καιηζνχλε, 1998).
Σέινο, κηα άιιε πεξίπησζε πνπ κάιινλ παξαηεξείηαη είλαη απηή φπνπ ην άηνκν,
έρνληαο δηακνξθψζεη κηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, επεηδή δε γίλεηαη απνδεθηφ
απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη, ρξεηάδεηαη είηε λα ηελ αιιάμεη, είηε καδί κε
απηήλ λα πηνζεηήζεη θαη ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθνχ
πεξηβάιινληνο, είηε λα ηελ απνθξχςεη θαη λα πξνβάιιεη ηελ θνηλσληθψο απνδεθηή
πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ηελ ελζηεξλίδεηαη ή φρη, πξνθεηκέλνπ λα
ελζσκαησζεί θαη λα γίλεη απνδεθηφ απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν (Augoustinos et al, 2005
Μαξάηνπ - Αιηθάληε θ.ά., 1999). Μπνξεί βέβαηα λα δηαηεξήζεη ηελ πνιηηηζκηθή ηνπ
ηαπηφηεηα θαη λα πξνζπαζήζεη λα γίλεη απνδεθηφο έηζη ή ηειηθά λα απνζηαζηνπνηεζεί θαη λα
κείλεη ζην πεξηζψξην.
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2.4.5 Θξεζθεπηηθή ηαπηόηεηα
Ζ ζξεζθεία θαη ε πίζηε παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο
θαη ηεο εηεξφηεηαο ησλ αλζξψπσλ, θαζνξίδεη ην πψο δνπλ, ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηελ νηθνγέλεηά
ηνπο θαη ηνπο άιινπο, απέλαληη ζηνπο νπνίνπο, φκσο, εκθαλίδνπλ, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ,
ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ξαηζηζκνχ, αθφκε θαη φηαλ ζπλαλαζηξέθνληαη καδί ηνπο θαζεκεξηλά
(Βαθαιηφο, 2004). Αξρηθά, σο ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί ε γλψζε εθ κέξνπο
ελφο αηφκνπ ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ πνπ αθνινπζεί θαη κε βάζε ηηο νπνίεο
δηακνξθψλεη ηε δσή ηνπ θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ (Γθφηζεο, 1996). χκθσλα κε φζα πεξηγξάθεθαλ
παξαπάλσ γηα ηα δηάθνξα είδε ηαπηνηήησλ ζα κπνξνχζε θαλείο λα ζπκπεξάλεη φηη ε
ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα απνηειεί κέξνο φισλ ησλ παξαπάλσ εηδψλ ηαπηφηεηαο θαη ίζσο,
κεξηθέο θνξέο, ν ηξφπνο δηακφξθσζήο ηεο εμαξηάηαη απφ ην πψο δηακνξθψλνληαη νη άιιεο
ηαπηφηεηεο, δειαδή ε πξνζσπηθή, ε θνηλσληθή, ε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα. Οη παξαπάλσ
ηαπηφηεηεο ζπλδένληαη κε ην ζπλαίζζεκα, ηα πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα, ηε κεξνιεςία, ηηο
πξνθαηαιήςεηο θαζψο ην άηνκν γελληέηαη θαη δηακνξθψλεηαη ζε κηα θνηλσλία, ζε κηα
ζξεζθεία, ζε έλαλ πνιηηηζκφ (Γακαλάθεο, 2007).
Σν γεγνλφο απηφ δε ζεκαηνδνηεί φηη ην άηνκν απηφ ζα παξακείλεη γηα πάληα
πξνζθνιιεκέλν ζηελ ηαπηφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηαο, αιιά κπνξεί λα επηιέμεη
αλάκεζα απηήο θαη κηαο άιιεο, φπσο ζηελ πεξίπησζε καο, απηή ηεο ρψξαο – θνηλσλίαο
ππνδνρήο (Νφβα – Καιηζνχλε, 1998). Σν άηνκν πξνβαίλεη ζε απηή ηελ ελέξγεηα πξνθεηκέλνπ
λα γίλεη απνδεθηφ σο πξνζσπηθφηεηα απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν, αιιά θαη γηα λα
απνθηήζεη ηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ζηήξημεο πνπ ζα ην βνεζήζνπλ λα γίλεη θχξηνο ηνπ
εαπηνχ ηνπ θαη λα κπνξεί λα είλαη ηθαλφο λα ελεξγεί κε ζηγνπξηά θαη κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν
(Γθφηζεο, 1996).
πλδένληαο, ινηπφλ, ηελ πξνζσπηθή κε ηε ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα ζα κπνξνχζε
θαλείο λα ζπκπεξάλεη φηη ην άηνκν κπνξεί λα έρεη ή λα κελ έρεη ζαθή γλψζε ηεο
ζξεζθεπηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο, δειαδή ζξεζθεπηηθή απηναληίιεςε θαη νη άιινη λα
αληηιακβάλνληαη ή λα κελ αληηιακβάλνληαη απηή θαζαπηή ηε ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα ηνπ
αηφκνπ, κε απνηέιεζκα λα επεξεάδνληαη νη ζρέζεηο ηνπ κε ην ζχλνιν (Γεσξγνγηάλλεο, 1996).
ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην άηνκν κπνξεί λα έρεη ζπλείδεζε ηεο
ζξεζθεπηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο αιιά ν πεξίγπξνο ηνπ λα αληηιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά ηε
ζξεζθεπηηθή ηνπ ηαπηφηεηα, είηε ην άηνκν ην επηζπκεί, είηε επεηδή ην άηνκν πηνζεηεί
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ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα θάπνηα ζηνηρεηά πνπ επεξεάδνπλ ηε ζξεζθεπηηθή ηνπ ηαπηφηεηα κε
ζθνπφ λα θαιπηεξέςεη ή λα ρεηξνηεξέςεη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο άιινπο (Ναπξίδεο, 1997).
Κάηη αλάινγν παξαηεξείηαη ζην ζπζρεηηζκφ ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε
ζξεζθεπηηθή ηνπ ηαπηφηεηα, ε νπνία απνηειεί κέξνο ηεο. Σν άηνκν θαη ν θνηλσληθφο ηνπ
πεξίγπξνο, επεξεάδνληαη ακνηβαία, θαη εηδηθφηεξα, ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο δηακνξθψλεη ην
άηνκν κε ηνπο θαλφλεο ηνπ, ηνπο ξφινπο θαη ηηο αμίεο ηνπ (Γθφηζεο, 1996).
Δπνκέλσο, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ επεξεάδεηαη θαη θαηεπζχλεηαη θπξίσο απφ
ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη ε απνθιίλνπζα ή ζπγθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά ηνπ δελ είλαη
ηίπνηε άιιν απφ αληίδξαζε ή απνδνρή ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο αληίζηνηρα
(Γακαλάθεο, 2007). Γίλεηαη, ινηπφλ, αληηιεπηφ φηη ε ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα, ε νπνία είλαη
κέξνο ηεο θνηλσληθήο κπνξεί λα επεξεάδεηαη απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν ηνπ αηφκνπ θαη ή
λα απνδέρεηαη ην άηνκν κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζξεζθεπηηθή ηνπ ηαπηφηεηα ή λα ην ζεσξεί
ζηίγκα θαη, επνκέλσο, ην άηνκν λα επηδέρεηαη ηνλ θνηλσληθφ ξαηζηζκφ ηεο ρψξαο ππνδνρήο
θαη λα κελ κπνξεί λα εληαρζεί εχθνια ζηηο θνηλσληθέο νκάδεο, κε απνηέιεζκα ην άηνκν λα
απνθξχπηεη, ίζσο, ηε ζξεζθεπηηθή ηνπ ηαπηφηεηα, ή λα ηελ αιιάδεη θαη λα πηνζεηεί ηελ θνηλά
απνδερηή πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ζην θνηλσληθφ ζχλνιν (Βαθαιηφο, 2004 Ναπξίδεο, 1997).
Αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο θαη ηεο ζξεζθεπηηθήο
ηαπηφηεηαο, θαζψο ε ζξεζθεία απνηειεί ζηνηρείν πνιηηηζκνχ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε
ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα. Ζ
πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα απνηειεί ζηάζε δσήο, έρεη βησκαηηθφ ραξαθηήξα θαη εμειίζζεηαη κέζα
απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά δξψκελα (Βεξλίθνο θ.ά.,
2002). Αλ γίλεη ν αλάινγνο ζπζρεηηζκφο κε ηε ζξεζθεία, ε νπνία είλαη ζηνηρείν πνιηηηζκνχ,
ην άηνκν θαζψο εμειίζζεηαη γλσξίδεη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηε ζξεζθεία ηνπ, αιιά,
επίζεο, θαη γηα άιιεο ζξεζθείεο θαη καδί κε άιια πνιηηηζκηθά ζηνηρεία δηακνξθψλεη ηελ
πνιηηηζκηθή ηνπ ηαπηφηεηα, αιιά θαη’ επέθηαζε δηακνξθψλεη θαη ηε ζξεζθεπηηθή ηνπ
ηαπηφηεηα (Μαξάηνπ - Αιηθάληε θ.ά., 1999). Δπνκέλσο, ζα κπνξνχζε λα ζεκεησζεί φηη ίζσο
σο έλα βαζκφ ε ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα έρεη βησκαηηθφ ραξαθηεξηζηηθά θαη ίζσο εμειίζζεηαη
απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζην θνηλσληθφ πνιηηηζκηθφ ην πεξηβάιινλ (Γθφηζεο,
1996).
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2.5 Πεξηερόκελν ηαπηόηεηαο
H εδξαίσζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ε εθηίκεζε πνπ ηξέθεη ν/ε έθεβνο/ε γηα ηνλ εαπηφ
ηνπ/ηεο απνηεινχλ ηε βαζηθφηεξε δηαλνεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή δηαδηθαζία ζηελ εθεβεία.
Αξρίδεη νπζηαζηηθά απφ ηα ρξφληα ηνπ δεκνηηθνχ, ζπλερίδεηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη κέρξη ηα
18-20 ρξφληα ρσξίο, σζηφζν, λα ζηακαηά λα αλαδηακνξθψλεηαη κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ
αηφκνπ. Χζηφζν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο επηηειείηαη ε βαζηθή δηεξγαζία πνπ ζα παίμεη
ξφιν θαη ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο ηεο δσήο. H δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ε αλαγλψξηζή
ηεο ηφζν απφ ηνλ/ελ ίδην/α αιιά θαη ηνπο άιινπο ζπλζέηνπλ έλα καγηθφ παηρλίδη ζηελ
εθεβεία. Ο/ε έθεβνο/ε πξνζπαζεί λα αλαθαιχςεη ηη ηνπ/ηεο αξέζεη, ηη επηζπκεί,
ζπλαηζζεκαηηθά θαη επαγγεικαηηθά, δειαδή ηη πεξηκέλεη απφ ηε δσή. ια απηά έρνπλ σο
θπζηθή ζπλέπεηα πνιινί έθεβνη λα δείρλνπλ αζηάζεηα θαη λα πεηξακαηίδνληαη ζε δηάθνξνπο
ηνκείο. Aπηφ δελ αθνξά κφλν φ,ηη «δείρλνπλ» αιιά θαη φ,ηη αηζζάλνληαη. H θπθινζπκία θαη ε
αζηάζεηά ηνπο είλαη θπζηθή ζπλέπεηα ηεο αλαδήηεζήο ηνπο.
Ο/ε έθεβνο/ε βξίζθεηαη ζε κία ειηθία θαηά ηελ νπνία νη πεπνηζήζεηο, νη ζηάζεηο θαη νη
αμίεο πνπ ζα απνθηήζεη θαη ζα ζπλζέζνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ/ηεο, ζα θαζνξίζνπλ ηελ
ππφζηαζε θαη ηελ πξφνδν ηεο θνηλσλίαο κέζα ζηελ νπνία δεη θαη κεγαιψλεη. Ο Erikson
(1968) ζεσξεί φηη ε έλλνηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηαπηφηεηαο πεξηιακβάλεη ηελ ππάξρνπζα
θξαηηθή θαη θηινζνθηθή ηδενινγία ε νπνία εκπεξηέρεη θαη ηνλ ζξεζθεπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ.
Δπηπξφζζεηα, έδσζε έκθαζε ζην γεγνλφο φηη νη έθεβνη πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ κία ηδενινγηθή
δέζκεπζε γηαηί αιιηψο ζα ππνθέξνπλ απφ κπέξδεκα κεηαμχ ησλ πεπνηζήζεσλ, ησλ ζηάζεσλ
θαη ησλ αμηψλ ηνπο. Ο Marcia (1980) ζηελ ζπλέρεηα ρψξηζε ηελ ηδενινγία απηή ζε ηξεηο
μερσξηζηνχο ηνκείο: ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα, πνιηηηθή ηαπηφηεηα, ηδενινγηθή ηαπηφηεηα.
Ο Rokeach (1968) ζεσξεί φηη θάζε άηνκν κπνξεί λα έρεη κεγάιν αξηζκφ πεπνηζήζεσλ,
ζηάζεσλ θαη αμηψλ. Χο πεπνίζεζε νξίδεη ην ζπκπέξαζκα ελφο αηφκνπ κέζσ ηεο παξαηήξεζεο
κηαο ππνθείκελεο πξνζδνθψκελεο θαηάζηαζεο. Δλψ σο ζηάζε νξίδεη κία ζπγγελή νξγάλσζε
ησλ πεπνηζήζεσλ γχξσ απφ έλα αληηθείκελν ή κία θαηάζηαζε πξνδηαζέηνληαο θάπνην άηνκν
λα αληηδξάζεη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Χο αμία νξίδεη έλα είδνο πεπνηζήζεσλ πνπ
αληηπξνζσπεχνπλ έλα ζεηηθφ ή αξλεηηθφ ηξφπν κηαο ζπκπεξηθνξάο θαη απνηειεί θξηηήξην πνπ
ζα θαηεπζχλεη ηε ζπκπεξηθνξά. Ο Rokeach (1968) ηφληζε φηη ηα ηξία απηά ζηνηρεία κπνξνχλ
λα επεξεάζνπλ ηε ζηαζεξφηεηα ηεο ηαπηφηεηαο θαη λα πξνθαιέζνπλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο.
Απηφ είλαη εκθαλέο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ παξαβαηηθψλ εθήβσλ φπνπ νη πεπνηζήζεηο, νη
65

ζηάζεηο θαη νη αμίεο ηνπο ηνχο θαηεπζχλνπλ κε πνην ηξφπν ζα ζπκπεξηθεξζνχλ θαη ζα
αιιειεπηδξάζνπλ κε ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο. κσο, φπσο ζε φινπο έηζη θαη ζηνπο
παξαβαηηθνχο έθεβνπο, ν ξφινο ηνπ ζπγθεηκέλνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ζηε δηακφξθσζε
ηνπο.

2.6 πγθείκελν ηαπηόηεηαο
Σν ζπγθείκελν ηεο ηαπηφηεηαο είλαη έλα ζχλνιν παξαγφλησλ πνπ πεξηβάιινπλ ηελ
ηαπηφηεηα θαη επηηξέπνπλ ζε έλαλ εμσηεξηθφ παξαηεξεηή λα αληηιεθζεί θαιχηεξα ηελ έλλνηα
θαη ηελ αμία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ηαπηφηεηα. Γηα έλαλ/κία έθεβν/ε νη
γνλείο, νη ζπλνκήιηθνη θαη ην ζρνιείν ίζσο απνηεινχλ ηνπο πην ζεκαληηθνχο απφ απηνχο ηνπο
παξάγνληεο πνπ κεηαθέξνπλ είηε άκεζα, είηε έκκεζα ηηο αμίεο ηνπο ζηνπο έθεβνπο θαη
ζπλδξάκνπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. Οη έθεβνη πεξλψληαο απφ δηάθνξεο
θάζεηο δνθηκψλ θαη πεηξακαηηζκψλ θαηαιήγνπλ ζε θάπνηεο αμίεο θαη πεπνηζήζεηο πνπ ηνπο
παξέρνπλ αζθάιεηα θαη απνδνρή απφ ηνπο άιινπο. Ο Erikson (1968) ζεσξεί φηη ην θνηλσληθφ
θαη ηζηνξηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν κεγαιψλεη ν/ε έθεβνο/ε επεξεάδεη θαηαιπηηθά ηε
δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο πξνζζέηνληαο φηη ε ηαπηφηεηα ηνπ/ηεο εθήβνπ/ε δελ είλαη
νινθιεξσκέλε εάλ ε θνηλσλία δελ ηνλ/ηελ αλαγλσξίζεη σο απηφλ/ή πνπ πξαγκαηηθά έρεη
γίλεη. Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη γηα ηνπο έθεβνπο πνπ είλαη έγθιεηζηνη ζε
θάπνην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα, νη παξάγνληεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζπγθείκελν ησλ
ζσθξνληζηηθψλ απηψλ θαηαζηεκάησλ πξέπεη λα αζθνχλ θάπνηαο κνξθήο επίδξαζε ζηελ
ηαπηφηεηά ηνπο.
Ο Bronfenbrenner ζεσξεί φηη ππάξρνπλ ηέζζεξα δηαθνξεηηθά πεξηβαιινληηθά επίπεδα
ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ελφο αηφκνπ, ηα νπνία αζθνχλ ηαπηφρξνλεο επηδξάζεηο ζηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ σο απνηέιεζκα κηαο ζπλερνχο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ αλζξψπηλνπ
νξγαληζκνχ θαη ηνπ νινέλα κεηαβαιιφκελνπ θνηλσληθνχ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
(Feldman, 2010). Σα επίπεδα απηά ηα νλφκαζε κηθξνζχζηεκα, κεζνζχζηεκα, εμσζχζηεκα
θαη καθξνζχζηεκα. Απηά ηα επίπεδα δελ ιεηηνπξγνχλ μερσξηζηά ην έλα απφ ην άιιν αιιά
αιιεινεπεξεάδνληαη γηαηί, ζχκθσλα κε ηνλ Bronfenbrenner, ε πξνζέγγηζε απηή δίλεη έκθαζε
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ζηε δηαζχλδεζε ησλ πνηθίισλ επηξξνψλ ζηελ αλάπηπμε (Feldman, 2010). Δπνκέλσο, δελ ζα
κπνξέζνπκε λα έρνπκε κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην άηνκν εάλ δελ ιάβνπκε ππφςε ην
πψο απηά ηα ζπζηήκαηα επεξεάδνπλ ηνλ/ηελ έθεβν/ε.

2.6.1 Μηθξνζύζηεκα
Χο κηθξνζχζηεκα φξηζε ηηο πξφζσπν κε πξφζσπν ζρέζεηο ζην άκεζν θαη θαζεκεξηλφ
πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ ηα παηδηά. Απηέο είλαη νη ζρέζεηο κε ηνλ θάζε γνλέα, ην θάζε άιιν
κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, ηνλ θάζε θίιν, νκήιηθν θαη ηνλ θάζε δάζθαιν. Χζηφζν, ε δηακφξθσζε
ηνπ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αληελέξγεηαο ηνπ αηφκνπ θαζψο κέζα ζε απηφ ην άηνκν δελ
απνηειεί απιφ παζεηηθφ δέθηε ησλ φζσλ δηαδξακαηίδνληαη (Feldman, 2010). ηελ ζπλέρεηα
ζα αλαιχζνπκε ηα ζπζηήκαηα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ θχθινπ ησλ νκειίθσλ, ηα νπνία
απνηεινχλ δχν ηζρπξά πεξηβαιινληηθά ζπζηήκαηα ζηα νπνία

αλαπηχζζνληαη

νη

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο.

2.6.1.1 Οηθνγέλεηα
Ζ νηθνγέλεηα απνηειεί ην κέζν θνηλσληθνπνίεζεο θαη ζηαζεξνπνίεζεο ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ησλ εθήβσλ θαζψο θαη δηακφξθσζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζχκθσλα κε
ηα θνηλσληθψο απνδεθηά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο (Καηζηγαξάθε, 2004). Μέζα ζηελ
νηθνγέλεηα ηα λεφηεξα κέιε καζαίλνπλ λα ζπλαλαζηξέθνληαη κε άιινπο αλζξψπνπο θαη
δηδάζθνληαη

ηελ

εζηθή

ζπκπεξηθνξά

(Φαξζεδάθεο,

2005).

Υαξαθηεξηζηηθά

πνπ

πξνζδηνξίδνπλ ην status ηεο νηθνγέλεηαο, φπσο ην κέγεζνο, ε ζχλζεζή ηεο θαη ε
θνηλσληθννηθνλνκηθή ηεο ζέζε, θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ θαηαιπηηθά ηε κειινληηθή
ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ ηεο νηθνγέλεηαο (Γεσξγνχιαο, 2000 Καηζηγαξάθε, 2004). Χζηφζν,
δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ αιιειεπίδξαζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ κε ηα ιεηηνπξγηθά
νηθνγελεηαθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη νη γνλετθέο πξαθηηθέο
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αλαηξνθήο ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηελ εξκελεία ηεο εθεβηθήο παξαβαηηθφηεηαο (Γεσξγνχιαο,
2000 Κνπξάθεο, 2004). Ηδηαίηεξα έρεη παξαηεξεζεί φηη φζν πην λεαξήο ειηθίαο είλαη ην
παξαβαηηθφ άηνκν ηφζν κεγαιχηεξε επζχλε πξέπεη λα αλαδεηεζεί κέζα ζην νηθνγελεηαθφ
πιαίζην (Παπαδηψηε – Αζαλαζίνπ, 2000).
Δπηπξφζζεηα, ε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε ηεο γπλαίθαο επέθεξε λέα
νηθνγελεηαθά ζρήκαηα αθελφο κε αλαθαηαηάμεηο ησλ ξφισλ θαη ησλ ζπλαθψλ ζπγθξνχζεσλ
απφ ηελ αλαηξνπή ησλ ξφισλ θαη αθεηέξνπ σο πξνο ηηο ζρέζεηο γνλέσλ θαη παηδηψλ
(Μπαθάιε, 2007 Κνπξάθεο, 2007). Έηζη νη γνλείο, θαη θπξίσο ε κεηέξα, δελ έρνπλ αξθεηφ
ρξφλν θαη ςπρηθή δηάζεζε γηα λα αζρνιεζνχλ κε ηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ ηνπο.
Σαπηφρξνλα, ζεκεηψλεηαη κηα ζηξνθή ζηελ «ππξεληθή» νηθνγέλεηα ζηελ νπνία θπξηαξρνχλ ε
απνπζία θνηλψλ ζηφρσλ, ε αλάπηπμε αηζζεκάησλ θαηαπίεζεο θαη ε εκπινθή ηεο επηθνηλσλίαο
(Μαγγαλάο, 2004

Παπαδηψηνπ – Αζαλαζίνπ, 2000). Δπνκέλσο, παξνπζηάδεηαη

δπζιεηηνπξγία ησλ νηθνγελεηαθψλ ξφισλ θαη ζρέζεσλ, ε νπνία παίξλεη ηε κνξθή
θαηαπηεζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ππεξβνιηθψλ απαηηήζεσλ ή ηεο απφξξηςεο θάπνηνπ κέινπο απφ
ηα ππφινηπα (Κπξηαθίδεο, 2000). Σα παηδηά αηζζάλνληαη φηαλ δελ έρνπλ ηελ αγάπε θαη ηε
ζηνξγή ησλ γνλέσλ ηνπο κε απνηέιεζκα λα απμεζεί ε αλαζθάιεηα πνπ ληψζνπλ πξάγκα πνπ
δπζρεξαίλεη ηελ ηαχηηζε καδί ηνπο. Απηφ επηθέξεη σο αληίδξαζε ηε ζηάζε αληίζεζήο ηνπο θαη
επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο (Παπαδηψηε - Αζαλαζίνπ, 2000).
Βαζηθφηεξν ζηνηρείν ηνπ νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ είλαη ν βαζκφο ζπλνρήο κεηαμχ ησλ
κειψλ θαη θπξίσο κεηαμχ ησλ γνλέσλ. Οηθνγέλεηεο κε εκθαλή ραιαξφηεηα δεζκψλ, έιιεηςε
θνηλψλ ελδηαθεξφλησλ, δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, φπσο επίζεο, νηθνγέλεηεο φπνπ νη γνλείο
δνπλ ρσξηζηά ιφγσ δηαδπγίνπ ή δηάζηαζεο απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο ζπκκεηνρήο ησλ εθήβσλ
ζε παξαβαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Φαξζεδάθεο, 2005 Καηζηγαξάθε, 2004). Δηδηθφηεξα, έρεη
παξαηεξεζεί έληνλε ζπζρέηηζε δηαδπγίνπ γνληψλ θαη παξαβαηηθφηεηαο ησλ παηδηψλ γηαηί
απηά, πέξαλ ησλ ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ απνθνκίδνπλ, είλαη πηζαλφ λα εθηεζνχλ ζε
θαθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, θαθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη θαθή πνηφηεηα δσήο
(Γεσξγνχιαο, 2000).
Δπηπξφζζεηα, ππάξρνπλ νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο θαη νη δχν γνλείο είλαη απηαξρηθνί θαη
πξνζπαζνχλ λα επηβάιινπλ ηελ πεηζαξρία ρξεζηκνπνηψληαο απζηεξνχο θαλφλεο. Σέηνηεο
πξαθηηθέο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηνπο εθήβνπο ζε αληαπνδνηηθέο επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο,
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δεκηνπξγψληαο έλα θαχιν θχθιν κεηαμχ ηηκσξεηηθψλ πξαθηηθψλ θαη επηζεηηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ (Κνπξάθεο, 2004). Χζηφζν, ηπραίλεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα ζπκβαίλεη ην
αθξηβψο αληίζεην. Οη γνλείο λα αθήλνπλ ζηα παηδηά απφιπηε ειεπζεξία θηλήζεσλ ρσξίο λα
επηβάιινπλ θάπνηαο κνξθήο πεηζαξρία θαη ρσξίο επίβιεςε (Φαξζεδάθεο, 2005). Απηφ κπνξεί
λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα θάζεηο θαηαλαγθαζηηθήο νηθνγελεηαθήο αιιειεπίδξαζεο θαη
βέβαηα δείγκα ηεο έιιεηςεο ζηνξγήο θαη αγάπεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο
(Κπξηαθίδεο, 2000). Χζηφζν, έθεβνη πνπ αλαπηχζζνπλ παξαβαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνιιέο
θνξέο, κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο κε δχν γνλείο φπνπ ν παηέξαο εκθαλίδεηαη λα
κελ εκπιέθεηαη ζηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ, είλαη ζπλαηζζεκαηηθά απψλ, αδηάθνξνο,
απνξξηπηηθφο θαη βίαηνο απέλαληη ηνπο (Καηζηγαξάθε, 2004 Κνπξάθεο, 2007). Αληίζεηα ε
κεηέξα κπνξεί λα εκθαλίδεηαη είηε ππεξπξνζηαηεπηηθή κε έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή
ζε ζεκείν πνπ πεξηνξίδεη ηελ ειεχζεξε βνχιεζε ησλ παηδηψλ είηε, θαηά παξφκνην ηξφπν,
αδηάθνξε θαη απνξξηπηηθή (Σζηάληεο, 2002).
Δπηπιένλ, έλαο ζνβαξφο ιφγνο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ηα λεφηεξα κέιε κηαο
νηθνγέλεηαο ζε παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο νθείιεηαη ζηε εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ
ίδησλ ησλ γνληψλ ηνπο (Μπαθάιε, 2007 Παλνχζεο, 2009). Ζ εγθιεκαηηθφηεηα είηε ηνπ ελφο
είηε θαη ησλ δχν γνληψλ θαη ν ζπλαθφινπζνο εγθιεηζκφο ζηε θπιαθή επηθέξνπλ δηάιπζε ηεο
νηθνγέλεηαο, εμνηθείσζε ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο κε ηελ ηδέα ηεο δηάπξαμεο εγθιεκάησλ,
θαηαζηάζεηο εθλεπξηζκνχ θαη επηζεηηθφηεηαο ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ πνπ
πξνθχπηνπλ θαη απνπζία γνλετθήο επίβιεςεο (Φαξζεδάθεο, 2005). Παξάιιεια, νη έθεβνη,
κέζσ ηεο κίκεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ γνληψλ, δχλαηαη λα κπιερζνχλ ζε παξαβαηηθέο
ζπκπεξηθνξέο παξαηεξψληαο θαη καζαίλνληαο ηηο ηερληθέο δηάπξαμεο εγθιεκάησλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ εθείλνη (Μαγγαλάο, 2004 Παλνχζεο, 2009). Ζ κίκεζε γίλεηαη πην έληνλε φζν
πεξηζζφηεξν ζηελά ζπλδέεηαη ην παηδί κε ην γνλέα πνπ κηκείηαη (Γεσξγνχιαο, 2000).
Δπηπιένλ, ην θαηλφκελν ηεο χπαξμεο γνλέσλ πνπ είλαη αιθννιηθνί ή εκθαλίδνπλ
ζπκπηψκαηα ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ ζεκαίλεη φηη ππνζάιπεηαη ζηελ νηθνγέλεηα έλα
κεηνλεθηηθφ επίπεδν επηθνηλσλίαο ην νπνίν νδεγεί ζε πεξαηηέξσ δηάβξσζε ηεο νηθνγελεηαθήο
αξκνλίαο (Μαγγαλάο, 2004 Μπαθάιε, 2007). Χζηφζν, κπνξεί λα παξαηεξεζεί ην θαηλφκελν
ηεο αλάγθεο χπαξμεο ελφο εμηιαζηήξηνπ ζχκαηνο κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα εθηνλσζεί ε φιε
δηαηαξαγκέλε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ζα νδεγήζεη ζηε ζπζπείξσζε ηεο νηθνγέλεηαο κε
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απνηέιεζκα ηνλ ξφιν απηφ λα ηνλ επσκίδεηαη θάπνην απφ ηα λεφηεξα κέιε (Καηζηγαξάθε,
2004 Φαξζεδάθεο, 2005).
ηηο νηθνγέλεηεο απηέο ππάξρνπλ ζπγθξνχζεηο, έληαζε θαη βία ηφζν κεηαμχ ησλ
γνλέσλ φζν θαη κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδηψλ. Σν ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα πεξηγξάθεηαη σο
παγεξφ, αδηάθνξν, ζπλεπάγεηαη ηελ έιιεηςε αγάπεο, ελδηαθέξνληνο θαη νδεγεί ζε απφξξηςε
θαη θνηλσληθή απνκφλσζε (Καηζηγαξάθε, 2004). Αξρηθά, παξαηεξείηαη λα κεηψλεηαη ε
εκπηζηνζχλε ηνπ/ηεο εθήβνπ/εο ζηνλ εαπηφ ηνπ/ηεο δεκηνπξγείηαη πλεπκαηηθή θαη ςπρηθή
αζηάζεηα

θαη

αξρίδνπλ

λα

εκθαλίδνληαη

δηάθνξεο

κνξθέο

θνηλσληθήο

δπζπξνζαξκνζηηθφηεηαο (Σζηάληεο, 2002). Οη έθεβνη αλαπηχζζνπλ αηζζήκαηα ζπκνχ ηα
νπνία δελ εθδειψλνληαη εληφο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ απφ θφβν κελ ππάξμεη
κεγαιχηεξε απφξξηςή ηνπο απφ ηα άιια κέιε (Κπξηαθίδεο, 2000). Έηζη εθηνλψλνπλ ηνλ ζπκφ
ηνπο, έκκεζα, κέζα απφ παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζέινληαο, ηαπηφρξνλα, λα εθθξάζνπλ κηα
κνξθή δηακαξηπξίαο γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη λα
πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ γνληψλ ηνπο γηα απηνχο (Κνπξάθεο, 2007).
Δπηπιένλ, ηα παηδηά απηά δείρλνπλ πεξηθξφλεζε πξνο θάζε εζηθφ θαη θνηλσληθφ
θαλφλα θαζψο θαη αληηδξαζηηθφηεηα, απεηζαξρία πξνο θάζε κνξθή εμνπζίαο (Παπαδηψηε Αζαλαζίνπ, 2000). Νηψζνπλ ζπλαηζζήκαηα πξνζσπηθήο αλεπάξθεηαο θαη θαησηεξφηεηαο πνπ
κπνξεί λα ηνπο θάλνπλ λα εληαρζνχλ ζε ζπκκνξίεο κε παξαβαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα λα
απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε απηνεθηίκεζε, αλαγλσξηζηκφηεηα θαη ηδηαίηεξα γηα ηνπο άξξελεο
εθήβνπο λα απνδείμνπλ ηνλ αλδξηζκφ ηνπο (Μαγγαλάο, 2004). Παξάιιεια, γίλεηαη έληνλε ε
ηάζε θπγήο απφ ην νηθνγελεηαθφ πιαίζην (Μπαθάιε, 2007). κσο, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ε
παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά απνβιέπεη ζε ρξεκαηηθφ φθεινο πξάγκα πνπ ππνδειψλεη ηηο
ζηεξήζεηο πνπ έρνπλ βηψζεη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα (Κπξηαθίδεο, 2000).

2.6.1.2 πλνκήιηθνη/πγθξαηνύκελνη
Ζ εθεβεία ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αλάγθε ηνπ/ηεο εθήβνπ/εο λα πξνζθνιιεζεί ζε κηα
παξέα ζπλνκειίθσλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, ηδέεο, αληηιήςεηο θαη γεληθφηεξα ζηάζε δσήο.
Απηή είλαη κηα δηαδξνκή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν/ε έθεβνο/ε γηα λα σξηκάζεη θαη λα
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θχγεη ζηαδηαθά απφ ην νηθνγελεηαθφ πιαίζην (Παπαδηψηε –Αζαλαζίνπ, 2000). Ζ νκάδα ησλ
ζπλνκήιηθσλ ζα απνηειέζεη ην αζθαιέο ςπρνινγηθφ θαηαθχγην πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη λα
θνηλσληθνπνηεζεί. κσο, πηζαλά πξνβιήκαηα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζρνιηθή απνηπρία ηνπ/ηεο
κπνξεί λα ηνλ/ηελ νδεγήζεη ζε πξνζθφιιεζε κε νκάδα ζπλνκήιηθσλ κε παξαβαηηθά
πξφηππα. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί, κέζα ζην πιαίζην απηήο ηεο ππνθνπιηνχξαο πνπ
δεκηνπξγείηαη, ληψζεη φηη κπνξεί λα αληηδξάζεη ζηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπ/ηεο δεκηνπξγεί ε
επίζεκε θνπιηνχξα ηεο θνηλσλίαο πνπ δεη (Κνπξάθεο, 1999). Ζ αληίδξαζε απηή κπνξεί λα
εμειηρζεί απφ ηελ πεξηνξηζκέλε δηαθνξνπνίεζε έσο ηελ πιήξε αληίζεζε (Φαξζεδάθεο, 2005).
Σα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ απηή ηελ πξνζθφιιεζε απνδεηθλχνπλ, θαηαξρήλ, φηη
ε εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη απνηέιεζκα κάζεζεο ιφγσ ηεο ζπλαλαζηξνθήο κε άιια
πξφζσπα ζε κηα δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο θαη, ζπλεπψο, δελ θιεξνλνκείηαη νχηε είλαη δπλαηφ
λα επηλνεζεί απφ ην άηνκν (Γεσξγνχιαο, 2000). Απηνχ ηνπ είδνπο ε επηθνηλσλία είλαη, θαηά
βάζε, πξνθνξηθή αιιά κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θάπνην θνηλφ θψδηθα ληπζίκαηνο, νκηιίαο,
ρεηξνλνκηψλ θαη, επηπιένλ, λα δηαθέξεη απφ θαηά πεξίπησζε ζε ζπρλφηεηα, δηάξθεηα θαη
έληαζε (Παλνχζεο, 2009). Ζ εθκάζεζε ηεο εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο πεξηιακβάλεη ηελ
εθκάζεζε ησλ «ηερληθψλ» γηα ηε δηάπξαμε ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ εθκάζεζε
ησλ θαηεπζπληήξησλ θηλήηξσλ θαη ησλ ινγηθψλ εμεγήζεσλ πνπ νδεγνχλ ζε κηα εγθιεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα (Αιεμηάδεο, 2011). Ηδηαίηεξα ν Αιεμηάδεο (2011) ηνλίδεη ηελ εθκάζεζε ησλ
«ηερληθψλ εμνπδεηέξσζεο» ηεο εζηθήο επζχλεο γηα ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο ζχκθσλα κε ηηο
νπνίεο, νη έθεβνη καζαίλνπλ λα κελ έρνπλ ελνρέο θαη ηχςεηο γηα απηά πνπ θάλνπλ κε ζπλέπεηα
νη εγθιεκαηηθέο ηνπο πξάμεηο λα εκθαλίδνληαη σο εζηθά νπδέηεξεο.
Ο/ε έθεβνο/ε βαζκηαία γίλεηαη αλαπφζπαζην κέινο απηήο ηεο νκάδαο ησλ
ζπλνκειίθσλ θαη εμαξηάηαη απφ απηήλ, ζε ηέηνην βαζκφ πνπ δελ δχλαηαη λα ζπκπεξηθεξζεί
δηαθνξεηηθά φηαλ νη ελέξγεηεο ηεο νκάδαο απνθηνχλ παξαβαηηθφ ραξαθηήξα νπνηαζδήπνηε
κνξθήο θαη ζνβαξφηεηαο (Φαξζεδάθεο, 2005 ηάκνο, 2006). Απηέο νη νκάδεο εθδειψλνληαη
απξφζσπα, σο ζπκπαγήο κάδα κέζα ζηελ νπνία αιινηξηψλεηαη εληειψο ε πξνζσπηθφηεηα
(Γεσξγνχιαο, 2000). Σα άηνκα γίλνληαη εγθιεκαηίεο επεηδή νη αληηιήςεηο γηα κε εθαξκνγή
ηνπ λφκνπ επηθξαηνχλ ησλ αληηζέησλ γηα ζεβαζκφ ηνπ λφκνπ (Αιεμηάδεο, 2011). πσο
αλαθέξεη ν Αιεμηάδεο (2011) απηφ απνηειεί ην ζεκέιην ηεο ζεσξίαο ηεο ζπλαλαζηξνθήο κε
δηάθνξεο πξνζσπηθέο νκάδεο, πνπ ζηεξίδεηαη αθξηβψο ζηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ πάλσ ζην
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άηνκν νη ζπγθξνπφκελεο δπλάκεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εγθιεκαηηθέο θαη ηηο
αληεγθιεκαηηθέο ζπλαλαζηξνθέο.
Καηά παξφκνην ηξφπν, κέζα ζε έλα ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα, ε ζπγθέληξσζε ζ’ έλα
απνκνλσκέλν ρψξν λεαξψλ αηφκσλ πνπ πξνζνκνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο απφ ηελ άπνςε θάπνησλ
θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή κηαο νκνηνγελνχο νκάδαο,
ηεο νπνίαο ε νκνηνγέλεηα εληζρχεηαη απφ ηε ζπλερή επαθή κεηαμχ ησλ εγθιείζησλ θαη ηελ
έιιεηςε

νπζηαζηηθήο

(Παλαγησηφπνπινο, 1998

επηθνηλσλίαο

κε

ηνπο

ππφινηπνπο

ζπλνκήιηθνχο

ηνπο

Γεσξγνχια, 2001). Παξάιιεια, ε «αλαγθαζηηθή» θαη

«ππνρξεσηηθή» έληαμε ζηελ θνηλσληθή απηή νκάδα δελ είλαη κηα απιή θαηαλφεζε θαη
απνδνρή ησλ θνηλσληθψλ θαλφλσλ, αιιά κέζσ ηεο εζσηεξίθεπζήο ηνπο γίλνληαη
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, έθθξαζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ/ηεο θαη ε
έληαμε δε δχλαηαη λα επηηεπρζεί παξά κφλν κε πιήξε εζσηεξίθεπζε ησλ θαλφλσλ απηψλ
(Zavalloni et al, 1996). Ζ απνθνπή ησλ εθήβσλ απφ ηνλ έμσ θφζκν, ε εθ ηνπ απνηειέζκαηνο
πξνζρψξεζε θαη πξνζθφιιεζή ηνπο ζε κηα άηππε νκάδα κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ σο
απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κηαο πξαγκαηηθά θνηλήο θνπιηνχξαο θαη ηαπηφηεηαο, πνπ
ραξαθηεξίδεη πηα ηνπο ζσθξνληδνκέλνπο (ηάκνο, 2006).
Ζ πξνζθφιιεζε ζηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ έρεη πξσηεχνληα ξφιν ζηε δσή ηνπ/ηεο
εθήβνπ/εο γηαηί ηνπ/ηεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αληιεί, ελ κέξε, ηα πξφηππα ηνπ/ηεο θαη έρεη
ζηε δηάζεζή ηνπ/ηεο έλα ζεκαληηθφ ζεκείν αλαθνξάο αθφκε θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν
ληπζίκαηνο, ςπραγσγίαο θαη έθθξαζεο (Κνπξάθεο, 2004). Ζ νκάδα απηή ηνπ/ηνλ ειέγρεη, ηνλ
θαζνδεγεί θαη ιεηηνπξγεί ζαλ έλα βνεζεηηθφ «εγψ» πνπ ηνλ/ηελ βνεζάεη ζηε ξχζκηζε ηνπ
άγρνπο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπ/ηεο (πηλέιιε, 2007). Μέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο
παξαβαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νκάδαο ν/ε έθεβνο/ε επηδηψθεη ηελ απφθηεζε κηαο, έζησ,
θαη αξλεηηθήο ηαπηφηεηαο γηαηί θεξδίδεη ηνλ ζαπκαζκφ θάπνησλ αλζξψπσλ γηα ηηο επηδφζεηο
ηνπ/ηεο ζε έλα ηνκέα πνπ παξφηη απνδνθηκάδεηαη απφ ηελ θνηλσλία, ζηα κάηηα ησλ θίισλ ηνπ
αληηκεησπίδεηαη ζεηηθά σο «κάγθαο» ή «παιηθαξάο» (Κνπξάθεο, 2004). Δπηπιένλ, νη έθεβνη
απηνί πάζρνπλ απφ κηα εζηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή πψξσζε θαη δελ ζέινπλ ή δελ κπνξνχλ λα
θάλνπλ ηελ παξακηθξή ηεξαξρία ζηηο αλζξψπηλεο αμίεο (Γεσξγνχιαο, 2000).
Σαπηφρξνλα, φπσο, αλαθέξζεθε, δελ αξθεί ν απιφο ζπγρξσηηζκφο κε ηελ νκάδα ησλ
αλήιηθσλ παξαβαηψλ γηα λα γίλεη θάπνηνο/α παξαβάηεο. Απαηηείηαη ε χπαξμε πξνβιεκάησλ
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ζηελ νηθνγέλεηα ή ζην ζρνιείν (ηάκνο, 2006). Δπνκέλσο, ν/ε έθεβνο κε ηε ζπκκεηνρή
ηνπ/ηεο ζε νκάδεο παξαβαηηθψλ εθήβσλ ηνπ/ηεο δίλεη ηελ επθαηξία λα εθδηθεζεί ηνπο
θαζεγεηέο θαη ηνπο γνλείο γηα ηελ έιιεηςε ζηνξγήο θαη ελδηαθέξνληνο πνπ ζα έπξεπε λα
ηνπ/ηεο έρνπλ δείμεη (Πηηζειιά, 2006).

2.6.2 Μεζνζύζηεκα
Σν κεζνζχζηεκα ζπλίζηαηαη απφ ην πιέγκα φισλ ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ αηφκνπ
ησλ γνλέσλ, ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, ησλ θίισλ, ησλ νκειίθσλ θαη ησλ δαζθάισλ κε ηνπο
νπνίνπο ζπλαλαζηξέθεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε (Feldman, 2010). Δλψ ζην κηθξνζχζηεκα
αλαιχνπκε ηελ θάζε ζρέζε μερσξηζηά, ζην κεζνζχζηεκα εμεηάδνπκε ηαπηφρξνλα φιεο ηηο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηελ αιιειεπίδξαζε πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη ηελ επίδξαζε
ηνπ αηφκνπ ζε απηέο.

2.6.3 Δμσζύζηεκα
Σν εμσζχζηεκα πεξηιακβάλεη ηηο γεληθφηεξεο επηδξάζεηο πνπ αζθνχληαη απφ ζεζκνχο
ηεο θνηλσλίαο, φπσο ε ηνπηθή θπβέξλεζε, ε θνηλφηεηα, ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ηα
ηνπηθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο (Feldman, 2010). Πην θάησ ζα αλαιχζνπκε έλα απφ ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο ζεζκνχο ηεο δσήο ελφο εθήβνπ: ην ζρνιείν.

2.6.3.1 ρνιείν πξηλ ηνλ εγθιεηζκό
Παξά ηε κεγάιε πξνζπάζεηα εμάπισζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζε νινέλα θαη κεγαιχηεξα
ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ, δελ επαιεζεχηεθαλ νη πξνζδνθίεο γηα ηε κείσζε ηεο
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παξαβαηηθφηεηαο ησλ αλειίθσλ (Φαξζεδάθεο, 2005). Σν ζρνιείν, κε ηελ ππάξρνπζα δνκή
θαη ιεηηνπξγία, θαίλεηαη λα αδπλαηεί λα αληαπεμέιζεη ζην ξφιν ηνπ. Σν ζρνιείν δελ θαίλεηαη
λα παίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηε δηάπιαζε αλζξψπσλ κε κφξθσζε θαη ραξαθηήξα θαζψο
ρξεζηκνπνηεί πξνγξάκκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ πιήζνο απαξραησκέλσλ θαη ζηεξεφηππσλ
γλψζεσλ, νη νπνίεο κεηαδίδνληαη κε ηξφπν δνγκαηηθφ θαη αλειεχζεξν, ρσξίο ηνλ αλαγθαίν
δηάινγν κεηαμχ δαζθάινπ θαη καζεηψλ θαζψο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο (Κνπξάθεο, 2004).
Δπίζεο, ε γιψζζα θαη ε παηδεία απνκαθξχλνληαη απφ ηηο ξίδεο ηνπο θαζψο έρεη
ζεκεησζεί φηη ε γιψζζα ησλ λέσλ πάζρεη απφ ιεμηινγηθή θηψρεηα θαη ππνβαζκηζκέλε
γισζζηθή πνηφηεηα (Γεσξγνχιαο, 2000). Ο Γεσξγνχιαο (2000) ηνλίδεη ηελ αλάγθε ζην λα
δνζεί έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ησλ αξραίσλ ζπγγξαθέσλ ζηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα γηαηί
έηζη νη καζεηέο/ηξηεο ζα κάζνπλ ζσζηά ηε γιψζζα θαη θαη’ επέθηαζε ζα κάζνπλ λα
ζπκπεξηθέξνληαη κε εζηθφ ηξφπν θαη φρη αληηθνηλσληθφ. Δπηπξφζζεηα, ν απηαξρηζκφο, ε
απνπζία ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ηνπο αθνξνχλ, ην
αληαγσληζηηθφ ζχζηεκα απνηεινχλ ζρνιηθνχο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ
αξλεηηθά ηελ ςπρνζχλζεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ (Κπξίδεο, 2006).
Παξάιιεια, ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο εηζαγσγήο ζε θάπνην αλψηαην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα νδεγεί φρη ζηε κεηάδνζε
επνηθνδνκεηηθψλ γλψζεσλ πξνο φινπο ηνπο καζεηέο αιιά ζηελ πξνψζεζε απηψλ πνπ
δείρλνπλ «ηθαλνί», δεκηνπξγψληαο δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζε «θαινχο» θαη
«θαθνχο» (Γθφηνβνο, 2002 Φαξζεδάθεο, 2005). Χο άκεζν επαθφινπζν, παξαηεξείηαη νη
δάζθαινη λα κελ δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε απηνχο πνπ θαίλνληαη «μέλνη» ζην κάζεκα.
Δπνκέλσο, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ δαζθάισλ θαη καζεηψλ πεγάδνπλ ζε κεγάιν
βαζκφ απηαξρηζκφ θαη ζνβαξνθάλεηα (Κπξίδεο, 2006). Οη καζεηέο/ηξηεο απηνί/εο πνπ δελ
θαηαθέξλνπλ λα απνθηήζνπλ κηα ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε δχζθνια ζα κπνξέζνπλ,
κειινληηθά, λα βξνπλ κηα εξγαζία κε ηθαλνπνηεηηθέο απνιαβέο γηα λα δήζνπλ κε αμηνπξέπεηα
θαη έηζη εχθνια θαηαθεχγνπλ ζε θινπέο, ιεζηείεο θαη άιιεο παξαβάζεηο (Γεσξγνχιαο, 2000).
Δπηπιένλ, ε ππφινηπε νκάδα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ δχλαηαη λα απνξξίςεη θαη
πεξηζσξηνπνηήζεη απηνχο/εο ηνπο καζεηέο/ηξηεο είηε ιφγσ ησλ καζεζηαθψλ ηνπο δπζθνιηψλ
είηε ιφγσ ηεο παξαβαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο (Γεσξγνχιαο, 2000). Δπνκέλσο, νη καζεηέο,
πνπ δελ ζεσξνχληαη «ηθαλνί», αληηκεησπίδνπλ ην ζρνιείν σο ράζηκν ρξφλνπ κε ζπλέπεηα λα
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δείρλνπλ πνιχ κηθξφ ή θαη θαζφινπ ελδηαθέξνλ γηα ην ζρνιείν. Απηφ εθδειψλεηαη κε ηε
γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπο, φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο ίδηνπο/εο, ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο
θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπο, κε θαζαξίεο κέζα ζηελ ηάμε, επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο
θαζεγεηέο ηνπο, μπινδαξκνχο κε ηνπο ζπκκαζεηέο, βαλδαιηζκνχο ηεο ζρνιηθήο πεξηνπζίαο
θαη ζθαζηαξρείν (Κνπξάθεο, 2004

Κπξίδεο, 2006). ζεο πεξηζζφηεξεο παξαβάζεηο

δηαπξάηηνπλ ηφζν ιηγφηεξν ελδηαθέξνληαη γηα ην ζρνιείν θαη ηε ζρνιηθή δσή. Δπηπξφζζεηα,
νη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο εκθαλίδνπλ, σο θπζηθφ επαθφινπζν, πςειφ πνζνζηφ ζρνιηθψλ
απνηπρηψλ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη έλαο θαχινο θχθινο θαζψο ε έιιεηςε
ελδηαθέξνληνο νδεγεί ζε ζρνιηθή απνηπρία θαη ε ζρνιηθή απνηπρία ζε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο
(Φαξζεδάθεο, 2005). Έηζη, νη καζεηέο απηνί γηα λα απνθχγνπλ κειινληηθέο απνηπρίεο
αξρίδνπλ λα πεξηνξίδνπλ ηηο θηινδνμίεο ηνπο θαη πξνζπαζνχλ ιηγφηεξν (Γθφηνβνο, 2002).
Χζηφζν, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο απηνί δελ απνηπγράλνπλ
ιφγσ ρακειψλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ αιιά, απνθιεηζηηθά, ιφγσ έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο γηα
ηα ζρνιηθά καζήκαηα ή ιφγσ αληίδξαζεο ζην αληαγσληζηηθφ πξφηππν πνπ πξνβάιιεη ην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Κνπξάθεο, 2004). Δπνκέλσο, ε παξακνλή ζην ζρνιηθφ πιαίζην ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη ηελ χπαξμε ζρνιηθήο απνηπρίαο δεκηνπξγεί
αηζζήκαηα αλίαο ζηνπο καζεηέο κε ζπλέπεηα λα αλαδεηνχλ δξάζε. Απηή ε δξάζε, πιένλ, δελ
θαιχπηεηαη απφ ηηο δηάθνξεο επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο εληφο ζρνιείνπ κε απνηέιεζκα νη
καζεηέο λα πεξλνχλ ζε παξαβαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ζρνιείνπ θαζψο ηηο πεξηζζφηεξεο
θνξέο είλαη ζθαζηάξρεο (Κνπξάθεο, 1999). Ζ παξαβαηηθή δξάζε δεκηνπξγεί αλαθνχθηζε
ζηνπο παξαβάηεο απφ έλα δηαξθέο άγρνο θαη κηα αδηέμνδε αλεζπρία θαζψο θαη ηθαλνπνίεζε
ησλ αηζζεκάησλ καηαίσζεο θαη απνγνήηεπζεο, πνπ πηζαλφλ ληψζνπλ, φπσο επίζεο, θαη ηεο
αλάγθεο γηα δχλακε, αλσηεξφηεηα θαη αλαγλψξηζε (πηλέιιε, 2007).
Χζηφζν, ε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ δελ ζεσξείηαη φηη νθείιεηαη,
απνθιεηζηηθά, ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιείνπ αιιά είλαη ζπλδπαζκφο ζρνιηθψλ θαη
νηθνγελεηαθψλ δπζιεηηνπξγηψλ. Τπάξρεη κεγάιε ζπζρέηηζε νηθνγελεηαθήο δπζιεηηνπξγίαο
θαη ζρνιηθήο απνηπρίαο γηαηί νη καζεηέο αδπλαηνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ ζηηο ζπνπδέο ηνπο
φηαλ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζην ζπίηη (Κνπξάθεο, 2004). Δπηπιένλ, έρεη παξαηεξεζεί φηη νη
γνλείο ησλ παηδηψλ κε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά πηνζεηνχζαλ κηα πεξηζζφηεξν αδηάθνξε ή
αληίζεηε ζπκπεξηθνξά έλαληη ηνπ ζρνιείνπ κε ζπλέπεηα θαη ηα ίδηα ηα παηδηά λα κελ ηξέθνπλ
θηινδνμίεο γηα ζρνιηθή επηηπρία (Καηζηγαξάθε, 2004). Δπίζεο, νη γνλείο ησλ παξαβαηψλ
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καζεηψλ δείρλνπλ ηελ ηάζε λα ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηα δηθά ηνπο πξνβιήκαηα, ηα
νπνία δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα δψζνπλ έκθαζε θαη ζεκαζία ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο δπζθνιίεο
ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζρνιείν (Παπαδηψηε – Αζαλαζίνπ, 2000, Κπξηαθίδεο, 2000). Χο άκεζν
απνηέιεζκα είλαη ηα παηδηά απηά λα κελ έρνπλ ηελ αλαγθαία γνλετθή ππνζηήξημε θαη
θαζνδήγεζε, φηαλ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ πίεζε θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπ ζρνιηθνχ
πιαηζίνπ, θαη θαηαιήγνπλ ζε παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο σο κηα κνξθή δηεμφδνπ θαη
απνθφξηηζεο (Κνπξάθεο, 2004).
Δηδηθφηεξα, νηθνγέλεηεο κε ζπγθξνχζεηο, αδηαθνξία, έιιεηςε ζπλνρήο θαη γεληθφηεξε
απνδηνξγάλσζε επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηνπο καζεηέο, κεηψλνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα
δηάθξηζε κέζσ ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ θαζψο δελ ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα πνπ
γηα λα αληιήζνπλ θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ην αίζζεκα ηεο θηινδνμίαο γηα κάζεζε
(Καηζηγαξάθε, 2004). Σαπηφρξνλα, δεκηνπξγείηαη έλαο θαχινο θχθινο αθνχ ε θάζε λέα
απνηπρία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαηαζηάζεηο απφξξηςεο θαη απνγνήηεπζεο πνπ επηθέξνπλ,
δξνπλ αξλεηηθά ζηελ απηνεθηίκεζε ηε ζεηηθή εηθφλα ησλ καζεηψλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο.
Αλακθίβνια, αιιάμεη ε ςπρνζχλζεζε ησλ καζεηψλ απηψλ θαη κεηαηξέπνληαη ζε εξηζηηθνχο,
αλππάθνπνπο θαη κε ηάζεηο θπγήο θαη εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ (Παπαδηψηε – Αζαλαζίνπ,
2000). Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη φηαλ νη θαζεγεηέο αληηιακβάλνληαη έγθαηξα απηά ηα
πξνβιήκαηα θαη εθφζνλ δελ έρνπλ ειιηπή θαηάξηηζε, λννηξνπία ξνπηίλαο θαη ηάζεηο
απηαξρηζκνχ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ νπζηαζηηθά ηνπο καζεηέο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο γηα
ζρνιηθή επηηπρία θαη αλαγλψξηζε (Κνπξάθεο, 2004). ε αληίζεηε πεξίπησζε, εληζρχνπλ ηνλ
πξνυπάξρνληα θαχιν θχθιν κεηαμχ νηθνγελεηαθψλ πξνβιεκάησλ θαη ζρνιηθήο απνηπρίαο
κέζσ κηαο αληαξήο, αδηάθνξεο θαη απσζεηηθήο δηδαζθαιίαο.

2.6.4 Μαθξνζύζηεκα
Σέινο, ην καθξνζχζηεκα αληηπξνζσπεχεη ηηο επξχηεξεο πνιηηηζκηθέο επηδξάζεηο ζην
άηνκν, φπσο είλαη ην είδνο ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ηα ζξεζθεπηηθά θαη πνιηηηθά ζπζηήκαηα
αμηψλ. ε φια ηα επίπεδα απηά εκπιέθεηαη ην ρξνλνζχζηεκα ην νπνίν αθνξά ηηο επηδξάζεηο
ζηελ αλάπηπμε ησλ αηφκσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, φπσο είλαη ηα
ηζηνξηθά γεγνλφηα, αιιά θαη κε πην ηζηνξηθέο αιιαγέο (Feldman, 2010). Πην θάησ ζα
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αλαιχζνπκε ηηο αμίεο θαη ηνπο ζεζκνχο ηεο θνηλσλίαο, θαζψο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη
πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο.

2.6.4.1 Αμίεο θαη ζεζκνί ηεο θνηλσλίαο
Οη αμίεο θαη νη ζεζκνί ηεο θνηλσλίαο απνηεινχλ ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ
ησλ αλζξψπσλ θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζηνπο δηάθνξνπο
θνηλσληθνπνηεηηθνχο ζεζκνχο, φπσο είλαη ε νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν θαη ε εξγαζία. Οη κεγάιεο
θαη ζπλερείο θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηηο ζεκεξηλέο θνηλσλίεο ζπλππάξρνπλ
κε κηα ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο εθεβηθήο παξαβαηηθφηεηαο (Κνπξάθεο, 2004). Οη
ζπκπεξηθνξέο ησλ αλζξψπσλ εμαξηψληαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο, ηε θχζε θαη ηελ πνηφηεηα ησλ
θνηλσληθψλ ζρέζεσλ (Μαγγαλάο, 2004). Δπεηδή, φκσο, νη θνηλσληθέο επηδξάζεηο είλαη
ηζρπξφηεξεο ζηε λεαξή ειηθία θαίλεηαη φηη νη έθεβνη είλαη απηνί πνπ επεξεάδνληαη
πεξηζζφηεξν απφ απηέο (Νφβα – Καιηζνχλε, 2005 Μπαθάιε, 2007). Σν πξφβιεκα γίλεηαη
κεγαιχηεξν ιφγσ ηεο έιιεηςεο ζηέξεσλ θνηλσληθνεζηθψλ αμηψλ πνπ ζα βνεζνχζαλ ηνπο
έθεβνπο λα αληηζηαζνχλ θαη ζα ελίζρπαλ ηηο αλαζηνιέο ηνπο κε ζπλέπεηα λα εκθαλίδνπλ
κεησκέλν ελδηαθέξνλ απέλαληη ζε θνηλσληθνπνηεηηθέο αμίεο, φπσο ε ππεχζπλε ρξήζε ηεο
ειεπζεξίαο, ε λνκηκφηεηα θαη, ελ ηέιεη, ν πνιηηηζκφο σο έθθξαζε θαιιηέξγεηαο (Μαγγαλάο,
2004).
Ο επηηαρπλφκελνο ξπζκφο θνηλσληθψλ αιιαγψλ, ιφγσ ηεο αίζζεζεο κεηαβαηηθφηεηαο
πνπ πξνθαιεί, απνηειεί πεγή δπζξπζκηψλ γηα ηελ ηδηαίηεξε ςπρνζχλζεζε ησλ εθήβσλ
(Μπαθάιε, 2007). ε ζπλδπαζκφ κε ηε γελίθεπζε ησλ αιιαγψλ απηψλ ζηα δηάθνξα
θνηλσληθά ζπζηήκαηα θαη ζηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο νδεγεί ζε απνδηνξγάλσζε (Νφβα
– Καιηζνχλε, 2005). Σαπηφρξνλα, δεκηνπξγείηαη ηαρεία ηξνπνπνίεζε ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ
απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ νκάδσλ πνπ επηθέξεη αληηπαιφηεηα ησλ αληαγσληζηηθψλ
ζπκθεξφλησλ, αχμεζε ησλ αληηζέζεσλ θαη κε ειεγρφκελε επηζεηηθφηεηα εμαηηίαο ηεο
εμαζζέληζεο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (Φαξζεδάθεο, 2005 πηλέιιε, 2005). Ηδηαίηεξε
βαξχηεηα έρνπλ νη θνηλσληθέο αιιαγέο φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ κηα θιεηζηή θαη ζηαζεξή
θνηλσλία πξνο κηα πην αλνηθηή θαη δηαιιαθηηθή θνηλσλία γηαηί έηζη ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε
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έλα ζχλνιν ζρέζεσλ πνπ ζπλδένληαη ζπγρξφλσο κε ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη
ην άηνκν (Μαγγαλάο, 2004).
Τπφ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο, ε απνθιίλνπζα θαη παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ
εθήβσλ πξνθαιείηαη φηαλ έλαο/κηα έθεβνο/ε αλήθεη ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο,
φπσο εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο, θπιεηηθέο, νη νπνίεο αμηψλνπλ θάησ απφ ηηο ίδηεο πεξηζηάζεηο ηελ
ηήξεζε δηαθνξεηηθψλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο (Κνπξάθεο, 2004). Ο/ε έθεβνο/ε, ηδηαίηεξα εάλ
πξνέξρεηαη απφ ρακειφηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ, νδεγείηαη ζε
παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο είηε αηνκηθέο είηε κέζσ ζπκκεηνρήο ζε ππνπνιηηηζηηθέο νκάδεο
θαη ζπκκνξίεο, σο αληίδξαζε πξνο ηηο θπξίαξρεο αμίεο ηεο θνηλσλίαο (Φαξζεδάθεο, 2005).
Απηέο νη θπξίαξρεο αμίεο επηηείλνπλ ηηο δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο πνπ αληηκεησπίδεη, ιφγσ ηεο
αδπλακίαο ηνπ/ηεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο πνπ ζέηεη ην πεξηβάιινλ ηνπ/ηεο,
απαηηήζεηο νη νπνίεο ηαπηίδνληαη κε ηηο αμίεο θαη ηα πξφηππα ηεο θνηλσλίαο πνπ δεη
(Κνπξάθεο, 2004 πηλέιιε, 2005).
Λφγσ ηεο αξλεηηθήο απηνεθηίκεζεο θαη ηνπ ρακεινχ θνηλσληθνχ status νη έθεβνη
παξαβάηεο ληψζνπλ κεηνλεθηηθά θαηά ηηο ζπλαλαζηξνθέο ηνπο κε άιινπο αλζξψπνπο
(Μπαθάιε, 2007). Έηζη, νη πηζαλέο απνηπρίεο πνπ βηψλνπλ είηε ζην ζρνιείν είηε ζε άιινπο
πξνζσπηθνχο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε άιισλ κέζσλ γηα λα
πεηχρνπλ πςεινχο ζεκηηνχο θνηλσληθνχο ζηφρνπο ηνπο εμσζνχλ ζε βίαηεο θαη νξγηζκέλεο
αληηδξάζεηο θαηά πάλησλ (Φαξζεδάθεο, 2005). Δηδηθφηεξα νη έθεβνη πνπ αλήθνπλ ζηηο
ρακειφηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο, επεηδή ληψζνπλ δελ έρνπλ επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζηα
απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο επηηπρίαο, δχλαηαη λα αληηδξάζνπλ ρξεζηκνπνηψληαο
παξάλνκα κέζα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο (Γεσξγνχιαο, 2000).
Οη έθεβνη παξαβάηεο ληψζνπλ, αξρηθά, φηη κέζα απφ απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο κπνξνχλ
λα απνδείμνπλ φηη είλαη δηακεηξηθά αληίζεηνη κε ην θπξίαξρν ζχζηεκα αμηψλ πνπ επηθξαηεί
ζηελ θνηλσλία πνπ δνπλ (Παλνχζεο, 2009). Χζηφζν, ζεσξνχλ φηη είλαη ηθαλνί λα αιιάμνπλ ηα
δεδνκέλα ηεο θνηλσλίαο επηβάιινληαο, παξάιιεια, ηηο δηθέο ηνπο αμίεο παξφιν πνπ
δηαθαηέρνληαη απφ παξάινγν θαη κε σθειηκηζηηθφ ραξαθηήξα (Κνπξάθεο, 2007 Γεσξγνχιαο,
2000). Δπνκέλσο, αληηδξνχλ ζε πξνζπάζεηεο εμαλαγθαζκνχ θαη θπξηαξρίαο απφ άιια
πξφζσπα, δεκηνπξγψληαο κηα ππνθνπιηνχξα πνπ πεξηιακβάλεη ηδηαίηεξν ιεμηιφγην, ληχζηκν,
ελέξγεηεο «παιηθαξηάο» θαη ζθιεξφηεηαο, πνπ ηνπο θαηεπζχλνπλ ζε αλεπηζχκεηεο θαη
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ηαξαρψδεο αληηδξάζεηο, φπσο βαλδαιηζκνχο θαη ιεζηείεο, θαη κέζα απφ απηέο απνξξίπηνπλ
ηηο αμίεο θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηεο θπξίαξρεο θνηλσληθήο ηάμεο (Μαγγαλάο, 2004). Ζ επίδνζε
ησλ παηδηψλ απηψλ ζε αληηθνηλσληθέο πξάμεηο έξρεηαη σο θπζηθφ επαθφινπζν ηεο αλαδήηεζεο
ηξφπσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο ζέζεο, ηελ νπνία δελ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ζην
πιαίζην ηεο θνηλσληθήο λνκηκφηεηαο (Γεσξγνχιαο, 2000). Δπνκέλσο, δεκηνπξγείηαη έλαο
θαχινο θχθινο θαζψο επηθξαηεί κηα θαηάζηαζε «αλνκίαο» ε νπνία ζπκβάιιεη ζηε
δεκηνπξγία «ξήγκαηνο» ζηηο δνκέο ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηε γέλεζε
λεναλαδπφκελσλ αμηαθψλ ππνζπλφισλ (Κνπξάθεο, 2004).
Δπηπξφζζεηα, έρεη παξαηεξεζεί φηη αίηηα ηεο παξαβαηηθήο ππνθνπιηνχξαο πνπ
αλαπηχζζνπλ νη έθεβνη κέζσ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζηηο πξαθηηθέο
θνηλσληθνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο ησλ εθήβσλ απηψλ, ηδηαίηεξα φηαλ
πξνέξρνληαη απφ ηα ρακειά θνηλσληθά ζηξψκαηα (Νφβα – Καιηζνχλε, 2005). Οη γνλείο απηνί
δελ έρνπλ ηηο θαηάιιειεο ηθαλφηεηεο γηα λα κεηαδψζνπλ ζηα παηδηά ηνπο ηηο αμίεο ηεο
θνηλσλίαο ζηελ νπνία δνπλ θαη κεγαιψλνπλ, πξνθεηκέλνπ απηά λα εληαρζνχλ νκαιά θαη λα
κπνξέζνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε «ξνπηίλα» ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο (Κνπξάθεο,
2004). Χο εθ ηνχηνπ, νη έθεβνη απηνί ζηεξνχληαη ησλ απαξαίηεησλ εθνδίσλ γηα ηελ απφθηεζε
θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο επηηπρίαο ζε κηα απαηηεηηθή θνηλσλία (Φαξζεδάθεο, 2005).
Απφξξνηα φισλ απηψλ είλαη ε ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθέο ζπκκνξίεο κε ην δηθφ ηνπο αμηαθφ
ζχζηεκα, ην νπνίν είλαη αληίζεην κε ην αμηαθφ ζχζηεκα ηεο ππφινηπεο θνηλσλίαο
(Παλνχζεο, 2009).

2.6.4.2 Οηθνλνκηθνί θαη πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο
Ζ επίδξαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ ζηηο ζπκπεξηθνξηθέο αληηδξάζεηο ησλ
εθήβσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή αλεμάξηεηα απφ ην αλ ην πεξηβάιινλ πνπ δνπλ είλαη ηεο
επηινγήο ηνπο ή είλαη αλαγθαζκέλνη λα δνπλ ζε απηφ. ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο
κπνξνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη ηνπο πνιηηηζκηθνχο. Ζ επίδξαζε απηψλ
ησλ παξαγφλησλ είλαη δηαθνξεηηθή αλάινγα ηνλ ρξφλν, ηελ έληαζε θαη ηε δηάξθεηαο ηεο
εκθάληζήο ηνπο (Κνπξάθεο, 2004). Οπζηαζηηθήο αμίαο είλαη ν ηφπνο ηεο δηαβίσζεο αθνχ
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παξαηεξνχληαη δηαθνξέο κεηαμχ πφιεο θαη ππαίζξνπ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη θαη
δηακνξθψλνληαη απφ ηελ έθηαζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηε γεσγξαθηθή έθηαζε (Γεσξγνχιαο,
2000 Φαξζεδάθεο, 2005).
ζν πην κεγάιε είλαη ε πφιε ηφζν, αληίζηνηρα, κεγαιχηεξε είλαη ε παξαβαηηθφηεηα.
Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη άηνκα, πνπ κέρξη πξφηηλνο ήηαλ άγλσζηα κεηαμχ ηνπο,
ζπλαληψληαη γηα πξψηε θνξά θαη «πξέπεη»

λα βξνπλ κηα λέα κνξθή νκαδηθήο δσήο

(Φαξζεδάθεο, 2005). Ηδηαίηεξα ζηνπο έθεβνπο απηφ επηθέξεη αηζζήκαηα έιιεηςεο
πξνζσπηθνχ ειέγρνπ ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, αλεπηζχκεηεο θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο,
έιιεηςε
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πεξηβάιινληνο (Κνπξάθεο, 2004). Χζηφζν, επεηδή ζηηο πφιεηο νη ζρέζεηο είλαη ζην
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο απξφζσπεο, ιφγσ ηεο αλσλπκίαο ηεο δσήο, ην άηνκν
απειεπζεξψλεηαη απφ ηε ιεπηνκεξή εμέηαζε θαη ηνλ έιεγρν πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο
θαηαζηάζεηο ησλ λενζχζηαησλ νκάδσλ ζηηο πφιεηο θαη ζηελ χπαηζξν (Γεσξγνχιαο, 2000).
Σαπηφρξνλα, ε ζχγθξηζε πφιεο – ππαίζξνπ καο δίλεη θαη κηα άιιε αμηνζεκείσηε
δηαθνξά πνπ αθνξά ην είδνο ησλ παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξάο ζηηο νπνίεο πξνβαίλνπλ νη
έθεβνη. ηα κεγάια αζηηθά θέληξα επλνείηαη ε αλάπηπμε κνξθψλ παξαβαηηθφηεηαο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην δηαλνεηηθφ ζηνηρείν θαη ηεο θηεηηθφηεηαο ελψ ζηελ χπαηζξν θπξηαξρεί ε βία
θαη θπξίσο ε ζσκαηηθή γηαηί είλαη δηαθνξεηηθή ε ζχλζεζε θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιεζπζκνχ κεηαμχ πφιεο – ππαίζξνπ (Κνπξάθεο, 1999). Δπίζεο, ε
παξαβαηηθφηεηα είλαη κηθξφηεξε ζηηο πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ γηαηί εθεί ππάξρεη κεγαιχηεξε
ζηαζεξφηεηα ησλ αμηψλ θαη ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ ελψ, παξάιιεια, ν αληαγσληζκφο θαη ε
αλαζθάιεηα είλαη κηθξφηεξα (Μπαθάιε, 2007). Σαπηφρξνλα, ηα άηνκα πνπ δνπλ ζηηο πφιεηο
αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πνπ απνηεινχλ πξνζάιακν εγθιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σέηνηα
είλαη ε έιιεηςε εξγαζηαθήο αζθάιεηαο, ε αλππαξμία θίισλ θαη πξνβιεκαηηθέο αλζξψπηλεο
ζρέζεηο ιφγσ ηεο αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πφιεο
(Γεσξγνχιαο, 2000).
Δπηπξφζζεηα, έθεβνη πνπ δνπλ ζε πεξηνρέο κε πςειή εγθιεκαηηθφηεηα κπνξεί λα
αληηκεησπίζνπλ δπζκελή κεηαρείξηζε ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, φπσο
απηέο ηνπ ζρνιείνπ, επεηδή ππνηίζεηαη φηη θέξνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηεξενηχπνπ ηεο
πεξηνρήο

ηνπο
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απηνεθπιεξνχκελεο πξνθεηείαο (Κνπξάθεο, 2007). Απηφ ζπκβαίλεη αθφκε θαη αλ ην
θνηλσληθφ status ηνπ αηφκνπ είλαη πην ζπνπδαίν απφ ην θνηλσληθφ status ηεο πεξηνρήο
(Φαξζεδάθεο, 2005).
Έλαο άιινο πνιχ ζεκαληηθφο πεξηβαιινληηθφο παξάγνληαο πνπ εκθαλίδεηαη ηηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο είλαη ε αλαγθαζηηθή κεηαθίλεζε ηεο νηθνγέλεηαο πξνο αλαδήηεζε
θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη θαιχηεξεο πνηφηεηαο δσήο. Οη πνιηηηζηηθέο ζπγθξνχζεηο
πνπ απηή ε κεηαθίλεζε πξνθαιεί, δεκηνπξγνχλ επηπιένλ πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο ζηηο λέεο
θαηαζηάζεηο, ηα νπνία ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη αλππέξβιεηα, νδεγψληαο ηνπο εθήβνπο
ζε παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο (Μπαθάιε, 2007). Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα άηνκα
απηά βξίζθνληαη αληηκέησπα κε δχν πνιηηηζκνχο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη θνηλσληθνί θαλφλεο
ησλ δχν πνιηηηζκψλ δηέθεξαλ ηφηε ην πνιηηηζηηθά δηαθνξεηηθφ άηνκν κεηαηξέπεηαη ζε
πεξηζσξηαθή πξνζσπηθφηεηα (Γεσξγνχιαο, 2000). Ο Γεσξγνχιαο (2000) επηζεκαίλεη πσο αλ
απηφ ην άηνκν δελ κπνξέζεη λα απνβάιιεη ηνλ πνιηηηζκφ κε ηνλ νπνίν γαινπρήζεθε θαη δελ
κπνξέζεη λα πηνζεηήζεη ηνλ λέν ηξφπν δσήο ηφηε νδεγείηαη ζε θάπνηαο κνξθήο παξαβίαζε ηνπ
θνηλσληθνχ θαλφλα πνπ νξίδεη ε λέα θνηλσλία.
Δπηπξφζζεηα, έρεη παξαηεξεζεί φηη νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο επηδξνχλ κε
έκκεζν ηξφπν θαη φρη άκεζν ζηελ αχμεζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο κέζσ ηεο νηθνγέλεηαο. Απηφ
πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο επηδξνχλ ζηε ζπλνρή ησλ κειψλ
ηεο νηθνγέλεηαο νδεγψληαο ζε δπζιεηηνπξγίεο κε ζπλέπεηα νη έθεβνη ηεο νηθνγέλεηαο λα κελ
απνθηνχλ ηα απαξαίηεηα κέζα γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο πεηξαζκνχο (Καηζηγαξάθε, 2004).
Σν πςειφηεξν πνζνζηφ παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ εληνπίδεηαη θνληά ζε
βηνκεραληθέο πεξηνρέο φπνπ νη θαηνηθίεο είλαη θζελέο θαη πνηνηηθά ππνβαζκηζκέλεο
(Γεσξγνχιαο, 2000). Έηζη, ζηηο πεξηνρέο απηέο καδεχνληαη άηνκα κε ρακειφ θνηλσληθφ status,
πξνβιεκαηηθά, παξαβαηηθά ηα νπνία είηε δελ γίλνληαη απνδεθηά είηε δελ έρνπλ ηα κέζα γηα λα
επηβηψζνπλ ζε πςειφηεξνπ επηπέδνπ πεξηνρέο (Φαξζεδάθεο, 2005). Άξα ε ζπλχπαξμε ησλ
«θπζηνινγηθψλ» εθήβσλ κε απηά ηα άηνκα είλαη πηζαλφ λα ηνπο κεηαδψζνπλ πξφηππα θαη
αμίεο πνπ δηαθαηέρνληαη απφ πλεχκα παξαβαηηθφηεηαο. Δπνκέλσο, νη έθεβνη απηνί μεθηλνχλ
απφ λσξίο ηελ παξαβαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα κέζσ ηεο ελζάξξπλζεο λα εθκάζνπλ ηηο
δηάθνξεο εγθιεκαηηθέο ηερληθέο θαη λα ηηο εθαξκφζνπλ άκεζα αθφκε θαη σο κνξθή
παηρληδηνχ (Κνπξάθεο, 2004). Απηφ δεκηνπξγεί θαχιν θχθιν θαη, ηαπηφρξνλα, ηελ
81

ππνθνπιηνχξα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο επεηδή νη έθεβνη απηνί, κε ηε ζεηξά ηνπο αξγφηεξα, ζα
κπήζνπλ ζε παξφκνηεο ζπκπεξηθνξέο λεφηεξνπο/εο έθεβνπο/εο ιφγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο
καδί ηνπο.

2.7 Φύιν θαη εγθιεηζκόο
Ο παξάγνληαο ηνπ θχινπ απνηειεί παξάκεηξν κε βαξχλνπζα ζεκαζία ζηελ
εγθιεκαηνινγηθή αλάιπζε. Ζ λεαληθή παξαβαηηθφηεηα παξνπζηάδεηαη δπζαλάινγα ζε
πνζνζηά ζηα αγφξηα ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ζεκεησζεί κηα
ζεκαληηθή αχμεζε ηεο γπλαηθείαο εγθιεκαηηθφηεηαο, ε νπνία, απνδίδεηαη ζηε κεγαιχηεξε
ζπκκεηνρή ησλ αλήιηθσλ θνξηηζηψλ ζην «θνηλσληθφ γίγλεζζαη» (Κνπξάθεο, 2009). Παξφια
απηά ε έθηαζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ησλ αλήιηθσλ θνξηηζηψλ είλαη ζαθψο κηθξφηεξε ζε
ζρέζε κε ησλ αλήιηθσλ αγνξηψλ (Γεκφπνπινο θ.ά., 2010). Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ
εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ δχν θχισλ δελ έγθεηηαη κφλν ζηελ πνζνηηθή δηαθνξνπνίεζε
αιιά θαη ζηελ πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε. Σα αλήιηθα αγφξηα δηαπξάηηνπλ πεξηζζφηεξα
αδηθήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα θαη αδηθήκαηα θαηά ηεο δσήο ζε
ζρέζε κε ηα αλήιηθα θνξίηζηα, ηα νπνία, εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν κε αδηθήκαηα θαηά ηεο
πεξηνπζίαο θαη απάηεο (Φαξζεδάθεο, 2005

πηλέιιε, 2007). Δπίζεο, παξαηεξείηαη ην

θαηλφκελν ιηγφηεξα θνξίηζηα λα παξαδέρνληαη φηη έρνπλ δηαπξάμεη θάπνην αδίθεκα ζε ζρέζε
κε ηα αγφξηα (Κνπξάθεο, 2009).
Παξάιιεια, ηα αγφξηα παξαβάηεο επεηδή επηηίζεληαη βίαηα, κπιέθνπλ ζε θαπγάδεο,
θαβαιάλε φπια είλαη πηζαλφηεξν λα δεκηνπξγήζνπλ κεγαιχηεξν θφβν ζηα ζχκαηά ηνπο θαη κε
απηφ ηνλ ηξφπν ηξαβάλε ηελ πξνζνρή (Γεκφπνπινο θ.ά., 2010). Σα θνξίηζηα παξαβάηεο
ελεξγνχλ πην ήξεκα. Απηφ ίζσο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη πξηλ γίλνπλ παξαβάηεο ήηαλ νη ίδηεο
πξψηα ηα ζχκαηα κηαο θαηάζηαζεο ηελ νπνία πξνζπάζεζαλ λα αληηκεησπίζνπλ
εζσηεξηθεχνληαο ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο (Σζηγθάλνπ θ.ά., 2001). Χο άκεζν απνηέιεζκα είλαη
λα βιάπηνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο αθφκε θαη πξνμελψληαο ζσκαηηθέο βιάβεο.
Χζηφζν, νη ιφγνη πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ αγφξηα θαη θνξίηζηα ζε εγθιεκαηηθέο
πξάμεηο θαζψο θαη ν ξφινο πνπ ζα δηαδξακαηίζνπλ ζηελ νινθιήξσζε ηνπο κπνξεί λα είλαη
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δηαθνξεηηθνί. Έλα ζηνηρείν πνπ έρεη ζπλδεζεί κε ηε γπλαηθεία παξαβαηηθφηεηα είλαη ην
γεγνλφο φηη ηα θνξίηζηα έρνπλ πνιχ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα απφ ηα αγφξηα λα πέζνπλ ζχκαηα
ζσκαηηθήο θαη ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα (Σζηγθάλνπ θ.ά., 2001
Παπαδηψηε – Αζαλαζίνπ, 2000). Πνιιέο κειέηεο έρνπλ απνδείμεη ηνλ ξφιν ηεο ζσκαηηθήο θαη
ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ησλ θνξηηζηψλ ζηε κεηέπεηηα παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά
(Κνπξάθεο, 2009). Ζ νπνηαδήπνηε είδνπο θαθνπνίεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεησκέλε
απηνεθηίκεζε, αλαζθάιεηα, αθαδεκατθή απνηπρία θαη πνιιέο θνξέο, είλαη πηζαλφ, λα ζηξέςεη
ηα θνξίηζηα ελαληίνλ ησλ δξαζηψλ (Πηηζειιά, 2006).
Παξφια απηά, ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, ηα θνξίηζηα πξνζθνιιψληαη ζηελ
νηθνγέλεηα επεηδή έρνπλ ηελ αλάγθε γηα πξνζηαζία ιφγσ ηνπ ζηεξενηχπνπ ηνπ αδχλακνπ
θχινπ πνπ έρνπλ αξρίζεη λα πηνζεηνχλ, κε απνηέιεζκα λα παξακέλνπλ πεξηζζφηεξν ζην ζπίηη
κεηψλνληαο ηελ πηζαλφηεηα ζπκκεηνρήο ζε θάπνηα εγθιεκαηηθή ελέξγεηα. Δλ αληηζέζε, ηα
αγφξηα, ζηα πιαίζηα ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο, επηζπκνχλ λα πεξλνχλ πεξηζζφηεξε ψξα εθηφο
ζπηηηνχ
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κεγαιχηεξε

θνηλσληθή

δξάζε

ρξεζηκνπνηψληαο, φπνηε απαηηείηαη, παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά θαζψο ην ζηνηρείν ηνπ
αληαγσληζκνχ κεηαμχ ηνπο είλαη ηδηαίηεξα έληνλν (πηλέιιε, 2005 Σζηγθάλνπ θ.ά., 2001).
Δπηπξφζζεηα, έλα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν ζηε δηαθνξεηηθή εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα
αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ απνηειεί ε ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθέο νκάδεο ή ζπκκνξίεο. ηηο
νκάδεο απηέο ηα αγφξηα αληαγσλίδνληαη γηα ηνλ ξφιν ηνπ αξρεγνχ, επηζπκψληαο δχλακε θαη
εμνπζία (Κνπξάθεο, 2009). Απφ ηελ άιιε κεξηά ηα θνξίηζηα εληάζζνληαη ζηηο νκάδεο απηέο
γηαηί επηζπκνχλ αζθάιεηα, πξνζηαζία θαη ηελ αίζζεζε φηη αλήθνπλ θάπνπ, ηδηαίηεξα φηαλ
πξνέξρνληαη απφ δπζιεηηνπξγηθέο νηθνγέλεηεο (Κνπξάθεο, 2009 Παπαδηψηε – Αζαλαζίνπ,
2000). Παξφια απηά επεηδή απηέο νη νκάδεο θάζε άιιν παξά αζθαιείο είλαη, κπνξνχλ λα
ζέζνπλ ηα θνξίηζηα απηά ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν απφ ηα αγφξηα είηε σο ζχκαηα θαθνπνίεζεο
θαη εθκεηάιιεπζεο είηε ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ θηλδχλνπ κε αζθαιψλ ζεμνπαιηθψλ ζρέζεσλ,
αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο θαη ρξήζεο απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ (πηλέιιε, 2005).
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2.8 ύλνςε - Αλαγθαηόηεηα θαη ζπνπδαηόηεηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο
Σν κεγάιν πιήζνο ησλ εξεπλψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηαπηφηεηαο ζε πγηήο
πιεζπζκνχο καο έρνπλ δψζεη πνιχ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ε νηθνγέλεηα, νη
ζπλνκήιηθνη, ην θνηλσληθφ πιαίζην, ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ/ηεο θάζε εθήβνπ/εο αιιειεπηδξνχλ θαη αιιεινεπεξεάδνληαη θαη δεκηνπξγνχλ ηελ
πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ ηαπηφηεηα πνπ ζα έρεη ν/ε έθεβνο/ε ζηε κειινληηθή δσή. Παξφια
απηά ζηε βηβιηνγξαθία παξαηεξείηαη έλα ζεκαληηθφ θελφ φζσλ αθνξά ηε κειέηε ηεο
δηακφξθσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ζε κε πγηήο πιεζπζκνχο, φπσο νη έθεβνη πνπ ιφγσ
παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ βξίζθνληαη έγθιεηζηνη ζε θάπνην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα.
Έρεη παξαηεξεζεί ζεκαληηθή έιιεηςε πιεξνθνξηψλ ζηνλ βαζκφ πνπ ν εγθιεηζκφο επεξεάδεη
ηελ ηδηνζπγθξαζία θαη ηελ ςπρνζχλζεζε ηνπ/ηεο εθήβνπ/εο θαη θαη΄ επέθηαζε ηε
δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ/ηεο. Ζ παξακνλή ζε έλα
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αιιειεπηδξνχλ θαη αιιεινεπεξεάδνληαη. Οη έθεβνη πνπ κεγαιψλνπλ θάησ απφ ηέηνηεο
πεξηζηάζεηο απνηεινχλ κηα θαηεγνξία αλζξψπσλ ηδηάδνπζαο ζεκαζίαο πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ
αλάγθε θαη, ηαπηφρξνλα, ην ελδηαθέξνλ ηεο βαζχηεξεο κειέηεο θαη δηεξεχλεζήο ηνπο.
Σα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ηαπηφηεηα ελφο εθήβνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ
ζθέθηεηαη, αηζζάλεηαη, ζπκπεξηθέξεηαη, αληηδξά θαη ιεηηνπξγεί γηα ηελ ππφινηπε δσή ηνπ/ηεο.
Πνιιέο κειέηεο έρνπλ γίλεη γηα «πγηήο» πιεζπζκνχο λέσλ. Τπάξρεη φκσο έλα θελφ φζνλ
αθνξά ηε κειέηε εθήβσλ πνπ αλήθνπλ ζε νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ φπσο νη παξαβάηεο
έθεβνη θαη απηνί πνπ δηαβηνχλ κέξνο ηεο εθεβηθήο ηνπο δσήο ζε ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα πεξηγξάςνπκε ηελ ηαπηφηεηα αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ πνπ δηαβηνχλ
ζηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα εληνπίζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ ηα
ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ θξαηνπκέλσλ
εθήβσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα θσηίζνπλ ηηο πηπρέο ηεο ηαπηφηεηαο απηή ηεο
αλεμεξεχλεηεο νκάδα εθήβσλ θαη λα δψζνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη επξήκαηα ζηελ
επηζηεκνληθή θνηλφηεηα.
Πνιχ ζεκαληηθέο είλαη επίζεο νη επηπηψζεηο θαη νη εθαξκνγέο πνπ κπνξνχλ λα
δεκηνπξγήζνπλ ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζαλ λα
ζέζνπλ ηηο βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ θαιχηεξεο θαη νπζηαζηηθφηεξεο
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δηαπαηδαγψγεζεο θαη θνηλσληθνπνίεζεο ησλ εγθιεηζκέλσλ εθήβσλ κε ζθνπφ ηελ νκαιή
έληαμή ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηελ πξφιεςε δεηεκάησλ «εηηθεηνπνίεζεο» θαη
ζηηγκαηηζκνχ, απφ ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο, κε αξλεηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο πνπ ζα ηνπο
βαξαίλνπλ γηα ηελ ππφινηπε δσή ηνπο. Χο ζπλέπεηα, ε θνηλσληθή επαλέληαμε ηνπ/ηεο εθήβνπ
λα κελ επηηεπρζεί θαη ην πηζαλφηεξν είλαη λα παξνπζηαζηεί ππνηξνπή, δειαδή επαλάιεςε ηεο
εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Δπίζεο, κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, είλαη δπλαηή ε αλάδεημε ηεο
αλαγθαηφηεηαο κεηαηξνπήο ηνπ λφκνπ γηα ηελ παξαβαηηθφηεηα ησλ εθήβσλ ζε πνηλέο πνπ ζα
έρνπλ σο ζηφρν ηελ πξαγκαηηθή σθέιεηα ηφζν ησλ εθήβσλ φζν θαη ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο,
φπσο ε πξνζθνξά εξγαζίαο ζε δηάθνξα θνηλσθειή ηδξχκαηα αληί ηνπ εγθιεηζκνχ ζε
ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: Μεζνδνινγία

3.1 θνπόο ηεο έξεπλαο
θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ επηδξάζεσλ πνπ αζθεί ν
εγθιεηζκφο ζε έλα ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ
θξαηνπκέλσλ θνξηηζηψλ θαη αγνξηψλ. Ζ ηαπηφηεηα σο πνιπδηάζηαηε έλλνηα ζα δηεξεπλεζεί
φζν αθνξά ηελ αλάπηπμή ηεο (ζηάδην ηαπηφηεηαο), ην πεξηερφκελν (αμίεο, πεπνηζήζεηο,
ζηάζεηο, ξφινπο), ην ζπγθείκελν (ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα, θνηλσλία, νηθνγέλεηα,
εθπαίδεπζε) θαη δηάθνξνπο ηνκείο ηεο (επάγγεικα, θπιεηηθνχο ξφινπο). Δπίζεο, ζα
δηεξεπλεζνχλ νη δηαθνξέο θνξηηζηψλ θαη αγνξηψλ. Πψο βηψλνπλ ηα θνξίηζηα θαη ηα αγφξηα
ηνλ εγθιεηζκφ θαη πνηεο νη επηδξάζεηο ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο.

3.2 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ππνζέζεηο
Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζέηνπκε θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε ζηε
ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη ηα αθφινπζα:


Πψο δηακνξθψλεηαη ε ηαπηφηεηα ησλ θνξηηζηψλ θαη ησλ αγνξηψλ ζε έλα
ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα (ζηάηνπο, πεξηερφκελν);



Πνηνη παξάγνληεο ηνπ εγθιεηζκνχ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ ηαπηφηεηα ησλ αγνξηψλ
θαη ησλ θνξηηζηψλ;



Πνηνη παξάγνληεο θάλνπλ ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα λα ζέινπλ λα θάλνπλ ηε ζεηηθή
αιιαγή;



Πνηεο δηαθνξέο θαη πνηεο νκνηφηεηεο ππάξρνπλ κεηαμχ έγθιεηζησλ αγνξηψλ θαη
θνξηηζηψλ;
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Βάζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ εξεπλψλ θαη ηεο βηβιηνγξαθίαο δηαηππψλνπκε ηηο αθφινπζεο
ππνζέζεηο:
Ζ θνηλσλία ησλ ζσθξνληζηηθψλ θαηαζηεκάησλ ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθνξεηηθφ
ζχλνιν θπξίσο θαη επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη παξακέηξσλ ζε ζρέζε κε ηεο θνηλσλίαο
έμσ απφ απηά. Ζ κεηάβαζε απφ ην έλα θνηλσληθφ πιαίζην ζην άιιν είλαη ηθαλή λα επηθέξεη
ζεακαηηθέο αιιαγέο ζηηο ζπλήζεηεο θαη ζηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ησλ εθήβσλ αιιάδνληαο,
ηαπηφρξνλα, ην ζηάηνπο θαη ην πεξηερφκελν ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. Παξφιν πνπ ε
ηδηνζπγθξαζία θάζε έθεβνπ/εο είλαη δηαθνξεηηθή, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη δχζθνια
κπνξεί θάπνηνο/α λα κείλεη αλεπεξέαζηνο/ε απφ κία ηέηνηα αιιαγή ζηελ θαζεκεξηλφηεηά
ηνπ/ηεο.
Δπεηδή ν εγθιεηζκφο ζε ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα θαη ε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο
πξνθαινχλ κφλν αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ε ζπκβίσζε κε άιινπο
θξαηνπκέλνπο, πνπ έρνπλ, επίζεο, παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, δελ είλαη ην θαιχηεξν δπλαηφ
πξφηππν γηα έλαλ/κηα έθεβν/ε, ππνζέηνπκε φηη ε ηαπηφηεηα ησλ εθήβσλ επεξεάδεηαη
αξλεηηθά ιφγσ ηεο επίδξαζεο φισλ απηψλ. Δλδηαθέξνλ έρεη λα εληνπίζνπκε θαη λα
κειεηήζνπκε φινπο απηνχο ηνπο παξάγνληεο πνπ είλαη ηθαλνί λα θάλνπλ ρεηξφηεξνπο ηνπο
εθήβνπο, θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα, δεκηνπξγψληαο ηηο
πξνυπνζέζεηο λα θνπβαιάεη ν/ε έθεβνο/ε ραξαθηεξηζηηθά ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ/ηεο πνπ
κπνξνχλ, ελδερνκέλσο, λα ηνπ/ηεο επηθέξνπλ πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο ζηε δσή ηνπ/ηεο
κεηά ηε απνθπιάθηζε.
Ζ εκπεηξία ηνπ εγθιεηζκνχ ζε ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα, κε φηη αξλεηηθφ απηφ
ζπλεπάγεηαη, κπνξεί λα θάλεη ηνλ/ηελ έθεβν/ε λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπ/ηεο
θαηάζηαζε θαη λα επηδηψμεη λα ηελ αιιάμεη κε ζηφρν ε εκπεηξία ηνπ εγθιεηζκνχ λα είλαη κία
θαθή παξέλζεζε ηεο δσήο ηνπ/ηεο. Πνιινί είλαη νη έθεβνη, πνπ κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπο,
έρνπλ θαηαθέξεη λα επηζηξέςνπλ ζηελ θνηλσλία πην ψξηκνη θαη πην θαηαζηαιαγκέλνη γηα ηνλ
εαπηφ ηνπο θαη ην κέιινλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν πξηλ θπιαθηζηνχλ. Έρεη κεγάιε αμία λα
εληνπίζνπκε εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο πνπ είλαη ηθαλνί λα ζπκκνξθψζνπλ ηνλ/ηελ έθεβν/ε
θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ εληχπσζε φηη ν εγθιεηζκφο ζην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα πέηπρε
λα ηνλ/ηελ ζσθξνλίζεη.
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Παξάιιεια, είλαη απαξαίηεην λα γίλεη λα δηαρσξηζκφο σο πξνο ην θχιν. Γηαηί νη ίδηνη
παξάγνληεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ δηαθνξεηηθά έλα έθεβν αγφξη απφ έλα έθεβν θνξίηζη.
Έηζη, είλαη νπζηαζηηθφ θαη ρξήζηκν λα κειεηεζνχλ δηαθνξεηηθά. Ζ λεαληθή παξαβαηηθφηεηα
παξνπζηάδεηαη δπζαλάινγα ζε πνζνζηά ζηα αγφξηα ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα. Αλ θαη ηα
θνξίηζηα πνπ εκπιέθνληαη ζε παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο απνηεινχλ ηε κεηνλφηεηα,
εληνχηνηο, παξαηεξείηαη αχμεζε ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία πξνεγνχκελσλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ.
Δπηπξφζζεηα, ν ηξφπνο αλαηξνθήο θαη θξνληίδαο θαζψο θαη νη πξνζδνθίεο πξνο ηα θνξίηζηα
είλαη δηαθνξεηηθέο πεξηπιέθνληαο πεξηζζφηεξν ηε ζπλνιηθή εηθφλα θαη δεκηνπξγψληαο
πεξαηηέξσ εξσηήκαηα σο πξνο ην κέγεζνο ηεο επίδξαζεο ησλ θνηλσληθνςπρνινγηθψλ
πεξηζηάζεσλ θαη ησλ αμηαθψλ θαη ζεζκηθψλ ζπλζεθψλ ηεο θνηλσλίαο ησλ ζσθξνληζηηθψλ
θαηαζηεκάησλ ηφζν ζηα αγφξηα θαη φζν ζηα θνξίηζηα μερσξηζηά.

3.3 Μεζνδνινγία έξεπλαο
Λφγσ ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο θαη ησλ εξσηεκάησλ πνπ ζέζακε, ε πνηνηηθή κέζνδνο
θξίζεθε ε θαηαιιειφηεξε γηα ηελ εηο βάζνο δηεξεχλεζε ησλ ζεκάησλ. Έλαο άιιν ιφγνο πνπ
επέβαιιε ηελ πνηνηηθή κέζνδν ήηαλ θαη ν κηθξφο αξηζκφο ηεο πιεζπζκηαθήο απηήο νκάδαο.
Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ρξεζηκνπνηήζακε πνηνηηθή κέζνδνο γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ αλάιπζε
ησλ δεδνκέλσλ. Ζ πνηνηηθή κέζνδνο καο έδσζε ηελ επθαηξία λα θαηαγξάςνπκε ηε θσλή ησλ
ζπκκεηερφλησλ θαη ηηο εθθξάζεηο ηνπο θαζψο θαη λα πάξνπκε θαιχηεξεο απαληήζεηο ζε
εξσηήκαηα ηνπ ηχπνπ «πψο» θαη «γηαηί».
Υξεζηκνπνηήζακε κηα δνκεκέλε ζπλέληεπμε ε νπνία πεξηειάκβαλε θαη εξσηήζεηο
θιεηζηνχ ηχπνπ νη νπνίεο αλαιχνληαλ πνζνηηθά. Ζ πνζνηηθή αλάιπζε καο εμαζθάιηζε κηα
ηππνπνηεκέλε κέζνδν ρνξήγεζεο, ψζηε φινη νη ζπκκεηέρνληεο λα αθνινπζήζνπλ ηελ ίδηα
δηαδηθαζία. Δπίζεο, γηα λα πεξηγξάςνπκε ηηο ηάζεηο ζηηο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα καο
ρξεζηκνπνηήζακε ηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή, ε νπνία καο θαλέξσζε ηηο γεληθέο ηάζεηο ζηα
δεδνκέλα (κέζε ηηκή, δεζπφδνπζα ηηκή, δηάκεζνο) θαη ηελ εμάπισζε ησλ ηηκψλ (δηαθχκαλζε,
ηππηθή απφθιηζε θαη εχξνο).
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Ζ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο ε
νπνία είλαη κηα κέζνδνο αλαγλψξηζεο, αλάιπζεο θαη αλαθνξάο ζεκάησλ κέζα απφ ηα ίδηα ηα
δεδνκέλα, αθνχ ηα νξγαλψλεη θαη ηα πεξηγξάθεη κε αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο. Βαζηθφο ηεο
ζηφρνο ήηαλ ε κεηαηξνπή «αθαηέξγαζησλ» θαη εηεξφθιηησλ πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ έλα
δήηεκα ζε δεδνκέλα ηα νπνία κπνξνχζαλ λα ηχρνπλ κηαο ζπζηεκαηηθήο πεξηγξαθήο. Ζ
ζεκαηηθήο αλάιπζε καο έδσζε επίζεο ηε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο επηκέξνπο ζεκάησλ θαη
κεηαβιεηψλ. Ζ ζπλδπαζηηθή θαη ζπκπιεξσκαηηθή ρξήζε πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ
εξσηήζεσλ απνηειεί κία απνηειεζκαηηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε γηα κηα νινθιεξσκέλε
πεξηγξαθή θαη εμήγεζε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.

3.4 Δπηινγή ηνπ δείγκαηνο
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εθήβνπο πνπ είλαη εγθιεηζκέλνη ζε ζσθξνληζηηθά
θαηαζηήκαηα ηεο Διιάδαο. πγθεθξηκέλα, ιφγσ ηεο δνκήο ηνπ Διιεληθνχ ζσθξνληζηηθνχ
ζπζηήκαηνο, ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα εθεβηθήο ειηθίαο θξαηνχληαη ζε δηαθνξεηηθά
ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα. Δπνκέλσο, γηα ηα αγφξηα ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε απφ ην
ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα ηεο Καζζαβέηεηαο Βφινπ ελψ ησλ θνξηηζηψλ απφ ην ζσθξνληζηηθφ
θαηάζηεκα ηνπ Διαηψλα Θεβψλ, ην νπνίν είλαη ην κνλαδηθφ ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα γηα
έθεβα θνξίηζηα ζηελ Διιάδα. Σν δείγκα απνηειείηαη απφ 20 αγφξηα ειηθίαο κεηαμχ 16 – 20
εηψλ θαη 10 θνξίηζηα ειηθίαο 18 – 20 εηψλ. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ε επηινγή ηεο ειηθηαθήο
νκάδαο έγηλε κε θξηηήξην φηη ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα δεκηνπξγνχληαη νη κεγαιχηεξεο
θαη θπξηφηεξεο αιιαγέο ζηελ ηαπηφηεηα θαη, επνκέλσο, ν/ε έθεβνο/ε απνθηάεη
ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζα ηνλ/ηελ νδεγνχλ θαη ζα ηνλ/ηελ θαηεπζχλνπλ ζε φιε ηε δσή.
Δπίζεο, ν/ε έθεβνο/ε βξίζθεηαη ζην ζηάδην θαηά ην νπνίν πξέπεη λα πάξεη απνθάζεηο γηα ην
επαγγεικαηηθφ ηνπ/ηεο κέιινλ.
Σα αγφξηα επηιέρηεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο. Ζ κέζνδνο
δεηγκαηνιεςίαο καο έδσζε ηε δπλαηφηεηα ψζηε νπνηαδήπνηε ηάζε ζηνλ πιεζπζκφ λα
θαηαλεκεζεί εμίζνπ κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ ζα επηιερζνχλ. Παξάιιεια, κεηψλεηαη ε
πηζαλφηεηα νπνηαζδήπνηε κεξνιεςίαο ή ζθάικαηνο, ζηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο, ε νπνία
κπνξεί λα αιινηψζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Απηφ ελίζρπζε ηελ πξνζπάζεηά καο λα
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επηιέμνπκε δείγκα ην νπνίν ζα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εθήβσλ
θξαηνπκέλσλ κε απνηέιεζκα λα κπνξνχλ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, λα γεληθεπηνχλ ηα
ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. Γηα ηα θνξίηζηα δελ ρξεζηκνπνηήζεθε θάπνηα κέζνδνο επηινγήο
γηαηί ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα ππήξραλ κφλν δέθα έθεβα
θνξίηζηα ζηηο γπλαηθείεο θπιαθέο.
Ζ επηινγή αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ καο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα έρνπκε κηα πην
ζθαηξηθή θαη νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ δεηήκαηνο πνπ ζα κειεηήζνπκε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα
ηνληζζεί ε δπζθνιία ζηνλ εληνπηζκφ ησλ θνξηηζηψλ ηνπ δείγκαηνο καο θαζψο ζηελ Διιάδα ε
παξαβαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ θνξηηζηψλ είλαη εκθαλψο κηθξφηεξε έλαληη ησλ αγνξηψλ θαη
αθνξά ζπλήζσο επηφηεξα θαη ιηγφηεξν ζνβαξά αδηθήκαηα, ζε ζρέζε κε απηά πνπ
εκπιέθνληαη ηα έθεβα αγφξηα, θαη θαηά ζπλέπεηα κηθξφηεξεο πνηλέο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο.
Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα ππάξρεη κφλν έλα ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα αλήιηθσλ θνξηηζηψλ
ελ αληηζέζε ησλ ηεζζάξσλ πνπ ππάξρνπλ γηα ηα αγφξηα.

3.5 Δξεπλεηηθά εξγαιεία
Καηαζθεπάζακε κηα δνκεκέλε ζπλέληεπμε κε 35 αλνηρηέο θαη 48 θιεηζηέο εξσηήζεηο
(Βιέπε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ). Οη εξσηήζεηο

εμέηαζαλ ηνκείο, φπσο ηεο δηαβίσζεο κέζα ζην

ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα, ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ιακβάλνπλ νη έθεβνη, θαζψο θαη ηηο
πξνηάζεηο ηνπο γηα αιιαγέο θαη βειηίσζε ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ δνκεκέλε
ζπλέληεπμε μεθηλά κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ θαη κεηά έπνληαη νη εξσηήζεηο αλνηρηνχ
ηχπνπ. Οη πξψηεο, έρνπλ ζθνπφ, λα ιεηηνπξγήζνπλ σο έλαπζκα γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ
εθήβσλ κε ηελ ζπλέληεπμε θαη ηνλ νκαιφηεξν ηξφπν κεηάβαζεο ζηηο εξσηήζεηο αλνηρηνχ
ηχπνπ. Παξάιιεια, ήηαλ δπλαηή ε ζχγθξηζε ησλ ζπλεληεχμεσλ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ
ζηνηρείν πξνο ζηνηρείν γεγνλφο πνπ θαηέζηεζε ηελ αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ πςειή.
Δηδηθφηεξα, κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ εξσηήζεσλ θιεηζηνχ ηχπνπ ζπιιέμακε πιεξνθνξίεο
πνπ έρνπλ σο θχξηνπο άμνλεο δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά (θχιν, ειηθία,
ζπλζήθεο δηαβίσζεο θιπ.) θαζψο θαη ηηο γεληθφηεξεο πεπνηζήζεηο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο
ζπλζήθεο θξάηεζεο, ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε εληφο θαη εθηφο ηνπ ζσθξνληζηηθνχ
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θαηαζηήκαηνο, ηηο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχλ ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο θαη
γεληθφηεξα ηε δηαβίσζε κέζα ζην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα. Οη επηινγέο απαληήζεσλ ζηηο
εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ πεξηειάκβαλαλ θιίκαθα ηχπνπ Likert πνπ μεθηλά απφ 1 (θαζόινπ)
κέρξη ην 5 (πάξα πνιύ), δίλνληαο, έηζη, ζηνπο εξσηψκελνπο ηε δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηεζνχλ
αθξαία ή κε κεηξηνπάζεηα, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεχζπλζε πνπ ήζειαλ λα επηιέμνπλ, γηαηί
είραλ ζηε δηάζεζε ηνπο δχν βαζκίδεο ζε θάζε θαηεχζπλζε εθαηέξσζελ ηνπ κεζαίνπ ζεκείνπ.
Με ηηο εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ καο δφζεθε ε επθαηξία ηεο εηο βάζνο δηεξεχλεζεο
ησλ αληηιήςεσλ, ζηάζεσλ θαη απφςεσλ ζε δεηήκαηα ζξεζθείαο, πνιηηηθήο, ζρέζεσλ κε
άηνκα ηνπ άιινπ θχινπ, ηηο πξνζδνθίεο, ηα επαγγεικαηηθά ζρέδηα θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα
κεηά ηελ απνθπιάθηζε. Δπίζεο, ζπιιέμακε ζηνηρεία πνπ πεξηέρνπλ πξνηάζεηο γηα ηηο
βειηηψζεηο πνπ νη έθεβνη επηζπκνχλ λα γίλνπλ ζην κέιινλ ηφζν ησλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο φζν
θαη ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Οη εξσηήζεηο ήηαλ ίδηεο γηα αγφξηα θαη θνξίηζηα θαη είραλ ηέηνηα δηάηαμε θαη
νκαδνπνίεζε αλά θαηεγνξία ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζηελ
απάληεζή ηνπο θαη ζε εκάο ζηε ζπιινγή ηνπο θαη ζηελ θαιχηεξε επεμεξγαζία ηνπο. Έηζη,
αξρηθά, νη εξσηήζεηο εζηηάζηεθαλ γχξσ απφ ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε πνπ έρνπλ ιάβεη πξηλ ηε
θπιάθηζε, φπσο «Μέρξη πνηα βαζκίδα θηάζαηε ζηελ εθπαίδεπζε;» θαη γηα ην επίπεδν
εθπαίδεπζεο πνπ ηνπο παξέρεηαη κέζα ζην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα, φπσο «Απνθηήζαηε
θαζόινπ πξνζόληα από ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζεο πνπ ζαο
πξνζθέξνληαη ζηε θπιαθή;». Απηέο νη εξσηήζεηο πνπ καο δίλνπλ ηξνθή γηα ζχγθξηζε ηνπ ηη
ζπλέβαηλε πξηλ ηε θπιάθηζε θαη ηεο αληίζηνηρεο θαηάζηαζεο κέζα ζηε θπιαθή ήηαλ πνιχ
επνηθνδνκεηηθέο. ηε ζπλέρεηα πξνζπαζήζακε λα αληηιεθζνχκε πσο, αθξηβψο, είλαη νη
ζπλζήθεο θξάηεζεο ρξεζηκνπνηψληαο εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ «Οη ζπλζήθεο θξάηεζεο είλαη νη
θαηάιιειεο γηα έλαλ/κηα έθεβν/ε;» θαζψο θαη γηα ηε ζπκβίσζε κε άγλσζηα κέρξη ηψξα άηνκα,
δειαδή ηνπο ζπγθξαηνπκέλνπο ηνπο, ξσηψληαο ηνπο «Πηζηεύεηο όηη νη εκπεηξίεο θαη ηα
βηώκαηά ζνπ κε ηνπο άιινπο θξαηνπκέλνπο ζα ζε επεξεάζνπλ όηαλ ζα δεηο εθηόο ηεο θπιαθήο;».
Παξφκνηα κε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ εθπαίδεπζε, έγηλε πξνζπάζεηα νη εξσηήζεηο
πνπ ηέζεθαλ λα καο βνεζήζνπλ ζηε ζχγθξηζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο κέζα ζην
ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα κε απηέο κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην θαη λα γίλεη πξφβιεςε ηεο
κειινληηθήο ηνπο εμέιημεο ιφγσ ηεο παξνπζίαο ησλ ζπγθξαηνπκέλσλ ηνπο.
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πλερίδνληαο, επεθηείλακε ην αληηθείκελν ησλ εξσηήζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνζσπηθέο
ηνπο απφςεηο γηα δεηήκαηα, φπσο ε ζξεζθεία, ε πνιηηηθή. Δπηπιένλ, ζειήζακε λα ζπλδέζνπκε
ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηνλ ηξφπν πνπ δηαβηνχλ αγφξηα θαη θνξίηζηα ζηα αληίζηνηρα
ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα ζέηνληαο εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ «Πηζηεύεηο όηη νη ζπλζήθεο
θξάηεζεο είλαη ίδηεο ζηηο αλδξηθέο θαη ζηηο γπλαηθείεο θπιαθέο;» θαζψο θαη γηα ηηο κειινληηθέο
ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εθήβσλ ησλ δχν θχισλ, φπσο «Πηζηεύεηο όηη ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο κε
άηνκα ηνπ αληίζεηνπ θύινπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο κειινληηθέο ζνπ ζρέζεηο εθηόο θπιαθήο;».
Παξάιιεια, θαη πεγαίλνληαο πξνο ην θιείζηκν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζέιακε λα δψζνπκε
έλα επράξηζην ηφλν ζηε ζπλέληεπμε θαη λα νινθιεξψζνπκε ηελ επαθή κε ηνπο εθήβνπο κε
ειπηδνθφξα κελχκαηα θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν ηνπο ζέζακε εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα
κειινληηθά ηνπο ζρέδηα θαη ζην πσο θαληάδνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο κεηά ηελ απνθπιάθηζε,
ιφγνπ ράξηλ, «Ση επάγγεικα ζέιεηο λα έρεηο ζην κέιινλ;».
Σν ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη 12 εξσηήζεηο πνπ καο βνήζεζαλ λα
ζπιιέμνπκε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ, φπσο
είλαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε νκηινχκελε γιψζζα, ε θαηαγσγή θαη ε ζξεζθεία θαη,
επηπιένλ, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πγείαο ή ζηέγαζεο κπνξεί λα
ππήξραλ. ε φιεο ηηο θαηεγνξίεο εξσηήζεσλ πνπ ηέζεθαλ δελ επηδηψθακε, κφλν, ηελ απιή
θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηε δσή ησλ εθήβσλ κέζα ζην ζσθξνληζηηθφ
θαηάζηεκα. Θέζακε δεηήκαηα πνπ ζηφρεπαλ ζε απαληήζεηο πνπ λα εκπεξηέρνπλ έληνλα ηα
ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ θάζε κέξα νη έθεβνη/εο γηαηί κέζσ απηψλ ησλ απαληήζεσλ ζα
κπνξνχζακε λα ζπγθεληξψζνπκε πην νπζηαζηηθά θαη επνηθνδνκεηηθά δεδνκέλα.

3.6 Γηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο
Αξρηθά, δεηήζεθε ε έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο μερσξηζηά ηφζν απφ ην
ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα ηεο Καζζαβέηεηαο Βφινπ γηα αγφξηα φζν θαη απφ ην ζσθξνληζηηθφ
θαηάζηεκα ηνπ Διαηψλα Θεβψλ γηα ηα θνξίηζηα. ηελ αίηεζε πνπ έγηλε πξνο ηνπο αξκφδηνπο
θνξείο γλσζηνπνηήζεθαλ νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο θαη δφζεθαλ νη απαξαίηεηεο
δηαβεβαηψζεηο γηα ηελ ηήξεζε ησλ δενληνινγηθψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηέηνηνπ είδνπο έξεπλεο,
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ηνλ ζεβαζκφ πξνο ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο αλσλπκίαο ηνπο.
Σαπηφρξνλα, εζηάιε έλα αληίγξαθν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν επξφθεηην λα ρνξεγεζεί
ψζηε νη αξκφδηνη θνξείο λα ζρεκαηίζνπλ πιήξε εηθφλα γηα ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο θαη ην
πεξηερφκελν ησλ εξσηήζεσλ. Μεηά ηελ απνδνρή ηνπ αηηήκαηφο καο θαη ηελ απφθηεζε ηεο
ζρεηηθήο άδεηαο μεθηλήζακε ηε δηαδηθαζία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ελεκεξψζεθαλ, ιεπηνκεξψο, φινη/εο νη έθεβνη/εο γηα
ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ επηδηψθεη λα επηηχρεη. Έιαβαλ ηηο
απαξαίηεηεο δηαβεβαηψζεηο φηη επξφθεηην γηα κηα δηαδηθαζία απνιχησο εκπηζηεπηηθή, πσο ζα
ηεξνχληαλ ε αλσλπκία ησλ απαληήζεσλ θαη φηη ζην πεξηερφκελν ησλ απαληήζεσλ ζα είραλ
πξφζβαζε κφλν ν ππνθαηλφκελνο θαη ε επηβιέπνπζα ηελ έξεπλα απηή, θπξία νινκψληνοΚνπληνχξε.
ηε ζπλέρεηα, εξσηήζεθαλ φινη/εο έθεβνη/εο εθφζνλ επηζπκνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ
δίλνληαο ηνπο, ηαπηφρξνλα, ηε δπλαηφηεηα λα κελ ην πξάμνπλ εάλ ληψζνπλ φηη είλαη θάηη πνπ
γηα ηνπο δηθνχο ηνπο πξνζσπηθνχο ιφγνπο δελ επηζπκνχλ. ινη/εο δήισζαλ πξνζπκία λα
ζπκκεηέρνπλ ρσξίο λα έρνπλ θακία αληίξξεζε ή δηαθσλία σο πξνο ηε δηαδηθαζία.
Δπηπξφζζεηα, ηνπο ηνλίζζεθε φηη ζα κπνξνχζαλ λα απνρσξίζνπλ απφ ηε δηαδηθαζία, αθφκε,
θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εάλ πξνέθππηε θάπνην
πξφβιεκα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αηηηνινγήζνπλ ηελ απφθαζε ηνπο απηή.
Ζ δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε νκάδεο ησλ δχν αηφκσλ. Αξρηθά, απηφ ζπλέβε γηα
λα κε δεκηνπξγεζεί θάπνην αίζζεκα ακεραλίαο ή ληξνπαιφηεηαο απφ ηε κεξηά ησλ
ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ ζε ζρέζε κε ηελ παξνπζία ελφο αγλψζηνπ εξεπλεηή. Καηά δεχηεξν
ιφγν, γηα λα είλαη πην εχθνιε ε αληηκεηψπηζε νπνηαζδήπνηε δπζθνιίαο ή πξνβιήκαηνο ζηελ
θαηαλφεζε ησλ εξσηήζεσλ, φπσο ιφγσ κε επαξθνχο γλψζεο ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο,
νπφηε κε ηε βνήζεηα ελφο/κηαο έκπηζηνπ/εο θίινπ/εο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ ππνθαηλφκελνπ λα
αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά. Ζ παξνπζία θαη ε βνήζεηα ηνπ ππνθαηλφκελνπ απνηέιεζαλ
ζεκαληηθά ζηεξίγκαηα γηα ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ. Οη έθεβνη πνπ δελ κηινχζαλ ηελ ειιεληθή γιψζζα καο νδήγεζαλ ζε ξφιν
δηεξκελέα, κέζσ ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ηελ νπνία κηινχζαλ ηθαλνπνηεηηθά. Δπηπιένλ, πνιιέο
θνξέο, ν ππνθαηλφκελνο βνήζεζε ηνπο/ηηο εθήβνπο/εο λα αληηιεθζνχλ ην πεξηερφκελν
νξηζκέλσλ εξσηήζεσλ. Χζηφζν, ε ζεκαληηθφηεξε ζπκβνιή ηνπ ππνθαηλφκελνπ είλαη φηη
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θαηάθεξε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή λα δεκηνπξγήζεη έλα δεζηφ, θηιηθφ θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ
γηα ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο θεξδίδνληαο, ηαπηφρξνλα, ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο. Απηφ
νδήγεζε ζην λα μεπεξαζηνχλ εχθνια θαη γξήγνξα νη φπνηεο δπζθνιίεο εκθαλίζηεθαλ θαη
φινη/εο νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο λα ζπκκεηέρνπλ κε πξνζπκία.
Δίλαη ρξήζηκν λα ηνληζζεί φηη ε γξαπηή θαηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ ήηαλ απαξαίηεηε λα πξαγκαηνπνηεζεί θαζψο ν κεγάινο αξηζκφο ησλ
εξσηήζεσλ επέθεξε κεγάιν φγθν απαληήζεσλ πνπ δελ ήηαλ θπζηθά δπλαηφ λα παξακείλεη
ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν γηαηί δε ζα κπνξνχζε λα γίλεη ε επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ηνπο.
Δπηπξφζζεηα, ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα κε ρξεζηκνπνηεζεί καγλεηφθσλν γηα ηελ θαηαγξαθή
ησλ απαληήζεσλ γηαηί κπνξεί λα εθιακβάλνληαλ αξλεηηθά απφ ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο
θαη λα ιεηηνπξγνχζε αλαζηαιηηθά ζηελ πξνζπάζεηα ζπιινγήο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
απαηηνχληαλ γηα ηελ έξεπλα. Τπήξρε ν θίλδπλνο νη αλήιηθνη παξαβάηεο, ζηε ζέα ελφο
καγλεηνθψλνπ, λα καο αληηκεησπίζνπλ κε κεξνιεςία θαη λα καο ζπγθξίλνπλ κε
αζηπλνκηθνχο πνπ πξνζπαζνχλ λα ηνπο πάξνπλ θαηάζεζε γηα θάπνηα παξάλνκε ελέξγεηα
ηνπο.
Ζ δηάξθεηα ηεο ζπκπιήξσζεο θξάηεζε απφ είθνζη κέρξη ηξηάληα ιεπηά. Γελ ππήξρε
θάπνηνο ρξνληθφο πεξηνξηζκφο ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Απηφ άιισζηε δελ ζα
κπνξνχζε λα ζπκβεί θαζψο, ιφγσ ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνβιεκάησλ, θαζέλαο/θαζεκηά
αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ είραλ, ρξεηάδνληαλ δηαθνξεηηθφ ρξφλν. Απηέο νη
πεξηπηψζεηο απνηέιεζαλ ηηο εμαηξέζεηο γηαηί νη πεξηζζφηεξνη/εο ρεηξίδνληαλ ζσζηά ηελ
ειιεληθή γιψζζα θαη θαηαιάβαηλαλ ην πεξηερφκελν ησλ εξσηήζεσλ.

3.7 Αλάιπζε δεδνκέλσλ
Ζ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ εζηηάζηεθε ζηνλ αξηηφηεξν
ζπλδπαζκφ φισλ ησλ δεδνκέλσλ ψζηε λα απαληήζνπκε ηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ
αξρή ηεο έξεπλαο. Αξρηθά, επηδηψμακε ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε θαη κεγαιχηεξε
εμνηθείσζε κε ηα δεδνκέλα πνπ είρακε. Δπαλαιακβαλφκελεο πξνζεθηηθέο αλαγλψζεηο ησλ
απαληήζεηο κάο βνήζεζαλ ζηελ θσδηθνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ καο
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επέηξεςε ηε δεκηνπξγία ππνελνηήησλ. Ζ χπαξμε ησλ ππνελνηήησλ απνηέιεζε έλα πξφδξνκν
γηα ηε κεηέπεηηα ελαζρφιεζε καο κε ηελ απάληεζε ησλ αξρηθψλ εξσηεκάησλ καο. ιεο καδί
νη ππνελφηεηεο ζπλζέηνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα κέζα ζηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα απιψο
αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο. Σν πεξηερφκελν θαη ην αληηθείκελν ηεο θαζεκηάο
αιιεινζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο άιιεο αιιά ιφγσ ηνπ φγθνπ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλειέγεζαλ
είλαη ζσζηφηεξε ε παξνπζία ηνπο γηα λα κελ πξνθιεζεί αλαζηάησζε θαη ζχγρπζε κεηαμχ
ηνπο.
Οη ππνελφηεηεο νξηνζεηνχλ θαη βάδνπλ ζε κηα ζεηξά θαη ηηο ηδέεο, ηηο ζθέςεηο θαη ηα
ζπλαηζζήκαηα ησλ ίδησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζφηη νη απαληήζεηο ηνπο άλνημαλ ηνλ αζθφ ηνπ
Αηφινπ γηα ηε δηεξεχλεζε δεηεκάησλ πνπ μεπεξλνχζαλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηα πιαίζηα
ησλ

εξσηήζεσλ

ηνπ

εξσηεκαηνινγίνπ

πνπ

ηνπο

δφζεθε.

Φάλεθε

πσο

θαη

νη

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο είραλ ηελ αλάγθε κηαο ηέηνηαο ζπλέληεπμεο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα
εθζέζνπλ ζηνλ θφζκν, πνπ δηαβηεί έμσ απφ ην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα, φια απηά πνπ ηνπο
απαζρνινχλ.
Ο ππνθαηλφκελνο πξνζπάζεζε λα αθήζεη έμσ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο
απηψλ ησλ ππνελνηήησλ ηελ πξνζσπηθή ηνπ γλψκε, πνπ απνθφκηζε ιφγσ ηεο παξνπζίαο ηνπ
ζηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηεο επαθήο
ηνπ κε ηνπο/ηηο έθεβνπο/εο. Απηφ ζπλέβε ψζηε λα γίλεη πην ακεξφιεπηε ε φιε δηαδηθαζία ηεο
επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη, επνκέλσο, λα δνζνχλ νη θαηάιιειεο
απαληήζεηο ζηα αξρηθά καο εξσηήκαηα. Δληνχηνηο, αξγφηεξα ζηελ παξνχζα εξγαζία θαη ζην
θεθάιαην ηεο ζπδήηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζα αλαθέξσ ηελ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία απφ
ηε ζηηγκή πνπ έθηαζα ζηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα κέρξη ηελ αλαρψξεζή κνπ, νχησο
ψζηε λα ππάξρεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο κέζα εθεί φρη κφλν απφ ηε
κεξηά ησλ εθήβσλ πνπ βξίζθνληαη εθεί αιιά θαη απφ ηελ νπηηθή γσλία ελφο επηζθέπηε
κεξηθψλ κφλν σξψλ.
Δλ πεξηιήςε, ε αλάιπζε εξσηήζεσλ αλνηρηνχ ηχπνπ έγηλε κέζσ θσδηθνπνίεζεο θαη
ηεο δηαδηθαζίαο ρσξηζκνχ ηνπ θεηκέλνπ ζε ηκήκαηα θαη ηεο απφδνζεο επηθεθαιίδσλ ζε απηά
έηζη ψζηε λα ζρεκαηίδνπλ πεξηγξαθέο θαη γεληθά δεηήκαηα. ηε ζπλέρεηα, κέζσ ηεο
νκαδνπνίεζεο ησλ παξφκνησλ θσδηθψλ, θαηαιήμακε ζε θάπνηα εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ
απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο ζεκαηνινγίαο ηα νπνία αλέπηπμε ην δείγκα καο. Ζ αλάιπζε ησλ
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εξσηήζεσλ θιεηζηνχ ηχπνπ ήηαλ πην εχθνιε. Υξεζηκνπνηήζακε ηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή,
ε νπνία καο θαλέξσζε ηηο γεληθέο ηάζεηο ζηα δεδνκέλα (κέζε ηηκή, δεζπφδνπζα ηηκή,
δηάκεζνο) θαη ηελ εμάπισζε ησλ ηηκψλ (δηαθχκαλζε, ηππηθή απφθιηζε θαη εχξνο). Γηα ηελ
θαιχηεξε παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ ρξεζηκνπνηήζακε δηαγξάκκαηα.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
έξεπλαο

4.1 Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο θπιαθέο αλειίθσλ αγνξηψλ θαη αλειίθσλ
θνξηηζηψλ έγηλε εχθνια αληηιεπηφ φηη ε ζχλζεζε ησλ αηφκσλ απηψλ δελ είλαη ακηγψο
ειιεληθή. πλαληήζακε αλειίθνπο αξθεηψλ δηαθνξεηηθψλ εζλνηήησλ, ζξεζθεηψλ θαζψο θαη
νκηινχκελεο γιψζζαο. Χζηφζν, αλ ιάβνπκε ππφςε ηελ πξνέιεπζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ησλ αλζξψπσλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ ππφινηπε θνηλσλία, δελ πξνθαιεί εληχπσζε ε πνηθηιία
ησλ δηαθνξεηηθψλ εθήβσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηηο θπιαθέο αλειίθσλ. Ζ ειηθία απηψλ ησλ
αγνξηψλ είλαη απφ 16 εηψλ πνπ είλαη ν κηθξφηεξνο κέρξη 20 εηψλ πνπ είλαη ηα κεγαιχηεξα
αγφξηα. Ο κέζνο φξνο ηεο ειηθίαο ησλ αγνξηψλ είλαη 18,55 έηε θαη ε ηππηθή απφθιηζε είλαη
0,97. ηα θνξίηζηα ειηθία θπκαίλεηαη απφ ηα 18 έηε πνπ είλαη νη κηθξφηεξεο κέρξη ηα 20 έηε
πνπ είλαη νη κεγαιχηεξεο. Ο κέζνο φξνο ηεο ειηθίαο ησλ θνξηηζηψλ είλαη 18,75 θαη ε ηππηθή
απφθιηζε είλαη 0,78 έηε. Μεγαιχηεξε εθπξνζψπεζε έρνπλ νη Έιιελεο/ίδεο θαζψο ζε
πνζνζηφ 46,6% (14 απφ 30), ζρεδφλ, έλαο ζηνπο δχν θξαηνχκελνπο/εο είλαη ειιεληθήο
θαηαγσγήο, είηε ακηγψο είηε ιφγσ ηζηγγάληθεο πξνέιεπζεο. Δάλ ζειήζνπκε, φκσο, λα ηνπο
δηαρσξίζνπκε σο πξνο ην θχιν ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ην 65% (13 απφ 20) δεθαηξία απφ ηα
είθνζη αγφξηα ηνπ δείγκαηνο είλαη Έιιελεο ζε αληίζεζε κε ηα έθεβα θνξίηζηα πνπ ν
αληίζηνηρνο αξηζκφο είλαη 10% (1 απφ 10) κία ζηηο δέθα.
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Ηλικία αρρζνων
20 ετών - 2

16 ετών - 1
17 ετών - 2
16
17
18 ετών - 4

19 ετών - 11

18
19
20

4.1 Γηάγξακκα: Πνζνζηό ειηθίαο αξξέλσλ εθήβσλ θξαηνπκέλσλ

Ηλικία θηλζων

19 ετών - 3
18
18 ετών - 5
20 ετών - 2

19
20

4.2 Γηάγξακκα: Πνζνζηό ειηθίαο ζειέσλ εθήβσλ θξαηνπκέλσλ

ε θάζε θχιν παξαηεξείηαη ν ίδηνο αξηζκφο δηαθνξεηηθψλ εζλνηήησλ κε εθπξνζψπεζε
απφ ελληά δηαθνξεηηθά θξάηε. Άμην ιφγνπ είλαη φηη ε πξνέιεπζε ησλ ππνινίπσλ θξαηνπκέλσλ
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πξνέξρεηαη απφ ρψξεο ησλ νπνίσλ νη θάηνηθνη πξνηίκεζαλ λα έξζνπλ ζηελ Διιάδα κε ζθνπφ
λα βξνπλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο. Έηζη, ζπλαληήζακε έθεβνπο/εο απφ
ηελ Αιβαλία, ηε Βνπιγαξία, ηε Γεσξγία, ηε Ρνπκαλία, ηελ Παιαηζηίλε θαη ηελ Αιγεξία.
Δπίζεο, βξήθακε άηνκα απφ ρψξεο, φπσο ε Ρσζία θαη ε Οιιαλδία πνπ ε δηακνλή ηνπο ζηελ
Διιάδα δε ζρεηίδεηαη, άκεζα, κε θάπνηνλ απφ ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο. Σε κεγαιχηεξε
εθπξνζψπεζε παξνπζηάδνπλ ε Αιβαλία κε πνζνζηφ 16,6% (5 απφ 30) ζην ζχλνιν ησλ
αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο (10% ζηα αγφξηα θαη 30% ζηα θνξίηζηα) θαη ε Βνπιγαξία κε πνζνζηφ
13,3% (4 απφ 30 θαη 5% ζηα αγφξηα θαη 30% ζηα θνξίηζηα αληίζηνηρα). Μπνξνχκε λα
ζπκπεξάλνπκε φηη ην πςειφ πνζνζηφ ησλ εθήβσλ απφ ηελ Αιβαλία θαη ηελ Βνπιγαξία καο
είλαη θάπσο αλακελφκελν ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκψλ ησλ αηφκσλ πνπ θαηνηθνχλ ζηελ
Διιάδα θαη πξνέξρνληαη απφ απηέο ηηο ρψξεο.
Δηδηθφηεξα, δηαπηζηψλνπκε φηη ην δείγκα ησλ αγνξηψλ απνηειείηαη, ζε πνζνζηφ 65%
(13 απφ 20) απφ δεθαηξείο Έιιελεο (Α.1, Α.3, Α.4, Α.5, Α.6, Α.7, Α.11, Α.15, Α.16, Α.17,
Α.18, Α.19, Α.20), ζε πνζνζηφ 10% (2 απφ 20) απφ δχν Αιβαλνχο (Α.8, Α.10), ζε πνζνζηφ
10% (2 απφ 20) δχν Παιαηζηίληνπο (Α.12, Α.13) θαη ζε πνζνζηφ 5% (1 απφ 20) απφ έλαλ
ππήθνν Ρσζίαο (Α.2), ζε πνζνζηφ 5% (1 απφ 20) απφ έλαλ ππήθνν Βνπιγαξίαο (Α.9) θαη ζε
πνζνζηφ 5% (1 απφ 20) απφ έλαλ ππήθνν Αιγεξίαο (Α.14). Χζηφζν, πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί
φηη ζηνπο Έιιελεο εληάζζνπκε ηα ηέζζεξα ηζηγγάληθεο πξνέιεπζεο αγφξηα θαη έλα αγφξη πνπ
απηνραξαθηεξίδεηαη κε Διιελνακεξηθαληθή πξνέιεπζε.
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Βουλγαρία 1

Δείγμα αρρζνων
Αλγερία 1

Ρωσία 1

Ελλάδα
Αλβανία

Παλαιστίνη 2

Παλαιστίνη
Αλβανία 2

Ελλάδα 13

Ρωσία
Βουλγαρία
Αλγερία

4.3 Γηάγξακκα: Πνζνζηό εζληθόηεηαο αξξέλσλ εθήβσλ θξαηνπκέλσλ

Αληίζεηα, ζηα θνξίηζηα ην δείγκα απνηειείηαη, ζε πνζνζηφ 10% (1 απφ 10) απφ ηε κνλαδηθή
Διιελίδα (Κ.1), ζε πνζνζηφ 30% (3 απφ 10) απφ ηξεηο ππεθφνπο Αιβαλίαο (Κ.2, Κ.5, Κ.6),
ζε πνζνζηφ 30% (3 απφ 10) απφ ηξεηο Βνπιγαξίαο (Κ.8, Κ.9, Κ.10) θαη ζε πνζνζηφ 10% (1
απφ 10) απφ κία Οιιαλδίαο (Κ.3), ζε πνζνζηφ 10% (1 απφ 10) απφ κία Γεσξγίαο (Κ.4) θαη ζε
πνζνζηφ 10% (1 απφ 10) απφ κία Ρνπκαλίαο (Κ.7).

Δείγμα θηλζων
Ρουμανία 1

Ελλάδα 1
Ελλάδα

Γεωργία 1

Αλβανία
Ολλανδία 1

Αλβανία 3

Βουλγαρία
Ολλανδία
Γεωργία

Βουλγαρία 3

Ρουμανία

4.4 Γηάγξακκα: Πνζνζηό εζληθόηεηαο ζειέσλ εθήβσλ θξαηνπκέλσλ
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πλνιηθά, ην δείγκα απνηειείηαη ζην 46,6% (14 απφ 30) απφ δεθαηέζζεξηο Έιιελεο/ίδεο (Α.1,
Α.3, Α.4, Α.5, Α.6, Α.7, Α.11, Α.15, Α.16, Α.17, Α.18, Α.19, Α.20, Κ.1), ζην 16,6% (5 απφ
30) πέληε Αιβαλνχο/ίδεο (Α.8, Α.10, Κ.2, Κ.5, Κ.6), ζην 13,3% (4 απφ 30) ηέζζεξηο
Βνχιγαξνπο/εο (Α.9, Κ.8, Κ.9, Κ.10), ζην 6,6% (2 απφ 30) δχν Παιαηζηίληνπο (Α.12, Α.13),
ζην 3,3% (1 απφ 30) έλα Ρψζν (Α.2), ζην 3,3% (1 απφ 30) έλα Αιγεξηλφ (Α.14), ζην 3,3% (1
απφ 30) κία Οιιαλδέδα (Κ.3), ζην 3,3% (1 απφ 30) κία Γεσξγηαλή (Κ.4) θαη ζην 3,3% (1 απφ
30) κία Ρνπκάλα (Κ.7).

Συνολικό δείγμα

Γεωργία 1
Ολλανδία 1

Ρουμανία 1

Ελλάδα

Αλγερία 1

Αλβανία

Ρωσία 1

Βουλγαρία

Παλαιστίνη 2

Παλαιστίνη
Ελλάδα 14
Βουλγαρία
4

Ρωσία

Αλγερία
Ολλανδία

Αλβανία 5

Γεωργία
Ρουμανία

4.5 Γηάγξακκα: Πνζνζηό εζληθόηεηαο ησλ εθήβσλ θξαηνπκέλσλ ηεο έξεπλαο

Πνιινί/έο αιινδαπνί/έο θξαηνχκελεο γελλήζεθαλ ζηελ Διιάδα ζεσξνχλ σο κεηξηθή
ηνπο γιψζζα ηελ ειιεληθή ελψ, ηαπηφρξνλα, αξθεηνί θξαηνχκελνη πνπ ήξζαλ ζε παηδηθή
ειηθία έρνπλ θαηαθέξεη λα νκηινχλ ηελ ειιεληθή γιψζζα κε κεγάιε θαη ηθαλνπνηεηηθή
επάξθεηα ζε αληίζηνηρν βαζκφ κε ηε γιψζζα ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπο δηεπθνιχλνληαο,
επνκέλσο, ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο. Παξάιιεια, έρνπλ θαηαθέξεη λα απνθηήζνπλ
ειιεληθή πξνθνξά ζε ηέηνην επίπεδν πνπ είλαη δχζθνιν λα γίλεη αληηιεπηφ φηη δελ είλαη
ειιεληθήο θαηαγσγήο.
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Έηζη, ζηα έθεβα αγφξηα σο κεηξηθή γιψζζα ηελ Διιεληθή δειψλνπλ ζε πνζνζηφ 65%
(13 απφ 20) δεθαηξία άηνκα (Α.1, Α.2, Α.3, Α.4, Α.6, Α.7, Α.11, Α.15, Α.16, Α.17, Α.18,
Α.19, Α.20) εθ ησλ νπνίσλ ην 10% (2 απφ 20), δειαδή, δχν δειψλνπλ, ηαπηφρξνλα, σο
κεηξηθή γιψζζα ηε Ρψζηθε (Α.2, Α.3) θαη ην 5% (1 απφ 20), δειαδή, έλα ηελ Σζηγγάληθε
(Α.18). Δπηπιένλ, ππάξρνπλ ζε πνζνζηφ 15% (3 απφ 20) ηξία αγφξηα κε κεηξηθή γιψζζα ηελ
Αξάβηθε (Α.12, Α.13, Α14), ζε πνζνζηφ 10% (δχν απφ 20) δχν ηελ Αιβαληθή (Α.8, Α.10), ζε
πνζνζηφ 5% (1 απφ 20) έλα ηελ Σζηγγάληθε (Α.5) θαη ζε πνζνζηφ 5% (1 απφ 20) έλα ηε
Βνπιγάξηθε (Α.9).

Ελληνική Τσιγγάνικη
1

Μητρική γλώσσα αρρζνων
Βουλγάρικη 1

Τσιγγάνικη
1

Ελληνική
Αράβικη

Ελληνική Ρώσικη
2
Αλβανική
2

Αλβανική
Ελληνική
10

Ελληνική - Ρώσικη
Τσιγγάνικη
Βουλγάρικη

Αράβικη 3

Ελληνική- Τσιγγάνικη

4.6 Γηάγξακκα: Πνζνζηό κεηξηθήο γιώζζαο αξξέλσλ εθήβσλ θξαηνπκέλσλ

Αληίζηνηρα, ζηα θνξίηζηα, ην 20% (2 απφ 10), δειαδή, δχν ζπκκεηέρνπζεο δειψζαλ
σο κεηξηθή γιψζζα ηελ Διιεληθή (Κ.1, Κ.4), ην 30% (3 απφ 10) ηξεηο ηε Βνπιγάξηθε (Κ.8,
Κ.9, Κ.10), ην 20% (2 απφ 10) δχν ηελ Αιβαληθή (Κ.5, Κ.6), ην 10% (1 απφ 10) κία ηελ
Οιιαλδηθή (Κ.3) θαη ην 10% (1 απφ 10) ηε Ρνπκάληθε (Κ.7). Χζηφζν, ζε πνζνζηφ 10% (1
απφ 10) έλα θνξίηζη δελ απάληεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε (Κ.2).
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Μητρική γλώσσα θηλζων
Ρουμάνικη 1

Ολλανδική 1
Ελληνική 2

Ελληνική
Βουλγάρικη
Αλβανική

Αλβανική 2

Βουλγάρικη 3

Ολλανδική
Ρουμάνικη

4.7 Γηάγξακκα: Πνζνζηό κεηξηθήο γιώζζαο ζειέσλ εθήβσλ θξαηνπκέλσλ

πλεπψο, αζξνηζηηθά γηα αγφξηα θαη θνξίηζηα έρνπκε ζε πνζνζηφ 50% (15 απφ 30)
δεθαπέληε άηνκα κε κεηξηθή γιψζζα ηελ Διιεληθή (Α.1, Α.2, Α.3, Α.4, Α.6, Α.7, Α.11, Α.15,
Α.16, Α.17, Α.18, Α.19, Α.20, Κ.1, Κ.4), εθ ησλ νπνίσλ φπσο πξναλαθέξζεθε ην 6,6% (2 απφ
30) δχν έρνπλ, παξάιιεια, ηα Ρψζηθα (Α.2, Α.3) θαη ην 3,3% (1 απφ 30) έλαο ηα Σζηγγάληθα
(Α.18) σο κεηξηθή γιψζζα, ην 13,3% (4 απφ 30) ηέζζεξα άηνκα δειψλνπλ σο κεηξηθή
γιψζζα ηελ Αιβαληθή (Α.8, Α.10, Κ.5, Κ.6), ην 13,3% (4 απφ 30) ηέζζεξα ηε Βνπιγάξηθε
(Α.9, Κ.8, Κ.9, Κ.10), ην 10% (3 απφ 30) ηξία ηελ Αξάβηθε (Α.12, Α.13, Α14), ην 3,3% (1
απφ 30) κία ηα Οιιαλδηθά (Κ.3) θαη ην 3,3% (1 απφ 30) κία ηα Ρνπκάληθα (Κ.7).
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Ολλανδικα 1

Μητρική γλώσσα δείγματος
Ρουμάνικα 1
Ελληνικά

Αράβικα 3

Ελληνικά - Ρώσικα
Ελληνικά - Τσιγγάνικα
Βουλγάρικα
4

Ελληνικά 12

Αλβανικά
Βουλγάρικα

Αράβικα

Αλβανικά 4

Ολλανδικα
Ρουμάνικα

Ελληνικά Τσιγγάνικα 2

Ελληνικά Ρώσικα 2

4.8 Γηάγξακκα: Πνζνζηό κεηξηθήο γιώζζαο ησλ εθήβσλ θξαηνπκέλσλ ηεο έξεπλαο

Αληίζεηα κε ηελ νκηινχκελε γιψζζα, ζην ζέκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ
παξαηεξείηαη κηα ζηαζεξφηεηα ζηα ήζε ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο θαη ηε ζπλέρηζε ηεο
ζξεζθεπηηθήο παξάδνζεο ησλ νηθνγελεηψλ. Έηζη, βιέπνπκε φηη, ζρεδφλ, δχν ζηνπο ηξεηο
ζπκκεηέρνληεο ηνπο δείγκαηνο καο είλαη Υξηζηηαλνί Οξζφδνμνη ελψ πεξίπνπ έλαο ζηνπο ηξεηο
είλαη Μνπζνπικάλνο. Απηφ απνηειεί κία πιεξνθνξία πνπ δελ πξνθαιεί θακηά έθπιεμε θαζψο
ε ζξεζθεία είλαη έλα ζηνηρείν ηεο ςπρνζχλζεζεο ησλ αλζξψπσλ ην νπνίν δχζθνια αιιάμεη
αθφκε θαη αλ δηακέλνπλ ζε έλα κέξνο κε εληειψο δηαθνξεηηθή ζξεζθεπηηθή θνπιηνχξα.
Δπηπξφζζεηα, ε παξνπζία ζε πνζνζηφ 96,6% (Α.2, Α.3, Α.4, Α.5, Α.6, Α.7, Α.8, Α.9, Α.10,
Α.11, Α.12, Α.13, Α.14, Α.15, Α.16, Α.17, Α.18, Α.19, Α.20, Κ.1, Κ.2, Κ.3, Κ.4, Κ.5, Κ.6,
Κ.7, Κ.8, Κ.9, Κ.10) ελφο ηνπιάρηζηνλ γνλέα θαη ζε πνζνζηφ 80% (Α.2, Α.4, Α.5, Α.7, Α.8,
Α.9, Α.10, Α.11, Α.12, Α.13, Α.14, Α.15, Α.16, Α.17, Α.18, Α.19, Κ.2, Κ.3, Κ.4, Κ.5, Κ.6,
Κ.7, Κ.8, Κ.9) ε παξνπζία θαη ησλ δχν γνλέσλ απνηειεί ερέγγπν γηα ηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ
εθήβσλ απηψλ κε γλψκνλα ηα ζξεζθεπηηθά ηδεψδε ηεο ρψξαο θαηαγσγήο.
Δηδηθφηεξα, ζηελ έξεπλα καο έρνπκε ζε πνζνζηφ 65% (13 απφ 20) δεθαηξία αγφξηα
πνπ είλαη Υξηζηηαλνί Οξζφδνμνη (Α.1, Α.2, Α.3, Α.5, Α.6, Α.7, Α.9, Α.15, Α.16, Α.17, Α.18,
Α.19, Α.20), ζε πνζνζηφ 30% (6 απφ 20) έμη αγφξηα είλαη Μνπζνπικάλνη (Α.8, Α.10, Α.11,
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Α.12, Α.13, Α.14) θαη ζε πνζνζηφ 5% (1 απφ 20) έλα αγφξη πνπ δελ απάληεζε. ηα θνξίηζηα
έρνπκε ζε πνζνζηφ 60% (6 απφ 10) έμη Υξηζηηαλέο Οξζφδνμεο (Κ.1, Κ.2, Κ.7, Κ.8, Κ.9,
Κ.10), ζε πνζνζηφ 30% (3 απφ 10) ηξεηο Μνπζνπικάλεο (Κ.3, Κ.5, Κ.6) θαη ζε πνζνζηφ 10%
(1 απφ 10) κία Καζνιηθή (Κ.4).

Θήλεα
Καθολικζς 1

Θρησκεία δείγματος

Θήλεα
Μουσουλμάνες

Άρρενες Χριστιανοί
Ορθόδοξοι

3
Άρρενες
Χριστιανοί
Ορθόδοξοι 13

Θήλεα
Χριστιανζς
Ορθόδοξες
6

Άρρενες Μουσουλμάνοι
Θήλεα Χριστιανζς
Ορθόδοξες
Θήλεα Μουσουλμάνες

Άρρενες
Μουσουλμάνοι

Θήλεα Καθολικζς

6

4.9 Γηάγξακκα: Πνζνζηό ζξεζθείαο ησλ εθήβσλ θξαηνπκέλσλ ηεο έξεπλαο

4.2 Σξόπνο δσήο ησλ θξαηνπκέλσλ πξηλ ηε θπιάθηζή ηνπο
Χζηφζν, παξά ηελ χπαξμε ησλ γνλέσλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη ηελ χπαξμε
κεγαιχηεξσλ αδεξθψλ, ην 36,6% (11 απφ 30), ζρεδφλ, έλαο ζηνπο ηξεηο ζπκκεηέρνληεο πξηλ
κπεη ζηε θπιαθή δνχζε κφλνο/ε ηνπ/ηεο (Α.1, Α.2, Α.4, Α.8, Α.10, Α.12, Α.13, Α.14, Κ.3,
Κ.7, Κ.9). Σν ζηαηηζηηθφ ζηνηρείν απφ κφλν ηνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηαηί δείρλεη φηη απφ
ζρεηηθά κηθξή ειηθία ηα παηδηά απηά αλεμαξηεηνπνηήζεθαλ θαη κεγάισλαλ ρσξίο ηελ
επίβιεςε θάπνηνπ/αο κεγαιπηέξνπ/εο. Απηφ δείρλεη φηη πηζαλφλ ηα παηδηά απηά λα ρξεηάζηεθε
λα σξηκάζνπλ πην γξήγνξα θαη λα αλαιάβνπλ πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο ζε ζρέζε κε ηα
ππφινηπα παηδηά είηε γηαηί απηά ην επηδίσμαλ είηε γηαηί νη νηθνγελεηαθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο
ήηαλ ηέηνηεο πνπ ηνπο αλάγθαζαλ ζε θπγή απφ ην ζπίηη. Παξφια απηά, απνδεηθλχεηαη φηη δελ
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έθαλαλ ζσζηέο επηινγέο θαη δελ έγηλαλ πεξηζζφηεξν ππεχζπλνη αιιηψο δε ζα βξηζθφληνπζαλ
ζηε θπιαθή. Πηζαλφλ ε θπιάθηζε λα ζρεηίδεηαη κε θάπνηεο βαζηθέο βηνπνξηζηηθέο αλάγθεο
ηεο θαζεκεξηλφηεηαο νδεγψληαο ηνπο ζε εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε θινπέο,
ιεζηείεο θαη ζπλαθή αδηθήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηνπο απνθέξνπλ ρξήκαηα γηα ηελ
θάιπςή ηνπο.
Γηα έλαλ/κηα έθεβν/ε κηα ηζρπξή νηθνγελεηαθή βάζε απνηειεί ζεκειηψδεο ζηνηρείν γηα
ηελ αλάπηπμε κηαο πγηνχο πξνζσπηθφηεηαο θαη δίλεη εθφδηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε θάζε είδνπο
θηλδχλνπ πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξεθηξνπή. Δληνχηνηο, ελψ ζε πνζνζηφ 53,3% (16 απφ
30), ζρεδφλ, έλαο ζηνπο δχν ζπκκεηέρνληεο δηέκελε κε θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ είηε
ήηαλ νη γνλείο, είηε νη παππνχδεο, είηε ήηαλ ε νηθνγέλεηα ηνπ κεγαιχηεξνπ/εο αδεξθνχ/ήο,
δηέπξαμε θάπνην αδίθεκα πνπ ηνλ/ηελ νδήγεζε ζηε θπιαθή (Α.3, Α.5, Α.6, Α.9, Α.11, Α.15,
Α.16, Α.17, Α.18, Α.19, Κ.1, Κ.2, Κ.4, Κ.6, Κ.8, Κ.10). Απφ απηφ ην ζηαηηζηηθφ ζηνηρείν ζα
κπνξνχζακε λα ζπκπεξάλνπκε φηη πηζαλφλ ε επίβιεςε ησλ εθάζηνηε θεδεκφλσλ ήηαλ
πεξηζζφηεξν ηππηθή θαη ιηγφηεξν νπζηαζηηθή δίλνληαο, έηζη, ζηνλ/ελ έθεβν/ε ηε δπλαηφηεηα
πεξηζζφηεξεο ειεπζεξίαο. Δπνκέλσο, ν/ε έθεβνο/ε, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ ειηθηαθή
ηνπ/ηεο αλσξηκφηεηα, είλαη πην εχθνιν λα παξαζπξζεί θαη λα δηαπξάμεη εγθιεκαηηθέο
πξάμεηο.
Έλα αλακελφκελν ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα είλαη φηη ε πιεηνςεθία
ησλ εθήβσλ πνπ κέλνπλ κφλνη ηνπο είλαη αγφξηα. Ίζσο ην γεγνλφο φηη ηα αγφξηα απφ ηε θχζε
ηνπο παξνπζηάδνπλ ηελ ηάζε λα ζέινπλ γξεγνξφηεξα λα αλεμαξηεηνπνηεζνχλ θαη λα κελ
έρνπλ ηελ επίβιεςε – έιεγρν ησλ γνληψλ, λα ηνπο νδεγεί ζηε θπγή απφ ην ζπίηη. Δπίζεο, θαη
νη γνλείο, ίζσο ιφγσ ηνπ δπλακηθνχ ηνπ αλδξηθνχ πξνηχπνπ, ζπλεηδεηά, επηηξέπνπλ ηε
δξαζηεξηνπνίεζε ησλ αγνξηψλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. κσο, εληχπσζε δεκηνπξγεί πσο
ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ θνξηηζηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, αιιά
κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε απηφ ησλ αγνξηψλ, πνπ δήισζε πσο δηέκελαλ κφλεο ηνπο. ίγνπξα, νη
γνλείο ησλ θνξηηζηψλ πξνζπαζνχλ λα ηηο δίλνπλ ιηγφηεξεο ειεπζεξίεο ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα
θαη ζέινπλ λα απνηξέςνπλ ηελ νπνηαζδήπνηε κνξθήο θπγή απφ ην ζπίηη. Απηφ είλαη πνπ
θάλεη πην εληππσζηαθφ ην ζηνηρείν απηφ.
Δπηπξφζζεηα, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη ην 73,3% (22 απφ 30) ησλ εθήβσλ δελ
είραλ λα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα ζηέγαζεο νχηε είραλ θάπνηα δπζαξέζθεηα κε ην
108

πεξηβάιινλ ηνπο (Α.2, Α.4, Α.5, Α.6, Α.8, Α.9, Α.10, Α.11, Α.12, Α.13, Α.17, Α.18, Α.19,
Κ.1, Κ.2, Κ.3, Κ.5, Κ.6, Κ.7, Κ.8, Κ.9, Κ.10). Παξφια απηά, ζε πνζνζηφ 23,3% (7 απφ 30)
θάπνηα έθεβα αγφξηα αλέθεξαλ πσο αληηκεηψπηζαλ έζησ θαη θάπνην κηθξφ πξφβιεκα (Α.1,
Α.3 Α.7, Α.14, Α.15, Α.16, Α.20), επηβεβαηψλνληαο ην πξνεγνχκελν ζπκπέξαζκα, θαζψο
πεξηζζφηεξα αγφξηα παξά θνξίηζηα δηακέλνπλ εθηφο ηεο νηθνγελεηαθήο εζηίαο (7 αγφξηα
έλαληη 1 θνξηηζηνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο έξεπλαο). Χζηφζν, ην 93,3% (28 απφ 30) ησλ
ζπκκεηερφλησλ, αθφκε θαη απηψλ πνπ δήισζαλ θάπνην πξφβιεκα ή δπζαξέζθεηα κε ηε
ζηέγαζε ηνπο, δελ αληηκεηψπηζαλ δεηήκαηα ελνριήζεσλ ή εθθνβηζκψλ απφ άιια άηνκα (Α.1,
Α.2, Α.3, Α.5, Α.6, Α.8, Α.9, Α.10, Α.11, Α.12, Α.13, Α.14, Α.15, Α.16, Α.17, Α.18, Α.19,
Α.20, Κ.1, Κ.2, Κ.3, Κ.4, Κ.5, Κ.6, Κ.7, Κ.8, Κ.9, Κ.10) ην νπνίν ζα ήηαλ θπζηνινγηθφ λα
ζπλέβαηλε ιφγσ ηνπ λεαξνχ ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ηεο απεηξίαο ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε
αληίζηνηρσλ πεξηπηψζεσλ.
Παξφια απηά, ζε πνζνζηφ 33,3% (10 απφ 30) έλαο ζηνπο ηξεηο ζπκκεηέρνληεο (Α.1,
Α.2, Α.3, Α.4, Α.5, Α.11, Α.19, Κ.1, Κ.2, Κ.4) δήισζε φηη δελ είρε ηε ζπκπαξάζηαζε πνπ
ελδερνκέλσο λα πεξίκελε απφ θίινπο ή ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. ζνλ αθνξά ηελ νηθνγέλεηα απηφ
κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη σο κηα κνξθή πίεζεο γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ/ηεο εθήβνπ/εο ζην ζπίηη
ηεο νηθνγέλεηαο. Δπίζεο, ζε παξφκνην πνζνζηφ 43,3% (13 απφ 30), δειαδή, θάηη παξαπάλσ
απφ έλαο ζηνπο ηξεηο ζπκκεηέρνληεο (Α.1, Α.2, Α.3, Α.4, Α.6, Α.15, Α.16, Α.17, Α.18, Α.19,
Κ.1, Κ.2, Κ.4) δήισζε φηη παξνπζίαζε πξνβιήκαηα κε ηελ πγεία ηνπ, φπσο θαηάζιηςε θαη
άγρνο, θαη είρε ηάζε γηα θαηάρξεζε αιθνφι ή λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Αλ ζπλδπάζνπκε απηά ηα
δχν ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δηαπηζηψλνπκε φηη ην δεχηεξν κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην
θπζηνινγηθφ επαθφινπζν ηνπ πξψηνπ. Άηνκα ηα νπνία είηε αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζην
νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ ή δηακέλνπλ κφλνη ηνπο είλαη πην πηζαλφ λα εκθαλίζνπλ θάπνην
απφ ηα αλσηέξσ πξνβιήκαηα γηαηί, φπσο πξναλαθέξζεθε, δελ έρνπλ ηελ θαηάιιειε
σξηκφηεηα θαη δηαχγεηα ζθέςεο γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηέηνηνπ είδνπο θαηαζηάζεηο.
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4.3 Ιζηνξηθό θπιάθηζεο
Οη ζπκκεηέρνληεο ηνπ δείγκαηνο καο παξνπζηάδνπλ κηα πνηθηιία θαη κηα
δηαθνξεηηθφηεηα σο πξνο ηελ ειηθία ζηελ νπνία κπιέρηεθαλ γηα πξψηε θνξά ζε θάπνηα
εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ ειηθηαθή απηή θιίκαθα μεθηλάεη απφ ηελ ειηθία ησλ 13 εηψλ
θαη θηάλεη κέρξη ηελ ειηθία ησλ 20 εηψλ. Απηφ, φκσο, δελ ζπλεπάγεηαη ηελ αληίζηνηρε
ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία απηνί/έο νη έθεβνη/εο κπήθαλ γηα πξψηε θνξά ζηε θπιαθή
γηαηί απηφ ζπλέβε απφ έλα κέρξη έμη ρξφληα αξγφηεξα. Πηζαλφλ, ε αξρηθή επαθή ησλ παηδηψλ
απηψλ κε εγθιεκαηηθέο πξάμεηο λα αθνξνχζε απιέο πξάμεηο, πνπ δελ είραλ αμία ιφγνπ απφ
ηνλ πνηληθφ θψδηθα, θαη ζηε ζπλέρεηα λα κπιέρηεθαλ κε πην ζχλζεηεο θαη βαξχλνπζαο
πνηληθήο ζεκαζίαο δξαζηεξηφηεηεο.
Αλ δηαρσξίζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε βάζε ην θχιν ηφηε παξαηεξνχκε
φηη ε πξφσξε ελαζρφιεζε κε εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο αθνξά απνθιεηζηηθά ηα έθεβα αγφξηα
θαζψο ζε πνζνζηφ 45% (9 απφ 20), ζρεδφλ, έλα ζηα δχν αγφξηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
έξεπλα (Α.2, Α.3, Α.4, Α.5, Α.13, Α.15, Α.16, Α.18, Α.19) δήισζε φηη κπιέρηεθε ζε θάπνηα
ελέξγεηα κεηαμχ ησλ ειηθηψλ 13 -15 εηψλ. ε πνζνζηφ 100% (10 απφ 10) ησλ θνξηηζηψλ ε
αληίζηνηρε ειηθία έλαξμεο ηεο ελαζρφιεζεο κε παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη κεηαμχ ησλ
ειηθηψλ 18 - 20 εηψλ (Κ.1, Κ.2, Κ.3, Κ.4, Κ.5, Κ.6, Κ.7, Κ.8, Κ.9, Κ10). Δίλαη ινγηθφ λα
ζπκβαίλεη απηφ γηαηί, φπσο πξναλαθέξζεθε, ηα αγφξηα απφ ηε θχζε ηνπο επηδηψθνπλ λα
αλεμαξηεηνπνηεζνχλ απφ πνιχ λσξίο θαη επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ δχλακε θαη αξρεγηθέο
ζέζεηο κεηαμχ ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο. Οη γνλείο ησλ αγνξηψλ ζπλήζσο ηνπο επηηξέπνπλ, ζην
κέηξν ηνπ δπλαηνχ, πεξηζζφηεξε ειεπζεξία πξσηνβνπιηψλ απφ απηή ησλ θνξηηζηψλ. Πνιιέο
θνξέο, φκσο, δελ κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηηο θηλήζεηο ηνπο ράλνληαο ηειηθά ηελ νπζηαζηηθή
επηηήξεζε πνπ αζθνχζαλ επάλσ ηνπο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Έηζη, ηα αγφξηα είλαη πην
εχθνιν λα επηδνζνχλ ζε εγθιεκαηηθέο πξάμεηο.
Δπηπξφζζεηα, ρξήζηκε δηαπίζησζε είλαη φηη αλ θαη ην 35% (7 απφ 20) ησλ αγνξηψλ,
δειαδή, πεξίπνπ ηα κηζά αγφξηα έρνπλ μεθηλήζεη πνιχ λσξίο ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ παξαλνκία,
εληνχηνηο, ε πξψηε θνξά πνπ κπήθαλ ζηε θπιαθή είλαη πνιχ αξγφηεξα (Α.4, Α.5, Α.7, Α.15,
Α.16, Α.18, Α.19). Σα θνξίηζηα, αληίζεηα, ζε πνζνζηφ 100% (10 απφ 10) ελψ μεθίλεζαλ ηελ
αληίζηνηρε ζρέζε κεηαμχ ησλ ειηθηψλ 18 – 20 εηψλ, δήισζαλ φηη κπήθαλ ζηε θπιαθή ηελ
ίδηα πεξίπνπ ρξνληθή πεξίνδν (Κ.1, Κ.2, Κ.3, Κ.4, Κ.5, Κ.6, Κ.7, Κ.8, Κ.9, Κ.10). Οη πηζαλνί
ιφγνη πνπ κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ απηή ηε δηαπίζησζε έρνπλ λα θάλνπλ κε απεηξία ησλ
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θνξηηζηψλ ζηε δηαρείξηζε παξάλνκσλ πξάμεσλ ή θαη κε θάπνηαο κνξθήο θαζνδήγεζε απφ ηα
ζπλνκήιηθα ηνπο έθεβα αγφξηα. Δπίζεο, ε θπζηνινγηθή κείσζε ηεο πίεζεο απφ ην
νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ιφγσ ηεο θνληηλήο ελειηθίσζεο, πηζαλφλ, λα επεξέαζε ηε
ζπκπεξηθνξά ησλ θνξηηζηψλ.

4.4 Δθπαίδεπζε εθηόο θπιαθήο
Σν 96,6% (29 απφ 30) ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα, πιελ ελφο εθήβνπ
(Α.11), έρνπλ ιάβεη θάπνηα ζηνηρεηψδε ζρνιηθή γλψζε πνπ ζε πνζνζηφ 40% (12 απφ 30) γηα
θάπνηνπο/εο θηάλεη ζην επίπεδν ησλ γλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (Α.1, Α.5, Α.7, Α.8,
Α.9, Α.10, Α.17, Α.18, Α.20, Κ.7, Κ.8, Κ.10), ζε πνζνζηφ 30% (9 απφ 30) γηα θάπνηνπο/εο
ζην επίπεδν ηνπ γπκλαζίνπ (Α.4, Α.6, Α.12, Α.13, Α.14, Α.16, Κ.1, Κ.4, Κ.9) θαη ζε πνζνζηφ
26,6% (8 απφ 30) γηα θάπνηνπο/εο ζην επίπεδν ηνπ ιπθείνπ (Α.2, Α.3, Α.15, Α.19, Κ.2, Κ.3,
Κ.5, Κ.6). Φπζηθά δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε κε αθξίβεηα ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ
παηδηψλ απηψλ αιιά παξφια απηά κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη πηζαλφλ εθηφο απφ ηηο
δηάθνξεο εμσζρνιηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζρνιηθή θνίηεζε, ζεκαληηθφ ξφιν ζα έρνπλ
δηαδξακαηίζεη νη ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ πξνο ηε κάζεζε.
Πεξίπνπ έλαο ζηνπο δχν ζπκκεηέρνληεο έρεη θηάζεη ηνπιάρηζηνλ ζηε βαζκίδα ηνπ
γπκλαζίνπ. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη ην ίδην, αλ ζειήζνπκε λα αλαθεξζνχκε εηδηθφηεξα, γηα
αγφξηα ή γηα θνξίηζηα. Χζηφζν, νη ιφγνη πνπ δειψλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο σο αηηία γηα ηελ
απνρψξεζή ηνπο απφ ηε καζεηηθή θνηλφηεηα έρεη σο βάζε πεξηζζφηεξν παξάγνληεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνλ πεξίγπξν ηνπο παξά κε ηνπο ίδηνπο/εο: «ηακάηεζα γηαηί έπξεπε λα εξγαζηώ
κε ηνλ αδεξθό κνπ καδεύνληαο ζίδεξα» (Α.7), «νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα» (Α.20), «ήξζα ζηελ
Διιάδα γηα δνπιεηά» (Κ.9). Απηφ δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε θαη δίλεη ηελ αίζζεζε φηη εάλ
ππήξραλ νη θαηάιιειεο ζπγθπξίεο ζα κπνξνχζαλ λα είραλ ηειεηψζεη ην ζρνιείν θαη λα είραλ
άιιε εμέιημε, κεηέπεηηα, ζηε δσή ηνπο.
Οη θπξηφηεξνη ιφγνη δηαθνπήο ηνπ ζρνιείνπ ζρεηίδνληαλ κε νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο.
Ζ αλάγθε γηα επηβίσζε είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αλάγθε γηα κάζεζε. Χο εθ ηνχηνπ, ε
απφθηεζε γλψζεσλ, ζηελ παξνχζα θάζε, απνδείρζεθε έλα είδνο πνιπηέιεηαο γηα απηά ηα
111

παηδηά, εηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απνπζίαδε ν παηέξαο απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ππήξραλ
κηθξφηεξα αδέξθηα πνπ έπξεπε λα επηβηψζνπλ. Δπίζεο, ην δείγκα καο απνηειείηαη ζε πνζνζηφ
13,3% (4 απφ 30) θαη απφ παηδηά νηθνγελεηψλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ, πνπ ελψ θνηηνχζαλ
θαλνληθά ζην ζρνιείν ηνπ ηφπνπ θαηαγσγήο ηνπο, αλαγθάζηεθαλ λα ζηακαηήζνπλ ην ζρνιείν
ιφγσ ηεο κεηαθίλεζεο απηήο (Α9, Α10, Α13, Κ9). ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε κε επαξθήο
γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απνηέιεζε εκπφδην ζηελ έληαμε ηνπο ζε θάπνηα ζρνιηθή ηάμε.
Άμην ιφγνπ είλαη ην γεγνλφο πσο ζην 63,3% (19 απφ 30) ησλ παηδηψλ απηψλ (Α3, Α7,
Α8, Α9, Α10, Α12, Α13, Α14, Α17, Α20, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8, Κ9, Κ10), άξεζε λα
θνηηνχλ ζην ζρνιείν. Απηφ επηβεβαηψλεη ηελ πξνεγνχκελε ππφζεζή καο. ηη πηζαλφλ εάλ δελ
ππήξραλ φινη απηνί νη εμσγελείο παξάγνληεο πνπ απνηέιεζαλ ηξνρνπέδε ζηελ πξνζπάζεηα
ησλ παηδηψλ γηα κάζεζε, ηα πεξηζζφηεξα παηδηά, ιφγσ θαη ηεο ζέιεζεο ηνπο λα βξίζθνληαη
ζην ζρνιείν, ζα είραλ άιιε θαηάιεμε ζηε δσή ηνπο θαζψο ζα ιάκβαλαλ πιεξέζηεξε
κφξθσζε θαη εθφδηα γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δηάθνξεο πξνθιήζεηο ηεο εθεβηθήο ηνπο
θαζεκεξηλφηεηαο.

4.5 Δθπαίδεπζε κέζα ζηε θπιαθή
Ζ εθπαίδεπζε κέζα ζηε θπιαθή είλαη θάηη ην νπνίν δελ είλαη ππνρξεσηηθφ. Παξφια
απηά ηα θίλεηξα πνπ δίλνληαη ζηνπο θπιαθηζκέλνπο είλαη ηέηνηα πνπ ηνπο νδεγνχλ ζην λα
ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε απηά. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, ην βαζηθφ θίλεηξν θαη θαη’
επέθηαζε ην κεγάιν πιενλέθηεκα είλαη ε απφθηεζε γλψζεσλ πνπ γηα ην θάζε παηδί θηάλεη ζε
δηαθνξεηηθφ επίπεδν αλάινγα θαη κε ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ πνπ θαηείρε, ιφγσ ηεο ζρνιηθήο
ηνπ θνίηεζεο εθηφο θπιαθήο. Δπνκέλσο, εάλ ζειήζνπκε λα παξνπζηάζνπκε ηα δχν άθξα
απηψλ ησλ επηπέδσλ ζα μεθηλήζνπκε κε έλα πνζνζηφ 60% (18 απφ 30) ησλ παηδηψλ ηα νπνία
είραλ πνιχ κηθξέο γλψζεηο θαη έκαζαλ λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ πνιχ θαιχηεξα απφ φηη
πξηλ (Α.1, Α.6, Α.7, Α.8, Α.9, Α.10, Α.11. Α12, Α.13, Α.14, Α.16, Α.19, Κ.1, Κ.2, Κ.3, Κ.6,
Κ.7, Κ.8). ηα παηδηά απηά εληάζζνληαη θαη εθείλα ηα νπνία κπνξεί λα είραλ παξαθνινπζήζεη
ην ζρνιείν ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο αιιά ιφγσ ηεο κεηαθίλεζεο ζηελ Διιάδα δελ γλψξηδαλ
ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη έηζη ηνπο δφζεθε απηή ε δπλαηφηεηα. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ:
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«Παξαθνινπζώ ην Γεκνηηθό ρνιείν. Μνπ αξέζεη πνιύ. Μαζαίλσ γξάκκαηα πεξηζζόηεξα από
όηη κάζαηλα έμσ. Γελ έρεη θαθό» (A.7)
ην άιιν άθξν ζα ζπλαληήζνπκε ηελ αθξαία πεξίπησζε ελφο έθεβνπ αγνξηνχ (Α.19)
πνπ θαηάθεξε λα ζπκκεηάζρεη ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ζε θάπνηα
ζρνιή ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Πάξα ηελ αδπλακία απηνχ ηνπ παηδηνχ λα εηζαρζεί ζε
θάπνηα ζρνιή, ηνπ έκεηλε ε ηθαλνπνίεζε ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ: «Έρσ δώζεη παλειιήληεο κέζα
από ηε θπιαθή αλ θαη δελ πέξαζα είλαη θαιό απηό γηα κέλα γηαηί κε βνήζεζε λα δώζσ κηα
επθαηξία ζηνλ εαπηό κνπ θαη αο κελ πέξαζα ζε θάπνηα ζρνιή» (Α. 19).
ε πνζνζηφ 93,3% (28 απφ 30) ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ ζεσξεί πσο
είλαη ρξήζηκε ε παξνρή εθνδίσλ, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, γηα λα γίλεη πην νκαιά ε επαλέληαμε
ηνπο ζηελ θνηλσλία (A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A12, A.13,
A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.19, A.20, K.1, K.2, K.3, K.4, K.5, K.6, K.7, K.8). Ζ άπνςε
απηή, αθελφο, δείρλεη φηη ηα παηδηά απηά αξρίδνπλ λα σξηκάδνπλ αξρίδνληαο λα
ζπλεηδεηνπνηνχλ ηη αθξηβψο ρξεηάδνληαη θαη ηη ηνπο ιείπεη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ζηαζνχλ
ζηε δσή εθηφο θπιαθήο θαη λα κπνξέζνπλ λα απνθχγνπλ ηηο δηάθνξεο θαθνηνπηέο πνπ ζα
ηνπο παξνπζηαζηνχλ. Αθεηέξνπ, ηνλίδνπλ ηελ έιιεηςε ζε βαζηθά εθφδηα ηα νπνία δελ
απνθηήζεθαλ θαη πξέπεη λα απνθηεζνχλ. Χο ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ είλαη φηη, ζρεδφλ, φια
ηα παηδηά ιακβάλνπλ θάπνηαο κνξθήο εθπαίδεπζε κέζα ζηε θπιαθή.
Δπηπξφζζεηα θίλεηξα πνπ νδεγνχλ ζηε ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε δελ απνηεινχλ
απαξαίηεηα εθφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε γξακκαηηθέο γλψζεηο. Οη έθεβνη/εο αλαθέξνπλ ηελ
αλάγθε λα μεθεχγνπλ απφ ηελ ηδέα φηη ηνπο ζηεξνχλ ηελ ειεπζεξία ηνπο θαη φηη βξίζθνληαη
κέζα ζηε θπιαθή. Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα λα κπνξέζνπλ λα αληέμνπλ ηελ πίεζε πνπ
ηνπο αζθείηαη θαζεκεξηλά ιφγσ ηεο απνπζίαο απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη απφ ηνπο νηθείνπο
ηνπο. Σα παηδηά, κέζσ ησλ θνηλψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηνπο άιινπο/εο ζπγθξαηνχκελνπο/εο
ηνπο, θνηλσληθνπνηνχληαη, γλσξίδνληαη θαιχηεξα θαη δεκηνπξγνχλ άηππα έλα πξφηππν ζρέζεο
πνπ ζα κπνξνχζε λα ηαηξηάμεη ζηα πξφηππα ζρέζεσλ πνπ είραλ εθηφο ηεο θπιαθήο είηε κε ηελ
νηθνγέλεηά ηνπο είηε κε ηνπο θίινπο ηνπο. Έηζη, δελ ληψζνπλ κφλνη/εο, ληψζνπλ ηελ χπαξμε
ζηεξηγκάησλ.
Δληνχηνηο, ηα παηδηά ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε λα εληζρπζνχλ απηά ηα πξνγξάκκαηα
εθπαίδεπζεο κε ζθνπφ λα γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθά θαη νπζηαζηηθά γηα απηνχο. Χο
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θπξηφηεξν ζηνηρείν ζεσξνχλ ηελ ππνρξέσζε λα απμεζνχλ ν αξηζκφο ησλ σξψλ θαη ησλ
εκεξψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη εθπαηδεχζεηο: «Να πεγαίλνπκε θάζε κέξα ζρνιείν θαη όρη
ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα» (K. 6), «πεξηζζόηεξεο ώξεο κάζεκα» (K.7, K.8). Απηφ δείρλεη, κε
έλαλ αθφκε ηξφπν, ηνλ βαζκφ ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ
εθπαηδεχζεσλ θαζψο θαη ην βαζκφ ηεο απηνγλσζίαο ηνπο γηαηί, ίζσο, γηα πξψηε θνξά ζηε
δσή ηνπο, δείρλνπλ λα είλαη ζπλεηδεηνπνηεκέλα θαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζε έλα ζθνπφ.

4.6 πλζήθεο θξάηεζεο
Οη ζπλζήθεο θξάηεζεο ζε κηα θπιαθή είλαη έλα δήηεκα πνπ, ζπλήζσο, δεκηνπξγεί
πνιιά πξνβιήκαηα ζε έλα/κία θαηλνχξην/α θξαηνχκελν/ε. ην 86,6% (26 ζηνπο 30) επηθξαηεί
ε άπνςε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ φηη νη ζπλζήθεο θξάηεζεο επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν
πνπ ζθέθηεηαη θαη ζπκπεξηθέξεηαη (Α.1, Α.2, Α.3, Α.4, Α.5, Α.7, Α.8, Α.9, Α.10, Α.11, Α.14,
Α.15, Α.16, Α.17, Α.18, Α.19, Κ.1, Κ.2, Κ.3, Κ.4, Κ.5, Κ.6, Κ.7, Κ.8, Κ.9, Κ.10). Απηφ
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε θαζεκεξηλφηεηα πνπ επηβάιιεηαη ζηνπο θξαηνπκέλνπο
πεξηιακβάλεη πνιινχο πεξηνξηζκνχο θαη δελ ζπγθξίλεηαη κε ηε δσή θαη ηελ ειεπζεξία
θηλήζεσλ θαη γλψκεο πνπ είραλ πξηλ θπιαθηζζνχλ. ζν πην γξήγνξα γίλεη απηή ε κεηάβαζε
ηφζν πην αλψδπλα ζα κπνξέζνπλ νη θξαηνχκελνη λα αληέμνπλ, θπξίσο, ςπρνινγηθά ηελ
απνπζία ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη ησλ θίισλ ηνπο. πσο αλαθέξνπλ νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο
ηεο έξεπλαο, ε απνπζία ησλ νηθείσλ ηνπο απνηειεί ην βαζηθφηεξν πξφβιεκά ηνπο: «ηελ
νηθνγέλεηα ιίγν πνιύ πξνζπαζνύλ όινη γηα έλα θνηλό ζθνπό. ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ δελ
έλησζα θόβν. ηελ νηθνγέλεηα θάλνπλ κε ηνλ ηξόπν ηνπο αξθεηά πξάγκαηα γηα λα πεξλάσ θαιά.
Κάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη εδώ» (Α.4), «Μαγεηξεύεηο ν ίδηνο, πιέλεηο ν ίδηνο θαη θνηκάζαη κόλνο
(ην ρεηξόηεξν)» (Α.2), «έρσ κεηαληώζεη. Μνπ ιείπεη ε νηθνγέλεηά κνπ θαη ζέισ λα είκαη καδί
ηνπο» (K.6), «θαθό είλαη πνπ δελ έρσ ειεπζεξία θαη ηνπο γνλείο κνπ θαη ηα δηθά κνπ πξάγκαηα»
(Κ.7). Ηδηαίηεξα γηα ηα θνξίηζηα, ε έιιεηςε νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ επεξεάδεη ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε ζεκείν πνπ έρνπλ έληνλε ηελ αλάγθε πξνζθφιιεζεο ζε κεγαιχηεξνπο
ζπγθξαηνπκέλνπο θαζψο θαη αλάιεςεο πεξηζζφηεξσλ επζπλψλ αθνχ δελ βξίζθνληαη εθεί νη
γνλείο ηνπο «Γελ βιέπσ ηνπο γνλείο κνπ θαη δελ έρσ λα αθνπκπήζσ ζε θάπνηνλ» (Κ.5).
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Σα θνξίηζηα, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο, ληψζνπλ πεξηζζφηεξν ηελ αλάγθε πξνζθφιιεζεο
ζε θάπνηνλ «δπλαηφ» πνπ, ζπλήζσο, είλαη ν παηέξαο ή θάπνηνο κεγαιχηεξνο αδεξθφο. Σα
θνξίηζηα ζέινπλ λα ληψζνπλ φηη θάπνηνο ηνπο πξνζηαηεχεη αλά πάζα ζηηγκή. Αληίζεηα, ηα
αγφξηα ηεο εθεβηθήο ειηθίαο έρνπλ ηελ ηάζε θπγήο απφ ην ζπίηη θαη ηελ πξνζπάζεηα
αλεμαξηεηνπνίεζεο ηνπο απφ ηελ νηθνγελεηαθή θξνληίδα. Απηέο νη δηαθνξεηηθέο θάζεηο πνπ
αλαπηχζζνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο εθεβηθήο δσήο ησλ παηδηψλ γίλνληαη εκθαλή θαη ζηνλ ηξφπν
πνπ πξνζπαζνχλ λα πξνζαξκνζζνχλ κέζα ζηε θπιαθή.
Χζηφζν, αγφξηα θαη θνξίηζηα ζπκθσλνχλ πσο νη ζπλζήθεο θξάηεζεο δελ είλαη νη
θαηάιιειεο γηα άηνκα ηεο ειηθίαο ηνπο. Οη ελζηάζεηο ηνπο είλαη ζεκαληηθέο θαη θαηά βάζε
ζρεηίδνληαη κε ηελ πγηεηλή θαη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ θαζψο θαη κε ηελ πνηφηεηα θαη
πνζφηεηα ηνπ θαγεηνχ. Δηδηθφηεξα ζηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα αιιαγέο ησλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο
αλαθέξνπλ: «Να απνιπκαίλνληαη νη ρώξνη όπνπ θνηκόκαζηε θαη πεγαίλνπκε ζηελ ηνπαιέηα»
(Α.2), «Καιύηεξν θαγεηό» (Α.19, Κ.3). Σαπηφρξνλα, ζεσξνχλ φηη ζα έπξεπε λα είραλ
πεξηζζφηεξε ειεπζεξία θηλήζεσλ κέζα ζηε θπιαθή θαη φρη λα είλαη αλαγθαζκέλνη λα κέλνπλ
ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ψξεο, φπσο ε παξακνλή ζηα θειηά
θξάηεζεο: «λα έρνπκε όηη ζέινπκε θαη λα κελ καο έρνπλ όπσο καο έρνπλ» (Α.6), «λα κελ
θιείλνπλ ηηο πόξηεο ην κεζεκέξη» (K.1), «πεξηζζόηεξε ειεπζεξία» (K.3, K.6). Δπηπξφζζεηα,
ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξα κέζα θαη ρψξνπο ςπραγσγίαο γηα λα πεξλνχλ πην επράξηζηα ηνλ
ειεχζεξν ρξφλν ηνπο: «λα ππάξρνπλ ρώξνη ςπραγσγίαο» (A.2), «λα γίλεη γπκλαζηήξην» (A.7).
Άιισζηε, παξφηη κηιάκε γηα θξαηνχκελνπο δελ πξέπεη λα ιεζκνλνχκε πσο αλαθεξφκαζηε ζε
παηδηά πνπ ζέινπλ λα παίμνπλ, λα δηαζθεδάζνπλ θαη λα δήζνπλ ηε δσή ηνπο. Οπζηαζηηθά, ηα
παηδηά απηά επηδεηνχλ λα ηνπο δνζεί πεξηζζφηεξε αμία θαη ζεβαζκφο, φπσο ζα ηνπο άξκνδε
εάλ δηέκελαλ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο: «Να ζέβνληαη ηνπο θξαηνπκέλνπο. Να κελ
ζπκπεξηθέξνληαη άζρεκα. Π.ρ. λα κελ καο έρνπλ ζαλ ηα πξόβαηα» (K.4).
Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο καο δείρλνπλ, πάλησο, λα ζέινπλ λα αληηζηαζνχλ ζηηο
πηέζεηο θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ ηπρφλ ζπλαληνχλ κέζα ζηε θπιαθή. Απηφ απνηειεί έλδεημε
σξηκφηεηαο, εθ κέξνπο ηνπο, αιιά θαη ηαπηφρξνλε δηάζεζε λα κελ αιιάμνπλ θαη λα
επαλέιζνπλ γξήγνξα ζηνλ πξνεγνχκελν ηξφπν δσήο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ φηη
κέζα ζηε θπιαθή έρνπλ εθηηκήζεη πνιιά πξάγκαηα θαη πξνζπαζνχλ λα πξνζζέζνπλ ζηελ
πξνζσπηθφηεηά ηνπο ζηνηρεία πνπ ζα ηνπο θάλνπλ θαιχηεξνπο/εο: «Έκαζα λα εθινγηθεύσ ην
ζπλαίζζεκά κνπ» (Α.4), «έρεη αιιάμεη ην ζθεπηηθό κνπ» (Α.6), «ζα βξσ δνπιεηά θαη ζα θξαηάσ
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ηνπο γνλείο κνπ. Θα γίλσ θαιύηεξνο άλζξσπνο» (Κ.7, Κ.8). ε πνζνζηφ 26,6% (8 απφ 30)
ηφζν ηα αγφξηα φζν θαη ηα θνξίηζηα πηζηεχνπλ φηη έρνπλ αξρίζεη λα γίλνληαη ζθεπηφκελα
άηνκα (Α.6, Α.8, Α.12, Α.13, Α.14, Α.20, Κ7, Κ.8). Χο ζπλέπεηα απηνχ ηνπ γεγνλφηνο είλαη
φηη θάλνπλ ηελ απηνθξηηηθή ηνπο κεηαληψλνληαο, παξάιιεια, γηα ηα ιάζε πνπ έρνπλ θάλεη
θαη, θπξίσο, γηα ην ιάζνο πνπ ηνπο νδήγεζε ζηε θπιαθή: «ζθέθηεζαη θαζαξά γηα ηνλ εαπηό θαη
ην ηη έθαλεο ιάζνο» (Α.19), «δελ ζέισ λα θάλσ ηα ίδηα ιάζε», (Α.7), «έρσ κεηαληώζεη. Μνπ
ιείπεη ε νηθνγέλεηά κνπ θαη ζέισ λα είκαη καδί ηνπο» (Κ.6). Δπίζεο, απνθηνχλ κεγαιχηεξε
ππνκνλή θαη δχλακε (Α.7, Α.19, Κ.1, Κ.2, Κ.3).
Πάλησο, ην 90% (27 απφ 30) ησλ εθήβσλ (Α.1, Α.2, Α.3, Α.4, Α.5, Α.6, Α.7, Α.8, Α.9,
Α.10, Α.13, Α.14, Α.15, Α.16, Α.17, Α.18, Α.19, Α.20, Κ.1, Κ.2, Κ.3, Κ.4, Κ.6, Κ.7, Κ.8, Κ.9,
Κ.10) θξίλεη φηη ιφγσ ηνπ λεαξνχ ηεο ειηθίαο ηνπο ζα έπξεπε λα κελ ηνπο επηβάιιεηαη
ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή αιιά θάπνηα άιιεο κνξθήο ηηκσξία πνπ ζα ήηαλ πην
νπζηαζηηθή γηα απηνχο/έο θαη πην σθέιηκε γηα ηελ ππφινηπε θνηλσλία. Έηζη πηζηεχνπλ πσο ε
εζεινληηθή εξγαζία ζε νπνηνδήπνηε θνξέα, ε ζπκκεηνρή ζε νκάδεο θαζαξηφηεηαο πάξθσλ,
παξαιηψλ, δήκσλ θαη ε ηαπηφρξνλε παξαθνινχζεζε απφ εηδηθνχο ςπρηάηξνπο θαη
ςπρνιφγνπο ζα ήηαλ κηα θαιή αληηπξφηαζε: «Κνηλσθειέο εξγαζία ζε θάπνην ηκήκα θαη ζε
πξνγξάκκαηα λαξθσηηθώλ γηα λα κελ θάζνληαη θπιαθή» (Α.1), «γηα όζνπο είλαη αλήιηθνη,
αλαγθαζηηθά λα πεγαίλνπλ ζρνιείν κέρξη λα βγάινπλ ην ιύθεην, λα ζπκκεηάζρνπλ ζε
θαζαξηόηεηεο δήκσλ, παξαιηώλ, πάξθσλ θηι, λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα π.ρ.
αλεύξεζε ή ζπληήξεζε αξραίσλ» (Α.2), «δνπιεηά ζε άιιν ρώξν» (Α.6, Α.7, Α.8, Α.9, Α.10,
Α.12, Α.13, Α.14), «εζεινληηθή εξγαζία» (Α.19, Κ.1, Κ.2, Κ.3, Κ.4, Κ.6, Κ.7, Κ.8, Κ.9,
Κ.10). ινη νη έθεβνη κε ηηο πξνηάζεηο απηέο ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε απντδξπκαηνπνίεζεο
ρσξίο, επηπξφζζεηα, λα ρξεηάδεηαη λα απνρσξηζζνχλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο.

4.7 ρέζεηο κε ηνπο ζπγθξαηνύκελνπο
Οη ζρέζεηο ησλ έθεβσλ αγνξηψλ κε ηνπο ζπγθξαηνχκελνχο ηνπο θαη ησλ έθεβσλ
θνξηηζηψλ κε ηηο ζπγθξαηνχκελέο ηνπο είλαη, ζίγνπξα, δηαθνξεηηθέο θαη δελ κπνξεί λα ππάξρεη
θάπνην ηθαλνπνηεηηθφ κέηξν ζχγθξηζεο θαζψο δελ δηαβηνχλ ζηελ ίδηα θπιαθή αιιά ζε
δηαθνξεηηθέο. Ζ εηθφλα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα αγφξηα ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο
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ζπγθξαηνχκελνπο ηνπο είλαη πνηθηιφκνξθε αθνχ νη απφςεηο κνηξάδνληαη ηζνκεξψο. Έηζη,
βιέπνπκε φηη ζε πνζνζηφ 15% (3 απφ 20) θάπνηα αγφξηα ζεσξνχλ φηη ε παξνπζία ησλ
ζπγθξαηνπκέλσλ ηνπο ηνχο επεξεάδεη αξλεηηθά (Α.1, Α.4, Α.7), ζε πνζνζηφ 45% (9 απφ 20)
άιινπο κέηξηα (Α.3, Α.5, Α.8, Α.10, Α.11, Α.14, Α.16, Α.19, Α.20), ζε πνζνζηφ 20% (4 απφ
20) άιινπο ζεηηθά (Α.6, Α.9, Α.15, Α.17) θαη ζε πνζνζηφ 15% (3 απφ 20) άιινη αθφκε δελ
έρνπλ ζρεκαηίζεη άπνςε (Α.12, Α.13, Α.18). Αληίζηνηρα, δηθνξνχκελεο είλαη νη απφςεηο ηνπο
ζην θαηά πφζν νη εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηα ηνπο κε ηνπο άιινπο θξαηνπκέλνπο κπνξνχλ λα
ηνπο επεξεάζνπλ φηαλ ζα έρνπλ απνθπιαθηζζεί θαη ζα δνπλ εθηφο ηεο θπιαθήο. ε πνζνζηφ
25% (5 απφ 20) ππάξρεη ε άπνςε φηη δελ ζα αιιάμεη ηίπνηα κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπο (Α.2,
Α.5, Α.6, Α.15, Α.17), ζε πνζνζηφ 5% (1 απφ 20) ε άπνςε πνπ αλαθέξεηαη ζε ιίγεο
δηαθνξνπνηήζεηο (Α.7), ζε πνζνζηφ 25% (5 απφ 20) ε άπνςε πνπ δείρλεη πνιιέο αιιαγέο
(Α.1, Α.4, Α.16, Α.18, Α.19). Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ζε πνζνζηφ
45% (9 απφ 20), ζρεδφλ, ηα κηζά έθεβα αγφξηα (Α.3, Α.8, Α.9, Α.10, Α.11, Α.12, Α.13, Α.14,
Α.20) δελ κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηηο πηζαλέο κειινληηθέο αιιαγέο ή δελ επηζπκνχλ λα
απαληήζνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε.
Χζηφζν, ηα θνξίηζηα παξνπζηάδνπλ εληππσζηαθή νκνηνγέλεηα ζηηο απαληήζεηο ηνπο
θαζψο ζην 70% (7 απφ 10) δίλνπλ πνιχ ζεηηθή έκθαζε ζηελ παξνπζία ησλ ζπγθξαηνπκέλσλ
ηνπο (Κ.3, Κ.5, Κ.6, Κ.7, Κ.8, Κ.9, Κ.10). Απηφ κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη λα επαιεζεχζεη
πξνεγνχκελν ζπκπέξαζκά καο. ηη ηα έθεβα θνξίηζηα έρνπλ ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο απφ
θάπνην άιιν πξφζσπν, σο ππνθαηάζηαην ησλ αηφκσλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο, θαη γηα απηφ
έρνπλ κεγαιχηεξε ηάζε, ζε ζρέζε κε ηα έθεβα αγφξηα, λα πξνζθνιιεζνχλ ζε θάπνην άιιν
άηνκν. κσο, ζην 40% (4 απφ 10) πεξίπνπ έλα ζηα δχν θνξίηζηα ζπκθσλνχλ πσο απηέο νη
εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηα πνπ ζα απνθηήζνπλ κε ηηο ζπγθξαηνχκελεο ηνπο δελ ζα ηηο
αθνινπζνχλ ζηε δηάξθεηα ηεο ππφινηπεο δσήο ηνπο εθηφο θπιαθήο (Κ.4, Κ.6, Κ.9, Κ.10).
Απηφ απνδεηθλχεη, ίζσο, θαη ηελ επηθαλεηαθή ζρέζεο πνπ επηζπκνχλ λα αλαπηχμνπλ ηα
θνξίηζηα θαζψο κεηά ηελ απνθπιάθηζε ηνπο θαη επαλεξρφκελα ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο, δελ ζα
ρξεηάδνληαη ηελ πξνζηαζία ησλ ζπγθξαηνπκέλσλ ηνπο πνπ είραλ αλάγθε κέζα ζηε θπιαθή.
Παξφια απηά, ην 70% (21 απφ 30) αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ αληηκεησπίδνπλ ζεηηθά ηηο
ζρέζεηο κε κεγαιχηεξνπο/εο ειηθηαθά ζπγθξαηνπκέλνπο/εο ηνπο (Α.1, Α.2, Α.3, Α.4, Α.5, Α.6,
Α.8, Α.9, Α.11, Α.15, Α.16, Α.17, Α.18, Α.19, Α.20, Κ.3, Κ.6, Κ.7, Κ.8, Κ.9, Κ.10). ε απηφ,
πηζαλφλ, λα ζπλεηέιεζε ην γεγνλφο φηη ζην 63,3% (19 απφ 30) ησλ εθήβσλ δελ ππάξρεη ε
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ηάζε εθκεηάιιεπζεο ηνπο απφ απηνχο/έο (Α.1, Α.2, Α.3, Α.5, Α.6, Α.9, Α.12, Α.13, Α.14,
Α.16, Α.17, Α.18, Α.19, Κ.3, Κ.6, Κ.7, Κ.8, Κ.9, Κ.10) ή φπσο θαίλεηαη ζην 23,3% (7 απφ 30)
εάλ ππάξρεη είλαη πνιχ κηθξή έσο κέηξηα θαη, πηζαλφλ, λα κελ είλαη άμηα ιφγνπ (Α.4, Α.8,
Α.10, Α.11, Α.15, Α.20, Κ.4).
Ηδηαίηεξα ζηελ εθεβηθή ειηθία θαη ε παξακηθξή δηαθνξά ειηθίαο είλαη ηθαλή λα
αιιάμεη ηηο ηζνξξνπίεο ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εθήβσλ. Δπηπρψο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο
έξεπλαο καο θάηη ηέηνην δελ ζπκβαίλεη αθαηξψληαο έλα πξφβιεκα, πνπ εάλ πθίζηαην, ζα
δπζθφιεπε αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη θαη’ επέθηαζε ηελ νκαιή
πξνζαξκνγή ηνπο ζηα δεδνκέλα ηεο θπιαθήο. Παξάιιεια, παξαηεξείηαη κηα ηάζε
ζπκβηβαζκνχ θαη απνδνρήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο απφ ηα άηνκα θαη ησλ δχν θχισλ. Απηφ
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη κέζα ζηε θπιαθή δεκηνπξγείηαη κηα θαηλνχξηα θαζεκεξηλφηεηα ηελ
νπνία είλαη ππνρξεσκέλνη λα αθνινπζήζνπλ γηα λα κπνξέζνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ φζν
νκαιφηεξα γίλεηαη θαη λα κπνξέζνπλ λα αληέμνπλ ηηο πηέζεηο πνπ ε πηζαλή ζπλχπαξμε κε
άγλσζηα, κέρξη πξφηηλνο άηνκα, κπνξεί λα ηνπο δεκηνπξγήζεη.
Δπηπιένλ, ε ζπλχπαξμε κε άηνκα πνπ έρνπλ πεξάζεη απφ ηελ ςπρνθζφξν δηαδηθαζία
ηεο ζχιιεςεο, ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη ηεο επηβνιήο πνηλήο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ έρνπλ βηψζεη, ηνπο/ηηο θάλεη λα ζεσξνχλ φηη
ίζσο ππάξρεη θάπνηνο/α πνπ κπνξεί λα ηνπο θαηαιάβεη θαιχηεξα αθφκε θαη απφ ηελ
νηθνγέλεηά ηνπο. Δπνκέλσο, κπνξεί απηφ λα δεκηνπξγεί αξκνληθφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
πην νπζηαζηηθή θαη επνηθνδνκεηηθή ζπλχπαξμε κε κεγαιχηεξνπο ειηθηαθά ή αθφκε θαη κε
λεφηεξνπο ζπγθξαηνπκέλνπο.

4.8 ρέζεηο κε άηνκα ηνπ αληίζεηνπ θύινπ
ε φιεο ηηο θνηλσλίεο ηνπ θφζκνπ ε παξνπζία ζηνλ ίδην ρψξν αηφκσλ θαη ησλ δχν
θχισλ είλαη θάηη θπζηνινγηθφ θαη κφλν ε απνπζία κπνξεί λα επηθέξεη εξσηεκαηηθά.
Αληίζεηα, ζηελ θνηλσλία ηεο θπιαθήο ν λνκνζέηεο έθξηλε φηη είλαη θαιχηεξα λα κελ
βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν άηνκα ηνπ ίδηνπ θχινπ. Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλάο καο ην
θξίλνπλ δηαθνξεηηθά αλάινγα κε ην θχιν ηνπο. Οη απφςεηο ησλ έθεβσλ αγνξηψλ δείρλνπλ λα
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κελ έρνπλ απφιπηε ηαχηηζε ζην ζχλνιφ ηνπο ελψ, αληίζηνηρα, ησλ έθεβσλ θνξηηζηψλ
δείρλνπλ λα έρνπλ πεξηζζφηεξε ζχγθιηζε θαη ζπκθσλία κεηαμχ ηνπο. Σν 50% (10 απφ 20)
ησλ αγνξηψλ ηεο έξεπλαο καο ζεσξνχλ φηη θαιψο δελ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν αγφξηα θαη
θνξίηζηα (Α.3, Α.5, Α.6, Α.12, Α.15, Α.16, Α.17, Α.18, Α.19, Α.20), ελ αληηζέζε, κε ην 50%
(10 απφ 20) ησλ ππνινίπσλ αγνξηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ θνηλή παξνπζία φισλ ζην ίδην
ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα (Α.1, Α.2, Α.4, Α.7, Α.8, Α.9, Α.10, Α.11, Α.13, Α.14). ηα
θνξίηζηα επηθξαηεί ζε πνζνζηφ 70% (7 απφ 10), θπξίσο, ε ηάζε ηεο παξνπζίαο αγνξηψλ θαη
θνξηηζηψλ ζε δηαθνξεηηθά ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα (Κ.1, Κ.2, Κ.3, Κ.5, Κ.6, Κ.7, Κ.8)
αιιά εκθαλίδεηαη ζε έλα 30% (3 απφ 10) κηα ζεκαληηθή κεηνςεθία πνπ είλαη ππέξ ηεο
αληίζεηεο άπνςεο (Κ.4, Κ.9, Κ.10).
Χζηφζν, απηφ πνπ είλαη άμην ιφγνπ, είλαη φηη ηα αγφξηα έρνπλ κεγαιχηεξε αλάγθε ηελ
παξνπζία ησλ θνξηηζηψλ ζηνλ ίδην ρψξν. Σν 65% (13 απφ 20) ησλ αγνξηψλ δήισζαλ φηη ηνπο
επεξεάδεη πάξα πνιχ αξλεηηθά ην γεγνλφο φηη δελ έρνπλ επηθνηλσλία κε άηνκα ηνπ αληίζεηνπ
θχινπ κέζα ζηε θπιαθή (Α.1, Α.2, Α.4, Α.5, Α.8, Α.9, Α.10, Α.11, Α.14, Α.16, Α.17, Α.18,
Α.19). Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηα θνξίηζηα είλαη 20% (2 απφ 10) (Κ.3, Κ.6). Σα θνξίηζηα, αλ
θαη αλαγλσξίδνπλ θάπνηα αξλεηηθά ζηνηρεία ηεο απνπζίαο αγνξηψλ απφ ηηο θπιαθέο ηνπο,
δείρλνπλ λα κελ ζεσξνχλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηελ παξνπζία αγνξηψλ ζην δηθφ ηνπο ρψξν.
Δηδηθφηεξα, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ζε πνζνζηφ 83,3% (25
απφ 30) πηζηεχνπλ φηη νη ζπλζήθεο θξάηεζεο δελ είλαη ίδηεο γηα αγφξηα θαη γηα θνξίηζηα (Α.3,
Α.4, Α.5, Α.6, Α.8, Α.9, Α.10, Α.11, Α.12, Α.13, Α.16, Α.17, Α.18, Α.19, Α.20, Κ.1, Κ.2, Κ.3,
Κ.4, Κ.5, Κ.6, Κ.7, Κ.8, Κ.9, Κ.10). Παξφια απηά, αλ θαη ηα θνξίηζηα ζε πνζνζηφ 80% (8 απφ
10) είλαη απφιπηα πεπεηζκέλεο φηη απηφ νθείιεηαη αθξηβψο ζην θξηηήξην ηνπ θχινπ (Κ.1, Κ.2,
Κ.3, Κ.5, Κ.7, Κ.8, Κ.9, Κ.10), δελ ζπκβαίλεη ην ίδην θαη κε ηα αγφξηα. ηα αγφξηα
παξαηεξείηαη κία κεγάιε δηρνγλσκία σο πξνο ηελ αηηία θαζψο ην 45% (9 απφ 20), ζρεδφλ
δειαδή, έλαο ζηνπο δχν ζεσξεί φηη ην θχιν δελ απνηειεί ην αδηακθηζβήηεην θξηηήξην (Α.6,
Α.7, Α.9, Α.10, Α.11, Α.12, Α.13, Α.14, Α.18) αιιά ππάξρεη έλα πνζνζηφ 30% (6 απφ 20)
θάπνησλ πνπ πηζηεχνπλ φηη ην θχιν είλαη έλαο θαηαιπηηθφο παξάγνληαο (Α.3, Α.4, Α.5, Α.16,
Α.17, Α.19) ελψ ζε έλα πνζνζηφ 25% (5 απφ 20) ππάξρνπλ άιινη πνπ κελ έρνληαο, ίζσο,
εηθφλεο απφ γπλαηθείεο θπιαθέο, δελ είραλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε γλψκε (Α.1, Α.2, Α.8, Α.15,
Α.20).

119

ην κνλαδηθφ ζηνηρείν πνπ δείρλνπλ λα ζπκθσλνχλ αγφξηα θαη θνξίηζηα αθνξά ζην
πνηνπο/εο επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν νη ζπλζήθεο θξάηεζεο ζηηο θπιαθέο. ινη πηζηεχνπλ φηη
νη ζπλζήθεο επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ηα θνξίηζηα ρσξίο, φκσο, λα εζηηάδνπλ ζηηο ίδηεο ηηο
ζπλζήθεο θξάηεζεο αιιά πεξηζζφηεξν ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ησλ
θνξηηζηψλ: «Σα θνξίηζηα. Δίλαη πνιύ απνθξνπζηηθό γηαηί ην πξόηππν ηεο γπλαίθαο ηε ζέιεη κε
ζειπθόηεηα, ιεπηόηεηα θάηη πνπ δε λνκίδσ λα επδνθηκεί ζηε θπιαθή» (Α.4), «ηα θνξίηζηα γηαηί
αθήλνπλ ηα παηδηά ηνπο» (Α.20), «ηα θνξίηζηα γηαηί είκαζηε πην αδύλακεο θαη έρνπκε
πεξηζζόηεξεο αλάγθεο. Καη πηζηεύσ πσο νη άληξεο έρνπλ πεξηζζόηεξε ππνκνλή» (Κ.1), «ηα
θνξίηζηα επεξεάδεη πην πνιύ ε θπιαθή γηαηί είλαη πην αδύλακεο» (Κ.2), «ηα θνξίηζηα πην πνιύ, ν
άληξαο πηζηεύσ πσο ζα κπνξέζεη λα θάλεη πην πνιύ ππνκνλή παξά ε γπλαίθα» (Κ.4). Δπηπιένλ,
ζε πνζνζηφ 63,3% (19 απφ 30) επηθξαηεί ε εληχπσζε φηη ηα θνξίηζηα είλαη πεξηζζφηεξν
επάισηα ζηηο επηδξάζεηο ηεο θπιαθήο γηαηί ηα αγφξηα απφ ηε θχζε ηνπο είλαη πην δπλακηθνί
ραξαθηήξεο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπο είλαη πην πξνζηηφ λα αληηκεησπίζνπλ νπνηαζδήπνηε
κνξθήο δπζθνιίεο ηνπο παξνπζηαζηνχλ (Α.4, Α.5, Α.8, Α.9, Α.10, Α.11, Α.12, Α.13, Α.15,
Α.16, Α.17, Α.18, Κ.1, Κ.2, Κ.4, Κ.7, Κ.8, Κ.9, Κ.10).
Δπηζηξέθνληαο ζην αξρηθφ καο ζπκπέξαζκα κπνξνχκε, εηδηθφηεξα, λα αλαθέξνπκε φηη
παξφιν πνπ ηα αγφξηα επεξεάδνληαη αξλεηηθά απφ ην γεγνλφο φηη δελ κπνξνχλ λα έρνπλ
επηθνηλσλία κε θνξίηζηα κέζα ζηε θπιαθή, κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ 30% (6 απφ 20) πηζηεχεη
φηη απηφ ζα παίμεη ξφιν ζηηο κειινληηθέο ζρέζεηο πνπ ζα έρνπλ κε ηα θνξίηζηα εθηφο θπιαθήο
(Α.1, Α.5, Α.7, Α.16, Α.19, Α.20). Θεσξνχλ πσο, πηζαλφλ, λα μεράζνπλ πψο λα πξνζεγγίζνπλ
κηα θνπέια αλ θαη πηζηεχνπλ πσο είλαη ζέκα ρξφλνπ λα ην μεπεξάζνπλ: «Ξερλάσ πσο λα
πξνζεγγίζσ κηα θνπέια. Απηό κόλν. Αιιά είλαη ζέκα ρξόλνπ πηζηεύσ» (A.4). Δπηπιένλ,
ζεσξνχλ φηη δεκηνπξγείηαη ζέκα σο πξνο ηελ εκπηζηνζχλε θαη θπξίσο ν θφβνο λα ηελ
πιεζηάζνπλ, λα ηεο κηιήζνπλ μεθάζαξα θαη θαηά πσο ζα αληηδξάζεη αλ κάζεη γηα ηε
θπιάθηζή ηνπο: «Να θνβάκαη λα ηελ πιεζηάζσ, λα κηιήζσ μεθάζαξα θαη λα θνβάκαη ην πσο ην
πσο ζα αληηδξάζεη αλ κάζεη γηα κέλα» (Α.19), «σο πξνο ηελ εκπηζηνζύλε» (Α.7).
Αληίζεηα, ην 100% (10 απφ 10) ησλ θνξηηζηψλ πηζηεχεη φηη δελ ζα επεξεάζεη ε
απνπζία επηθνηλσλίαο κε αγφξηα ηηο κειινληηθέο ηνπο ζρέζεηο κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπο
(Κ.1, Κ.2, Κ.3, Κ.4, Κ.5, Κ.6, Κ.7, Κ.8, Κ.9, Κ.10). Απηφ αληαλαθιά πξνεγνχκελα
ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο καο, φηη ηα θνξίηζηα πξνζπαζνχλ λα θαιχςνπλ ην θελφ ηεο
έιιεηςεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ θίισλ κε ηε δεκηνπξγία ζηελψλ ζρέζεσλ κέζα ζηε θπιαθή
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κε άιιεο ζπγθξαηνχκελεο ηνπο νη νπνίεο παχνπλ λα ππάξρνπλ φηαλ απνθπιαθηζζνχλ.
Πηζαλφλ, ην ίδην λα ζπκβαίλεη θαη κε ην θελφ πνπ δεκηνπξγεί ε απνπζία ηεο επηθνηλσλίαο κε
ηα αγφξηα. Ίζσο γηα απηφ, ηα θνξίηζηα, θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηε θπιαθή, λα κελ έρνπλ
αλάγθε ηφζν ηελ παξνπζία ησλ αγνξηψλ φζν αληίζεηα ηα αγφξηα ηελ παξνπζία ησλ
θνξηηζηψλ. Φπζηθά, κεηά ηελ απνθπιάθηζε, απηή ε αλάγθε γίλεηαη, αλακθίβνια, ην ίδην
ζεκαληηθή γηα ηα άηνκα θαη ησλ δχν θχισλ.

4.9 Δπαγγεικαηηθά ζρέδηα
ινη/εο νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ηεο έξεπλαο καο, παξά ην λεαξφ ηεο ειηθίαο ηνπο θαη
ηελ ςπρνθζφξα δηαδηθαζία ηεο έθηηζεο ηεο πνηλήο κέζα ζηε θπιαθή, δελ παχνπλ λα
θαληάδνληαη ην κέιινλ ηνπο κεηά ηελ απνθπιάθηζε ηνπο. Παξαηεξνχληαη δχν θχξηεο ηάζεηο
ζηηο απφςεηο ηνπο. ε πνζνζηφ 43,3% (13 απφ 30) ε κία ηάζε νδεγεί ζηε κφξθσζε είηε
απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ απφθηεζε ηνπ απνιπηεξίνπ ηνπ ιπθείνπ (Α.1, Α.6, Α.14, Α.20, Κ.1,
Κ.3, Κ.4, Κ.5, Κ.6) είηε κε ηε θνίηεζε ζε θάπνηα ζρνιή ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Α.16,
Κ.2, Κ.5, Κ.6) θαη ζε πνζνζηφ 56,7% (17 απφ 30) ε δεχηεξε ηάζε κε ηελ εμεχξεζε θάπνηαο
εξγαζίαο (Α.2, Α.3, Α.4, Α.7, Α.8, Α.9, Α.10, Α.12, Α.13, Α.15, Α.19, Κ.5, Κ.6, Κ.7, Κ.8, Κ.9,
Κ.10). Ζ δεχηεξε ηάζε ζπλδέεηαη κε ηελ άκεζε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, θπξίσο, ιφγσ
ησλ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδεη ν/ε ίδηνο/α ή ε νηθνγέλεηα ηνπο κε
απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη νχηε θαλ σο ζθέςε ην πεξηζψξην θνίηεζεο ζην ζρνιείν.
Οη δχν απηέο ηάζεηο δελ επεξεάδνληαη απφ ην θχιν θαζψο ην 55% (11 απφ 20) πεξίπνπ
έλα ζηα δχν αγφξηα (Α.2, Α.3, Α.4, Α.7, Α.8, Α.9, Α.10, Α.12, Α.13, Α.15, Α.19) θαη,
αληίζηνηρα, ην 60% (6 απφ 10), ζρεδφλ, έλα ζηα δχν θνξίηζηα (Κ.5, Κ.6, Κ.7, Κ.8, Κ.9, Κ.10)
έρνπλ σο πξνηεξαηφηεηα ηελ εμεχξεζε θάπνηαο εξγαζίαο. Παξάιιεια, ζε έλα πνζνζηφ 36,6%
(11 απφ 30), παξφκνην θαη ζηα δχν θχια ππάξρεη ε δηάζεζε γηα κφξθσζε θαη ζπνπδέο (Α.1,
Α.6, Α.14, Α.16, Α.20, Κ.1, Κ.2, Κ.3, Κ.4, Κ.5, Κ.6), ελψ ζε έλα αξθεηά κηθξφ πνζνζηφ
13,3% (4 απφ 30) ππάξρεη κηα αλαπνθαζηζηηθφηεηα πνπ ίζσο ζρεηίδεηαη κε ηηο ζπλζήθεο πνπ
ζα ζπλαληήζνπλ κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπο (Α.5, Α.11, Α.17, Α.18). Άμην κλείαο απνηειεί
ην ζηνηρείν φηη ηα άηνκα πνπ επηιέγνπλ ηε δνπιεηά δελ ην επηιέγνπλ γηαηί ην επηζπκνχλ
απφιπηα, αιιά γηαηί δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ, λα επηιέμνπλ θάηη
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δηαθνξεηηθφ. Οη ιφγνη πνπ επηθαινχληαη είλαη, θπξίσο, νηθνλνκηθνί θαη ε αλάγθε θαη
ππνρξέσζε ζηήξημεο ησλ γνληψλ ηνπο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο εάλ δελ δνπιέςνπλ άκεζα,
κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπο, ζα ηνπο δεκηνπξγεζεί βηνπνξηζηηθφ πξφβιεκα: «Υξεηάδνκαη
ρξήκαηα» (Α.4), «γηα λα δήζσ» (Α.8, Α.9, Α.10), «δελ κπνξώ λα ζπληεξνύκε άιιν από ηνπο
γνλείο κνπ» (Α.19), «γηα λα δήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ. Οη γνλείο κνπ είλαη άξξσζηνη θαη είλαη ε
ζεηξά κνπ λα ηνπο πξνζέμσ» (Κ.7), «γηα λα δήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ» (Κ.8, Κ.10).
Αληίζεηα, απηνί/έο πνπ επέιεμαλ ην ζρνιείν θαη ηηο ζπνπδέο δείρλνπλ κεγάιε δηάζεζε
θαη πξνζκνλή λα ην μεθηλήζνπλ, επειπηζηψληαο ζε έλα θαιχηεξν επαγγεικαηηθφ κέιινλ κέζσ
ηεο κεγαιχηεξεο εμεηδίθεπζεο ηνπο ζε θάπνην αληηθείκελν. Δληππσζηαθφ ζηνηρείν είλαη, φπσο
ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, πσο ε ίδηα ε θπιαθή ηνπο έθαλε λα
αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν πνπ βιέπνπλ ηε δσή ηνπο θαη πσο ε παξαθνινχζεζε καζεκάησλ κέζα
ζηε θπιαθή απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα λα επηζηξέςνπλ μαλά ζηα ζξαλία. Σα άηνκα απηά
έρνπλ ηελ αλάγθε λα κάζνπλ θαηλνχξηα θαη ρξήζηκα πξάγκαηα πνπ ζα ηνπο κνξθψζνπλ θαη
ζα ηνπο θάλνπλ θαιχηεξνπο αλζξψπνπο: «Έρσ απνθαζίζεη λα ηειεηώζσ ην ζρνιείν θαη όηαλ
απνθπιαθηζηώ» (A.6), «γηα έλα θαιύηεξν κέιινλ καθξηά από ηε θπιαθή θαη ηηο θαθέο παξέεο»
(A.7), «ην ζρνιείν ρξεηάδεηαη γηα λα βξσ δνπιεηά. Υξεηάδεηαη ην απνιπηήξην ηνπ γπκλαζίνπ»
(K.4).
Σν 60% (18 απφ 30) ησλ ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ ήηαλ αξθεηά απφιπηνη/εο σο πξνο ην
γεγνλφο φηη ε απφθαζε ηνπο είλαη νινθιεξσηηθά δηθή ηνπο (Α.2, Α.4, Α.7, Α.8, Α.9, Α.10,
Α.12, Α.13, Α.14, Κ.1, Κ.2, Κ.3, Κ.4, Κ.5, Κ.7, Κ.8, Κ.9, Κ.10). Μφλν δχν απφ ηνπο/ηηο
ζπκκεηέρνληεο/νπζεο, δειαδή, ζην 6,6% (2 απφ 30) ηνπ δείγκαηνο (Α.19, Κ.6) θαη έλαο
ζπκκεηέρνληαο, δειαδή, ζην 3,3% (1 απφ 30) ηνπ δείγκαηνο (Α.20) δήισζαλ φηη θάπνην άιιν
άηνκν επεξεάδεη ηα κειινληηθά ηνπο ζρέδηα, δειαδή, ε νηθνγέλεηα θαη νη θίινη, αληίζηνηρα.
Χζηφζν, έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ ζπκκεηερφλησλ 26,6% (8 απφ 30) απέθπγε λα καο
αλαθέξεη ηε δηθή ηνπ/εο νπηηθή γσλία γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα (Α.1, Α3, Α.5, Α.11, Α.15,
Α.16, Α.17, Α.18). Γηα ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο πνπ ζεσξνχλ φηη είλαη απηνί/έο πνπ
απνθαζίδνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε παξακνλή ζηε θπιαθή ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ πεξάζεη, ηνπο νδήγεζε λα ζθεθηνχλ φζν κπνξνχλ
σξηκφηεξα γηα ην κέιινλ ηνπο βξίζθνληαο κηα ιχζε πνπ ζα σθειήζεη ηφζν ηνπο ίδηνπο/εο φζν
θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο.
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Ίζσο θαη ιφγσ ησλ ηχςεσλ γηα ηα ηφζν αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ έρνπλ
πξνθαιέζεη ζηα πξφζσπα ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο εμαηηίαο ηεο θπιάθηζήο ηνπο. ηηο απαληήζεηο
ηνπο δείρλνπλ λα κελ επηζπκνχλ λα δήζνπλ φιεο απηέο ηηο εκπεηξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
θπιαθή, ζέινληαο, πηζαλφλ, είηε κέζσ ηνπ ζρνιείνπ είηε κέζσ ηεο δνπιεηάο λα απνθχγνπλ
φιεο εθείλεο ηηο θαθνηνπηέο πνπ ηνπο νδήγεζαλ εδψ πνπ βξίζθνληαη ηψξα. Αμίδεη λα
επηζεκαλζεί φηη θαλέλαο/θακηά δελ αλέθεξε νχηε άθεζε λα ελλνεζεί φηη κεηά ηελ
απνθπιάθηζε ζα ήζειε λα κπιερηεί μαλά κε δξαζηεξηφηεηεο παξαβαηηθνχ πεξηερνκέλνπ.
Παξφια απηά, ηα άηνκα πνπ επηιέγνπλ ηε δνπιεηά απφ ην ζρνιείν δελ δείρλνπλ κε
απηφ πσο δελ έρνπλ φλεηξα γηα ηε δσή ηνπο. Πνιινί/εο ζα ήζειαλ λα δνπιέςνπλ ζε θάπνην
θιάδν ζηνλ νπνίν απαηηείηαη θάπνηαο κνξθήο θαηάξηηζε: «Μεραληθόο απηνθηλήησλ ή
ειεθηξνιόγνο» (Α.19). Ίζσο κηα πξνζσξηλή δνπιεηά κε ηθαλνπνηεηηθέο νηθνλνκηθέο απνιαβέο
λα ηνπο δψζεη ηε δπλαηφηεηα, εθηφο απφ ην λα ζπληεξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηελ νηθνγέλεηα
ηνπο, θαη λα κπνξέζνπλ λα ηειεηψζνπλ ην ζρνιείν θαη λα ζπνπδάζνπλ. Πάλησο, θαη ζε απηή
ηελ πεξίπησζε κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε ην επίπεδν ησλ ψξηκσλ ζθέςεσλ πνπ θάλνπλ νη
έθεβνη, θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηε θπιαθή, σο πξνο ην επαγγεικαηηθφ ηνπο κέιινλ.
ίγνπξα, θαη νη δχν θχξηεο ηάζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ δελ είλαη εχθνιν λα πινπνηεζνχλ απφ
ηε κία ζηηγκή ζηελ άιιε θαη ζα ρξεηαζηεί κεγάιε πξνζπάζεηα απφ ηε κεξηά ησλ εθήβσλ.
κσο, είλαη ελζαξξπληηθφ φηη νη έθεβνη απηνί ζέινπλ λα πξνζπαζήζνπλ θαη λα θεξδίζνπλ φηη,
κέρξη ηψξα, έρνπλ ράζεη.

4.10 Πξνζδνθίεο ησλ γνληώλ
Οη πξνζδνθίεο ησλ γνληψλ ησλ εθήβσλ πνπ βξίζθνληαη ζηε θπιαθή δελ δηαθέξνπλ
νπζηαζηηθά απφ ηηο πξνζδνθίεο ησλ γνληψλ ησλ ππνινίπσλ εθήβσλ. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ
ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ, κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε φηη νη γνλείο ηνπο ζέινπλ ην θαιχηεξν
γηα ηα παηδηά ηνπο θαη γηα ην κέιινλ ηνπο, ζηεξίδνληαο ηηο απνθάζεηο ηνπο θαη δελ δείρλνπλ ηε
δηάζεζε λα ηνπο επηβάιινπλ ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο. Οη γνλείο εθδειψλνπλ ζεηηθά
ζπλαηζζήκαηα απνδνρήο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπο θαη απηφ απνηειεί ην
θαιχηεξν κέζν γηα ηελ επαλέληαμε ηνπο ζηελ θνηλσλία κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπο: «Ννκίδσ
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όηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη» (Α.4), «πεξήθαλνη» (Α.7), «φηη είλαη θαιφ γηα κέλα είλαη θαη γηα
απηνχο θαιφ γηα λφκηκα πιαίζηα» (Α.19), «είλαη ζεηηθνί λα ηειεηώζσ ην ζρνιείν» (Κ.3).
Χζηφζν, έλα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη φηη κφλν ην 5% (1 απφ 20) ησλ αγνξηψλ
αλαθέξνπλ θάπνηα εηδηθφηεξε πξνζδνθία ησλ γνληψλ φζσλ αθνξά είηε ην ζρνιείν είηε ηελ
εμεχξεζε δνπιεηάο: «Να απνθπιαθηζηώ θαη λα βνεζήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ» (A.6). ηα
θνξίηζηα ζπκβαίλεη ην αθξηβψο αληίζεην θαη παξαηεξείηαη ην 80% (8 απφ 10) λα αλαθέξεη
ζπγθεθξηκέλεο πξνζδνθίεο ησλ γνληψλ. Οη πξνζδνθίεο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλέρηζε ησλ
ζπνπδψλ κε ζθνπφ λα έρνπλ θαιχηεξεο κειινληηθέο επηινγέο: «Θέινπλ λα ζπλερίζσ ην
ζρνιείν γηα λα βξσ πην εύθνια δνπιεηά» (Κ.1), «ζέινπλ λα ζπλερίζσ ην ζρνιείν γηα έλα
θαιύηεξν κέιινλ γηα κέλα» (Κ.2) ή κε ηε αλαδήηεζε θάπνηαο εξγαζίαο: «Να βξσ δνπιεηά θαη
λα παληξεπηώ» (Κ.7), «λα βξσ δνπιεηά» (Κ.8). Απηή είλαη κία δηαπίζησζε πνπ επαιεζεχεη ην
πξναλαθεξζέλ ζπκπέξαζκα καο φηη ηα θνξίηζηα έρνπλ κεγαιχηεξε αλάγθε απφ ηελ
πξνζθφιιεζε ζε θάπνην άηνκν γηα λα ηηο πξνζηαηεχεη θαη λα ηηο θαζνδεγεί θαη απηφ είλαη έλα
ραξαθηεξηζηηθφ πνπ θαίλεηαη πσο νη νηθνγέλεηεο ησλ θνξηηζηψλ ην αληηιακβάλνληαη θαη ην
απνδέρνληαη. Αληίζεηα, ηα αγφξηα, ιφγσ ηνπ δπλακηζκνχ πνπ πεγάδεη απφ ηε θχζε ηνπο, ίζσο
λα κελ ρξεηάδνληαη εηδηθφηεξε θαη ζπγθεθξηκέλε θαζνδήγεζε γηα λα θάλνπλ ηηο θαηάιιειεο
επηινγέο γηα ην κέιινλ ηνπο αιιά λα ρξεηάδνληαη, πεξηζζφηεξν, ζηήξημε θαη ζεηηθή
πξνδηάζεζε απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο πξνο ην πξφζσπφ ηνπο.
Παξφια απηά, είλαη θπζηνινγηθφ νη γνλείο ησλ παηδηψλ απηψλ λα ληψζνπλ ηχςεηο γηαηί
φηαλ ηνπο είραλ αλάγθε απηνί δελ ήηαλ εθεί γηα λα ηνπο ζπκβνπιέςνπλ θαη λα ηνπο
θαζνδεγήζνπλ κε ζπλέπεηα λα νδεγήζεθαλ ζε παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Ίζσο λα έρνπλ
αληηιεθζεί ην κεξίδην ηεο επζχλεο πνπ ηνπο αληηζηνηρεί θαη λα επηζπκνχλ λα κελ θάλνπλ ηα
ιάζε ηνπ παξειζφληνο. Απφ ηηο απαληήζεηο αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ, κπνξνχκε λα
ζπκπεξάλνπκε φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ηεο δσήο ησλ παηδηψλ ηνπο ζέινπλ λα
είλαη παξφληεο. Απφ φπνηα νπηηθή γσλία, πάλησο, θαη αλ δνχκε ηε πξνδηάζεζε ησλ γνληψλ
ησλ παηδηψλ απηψλ, κφλν ζεηηθά ζπκπεξάζκαηα κπνξνχκε λα βγάινπκε. Καζψο, ηα παηδηά
απηά έρνληαο ηελ απφιπηε ζηήξημε θαη ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ησλ γνληψλ ηνπο κπνξνχλ,
αξρηθά, λα μεθχγνπλ απφ ηηο θαθνηνπηέο πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζηε θπιαθή θαη θαηά δεχηεξνλ
λα εμαληιήζνπλ φιεο ηηο πηζαλφηεηεο γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα φλεηξα φπνηα θαη αλ είλαη
απηά.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: Δξκελεία πνηνηηθώλ απνηειεζκάησλ

5.1 Η ηαπηόηεηα ησλ θνξηηζηώλ θαη ησλ αγνξηώλ ζε έλα ζσθξνληζηηθό
θαηάζηεκα (ζηάηνπο, πεξηερόκελν).
Ζ ηαπηφηεηα ησλ εθήβσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζε θάπνην
ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα, κπνξεί λα παξνπζηάζεη ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφ λα ηνπο αθνινπζνχλ γηα ηελ ππφινηπε δσή ηνπο. Απφ ηελ έξεπλα
πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζηηο θπιαθέο αλήιηθσλ αγνξηψλ θαη αλήιηθσλ θνξηηζηψλ
δηαπηζηψζακε φηη είλαη αξηηφηεξν λα θάλνπκε δηαρσξηζκφ σο πξνο ην θχιν. Απηφ νθείιεηαη
ζην γεγνλφο φηη δηαθνξεηηθά βηψλνπλ ηηο θαηαζηάζεηο θαη ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο ηα αγφξηα
θαη δηαθνξεηηθά ηα θνξίηζηα. Απηφ νθείιεηαη ηφζν ζηελ ςπρνζχλζεζε ηνπ θχινπ ηνπο φζν
θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζε μερσξηζηά ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα. Γελ
ππάξρεη ζσζηφο θαη ιαλζαζκέλνο ηξφπνο. Τπάξρεη δηαθνξεηηθφο ηξφπνο ζθέςεο, δηαθνξεηηθή
ςπρνζχλζεζε, δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. Αλαθεξφκαζηε ζε πξνζσπηθφηεηεο πνπ ζε θάζε
πεξίπησζε είλαη μερσξηζηέο. Παξφια απηά, ζα πξνζπαζήζνπκε λα δνχκε πνηα είλαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνηεινχλ ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπο.
Σα έθεβα αγφξηα, απφ ηε θχζε ηνπο, κνηάδνπλ λα ζέινπλ λα έρνπλ ηηο πξσηνβνπιίεο
ησλ θηλήζεψλ ηνπο θαη λα έρνπλ απεξηφξηζηε ειεπζεξία. Κάηη ηέηνην, φκσο, δελ κπνξεί λα
ζπκβεί κέζα ζηε θπιαθή. Έηζη, κέζα ζηε δηαδηθαζία ηεο πξνζαξκνγήο, απηφ θαληάδεη ην πην
δχζθνιν ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ, αλ φρη λα απνβάιινπλ, αιιά ηνπιάρηζην λα
ην ειέγμνπλ. Σα αγφξηα αθνινπζψληαο ην θαζεκεξηλφ πξφγξακκα αξρίδνπλ λα βάδνπλ
θαλφλεο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο: «Δίλαη ζεκαληηθό γηα ηελ ςπρνινγία κνπ ην λα έρσ ηε
δπλαηόηεηα λα βάισ ζε κηα ζεηξά ηα πξνζσπηθά κνπ αληηθείκελα» (Α.4). Ακπδξά αξρίδνπλ λα
πξνζζέηνπλ ζηελ ηαπηφηεηά ηνπο έλα ζηνηρείν πνπ ζα έπξεπε λα ην είραλ κέζσ ηεο
δηαπαηδαγψγεζεο απφ ηνπο γνλείο ηνπο αιιά δελ ην απέθηεζαλ. Σα έθεβα αγφξηα
καζαίλνληαο λα βάδνπλ θαλφλεο ζηε δσή ηνπο καζαίλνπλ, αξγφηεξα, λα βάδνπλ θαλφλεο θαη
ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο επηζπκίεο ηνπο, απνθεχγνληαο πηζαλέο ζπκπεξηθνξέο παξαβαηηθνχ
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πεξηερνκέλνπ: «ε βειηηώλνπλ γηαηί ζθέθηεζαη θαζαξά γηα ηνλ εαπηό θαη ην ηη έθαλεο ιάζνο»
(Α.19), «δελ ζέισ λα θάλσ ηα ίδηα ιάζε» (Α.7).
Μέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θαλφλσλ ηα αγφξηα αξρίδνπλ λα γίλνληαη πεηζαξρεκέλα θαη λα
ζέβνληαη ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο είηε πξφθεηηαη γηα ζπγθξαηνπκέλνπο είηε γηα ηνπο
θχιαθεο. Απηά απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία απνπζίαδαλ απφ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ
έθεβνπ αγνξηνχ πξηλ ηε θπιάθηζε. Σα αγφξηα αληηιακβάλνληαη φηη ε επίδεημε δχλακεο πνπ
αζθνχζαλ, κέζσ ησλ δηαθφξσλ εγθιεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, δελ έρεη θακηά αμία ηψξα.
Αληίζεηα, πηζαλή, ζπλέρηζε παξφκνησλ επηζεηηθψλ ή βίαησλ ζπκπεξηθνξψλ ζα παξαηείλεη ηελ
παξακνλή ηνπο ζηε θπιαθή θαη ζα δπζθνιέςεη ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο ηνπο κεηψλνληαο,
ηαπηφρξνλα, θάπνηα πξνλφκηα πνπ έρνπλ.
Χζηφζν, κεηά ηε ζχληνκε παξέλζεζε ηεο κνλαδηθήο ζεηηθήο ζπλεηζθνξάο ησλ
θπιαθψλ ζηελ ηαπηφηεηα ησλ έθεβσλ αγνξηψλ, ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε παξνπζία ζε
έλα ρψξν φπνπ νη έθεβνη ζηεξνχληαη βαζηθψλ πιηθψλ, θνηλσληθψλ θαη ςπρηθψλ εθνδίσλ κφλν
αξλεηηθά κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. Μέζα ζηε θπιαθή θαίλεηαη, σο έλα
βαζκφ, λα δεκηνπξγείηαη επαλεθθίλεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ραξαθηήξα ηνπο. Δκπινπηίδνπλ
ην ραξαθηήξα κε αξλεηηθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ είραλ θαη, ίζσο, λα ηνπο ήηαλ άγλσζηα κέρξη
ηψξα. Αξρηθά, είλαη ε απφγλσζε σο πξνο ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα ζπλαληήζνπλ θαη πσο ζα
κπνξέζνπλ λα ηηο αληηκεησπίζνπλ θαιχηεξα. Δπεηδή, φκσο, ηε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο ηε
βηψλνπλ πνιχ έληνλα θαζφιε ηελ παξακνλή ηνπο, ην ζηνηρείν ηεο απφγλσζεο ηνπο ζπλνδεχεη
κέρξη, ηνπιάρηζην, ηελ απνθπιάθηζή ηνπο. Σαπηφρξνλα, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ,
δεκηνπξγείηαη ην αίζζεκα απνγνήηεπζεο ηφζν γηα ην απνηέιεζκα ηεο αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο
ηνπο φζν θαη γηα ην γεγνλφο φηη ζηελνρψξεζαλ θαη απνγνήηεπζαλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο.
Μέζα ζηε θπιαθή ε απνπζία βαζηθψλ εθνδίσλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη λεπξηθφηεηα
θαη αλππνκνλεζία πνπ κπνξεί λα εθδεισζνχλ κε ηε κνξθή ιεθηηθψλ ή ζσκαηηθψλ
αληηπαξαζέζεσλ: «Λόγσ έιιεηςεο ρώξνπ ππάξρεη εθλεπξηζκόο θαη κπνξεί λα ηζαθσζείο»
(Α.4). Απηά ηα εθφδηα κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα ηνπ θαγεηνχ, κε ηελ
θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ, ηελ έιιεηςε θίισλ θαη ηελ αλάγθε επηθνηλσλίαο κε ηελ νηθνγέλεηα:
«Σν θαγεηό (θάζε κέξα ην ίδην)» (Α.7), «Να απνιπκαίλνληαη νη ρώξνη όπνπ θνηκόκαζηε θαη
πεγαίλνπκε ζηελ ηνπαιέηα» (Α.2), «κνπ ιείπνπλ νη θίινη κνπ» (Α.6). Ηδηαίηεξα ε λεπξηθφηεηα
είλαη έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ έθεβνπ αγνξηνχ κέζα ζηε θπιαθή. Παξφια
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απηά, ν έθεβνο αλαγθάδεηαη λα γίλεη αλεθηηθφο γηα λα ππνθέξεη θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο
δσήο κέζα ζηε θπιαθή. Γίλεηαη ππνρσξεηηθφο θαη νδεγείηαη ζε ιχζεηο ζπκβηβαζκνχ. Εεη ζε
ζπλζήθεο εληειψο δηαθνξεηηθέο απφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ: «Με ηελ νηθνγέλεηα ήκνπλ
δηαθνξεηηθόο. Μέζα ζηε θπιαθή ήκνπλ πάιη δηαθνξεηηθόο» (Α.6), «ζηελ νηθνγέλεηα ιίγν πνιύ
πξνζπαζνύλ όινη γηα έλα θνηλό ζθνπό. ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ δελ έλησζα θόβν. ηελ
νηθνγέλεηα θάλνπλ κε ηνλ ηξόπν ηνπο αξθεηά πξάγκαηα γηα λα πεξλάσ θαιά. Κάηη πνπ δελ
ζπκβαίλεη εδώ» (A.4). πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ ηα έθεβα αγφξηα, απηέο νη
θαηαζηάζεηο ηνπο νδεγνχλ ζην λα γίλνληαη απαζή, λα κελ δείρλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα
γίλνληαη κνλαρηθνί θξαηψληαο απνζηάζεηο απφ ηνπο άιινπο θαη, επνκέλσο, λα κελ
εκπηζηεχνληαη θαλέλαλ: «Να κελ δείρλσ ζπλαίζζεκα, 2) λα κελ κνπ θάλνπλ εληύπσζε νη
θαζεκεξηλέο ζπδεηήζεηο, 3) λα θξαηάσ απόζηαζε από ηνπο αλζξώπνπο» (A.4).
Δπηπξφζζεηα, ζην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηεο παξακνλήο ζηε θπιαθή, θπξηαξρεί ην
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θφβνπ ηνπ ζηηγκαηηζκνχ θαη ε επηθχιαμε κε ηελ νπνία ζα ηνπο
αληηκεησπίδνπλ φηαλ απνθπιαθηζζνχλ. Απηά είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ βαξαίλνπλ ζηε
ζχλζεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο κέζα ζηε θπιαθή. Απηφ απεηθνλίδεηαη, ηδηαίηεξα, ζηηο πηζαλέο
κειινληηθέο ζπλαλαζηξνθέο κε άηνκα ηνπ αληίζεηνπ θχινπ: «Να θνβάκαη λα ηελ πιεζηάζσ,
λα κηιήζσ μεθάζαξα θαη λα θνβάκαη ην πσο ζα αληηδξάζεη αλ κάζεη γηα κέλα» (A.19), «σο
πξνο ηελ εκπηζηνζύλε» (Α.7). Απηφο ν θφβνο δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κέζα ζηε θπιαθή
θαη γηα απηφ αθξηβψο δελ κπνξνχλ λα ηνλ απνβάιινπλ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν
ηνπ ραξαθηήξα ηνπο. Δπηπιένλ, ε ηαπηφηεηα ηνπ εθήβνπ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία αγαλάθηεζεο,
ζηελνρψξηαο θαη απνγνήηεπζεο γεληθφηεξα: «Άξλεζε αγάπεο, ζιίςε, απνγνήηεπζε» (Α.1),
«ζηελνρψξηα, πφλν» (Α.12), «απνγνήηεπζε, πίθξα, ζηελνρώξηα» (Α.19). Δπίζεο, εθθξάδνπλ
ζπλαηζζήκαηα «Αγαλάθηεζε, κίζνο πξνο ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα» (A.2) πνπ ηνλ νδήγεζε ζηε
θπιαθή, ζεσξψληαο φηη άδηθα βξίζθεηαη εθεί.
Μέζα ζηε θπιαθή ν έθεβνο κεηαηξέπεηαη ζε έλα άβνπιν άηνκν θαζψο ηνπ αθαηξείηαη
ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο θξηηηθήο ηνπ ζθέςεο θαη ηεο ιήςεο απνθάζεσλ. Σν ζχζηεκα
θξάηεζεο είλαη νξγαλσκέλν θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ δελ δίλεη επθαηξία ζηνπο εθήβνπο λα
αλαπηχμνπλ πιεπξέο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο πνπ απνηεινχζαλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπο πξηλ θπιαθηζζνχλ. Χο θπζηθφ επαθφινπζν είλαη φηη ν έθεβνο έρεη ιίγεο
επθαηξίεο γηα λα νινθιεξψζεη ην ραξαθηήξα θαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, φπσο αξκφδεη ζε έλα
άηνκν ηεο ειηθίαο ηνπ. Σα έθεβα αγφξηα ηεο έξεπλαο καο κάο αλαθέξνπλ φηη παξά ην γεγνλφο
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πσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζηε θπιαθή ππάξρνπλ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο
νπνίεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ, εληνχηνηο, δελ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε
λα ηνπο δψζνπλ ηα ερέγγπα γηα λα εμειίμνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο, φπσο, αληίζηνηρα,
ζπκβαίλεη κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο εθηφο θπιαθήο. Απηφ είλαη έλα ζηνηρείν πνπ καο
ηνλίζζεθε πξνθνξηθά απφ πνιινχο ζπκκεηέρνληεο κεηά ην ηέινο ηεο ζπλέληεπμεο ηνπο θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο ζχληνκεο ζπδήηεζεο ηνπο κε ηνλ ππνθαηλφκελν σο έλα άηππν κέξνο ηεο
δηαδηθαζίαο θιεηζίκαηνο θαη απνρψξεζεο ηνπο απφ ην ρψξν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα
θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ έρεη απνηππσζεί γξαπηά κέζσ θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο απάληεζεο ζηηο
εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.
Οκνίσο, ζηα έθεβα θνξίηζηα νη πξνυπνζέζεηο δεκηνπξγίαο κηαο πξνζσπηθφηεηαο
αληάμηαο θαη ηζνδχλακεο κε απηή ησλ έθεβσλ θνξηηζηψλ πνπ δνπλ εθηφο θπιαθήο δελ είλαη
επλντθέο. ίγνπξα, ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ηαπηφηεηα ησλ έθεβσλ θνξηηζηψλ
θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηε θπιαθή δελ είλαη ίδηα κε απηά ησλ έθεβσλ αγνξηψλ. Απηφ είλαη
θπζηνινγηθφ, αθελφο, ιφγσ ηνπ θχινπ θαη, αθεηέξνπ, εθθξάδεη, θαηά αλαινγία, ηε
δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηαπηφηεηαο έθεβσλ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ, φπσο
παξαηεξνχληαη ζηνπο εθήβνπο εθηφο θπιαθήο.
Σα έθεβα θνξίηζηα ηεο έξεπλάο καο, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη κπιέρηεθαλ κε
εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο αξθεηά αξγφηεξα απφ ηα έθεβα αγφξηα, καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα
φηη είραλ πην έληνλα ηα εξεζίζκαηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ θαη είραλ πεξηζζφηεξν
ελζσκαηψζεη ζηελ ηαπηφηεηά ηνπο ηα ζηνηρεία ηεο πεηζαξρίαο, ηνπ ζεβαζκνχ θαη γεληθφηεξα
αξρψλ θαη θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο: «Καιύηεξα ε νηθνγέλεηα γηαηί καο πξνζέρνπλ καο
κεγάισζαλ θαη πήγακε ζρνιείν θαη καο είπε έλα ηξόπν ζσζηό γηα λα δνπιεύνπκε» (K.7), «ε
νηθνγέλεηα πξνέρεη θαη καο κεγάισζαλ» (Κ.8). Δπνκέλσο, εάλ πξνζζέζνπκε ην ζηνηρείν ηεο
ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο, ήηαλ, πηζαλφλ, πην δχζθνιε ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα ηεο θπιαθήο ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα, θαη απηφ θαίλεηαη λα επηδξάεη θαη ζηε
ζχλζεζε ηεο πξνζσπηθφηεηά ηνπο. Δπηπιένλ, ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα, έρνπλ πην έληνλν ην
αίζζεκα ηεο αδηθίαο φζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο θαζψο ζεσξνχλ φηη νη θπιαθέο ησλ
αγνξηψλ ηνπο πξνζθέξνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο: «Οη ζπλζήθεο θξάηεζεο είλαη θαιύηεξεο
γηα ηα αγόξηα» (Κ.7, Κ.8) . Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αδηθίαο είλαη έλα ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο
ησλ έθεβσλ θνξηηζηψλ πνπ γίλεηαη πνιχ αληηιεπηφ ρσξίο δπζθνιία.

128

ηα θνξίηζηα ε απνπζία ηεο νηθνγέλεηαο δεκηνπξγεί, επηπξφζζεηα, αηζζήκαηα πφλνπ,
ζιίςεο θαη ζηελνρψξηαο. Χο επαθφινπζν, ηα ζηνηρεία ηνπ κίζνπο, ηεο θαθίαο θαη κεγάιεο
λεπξηθφηεηαο εκθαλίδνληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, εκπινπηίδνληαο ηελ πξνζσπηθφηεηα
ηνπο κε αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ηνπο ήηαλ άγλσζηα κέρξη ζήκεξα. ηελ εξψηεζε
ζρεηηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ γελληνχληαη ζηε θπιαθή νη απαληήζεηο πνπ δίλνπλ είλαη
ραξαθηεξηζηηθέο ηεο αξλεηηθήο ηνπο δηάζεζεο: «Μίζνο, θαθία, λεύξα» (K.1), «ςπρνινγηθά
πέθησ πάξα πνιύ. Μνλαμηά. Θιίςε» (Κ.4), «λεύξα, ζηελνρώξηα, έηνηκε λα εθξαγείο γηαηί δελ
είζαη κε ηνπο δηθνύο ζνπ». Γείρλνπλ κηα ηάζε πξνζθφιιεζεο ζε άιιεο ζπγθξαηνχκελεο ηνπο
θαζψο ζε πνζνζηφ 80% (8 απφ 10) επηδεηνχλ λα πξνζθνιιεζνχλ ζε κεγαιχηεξεο
ζπγθξαηνχκελεο ηνπο (Κ1, Κ.2, Κ5, Κ.6, Κ.7, Κ.8, Κ.9, Κ.10). Απηφ, πηζαλφλ, γίλεηαη γηα λα
θαιχςνπλ ην αίζζεκα θελνχ πνπ ηνπο έρεη δεκηνπξγήζεη ε απνπζία νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ:
«Γελ βιέπσ ηνπο γνλείο κνπ θαη δελ έρσ λα αθνπκπήζσ ζε θάπνηνλ» (Κ.5, Κ.6). Παξφια απηά,
δελ παξνπζηάδνπλ αλάινγε ηάζε λα «δεζνχλ» ζπλαηζζεκαηηθά καδί ηνπο. Απηφ νθείιεηαη ζην
γεγνλφο φηη δηαηεξνχλ επηθπιάμεηο, γίλνληαη θαρχπνπηεο θαη, φπσο, ραξαθηεξηζηηθά νη ίδηεο
δειψλνπλ, απνθεχγνπλ λα ηηο εκπηζηεπζνχλ. Δπηπξφζζεηα, ε ηάζε πξνζθφιιεζεο ζπκβαδίδεη
κε ηελ αλάγθε λα ληψζνπλ πξνζηαηεπκέλεο, φπσο ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Σα θνξίηζηα
είλαη απφ ηε θχζε ηνπο επάισηα θαη αδχλακα. Σα ζηνηρεία απηά ηα βξίζθνπκε ζηελ
ηαπηφηεηά ηνπο θαη κέζα ζηε θπιαθή. Μάιηζηα, ην 70% (7 απφ 10) ζεσξεί φηη είλαη πην
επάισηεο ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα ζηηο επηδξάζεηο ηεο θπιαθήο (Κ.1, Κ.2, Κ.4, Κ.7, Κ.8, Κ.9,
Κ.10). Ίζσο, ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά λα δηνγθψλνληαη ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ έρνπλ λα
αληηκεησπίζνπλ κέζα ζηε θπιαθή.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηε θπιαθή ηα έθεβα θνξίηζηα, ιφγσ ηνπ
γεγνλφηνο φηη πξνζαξκφδνληαη πην δχζθνια ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο, γίλνληαη πεξηζζφηεξν
θπληθέο. Γελ εθδειψλνπλ εχθνια ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Σν βαζηθφηεξν πνπ ληψζνπλ είλαη
ηελ αλάγθε, δειψλνληαο ην επζαξζψο, φηη έρνπλ ππνρξέσζε λα απνθπιαθηζζνχλ φζν
γξεγνξφηεξα γίλεηαη γηα λα πάλε λα θξνληίζνπλ ηνπο γνλείο ηνπο (Κ.7, Κ.8). Έλα ζηνηρείν πνπ
πεξηέρεη ε ηαπηφηεηα ηνπο είλαη νη ηχςεηο πνπ αηζζάλνληαη επεηδή δελ κπνξνχλ λα
πξνζθέξνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο. Σαπηφρξνλα, απηφ ζπλνδεχεηαη απφ ηε κεηάλνηα ηνπο γηα
ηεο πξάμεηο ηνπο: «Έρσ κεηαληώζεη. Μνπ ιείπεη ε νηθνγέλεηα κνπ θαη ζέισ λα είκαη καδί ηνπο.
Έρσ κεηαληώζεη γηα ηελ πξάμε» (Κ.6), «θαθό είλαη πνπ δελ έρσ ειεπζεξία θαη ηνπο γνλείο κνπ»
(Κ.7), «ζα βξσ δνπιεηά θαη ζα θξαηάσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ. Θα γίλσ θαιύηεξνο άλζξσπνο θαη
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εξεκήζσ» (Κ.8). Σν γεγνλφο φηη έρνπλ κεηαληψζεη πάξα πνιχ θαίλεηαη εχθνια απφ ηηο
δειψζεηο ηνπο, ζε βαζκφ κάιηζηα πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ησλ αγνξηψλ.
Δπίζεο, ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ θνξηηζηψλ ππάξρεη ην ζηνηρείν ηεο απνγνήηεπζεο
γηα ηελ θαηάιεμή ηνπο. Έρεη ηνληζζεί φηη ηα θνξίηζηα ηεο έξεπλαο καο έρνπλ κπιερηεί ζε
κεγαιχηεξε ειηθία απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ αγνξηψλ κε εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο, νπφηε είλαη
θπζηνινγηθφ λα έρνπλ πεξηζζφηεξε σξηκφηεηα γηα λα θαηαιάβνπλ ηη αθξηβψο έρνπλ θάλεη. Ζ
αληίιεςε απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη πνπ νμχλεη ηελ απνγνήηεπζε ηνπο. Ζ ζθέςε ησλ
θνξηηζηψλ πξνο ηε γξεγνξφηεξε απνθπιάθηζε ηνπο ηηο νδεγεί ζην λα γίλνπλ πνιχ
ππνκνλεηηθέο θαη λα ζπκβηβαζηνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηα αγφξηα ζηελ έιιεηςε δηαθφξσλ
εθνδίσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κέζα ζηε θπιαθή: «Έρσ
κεγαιύηεξε ππνκνλή θαη έρεηο θαλόλεο θαη δελ κπνξείο λα θάλεηο όηη ζέιεηο» (Κ.3).
ηελ ηαπηφηεηα ησλ θνξηηζηψλ, φπσο θαη ησλ αγνξηψλ, επηθξαηεί έληνλνο ν θφβνο ηεο
ελδερφκελεο απφξξηςήο ηνπο, κεηά ηελ απνθπιάθηζε, απφ ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο. Ο
θφβνο απηφο ζρεηίδεηαη κε ηελ πηζαλφηεηα ζηηγκαηηζκνχ ηνπο θαη ηελ πηζαλφηεηα λα ηνπο
αθνινπζεί απηή ε «εηηθέηα» ηεο θπιαθηζκέλεο ζε θάζε κεηέπεηηα πξάμε ηνπο, ηδηαίηεξα ηνλ
πξψην θαηξφ κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπο. Φπζηθά απηφ είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ
παξαηεξείηαη έληνλα θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηε θπιαθή. Χζηφζν, απηφο ν θφβνο, ίζσο, λα
ζρεηίδεηαη θαη κε ην θχιν ηνπο θαη ην γεγνλφο πσο δελ ζα κπνξέζνπλ, κεηά ηελ απνθπιάθηζε,
λα ππεξαζπηζηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζην βαζκφ πνπ ζα ην πεηχρνπλ ηα αγφξηα.
πσο εχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ, ε παξακνλή κέζα ζηε θπιαθή ησλ έθεβσλ αγνξηψλ
θαη θνξηηζηψλ επεξεάδεη πνιχ πεξηζζφηεξν αξλεηηθά ηελ αλάπηπμε ηεο ηαπηφηεηαο απφ φζν
έρεη πξνβιέςεη ν λνκνζέηεο θαη θπζηθά επηηείλεη ηα αξλεηηθά επαθφινπζα ζηελ
πξνζσπηθφηεηα ηνπο πεξηζζφηεξν θαη απφ ηα ζηνηρεία ζσθξνληζκνχ πνπ ζα έπξεπε λα ηνπο
πξνζθέξεη. Γηαηί ν ζσθξνληζκφο δελ επέξρεηαη θαη δελ επηβάιιεηαη κφλν κέζσ δηαθφξσλ
κνξθψλ ηηκσξίαο. Απαηηείηαη θαη ε δηακφξθσζε ζσζηψλ θαη νινθιεξσκέλσλ ραξαθηήξσλ
πνπ εκπεξηέρνπλ ζηνηρεία πνπ ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα λα κπνξέζνπλ νη έθεβνη/εο λα
πξνζαξκνζηνχλ ζηελ θνηλσλία κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπο θαη ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζε πγηήο
θαη λφκηκεο επηινγέο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δσήο ηνπο. Ζ κνξθή ησλ ζσθξνληζηηθψλ
θαηαζηεκάησλ, κέζα απφ ηηο πεξηγξαθέο ησλ εθήβσλ, ζα θαηαιήμεη ζε ηξνρνπέδε ζηα
κειινληηθά ηνπο ζρέδηα θαη ζα απνηειέζεη εκπφδην ζηελ πινπνίεζή ηνπο. Σειηθά, ε απφιπηε
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άπνςε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα εθαξκνγή κεζφδσλ έθηηζεο ηεο πνηλήο εθηφο ησλ θπιαθψλ,
είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζζεί ιεπηνκεξψο θαη ελδειερψο απφ ηνπο
αξκφδηνπο θνξείο.

5.2 Παξάγνληεο ηνπ εγθιεηζκνύ πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ ηαπηόηεηα
ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ.
Παξά ην γεγνλφο φηη, φπσο πξναλαθέξζεθε, νη ζπλζήθεο θξάηεζεο ζηα θαηαζηήκαηα
θξάηεζεο αλειίθσλ αγνξηψλ θαη αλειίθσλ θνξηηζηψλ είλαη δηαθνξεηηθέο, εληνχηνηο,
δηαπηζηψλνπκε φηη ε θαζεκεξηλφηεηα θαη νη ζπλήζεηεο πνπ πξέπεη λα πεξηέρεη ε ζπκπεξηθνξά
ηνπο δελ δηαθέξνπλ πνιχ. Αγφξηα θαη θνξίηζηα ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν
πξφγξακκα χπλνπ, ζίηηζεο, ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ηξφπσλ μνδέκαηνο απηνχ θαζψο θαη πνιιψλ
άιισλ βαζηθψλ ιεπηνκεξεηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο θπιαθήο. Απηφ απφ
κφλν ηνπ αξθεί γηα λα κεηψζεη, ζε βαζκφ εμάιεηςεο, ηηο ειεπζεξίεο πξσηνβνπιηψλ θαη
θηλήζεσλ εληφο ηεο θπιαθήο.
Χο άκεζν επαθφινπζν, νη έθεβνη ράλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ πηπρέο ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ηνπο πνπ ζα ηνπο βνεζνχζαλ λα πξνζαξκνζζνχλ ζηελ θνηλσλία θαζψο
ράλνπλ ηελ επθαηξία λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο/ηηο ππφινηπνπο/εο ζπγθξαηνπκέλνπο/εο κέζα
ζε έλα θιίκα θπζηθήο αιιειεπίδξαζεο. Δλδεηθηηθά, νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο αλαθέξνπλ
ηξφπνπο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο απφ ηνπο νπνίνπο πεγάδνπλ ηα
πξναλαθεξζέληα: «Γηαρσξηζκόο θξαηνπκέλσλ αλά εζληθόηεηα θαη αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ησλ
αδηθεκάησλ» (Α.4), «1) Να έρνπκε όηη ζέινπκε 2) λα κελ καο έρνπλ όπσο καο έρνπλ 3) λα
είκαζηε καδί όινη» (Α.6), «Να κελ θιείλνπλ ηηο πόξηεο ην κεζεκέξη» (Κ.1), «1) λα κελ θιείλνπλ
ην κεζεκέξη 2) λα ππάξρεη θαηαλόεζε από ηνπο ππαιιήινπο» (Κ.2), «λα ζέβνληαη ηνπο
θξαηνπκέλνπο. Να κελ ζπκπεξηθέξνληαη άζρεκα. Π.ρ. λα κελ καο έρνπλ ζαλ ηα πξόβαηα» (Κ.4).
Δπνκέλσο, δελ κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ πνηεο ζπκπεξηθνξέο ηνπο, κέζα ζηα πιαίζηα
κηαο πξφζσπν κε πξφζσπν επαθήο, κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηέο θαη πνηεο λα
απνδνθηκαζζνχλ απφ ηνπο/ηηο άιινπο/εο. Απηφ δελ ζεκαίλεη πσο ζηε δσή έμσ απφ ηε θπιαθή
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δελ ππάξρνπλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί, θαηά αλαινγία, αληίζηνηρνη κε απηνχο πνπ εθαξκφδνληαη
κέζα ζηε θπιαθή. Ζ δηαθνξά είλαη φηη κέζα ζηε θπιαθή δίλεηαη έλα, ηξφπνλ ηηλά, είδνο
«καζεκέλεο ηξνθήο» πνπ αθαηξεί απφ ηνπο εθήβνπο ηε δπλαηφηεηα δνθηκήο θαη πιάλεο, ψζηε
λα αλαθαιχςνπλ απφ κφλνη ηνπο ην ζσζηφ θαη ην ιάζνο, φπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο εθήβνπο πνπ
κεγαιψλνπλ εθηφο θπιαθήο. Απηφ νδεγεί πνιιά ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ησλ έθεβσλ
θξαηνπκέλσλ λα παξακέλνπλ αλελεξγά θαη ζηάζηκα ή λα κελ αλαπηχζζνληαη φπσο ζα
κπνξνχζαλ θαη φπσο ζα έπξεπε.
Παξάιιεια, ε έιιεηςε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ θίισλ δεκηνπξγεί έληνλα αηζζήκαηα
ζπλαηζζεκαηηθήο αλαζθάιεηαο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο απνκφλσζεο. Ζ παξνπζία άιισλ
ζπγθξαηνπκέλσλ ζηνλ ίδην ρψξν, πνπ ππφθεηληαη θαη ππνκέλνπλ ηηο ίδηεο δπζθνιίεο κε
απηνχο/εο, δελ αξθεί γηα λα ηνπο θάλεη λα ληψζνπλ θαιχηεξα θαη λα κπνξέζνπλ λα δεζνχλ
ζπλαηζζεκαηηθά θαηά ηξφπν αληίζηνηρν κε ηα αγαπεκέλα ηνπο πξφζσπα. Απηφ επηθέξεη
αιιαγέο ζηελ ηαπηφηεηά ηνπο αληηθαζηζηψληαο ηα φπνηα ζεηηθά θαη «δεζηά» ζπλαηζζήκαηα
κπνξνχζαλ λα ληψζνπλ γηα άιινπο/εο κε ζηνηρεία αδηαθνξίαο, «παγψκαηνο» θαη απφζπξζεο.
Δπηπξφζζεηα, φπσο, ηδηαίηεξα καο ηνλίδνπλ ηα θνξίηζηα, νη δπζθνιίεο ζηελ απφθηεζε ηεο
ζρεηηθήο άδεηαο γηα λα κπνξέζνπλ λα ηνπο ζπλαληήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπιάθηζεο ηνπο
είλαη αξθεηά δχζθνιε θαη ςπρνθζφξα επηηείλνληαο ηελ έιιεηςε πνπ δεκηνπξγεί ε απνπζία
ηνπο: «Με ρεηξνηεξεύεη πνπ πξέπεη λα θάλσ αίηεζε θαη λα πεξηκέλσ ηελ απάληεζε γηα ην αλ ζα
κνπ επηηξέςνπλ ΄΄ζε ειεύζεξν ΄΄ ηε κεηέξα κνπ» (K.1), «γηα λα αγθαιηάζεηο έλα δηθό ζνπ
άλζξσπν πξέπεη λα θάλεηο αίηεζε θαη λα πεξηκέλεηο λα δερηνύλ θαη άκα ηε δερηνύλ» (K.2).
Δπνκέλσο, ε πξνζσπηθφηεηα ησλ εθήβσλ ζπληίζεηαη κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ δεκηνπξγνχλ
αξλεηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζχλζεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο κε ζηνηρεία πνπ δελ ηαηξηάδνπλ
ζηελ ειηθία ηνπο θαη ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπο.
Δπηπιένλ,

ε

ίδηα

ε

θαζεκεξηλφηεηα

ηεο

θπιαθήο

επηβάιιεη

ζηνπο/ζηηο

θξαηνχκελνπο/εο πνιχ ιίγα εξεζίζκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο εθήβνπο πνπ δηαβηνχλ εθηφο ηεο
θπιαθήο, κε απνηέιεζκα λα κελ έρνπλ φια ηα εθφδηα εθείλα πνπ ηνπο είλαη απαξαίηεηα γηα
λα αλαπηχμνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο. Σα εθφδηα απηά μεθηλάλε απφ ηελ εθπαίδεπζε πνπ
έρνπλ κέζα ζηε θπιαθή, ηα πιηθά θαη νπηηθναθνπζηηθά κέζα πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο, ην
πιήζνο ησλ βηβιίσλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ εγρεηξηδίσλ, φζν θαη αλ γίλεηαη αμηέπαηλε
πξνζπάζεηα απφ ηνπο ππεπζχλνπο, είλαη αηζζεηά ιηγφηεξα απφ απηά ζηα νπνία έρνπλ
πξφζβαζε νη έθεβνη εθηφο θπιαθήο. Δπίζεο, ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ειεθηξνληθψλ κέζσλ,
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φπσο ηεο ηειεφξαζεο, ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, γίλεηαη
ζπγθεθξηκέλεο ψξεο ηεο εκέξαο θαη γηα πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα. Δπνκέλσο, δελ
κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ πξάγκαηα θαη ζηνηρεία ηα νπνία, πηζαλφλ, λα ηνπο πξνθαινχζαλ ην
ελδηαθέξνλ λα ηα δηεξεπλήζνπλ θαη λα αλαθαιχςνπλ πιεπξέο ηνπ ραξαθηήξα ηνπο πνπ έσο
ηψξα δελ ήμεξαλ φηη ηηο έρνπλ θαη δελ ηηο είραλ δεη.
Χζηφζν, νη ζπλζήθεο θξάηεζεο θαη ε αίζζεζε πνπ έρνπλ νη έθεβνη, φηη ε παξακνλή
ζηε θπιαθή ζηνρεχεη πεξηζζφηεξν ζηελ ηηκσξία ηεο αμηφπνηλεο πξάμεο ηνπο παξά ζην
ζσθξνληζκφ ηνπο, επηθέξνπλ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία δελ ηαηξηάδνπλ ζηελ ειηθία
ηνπο θαη, ζε θακία πεξίπησζε, δελ εκθαλίδνπλ νη ζπλνκήιηθνη ηνπο εθηφο θπιαθήο. Οη
ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλάο καο κάο αλέθεξαλ φηη, πιένλ, βιέπνπλ ηα δεδνκέλα πνπ
επηθξαηνχλ εθηφο θπιαθήο ρεηξφηεξα απφ φηη πξηλ θαη φηη ε θαζεκεξηλή επαθή κε άηνκα πνπ
έρνπλ ζρέζε κε ηελ παξαλνκία κφλν ρεηξφηεξν κπνξεί λα ηνπο θάλεη: «Μαο θάλεη λα βιέπνπκε
ηα έμσ ρεηξόηεξα» (Α.6), «ζε θάλνπλ ρεηξόηεξν γηαηί κπνξεί λα επεξεαζηείο από ηξίηνπο θαη λα
βάιεηο δηάθνξα ζην κπαιό ζνπ» (Α.19). πλεπψο, αλαγθάδνληαη λα θξαηνχλ απνζηάζεηο απφ
ηνπο άιινπο/εο ζπγθξαηνπκέλνπο/εο, λα κελ δείρλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα
απνθεχγνπλ λα εκπηζηεπηνχλ θάπνηνλ/α: «1)Να κελ δείρλσ ζπλαίζζεκα, 2)λα κελ κνπ θάλνπλ
εληύπσζε νη θαζεκεξηλέο ζπδεηήζεηο, 3)λα θξαηάσ απόζηαζε από ηνπο αλζξώπνπο» (Α.4), «όηη
όηαλ γίλεηαη θάηη πνπ ζα έρεη ζρέζε κε θάπνηνλ από ηε θπιαθή ζα ηνλ ζπκάκαη» (Α.19), «1) δελ
ζα ππάξρεη εκπηζηνζύλε ζε θαλέλα, 2) δελ ζα ζέισ λα θάλσ παξέα κε θαλέλα» (Κ.2).
Αγφξηα θαη θνξίηζηα αλαγθάδνληαη λα γίλνπλ πην ζθιεξνί/εο γηα λα αληαπεμέιζνπλ
ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο κε απνηέιεζκα λα έρνπλ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, απμεκέλε έληαζε
θαη κεησκέλε ππνκνλή: «1) κε έρεη θάλεη πνιύ ζθιεξό

άλζξσπν, 2) δελ έρσ θαζόινπ

ππνκνλή» (Κ.2). Δπηπιένλ, αξρίδνπλ λα εθδειψλνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο άξλεζε
λα αγαπήζνπλ θαη λα αγαπεζνχλ, ζιίςε, απνγνήηεπζε, απειπηζία, ιχπε, ζηελνρψξηα,
αγαλάθηεζε, κίζνο, θαθία: «Άξλεζε αγάπεο, ζιίςε, απνγνήηεπζε» (Α.1), «ζηελνρψξηα, πφλν»
(Α.12), «απνγνήηεπζε, πίθξα, ζηελνρώξηα» (Α.19), «κίζνο, θαθία, λεύξα» (K.1), «ςπρνινγηθά
πέθησ πάξα πνιύ. Μνλαμηά. Θιίςε» (Κ.4), «λεύξα, ζηελνρώξηα, έηνηκε λα εθξαγείο γηαηί δελ
είζαη κε ηνπο δηθνύο ζνπ».
ίγνπξα, πάλησο, ην ζηνηρείν πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά, ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, ηελ
ηαπηφηεηα ησλ εθήβσλ είλαη ην γεγνλφο ηνπ ζηηγκαηηζκνχ πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξακνλή ζε
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θάπνην θαηάζηεκα θξάηεζεο: «Γελ ζα βξσ δνπιεηά εύθνια θαη όηη νη θίινη κνπ ζα κε θάλνπλ
πέξα» (Α.6), «ζα θνβάκαη λα θάλσ κηα πξάμε πνπ έρεη νδεγήζεη θάπνην παηδί ζηε θπιαθή»
(Α.19), «δελ ζα ππάξρεη εκπηζηνζύλε ζε θαλέλα» (Κ.2). Οη έθεβνη κεηά ηελ απνθπιάθηζε ηνπο
είλαη αξθεηά πηζαλφ λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν κε ηέηνην ηξφπν πνπ ηνπο
νδεγεί ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ ηαηξηάδνπλ κε ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο θαη ην ραξαθηήξα
ηνπο θαη νη νπνίεο απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ πξνζπάζεηα επαλέληαμεο ηνπο ζηελ θνηλσλία
θαη ζηελ πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο.
Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα γίλεη κηα δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηεο θαηαδηθαζηηθήο
απφθαζε ελφο δηθαζηεξίνπ εηο βάξνο θάπνηνπ/αο εθήβνπ/εο θαη ηεο παξακνλήο ελφο/κηαο
εθήβνπ/εο ζε έλα θαηάζηεκα θξάηεζεο σο επαθφινπζν ηεο αλσηέξσ θαηαδηθαζηηθήο
απφθαζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη κε βάζε ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα καο, ν ζηηγκαηηζκφο ησλ εθήβσλ πξνέξρεηαη, αθξηβψο, απφ ηνλ εγθιεηζκφ
ζην θαηάζηεκα θξάηεζεο. Δπίζεο, παξαηεξείηαη ην νμχκσξν ζηνηρείν, φηη ε ρξνληθή δηάξθεηα
ηνπ εγθιεηζκνχ κπνξεί λα κεηψζεη ή λα απμήζεη ην κέγεζνο ηνπ ζηηγκαηηζκνχ. Αξηηφηεξν θαη
ινγηθφηεξν ζα ήηαλ νη έθεβνη λα θξίλνληαλ, απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν, κε βάζε ην
είδνο θαη ηε βαξχηεηα ηνπ αδηθήκαηνο γηα ην νπνίν έρνπλ θαηαδηθαζζεί. Απηφ ην ρσξίο
νπζηαζηηθή επεμήγεζε δεδνκέλν επαλαθέξεη ζην πξνζθήλην ηελ αλάγθε εχξεζεο ηξφπσλ
αληηθαηάζηαζεο ησλ ζηεξεηηθψλ ηεο ειεπζεξίαο πνηλψλ κε πνηλέο πνπ ζα εζηηάδνπλ
πεξηζζφηεξν ζην ζσθξνληζκφ ησλ εθήβσλ θαη φρη ζηελ «παξαδεηγκαηηθή» ηηκσξία ηνπο.
ηελ έξεπλα καο νη ζπκκεηέρνληεο ηφληζαλ έληνλα απηή ηελ αλάγθε θαη κάιηζηα,
πξφηεηλαλ ζπγθεθξηκέλεο ιχζεηο κε επηθξαηέζηεξε ζε πνζνζηφ 73,3% (22 απφ 30) κεηαμχ
φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηελ παξνρή εξγαζίαο ζε θάπνην θνηλσθειέο ίδξπκα ή ππεξεζία
(Α.1, Α.2, Α.4, Α.5, Α.6, Α.7, Α.8, Α.9, Α.10, Α.12, Α.13, Α.14, Α.19, Κ.1, Κ.2, Κ.3, Κ.4,
Κ.6, Κ.7, Κ.8, Κ.9, Κ.10). Δθφζνλ πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε αιιαγή ζην είδνο ησλ πνηλψλ, νη
αλήιηθνη παξαβάηεο ζα απνθχγνπλ ηελ νπνηαζδήπνηε κνξθήο απνκφλσζε θαη ζηηγκαηηζκφ
απφ ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο θαζψο ζα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ βνήζεηα θαη ζηήξημε ζε
αλζξψπνπο πνπ ηνπο έρνπλ αλάγθε. Δπνκέλσο, απηή ε πξφζσπν κε πξφζσπν επαθή καδί ηνπο
ζα ηνπο δψζεη ηελ επθαηξία λα ηνπο γλσξίζνπλ θαιχηεξα θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ γίλνπλ
ρξήζηκνη, ιφγσ ηεο πξνζθνξάο ηνπο, ε θνηλσλία ζα ηνπο θξίλεη ζεηηθά θαη ζα ηνπο απνδερζεί
ζαλ ηζφηηκνπο κε ηνπο ππνινίπνπο. Χζηφζν, θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εθήβνπο απηέο νη
αιιαγέο κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ επνηθνδνκεηηθέο γηα ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ιάζνπο πνπ
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έθαλαλ θαη ηνπο νδήγεζε ζηε δηάπξαμε ηεο αμηφπνηλεο πξάμεο. Απηφο ζα είλαη ν νπζηαζηηθφο
ζσθξνληζκφο ηνπο. Δπηπιένλ, ζα ηνπο δνζεί ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θαη ζχλζεζεο πηπρψλ
ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο, ελ αληηζέζε, κε ηηο πνηλέο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο.
Ο ζηηγκαηηζκφο, εθφζνλ παξακείλεη, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε ηε κνξθή κηαο
«απηνεθπιεξνχκελεο πξνθεηείαο», ε νπνία ζηελ νπζία δελ ζα επηηξέςεη ζηνλ/ζηελ έθεβν/ε
λα αλαπηχμεη κηα νινθιεξσκέλε πξνζσπηθφηεηα, φπσο απηφο/ε ζεσξεί φηη ηνπ/ηεο ηαηξηάδεη
ζχκθσλα κε ηα δηθά ηνπ/ηεο «ζέισ», αιιά ζα επηδξάζεη αλαζηαιηηθά θαη αξλεηηθά,
νδεγψληαο ηνλ/ελ έθεβν/ε λα ζπκπεξηθεξζεί κε ηξφπν πνπ ζα επαλαιακβάλεη ή, αθφκε
ρεηξφηεξα, ζα επηβεβαηψλεη ηε ζρέζε ηνπ/εο κε ηηο παξάλνκεο πξάμεηο πνπ ηνλ/ελ έζηεηιε,
αξρηθά, ζηε θπιαθή. ηελ πεξίπησζε απηή, νπνηαδήπνηε ζεηηθή ζπκπεξηθνξά απφ ηε κεξηά
ησλ εθήβσλ ζα εθιεθζεί απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν σο κηα εμαίξεζε ή αλαιακπή ζηνλ θαθφ
ηνπ ραξαθηήξα θαη νπνηαδήπνηε αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά, πνπ κπνξεί λα είλαη ηπραία, σο
επαιήζεπζε ηεο αλσηέξσ «απηνεθπιεξνχκελεο πξνθεηείαο». πλέπεηα απηνχ είλαη ε
επαθφινπζε θαη αλακελφκελε απνγνήηεπζε θαη απφζπξζε ηνπ/εο εθήβνπ/εο απφ θάζε
πξνζπάζεηα λα απνδείμεη φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπ πξνζάπηνπλ δελ απνηεινχλ ηα
πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ/εο.

5.3

Παξάγνληεο πνπ θάλνπλ ηα αγόξηα θαη ηα θνξίηζηα λα ζέινπλ λα

θάλνπλ ηε ζεηηθή αιιαγή
Σα έθεβα αγφξηα θαη θνξίηζηα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα καο κάο κεηέθεξαλ κηα
αίζζεζε έληνλεο επηζπκίαο λα κπνξνχζαλ λα αιιάμνπλ ηελ θαηάζηαζε πνπ ηνπο νδήγεζε ζηε
θπιαθή. Δπεηδή, φκσο, απηφ δελ γίλεηαη, επηδηψθνπλ λα αιιάμνπλ ηα δεδνκέλα απφ εδψ θαη
πέξα δείρλνληαο φηη έρνπλ κεηαληψζεη γηα ην πεξηερφκελν ησλ παξάλνκσλ πξάμεσλ ηνπο θαη
ηε δηάζεζε λα κελ βηψζνπλ μαλά απηέο ηηο θαηαζηάζεηο: «Να κελ μαλαθάλσ ηα ίδηα» (Α.8,
Α.9, Α.10, Α.12, Α.13, Α.14), «δελ ζέισ λα θάλσ ηα ίδηα ιάζε» (Α.7), «ζα πξνζπαζήζσ λα
μαλαθηηάμσ ηηο ζρέζεηο πνπ είρα κε άηνκα πνπ είλαη εθηόο ρξήζεο» (Α.4), «έρσ κεηαληώζεη.
Μνπ ιείπεη ε νηθνγέλεηά κνπ θαη ζέισ λα είκαη καδί ηνπο» (Κ.6), «ζα βξσ δνπιεηά θαη ζα
θξαηάσ ηνπο γνλείο κνπ. Θα γίλσ θαιύηεξνο άλζξσπνο» (Κ.7, Κ.8). Απηφ απφ κφλν ηνπ είλαη
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έλαο παξάγνληαο πνπ εκθαλίδεη αγφξηα θαη θνξίηζηα, γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο, λα ζέινπλ λα
θάλνπλ ηε ζεηηθή αιιαγή.
Σα αγφξηα ληψζνπλ, πεξηζζφηεξν, ηελ αλάγθε λα αλαιάβνπλ επζχλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
εμεχξεζε εξγαζίαο πνπ ζα ηνπο νδεγήζεη, παξάιιεια, πέξα ηεο ζσκαηηθήο, θαη ζηελ
πλεπκαηηθή άλδξσζή ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη απαληήζεηο ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα λα
πεξηγξάςνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ ξφιν πνπ ζα ήζειαλ λα έρνπλ ζηελ θνηλσλία
φηαλ απνθπιαθηζζνχλ: «Να εξγαζηώ θαη λα είκαη απηόλνκνο γηα αξρή» (Α.4), «κηα θαιή
δνπιεηά, αξγόηεξα νηθνγέλεηα. Με ιίγα ιεθηά λα πεξλάσ θαη λόκηκα» (Α.19). Αληίζεηα, ηα
θνξίηζηα ληψζνπλ ηελ αλάγθε λα πξνζθέξνπλ θξνληίδα θαη ζηήξηγκα ζηνπο γνλείο θαη ηελ
νηθνγέλεηά ηνπο σο αληαπφδνζε γηα φζα ηνπο έρνπλ πξνζθέξεη φια απηά ηα ρξφληα: «ζα ήζεια
λα πάσ πξώηα από όια ζηελ νηθνγέλεηά κνπ» (Κ.1), «νη γνλείο κνπ είλαη άξξσζηνη θαη είλαη ε
ζεηξά κνπ λα ηνπο πξνζέμσ» (Κ.7), «λα πξνζέρσ ηελ νηθνγέλεηα» (Κ.8). Σφζν ζηα αγφξηα φζν
θαη ζηα θνξίηζηα ηεο έξεπλάο καο παξαηεξείηαη κία ηδηαίηεξε ηαχηηζε κε ηηο επζχλεο θαη
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην θχιν ηνπο. Απηή ε πξνζπάζεηα ηνπο είλαη έλαο
ζεκαληηθφο ιφγνο πνπ ηνπο/ηηο θάλεη λα ζέινπλ ηε ζεηηθή αιιαγή.
Δπηπξφζζεηα, έλαο αθφκε ιφγνο πνπ, πηζαλφλ, λα ζπλεηέιεζε ψζηε λα επηδεηνχλ ηε
ζεηηθή αιιαγή, κέζσ ηεο ηαχηηζήο ηνπο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θχινπ ηνπο, είλαη ε ζέιεζε
ηνπο λα δψζνπλ ραξά θαη επραξίζηεζε ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο σο αληηζηάζκηζκα γηα ηελ
απνγνήηεπζε θαη ηελ ηαιαηπσξία πνπ ηνπο είραλ δψζεη κε ηηο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηέο
ηνπο. Ζ έιιεηςε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη ε ακέξηζηε ζηήξημε πνπ είραλ θαηά ην δηάζηεκα ηεο
θπιάθηζήο ηνπο έπαηδε θαηαιπηηθφ παξάγνληα ζηελ απφθαζή ηνπο απηή. Αγφξηα θαη θνξίηζηα
εθηίκεζαλ ηελ αμία ηεο χπαξμήο ηνπο. Ηδηαίηεξα γηα ηα θνξίηζηα, πνπ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο
είλαη πην αδχλακα θαη ρξεηάδνληαη θάπνηνλ λα ηνπο πξνζηαηεχεη, δείρλνπλ λα εθηίκεζαλ
πεξηζζφηεξν ηελ αζθάιεηα θαη ηελ δεζηαζηά ηνπ νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ.
Παξάιιεια, έλαο ζνβαξφο παξάγνληαο πνπ θάλεη ηνπο/ηηο έθεβνπο/εο λα ζέινπλ ηε
ζεηηθή αιιαγή είλαη ε έιιεηςε ρψξσλ, ειεπζεξηψλ θαη πξσηνβνπιηψλ κε ηηο νπνίεο ηνπο
αλαγθάδεη ην ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα λα δνπλ. Απηφ είλαη ζηνηρείν πνπ επεξεάδεη
πεξηζζφηεξν ηα έθεβα αγφξηα, γηαηί ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο θαη πηζαλφλ θαη ηνπ ηξφπνπ
δηαπαηδαγψγεζεο ηνπο, ζέινπλ λα ληψζνπλ φηη έρνπλ ηνλ έιεγρν ησλ θηλήζεσλ ηνπο: «ιόγσ
έιιεηςεο ρώξνπ ππάξρεη εθλεπξηζκόο θαη κπνξεί λα ηζαθσζείο» (Α.4), «δελ έρσ ηελ ειεπζεξία
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κνπ» (Κ.2). Απηφ ηνπο εμαζθαιίδεη κεγαιχηεξε αίζζεζε δχλακεο έλαληη ησλ άιισλ
αλζξψπσλ θαη κεγαιχηεξεο απηνεθηίκεζεο θαη απηνπεπνίζεζεο. Μέζα ζηε θπιαθή εάλ
θάπνηνο/α αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο πνπ αληηπαξέξρνληαη θαη παξαβηάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο
κπνξεί λα ηνπ/ηεο επηβιεζεί θάπνηαο κνξθήο ηηκσξία. Ζ ηνπνζέηεζε κέζα ζε «θαινχπη»
είλαη, επνκέλσο, ηδηαίηεξα «αζθπθηηθή» γηα ηα έθεβα αγφξα. Δάλ πξνζζέζνπκε πέξαλ ηεο
ελζνπζηψδνπο θαη αλήζπρεο θχζεο ηνπο θαη ηε δσληάληα θαη δσεξή δηάζεζε πνπ πεγάδεη απφ
ην λεαξφ ηεο ειηθίαο ηνπο, ηφηε γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ γηαηί απηφο απνηειεί ζνβαξφ
παξάγνληα γηα ζεηηθή αιιαγή. Χζηφζν, γηα ηα θνξίηζηα απηφο είλαη παξάγνληαο γηα ζεηηθή
αιιαγή αιιά φρη ηφζν ζνβαξφο φζν γηα ηα αγφξηα γηαηί ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη αξρίδνπλ θαη
αλεμαξηεηνπνηνχληαη ζε κεγαιχηεξε ειηθία ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα, δελ έρνπλ αξρίζεη απφ ηελ
ειηθία ηεο εθεβείαο λα αλαιακβάλνπλ ηφζεο πνιιέο πξσηνβνπιίεο νχησο ψζηε λα απνηειεί
απηφ έλα ζηνηρείν πνπ ηνπο ιείπεη θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηε θπιαθή.
Δπίζεο, νη έθεβνη ηεο έξεπλάο καο δείρλνπλ φηη έρνπλ αξρίζεη λα εθηηκνχλ ηηο
ζπλζήθεο πνπ δηαβηνχζαλ κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην, ιφγσ ηεο παξακνλήο ηνπο ζηε
θπιαθή. πσο ηνλίδνπλ νη ζπκκεηέρνληέο καο, ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ
ζπλζεθψλ δηαβίσζεο κέζα ζηε θπιαθή θαη ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην: «Μαγεηξεύεηο ν ίδηνο,
πιέλεηο ν ίδηνο θαη θνηκάζαη κόλνο (ην ρεηξόηεξν)» (Α.2), «ζηελ νηθνγέλεηα ιίγν πνιύ
πξνζπαζνύλ όινη γηα έλα θνηλό ζθνπό. ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ δελ έλησζα θόβν. ηελ
νηθνγέλεηα θάλνπλ κε ηνλ ηξόπν ηνπο αξθεηά πξάγκαηα γηα λα πεξλάσ θαιά. Κάηη πνπ δελ
ζπκβαίλεη εδώ» (Α.4), «όηη πξέπεη λα πιύλσ ηα ξνύρα κνπ θαη λα θαζαξίζσ ην θειί κνπ, λα
πιύλσ ηα πηάηα κνπ θαη λα θνπκάλην ώζηε λα έρσ ηα απαξαίηεηα ζακπνπάλ, ραξηί πγεία,
ηζηγάξα» (Α.19), «ηεξάζηηα. Γελ βιέπσ ηνπο γνλείο κνπ θαη δελ έρσ λα αθνπκπήζσ ζε
θάπνηνλ» (Κ.5), «θαιύηεξα ε νηθνγέλεηα γηαηί καο πξνζέρνπλ καο κεγάισζαλ θαη πήγακε
ζρνιείν θαη καο είπε έλα ηξόπν ζσζηό γηα λα δνπιεύνπκε» (Κ.7). Σα δεηήκαηα απηά αθνξνχλ
ζέκαηα πξσηεχνπζαο φζν θαη δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο. Ζ πνζφηεηα θαη ην κέγεζνο απηψλ
ησλ δηαθνξψλ απνηειεί έλα επηπιένλ θίλεηξν γηα ηνπο εθήβνπο πξνο ηε ζεηηθή αιιαγή. Απηφ
ηνπο θάλεη λα ζθέθηνληαη πεξηζζφηεξν ηα ιάζε πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζε απηή ηελ θαηάζηαζε,
λα κεηαληψλνπλ θαη λα κελ επηζπκνχλ λα ηα επαλαιάβνπλ ζην κέιινλ. Γηαθνξεηηθά
γλσξίδνπλ πσο εάλ ζπλερίζνπλ λα αζρνινχληαη κε παξάλνκεο πξάμεηο ζα βξεζνχλ μαλά ζηηο
ίδηεο ζέζεηο. Παξά ην γεγνλφο φηη ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο ηνπο θχζεο, αγφξηα θαη θνξίηζηα
δηαπαηδαγσγνχληαη θαη κεγαιψλνπλ αιιηψηηθα, εληνχηνηο, απηφο είλαη έλαο παξάγνληα πνπ
κπνξεί λα επεξεάζεη θαηαιπηηθά ζηνλ ίδην βαζκφ ηφζν ηα αγφξηα φζν θαη ηα θνξίηζηα.
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Χζηφζν, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη κέζα ζην πεξηερφκελν ηεο έθθξαζεο
«ζπλζήθεο δηαβίσζεο» ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ε απνπζία ησλ θίισλ θαζψο θαη ηα
άηνκα ηνπ αληίζεηνπ θχινπ. Μέζα ζηε θπιαθή νη θηιίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη είλαη, ζπλήζσο,
κε εκεξνκελία ιήμεο κέρξη ηελ απνθπιάθηζε, ρσξίο ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν θαη ρσξίο λα
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο αθνχ ηα άηνκα είλαη ζπγθεθξηκέλα. Δπηπξφζζεηα, ζηελ
εθεβεία αξρίδεη ζηγά ζηγά ε ελαζρφιεζε θαη νη πην ζηελέο παξέεο κε άηνκα ηνπ αληίζεην
θχινπ. Δπεηδή ππάξρνπλ μερσξηζηά θαηαζηήκαηα θξάηεζεο αλάινγα κε ην θχιν, απηφ δελ
είλαη δπλαηφ, κε ζπλέπεηα λα επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε ςπρνινγηθή δηάζεζε ησλ εθήβσλ θαηά
ηελ παξακνλή ηνπο ζηε θπιαθή θαη λα απμάλνληαη νη δπζθνιίεο δεκηνπξγίαο κειινληηθψλ
ζρέζεσλ κε άηνκα ηνπ αληίζεηνπ θχινπ: «Ξερλάσ πσο λα πξνζεγγίζσ κηα θνπέια» (Α.4), «λα
θνβάκαη λα ηελ πιεζηάζσ, λα κηιήζσ μεθάζαξα θαη λα θνβάκαη ην πσο ην πσο ζα αληηδξάζεη
αλ κάζεη γηα κέλα» (Α.19). Ζ εκπεηξία ηεο δηαβίσζεο, απνθιεηζηηθά, κε άηνκα ηνπ ίδηνπ
θχινπ είλαη παξάγνληαο ηθαλφο λα ηνπο/ηηο απνηξέςεη απφ πηζαλέο κειινληηθέο ελαζρνιήζεηο
κε παξάλνκεο πξάμεηο πνπ ζα ηνπο/ηηο νδεγήζνπλ ζε ίδηεο ζπλζήθεο θξάηεζεο.
Παξάιιεια, ε παξακνλή ζηε θπιαθή έδσζε, ίζσο θάπνην ρξφλν, γηα λα ζθεθζνχλ
ζνβαξά θαη λα θαηαζηαιάμνπλ ζε ζεκαληηθέο απνθάζεηο γηα ην κέιινλ ηνπο κεηά ηελ
απνθπιάθηζή ηνπο: «Έρσ απνθαζίζεη λα ηειεηώζσ ην ζρνιείν θαη όηαλ απνθπιαθηζηώ» (Α.6),
«έλα θαιύηεξν κέιινλ καθξηά από ηε θπιαθή θαη ηηο θαθέο παξέεο» (Α.7), «δε κπνξώ λα
ζπληεξνύκε άιιν από ηνπο γνλείο κνπ» (Α.19), «όηαλ βγσ ζέισ λα ζπλερίζσ ηηο ζπνπδέο κνπ»
(Κ.2), «ζέισ λα είκαη αλεμάξηεηε θαη λα θάλσ ηε δσή κνπ» (Κ.9). Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη
θαη ζηνλ πξναλαθεξζέληα παξάγνληα φηη, ίζσο λα έδσζαλ κεγαιχηεξε αμία ζε πξάγκαηα πνπ
πξηλ ηε θπιάθηζή ηνπο δελ ηα εθηίκεζαλ φζν ζα έπξεπε. ινη νη έθεβνη, αγφξηα θαη θνξίηζηα,
νλεηξεχνληαη κηα θαιχηεξε πξαγκαηηθφηεηα γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο. Απηφ απνηειεί ηζρπξφ
θίλεηξν γηα λα ηνπο θαηεπζχλεη πξνο κηα ζεηηθή αιιαγή. ινη δείρλνπλ λα έρνπλ ζρεδηάζεη
έλα πξννξηζκφ γηα ην κέιινλ κεηά ηελ απνθπιάθηζε ηνπο: «Καιόο ζύδπγνο, ζύληξνθνο, θαιόο
παηέξαο» (Α.2), «δνπιεηά, θαιύηεξε δσή, θαιύηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο» (Α.7), «ζα ήζεια λα
έρσ αγάπε θαη παηδηά θαη λα είκαη επηπρηζκέλε» (Κ.1), «ζέισ λα έρσ παηδηά θαη έλα ζπίηη. Όρη
πνιπηέιεηεο» (Κ.5).
Ζ αηηηνιφγεζε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηα πιάλα ηνπο καο θαλεξψλεη φηη έρνπλ ιάβεη
ππφςε ηνπο ηα δεδνκέλα πνπ ζα έρεη θαζέλαο/κηα, φπσο, ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα γηα
ζπνπδέο, ηελ αλάγθε άκεζεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο γηα ηε ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηάο
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ηνπο θαη άιια. Ζ δηαδηθαζία απηή ησλ κειινληηθψλ ζρεδίσλ θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη καο θαλεξψλεη, επίζεο, θαη κηα πξψτκε έλδεημε σξηκφηεηαο θαη φρη
απνθάζεσλ ζηηγκηαίνπ ελζνπζηαζκνχ, ζηνηρείν πνπ καο δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε πσο νη
έθεβνη/εο ηεο έξεπλάο καο, ηνπιάρηζηνλ, ζέινπλ θαη ζα επηδηψμνπλ λα θάλνπλ πξάμε ηα
ιεγφκελα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο.
Σέινο, αθήζακε, επίηεδεο, ηειεπηαίν ηνλ πην ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ σζεί ηα έθεβα
αγφξηα θαη θνξίηζηα πξνο ηε ζεηηθή αιιαγή γηα λα ηνλίζνπκε πεξηζζφηεξν ηελ αμία ηνπ.
Απηφο δελ είλαη άιινο απφ ηελ αίζζεζε ειεπζεξίαο. Ζ ειεπζεξία είλαη, ίζσο, ην πην πνιχηηκν
αγαζφ πνπ κπνξεί λα απνθηήζεη έλαο άλζξσπνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Μφλν
απηνί/εο πνπ ην έρνπλ ζηεξεζεί, ιφγσ ηεο θπιάθηζήο ηνπο, κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ηελ αμία
ηνπ. ινη νη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο καο ηνλίδνπλ ηε ζέιεζε θαη, ηαπηφρξνλα, ηελ αλάγθε
ηνπο λα ληψζνπλ μαλά ειεχζεξνη. Διεχζεξνη λα απνθαζίδνπλ γηα ηελ ψξα αθχπληζεο,
θαγεηνχ θαη χπλνπ, ειεχζεξνη λα απνθαζίδνπλ πνπ ζα πάλε, ηη ζα πνπλ θαη ηη ζα θάλνπλ αιιά
θαη κε πνηνλ/α: «Κνηλσθειέο εξγαζία ζε θάπνην ηκήκα θαη ζε πξνγξάκκαηα λαξθσηηθώλ γηα λα
κελ θάζνληαη θπιαθή» (Α.1), «κνπ ιείπεη ε νηθνγέλεηά κνπ, κνπ ιείπνπλ νη θίινη κνπ» (Α.6),
«δελ έρνπκε ηα παηδηά καο», (Α.7), «πάκε ζηελ εθθιεζία όπνηε καο θσλάμνπλ» (Κ.1), «δελ έρσ
ηελ ειεπζεξία κνπ» (Κ.2), «θαθό είλαη πνπ δελ έρσ ειεπζεξία» (Κ.7, Κ.8). Δάλ ρξεηαδφηαλ, απφ
ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, λα μερσξίζνπκε έλα κφλν ιφγν γηα ηνλ νπνίν ζα
κπνξνχζακε λα ηνπο εκπηζηεπζνχκε φηη δελ πξφθεηηαη λα κπιερηνχλ μαλά κε παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο ζα ήηαλ, αθξηβψο, απηφο. Ζ δίςα γηα ειεπζεξία θαη ν θφβνο κηαο αθφκε
ζηέξεζήο ηεο.
Δίλαη πνιχ δχζθνιν γηα έλαλ/κία έθεβν/ε ζηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο πνπ αξρίδεη ζηγά
ζηγά ε απνγαιάθηηζε απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη μεθηλάεη λα αλαθαιχπηεη ηηο νκνξθηέο ηεο δσήο,
κηα απφθαζε ελφο δηθαζηεξίνπ λα ηνπο αθαηξεί απηφ ην δηθαίσκα. Σν κέγεζνο ηεο απψιεηαο
είλαη αθφκε κεγαιχηεξν εάλ αλαινγηζζνχκε φηη απηφ ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πην
επαίζζεηεο πεξηφδνπ ζηε δσή ηνπο, φπνπ αθφκα δελ έρνπλ αλαπηχμεη ηελ σξηκφηεηα, γηα λα
αληηκεησπίζνπλ φζν γίλεηαη πην ςχρξαηκα θαη αλψδπλα απηή ηελ θαηάζηαζε.
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5.4 Γηαθνξά κεηαμύ αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ
Απφ ηε ζηηγκή πνπ αλαθεξφκαζηε ζε αγφξηα θαη θνξίηζηα, ηδηαίηεξα ηεο εθεβηθήο
ειηθίαο, δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα λα κελ ζπλαληήζνπκε δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, ζε φπνηα
θαηάζηαζε θαη αλ ζειήζνπκε λα ηνπο ζπγθξίλνπκε. Απηφ είλαη θάηη πνπ δελ αιιάδεη ζηελ
πεξίπησζε ησλ έθεβσλ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο θπιαθέο. Αξρηθά, ρσξίο
λα ρξεηαζηεί δεχηεξε ζθέςε, ε πξψηε δηαθνξά έγθεηηαη ζηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ
θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο πνπ ζπλεπάγεηαη κηα αλφκνηα θαζεκεξηλφηεηα ζε φια ηα επίπεδα. Ζ
αλφκνηα θαζεκεξηλφηεηα, εθηφο απφ ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο κέζα ζηε
θπιαθή, πεξηιακβάλεη ην δηαθνξεηηθφ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ίδηνη/εο έθεβνη/εο ην
εγθιεηζκφ ηνπο ζηε θπιαθή θαζψο θαη ην δηαθνξεηηθφ ηξφπν πνπ νη θχιαθεο
ζπκπεξηθέξνληαη ζηνπο εθήβνπο αλάινγα κε ην θχιν ηνπο. Γελ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη θάπνηνπ
είδνπο κεξνιεςία απφ ηε κεξηά ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο φζνλ αθνξά ην θχιν αιιά,
πηζαλφλ, ε ίδηα θαηάζηαζε λα εθιακβάλεηαη αιιηψηηθα θαη λα δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο ζηνπο/ζηηο έθεβνπο/εο.
Απηφ απνηππψλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζηελ εηθφλα πνπ έρνπλ νη έθεβνη/εο ζην θαηά
πφζν είλαη νη ίδηεο νη ζπλζήθεο θξάηεζεο ζηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα αγνξηψλ θαη
θνξηηζηψλ. Σν 83,3% (25 απφ 30) ησλ εθήβσλ ζεσξεί φηη νη ζπλζήθεο θξάηεζεο είλαη
δηαθνξεηηθέο. ηελ νπζία κφλν έλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζεσξεί φηη νη ζπλζήθεο
θξάηεζεο είλαη ίδηεο ελψ ηέζζεξηο δελ εθδειψλνπλ γλψκε ππέξ ηεο κίαο ή ηεο άιιεο άπνςεο.
Δηδηθφηεξα, ζηα αγφξηα παξαηεξείηαη πνηθηινκνξθία ησλ απαληήζεσλ θαζψο ην 75% (15 απφ
20) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (Α.3, Α.4, Α.5, Α.6, Α.8, Α.9, Α.10, Α.11, Α.12, Α.13, Α.16,
Α.17, Α.18, Α.19, Α.20) πηζηεχεη φηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θξάηεζεο ζηα
ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ, ην 5% (1 απφ 20) δειψλεη φηη δελ
ππάξρνπλ δηαθνξέο (Α.7) θαη ην 20% (4 απφ 20) ηέζζεξηο δειψλεη φηη δελ γλσξίδεη εάλ
ππάξρνπλ (Α.1, Α.2, Α.14, Α15). Δληππσζηαθά είλαη ηα απνηειέζκαηα ζηα θνξίηζηα αθνχ ζε
πνζνζηφ 100% (10 απφ 10) φιεο ζεσξνχλ φηη επηθξαηνχλ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θξάηεζεο
(Κ.1, Κ.2, Κ.3, Κ.4, Κ.5, Κ.6, Κ.7, Κ.8, Κ.9, Κ.10).
Μία άιιε δηαθνξά αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ κπνξνχκε λα δνχκε εάλ αλαθεξζνχκε ζην
γεγνλφο φηη ηα θνξίηζηα πξηλ ηε θπιάθηζή ηνπο έρνπλ θαιχηεξν επίπεδν κφξθσζεο γηαηί
θηάλνπλ ζε πςειφηεξε βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη ζηακαηάλε αξγφηεξα ην ζρνιείν ζε ζρέζε
κε ηα αγφξηα. Σν 70% (7 απφ 10), δειαδή 7 ζηηο 10, (Κ.1, Κ.2, Κ.3, Κ.4, Κ.5, Κ.6, Κ.9) είλαη
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απφθνηηνη είηε γπκλαζίνπ είηε ιπθείνπ. ηα αγφξηα ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη 50% (10 απφ
20), δειαδή 10 ζηνπο 20, (Α.2, Α.3, Α.4, Α.6, Α.12, Α.13, Α.14, Α.15, Α.16, Α.19). Απηφ
ζρεηίδεηαη, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, κε ηελ ηάζε ησλ αγνξηψλ λα αλεμαξηεηνπνηεζνχλ
γξεγνξφηεξα θαη ηε κεγαιχηεξε πξνζήισζε ησλ θνξηηζηψλ ζηελ νηθνγέλεηα ζηελ ειηθία ηεο
εθεβείαο. Ίζσο ζε απηή ηελ παξάκεηξν νθείιεηαη κηα επηπιένλ δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν
θχισλ, δειαδή, ηνπ γεγνλφηνο φηη ζε πνζνζηφ 90% (9 απφ 10), ζρεδφλ, ζε φια ηα θνξίηζηα
άξεζε λα θνηηνχλ ζην ζρνιείν (Κ.2, Κ.3, Κ.4, Κ.5, Κ.6, Κ.7, Κ.8, Κ.9, Κ.10) ελ αληηζέζε κε
ηα αγφξηα πνπ απηφ ζπκβαίλεη ζην 50% (10 απφ 20), δειαδή, έλαο ζηνπο δχν (Α.3, Α.7, Α.8,
Α.9, Α.10, Α.12, Α.13, Α.14, Α.17, Α.20). Χζηφζν, παξά ηε δηαθνξά απηή, κέζα ζηε θπιαθή
ην 93,3% (28 απφ 30) αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ζπκθσλνχλ φηη είλαη ρξήζηκε ε παξνρή
εθνδίσλ, κέζσ εθπαίδεπζεο, γηα λα γίλεη πην νκαιά ε επαλέληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία κεηά
ηελ απνθπιάθηζή ηνπο (Α.1, Α.2, Α.3, Α.4, Α.5, Α.6, Α.7, Α.8, Α.9, Α.10, Α.11, Α.12, Α.13,
Α.14, Α.15, Α.16, Α.17, Α.18, Α.19, Α.20, Κ.1, Κ.2, Κ.3, Κ.4, Κ.5, Κ.6, Κ.7, Κ.8). Απηφ
εμεγεί γηαηί ζε πνζνζηφ 86,6% (26 απφ 30), ζρεδφλ, φινη νη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο έρνπλ
θάλεη θάπνηνπ είδνπο εθπαίδεπζε κέζα ζηε θπιαθή (Α.1, Α.4, Α.5, Α.6, Α.7, Α.8, Α.9, Α.10,
Α.11, Α12, Α.13, Α.14, Α.15, Α.16, Α.17, Α.18, Α.19, Α.20, Κ.1, Κ.2, Κ.3, Κ.4, Κ.5, Κ.6,
Κ.7, Κ.8). Παξφια απηά, νπζηαζηηθά κφλν ην 70% (7 απφ 10) ησλ θνξηηζηψλ (Κ.1, Κ.2, Κ.3,
Κ.4, Κ.6, Κ.7, Κ.8) ζεσξνχλ φηη έρνπλ απνθηήζεη εθφδηα απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα θαζψο ην
40% (8 απφ 20), δειαδή, ιηγφηεξα απφ ηα κηζά αγφξηα (Α.1, Α.5, Α.6, Α.15, Α.16, Α.17,
Α.18, Α.19) δείρλνπλ λα πηζηεχνπλ φηη έρνπλ απνθηήζεη ηα αληίζηνηρα εθφδηα.
ζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο ηφζν ηα αγφξηα φζν θαη ηα θνξίηζηα ζε πνζνζηφ
83,3% (25 απφ 30) ζεσξνχλ φηη δελ είλαη θαηάιιειεο γηα έλα/κία έθεβν/ε (Α.2, Α.3, Α.4,
Α.5, Α.6, Α.7, Α.8, Α.9, Α.10, Α.11, Α.12, Α.15, Α.16, Α.17, Α.18, Α.19, Κ.1, Κ.2, Κ.3, Κ.4,
Κ.6, Κ.7, Κ.8, Κ.9, Κ.10). Σα αγφξηα δελ πηζηεχνπλ φηη απηφ νθείιεηαη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα
ηνπ θχινπ ελψ ηα θνξίηζηα είλαη, θάζεηα, φηη απηφο είλαη ν βαζηθφο ιφγνο. Σα αγφξηα
εζηηάδνπλ ηελ θξίζε ηνπο πεξηζζφηεξν ζε ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε
ηε βειηίσζε ηεο πξνζσπηθή ηνπο δηαβίσζεο θαη γεληθά ζην πσο νη ζπλζήθεο θξάηεζεο
ζρεηίδνληαη κε αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά: «Να απνιπκαίλνληαη νη ρώξνη όπνπ θνηκόκαζηε θαη
πεγαίλνπκε ζηελ ηνπαιέηα, λα ππάξρνπλ ρώξνη ςπραγσγίαο, πεξηζζόηεξν πξάζηλν» (A.2),
«βάςηκν ζηνπο ζαιάκνπο, λα έρνπκε έπηπια (θνκνδίλν, θξεβάηη, ληνπιάπα), λα γίλεη
γπκλαζηήξην» (Α.7), «πεξηζζόηεξεο αζρνιίεο ζηνπο θξαηνπκέλνπο. Καιύηεξν θαγεηό. Καιύηεξεο
εγθαηαζηάζεηο» (Α.19).
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Αληίζεηα, ηα θνξίηζηα αλαθέξνληαη ζε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ απηέο αιιά εζηηάδνληαη,
εκθαλψο, ζηελ απνπζία ησλ αγαπεκέλσλ ηνπο νηθνγελεηαθψλ πξνζψπσλ θαη ζηηο δπζθνιίεο
πνπ ππάξρνπλ γηα λα ηα ζπλαληνχλ ηαθηηθφηεξα: «Να κελ θιείλνπλ ηηο πόξηεο ην κεζεκέξη. Να
κελ θάλνπκε αηηήζεηο λα δνύκε ηηο νηθνγέλεηέο καο» (Κ.1), «λα κελ θιείλνπλ ην κεζεκέξη, λα
ππάξρεη θαηαλόεζε από ηνπο ππαιιήινπο, λα κελ ππάξρνπλ ε αίηεζε γηα λα θάλεηο ειεύζεξν κε
ηνπο δηθνύο ζνπ» (Κ.2). Χο απνηέιεζκα, ζηε ζχγθξηζε πνπ θάλνπλ κεηαμχ ησλ δηαθνξψλ
δηαβίσζεο κεηαμχ νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο κέζα ζηε θπιαθή, ηα
κελ αγφξηα ηνλίδνπλ παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο επθνιία θαη θαινπέξαζε:
«Μαγεηξεύεηο ν ίδηνο, πιέλεηο ν ίδηνο θαη θνηκάζαη κόλνο (ην ρεηξόηεξν)» (A.2), «πξέπεη λα
πιύλσ ηα ξνύρα κνπ θαη λα θαζαξίζσ ην θειί κνπ, λα πιύλσ ηα πηάηα κνπ θαη λα θνπκάλην
ώζηε λα έρσ ηα απαξαίηεηα ζακπνπάλ, ραξηί πγεία, ηζηγάξα» (A.19), ηα δε θνξίηζηα
αλαθέξνληαη ζε παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνπζία ησλ νηθνγελεηαθψλ ηνπο
πξνζψπσλ θαζψο θαη ζε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη ζσκαηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά: «ληώζεηο κόλε,
δελ κπνξείο λα δεηο ηελ νηθνγέλεηά ζνπ όπνηε ζέιεηο» (Κ.3), «δελ βιέπσ ηνπο γνλείο κνπ θαη
δελ έρσ λα αθνπκπήζσ ζε θάπνηνλ» (K.5).
Απηφ εμεγεί ην γεγνλφο φηη γηα ην 70% (7 απφ 10) ησλ θνξηηζηψλ (Κ.3, Κ.5, Κ.6, Κ.7,
Κ.8, Κ.9, Κ.10) παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη ηα επεξεάδεη ζεηηθά ε παξνπζία άιισλ
ζπγθξαηνπκέλσλ, ίζσο, γηαηί βιέπνπλ ζην πξφζσπφ ηνπο θάπνην άηνκν ζην νπνίν κπνξνχλ λα
πξνζθνιιεζνχλ θαη λα ληψζνπλ αζθάιεηα, φπσο ζπλέβαηλε κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην.
Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί, επίζεο, απφ ηηο αλαθνξέο ησλ ίδησλ ησλ θνξηηζηψλ φηη ηηο επεξεάδεη
πάξα πνιχ ε έιιεηςε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο πνπ έρεη σο επαθφινπζν ηελ αλάιεςε
πεξηζζφηεξσλ επζπλψλ θαη, ηαπηφρξνλα, ηελ αλάγθε πξνζθφιιεζεο ζε κεγαιχηεξεο
ζπγθξαηνχκελεο. ηα αγφξηα ζην 80% (16 απφ 20) ησλ ζπκκεηερφλησλ (Α.1, Α.2, Α.3, Α.4,
Α.5, Α.7, Α.8, Α.10, Α.11, Α.12, Α.13, Α.14, Α.16, Α.18, Α.19, Α.20) δελ ππάξρεη θάηη
αληίζηνηρν αθνχ αληηκεησπίδνπλ ηελ παξνπζία άιισλ ζπγθξαηνπκέλσλ κε κεηξηνπάζεηα θαη
νπδεηεξφηεηα θαη δελ ζεσξνχλ φηη ηνπο επεξεάδεη ηδηαίηεξα ελψ δελ ληψζνπλ, ζε κεγάιν
βαζκφ, ηελ έιιεηςε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπο πιαηζίνπ.
Δπηπξφζζεηα, ην 70% (7 απφ 10) ησλ θνξηηζηψλ (Κ.4, Κ.5, Κ.6, Κ.7, Κ.8, Κ.9, Κ.10)
εκθαλίδνληαη πην θαηαζηαιαγκέλα σο πξνο ην γεγνλφο φηη κέζα ζηε θπιαθή δελ δέρνληαη
θάπνηνπ είδνπο επίδξαζε πνπ λα εληζρχνπλ θαη λα επεξεάδνπλ ηνλ ξφιν ηνπο σο θνξίηζη. ηα
αγφξηα, σζηφζν, θαίλεηαη λα δηίζηαληαη νη γλψκεο αθνχ δελ ππάξρεη ζπκθσλία πξνο κηα
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θαηεχζπλζε αιιά πνηθηιία απφςεσλ. πγθεθξηκέλα, ζε πνζνζηφ 20% (4 απφ 20) ηέζζεξα απφ
απηά (Α.4, Α.6, Α.7, Α.16) δελ ζεσξνχλ φηη δέρνληαη νπνηαζδήπνηε κνξθήο επίδξαζε πνπ
εληζρχνπλ ηνλ ξφιν ηνπο σο αγφξη, ζε πνζνζηφ 25% (5 απφ 20) πέληε (Α.5, Α.15, Α.17, Α.18,
Α.19) ζεσξνχλ φηη δέρνληαη επηδξάζεηο, ζε πνζνζηφ 40% (8 απφ 20) νρηψ (Α.2, Α.8, Α.9,
Α.10, Α.11, Α.12, Α.13, Α.14) απάληεζαλ πσο δελ μέξνπλ θαη ζε πνζνζηφ 15% (3 απφ 20)
ηξεηο (Α.1, Α.3, Α.20) δελ έθαλαλ θαλέλα ζρφιην.
Παξάιιεια, κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπο, αγφξηα θαη θνξίηζηα, δείρλνπλ λα ζηνρεχνπλ
ζε δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο σο πξνο ην κέιινλ ηνπο. Γηα ην 55% (11απφ 20) ησλ αγνξηψλ,
πξσηίζησο, είλαη ε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε (Α.2, Α.3, Α.4, Α.7, Α.8, Α.9, Α.10, Α.12,
Α.13, Α.15, Α.19) θαη, δεπηεξεπφλησο, ζε πνζνζηφ 20% (4 απφ 20) ε ζπλέρηζε ηνπ ζρνιείνπ
(Α.1, Α.6, Α.14, Α.20) ή ζε πνζνζηφ 5% (1 απφ 20) νη ζπνπδέο ζε αλψηεξε βαζκίδα (Α.16).
Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ηα αγφξηα ηεο έξεπλαο καο ζέινπλ λα είλαη αλεμάξηεηα θαη δελ ζέινπλ
λα επηβαξχλνπλ άιιν ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, εηδηθά κεηά ην ζπλαηζζεκαηηθφ βάξνο πνπ ηνπο
έρνπλ κεηαθέξεη ιφγσ ηνπ εγθιεηζκνχ ηνπο ζηε θπιαθή: «Σελ απηνλνκία θαη ηελ ηθαλνπνίεζε
όηη ηα θαηαθέξλσ» (Α.4), «δελ κπνξώ λα ζπληεξνύκε άιιν από ηνπο γνλείο κνπ» (Α.19).
Δπίζεο, ζέινπλ λα έρνπλ κηα εξγαζία γηα λα κπνξνχλ λα θεξδίδνπλ θάπνηα ρξήκαηα γηα λα
κπνξνχλ λα δήζνπλ ηε δσή ηνπο άλεηα ρσξίο ζηεξήζεηο: «Γηα λα δήζσ» (Α.8, Α.9, Α.10), «όηη
βγάδσ ιεθηά κε ηνλ ηδξώηα κνπ θαη όηη πξνζθέξσ ζηελ θνηλσλία» (Α.19). Σα θνξίηζηα,
καθξνπξφζεζκα, επηδεηνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε, φκσο, βξαρππξφζεζκα,
ζέινπλ λα ζπλερίζνπλ ην ζρνιείν θαη λα ζπνπδάζνπλ γηαηί πηζηεχνπλ φηη έηζη ζα απνθηήζνπλ
πεξηζζφηεξα θαη θαιχηεξα εθφδηα πνπ ζα ηνπο είλαη επαξθή γηα λα βξνπλ κηα θαιχηεξε
δνπιεηά κε θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, πξννπηηθέο θαη νηθνλνκηθέο απνιαβέο: «Σν ζρνιείν
ρξεηάδεηαη γηα λα βξσ δνπιεηά. Υξεηάδεηαη ην απνιπηήξην ηνπ γπκλαζίνπ» (Κ.4), «καζαίλεηο λα
θάλεηο πνιιά πξάγκαηα» (Κ.6). Σα θνξίηζηα επεξεάδνληαη ζε απηή ηνπο ηελ απφθαζε απφ ην
γεγνλφο φηη έρνπλ ηε ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο, πιηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή, γηα λα θάλνπλ
απηή ηελ πξνζπάζεηα: «Θέινπλ λα ζπλερίζσ ην ζρνιείν γηα έλα θαιύηεξν κέιινλ γηα κέλα»
(Κ.2), «είλαη ζεηηθνί λα ηειεηώζσ ην ζρνιείν» (Κ.3), «ζπνπδέο θαη έλα θαιύηεξν κέιινλ» (Κ.5).
Δπίζεο, θαη απφ ην γεγνλφο φηη πξηλ ηε θπιάθηζή ηνπο είραλ θηάζεη ζε πςειφηεξε βαζκίδα
ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: πδήηεζε

6.1 Απάληεζε ζηα εξσηήκαηα
Ζ ηαπηφηεηα ησλ εθήβσλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηε ζπλζέηνπλ ζπληεινχλ έλαλ
ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ. Ζ δηεξεχλεζε ηεο ηαπηφηεηαο επηηειείηαη
θαη ην πεξηερφκελφ ηεο ζπληίζεηαη, ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εθεβείαο. Απηφ απνηέιεζε ηνλ ιφγν λα κειεηήζνπκε, κηα φρη θαη ηφζν αμηνπξφζεθηε απφ ηνπο
εξεπλεηέο ηεο ηαπηφηεηαο νκάδα εθήβσλ, ηνπο/ηηο εθήβνπο/εο πνπ είλαη θαηαδηθαζκέλνη/εο
γηα θάπνηα αμηφπνηλε πξάμε θαη βξίζθνληαη ζηε θπιαθή. Ζ έξεπλά καο κάο νδήγεζε ζε
πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ λα δψζνπκε απαληήζεηο ζηα
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζέζακε θαη λα δηαπηζηψζνπκε εάλ επαιεζεχνληαη νη ππνζέζεηο
πνπ θάλακε ζηελ αξρή. Οη έθεβνη/εο καο πξφζθεξαλ απιφρεξα ηηο εκπεηξίεο ηνπο κέζα ζηα
ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα θαη καο πιεξνθφξεζαλ γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ πξέπεη λα
αληηκεησπίζνπλ θαζεκεξηλά. Μαο ελεκέξσζαλ γηα ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην ζηάηνπο θαη
ην πεξηερφκελν ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο θαη πσο απηά δηακνξθψλνληαη κέζα ζηα ζσθξνληζηηθά
θαηαζηήκαηα. πιιέμακε πνιχηηκα ζηνηρεία γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά
ηε ζχλζεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο θαζψο, επίζεο, θαη γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ δχλαηαη λα
απνηειέζνπλ ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηελ αιιαγή ηνπο πξνο ην ζεηηθφ. Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθά
ηα απνηειέζκαηα σο πξνο ην δηαρσξηζκφ ηνπ θχινπ γηαηί αγφξηα θαη θνξίηζηα δηαβηνχλ θαη
αλαηξέθνληαη, απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, κε δηαθνξεηηθέο αξρέο θαη αμίεο θαη απηφ είλαη θάηη
πνπ απεηθνλίδεηαη ζην πεξηερφκελν ησλ απαληήζεψλ ηνπο.
Γηα ην πξψην εξψηεκα πνπ είρακε ζέζεη, απφ ηελ έξεπλά καο πξνέθπςε φηη ην
πεξηερφκελν ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εθήβσλ επεξεάδεηαη απφ ηελ παξακνλή κέζα ζηα
ζσθξνληζηηθά

θαηαζηήκαηα,

δεκηνπξγψληαο

έληνλε

απαηζηνδνμία

θαη

ζνβαξφ

πξνβιεκαηηζκφ γηα ην θαηά πφζν ζα κπνξέζνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε δσή εθηφο ηεο
θπιαθήο ρσξίο λα ηνπο/ηηο ζπλνδεχνπλ θαηάινηπα πνπ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηηο επηινγέο θαη
ηηο απνθάζεηο ηνπο. Αγφξηα θαη θνξίηζηα αλαθέξνληαη, ζπλερψο, ζε αηζζήκαηα απνγνήηεπζεο,
ζιίςεο, ζηελνρψξηαο θαη απνκφλσζεο ηα νπνία δελ ζα έπξεπε λα βηψλνπλ, επαλαθέξνληαο ην
δήηεκα ηεο νξζφηεηαο ή φρη ηεο παξακνλήο ηνπο ζε έλα ρψξν φπνπ, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο
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ηνπο, ληψζνπλ ην αίζζεκα ηεο αδηθίαο απφ ηε κεξηά ηεο θνηλσλίαο πξνο απηνχο/έο. Αίζζεκα
αδηθίαο πνπ εκπεξηέρεη ηελ απνξία ηνπο γηαηί δελ ηνπο δφζεθε κηα δεχηεξε επθαηξία αιιά κε
ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπο νδήγεζαλ ζηε θπιαθή. Αίζζεκα αδηθίαο γηα έλα ζσθξνληζηηθφ
ζχζηεκα πνπ κφλν ηνπο ηηκσξεί θαη δελ ηνπο ζσθξνλίδεη θαη ηνπο αθαηξεί ην δηθαίσκα λα
δήζνπλ θπζηνινγηθά θνληά ζηελ νηθνγέλεηά θαη ηνπο θίινπο ηνπο.
Ζ παξακνλή ζηε θπιαθή άιιαμε ην ζηάηνπο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εθήβσλ βγάδνληαο
ζηελ επηθάλεηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εάλ δνχζαλ εθηφο θπιαθήο, πηζαλφλ, λα κελ
παξνπζηάδνληαλ. Ζ εκπεηξία θαη ν ηξφπνο πνπ βηψλνπλ νη έθεβνη/εο ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο
ηνπο είλαη ηφζν ηδηαίηεξεο θαη, ίζσο, κνλαδηθέο, πνπ δελ πξφθεηηαη λα βηψζνπλ, αληίζηνηρα, κε
ηνλ ίδην ηξφπν θαη κε ηελ ίδηα έληαζε νπνηαδήπνηε άιιε εκπεηξία θαη εάλ δήζνπλ ζηελ
ππφινηπε δσή ηνπο. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ θαηάινηπα ζηε
κειινληηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ ζε βαζκφ πνπ δελ ζα κπνξνχλ λα εμειίμνπλ ηελ
πξνζσπηθφηεηά ηνπο κε ζεηηθφ θαη επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν. ηα έθεβα αγφξηα παξαηεξείηαη ην
άηππν θαηλφκελν ηνπ «επλνπρηζκνχ». πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ηα αγφξηα είλαη απφ ηε θχζε
ηνπο πην δξαζηήξηα θαη ελεξγεηηθά θαη ε είζνδφο ηνπο ζηε θπιαθή ηα βάδεη ζε «θαινχπηα»
αλαγθάδνληαο ηα λα ζπκπεξηθεξζνχλ κε ηξφπν αληίζεην απφ φηη έρνπλ ζπλεζίζεη κέρξη ηψξα.
Δπηπξφζζεηα, κεηψλνληαη νη πξσηνβνπιίεο πνπ κπνξνχζαλ λα παίξλνπλ θαη ράλνπλ
ηελ αίζζεζε δχλακεο θαη αλσηεξφηεηαο πνπ είραλ ζηηο νκάδεο ησλ ζπλνκειίθσλ θαζψο απηά
ηα άηνκα, ζπλήζσο, θαηέρνπλ ηηο εγεηηθέο θαη αξρεγηθέο ζέζεηο ζηελ ηεξαξρία ησλ νκάδσλ. Ζ
απφηνκε απηή αιιαγή δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο δχζθνιεο πξνζαξκνγήο ζηε θπιαθή.
Δπηπιένλ, κεηψλεη ηελ απηνπεπνίζεζε θαη απηνεθηίκεζή ηνπο. Απηφ επηθέξεη κηα αίζζεζε
απψιεηαο ησλ θεθηεκέλσλ ειεπζεξηψλ κε επαθφινπζν ηελ πξνζπάζεηα επαλάθηεζεο ηνπο
κέζσ, πηζαλφλ, ζπκπεξηθνξψλ πνπ έρνπλ ηε κνξθή αληηδξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη νδεγνχλ
ζε επηπιένλ πνηλέο πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ησλ θπιαθψλ. χλνδα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλσηέξσ ζπκπεξηθνξψλ είλαη ε απνγνήηεπζε, ε απφζπξζε, ε απφγλσζε
θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή απνκφλσζε.
Αληίζηνηρα, ηα θνξίηζηα ζπλζέηνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο κε ζηνηρεία ηα νπνία δελ ζα ηα
γλψξηδαλ εάλ παξέκελαλ ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη ηα νπνία έρεη έληνλε
αξλεηηθή ρξνηά. Αγφξηα θαη θνξίηζηα, φπσο αλαθέξζεθε, αιιηψο εθιακβάλνπλ θαη βηψλνπλ
ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο ιφγσ ηεο επίδξαζεο ηνπ θχινπ ηνπο. ηα θνξίηζηα, ε παξακνλή ζηε
θπιαθή, θαίλεηαη λα ηηο επεξεάδεη αξθεηά ζην επίπεδν ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ
ζηεξνχληαη κε ηα αγαπεκέλα ηνπο πξφζσπα. Δθδειψλνπλ ζπκθεξνληνινγηθέο ζπκπεξηθνξέο
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θαη

ηάζεηο,

ηεξνπκέλσλ

ησλ

αλαινγηψλ,

ζπλαηζζεκαηηθήο

εθκεηάιιεπζεο

ησλ

ζπγθξαηνπκέλσλ ηνπο κε ηελ πξνζθφιιεζε καδί ηνπο γηα φζν βξίζθνληαη ζηε θπιαθή. Μεηά
ηελ απνθπιάθηζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηνπο, νπνηνδήπνηε ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν
ζα πάςεη λα ππάξρεη. Απηή ε θπληθφηεηα ζηε ζπκπεξηθνξά είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ
είλαη αληίζεην ζηηο ζρέζεηο πνπ είραλ έσο ηψξα κε άιινπο αλζξψπνπο θαζψο θαη ζην ζθνπφ
πνπ επηδίσθαλ κε ηε δεκηνπξγία ηνπο.
Ζ πξψηε ππφζεζε πνπ έρνπκε θάλεη θαίλεηαη λα επαιεζεχεηαη γηαηί ε απφηνκε
αιιαγή απφ έλα νηθείν θαη θηιηθφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ζε έλα άγλσζην θαη ςπρξφ
πεξηβάιινλ επέθεξε έληνλε αλαζηάησζε ζηνπο/ζηηο έθεβνπο/εο. Ζ θνηλσλία ηεο θπιαθήο έρεη
θαλφλεο δηαθνξεηηθνχο απφ ηελ θνηλσλία έμσ απφ απηή θαη ν ξφινο θάζε/θαζεκηάο εθήβνπ/εο
επαλαπξνζδηνξίδεηαη. Πάξα ηηο δηαθνξέο ζηελ ηδηνζπγθξαζία κεηαμχ ησλ εθήβσλ ηεο
έξεπλάο καο, ην απνηέιεζκα είλαη φηη ζε φινπο/εο ε κεηάβαζε απφ ην έλα θνηλσληθφ πιαίζην
ζην άιιν έρεη επεξεάζεη νπζηαζηηθά ην ζηάηνπο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ ραξαθηήξα ηνπο. Σηο
αιιαγέο απηέο ηηο έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη νη έθεβνη/εο γηαηί αλαγλσξίδνπλ ζηνλ εαπηφ
ηνπο ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ ηα είραλ πξηλ ηε θπιάθηζή ηνπο θαη ηα νπνία έρνπλ απνθηήζεη
θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηε θπιαθή. ηηο απαληήζεηο ηνπο απνηππψλεηαη ε κεγάιε αλεζπρία
γηα ην κειινληηθφ ηνπο ραξαθηήξα. Οη έθεβνη/εο αληηιακβάλνληαη φηη κέζα ζηε θπιαθή δελ
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο φπσο είραλ φηαλ δηαβηνχζαλ εθηφο ηεο θπιαθήο.
ζνλ αθνξά ζην δεχηεξν εξψηεκα πνπ ζέζακε, είλαη θπζηθφ, πσο θαλέλαο/θακηά απφ
ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ηεο έξεπλαο καο δελ αληηκεησπίδεη ζεηηθά ηελ παξακνλή
ηνπ/ηεο ζηε θπιαθή, αθφκε θαη εάλ παξαδέρεηαη ηελ ελνρή ηνπ/ηεο. ινη επηζπκνχλ ηε
γξήγνξε απνθπιάθηζή ηνπο θαη ηελ επηζηξνθή ζηνλ πξνεγνχκελν ηξφπν δσήο ρσξίο λα
πεξηιακβάλνπλ ζε απηή ηηο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ θπιαθή ηνπο/ηηο έθαλε λα
κεηαληψζνπλ γηα ηελ παξάλνκε ζπκπεξηθνξά ηνπο, δείρλνληαο ηνλ ζθιεξφ ραξαθηήξα ηνπ
πνηληθνχ ζπζηήκαηνο. Γεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε φηη νη έθεβνη/εο δείρλνπλ κεηακέιεηα ιφγσ
απηήο ηεο ζθιεξφηεηαο θαη, ζηελ νπζία, ηεο αίζζεζεο ηηκσξίαο πνπ ληψζνπλ γηα ηηο πξάμεηο
ηνπο. Απηή, φκσο, δελ είλαη ε θαηάιιειε κέζνδνο γηαηί ζηελ νπζία δελ ζσθξνλίδεη ηνλ/ηελ
έθεβν/ε θαη δελ ηνπ/ηεο δίλεη ηελ επθαηξία λα θαηαιάβεη ην ιάζνο ηεο πξάμεο. Έηζη,
κειινληηθή απνηξνπή ηέιεζεο θαηλνχξησλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ απφ ηνπο/ηηο εθήβνπο/εο ζα
νθείιεηαη, αθξηβψο, ζηελ απνθπγή φισλ απηψλ ησλ δπζάξεζησλ γεγνλφησλ πνπ έρνπλ
αληηκεησπίζεη θαηά ηε θπιάθηζή ηνπο. Απηφ ην γεγνλφο απνδεηθλχεη ην κέγεζνο ηεο
αξλεηηθήο επίδξαζεο ηεο θπιαθήο ζηελ ςπρνζχλζεζε θαη ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ εθήβσλ.
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Ζ πξαγκαηηθφηεηα θαη ε θαζεκεξηλφηεηα πνπ εθηπιίζζεηαη κέζα ζηηο θπιαθέο
αλειίθσλ πεξηιακβάλεη ηδηαηηεξφηεηεο ζηηο νπνίεο δελ κπνξνχλ νη έθεβνη/εο λα
πξνζαξκνζηνχλ απφ ηε κία ζηηγκή ζηελ άιιε. Ζ έιιεηςε αλσξηκφηεηαο απφ ηε κεξηά ησλ
εθήβσλ επηηείλεηαη απφ απηφ ην γεγνλφο θαη επηθέξεη κεγαιχηεξε πίεζε απφ απηή πνπ ήδε
ηνπο αζθείηαη. Πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ νδπλεξή θαη ςπρνθζφξα δηαδηθαζία, ε νπνία δελ
δηεπθνιχλεηαη κε θάπνην ηξφπν, απφ ηνπο θαλφλεο πνπ ζέζπηζε ν λνκνζέηεο. Καηά ηε
δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ησλ εθήβσλ ζηε θπιαθή, ε δσή ηνπο εθηπιίζζεηαη κε ηξφπν
επαλαιακβαλφκελν ζην πέξαζκα ησλ εκεξψλ. Οπνηαδήπνηε ζεκαληηθή αιιαγή ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο, πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ηε κεξηά ησλ εθήβσλ, δχλαηαη λα επηθέξεη
ηηκσξίεο πνπ ζα δπζθνιέςνπλ ηε δσή ηνπο. Οη έθεβνη/εο απνθεχγνπλ λα απνθιίλνπλ απφ ηηο
εκεξήζηεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο γηα λα κελ ηνπο επηβιεζνχλ πξφζζεηεο ηηκσξίεο. Χο
θπζηθφ επαθφινπζν, νη επηδξάζεηο ηεο θπιαθήο δεκηνπξγνχλ δεδνκέλα πνπ ηζρπξνπνηνχληαη
ζηε ζπλείδεζή ηνπο θαη, πηζαλφλ, λα παξακέλνπλ θαη κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπο θαη λα
εκθαλίδνληαη, κέζσ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, θαηάινηπα ησλ βησκάησλ ηεο θπιαθήο.
Απηφ είλαη έλα ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ζπκπέξαζκα γηαηί ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ
πξέπεη ε θνηλσλία λα αληηκεησπίζεη ηνπο λεαξνχο παξαβάηεο θαη ειινρεχεη ηνλ θίλδπλν ιάζνο
ρεηξηζκψλ πνπ ζα έρνπλ σο πηζαλφ επαθφινπζν ηε κειινληηθή ηνπο αλάκεημε κε θαηλνχξηεο
εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο. Οη ζπλζήθεο θξάηεζεο θαη ν ηξφπνο πνπ είλαη δνκεκέλα ηα
ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα έρνπλ σο απνηέιεζκα λα δηψρλνπλ ηνπο αλήιηθνπο παξαβάηεο
θαη λα πεξηκέλνπλ ζην κέιινλ λα ηνπο ππνδερζνχλ σο ελήιηθνπο εγθιεκαηίεο (Γεσξγνχια,
2001 Μαγγαλάο, 2004 Παλαγησηφπνπινο, 1998 Winfried, 1983). Ζ παξακνλή ζηε θπιαθή
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξηζσξηνπνίεζε πνπ ηε ζπλνδεχεη ηνπο νδεγεί ζε έλα ηξφπν δηαβίσζεο
δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ πνπ είραλ κάζεη θαη είλαη πην πηζαλφ λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία ελφο
ρεηξφηεξνπ εγθιεκαηία παξά ελφο ζσζηνχ αηφκνπ (Βηδάιε θ.ά., 2008
Φξαληδεζθάθεο, 1987

ηάκνο, 2006

Wacquant, 2001). Σνλίδεηαη πσο δελ κπνξεί κέζα απφ απηέο ηηο

ζπλζήθεο θξάηεζεο θαη κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπ/ηεο έλαο/κία έθεβνο/ε λα επαλεληαρζεί
μαλά ζηελ θνηλσλία ρσξίο λα ληψζεη κίζνο κέζα ηνπ/ηεο γηα απηά πνπ έδεζε θαηά ηελ
παξακνλή ζηε θπιαθή, παξάπνλν γηα ηε δσή πνπ έραζε θαη λα κεηακνξθσζεί μαθληθά ζε έλα
εζηθφ θαη ηίκην άηνκν (Βνξξηά, 1998 Κνπξάθεο, 2007 Πηηζειιά, 1996 2002 πηλέιιε θ.ά.,
1995 Σζηάληεο, 2002). Σν ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζε πνηλέο ζηέξεζεο
ηεο ειεπζεξίαο έλαληη άιισλ ελαιιαθηηθψλ εηδψλ ζσθξνληζκνχ. Δπνκέλσο, θαίλεηαη λα έρεη
απνηχρεη παηαγσδψο γηαηί αθαηξεί απφ ηνπο λεαξνχο παξαβάηεο ηελ παηδηθή ηνπο αζσφηεηα
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θαη δε ζέηεη ηηο βάζεηο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα έλα λέν μεθίλεκα καθξηά απφ εγθιεκαηηθέο
ελέξγεηεο (Ησαλλίδε θ.ά., 2002 Μάθξε – Μπφηζαξε, 2008 Digneffe, 2000).
Δπηπιένλ, ζε κηα έξεπλα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κε εθήβνπο/εο πέληε ρξφληα κεηά
ηελ απνθπιάθηζή ηνπο θαη αμηνινγεί ηελ επίδξαζε ησλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο ζηα
ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα θαη θαηαγξάθεη ηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπο ζην αληίζηνηρν ρξνληθφ
δηάζηεκα επηβεβαηψλεη ηελ αλεζπρία καο. Σέζζεξηο ζηνπο πέληε ζπκκεηέρνληεο/νπζεο είραλ
πάιη αλάκεημε ζε παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ηνπο/ηηο είραλ επηβιεζεί ηνπιάρηζηνλ κηα λέα
πνηλή θαη είραλ νδεγεζεί μαλά ζηε θπιαθή (Εαξαθσλίηνπ, 2008). Δπηθξαηεί ε άπνςε φηη νη
ζπλζήθεο δηαβίσζεο κέζα ζηε θπιαθή δελ είλαη νη θαηάιιειεο γηα ηελ ηδηνζπγθξαζία θαη ηελ
ςπρνζχλζεζε ελφο/κηαο εθήβνπ θαη γηα απηφ πξνηείλεηαη λα ζεζπηζηεί λφκνο πνπ λα
απαγνξεχεη ηε θπιάθηζε ζε αλήιηθνπο παξαβάηεο θαη ε έθηηζε νπνηαζδήπνηε πνηλήο λα έρεη
ηε κνξθή θάπνηαο εμσηδξπκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Κνπξάθεο, 1999 Πεηξνπνχινπ, 2000
πηλέιιε, 2007 Φαξζεδάθεο, 2005).
Αλακθίβνια, νη έθεβνη/εο δελ είλαη νη ίδηνη/εο άλζξσπνη κε εθείλνπο/εο πνπ ήηαλ πξηλ
ηελ θπιάθηζή ηνπο. Ζ παξακνλή κέζα ζηε θπιαθή ηνπο/ηηο αλάγθαζαλ λα πηνζεηήζνπλ θαη
ζηε ζπλέρεηα λα αλαπαξαγάγνπλ έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο σο
απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ ππνπνιηηηζκφ ηεο θαη ηελ θνπιηνχξα ησλ αλζξψπσλ
πνπ βξίζθνληαη εθεί (Αιεμηάδεο, 2001

Γηνβάλνγινπ, 2006

Παπαγεσξγίνπ, 1998

Φαξζεδάθεο, 2005 Corsaro, 2000). Απηφ ην γεγνλφο δελ θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζηε βνχιεζε
ησλ εθήβσλ αιιά είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηνπο επηβιήζεθε γηα λα κπνξέζνπλ λα
πξνζαξκνζηνχλ πην νκαιά. Χο επαθφινπζν είλαη ε αδπλακία απηφλνκεο αλάπηπμεο ηεο
πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαη ε πηνζέηεζε αληίζηνηρσλ ζηάζεσλ, αμηψλ θαη ξφισλ (Αινζθφθεο,
2010 ηάκνο, 2006 Φξαληδεζθάθεο, 1987 Zavalloni et al, 1996). πσο επηζεκαίλεηαη, ν
εγθιεηζκφο δελ αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηε κείσζε ηεο ειεπζεξίαο θηλήζεσλ αιιά
ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ απφ ην θνηλσληθφ θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ηελ απνπζία
εηεξνθπιηθψλ ζρέζεσλ θαη ζπλνιηθά ηελ αίζζεζε απψιεηαο θάζε απηνλνκίαο θαη αίζζεζεο
αζθάιεηαο (Καηζηγαξάθε, 2004 Νφβα – Καιηζνχλε, 2005 Σζηάληεο, 2005 Υάτδνπ, 1990).
Δπνκέλσο,

ν/ε

έθεβνο/ε

ληψζεη

ςπρνινγηθά,

θνηλσληθά

θαη

ζπλαηζζεκαηηθά

θαηαξξαθσκέλνο/ε θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κάιινλ παξαηηεκέλνο/ε απφ ηελ επηζπκία λα
κεηαβεί ζηελ θνηλσληθή δσή εθηφο θπιαθήο.
Δίλαη γεγνλφο φηη ν/ε έθεβνο/ε πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηε θπιαθή πθίζηαηαη,
θαζεκεξηλψο, ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε πνπ αθήλεη αλεμίηεια ζεκάδηα ζηε ςπρνθνηλσληθή
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ηνπ/ηεο εμέιημε θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ/ηεο ζπλνιηθά. Λφγσ απηήο ηεο
θαηάζηαζεο,

νη

έθεβνη/εο

αλαπηχζζνπλ

ζπλαηζζήκαηα

απνγνήηεπζεο,

ρακειήο

απηνεθηίκεζεο θαη, ελίνηε, απφζπξζεο θαη, επηπιένλ, ζπλαηζζήκαηα πίθξαο, απνζηξνθήο θαη
ζθιεξφηεηαο γηα ηνπο άιινπο κε ζπλέπεηα λα κεηαηξέπνληαη, πιένλ, ζε άηνκα επάισηα ζηηο
αξλεηηθέο επηδξάζεηο ησλ ζπγθξαηνπκέλσλ ηνπο θαη ηεο θπιαθήο (Πεηξνπνχινπ θ.ά., 2000
Πηηζειιά, 1996 2002 πηλέιιε, 2007 Digneffe, 2000). Οπσζδήπνηε, νη έθεβνη, ιφγσ ηνπ
αλσξίκνπ ηεο ειηθίαο ηνπο, είλαη επάισηνη ζε επηδξάζεηο αθφκε θαη φηαλ δηαβηνχλ εθηφο ηεο
θπιαθήο. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη εθηφο ηεο θπιαθήο έρνπλ ηελ ειεπζεξία λα
επηιέμνπλ ηνλ ηξφπν θαη ην είδνο ησλ επηδξάζεσλ πνπ ζα πηνζεηήζνπλ θαζψο θαη ηε
δπλαηφηεηα λα επεξεάζνπλ ηηο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ζα ζπκκεηέρνπλ (Λακπξνπνχινπ,
2000 πηλέιιε θ.ά., 1995 Σξστάλνπ – Λνπιά, 1997 Wetherell, 2005). Απηή ηελ επθαηξία
δελ ηελ έρνπλ φζνη/εο βξίζθνληαη κέζα ζηε θπιαθή κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαληαη έξκαην
ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηαο ηεο θπιαθήο.
Έλα αθφκε ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλάο καο ιέεη φηη νη έθεβνη/εο πηζηεχνπλ φηη ν
εγθιεηζκφο ηνπο ζηε θπιαθή κφλν αξλεηηθά κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο θαη δελ
ηνπο πξνζθέξεη θάηη νπζηαζηηθφ. Παξφια απηά ν ηξφπνο πνπ είλαη δνκεκέλε ε θπιαθή, ρσξίο
θπζηθά λα ην έρεη πξνβιέςεη ν λνκνζέηεο, ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά γηα κειινληηθή εθηέιεζε
αμηφπνηλσλ πξάμεσλ. Σν γεγνλφο πσο νη ζπλζήθεο θξάηεζεο είλαη ηφζν δηαθνξεηηθέο, πξνο ην
ρεηξφηεξν, απφ ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο κέζα ζε έλα νηθνγελεηαθφ πιαίζην, ζπληζηά έλα πνιχ
θαιφ θίλεηξν γηα ηνπο/ηηο έθεβνπο/εο ηεο έξεπλάο καο γηα λα μεθχγνπλ απφ ηελ παξαλνκία
γηαηί ηψξα μέξνπλ πνπ ζα θαηαιήμνπλ. Δπνκέλσο, απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ κπνξεί
λα νδεγήζεη ζηε ζεηηθή αιιαγή ηνπο/ηηο έθεβνπο/εο.
Οη έθεβνη/εο, ζηηο απαληήζεηο πνπ καο δίλνπλ, δείρλνπλ λα ζπγθιίλνπλ σο πξνο ηνπο
παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ ηαπηφηεηά ηνπο θαζψο, επίζεο, θαη
ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηε ζεηηθή αιιαγή. ίγνπξα, ππάξρεη κηα
δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην θχιν θαζψο θαη ζην πσο βηψλνπλ απηνχο ηνπο παξάγνληεο.
Άιισζηε απηφ ηαηξηάδεη κε ηα δεδνκέλα πνπ δνχζαλ αγφξηα θαη θνξίηζηα πξηλ ηε θπιάθηζε
ηνπο θαη κε ηξφπν πνπ ζηνρεχνπλ λα δήζνπλ κεηά. Παξάγνληεο, φπσο, ε νηθνγέλεηα, νη θίινη,
ε έιιεηςε πξσηνβνπιηψλ, ε έιιεηςε εθνδίσλ κέζα ζηε θπιαθή αιιά, θπξίσο, ε έιιεηςε
ειεπζεξίαο είλαη παξάγνληεο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί πνιιέο θνξέο ζηελ παξνχζα εξγαζία,
σζηφζν, είλαη απηνί πνπ απνηεινχλ βαξφκεηξν ζηε ζχλζεζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εθήβσλ θαη
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ησλ θηλήηξσλ γηα αιιαγή. Δίλαη παξάγνληεο πνπ έρνπλ ηνληζζεί αξθεηέο θνξέο απφ ηνπο/ηηο
έθεβνπο/εο θαη ηνπο ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθνχο θαη γηα απηφ ηηο αλαθέξνπκε ηφζν πνιχ.
Δπνκέλσο, θάζε δπζάξεζην ζπκβάλ πνπ ιακβάλεη ρψξα κέζα ζηε θπιαθή δχλαηαη λα
απνηειεί, ηαπηφρξνλα, αξλεηηθή επίδξαζε θαη θίλεηξν γηα αιιαγή. Οπσζδήπνηε, απηφ είλαη
έλα εληππσζηαθφ ζηνηρείν, σζηφζν, ε ελαιιαγή ζπλαηζζεκάησλ γηα ην ίδην γεγνλφο δε
θαίλεηαη λα είλαη εχθνια δηαρεηξίζηκε απφ ηνπο/ηηο έθεβνπο/εο. Απηφ πνπ κπνξνχκε λα
πξνβιέςνπκε είλαη φηη ιφγσ ηεο κεγάιεο αλσξηκφηεηαο πνπ ηνπο δηαθαηέρεη, ιφγσ ηνπ
λεαξνχ ηεο ειηθίαο, ζα ηνπο δεκηνπξγήζεη επηπιένλ βάξνο ζηε θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ην νπνίν,
πηζαλφλ, λα κελ κπνξνχλ λα απνθνξηίζνπλ. Οη πηέζεηο πνπ δέρνληαη γηα ζπκκφξθσζε κε ηνπο
θαλφλεο ησλ θπιαθψλ είλαη ηέηνηαο κνξθήο θαη ηέηνηαο έληαζεο πνπ νπνηαδήπνηε άιινπ
είδνπο πίεζε δερηνχλ, ίζσο, λα κελ ηελ αληέμνπλ.
Σν ζπκπέξαζκα απηφ, ζε ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο ζηηο θπιαθέο, δελ ην
ζπλαληήζακε ζηε βηβιηνγξαθηθή καο αλαδήηεζε. Πξφθεηηαη γηα έλα δεδνκέλν πνπ δηαθσηίδεη
πεξηζζφηεξν ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί κέζα ζηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα
θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε επφκελνπο εξεπλεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε δηηηή κνξθή πνπ έρνπλ
απνθηήζεη νη ζπλζήθεο θξάηεζεο. ίγνπξν είλαη νμχκσξν έλα ραξαθηεξηζηηθφ λα κπνξεί λα
εμειηρζεί, ηαπηφρξνλα, ζε θάηη αξλεηηθφ θαη θάηη ζεηηθφ. Χζηφζν, φζν πην γξήγνξα γίλεη απηφ
αληηιεπηφ ηφζν πην ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα έρεη κηα κειινληηθή παξέκβαζε
εθαξκνζηεί κέζα ζηε θπιαθή. Απηφο ν δηηηφο ραξαθηήξαο ησλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο, φπσο
ηνλ παξνπζηάδνπλ νη έθεβνη/εο, απνηειεί ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία είλαη δνκεκέλε φιε ε
πεξίνδνο εγθιεηζκνχ ηνπο ζην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα.
ηε βηβιηνγξαθία δίλεηαη έκθαζε ζηελ ππεξθφξησζε ησλ θπιαθψλ, ζε θειηά πνπ
δηακέλνπλ πεξηζζφηεξνη απφ φζνπο πξνβιέπνληαη, ζε αθαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο, ζε
πξναπιηζκφ εθ πεξηηξνπήο ιφγσ έιιεηςεο ρψξσλ θαη ζε έιιεηςε ηαηξηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ
πξνζσπηθνχ (Αινζθφθεο, 2010 Αξρηκαλδξίηνπ, 2000 Βηδάιε θ.ά., 2008 Βνξξηά, 1998
Παλαγησηφπνπινο, 1998

Υάτδνπ 1990). Χζηφζν, ζε θαλέλα ζεκείν δελ αλαθέξεηαη φηη νη

αξλεηηθέο ζπλζήθεο θξάηεζεο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο θίλεηξν απνθπγήο ηέιεζεο
λέσλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ γηα λα κελ βηψζνπλ μαλά ηηο ίδηεο θαηαζηάζεηο. Δπηπιένλ, απηά
πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλα ζηε βηβιηνγξαθία σο ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο δελ
ηα ζπλαληήζακε ζηα ιεγφκελα ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ηεο
έξεπλάο καο κάο δήισζαλ φηη ζε θάζε θειί δηακέλνπλ έλα κε δχν άηνκα, φηη νη ρψξνη
πξναπιηζκνχ θαη ςπραγσγίαο είλαη ηθαλνπνηεηηθνί θαη ζηελ πξφζσπν κε πξφζσπν επαθή πνπ
151

είρε ν ππνθαηλφκελνο καδί ηνπο έδεημαλ θαιά ζηελ πγεία ηνπο, απφδεημε ηεο παξνπζίαο
ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη θαηάιιειεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.
ην ζεκείν απηφ εάλ ζειήζνπκε λα αμηνινγήζνπκε ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέμακε σο
πξνο ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ ζέζακε ηφηε κπνξνχκε λα δνχκε φηη επηβεβαηψλεηαη
ε ππφζεζε πνπ θάλακε φηη ν εγθιεηζκφο ζε ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα θαη ε ζηέξεζε ηεο
ειεπζεξίαο πξνθαινχλ κφλν αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ε ζπκβίσζε κε
άιινπο θξαηνπκέλνπο, πνπ έρνπλ, επίζεο, παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, δελ είλαη ην θαιχηεξν
δπλαηφ πξφηππν γηα έλαλ/κηα έθεβν/ε. Ζ θπζηνινγηθή αλαηξνθή ελφο/κηαο έθεβνπ/εο απαηηεί
ηελ παξνπζίαζε ηνπ/ηεο ζε έλα πιαίζην πνπ ζα είλαη ηθαλφ λα ηνπ/ηεο πξνζθέξεη φια εθείλα
ηα πιηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη εζηθά αγαζά πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αξηηφηεξε εμέιημε
ηνπ/ηεο θαη ζηελ απφθηεζε εκπεηξηψλ πάλσ ζηηο νπνίεο ζα δνκήζεη ην κέιινλ ηνπ/ηεο.
Δπηπιένλ, ε παξνπζία αηφκσλ πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο πξφηππα γηα ηνπο/ηηο λεφηεξνπο/εο
ζα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κηα δσή κε ζηφρνπο, φλεηξα θαη θηινδνμίεο πνπ ζα
βξίζθεηαη καθξηά απφ παξαβαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Οη έθεβνη/εο ηεο έξεπλαο καο αλαγλσξίδνπλ ηελ απνπζία απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ.
Απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο πην ζνβαξνχο ιφγνπο πνπ επηζπκνχλ λα απνθπιαθηζηνχλ γξήγνξα
θαη λα επηζηξέςνπλ ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπο πξηλ απφ ηελ εκπινθή ηνπο κε ηηο παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο. Δληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο πσο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα πνπ ζρεδηάδνπλ
θαη θαληάδνληαη έμσ απφ ηε θπιαθή δελ πεξηιακβάλνπλ θαλέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
βίσζαλ κέζα εθεί, θαλέλα απφ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ έλησζαλ θαη θαλέλαλ/θακηά απφ ηνπο/ηηο
ζπγθξαηνχκελνπο/εο πνπ γλψξηζαλ εθεί. Φαίλεηαη πσο αθφκε θαη εάλ δελ έρνπλ πνιιέο
εκπεηξίεο ζηε δσή ηνπο, εληνχηνηο, κπνξνχλ λα θξίλνπλ φηη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο
θπιάθηζεο ηνπο απνηειεί ηε ρεηξφηεξε πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο
ζνλ αθνξά ην ηξίην εξψηεκα πνπ ζέζακε, νη έθεβνη/εο καο αλέθεξαλ ζπλερψο είηε
ζηηο απαληήζεηο ηνπο ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είηε ζηηο θαη’ ηδίαλ ζπλνκηιίεο,
πξηλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, φηη νη δπζιεηηνπξγηθέο θαη νη πξνβιεκαηηθέο
ζπλζήθεο θξάηεζεο κπνξνχλ απφ κφλεο ηνπο λα απνηειέζνπλ ηζρπξφ αλαηξεπηηθφ παξάγνληα
κηαο πηζαλήο κειινληηθήο ελαζρφιεζεο κε παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Απιά θαη κφλν ε ηδέα
κηαο κειινληηθήο αλαβίσζεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο κέζα ζηε θπιαθή δίλεη έλα δπλαηφ θίλεηξν
γηα απνθπγή νπνηαζδήπνηε ζθέςεο γηα ηέιεζε εγθιεκαηηθήο ελέξγεηαο.
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Αγφξηα θαη θνξίηζηα παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο θπιάθηζήο ηνπο, ζέινπλ λα επηηχρνπλ ηε ζεηηθή ηνπο αιιαγή. Απηφ ζπληζηά
έλδεημε κεηάλνηαο γηα φζα δπζάξεζηα έρνπλ θάλεη. Απφδεημε κεηάλνηαο, θαη φρη απιψο
έλδεημε, απνηειεί ην γεγνλφο φηη έρνπλ αξρίζεη λα θάλνπλ ζρέδηα γηα ην κέιινλ ηνπο θαη
εζηηάδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. Απηνλφεην είλαη φηη νη ζηφρνη απηνί ζρεηίδνληαη κε ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ν/ε θαζέλαο/θαζεκηά θαζψο θαη κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θχινπ.
Δπίζεο, πξφθεηηαη γηα ζηφρνπο βξαρππξφζεζκνπο, δείρλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ φηη ζέινπλ
λα πξνρσξήζνπλ βήκα βήκα, θαη φρη κε καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο, δείρλνληαο φηη δελ
νλεηξνβαηνχλ εζηηάδνληαο ζε ζηφρνπο πνπ δελ γίλεηαη, κε ηα παξφληα δεδνκέλα, άκεζα, λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ. Παξάιιεια, νη ζηφρνη πνπ αλαθέξνπλ νη έθεβνη/εο, φπνηνη θαη εάλ είλαη
απηνί θαη αλεμάξηεηα απφ ην πφζν κεγαιεπήβνινη ή κε είλαη, καο δειψλνπλ ζηελ πξάμε ηελ
απνπζία δηάζεζεο λα εκπιαθνχλ πάιη κε παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επαθήο κε ηνπο/ηηο έθεβνπο/εο ηεο έξεπλαο εθιάβακε απηή ηε
δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο ζηφρσλ φηη ζπλνδεχεηαη απφ έλα ηφλν αηζηνδνμίαο. Δίλαη ην κνλαδηθφ
ζεκείν πνπ εληνπίδεηαη απηφ. Ίζσο, γηαηί είλαη ην κνλαδηθφ ζεκείν ζην νπνίν δελ κηινχλ γηα
ηε δσή ηνπο κέζα ζηε θπιαθή. Οη εηθφλεο πνπ ε θαληαζία ηνπο πιάζεη δελ πεξηιακβάλνπλ
ζηνηρεία ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο κέζα ζηε θπιαθή. Αζπλαίζζεηα, βγάδνπλ έλα ηφλν ραξάο
θαη αλππνκνλεζίαο γηα ηε δσή πνπ ηνπο πεξηκέλεη κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπο. Απηφ απφ
κφλν ηνπ ζηνηρεηνζεηεί έλα παξάγνληα ηθαλφ γηα λα επηθέξεη ηε ζεηηθή αιιαγή ζηε δσή θαη
ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο θαη λα ηνπο απνκαθξχλεη νξηζηηθά απφ ηελ
παξαλνκία.
Σα δεδνκέλα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ καο απνδεηθλχνπλ φηη ε
θαθή εκπεηξία πνπ ιακβάλνπλ θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηε θπιαθή, είλαη αξθεηά ψζηε λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ πξαγκαηηθή ηνπ/ηεο θαηάζηαζε θαη λα επηδηψμνπλ λα ηελ αιιάμνπλ.
Απηφ επηβεβαηψλεη ηελ αξρηθή καο ππφζεζε. Οη έθεβνη/εο δείρλνπλ λα επηζπκνχλ λα κελ
επηζηξέςνπλ ζηε θπιαθή κεηά ηελ απνθπιάθηζε ηνπο θαη λα ζέινπλ λα θάλνπλ επαλεθθίλεζε
ηεο δσήο ηνπο κε ζηφρν ε εκπεηξία ηνπ εγθιεηζκνχ λα είλαη κία θαθή παξέλζεζε ηεο δσήο
ηνπ/ηεο. Απηφ, επηπιένλ, επηβεβαηψλεη ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέμακε ζηηο απαληήζεηο ησλ
εθήβσλ σο πξνο ηνλ αξλεηηζκφ πνπ εηζπξάηηνπλ φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν
είλαη αλαγθαζκέλνη λα παξακέλνπλ κέζα ζηε θπιαθή. Οη έθεβνη/εο θαίλεηαη πσο
αληηιήθζεθαλ ηηο δπζθνιίεο πνπ ζα έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θάζε θνξά πνπ ζα
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θπιαθίδνληαη ιφγσ θάπνηαο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο θαη απνθαζίδνπλ λα κελ
κπιερηνχλ μαλά ζε παξφκνηεο αζρνιίεο.
Παξφια απηά, δελ έρνπκε θαηαθέξεη λα εληνπίζνπκε εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο πνπ
είλαη ηθαλνί λα ζπκκνξθψζνπλ ηνλ/ηελ έθεβν/ε θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ εληχπσζε φηη ν
εγθιεηζκφο ζην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα πέηπρε λα ηνλ/ηελ ζσθξνλίζεη γηαηί απφ ηηο
απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ απνδεηθλχεηαη πσο ηέηνηνη παξάγνληεο δελ
πθίζηαληαη. Οη έθεβνη επηζπκνχλ ηε ζεηηθή αιιαγή γηαηί δελ επηζπκνχλ λα δήζνπλ μαλά φιεο
απηέο ηηο δπζθνιίεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί λσξίηεξα. Οη έθεβνη/εο
δε ζεσξνχλ φηη ζπκκεηείραλ ζε θάπνηα δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο έρνπλ ζσθξνληζηεί θαη
είλαη έηνηκνη λα επηζηξέςνπλ «θαζαξνί» ζηελ θνηλσλία. Αθφκε θαη εάλ πξνβιέπνληαη θάπνηα
ζσθξνληζηηθά κέηξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπιάθηζεο, απηά ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ησλ
εθήβσλ, δελ εθαξκφζηεθαλ πνηέ. Δπνκέλσο, ε απνθπγή ησλ δπζάξεζησλ ζπλεπεηψλ ηεο
θπιάθηζεο θαίλεηαη λα είλαη ν πην ηζρπξφο παξάγνληαο γηα ηε ζεηηθή αιιαγή.
Χζηφζν, ζηε βηβιηνγξαθία δελ εληνπίζακε κειέηεο πνπ λα αζρνινχληαη κε ηε
δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ θάλνπλ ηνπο αλήιηθνπο παξαβάηεο πνπ είλαη έγθιεηζηνη ζε
θάπνην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα λα επηδηψθνπλ ηε ζεηηθή αιιαγή. Δπνκέλσο, δελ κπνξνχκε
λα έρνπκε πιήξε εηθφλα σο πξνο θαηά πφζν ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο καο ζπκθσλνχλ ή
έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία. Ζ έκθαζε θαη ε αμία πνπ ζειήζακε λα
δψζνπκε ζην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη ε απνθπιάθηζε
θαη ε επαλέληαμε ζηελ θνηλσλία απνηεινχλ έλα νπζηαζηηθφ θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
θπιάθηζεο θαη πξέπεη λα πινπνηεζνχλ θαηά ηξφπν πνπ λα απνθιείεη νπνηαδήπνηε πηζαλφηεηα
κειινληηθήο επηζηξνθήο ησλ αλήιηθσλ παξαβαηψλ ζην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα. Γηα απηφ
θξίλνπκε επηβεβιεκέλε νη κέιινπζεο έξεπλεο λα αζρνιεζνχλ εθηελέζηεξα κε απηφ ην
εξψηεκα.
ην ηέηαξην εξψηεκα πνπ ζέζακε δηαπηζηψλνπκε φηη ηα θνξίηζηα βηψλνπλ έληνλα ην
ζηνηρείν ηεο επζχλεο πνπ έρνπλ γηα λα επηζηξέςνπλ γξήγνξα ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη λα ηελ
θξνληίζνπλ. Αθξηβψο επεηδή κέζα ζηε θπιαθή δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηίπνηα, ληψζνπλ
αηζζήκαηα πφλνπ θαη ζηελνρψξηαο. Ηδηαίηεξα ηα θνξίηζηα, επεηδή κπιέθνληαη πξνο ην ηέινο
ηεο εθεβείαο κε ηηο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, έρνπλ βηψζεη πεξηζζφηεξεο νηθνγελεηαθέο
ζηηγκέο θαη έρνπλ κεγαιχηεξε σξηκφηεηα γηα λα αληηιεθζνχλ ην κέγεζνο ηνπ ιάζνπο. Απηφ ην
γεγνλφο επηθνξηίδεη αθφκε πεξηζζφηεξν αξλεηηθά ηα ήδε παξφληα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά
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πνπ έρνπλ αξρίζεη λα αλαπηχζζνληαη κέζα ζηε θπιαθή, ζέηνληαο πξνυπνζέζεηο ηζρπξφηεξεο
εδξαίσζεο ηνπο ζηελ ηαπηφηεηα ησλ θνξηηζηψλ.
Παξάιιεια, ηα θνξίηζηα αξρίδνπλ λα ληψζνπλ αδηθεκέλεο σο πξνο ηηο ζπλζήθεο
θξάηεζεο έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ ησλ αγνξηψλ. Χζηφζν, ιφγσ ηεο δνκήο ηεο θνηλσλίαο,
ζίγνπξα, ηα θνξίηζηα απηά ζα βίσζαλ, πξηλ ηε θπιάθηζή ηνπο, ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηηο
αδηθίεο πνπ πθίζηαληαη ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα. κσο, πνηέ δελ εθδήισζαλ ηφζν έληνλε
δπζαξέζθεηα γηα απηέο ηηο αδηθίεο πνπ ληψζνπλ φζε ηψξα πνπ ηηο βηψλνπλ εληφο ηεο θπιαθήο.
Αξθεηά πηζαλφ θαληάδεη ην ελδερφκελν απηή ηελ αδηθία πνπ ληψζνπλ λα ηελ θάλνπλ πξάμε
θαη εηο βάξνο ησλ αγνξηψλ φηαλ ζα απνθπιαθηζζνχλ θαη, πηζηνπνηψληαο, γηα άιιε κηα θνξά,
ηελ αθαηαιιειφηεηα ησλ ζπλζεθψλ παξακνλήο κέζα ζηε θπιαθή γηα ηε ζχλζεζε ηεο
ηαπηφηεηάο ηνπο.
Σν ζχλνιν ηεο βηβιηνγξαθίαο ζπκθσλεί φηη ε ηαπηφηεηα ησλ εθήβσλ επεξεάδεηαη
θαηαιπηηθά απφ ηελ παξακνλή ηνπο ζηε θπιαθή. ζν θαη εάλ γίλεη πξνζπάζεηα ε
πξνζαξκνγή θαη ε δηαβίσζή ηνπο λα ηαηξηάδνπλ ζηηο αλάγθεο ηνπο, παξά ηαχηα, ν βαζκφο θαη
ην επίπεδν ησλ αιιαγψλ πνπ πξφθεηηαη λα ζπκβνχλ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ έθεβν/ε ζε
έθεβν/ε θαη εμαξηάηαη απφ ηα πξνεγνχκελα βηψκαηά ηνπ/ηεο θαη ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα
παξακνλήο κέζα ζηε θπιαθή (Αινζθφθεο, 2010 Βηδάιε θ.ά., 2008 Κνπξάθεο, 2007
Giddens, 2002). Ζ δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο απηήο
ηεο δσήο ηνπο ζα επεξεάζεη ηελ εμέιημή ηνπο, ηηο κειινληηθέο ηνπο ζρέζεηο, ηηο ζηάζεηο ηνπο
απέλαληη ζηελ θνηλσλία (Νφβα – Καιηζνχλε, 1998 Γεσξγνχια, 2001 Μπαθάιε, 2007
Jenkins, 2007 Wetherell, 2005).
εκεηψλεηαη κεγάιε έκθαζε θαη πξνζνρή ζηε ζχλζεζε ηεο ηαπηφηεηαο ζε απηή ηε
θάζε ηεο δσήο ησλ λεαξψλ παξαβαηψλ γηαηί είλαη ε πεξίνδνο πνπ ιακβάλεη ρψξα ε
δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο θαη δέζκεπζεο σο πξνο ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηνπο ραξαθηεξίδνπλ
γηα ηελ ππφινηπε δσή (Μάθξε – Μπφηζαξε, 2008 Ναπξίδεο, 1997 Ρήγα, 2001 Υξεζηάθεο,
1997 Φάξνπ, 2005 Augoustinos et al, 2005). Δπηπιένλ, επεηδή, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ε
εθεβηθή ειηθία έρεη σο βαζηθφ γλψξηζκα ηελ αλσξηκφηεηα, άξα είλαη πην εχθνιε ε
ινμνδξφκεζε θαη νη ιαλζαζκέλεο επηινγέο νη νπνίεο θαζίζηαληαη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο
ηθαλνπνηεηηθήο εμέιημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο (Βαθαιηφο, 2004 Κνπξάθεο,
2009 Μαγγαλάο, 2004 Ferro et al., 2004).
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Έλα άιιν ελδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα καο σο πξνο ηηο
δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο ησλ δχν θχισλ θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηε θπιαθή είλαη φηη ε
κφλε επίδξαζε ηεο θπιαθήο πνπ έρεη ηνλ ίδην βαζκφ έληαζεο ζηα άηνκα θαη ησλ δχν θχισλ
είλαη ν ζηηγκαηηζκφο πνπ επηζχξεη κηα ηέηνηα δηαδηθαζία. Ζ θπιάθηζε, αθφκε θαη εάλ
βαζίζηεθε ζε κηα ιαλζαζκέλε ή απζηεξή απφθαζε ελφο δηθαζηεξίνπ, δελ παχεη λα βαξαίλεη
γηα ηελ ππφινηπε ηεο δσήο ηνπο/ηηο έθεβνπο/εο. Ο ζηηγκαηηζκφο μεθηλάεη απφ ηνπο/ηηο
ίδηνπο/εο εθήβνπο/εο γηαηί πξηλ, αθφκε, απνθπιαθηζζνχλ απηφο είλαη ν κεγαιχηεξνο
πξνβιεκαηηζκφο ηνπο. Σνπο/ηηο δεκηνπξγεί ραξαθηεξηζηηθά ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο πνπ
απνδεηθλχνπλ ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο. Ήδε νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ηεο έξεπλαο καο κάο
αλαθέξνπλ νξηζκέλα δεηήκαηα πνπ ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθά γηα απηνχο/εο θαη γηα ηα νπνία
ζα ρξεηαζηεί λα δψζνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα. Έλα απφ απηά είλαη νη ζρέζεηο κε άηνκα ηνπ
αληίζεηνπ θχινπ θαη ηνπ γεγνλφηνο πψο ζα θξηζνχλ απφ ηνπο/ηηο άιινπο/εο φηαλ κάζνπλ γηα
ην παξειζφλ ηνπο.
Ο ζηηγκαηηζκφο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ην ζπλνδεχνπλ είλαη ην γεγνλφο πνπ κπνξεί λα
επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ ηαπηφηεηα ησλ εθήβσλ πεξηζζφηεξν απφ νηηδήπνηε άιιν. Γηαηί
εθδειψλεηαη αθξηβψο κεηά ηελ απνθπιάθηζε θαη ηε ζπλαλαζηξνθή κε ηελ ππφινηπε θνηλσλία
θαη δχλαηαη λα ηζρπξνπνηεζεί απφ θάζε δπζάξεζηε αληηκεηψπηζε πνπ κπνξεί λα ππάξρεη.
Υαξαθηεξηζηηθά φπσο ηνπ θφβνπ, ρακειήο απηνεθηίκεζεο, ρακειήο απηνπεπνίζεζεο,
απφζπξζεο, απνκφλσζεο, απνγνήηεπζεο γηα ην κέιινλ ηνπ/ηεο είλαη ζπλεζηζκέλα ζηνπο/ζηηο
έθεβνπο/εο. Απηά ηα ζηνηρεία θάλνπλ ηνπο/ηηο έθεβνπο/εο λα ππνηηκνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο, λα
κελ εκπηζηεχνληαη ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη, ηειηθά, λα απνηπγράλνπλ λα θηάζνπλ ζην επίπεδν
ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο.
Ζ πξνζπάζεηα ησλ εθήβσλ γηα λα απνδείμνπλ φηη δελ είλαη απηφ πνπ ηνπο πξνζάπηνπλ
ή φηη κεηάλησζαλ γηα ηελ παξάλνκε πξάμε ηνπο θαη έρνπλ αιιάμεη, ζα ρξεηαζηεί λα
πξαγκαηνπνηείηαη θάζε κέξα θάζε ψξα θαη ζε θάζε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο
αλζξψπνπο. Δάλ ζπκβεί νπνηαδήπνηε ζηηγκηαία παξέθθιηζε, αθφκε θαη εάλ δελ είλαη
παξάλνκε, ηφηε ζα ζεσξεζεί φηη, ζηελ νπζία, απηή είλαη ε πξαγκαηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη
φρη κηα εμαίξεζε, ελεξγνπνηψληαο ην θαηλφκελν ηεο «απηνεθπιεξνχκελεο πξνθεηείαο».
κσο, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε εθήβνπο/εο πνπ κφιηο απνθπιαθίζηεθαλ θαη είλαη, ήδε, ρακειά
ε ςπρνινγία ηνπο θαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο αληνρέο, πηζαλφλ, λα κελ αληέμνπλ λα θέξνπλ
εηο πέξαο ηελ πξνζπάζεηα απηή. Ζ δνκή ηεο θνηλσλίαο είλαη ηέηνηα πνπ φρη κφλν δελ ζηεξίδεη
απηά ηα άηνκα αιιά νχηε έρεη δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα κηα νκαιή
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επαλέληαμή ηνπο. Δίλαη επζχλε φισλ λα ζηεξίμνπλ απηά ηα παηδηά θαη λα ηνπο δψζνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα δηνξζψζνπλ ην ιάζνο ηνπο.
Απηφ είλαη έλα ζπκπέξαζκα πνπ ζηε βηβιηνγξαθία θαίλεηαη λα είλαη ν κεγαιχηεξνο
πξνβιεκαηηζκφο φισλ ησλ ζπγγξαθέσλ. Αθφκε θαη εάλ ε θαζεκεξηλφηεηα ηεο θπιαθήο
αληηκεησπίδεηαη κε κεγάιεο δπζθνιίεο απφ ηνπο/ηηο έθεβνπο/εο, εληνχηνηο, απηφ πνπ ζα
ζπλαληήζνπλ κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπο ζα δνθηκάζεη ηηο αληνρέο θαη ηελ ππνκνλή ηνπο
πνιχ πεξηζζφηεξν (Γεσξγνχια, 2001 Γηνβάλνγινπ, 2006 Πεηξνπνχινπ θ.ά., 2000).
Αλαθέξεηαη φηη έλαο ιάζνο ρεηξηζκφο θάπνηαο θαηάζηαζεο κπνξεί λα νδεγήζεη εθ λένπ ζε
ζηηγκαηηζκφ κε ζπλέπεηα ν/ε έθεβνο/ε λα αθνινπζήζεη κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή πνξεία απφ
ηελ αλακελφκελε (Αιεμηάδεο, 2011 Μαγγαλάο, 2004 Μπαθάιε, 2007 Σζηάληεο, 2002). Δάλ
ζπκβεί απηφ ηφηε γηα ην αλήιηθν άηνκν παχεη λα πθίζηαηαη έλα κέξνο ηεο πξνζσπηθφηεηάο
ηνπ γηαηί ζηακαηάεη λα ελεξγεί σο έλα άηνκν κε αμίεο θαη αξρέο πνπ ζέβεηαη ηηο θνηλσληθέο
θαη εζηθέο επηηαγέο θαη αλαδεηάεη ζπκπεξηθνξέο πνπ αξκφδνπλ πιένλ ζηνλ ραξαθηεξηζκφ πνπ
ηνπ έρεη απνδνζεί θαη ηαηξηάδνπλ κε ηελ πξνεγνχκελε εγθιεκαηηθή ηνπ ηαπηφηεηα
(Κνπξάθεο, 2007 Εαξαθσλίηνπ, 2008 Παπαγεσξγίνπ, 1998 Σξστάλνπ – Λνπιά, 1997). Οη
θνξείο ηεο θάζε ηνπηθήο θαη θαη’ επέθηαζε θξαηηθήο εμνπζίαο ζα πξέπεη λα δνπλ ηνλ/ελ
απνθπιαθηζκέλν/ε σο έλα άηνκν πνπ επηζπκεί λα θάλεη κηα θαηλνχξηα αξρή θαη φρη σο
έλαλ/κηα εθθνιαπηφκελν/ε εγθιεκαηία ζηεξίδνληαο ηνλ/ελ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πιηθφ θαη
εζηθφ, είλαη αλαγθαίν ψζηε λα επηηεπρζεί απηφ (Κνπξάθεο, 2004 Πηηζειιά, 2006
Γεκφπνπινο θ.ά., 2006 2010 Jenkins, 2007). Χζηφζν απηφ, ζπλήζσο, παξακέλεη κφλν ζε
ζεσξεηηθφ επίπεδν θαη δελ πινπνηείηαη ζηελ πξάμε αθαηξψληαο απφ ηνπο/ηηο έθεβνπο/εο έλα
«δίρηπ αζθαιείαο».
ηε βηβιηνγξαθία ππάξρεη έληνλα ην ζηνηρείν ηεο απνπζίαο δηεμφδνπ πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη απαζρφιεζεο κε απνηέιεζκα ν/ε έθεβνο/ε λα
κε δχλαηαη, κεηά ηελ απνθπιάθηζε, λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηνπο πξνζσπηθνχο θαη
επαγγεικαηηθνχο ηνπ/ηεο ζηφρνπο πξνθεηκέλνπ λα ελδπλακψζεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ/ηεο
θαη λα ραξάμεη κηα πνξεία καθξηά απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Απηφ, εάλ κπνξνχζε λα
πξαγκαηνπνηεζεί, ζα απέηξεπε έλα πηζαλφ κειινληηθφ ζηηγκαηηζκφ. ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ
πεξηπηψζεσλ απηφο ν θνηλσληθφο ζηηγκαηηζκφο ζπλνδεχεηαη θαη απφ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ
(Γηνβάλνγινπ, 2006 Κνπξάθεο, 2007 Ναπξίδεο, 1997 Ρήγα, 2001 Υξεζηάθεο, 1997
Cuche, 2000). Ο ζηηγκαηηζκφο ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί εάλ ππήξραλ ζπλδπαζκέλεο
ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο ξφισλ κε ηελ παξνρή επθαηξηψλ θαη δπλαηνηήησλ ζπκκεηνρήο ησλ
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λέσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ (Γεσξγνγηάλλεο, 1996
Λακπξνπνχινπ, 2000 Μαγγαλάο, 2004 Γεσξγνχιαο, 2000

Giddens, 2002). Ζ ίδηα ε

θνηλσλία θαη ηα κέιε πνπ ηελ απαξηίδνπλ δελ δίλνπλ πξαγκαηηθέο επθαηξίεο ζηα παηδηά πνπ
θάπνηα ζηηγκή έθαλαλ ιάζνο επηινγέο ψζηε λα επαλαθνηλσληθνπνηεζνχλ κε ην θεθάιη ςειά,
ρσξίο αίζζεκα ληξνπήο θαη ρσξίο ηνλ θίλδπλν λα ηεζνχλ μαλά ζην θνηλσληθφ πεξηζψξην
(Μπαθάιε, 2007 Νφβα – Καιηζνχλε, 1998 Παπαγεσξγίνπ, 1998 πηλέιιε, 2007 Υάτδνπ,
1990 Zavalloni et al., 1996). Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα ε αλάγθε νηθνδφκεζεο ελφο ζπζηήκαηνο πνπ
ζα απεπζχλεηαη ζε απηνχο/έο ηνπο λένπο/έο θαη ζα ζηνρεχεη ζηε ζηήξημή ηνπο ζε θάζε
πξνζπάζεηα επαλέληαμεο.
Χζηφζν, ζηε βηβιηνγξαθία δελ εληνπίζηεθε θάπνηνο δηαρσξηζκφο φζνλ αθνξά ηελ
επίδξαζε ηεο θπιαθήο ζηελ ηαπηφηεηα αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ. Σα ζπκπεξάζκαηα ησλ
εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη αλαθέξνληαη γεληθά ζε λεαξνχο παξαβάηεο ρσξίο λα γίλεηαη
ηδηαίηεξε κλεία ζε δηαθνξνπνηήζεηο ιφγσ ηνπ θχινπ. Οπσζδήπνηε, ε χπαξμε δηαθνξεηηθψλ
ζσθξνληζηηθψλ θαηαζηεκάησλ γηα έθεβα αγφξηα θαη θνξίηζηα ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο
φηη αγφξηα θαη θνξίηζηα δελ έρνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ίδηεο αλάγθεο θαη ηηο ίδηεο
επηζπκίεο λα είλαη επαξθείο ιφγνη γηα λα κειεηεζεί μερσξηζηά ε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο
ηνπο κέζα ζηε θπιαθή.
χκθσλα κε ηελ αξρηθή καο ππφζεζε θαη κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέμακε ζηελ
έξεπλα κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη είλαη αλαγθαίνο ν δηαρσξηζκφο θαη ε δηεξεχλεζε σο
πξνο ην θχιν. Δίδακε φηη ιάβακε πιεξνθνξίεο πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο θαη καο νδεγνχλ
ζηε δηαπίζησζε πσο αγφξηα θαη θνξίηζηα αλ θαη είραλ ζεκεία πνπ ζπκθσλνχζαλ, παξάιιεια,
ππήξραλ θαη ζεκεία ζηα νπνία εληνπίζηεθαλ δηαθνξεηηθέο γλψκεο θαη ηδέεο. πσο
δηαπηζηψζακε, αγφξηα θαη θνξίηζηα έρνπλ, εθ θχζεσο, δηαθνξεηηθή ηδηνζπγθξαζία θαη,
επνκέλσο, αληηιακβάλνληαη θαη εηζπξάηηνπλ δηαθνξεηηθά απηά πνπ ηνπο ζπκβαίλνπλ κέζα
ζηε θπιαθή. Άιισζηε, ε ειηθία έλαξμεο ησλ παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ηα είδε ησλ
παξάλνκσλ ζπκπεξηθνξψλ θαζψο θαη ηα πνζνζηά ηεο λεαληθήο παξαβαηηθφηεηαο είλαη
δηαθνξεηηθά κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ. Γεκηνπξγνχλ ηελ εληχπσζε πσο πξφθεηηαη γηα
δχν μερσξηζηέο θνηλσληθέο νκάδεο. Δπηπξφζζεηα, ε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ είδνπο ηεο
αλαηξνθήο θαη ησλ πξνζδνθηψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηα άηνκα θάζε θχινπ είλαη παξάγνληεο πνπ
θαζηζηνχλ αλαγθαίν ην δηαρσξηζκφ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ.
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6.2 Φσο ζε ζεκαληηθά ζέκαηα
Έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ έρνπλ αλαθέξεη πνιιέο θνξέο ζηηο απαληήζεηο ηνπο νη
ζπκκεηέρνληεο/νπζεο είλαη φηη νη ζπλζήθεο θξάηεζεο κέζα ζηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα
δελ είλαη νη θαηάιιειεο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο άξηηαο θαη νινθιεξσκέλεο ηαπηφηεηαο. Οη
ζπλζήθεο θξάηεζεο δελ ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα μεδηπιψζνπλ φιν ην δπλακηθφ ηνπο θαη
ηελ επθαηξία δηεξεχλεζεο, αλαδήηεζεο θαη δέζκεπζεο σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
επηζπκνχλ λα πεξηέρεη ε κειινληηθή ηνπο ηαπηφηεηα (Βνξξηά, 1998, Εαξαθσλίηνπ, 2008
Ναπξίδεο, 1997 Φαξζεδάθεο, 2005 Augoustinos et al, 2005 Jenkins, 2007). Σν άηνκν
ηνπνζεηείηαη ζε έλα θαινχπη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ νπνίνπ ηηο θαζνξίδεη έλαο «ςπρξφο»
λνκνζέηεο πνπ δελ γλσξίδεη ηα standards ηνπ θαζέλα/θαζεκηάο ππνςήθηνπ/αο παξαβάηε ηνπ
λφκνπ (Αιεμηάδεο, 2001 Πηηζειιά, 2006 πηλέιιε, 2005 Υάτδνπ, 2003 Winfried, 1983).
ζεο ζπζηάζεηο θαη πξνηάζεηο έρνπλ γίλεη απφ ηνπο εηδηθνχο εξεπλεηέο γηα ηελ αιιαγή ησλ
ζπλζεθψλ θξάηεζεο πξνο ηνπο θνξείο πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο, είηε
απνξξίθζεθαλ ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε είηε δελ ήηαλ δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νπφηε
παξέκεηλαλ ζρέδηα επί ράξηνπ.
Οη ζπλζήθεο θξάηεζεο δελ θαηαθέξλνπλ λα έρνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζην ζσθξνληζκφ.
Αληίζεηα, απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ βαξίδην ζηελ πξνζπάζεηα εζηθήο θαη πλεπκαηηθήο
αλχςσζεο ηνπ/ηεο εθήβνπ/εο θαη ηνλ/ηελ νδεγνχλ ζην λα πηνζεηεί κηα ζπκπεξηθνξά
ηδξπκαηνπνίεζεο πνπ δελ ζπλάδεη κε ην πλεχκα ηνπ λνκνζέηε (Αιεμηάδεο, 2011
Γεσξγνχιαο, 2000 Μαγγαλάο, 2004 πηλέιιε - Κνπξάθεο, 1995 Digneffe, 2000 Wacquant,
2001). Ζ θαζεκεξηλφηεηα θαη ξνπηίλα ηεο θπιαθήο πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία πνπ αξγφηεξα ζα
απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εθήβσλ θαη ηα νπνία δελ ζα
κπνξνχλ λα ηα απνβάιινπλ (Βαθαιηφο, 2004 Γηνβάλνγινπ, 2006

Υάτδνπ, 2003 Corsaro,

2000). ηελ εθεβηθή ειηθία ν βαζκφο αλσξηκφηεηαο είλαη ηφζν κεγάινο πνπ δελ δεκηνπξγεί
ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επαξθή θαη ηθαλνπνηεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ, κέρξη
πξφηηλνο, άγλσζησλ θαη πξσηφγλσξσλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζα ζπλαληήζνπλ κέζα ζηε θπιαθή
(Βνξξηά, 1998 Εαξαθσλίηνπ, 2008 Μάθξε – Μπφηζαξε, 2008 Παπαγεσξγίνπ, 1998). Ζ
πίεζε πνπ μαθληθά ζα πξέπεη λα ειέγμνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ είλαη ηέηνηαο έληαζεο θαη
δηάξθεηαο πνπ δελ έρνπλ ηα standards πνπ απαηηνχληαη (Γεσξγνχια, 2001 Λακπξνπνχινπ,
2008 Φαξζεδάθεο, 2005 Foucault, 1989 2008). Απηφ ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηε ζχλζεζε
ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εθήβσλ.
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Οη έθεβνη/εο ηεο έξεπλαο καο έθαλαλ αιιεπάιιειεο ζπζρεηίζεηο θαη ζπλδέζεηο ησλ
ζπλζεθψλ θξάηεζεο κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην. Έρνληαο ηελ
εηθφλα ηεο νηθνγέλεηαο σο αλάκλεζε ζην κπαιφ ηνπο νλεηξεχνληαη ηε γξήγνξε επηζηξνθή ζε
ζπλζήθεο ζαιπσξήο, αγάπεο, ελδηαθέξνληνο θαη εξεκίαο. Οη ζπγγξαθείο ηεο βηβιηνγξαθίαο
αλαθέξνπλ απηή ηελ ηάζε ησλ αλήιηθσλ παξαβαηψλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ νηθνγελεηαθή εζηία
θαη ηελ νηθνγελεηαθή γαιήλε θαη, ηδηαίηεξα, παξαηεξείηαη ε αλάγθε επηζηξνθήο ζε
ζπλαηζζεκαηηθά ζεηηθά θνξηηζκέλα πεξηβάιινληα (Καηζηγαξάθε, 2004 Κπξηαθίδεο, 2000
Νφβα – Καιηζνχλε, 2005 Σζηάληεο, 2002 Ferro et al, 2004). πσο επηζεκαίλεηαη, νη λεαξνί
παξαβάηεο έρνπλ αξρίζεη λα εθηηκνχλ ηελ αμία θαη ην λφεκα απηψλ ησλ ζπλζεθψλ παξά ην
γεγνλφο φηη θάπνηνη/εο απφ απηνχο/εο, πξηλ ηε θπιάθηζή ηνπο, πξνηηκνχζαλ λα δηαβηνχλ ηηο
πεξηζζφηεξεο ψξεο ηεο εκέξαο εθηφο ηνπ ζπηηηνχ ηνπο θαη ήηαλ αξλεηηθά πξνθαηεηιεκκέλνη
εηο βάξνο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο (Κνπξάθεο, 2007 Μπαθάιε, 2007 Παπαδηψηε – Αζαλαζίνπ,
2000 πηλέιιε, 2005 Σξστάλνπ – Λνπιά, 1997). Απηφ εχθνια κπνξεί λα εμεγεζεί γηαηί
κέρξη ηφηε δελ είραλ γλσξίζεη ηα ρεηξφηεξα γηα λα κπνξέζνπλ λα θαηαιάβνπλ ηελ αμία απηψλ
πνπ είραλ θαη δελ εθηηκνχζαλ.
Παξφια απηά, ζηε δσή ησλ εθήβσλ κέζα ζηε θπιαθή, ηα νηθνγελεηαθά πξφζσπα
έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ ηνπο/ηηο ζπγθξαηνχκελνχο/εο ηνπο. Σν γεγνλφο πσο πξφθεηηαη γηα
άηνκα πνπ δελ ηα γλψξηδαλ απφ πξηλ θαη, νπσζδήπνηε, δελ ηα επέιεμαλ γηα λα δηαβηνχλ ζηνλ
ίδην ρψξν είλαη έλα ζηνηρείν πνπ είλαη ηθαλφ λα δεκηνπξγήζεη αξλεηηθέο ηζνξξνπίεο κεηαμχ
ησλ εθήβσλ. Θέινληαο θαη κε ηα άηνκα απηά ζα απνηειέζνπλ, γηα φζν δηάζηεκα δηαξθέζεη ε
παξακνλή κέζα ζην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα, ηελ «νηθνγέλεηα» ηνπ/ηεο θάζε/θαζεκηάο
εθήβνπ/εο. Απηφ κπνξεί λα επηθέξεη θαηλνχξηα δεηήκαηα πνπ ζα ρξεηαζηεί λα αληηκεησπίζνπλ
θαη ηελ απαίηεζε λα αλαπξνζαξκφζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζα ζπκπεξηθέξνληαη κέζα ζηε
θπιαθή. Δάλ δελ ζπκβεί απηφ ηφηε ε θαζεκεξηλφηεηα ηνπο ζα γίλεη αθφκε πην δχζθνιε.
Χζηφζν, νη έθεβνη/εο ηεο έξεπλαο καο δελ αλέθεξαλ θάπνην ζέκα πνπ λα ηνπο έρεη
πξνβιεκαηίζεη θαηά ηε ζπκβίσζε καδί ηνπο. Ίζσο ην γεγνλφο φηη κνηξάδνληαη ηηο δπζθνιίεο
ηεο θπιάθηζεο κε άιια άηνκα λα κεηξηάδεη ην πξφβιεκα. Άιισζηε, απηφ πνπ θαίλεηαη απφ ηα
ιεγφκελα ηνπο είλαη φηη ην φπνην «δέζηκν» δεκηνπξγεζεί κεηαμχ ηνπο ζα δηαξθέζεη φζν
βξίζθνληαη κέζα ζηε θπιαθή. Καλείο/θακηά έθεβνο/ε δε δείρλεη λα πεξηιακβάλεη ζηε δσή
κεηά ηελ απνθπιάθηζε ηνπ/ηεο νπνηαδήπνηε παξνπζία ή ζρέζε κε ηνπο ζπγθξαηνχκελνχο/εο
ηνπ/ηεο.
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Καηά παξφκνην ηξφπν κε ηελ παξνπζία ησλ λέσλ αηφκσλ ζηελ δσή ησλ εθήβσλ,
ζπλαληνχκε ηελ απνπζία αηφκσλ ηνπ αληίζεηνπ θχινπ. Ζ έθηηζε ησλ πνηλψλ ζε μερσξηζηά
ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα αλαγθάδεη ηνπο/ηηο έθεβνπο/εο λα αθήζνπλ ζην πεξηζψξην, γηα
θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηηο ζρέζεηο κε ηα άηνκα ηνπ
αληίζεηνπ θχινπ. Σν αζψν θιεξηάξηζκα, νη πξνζπάζεηεο εληππσζηαζκνχ, ε κεγαιχηεξε
πεξηπνίεζε ηνπ εαπηνχ γηα λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ/ηεο άιινπ/εο. Οπσζδήπνηε, ε
παξακνλή ζε έλα ρψξν πνπ βξίζθνληαη κφλν άηνκν ηνπ ίδηνπ θχινπ ζα επεξεάζεη ηελ
νηθεηφηεηα πνπ ππήξρε κε ηα άηνκα ηνπ άιινπ θχινπ, ειινρεχνληαο, ηαπηφρξνλα, ηνλ
θίλδπλν γηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα γελλεζνχλ απφ απηή ηελ θαηάζηαζε.
Δπίζεο, ε κε ηαπηφρξνλε ζπκβίσζε κέζα ζην ίδην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα αγνξηψλ θαη
θνξηηζηψλ δεκηνπξγία κηα πξαγκαηηθφηεηα αιιηψηηθε απφ απηή ζηελ νπνία δηαβηνχζαλ νη
έθεβνη/εο πξηλ ηελ θπιάθηζε ηνπο. Απηφ δχλαηαη λα επηθέξεη κηα πξφζζεηε δπζθνιία ζηε
δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο κέζα ζην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα. Αθφκε θαη κηθξήο ρξνληθήο
δηάξθεηαο επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε ζηνλ ίδην ρψξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο είλαη
ηθαλή λα βειηηψζεη ην επίπεδν ζρέζεσλ κε ηα άηνκα ηνπ άιινπ θχινπ.
Δπηπξφζζεηα, επεηδή αγφξηα θαη θνξίηζηα ηεο έξεπλάο καο κάο έρνπλ δειψζεη φηη
πξνζαλαηνιίδνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο, ίζσο ζα έπξεπε λα γίλεηαη ε αληίζηνηρε
θαηάιιειε πξνεξγαζία θαη πξνεηνηκαζία γηα λα είλαη πην εχθνιε ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ
ζηφρσλ ηνπο. Απηφ εκπεξηέρεη θαη ηελ παξνρή ησλ ζρεηηθψλ εθνδίσλ. Έηζη, απφ ηε ζηηγκή
πνπ ηα αγφξηα δείρλνπλ κηα ηάζε πεξηζζφηεξν πξνο ηελ εμεχξεζε θάπνηαο δνπιεηάο ζα ήηαλ
νπζηαζηηθφηεξν ηα εθφδηα πνπ ζα ιάκβαλαλ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θάπνηαο
εμεηδίθεπζεο πνπ ζα ηνπο έδηλε ηελ επθαηξία λα αζθήζνπλ έλα επάγγεικα κε θαιχηεξεο
νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαη ζπλζήθεο εξγαζίαο. Δλψ ζηα θνξίηζηα, πνπ επηζπκνχλ λα
ζπλερίζνπλ ην ζρνιείν θαη λα απνθαηαζηαζνχλ επαγγεικαηηθά κέζσ άιιεο δηφδνπ, ζα ήηαλ
πξνηηκφηεξν λα πξνζθέξνληαλ πεξηζζφηεξεο ψξεο ζρνιηθψλ καζεκάησλ.
Πηζηεχνπκε φηη εάλ ήηαλ δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφο ν δηαρσξηζκφο ζα
σθεινχζε ηφζν ηα αγφξηα φζν θαη ηα θνξίηζηα. Θα ηνπο έδηλε κεγάιν θίλεηξν λα αζρνιεζνχλ
κε θάηη πνπ ηνπο ελδηαθέξεη θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα ην θέξνπλ εηο πέξαο. Ζ δξαζηεξηφηεηά
ηνπο απηή ζα ηνπο απέηξεπε απφ ηε ζπλερή θαη αιιεπάιιειε ελαζρφιεζε κε ηα ζηνηρεία ηεο
θπιαθήο πνπ ηνπο επεξεάδνπλ αξλεηηθά θαη δελ κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ γηαηί φιε ε
ελέξγεηά ηνπο, ζσκαηηθή θαη ςπρηθή, ζα ζπαηαινχληαλ εθεί. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζίγνπξα, ζα
άιιαδε πξνο ην ζεηηθφηεξν ε ςπρνινγία ηνπο, ε απηνεθηίκεζή ηνπο θαη ν ηξφπνο πνπ ζα
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αηέληδαλ ην κέιινλ ηνπο. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη ηθαλνί θαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα ην ζρεκαηηζκφ κηαο ηαπηφηεηαο κε ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη λα
δεκηνπξγήζνπλ πξννπηηθέο νχησο ψζηε ζηνηρεία πνπ ηνπο ραξαθηεξίδνπλ θαη έρνπλ αξλεηηθή
ρξνηά, λα βειηησζνχλ θαη λα αιιάμνπλ, επίζεο, πξνο κηα ζεηηθή θαηεχζπλζε.
Χζηφζν, γηα λα είλαη επηηπρεκέλε ε ηάζε ησλ εθήβσλ γηα αιιαγή ρξεηάδεηαη λα
απνθηήζνπλ κηα νινθιεξσκέλε αίζζεζε ηνπ εαπηνχ θαη, ηαπηφρξνλα, κηα ζαθή ηνπνζέηεζε
ηνπ εαπηνχ ηνπο κέζα ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Ζ ηάζε απηή γηα αιιαγή ζρεηίδεηαη κε ηε
γεληθφηεξε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εθήβσλ ε νπνία παξέρεη έλα πιαίζην
ζηε δσή ηνπο πνπ ζπλδέεη ηνπο πξνζσπηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο επηινγέο ζηε δσή ηνπο. Απηή ε
επηζήκαλζε δίλεη κηα επράξηζηε αίζζεζε αηζηνδνμίαο πσο ε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο
ηαπηφηεηαο δελ έρεη νινθιεξσζεί κε ηελ παξακνλή ζηε θπιαθή αιιά έρεη πεξηζψξηα λα
εμειηρζεί κε ζεηηθφ ηξφπν κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο επίηεπμεο ησλ πξνζσπηθψλ ζηφρσλ.
Φαίλεηαη πσο ίζσο είλαη ε ηειεπηαία επθαηξία πνπ έρνπλ νη λεαξνί παξαβάηεο λα ζπλζέζνπλ
κηα πξνζσπηθφηεηα αληάμηα ησλ πξνζδνθηψλ πνπ έρεη γηα απηνχο/έο ε νηθνγέλεηά ηνπο θαη ε
θνηλσλία γεληθφηεξα. Θα πξέπεη, ινηπφλ, φινη φζνη εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία
επαλαθνηλσληθνπνίεζεο ηνπο, είηε θνξείο, είηε νηθνγέλεηα, είηε θίινη λα ηνπο πξνζηαηέςνπλ
θαη λα ηνπο δψζνπλ ηα ερέγγπα πνπ επηδεηνχλ θαη απαηηνχληαη γηα λα γίλνπλ ρξήζηκα κέιε
ηεο θνηλσλίαο.
Ο ξφινο πνπ ζα παίμεη ε νηθνγέλεηα θάζε/θαζεκηάο εθήβνπ/εο ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα
γηα αιιαγή ζα είλαη θαζνξηζηηθή. Δηδηθφηεξα, νη πξνζδνθίεο πνπ έρεη θάζε νηθνγέλεηα γηα ην
παηδί ηεο ζα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ην κέγεζνο θαη ην βαζκφ ηεο αιιαγήο ησλ εθήβσλ. Οη
ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ηεο έξεπλαο καο κάο αλαθέξνπλ φηη νη γνλείο ηνπο επηζπκνχλ λα
κπνξέζνπλ λα ηνπο/ηηο επαλαθέξνπλ κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην θαη λα ηνπο πξνζθέξνπλ
ηε θξνληίδα θαη ηε δεζηαζηά πνπ ηφζν ηνπο έιιεηςε θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηε θπιαθή.
ινη νη έθεβνη/εο δειψλνπλ πσο νη γνλείο ηνπο ζηεξίδνπλ θαη απνδέρνληαη ηηο επηινγέο πνπ
έρνπλ θάλεη γηα ην κέιινλ ηνπο. Δπηπιένλ, απηφ δείρλεη έκπξαθηα ηε δηάζεζε ησλ γνληψλ ηνπο
λα ηνπο ζπγρσξέζνπλ γηα ηηο πξνεγνχκελεο παξαβαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Οη γνλείο ησλ
εθήβσλ ζέινπλ ην θαιχηεξν γηα ηα παηδηά ηνπο. Οη πξνζδνθίεο ηνπο δε δηαθέξνπλ απφ ηηο
αληίζηνηρεο πξνζδνθίεο ησλ γνληψλ πνπ ηα παηδηά ηνπο δηαβηνχλ εθηφο ηεο θπιαθήο. Μάιηζηα,
θαίλεηαη πσο ζέινπλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην λα δηαγξάςνπλ φιεο απηέο ηηο
εκπεηξίεο πνπ έδεζαλ κέζα ζηε θπιαθή. ηη είλαη θαιφ γηα ηνπο λεαξνχο/έο εθήβνπο/εο είλαη
θαη πξνζδνθία ησλ γνλέσλ. Ζ παξνπζία ησλ γνλέσλ κπνξεί λα απνηειέζεη κηα θαιή βάζε γηα
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λα ζηεξηρηνχλ νη έθεβνη/εο θαη έλα εθαιηήξην γηα λα πξνζπαζήζνπλ λα πινπνηήζνπλ ηνπο
ζηφρνπο ηνπο θαζψο ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ νη γνλείο ηνπο γηα απηνχο.

6.3 Καηάζεζε ηεο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο ηνπ εξεπλεηή
ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα θαηαζέζσ ηελ δηθή κνπ πξνζσπηθή εκπεηξία απφ ηηο
επηζθέςεηο κνπ ζηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα θαη απφ ηελ επαθή κνπ κε ηνπο λεαξνχο/εο
θξαηνχκελνπο/εο, νη νπνίεο ήηαλ ζπγθινληζηηθέο. Ίζσο ηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθήο κνπ
εκπεηξίαο, πνπ παξαζέησ, λα είλαη αξθεηά ιεπηνκεξεηαθά θαη πηζαλφλ λα θαληάδνπλ πεξηηηά.
Αιιά ζηνρεχνπλ ζην λα πεξηγξάςνπλ πφζν αξλεηηθή ήηαλ ε πξψηε εληχπσζε θαη πφζε
αλεζπρία κνπ πξνθάιεζε ε πξψηε εηθφλα πνπ ζπλάληεζα σο επηζθέπηεο. Χο έλαο επηζθέπηεο
πνπ γλψξηδε απφ πξηλ, πεξίπνπ, ηη ζα ζπλαληήζεη, σο έλαο επηζθέπηεο πνπ έρεη κεγαιχηεξε
σξηκφηεηα απφ ηνπο/ηηο εθήβνπο/εο, ιφγσ ειηθίαο, γηα λα θξίλεη θάπνηα γεγνλφηα θαη πνπ
γλψξηδε απφ πξηλ φηη ν ιφγνο ηεο παξνπζίαο εθεί είλαη ε ελαζρφιεζε κε κηα έξεπλα θαη,
ηέινο, σο έλαο επηζθέπηεο πνπ κε ηελ πεξάησζή ηεο ζα κπνξνχζε λα απνρσξίζεη.
Πξηλ μεθηλήζσ γηα λα κεηαβψ ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο κε δηαθαηείρε κηα έληνλε
πεξηέξγεηα θαη απνξία πσο κπνξεί λα είλαη δηακνξθσκέλε κηα θπιαθή θαη πσο είλαη δπλαηφλ
λα δεκηνπξγείηαη γηα θάπνηνπο αλζξψπνπο κηα πξαγκαηηθφηεηα θαη θαζεκεξηλφηεηα
αιιηψηηθε απφ ηελ ππφινηπε θνηλσλία γηαηί δελ πξέπεη λα μερλάκε ην γεγνλφο φηη νη θπιαθέο
ζηεγάδνληαη ζε ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε πεξηνρέο πνπ απνηεινχλ ηε κφληκε θαηνηθία
άιισλ πνιηηψλ. Φζάλνληαο θνληά ζηε θπιαθή ζπλεηδεηνπνίεζα πφζν γεσγξαθηθά θνληά
είκαζηε ζε απηά ηα παηδηά, πνπ ζε ιίγν ζα ζπλαληνχζα, αιιά, ηαπηφρξνλα, πφζν
ζπλαηζζεκαηηθά καθξηά είκαζηε απφ απηά. Ζ αίζζεζε ησλ παλχςεισλ ηνίρσλ κε ηα ηεξάζηηα
αγθαζσηνχ ζρήκαηνο ζπξκαηφζρνηλα πνπ παξαηήξεζα ζηελ εμσηεξηθή φςε ησλ θπιαθψλ
πξηλ δηαβψ ην θαηψθιη ηεο θεληξηθήο εηζφδνπ, πνπ ζα κε νδεγνχζε ζην λα γλσξίζσ απφ
θνληά απηά ηα παηδηά, κνπ δεκηνχξγεζε, πξνζσξηλά, ηελ εληχπσζε φηη, πηζαλφλ, λα είρα
θάλεη θάπνην ιάζνο θαη βξηζθφκνπλ ζε θπιαθέο πςίζηεο αζθαιείαο κε θξαηνχκελνπο γηα
ζνβαξά αδηθήκαηα πνπ επηζχξνπλ πνηλέο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο πνιιψλ εηψλ. Ακέζσο,
φκσο, θαηάιαβα φηη θάηη ηέηνην δελ ζπλέβαηλε θαη φηη βξηζθφκνπλ ζην ζσζηφ ζεκείν.
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ηελ θεληξηθή είζνδν νη θξνπξνί – αζηπλνκηθνί κφιηο κε είδαλ άξρηζαλ ηνλ ζρεηηθφ
ζσκαηηθφ έιεγρν θαη έιεγρν ησλ απνζθεπψλ κνπ κε ηε ρξήζε ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ
ειέγρνπ πξνο εληνπηζκφ ηπρφλ αληηθείκελσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ
νπνηαζδήπνηε κνξθήο πξφβιεκα κέζα ζηε θπιαθή, απφ κηα κηθξή αλαζηάησζε κέρξη, ηελ
πνην αθξαία θαη ζπάληα πεξίπησζε, κηαο απφδξαζεο θάπνηνπ/αο θξαηνπκέλνπ/εο.
Παξάιιεια, γηλφηαλ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ κνπ θαη ηνπ ιφγνπ ηεο παξνπζίαο κνπ εθεί.
Αθνχ έγηλαλ νη απαξαίηεηεο ζπζηάζεηο θαη δφζεθε ε έγθξηζε απφ ηελ ππεχζπλε ησλ
θπιαθψλ, κνπ επέηξεςαλ ηελ είζνδν πξνο ηνλ ρψξν ησλ θπιαθψλ. Δθεί αθνχ κε έιεγμαλ
μαλά αιιά ιίγν πην ζχληνκα θαη ιηγφηεξν δηεμνδηθά, ζπλάληεζα ηελ ππεχζπλε πνπ ζα κε
βνεζνχζε ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο θαη ζηε γλσξηκία κε ηα παηδηά. Απφ ηνλ ρψξν
πνπ βξηζθφκνπλ κπνξνχζα λα αληηιεθζψ θάπνηεο απφ ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο δνχζαλ νη
ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο γηαηί σο επηζθέπηεο δε κνπ επηηξεπφηαλ ε πξφζβαζε ζε φινπο
ηνπο ρψξνπο ησλ θπιαθψλ.
Ζ πξψηε ζθέςε πνπ κνπ ήξζε ζην κπαιφ βιέπνληαο ηα θάγθεια ζηα παξάζπξα ησλ
θειηψλ ήηαλ έλα αίζζεκα πξνβιεκαηηζκνχ θαη ζηελνρψξηαο γη απηά ηα παηδηά πνπ είλαη
αλαγθαζκέλα ζηελ πην ηξπθεξή ειηθία ηεο δσήο ηνπο λα δνπλ κέζα ζηε θπιαθή. ηε ζπλέρεηα
ελεκεξψζεθα φηη δελ ήηαλ δπλαηή, εθείλε ηε ζηηγκή, ε έλαξμε ηεο έξεπλαο γηαηί αθφκε ήηαλ
ε ψξα ηεο κεζεκεξηαλήο αλάπαπζεο θαη φηη ζε ιίγν ζα ρηππνχζε ην θνπδνχλη θαη ζα άλνηγαλ
νη πφξηεο ησλ θειηψλ πνπ ζα έδηλαλ ζηνπο/ζηηο θξαηνπκέλνπο/εο ηελ επθαηξία γηα έλα
δηάιεηκκα απφ ηελ παξακνλή ηνπο ζε απηά. ην δηάζηεκα απηφ θξφληηζα λα ζέζσ πνιιέο
εξσηήζεηο ζηελ ππεχζπλε ησλ θπιαθψλ φζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο, ηνλ ηξφπν
εθηέιεζεο ησλ πνηλψλ, ηνλ ηξφπν πνπ νη έθεβνη/εο αληηκεησπίδνπλ ηε θπιάθηζή ηνπο, ηηο
εθπαηδεχζεηο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο θαη γεληθά φ,ηη ζεψξεζα ρξήζηκν γηα λα έρσ κηα ζπλνιηθή
εηθφλα ηνπ ηη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη κέζα ζηηο θπιαθέο.
Δάλ ηψξα ζειήζνπκε λα κπνχκε ζην πλεχκα ηεο έξεπλαο ζα είλαη πνιχ δηαθσηηζηηθφ
θαη ρξήζηκν λα δνχκε ηελ πξψηε εηθφλα θαη εληχπσζε πνπ δεκηνχξγεζε ε ζέα ηεο θπιαθήο
ζε έλαλ/κηα έθεβν/ε πνπ βξίζθεηαη κε ρεηξνπέδεο θαη ζπλνδεία αζηπλνκηθψλ έμσ απφ ηε
θπιαθή ιίγν πξηλ κπεη. Γηα έλαλ/κηα έθεβν/ε πνπ δελ είλαη επηζθέπηεο εθεί, δελ μέξεη ηη
πξφθεηηαη λα ζπλαληήζεη, δελ έρεη ηελ σξηκφηεηα λα επεμεξγαζζεί θαη λα δηαπξαγκαηεπηεί
απηέο ηηο θαηαζηάζεηο θαη ν/ε νπνίνο/α, ίζσο, αθφκα, δελ έρεη θαηαιάβεη ην κέγεζνο ηεο
αμηφπνηλεο πξάμεο πνπ έρεη δηαπξάμεη. Ζ ελδειερήο παξνπζία ηεο πξνζσπηθήο κνπ εκπεηξίαο
είρε ζηφρν ζην λα κπνξέζνπκε λα δηαηζζαλζνχκε, αθξηβψο, απηή ηελ πξψηε εληχπσζε πνπ
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ζρεκαηίδεη ν/ε έθεβνο/ε γηα ηε θπιαθή. Έηζη μεθηλάεη ε δηαδηθαζία έθηηζεο ηεο πνηλήο
ηνπ/ηεο κε πνιχ αξλεηηθέο πξνυπνζέζεηο θαη ηελ πξννπηηθή λα γίλνπλ ρεηξφηεξεο φηαλ
πεξάζνπλ ηελ θεληξηθή είζνδν θαη παξαηεξήζνπλ ηηο εηθφλεο κε ηα θάγθεια θαη ηα αγθαζσηά
ζπξκαηφζρνηλα γηα ηελ απνθπγή νπνηαζδήπνηε πηζαλφηεηαο δηαθπγήο. ηελ ειηθία ηεο
εθεβείαο πνπ ε αληίιεςε ησλ εθήβσλ είλαη ζαλ ζθνπγγάξη πνπ απνξξνθάεη φιεο ηηο
επηδξάζεηο πνπ δέρνληαη, ηέηνηεο εηθφλεο επεξεάδνπλ θαηαιπηηθά ηελ ηαπηφηεηά ηνπο κε ηελ
πηζαλφηεηα λα απνθηήζνπλ ζηνηρεία πνπ δελ ηνπο ηαηξηάδνπλ.
πλερίδνληαο ηε κεηαθνξά ησλ πξνζσπηθψλ κνπ εκπεηξηψλ ζα ήζεια λα αλαθεξζψ
ζηε γλσξηκία κνπ κε ηνπο/ηηο εθήβνπο/εο. Πξηλ ηνπο ζπλαληήζσ δελ κπνξνχζα λα
δεκηνπξγήζσ κηα ζπγθεθξηκέλε εηθφλα ηνπο θαζψο θαη πσο ζα κε αληηκεηψπηδαλ. Ζ
εληχπσζε πνπ είρα γηα ηα παηδηά απηά πιεζίαδε πεξηζζφηεξν πξνο ηελ εηθφλα ησλ
εγθιεκαηηψλ πνπ καο κεηαδίδεηαη κέζσ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Άηνκα αγέιαζηα, επηζεηηθά,
ρσξίο θαλέλα ζεβαζκφ γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο. Άηνκα πνπ, φπσο κε ελεκέξσζαλ
ζρεηηθά νη ππεχζπλνη, βξίζθνληαλ ζηε θπιαθή γηα ζνβαξέο αμηφπνηλεο πξάμεηο, φπσο
αλζξσπνθηνλία, δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ιεζηεία. Απηέο νη πιεξνθνξίεο κνπ
δεκηνχξγεζαλ κηα ειαθξά αλεζπρία γηα ην θαηά πφζν απηά ηα παηδηά ζα ήηαλ πξφζπκα λα κε
βνεζήζνπλ θαη λα κνπ δψζνπλ ρξήζηκεο θαη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ή ζα ην ζεσξνχζαλ σο
κηα κνξθή αγγαξείαο ζηελ νπνία έπξεπε λα ζπκκεηέρνπλ γηα λα δείμνπλ έλα θαιφ πξφζσπν
θαη λα έρνπλ ηελ εχλνηα ησλ ππεπζχλσλ ηεο θπιαθήο. Γειαδή πξηλ θαλ μεθηλήζεη ε
επηθνηλσλία θαη ε επαθή κε ηνπο/ηηο εθήβνπο/εο ήδε ππήξρε έλα είδνο αξλεηηθήο
πξνθαηάιεςεο εηο βάξνο ησλ εθήβσλ.
Χζηφζν, ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα φιεο νη ππνςίεο θαη νη αλεζπρίεο
εμαθαλίζζεθαλ θαη αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ζπλαηζζήκαηα ζπκπάζεηαο θαη ζεηηθήο
αληηκεηψπηζεο πξνο απηνχο/εο. Γλψξηζα άηνκα πνπ ήηαλ αθφκε παηδηά ζηελ ςπρή θαη ζην
ζψκα. Παηδηά πνπ δελ έρνπλ θακηά ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ εηθφλα πνπ ηνπο έρεη
πξνζάςεη ε θνηλσλία, κεηαμχ άιισλ θαη ν ππνθαηλφκελνο. Δγψ είρα ηελ ηχρε θαη ηελ
επθαηξία, κέζσ ηεο γλσξηκίαο κε απηά ηα παηδηά, λα δσ ηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμία θαη λα
θαηαιάβσ φηη δελ δηαθέξνπλ ζε ηίπνηα ζε επίπεδν αληηιήςεσλ, ηδεψλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη
δηάζεζεο γηα ηε δσή, φπσο νη αληίζηνηρνη έθεβνη/εο πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηε θπιαθή θαη
κεγαιψλνπλ κέζα ζηε ζαιπσξή ελφο πγηνχο νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ. Μέζσ ηεο
ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο κνπ δφζεθε ε επθαηξία λα ζπδεηήζσ καδί ηνπο θαη λα κάζσ πξάγκαηα
πνπ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ θφζκνπ δελ γλσξίδεη θαη νχηε πξφθεηηαη λα κάζεη γηαηί,
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ιφγσ ησλ αληίζηνηρσλ πξνθαηαιήςεσλ πνπ έρνπλ, πηζαλφλ, λα κελ ηνπο δψζνπλ αληίζηνηρε
επθαηξία. Έηζη, σο θπζηθφ επαθφινπζν είλαη φηη κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπο δελ ζα
κπνξέζνπλ λα εληαρζνχλ νκαιά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο θνηλσλίαο εθηφο θπιαθήο γηαηί
πάληα ζα ηνπο αθνινπζεί ε ηαπηφηεηα ηνπ εγθιεκαηία. Απηφο είλαη έλαο επηπιένλ ιφγνο πνπ
ζα πξέπεη λα πξνβιεκαηίζεη ηνπο ππεχζπλνπο θνξείο θαη λα ηνπο ελζαξξχλεη πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο αιιαγήο ησλ πνηλψλ ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο κε πνηλέο πνπ ζα
ζσθξνλίδνπλ, δελ ζα ηηκσξνχλ θαη ζα αληηθαζηζηνχλ ηελ πηζαλφηεηα ζηηγκαηηζκνχ κε ηε
δπλαηφηεηα πξνθνξάο απφ ηνπο/ηηο εθήβνπο/εο θαη ηελ επθαηξία λα ηνπο γλσξίζνπλ θαιχηεξα.
πλερίδνληαο ηελ επαθή κνπ κε ηνπο/ηηο εθήβνπο/εο δηαπίζησζα φηη πξφθεηηαη γηα
άηνκα κε επγέλεηα, κε ζεβαζκφ θαη πξαγκαηηθή δηάζεζε λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο κνπ.
Μάιηζηα κνπ έδσζαλ ηελ αίζζεζε φηη, ζπλεηδεηά δελ επηιέγνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα
εληαρζνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο θπιαθήο γηαηί, φπσο θάπνηνη/εο κνπ αλέθεξαλ
ραξαθηεξηζηηθά, κφλν ην ζψκα ηνπο έρεη θπιαθηζζεί ελψ ε θαληαζία ηνπο ζπλερίδεη λα
βξίζθεηαη αιινχ. Με απηφ ηνλ ηξφπν δείρλνπλ πσο επηδεηνχλ ηελ φζν ην δπλαηφλ
γξεγνξφηεξε απνθπιάθηζή ηνπο θαη ηελ επηζηξνθή ζηνλ ηξφπν δσήο πξηλ κπιερηνχλ κε ηηο
παξάλνκεο πξάμεηο. Δπηπξφζζεηα, ε αιιειεπίδξαζή ηνπο κε έλα άηνκν ην νπνίν δελ αλήθεη
ζην ζχζηεκα ηεο θπιαθήο θαη πξνέξρεηαη απφ ηελ θνηλσλία έμσ απφ απηή, θάλεθε λα
ραξνπνηεί πάξα πνιχ. Ηδηαίηεξα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, φηαλ άξρηζαλ λα ιακβάλνπλ ηνλ
ακνηβαίν ζεβαζκφ θαη εθηίκεζε πξνο ην πξφζσπφ ηνπο απφ ηνλ ππνθαηλφκελν, απηή ε
δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία απμαλφηαλ.
Πνιινί απφ απηνχο βξίζθνληαη ζηε θπιαθή αιιά ε ζθέςε ηνπο είλαη ζηε δσή πνπ
άθεζαλ πξηλ κπνπλ θαη ζηε δσή πνπ ζα ήζειαλ λα έρνπλ κεηά. Γχν ζπλαηζζήκαηα
ζπλαγσλίδνληαλ κέζα ζην κπαιφ ηνπο. Σν ζπλαίζζεκα ηεο κεηάλνηαο γηα ηελ πξάμε πνπ ηνπο
έθεξε ζε απηή ηελ θαηάζηαζε θαη ηεο δηάζεζε γηα ειεπζεξία θαη γηα δσή. Απηά ηα ζηνηρεία
θαη ην κέγεζνο ηεο έληαζήο ηνπο γίλνληαη αληηιεπηά κφλν κέζα απφ ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν
επαθή θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη δπλαηή ε απνηχπσζή ηνπο ζε έλα ζχλνιν
εξσηήζεσλ. Ζ αίζζεζε πνπ απνθφκηζα είλαη φηη ηα παηδηά απηά δελ αξλνχληαη ηε ζπκκεηνρή
ηνπο ζε θάπνηα παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα, εληνχηνηο, ζα ήζειαλ ε θνηλσλία θαη ην
ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα λα ηνπο αληηκεησπίζεη πεξηζζφηεξν σο απηφ πνπ πξαγκαηηθά είλαη,
δειαδή σο παηδηά, δίλνληάο ηνπο ηα ζρεηηθά ειαθξπληηθά, θαη φρη σο εγθιεκαηίεο ηνπ θνηλνχ
πνηληθνχ δηθαίνπ. Απηφ ηνπο θάλεη λα ληψζνπλ αδηθεκέλνη θαη επηηείλεη ην αίζζεκα
απνκφλσζεο πνπ βηψλνπλ.
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Φεχγνληαο απφ ηε θπιαθή θαη κεηά ην θιείζηκν ηεο πφξηαο ηεο θεληξηθήο εηζφδνπ κνπ
έθαλε κεγάιε εληχπσζε ε αίζζεζε ειεπζεξίαο πνπ, μαθληθά, απέθηεζα θαζψο κπνξνχζα λα
κεηαθηλεζψ ζε φπνην ζεκείν ήζεια, λα ρξεζηκνπνηήζσ ην πξνζσπηθφ κνπ ηειέθσλν γηα λα
επηθνηλσλήζσ κε ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη γεληθά λα θάλσ φηη ήζεια ρσξίο ηελ επνπηεία
θάπνηνπ θξνπξνχ θαη ρσξίο ηελ ππνρξεσηηθή θαη πηζηή ζπλέρεηα θάπνησλ θαλφλσλ πνπ κνπ
επέβαιαλ γηα λα κπνξέζσ λα πξαγκαηνπνηήζσ ηελ έξεπλα. Ζ παξνπζία κνπ ζηε θπιαθή
δηήξθεζε κεξηθέο ψξεο θαη παξφια απηά θαηάιαβα ακέζσο ηε δηαθνξεηηθφηεηα κεηαμχ ησλ
δχν πξαγκαηηθνηήησλ κέζα θαη έμσ απφ ηε θπιαθή. Καηεπζείαλ ε ζθέςε κνπ πήγε ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ησλ εθήβσλ κέζα ζηε θπιαθή θαη ζηα αξλεηηθά θαη δπζάξεζηα
ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο γελλάεη ε καθξφρξνλε παξακνλή ηνπο εθεί θαη κε γέκηζε πεξηέξγεηα
γηα ην κέγεζνο ηεο δηθήο ηνπο αίζζεζεο ειεπζεξίαο φηαλ έξζεη ε ψξα ηεο απνθπιάθηζεο. Με
ην πέξαο ηεο ζπλάληεζεο κε ηνπο εθήβνπο θαη ην ηέινο ησλ ζπδεηήζεσλ καδί ηνπο απηφ κνπ
έκεηλε σο ζπλνιηθή εληχπσζε, ηελ νπνία εηζέπξαμα κε δηάθνξεο κνξθέο, είλαη ηεο αλάγθεο
ησλ παηδηψλ λα ιάβνπλ κηα δεχηεξε επθαηξία γηα λα δήζνπλ θπζηνινγηθά. Δκέλα,
ηνπιάρηζηνλ, απφ ηε γλσξηκία πνπ είρα καδί ηνπο, κνπ απέδεημαλ φηη ηελ αμίδνπλ θαη
δηθαηνχληαη λα ηελ απνθηήζνπλ.
ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα θάλσ κηα ζχλδεζε ησλ πξνζσπηθψλ κνπ εκπεηξηψλ απφ
ηελ επίζθεςή κνπ ζηε θπιαθή κε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλάο καο πνπ είλαη ε ηαπηφηεηα ησλ
εθήβσλ. πσο πξναλαθέξζεθε, απφ ηε ζηηγκή πνπ θάπνηνο/α έθεβνο/ε αληηθξίδεη ηε θπιαθή
θαη πξηλ εηζαρζεί κέζα, μεθηλάεη ε αξλεηηθή επίδξαζε ηεο θπιαθήο. ηε ζπλέρεηα ζην
εζσηεξηθφ ηεο θπιαθήο νη πςεινί ηνίρνη, ηα θειηά κε ηηο ειάρηζηεο βαζηθέο αλέζεηο, ε χπαξμε
ελφο/κηαο αγλψζηνπ/εο ζπγθαηνίθνπ πνπ ηνπο ππνρξεψλνπλ λα κνηξαζηνχλ καδί, ζέινληαο
θαη κε, ηελ ίδηα θαζεκεξηλφηεηα θαη γεληθφηεξα ν αέξαο απαηζηνδνμίαο θαη απνκφλσζεο πνπ
θπζάεη κέζα ζηε θπιαθή απνηεινχλ ηνπο ρεηξφηεξνπο παξάγνληεο αλάπηπμεο κηαο πγηνχο,
δεκηνπξγηθήο θαη ρξήζηκεο, γηα ηνλ/ελ

ίδην/α αιιά θαη γηα ηελ ππφινηπε θνηλσλία,

ηαπηφηεηαο. Απηφ είλαη θάηη πνπ επεξεάδεη ην ίδην, ίζσο κε κηθξέο αζήκαληεο δηαθνξέο,
φινπο/εο ηνπο/ηηο εθήβνπο/εο αλεμάξηεηα απφ ην θχιν ηνπο.
Πηζαλφλ, νη ζπλζήθεο θξάηεζεο γηα έλαλ/κία ελήιηθν/ε λα ζεσξνχληαη ππνθεξηέο θαη
αλίθαλεο λα επεξεάζνπλ ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπο. ηελ πεξίπησζή καο, σζηφζν, εζηηάδνπκε
ζε εθήβνπο πνπ βξίζθνληαη ζε κηα ειηθία πνπ ςάρλνπλ θαη αλαδεηνχλ λα κάζνπλ θαη λα
γλσξίζνπλ. Να κάζνπλ θαη λα γλσξίζνπλ γηα φηη επηθξαηεί θαη ζπκβαίλεη ζηελ ππφινηπε
θνηλσλία θαη, παξάιιεια, λα κάζνπλ θαη λα γλσξίζνπλ ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ. Γειαδή,
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πνηνη είλαη, ηη ηθαλφηεηεο θαη ηη αδπλακίεο έρνπλ, ηη αμίδνπλ, κέρξη πνπ θηάλνπλ ηα φξηά ηνπο,
ψζηε λα ζέζνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέινπλ λα επηηχρνπλ. ηαλ απηή ε δηαδηθαζία γίλεηαη κέζα
ζε πγηέο πεξηβάιινλ ηφηε αξρίδνπλ λα θαηαζηαιάδνπλ σο πξνζσπηθφηεηεο θαη λα
δεκηνπξγνχλ ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο πνπ ζα είλαη ην ζήκα θαηαηεζέλ ηνπο θαη ζα
ηνπο ζπλνδεχνπλ ζε νιφθιεξε ηε δσή ηνπο.
ια απηά απνπζηάδνπλ απφ ηηο θπιαθέο, ζηηο νπνίεο παξακέλνπλ αγφξηα θαη θνξίηζηα,
θαη δελ πθίζηαληαη νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα λα κπνξέζνπλ λα θάλνπλ ηα παηδηά απηά
εθείλα ηα νπνία είλαη πξννξηζκέλα απφ ηε θχζε ηνπο λα θάλνπλ ζε απηή ηε ειηθία. Έρεη
επαλεηιεκκέλα αλαθεξζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία, ηφζν σο άπνςε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ
έξεπλα φζν θαη ηνπ ηδίνπ ηνπ ππνθαηλφκελνπ, ηελ αλάγθε λα αιιάμεη απηή ε ησξηλή
θαηάζηαζε κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πνηλψλ ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο κε άιινπ είδνπο
πνηλέο. Ζ αδπλακία ησλ εθήβσλ κέζα ζηε θπιαθή λα ζθεθηνχλ ειεχζεξα θαη λα ελεξγνχλ,
θαηά ην δνθνχλ, θπζηθά κέζα ζε λφκηκα πιαίζηα, αθαηξεί ηε δπλαηφηεηα λα ειπίδνπλ ζε έλα
θαιχηεξν κέιινλ κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπο. Γηαηί ε θνηλσλία ηεο θπιαθήο ηνπο γαινπρεί
θαη ηνπο εθνδηάδεη κε εηθφλεο πνπ ζα ππάξρνπλ ζην κπαιφ ηνπο γηα πάληα θαη, σο κηα άηππε
κνξθή βαξηδηνχ, ζα απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηε κειινληηθή ηνπο εμέιημε.
Ζ εθεβεία θαη ε απνπζία πεξηνξηζκψλ είλαη θάηη ζπλαθέο. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ εθήβσλ
κέζα ζε «θαινχπηα» ππνρξεσηηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη αληίζεηε ζπλζήθε. Ζ αδπλακία ησλ
εθήβσλ λα ζπκπεξηθεξζνχλ, φπσο αιεζηλά ληψζνπλ, θαηαζθεπάδεη απσζεκέλα πνπ ζα ηα
θαιχςνπλ αξγφηεξα κε αθξαίεο πξάμεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ίρλε παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηαο. Ο/ε έθεβνο/ε δελ ζα θαηαθέξεη λα εληνπίζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
πξαγκαηηθά ηνπ/ηεο αληηζηνηρνχλ κε απνηέιεζκα λα κελ έρεη ζηελ ελήιηθε δσή ηνπ/ηεο ηε
δένπζα ηζνξξνπία κέζα ηνπ/ηεο αιιά θαη κε αλζξψπνπο πνπ ζα βξίζθνληαη γχξσ ηνπ/ηεο.
Ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ κεηά ηελ απνθπιάθηζε δελ ππάξρεη θάπνηνο άλζξσπνο λα
παξέρεη κηα ρείξα βνεζείαο, έλα αίζζεκα ζηγνπξηάο θαη εκπηζηνζχλεο κέρξη λα κπνξέζεη λα
ζηεξηρζεί ζηηο δηθέο ηνπ/ηεο δπλάκεηο.
Απφ ηελ επαθή κνπ κε απηνχο/εο ηνπο έθεβνπο/εο θαηάιαβα φηη ήδε νη επηδξάζεηο ηεο
θπιαθήο είλαη εκθαλείο ζηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηε θπιαθή. Παξά
ην γεγνλφο φηη θαλέλαο/θακηά απφ ηνπο/ηηο εθήβνπο/εο δελ βξηζθφηαλ ζηε θπιαθή ηφζν
κεγάιν δηάζηεκα πνπ δηθαηνινγεί κηα ηέηνηα αιιαγή. Απηφ πηζηεχσ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη
νη επηδξάζεηο ηεο θπιαθήο αζθνχλ πίεζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ εθεί
κέζα, θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ απφ ην πξψην μχπλεκα ηεο εκέξαο κέρξη ηελ
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ηειεπηαία καηηά ηεο λχρηαο. Δπεηδή νη έθεβνη αθφκε δελ γλσξίδνπλ πψο λα ειέγρνπλ, φπσο νη
ελήιηθεο, ηηο δηάθνξεο κνξθέο πίεζεο πνπ ηνπο αζθνχληαη, γίλνληαη έξκαην ησλ δηαζέζεσλ ηνπ
ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ θαηάιεμή ηνπο ζα είλαη ν ζπκβηβαζκφο γηαηί, αθφκε θαη, ε
νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα αληίζηαζεο ζα ζεσξεζεί σο αληηδξαζηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ
αληηβαίλεη ζηνπο θαλφλεο ηεο θπιαθήο θαη πνπ ζπλνδεχεηαη απφ βαξχηεξεο ηηκσξίεο πνπ
νμχλνπλ ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο θαη δεκηνπξγνχλ επηπιένλ πξνβιήκαηα ζηνπο/ζηηο
έθεβνπο/εο. Απηφο είλαη έλαο πξφζζεηνο ιφγνο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ απσζεκέλσλ πνπ
πξναλαθέξζεθαλ.
Πάλησο, αμίδεη λα ηνληζηεί ε αμηέπαηλε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ησλ
θπιαθψλ, θξνπξνί, ςπρίαηξνη, ςπρνιφγνη, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, γηα ηελ θαιχηεξε ζηήξημε
απηψλ ησλ παηδηψλ. πλάληεζα αλζξψπνπο θαηαξηηζκέλνπο θαη γλψζηεο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ
θαη ησλ αλαγθψλ ησλ εθήβσλ. Άηνκα πξφζπκα λα βνεζήζνπλ ηνπο/ηηο εθήβνπο/εο ζε φπνην
πξφβιεκα ή αλεζπρία είρα. Δληνχηνηο, επεηδή ηα κέζα πνπ ηνπο ρνξεγεί ην ζσθξνληζηηθφ
ζχζηεκα γηα λα πεξαηψζνπλ κε επηηπρία ηε δνπιεηά ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλα, δελ έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα

λα

πξνζθέξνπλ

ζηνπο/ζηηο

έθεβνπο/εο

εξεζίζκαηα

πνπ

ζα

έπαηδαλ

αληηζηαζκηζηηθφ ξφιν ζηηο πηέζεηο ησλ πεξηνξηζηηθψλ θαλφλσλ ηεο θπιαθήο θαη ζα βειηίσλαλ
ηηο ζπλζήθεο θξάηεζήο ηνπο. Απηφ είλαη θάηη πνπ ν λνκνζέηεο δελ ην πξφβιεςε. Δπεηδή, φινη
απηνί νη εηδηθνί πνπ έξρνληαη θαζεκεξηλά ζε επαθή κε ηνπο/ηηο εθήβνπο/εο, είλαη ηα κνλαδηθά
άηνκα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηνπο εκπηζηεπζνχλ θαη λα ηνπο επεξεάζνπλ ζεηηθά,
αλαιακβάλνληαο, ηξφπνλ ηηλά θαη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηνλ αληίζηνηρν ξφιν πνπ ζα είρε
θάπνηνο/α ζεκαληηθφο/ή γηα ηα παηδηά απηά έμσ απφ ηε θπιαθή. Ο ξφινο απηφο ζα κπνξνχζε
λα έρεη ηε κνξθή ηνπ γνλέα, ηνπ/εο αδεξθνχ/εο, ηνπ/εο θνιιεηνχ/ήο θίινπ/εο πνπ ζα είρε
άκεζε ζρέζε καδί ηνπο θαη ζα ηνπο νδεγνχζε ζε επνηθνδνκεηηθέο απνθάζεηο γηα πξνζσπηθά
ηνπο δεηήκαηα.

6.4 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο
Ζ παξνχζα έξεπλα είρε θάπνηεο αδπλακίεο θαη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπο νπνίνπο ζα
αλαπηχμνπκε ζηε ζπλέρεηα. Αξρηθά ζπλαληήζακε δεηήκαηα ηα νπνία δελ ήηαλ δπλαηφ λα
μεπεξαζηνχλ θαη λα δηεπξχλνπλ ηνλ πινχην ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέμακε. Σν γεγνλφο φηη
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ζηελ Διιάδα ππάξρεη κία κφλν θπιαθή αλήιηθσλ θνξηηζηψλ επέθεξε ηελ πηζαλφηεηα λα κελ
έρνπκε επαξθέο δείγκα θνξηηζηψλ. Απηφ γηαηί, φπσο καο ελεκέξσζαλ νη ππεχζπλνη, ν αξηζκφο
ησλ θνξηηζηψλ απμνκεηψλεηαη πνιχ γξήγνξα γηαηί ππήξρε ε πηζαλφηεηα λα ιήμεη ε πνηλή ηνπο
θαη λα απνθπιαθηζζνχλ ή λα εθδηθαζζεί ε ππφζεζε ηνπο ζην εθεηείν, πνπ είλαη ην δηθαζηήξην
πνπ εθδίδεη ηελ ηειηθή θαη νξηζηηθή απφθαζε, θαη λα απνθαζίζεη ηε κείσζε ηεο πνηλήο,
γεγνλφο πνπ ζα νδεγήζεη πάιη ζε πηζαλή ιήμε ηεο πνηλήο. Υαξαθηεξηζηηθά, κπνξνχκε λα
αλαθέξνπκε φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ μεθηλήζακε ηε δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο
άδεηαο απφ ην Τπνπξγείν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ππήξρε ζπλερήο επηθνηλσλία
κε ηνπο ππεπζχλνπο ηεο θπιαθήο γηα λα ελεκεξσλφκαζηε γηα ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηφο καο.
Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ επαθψλ δηαπηζηψζακε ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο σο πξνο ηελ
απμνκείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλήιηθσλ θνξηηζηψλ πνπ ήηαλ θπιαθηζκέλα εθεί ην αληίζηνηρν
ρξνληθφ δηάζηεκα. ηελ πεξίπησζή καο ν ζσζηφο ζπγρξνληζκφο βνήζεζε λα κελ έρνπκε
πεξαηηέξσ πξφβιεκα.
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη γηα ην δείγκα ηεο έξεπλάο καο εζηηάζζεθε ζε
θπιαθέο ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζρνιηθά καζήκαηα. ηφρνο καο ήηαλ λα ζπιιέμνπκε
πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ
νη έθεβνη/εο. Απηφ ην αλαθέξνπκε γηαηί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηαο εμεχξεζεο ηεο
θπιαθήο πνπ πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ είρακε ζέζεη εμ αξρήο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
έξεπλάο καο, πιεξνθνξεζήθακε φηη ζε νξηζκέλεο θπιαθέο παξέκελαλ αλήιηθνη παξαβάηεο
πνπ δελ είραλ αθφκε δηθαζηεί. Ζ παξακνλή ηνπο εθεί νθεηιφηαλ ζηε δηεπθφιπλζε κεηάβαζεο
ηνπο ζην δηθαζηήξην ηεο ίδηαο πφιεο. Φπζηθά ζε απηέο ηηο θπιαθέο δελ πξαγκαηνπνηνχληαλ
νπδεκίαο κνξθή εθπαίδεπζε αθνχ δελ έρνπλ ηε ζρεηηθή ππνδνκή θαη γηαηί ε παξακνλή ησλ
αλειίθσλ εθεί είλαη βξαρππξφζεζκε.
Δπίζεο, έλα άιιν δήηεκα πνπ ρξεηάζηεθε λα αληηκεησπηζζεί ήηαλ ε χπαξμε αηφκσλ,
πνπ επεηδή ε θαηαγσγή ηνπο δελ είλαη ειιεληθή, δελ είραλ ηελ ίδηα άλεζε ζηε γξαθή θαη ζηελ
αλάγλσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ηνπο ζέζακε κε ηνπο/ηηο Έιιελεο/ίδεο. Σα άηνκα απηά
ρξεηάζηεθαλ ιίγε κεγαιχηεξε βνήζεηα απφ ηνλ ππνθαηλφκελν θαη ιίγν πεξηζζφηεξν ρξφλν
ψζηε λα κπνξέζνπλ λα θαηαιάβνπλ ην πεξηερφκελν ησλ εξσηήζεσλ θαη ηη ηνπο δεηνχληαλ
ψζηε νη απαληήζεηο ηνπο λα είλαη άμηεο λα ιεθζνχλ ππφςε θαη λα αλαιπζνχλ. Χζηφζν, ζε
θακία πεξίπησζε, δελ πζηέξεζαλ έλαληη ησλ ππνινίπσλ ζπκκεηερφλησλ ζε επίπεδν δηάζεζεο
θαη ζέιεζεο λα καο βνεζήζνπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο θαη νη απαληήζεηο ηνπο
ήηαλ, εμίζνπ, δηαθσηηζηηθέο θαη ρξήζηκεο.
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6.5 Δπηπηώζεηο θαη εθαξκνγέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ έξεπλα
Λακβάλνληαο ππφςε φια φζα καο έρνπλ πεη νη έθεβνη/εο ηεο έξεπλάο καο, ηηο
πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ηνπ ππνθαηλφκελνπ απφ ηελ επίζθεςε ζηηο θπιαθέο αλειίθσλ,
θξίλνληαο ηα δεδνκέλα ηεο θνηλσλίαο πνπ δνχκε θαη ηηο δπλαηφηεηεο, νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο
θαη πνιηηηθέο, πνπ ππάξρνπλ γηα ξηδνζπαζηηθέο αιιαγέο, θαζψο, επίζεο, θαη πνηα ιχζε ζα
κπνξνχζε λα επλνήζεη ηε ζχλζεζε κηαο θαιχηεξεο ηαπηφηεηαο ησλ εθήβσλ, ζπκπεξαίλνπκε
φηη ε έκθαζε πνπ ζα δνζεί πξέπεη λα εζηηάδεη ζηνλ ηξφπν πνπ νη αλήιηθνη παξαβάηεο ζα
κπνξέζνπλ νκαιά λα επαλεληαρζνχλ ζηελ θνηλσλία κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπο.
ηελ αιπζίδα ησλ δεδνκέλσλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ θαηαδίθε ελφο/κηαο εθήβνπ/εο γηα
κηα παξάλνκε πξάμε νχηε νη πνηλέο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ κνξθή ή λα κεησζνχλ κεηψλνληαο,
ηαπηφρξνλα, ηηο νδπλεξέο ζπλέπεηεο ηεο παξακνλήο ζηε θπιαθή. Δπίζεο, φζν θαιή δηάζεζε
θαη εάλ ππάξρεη γηα βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο κέζα ζηε θπιαθή, εληνχηνηο, πάιη ζα
απέρνπλ πνιχ απφ ην λα αληηθαηαζηήζνπλ, φζν απηφ είλαη δπλαηφ, ηε δεζηαζηά, ηε
ζηαζεξφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα
θηάζνπλ λα γίλεη ν θαηάιιεινο ρψξνο πξαγκαηηθνχ ζσθξνληζκνχ θαη φρη ραξαθηεξηζηηθήο
ηηκσξίαο θάζε αμηφπνηλεο πξάμεο πνπ δηέπξαμε θάπνηνο/α έθεβνο/ε.
Δίλαη αλαγθαίν νη έθεβνη/εο λα μεράζνπλ γξήγνξα ηελ εκπεηξία ηεο ζχιιεςεο, ηνπ
δηθαζηεξίνπ θαη ηεο θπιάθηζεο. Απηφ ζα επεξεάζεη ζεηηθά ηελ ηαπηφηεηά ηνπο αθήλνληαο
ζην παξειζφλ φηη δπζάξεζην ραξαθηεξηζηηθφ ή ζπλαίζζεκα ζα κπνξνχζαλ λα θνπβαιάλε
καδί ηνπο, γηα ην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπο, πνπ δελ ζα επηηξέπεη λα δήζνπλ θαη λα
ζπλαλαζηξαθνχλ θπζηνινγηθά κε ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο. Γηα λα ζπκβεί απηφ ζα πξέπεη
νη αξκφδηνη θνξείο λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε ε θνηλσλία λα ηνπο βνεζήζεη λα
επαλεληαρζνχλ γξήγνξα θαη λα κελ ηνπο πεξηζσξηνπνηήζεη θαη απνκνλψζεη. Απηφ κπνξεί λα
γίλεη κε πξνγξάκκαηα πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζε πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζή ηνπο ζε ζρέζε κε απηή
πνπ είραλ κέζα ζηε θπιαθή θαη ε νπνία ζα ηνπο βνεζήζεη ζηελ αλαδήηεζε κηαο αμηνπξεπνχο
εξγαζίαο. Δπίζεο, κε πξνγξάκκαηα πνπ ζα πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ αξηηφηεξε θαη
πιεξέζηεξε αιιειεπίδξαζε φισλ ησλ πνιηηψλ θαηά απφ ζπλζήθεο ηζφηεηαο θαη ηζνηηκίαο θαη
δίλνληαο εξεζίζκαηα πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα κελ ηνπο απνξξίςνπλ ιφγσ ηνπ βεβαξεκέλνπ
παξειζφληνο ηνπο.
Τπάξρνπλ πνιιά ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ. Οη
έθεβνη/εο κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπο ζα αληηιεθζνχλ φηη ε θνηλσλία εκπξάθησο ηνπο
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ζπγρσξεί γηα ην παξάπησκά ηνπο θαη ηνπο πξνζθέξεη κηα δεχηεξε επθαηξία γηα λα
επαλνξζψζνπλ. Απηφ ζα ηνπο θάλεη λα ληψζνπλ ρξήζηκα κέιε ηεο θνηλσλίαο θαη ζα ηνπο
επηθέξεη επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα δεκηνπξγψληαο κηα πγηή βάζε πάλσ ζηελ νπνία κπνξεί λα
ρηηζηεί μαλά ε πξνζσπηθφηεηα θαη ε ηαπηφηεηά ηνπο. Σν εγρείξεκα απηφ δελ είλαη εχθνιν λα
πινπνηεζεί. Απαηηείηαη κεγάιε νξγάλσζε γηα λα είλαη πιήξεο, κεγάιε ππνκνλή ηφζν απφ
ηνπο/ηηο εθήβνπο/εο φζν θαη απφ ηα κέιε ηεο ππφινηπεο θνηλσλίαο θαη πνιχ κεγάιε
πξνζπάζεηα, ηδηαίηεξα απφ ηε κεξηά ησλ εθήβσλ. Ίζσο, κάιηζηα, ζηελ αξρή ηνπ εγρεηξήκαηνο
νη έθεβνη/εο λα ζπλαληήζνπλ ηέηνηεο δπζθνιίεο θαη αδηέμνδα πνπ λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ
παξαίηεζε θάζε πεξαηηέξσ πξνζπάζεηαο. Σν ζίγνπξν είλαη, φκσο, φηη γηα φπνηνλ/α αληέμεη
κέρξη ην ηέινο ην απνηέιεζκα ζα ηνλ/ηελ δηθαηψζεη.
Παξάιιεια, είλαη ζεκαληηθφ ε κεηαρείξηζε ηνπ/ηεο εθήβνπ/εο πνπ ζηηγκαηίζηεθε σο
παξαβάηεο ηνπ λφκνπ λα ζηνρεχεη ζηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ/ηεο κέζα απφ ηε
δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο πξνο ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ/εο θαζψο θαη ε ελίζρπζε ηνπ
ςπρνθνηλσληθνχ ηνπ δεζκνχ κε ηα θνηλσληθά πξφηππα (Βαθαιηφο, 2004 Φαξζεδάθεο, 2005
Augoustinos et al, 2005 Wetherell, 2005). Ζ ινγηθή απηήο ηεο κεηαρείξηζεο ζηεξίδεηαη ζηελ
θνηλσληθή επαλέληαμε θαη φρη ζηε δηαδηθαζία απαιιαγήο ηεο θνηλσλίαο απφ απηφλ/ήλ. Ζ
θνηλσληθή επαλέληαμε δελ ζα είλαη νπζηαζηηθή εάλ, εμαξρήο, δελ αλαγλσξηζηεί φηη απνηειεί
αλαθαίξεην δηθαίσκα θάζε απνθπιαθηδφκελνπ αηφκνπ (Βνξξηά, 1998 Γηνβάλνγινπ, 2006,
Ησαλλίδε θ.ά., 2008 Παλνχζεο, 1998 Digneffe, 2000). Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη ην γεγνλφο
φηη ε θνηλσληθή επαλέληαμε κπνξεί λα απνηξέςεη ηνλ πξφζζεην ζηηγκαηηζκφ θαη λα
απνηειέζεη ην θαιχηεξν κέζν αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο θαζψο ζπληζηά ηελ πξνζθνξφηεξε
πνιηηηθή πξφιεςεο γηαηί δηαξξεγλχεη ηνλ θαχιν θχθιν ηεο αέλαεο ππνηξνπήο θαη
θαηαζηνιήο (Αιεμηάδεο, 2001 Εαξαθσλίηνπ, 2008 Κνπξάθεο, 2006 2009 Σξστάλνπ –
Λνπιά, 1997 Cusson et al, 2002).
Ζ φπνηα απφπεηξα εηηθεηνπνίεζεο θαη απνλνκήο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ εγθιεκαηία ζε
έλαλ/κηα έθεβν/ε έρεη σο θπζηνινγηθφ επαθφινπζν λα κεησζεί ε θάζε πηζαλή δηάζεζε ηνπ/ηεο
ψζηε λα βειηηψζεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ/ηεο θαη απηφ επηθέξεη ελζηεξληζκφ
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αξκφδνπλ ζε εγθιεκαηίεο (Παλαγησηφπνπινο, 1998 ηάκνο, 2006
Φξαληδεζθάθεο, 1987 Υάτδνπ, 2003 Zavalloni et al, 1996). Ο ελζηεξληζκφο απηφο δελ είλαη
πξνζσξηλφο θαη κεηαηξέπεηαη ζε πεξηζζφηεξν κφληκε ζπλήζεηα πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ
ελζσκάησζε απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ σο βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ/εο, ζα
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ηνλ/ελ ζπλνδεχνπλ γηα ην ππφινηπν ηεο δσήο θαη ζα ηνλ/ηελ νδεγήζνπλ ζηε δηάπξαμε
θαηλνχξησλ παξάλνκσλ πξάμεσλ.
Δπηπξφζζεηα, νη έθεβνη/εο, ιφγσ ηνπ ελζνπζηαζκνχ θαη ηεο ελεξγεηηθφηεηαο πνπ
ραξαθηεξίδεη ηελ ειηθία ηνπο, είλαη αλακελφκελν λα παξαβηάζνπλ θάπνηνπο θαλφλεο πνπ
αθνξνχλ ηε δηαβίσζή ηνπο κέζα ζηε θπιαθή θαηά αληίζηνηρν ηξφπν κε απηφ πνπ ζπκβαίλεη
κε ηνπο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ κέζα ζε έλα νηθνγελεηαθφ πιαίζην. Γηα απηφ ηνλ ιφγν
επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε λα πξνζαξκνζηνχλ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, νη θαλφλεο απηνί ζηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εθήβσλ (Εαξαθσλίηνπ, 2008 Νφβα – Καιηζνχλε,
2005 Μπαθάιε, 2007 ηάκνο, 2006 Foucault, 1989 2008). Έηζη, ζα μεπεξαζηνχλ πνιιά
αλππέξβιεηα εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ εθήβσλ κέζα ζηε θπιαθή θαη
ζα ειαρηζηνπνηεζεί ν αξηζκφο ησλ άζθνπσλ θαη αλσθειψλ ηηκσξηψλ πνπ επηβάιινληαη κέζα
ζηε θπιαθή θαη δπζθνιεχνπλ, αθφκε πεξηζζφηεξν, ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο.
Σαπηφρξνλα, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλαο θψδηθαο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο πξνο
ηνπο/ηηο αλήιηθνπο/εο δξάζηεο θαη ηα ζχκαηα πνπ ζα μεθεχγεη ηνπ πεδίνπ βνιήο ηνπ Πνηληθνχ
Κψδηθα (Αιεμηάδεο, 2001 Αξρηκαλδξίηνπ, 2000 Κνπξάθεο, 2009 Παλνχζεο, 1998 Cusson
et al, 2002). Σνλίδεηαη φηη παξφιν πνπ ην δηθνλνκηθφ ζχζηεκα πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα
πξνζθνξάο κέηξσλ κέξηκλαο πνπ ζα βειηηψλνπλ ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο κέζα ζηε θπιαθή,
εληνχηνηο, δελ ππάξρεη ε ππνδνκή ζην δίθηπν ππεξεζηψλ θαη ε έιιεηςε επαξθνχο
ρξεκαηνδφηεζεο επηθέξεη ηελ ππνιεηηνπξγία θαη θαη’ επέθηαζε ηελ απνηπρία (Γεκφπνπινο
θ.ά., 2006 2010, Κνπξάθεο 2006 Λακπξνπνχινπ, 2000 Πηηζειιά, 2006 Σξστάλνπ –
Λνπιά, 1997 Υάτδνπ, 2003). Χο απνηέιεζκα ηα δηθαζηήξηα νδεγνχληαη ζηελ εχθνιε ιχζε
ηεο θπιάθηζεο ησλ εθήβσλ.
Δπηπιένλ, έλα άιιν ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ αμίδεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε είλαη φηη
έλαο/κηα έθεβνο/ε πνπ κεγάισζε κέζα ζε κηα ήξεκε θαη μέγλνηαζηε εθεβηθή ειηθία
αληηκεησπίδεη ηε δσή εληειψο δηαθνξεηηθά απφ έλαλ/κηα έθεβν/ε πνπ έλησζε ηελ ςπρηθή
έληαζε, ηελ αγσλία, ηνλ θφβν θαη ην άγρνο ηεο θπιαθήο. Δπηπιένλ, ε πξνζαξκνγή ησλ
εθήβσλ ζηνλ ηδξπκαηηθφ ππνπνιηηηζκφ ηεο θπιαθήο δεκηνπξγεί επηπιένλ δπζθνιίεο ζηελ
ζχλζεζε κηαο ζεηηθήο ηαπηφηεηαο (Αξρηκαλδξίηνπ, 2000 Βαθαιηφο, 2004 Βνξξηά, 1998
Εαξαθσλίηνπ, 2008 Wacquant, 2001). Οη θπιαθέο, σο θιεηζηά ηδξχκαηα πξνζηαζίαο ηεο
θνηλσλίαο απφ ηνπο εγθιεκαηίεο, επηδηψθνπλ ηελ απνπαίδεπζε ή απνπνιηηηζκφ ησλ λεαξψλ
εθήβσλ κε ηελ έλλνηα ηεο αθαίξεζεο ησλ αμηψλ κε ηηο νπνίεο κπήθε ζην ίδξπκα θαη ηελ
επαλαπαίδεπζε θαη επαλαπνιηηηζκφ ηνπο κε λέεο (Κνπξάθεο, 1999 Παλνχζεο, 1998 Foucault
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1989 2008). Έηζη ν/ε έθεβνο/ε βξίζθεηαη κέζα ζε έλα δίπνιν, δειαδή, ηφζν ηεο αληίζηαζεο
ζηελ εθκάζεζε ησλ αμηψλ φζν θαη ζηελ πξνζπάζεηα λα δηαηεξήζεη ηηο αμίεο πνπ θνπβαιάεη
απφ ηε δηαβίσζή ηνπ/εο κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην εθηφο θπιαθήο.
Οπσζδήπνηε, ζε θάζε κέηξν ή θάζε απφθαζε πνπ ζα ιεθζεί είλαη αλαγθαίν λα
ππάξρεη ν απαξαίηεηνο δηαρσξηζκφο κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ. Απηφ είλαη έλα πνιχ
ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλά καο. Απηφ δελ πξέπεη λα εθιεθζεί σο
κηα κνξθή κεξνιεςίαο ππέξ ησλ αηφκσλ ελφο θχινπ θαη εηο βάξνο ησλ αηφκσλ ηνπ άιινπ. Ο
δηαρσξηζκφο πξνθχπηεη απφ ηνλ ηξφπν πνπ δηαπαηδαγσγήζεθαλ θαη δνχζαλ αγφξηα θαη
θνξίηζηα πξηλ ηε θπιάθηζή ηνπο. πσο νη ίδηνη/εο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ηεο έξεπλαο καο κάο
αλαθέξνπλ, ηα αγφξηα είραλ κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία θαη ειεπζεξία θηλήζεσλ θαη
πξσηνβνπιηψλ θαζψο θαη κηθξφηεξε εμάξηεζε απφ ηελ νηθνγέλεηα ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα
θαη απηφ μεθηλνχζε λα ζπκβαίλεη ζηελ αξρή ηεο εθεβείαο. Αληίζεηα, ηα θνξίηζηα έρνπλ
κεγαιχηεξε εμάξηεζε απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη δελ δείρλνπλ ηδηαίηεξε δηάζεζε λα
απνθνπνχλ γξήγνξα γηαηί ν απνγαιαθηηζκφο ηνπο απφ ηελ νηθνγέλεηα μεθηλάεη πξνο ην ηέινο
ηεο εθεβηθήο ειηθίαο. Ο δηαρσξηζκφο αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ απνηειεί κηα θπζηνινγηθή
δηαδηθαζία πνπ αξρίδεη απφ ηε γέλλεζή ηνπο, απφ ηελ επηινγή ηνπ ρξψκαηνο πνπ ζπκβνιίδεη
ην θάζε θχιν, κε ην κπιε λα εθθξάδεη ηα αγφξηα θαη ην ξνδ ηα θνξίηζηα.
Δληνχηνηο, ν θνηλφο πνηληθφο θαη ζσθξνληζηηθφο θψδηθαο γηα αγφξηα θαη θνξίηζηα ίδηεο
ζπλζήθεο παξακνλήο ζηε θπιαθή θαη δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε ηεο ίδηαο επηξξνήο ηνπο ζηε
ζχλζεζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εθήβσλ. Ζ κνξθή ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζηελ νπνία
αλαθεξφκαζηε δελ έρεη ζθνπφ λα εζηηάζεη ζηηο πνηλέο πνπ επηβάιινληαη αιιά, αθξηβψο, ζηελ
πνηφηεηα ηεο δσήο θαη ησλ αγαζψλ πνπ πξέπεη λα πξνζθέξνληαη ζηηο θπιαθέο αλειίθσλ
αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ αληίζηνηρα. Δάλ ε θαζεκεξηλφηεηα ηεο εθαηέξσζελ θπιαθήο έρεη
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηαηξηάδνπλ κε ην θχιν ηνπο θαη θαη’ επέθηαζε ηνλ ηξφπν πνπ δνχζαλ
πξηλ ηε θπιάθηζή ηνπο ηφηε ζα είλαη, θαηαξρήλ, πην εχθνιε ε πξνζαξκνγή ηνπο. Καηά
δεχηεξν θαη ζεκαληηθφηεξν, ζα κεησζνχλ νη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο θπιαθήο ζε βαζκφ πνπ
δελ ζα είλαη ηθαλέο γηα λα επεξεάζνπλ, θαηαιπηηθά θαη εηο βάζνο, ην ραξαθηήξα θαη ηελ
ηαπηφηεηά ηνπο. Παξάιιεια, ε χπαξμε κηαο νηθείαο θαζεκεξηλφηεηαο ζηελ νπνία ζα
πεξηιακβάλνληαη νη αληίζηνηρεο σο πξνο ην θχιν ζηεξήζεηο, σο κνξθέο πνηλψλ γηα ηηο
παξάλνκεο πξάμεηο πνπ ηνπο/ηηο νδήγεζαλ εθεί, ζα παίμεη θαζνξηζηηθφηεξν ζσθξνληζηηθφ
ξφιν θαη φρη ηηκσξεηηθφ, φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
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ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ε αλάγθε εκθαλήο θαη νπζηαζηηθήο παξνπζίαο
ησλ ππεπζχλσλ θνξέσλ πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ηηο θαηάιιειεο θαη απαξαίηεηεο, γηα ηελ θάζε
πεξίπησζε, πξνυπνζέζεηο ππνδνρήο, ζηήξημεο θαη επαλέληαμεο απηψλ ησλ παηδηψλ. Γηαηί
κφλν ηφηε απηά ηα παηδηά ζα κπνξνχλ λα δνπλ ηα φλεηξα ηνπο λα γίλνληαη πξάμε. Με ηνλ
ηξφπν απηφ ε ίδηα ε θνηλσλία ζα δείμεη φηη δέρεηαη ηε κεηάλνηα απφ απηά ηα παηδηά θαη ηα
ζπγρσξεί πξαγκαηηθά. Μφλν ηφηε απηά ηα παηδηά ζα ληψζνπλ λα ηνπο θεχγεη ην βάξνο πνπ
θνπβαινχζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηε θπιαθή θαη κφλν ηφηε ζα
αηζζαλζνχλ ηελ πξαγκαηηθή κπξσδηά ειεπζεξίαο.

6.6 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα
ίγνπξα, ην δήηεκα ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εθήβσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε θάπνηα
θπιαθή δελ κπνξεί λα εμαληιεζεί εχθνια. Ζ ζπλερήο εμέιημε ηεο θνηλσλίαο θαη καδί κε απηή
ησλ εζψλ, ησλ εζίκσλ, ησλ ζπλεζεηψλ, ησλ ηξφπσλ ζπκπεξηθνξάο θαη γεληθφηεξα ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο πνπ βηψλνπλ νη άλζξσπνη δελ γίλεηαη λα αθήζεη αλεπεξέαζηνπο ηνπο/ηηο
εθήβνπο/εο. Γηα απηφ δεδνκέλα πνπ ηζρχνπλ ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα θαη απνηεινχλ, ίζσο, ην
ζεκέιην ιίζν θάπνησλ κειεηψλ, λα δηαςεχδνληαη ή λα κελ επαιεζεχνληαη αξγφηεξα φηαλ ηα
δεδνκέλα ηεο θνηλσλίαο ζα έρνπλ αιιάμεη. Σν γεγνλφο φηη νη έθεβνη/εο απνηεινχλ ηελ
επφκελε γεληά πνπ ζα αλαιάβεη ηελ επζχλε λα δεκηνπξγήζεη, λα θπβεξλήζεη θαη λα πάξεη ηηο
κειινληηθέο απνθάζεηο γηα ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο, ζα πξέπεη λα δίλεηαη θάζε θνξά
κεγάιε βαξχηεηα ζηελ πινπνίεζε κηαο αληηθεηκεληθήο, ρσξίο ηάζεηο κεξνιεςίαο, θξηηηθήο θαη
αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα πεξηέρεη ηε δένπζα αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα.
Γελ πξέπεη, ινηπφλ, λα ππάξρεη ζηαζηκφηεηα θαη επαλάπαπζε φηη θάπνηεο
πξνεγνχκελεο έξεπλεο βξήθαλ ηηο απαληήζεηο πνπ απαηηνχληαλ. Κάζε έξεπλα κπνξεί λα
πξνζζέζεη έλα ζηνηρείν πνπ λα σζήζεη άιινπο εξεπλεηέο θαη λα ηνπο απνθαιχςεη θαηλνχξηεο
δηφδνπο γηα αλαδήηεζε, ιεηηνπξγψληαο σο έλα ελδηάκεζν εξέζηζκα. Άιισζηε θαη κφλν ην
γεγνλφο φηη αλαθεξφκαζηε ζηελ εθεβεία πνπ είλαη ε πεξίνδνο αλσξηκφηεηαο θαη κε
ζηαζεξφηεηαο ησλ απφςεσλ απφ ηε κεξηά ησλ εθήβσλ, αξθεί γηα λα απνηειέζεη θίλεηξν γηα
λα πξνβεί θάπνηνο/α ζε πεξαηηέξσ έξεπλα. Δπίζεο, θάζε έξεπλα πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο/ζηηο
έθεβνπο/εο δελ ζεκαίλεη φηη έρεη ηνλ ίδην ζηφρν ή ηα ίδηα δεδνκέλα αιιά λα θαιχπηεηαη θάησ
απφ ηελ νκπξέια ηνπ γεληθνχ φξνπ «εθεβεία».
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Παξφια απηά θαη κεηά ηελ εκπεηξία ηεο κειέηεο ησλ εθήβσλ κέζα ζηε θπιαθή θαη
ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηνπο ζπλνδεχεη ζα ζέιακε λα ζέζνπκε νξηζκέλεο
πξνηάζεηο πνπ πηζηεχνπκε φηη ζα ήηαλ ηθαλέο λα πξνθαιέζνπλ ην ελδηαθέξνλ άιισλ
εξεπλεηψλ γηα λα αζρνιεζνχλ καδί ηνπο. Γελ πξφθεηηαη γηα πξνηάζεηο ηηο νπνίεο είρακε ζηφρν
ζηελ παξνχζα έξεπλα θαη δελ κπνξέζακε λα ηηο απαληήζνπκε. Πξφθεηηαη γηα δεηήκαηα πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ ιεγνκέλσλ ησλ εθήβσλ θαη ηα νπνία θάλεθε λα ηνπο
πξνβιεκαηίδνπλ θαη κε ηε γλσζηνπνίεζή ηνπο, ίζσο, λα επηζπκνχλ ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο
απφ ηνπο ππεπζχλνπο.
Θα δηαρσξίζνπκε ηηο πξνηάζεηο καο γηα κειινληηθή έξεπλα ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. ηελ
πξψηε θαηεγνξία ζα εληάμνπκε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηελ έληνλε αληίζεζε ησλ εθήβσλ
ζηελ χπαξμε πνηλψλ ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο. Οη έθεβνη/εο εθθξάδνπλ ηελ αλάγθε λα
απνθχγνπλ ην εγθιεηζκφ ηνπο ζε κηα θπιαθή, απνθεχγνληαο, ηαπηφρξνλα, ηηο φπνηεο
δπζάξεζηεο θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξακνλή ηνπο εθεί. Θεσξνχκε φηη
ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ απνδείμακε φηη ε παξακνλή ησλ εθήβσλ κέζα ζηε θπιαθή
επεξεάδεη θαηαιπηηθά ηελ ςπρνζχλζεζε θαη ην ραξαθηήξα ηνπο, δεκηνπξγψληαο κε
ηθαλνπνηεηηθέο, αλαγθαίεο θαη επαξθείο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηακφξθσζε κηαο άξηηαο θαη
ζεηηθά νινθιεξσκέλεο ηαπηφηεηαο. Οη έθεβνη/εο δελ αληηδξνχλ απιψο ζε κηα αλεπηζχκεηε
θαηάζηαζε πνπ έρεη παγησζεί εηο βάξνο ηνπο, αιιά πξνηείλνπλ, παξάιιεια, ηξφπνπο
αληηθαηάζηαζεο ησλ πνηλψλ θπιάθηζεο κε πνηλέο πνπ ζα πξνβιέπνπλ θάπνηνπ είδνπο
πξνζθνξά ή εζεινληηθή εξγαζία ζε θάπνηνπο θνξείο πνπ ζα είλαη θαηάιιεια δνκεκέλνη ψζηε
λα είλαη ζε ζέζε λα ηνπο ππνδερζνχλ.
Σν δήηεκα, ινηπφλ, πνπ πξνηείλνπκε γηα κειινληηθή έξεπλα είλαη πσο αθξηβψο κπνξεί
λα γίλεη ε κεηάβαζε απφ ηηο πνηλέο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο ζε πνηλέο πξνζθνξάο ή
εζεινληηθήο εξγαζίαο θαζψο θαη ηη κνξθή πξέπεη λα έρνπλ ψζηε λα κπνξέζνπλ λα εληαρζνχλ
ζε απηέο νη θαηαδηθαζζέληεο έθεβνη. Απηφ είλαη έλα δήηεκα ζην νπνίν, ηειηθά, εάλ βξεζεί ε
αξκφδνπζα ιχζε ηφηε ζα αιιάδεη πνιιά δεδνκέλα. Καηαξρήλ, ζα γίλεηαη απεπζείαο ε έληαμε
ησλ παηδηψλ απηψλ ζηελ θνηλσλία θαη δελ ζα ππάξρεη ν παξακηθξφο θφβνο εθδήισζεο
αξλεηηθήο πξνθαηάιεςεο γηα ηελ παξάλνκε πξάμε πνπ δηέπξαμαλ. Δπηπιένλ, νη ίδηνη νη
πνιίηεο, πνπ ζα είλαη δέθηεο απηήο ηεο εξγαζίαο απφ ηνπο/ηηο έθεβνπο/εο, ζα ηνπο
αληηκεησπίδνπλ κε ζεηηθή δηάζεζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη ηελ πξφζεζε λα ζπγρσξέζνπλ ην
λεαληθφ ηνπο ζθάικα. Καηά δεχηεξνλ, ηα παηδηά ζα απνθχγνπλ φιεο ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο
πνπ έρεη ε απνκάθξπλζε απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ παξακνλή ζηε θπιαθή.
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Δπηπξφζζεηα, κπνξνχλ, κέζα απφ ηηο πξννπηηθέο πνπ ζα ηνπο δψζεη ε εξγαζία, λα
αληηιεθζνχλ ην κέγεζνο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ πξνθάιεζε ε παξάλνκε πξάμε ηνπο.
Σέινο, κηα εξγαζία πξνζθνξάο ή εζεινληηθνχ πεξηερνκέλνπ δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε ηνπ
πξαγκαηηθνχ ζσθξνληζκνχ ησλ εθήβσλ θαη φρη ηεο ζηπγλήο θαη θπληθήο ηηκσξίαο πνπ
επηθέξεη ε παξακνλή ζηε θπιαθή.
Χζηφζν, ην δήηεκα ηεο αιιαγήο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πνηλψλ είλαη θάηη ην νπνίν
απαηηεί φρη κφλν ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ λνκνζέηε, αιιά θαη ηελ αιιαγή ζε πνιινχο αξκφδηνπο
θνξείο ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα εληαρζνχλ νη έθεβνη/εο γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ
αλσηέξσ εξγαζία. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηε ξηδνζπαζηηθή αιιαγή ζε θαλφλεο θαη δεδνκέλα πνπ
εθαξκφδνληαη εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο. Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ρξεηάδνληαη πνιιέο
έξεπλεο θαη πνιιή πξνζπάζεηα ψζηε λα βξεζεί ε θαηάιιειε θφξκνπια γηα ηε κειινληηθή
αληηθαηάζηαζή ηνπο. Ίζσο ε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο λα νδεγεί ζε άηνπν αθνχ ζα είλαη
δχζθνιε ε πινπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαη, επνκέλσο, λα θξηζεί άδηθνο ν θφπνο θαη ε
πξνζπάζεηα πνπ ζα θαηαβάιινπλ θάπνηνη/εο εξεπλεηέο/ηξηεο. Γηα απηφ πξνηείλνπκε θαη κηα
δεχηεξε πξφηαζε πνπ ζεσξνχκε φηη είλαη άμηα ελδηαθέξνληνο γηα κειινληηθή έξεπλα.
Απφ ηε ζηηγκή πνπ ιακβάλνπκε σο δεδνκέλν φηη δχζθνια κπνξνχλ λα θαηαξγεζνχλ νη
πνηλέο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο θαη θαη’ επέθηαζε ε παξακνλή ησλ θαηαδηθαζζέλησλ
εθήβσλ ζηε θπιαθή, ζα κπνξνχζε λα κειεηεζνχλ, πεξαηηέξσ, νη ζπλζήθεο θξάηεζεο, νη
δπζθνιίεο, ηα πξνβιήκαηα θαη γεληθφηεξα ε θαζεκεξηλφηεηα πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη
έλαο/κηα έθεβνο/ε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ/ηεο ζηε θπιαθή. Σα ζπκπεξάζκαηα
πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα είλαη πην εχθνιν λα γίλνπλ πξάμε απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. Μέζσ
ηεο πινπνίεζήο ηνπο ζα βειηησζεί, κειινληηθά, ε ιεηηνπξγία ησλ θπιαθψλ σο ίδξπκα θαη σο
ζπλέπεηα ζα κπνξέζνπλ νη έθεβνη/εο λα δηαβηνχλ αξηηφηεξα κέζα ζηε θπιαθή, θαηά ηξφπν
πνπ ηαηξηάδεη ζηελ ειηθία θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηε ζπλνδεχνπλ.
Θεσξνχκε φηη ε δεχηεξε πξφηαζε, ίζσο, ιφγσ ησλ κεγαιχηεξσλ πηζαλνηήησλ
πξαγκαηνπνίεζεο πνπ πεξηέρεη έλαληη ηεο πξψηεο, λα ζπλαληήζεη κεγαιχηεξε πξνζπκία ηφζν
απφ ηνπο ππεπζχλνπο φζν θαη απφ ηνπο/ηηο εθήβνπο/εο γηα λα ζπλδξάκνπλ θαη λα βνεζήζνπλ
απφ ηε ζέζε θαη ηηο γλψζεηο πνπ έρεη ν/ε θαζέλαο/θαζεκηά. Δπίζεο, εάλ ζειήζνπκε λα δνχκε
ηελ φιε θαηάζηαζε καθξνπξφζεζκα, εάλ ππάξρεη θάπνηα πηζαλφηεηα ζην κέιινλ λα κπνξέζεη
λα γίλεη πξάμε ε πξψηε πξφηαζε πνπ ζέζακε, απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κέζσ κηαο
βήκα κε βήκα αιιαγήο θαη φρη κε θηλήζεηο πνπ εθθξάδνπλ, ηνπιάρηζηνλ ηε δεδνκέλε ρξνληθή
ζηηγκή, ην δχν αληίζεηα άθξα κηαο επζείαο. Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ παξακνλήο κέζα ζηε
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θπιαθή κπνξεί λα απνηειέζεη ηνλ θαηάιιειν δνχξεην ίππν γηα ηε κεηάβαζε ζε αιιαγή ηνπ
πεξηερνκέλνπ ησλ πνηλψλ γηα ηνπο/ηηο έθεβνπο/εο.
Δπνκέλσο, πξνηείλνπκε δχν πξνηάζεηο νη νπνίεο λαη κελ εθ πξψηεο φςεσο θαίλνληαη
πσο δελ έρνπλ θακία ζρέζε κεηαμχ ηνπο θαη, ίζσο, ακνηβαία απνθιεηφκελεο, εληνχηνηο,
κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ έλα ηζρπξφ δίπνιν έξεπλαο πξνζθέξνληαο ηελ επθαηξία πνιιψλ,
ηαπηφρξνλα, ηθαλνπνηεηηθψλ ελαιιαθηηθψλ δπλαηνηήησλ θαη επθαηξηψλ γηα αιιαγέο.
Μία ηξίηε πξφηαζε πνπ έρνπκε λα θάλνπκε αθνξά ηελ μερσξηζηή κειέηε ηεο
δηακφξθσζεο ηεο ηαπηφηεηαο έθεβσλ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ πνπ βξίζθνληαη έγθιεηζηνη ζε
θάπνην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα. ηε βηβιηνγξαθία παξαηεξείηαη έλα θελφ ζηε δηεξεχλεζε
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο κε απνηέιεζκα λα είλαη απαξαίηεηνο ν εκπινπηηζκφο κε
αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο. Παξάιιεια, ε ζεκαζία θαη ε αμία ελαζρφιεζεο κε απηφ ην ζέκα
είλαη κεγάιε θαη έρνπλ επηζεκαλζεί λσξίηεξα, ζε απηή ηελ εξγαζία, νη ιφγνη πνπ θξίλνπλ
αλαγθαία ηελ πεξαηηέξσ έξεπλα. Άιισζηε, φπσο είλαη δηαθνξεηηθή ε αλαηξνθή πνπ ηνπο έρεη
δνζεί θαη νη πξνζδνθίεο πνπ ηνπο ζπλνδεχνπλ έηζη αλακέλεηαη λα είλαη δηαθνξεηηθή θαη ε
κειινληηθή ηνπο εμέιημε. Ο δηαρσξηζκφο ηνπο δηεπθνιχλεη απηή ηε δηαθνξεηηθή εμέιημε θαη
παίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ απνθπγή ζπγρχζεσλ πνπ δχλαηαη λα δεκηνπξγήζεη ε
αληηκεηψπηζε ηνπο σο κηα θνηλσληθή νκάδα πνπ έρεη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά.

6.7 πκβνιή ηεο έξεπλαο
ηελ παξνχζα εξγαζία ζεσξνχκε φηη θαηαθέξακε λα πξνζζέζνπκε έλα ιηζαξάθη ζηηο
πξνυπάξρνπζεο έξεπλεο νη νπνίεο απνηέιεζαλ πνιχηηκν νδεγφ καο. Πξνζπαζήζακε κέζσ ηεο
πξφζσπν κε πξφζσπν επαθήο κε ηνπο/ηηο έθεβνπο/εο απηνχο/εο λα ηνπο γλσξίζνπκε
θαιχηεξα, λα καο γλσξίζνπλ θαη απηνί ψζηε λα καο εκπηζηεπηνχλ επθνιφηεξα θαη λα
δηαθσηίζνπλ φιεο ηηο απνξίεο πνπ είρακε. Γψζακε ηε δπλαηφηεηα ζε παηδηά λα εθθξάζνπλ
ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο. Πηζηεχνπκε φηη ζπιιέμακε αξθεηέο
πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζα είλαη ρξήζηκεο ζε φπνηνλ/α ζειήζεη λα ελεκεξσζεί γηα ηε δσή ησλ
εθήβσλ κέζα ζηε θπιαθή θαη ζην πσο θαη θαηά πφζν κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζχλζεζε ηεο
πξνζσπηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, αλνίγνληαο λέα δηφδνπο εμεξεχλεζεο.
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ηελ πξνζπάζεηα καο επηδηψμακε λα δηαθσηίζνπκε ην ζχλνιν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο
κέζα ζηε θπιαθή απνθεχγνληαο λα δψζνπκε πεξηζζφηεξε βαξχηεηα ζε θάπνην παξάγνληα,
πνπ ηελ επεξεάδεη, εηο βάξνο θάπνην άιινπ θαη απνθεχγνληαο, έηζη, λα ιεηηνπξγήζνπκε
κεξνιεπηηθά. Έηζη, εζηηάζακε αξκνληθά ζηελ εθπαίδεπζε πνπ ππφθεηληαη νη έθεβνη/εο κέζα
ζηε θπιαθή θαζψο θαη ζε φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπο κε ην ζρνιείν,
δψζακε ρξφλν γηα λα κηιήζνπλ γηα ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο θαη ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά
πνπ ηελ απαξηίδνπλ, θαζψο θαη γηα ηε ζπλχπαξμή ηνπο ζηνπο ίδηνπο ρψξνπο κε άιια άηνκα
πνπ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα παξάλνκεο πξάμεηο. Μηιήζακε γηα ηα κειινληηθά ζρέδηα θαη ηνπο
ζηφρνπο ηνπο κεηά ηελ απνθπιάθηζε, γηα δεηήκαηα ζξεζθείαο, πνιηηηθήο, ζπγθξίζεσλ κε ηα
άηνκα ηνπ άιινπ θχινπ, γηα ηηο δηαθνξέο πιαηζίνπ ηεο θπιαθήο θαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ
πιαηζίνπ θαζψο θαη γηα ηηο πξνζδνθίεο ησλ ίδησλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο.
Ζ ζπκβνιή ηεο έξεπλαο καο έγθεηηαη ζε δεδνκέλα ηα νπνία είηε δελ ηα ζπλαληήζακε
ζηε βηβιηνγξαθηθή καο αλαδήηεζε, είηε ππήξραλ αιιά φρη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν θαη ηα
νπνία είλαη αξθεηά ελδηαθέξνληα ψζηε λα απνηειέζνπλ ηελ πεγή πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο
ψζηε λα πξνθχςνπλ απνηειέζκαηα πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο/ηηο εθήβνπο/εο. Αξρηθά, δψζακε
βαξχηεηα ζηελ αξλεηηθή ζρέζε πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί κεηαμχ ησλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο κέζα
ζηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηαπηφηεηαο ησλ εθήβσλ.
Μειεηήζακε ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κέζα ζηε
θπιαθή, ηηο ηζνξξνπίεο κεηαμχ φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ θαη πσο
ζπληαηξηάδεηαη ζε απηά ηα δεδνκέλα ε παξνπζία ησλ αλήιηθσλ παξαβαηψλ. Καηαιήμακε ζε
ζπκπεξάζκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ην
ζηάηνπο θαη ην πεξηερφκελν ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εθήβσλ. Οη παξάγνληεο απηνί, παίδνληαο ην
ξφιν θαηαιχηε, δεκηνπξγνχλ αξλεηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ηαπηφηεηα ησλ εθήβσλ
θαζηζηψληαο, παξάιιεια, θάζε πξνζπάζεηά ηνπο λα αληηδξάζνπλ σο απνηπρεκέλε. ηελ
έξεπλα καο επηδηψμακε λα δψζνπκε κεγάιε έκθαζε ζηελ αθαηαιιειφηεηα ησλ ζπλζεθψλ
θξάηεζεο θαη ηελ αλάγθε βειηησηηθψλ αιιαγψλ ψζηε νη αλήιηθνη παξαβάηεο λα θαηαθέξνπλ
λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο δπζθνιίεο πνπ, ππνρξεσηηθά, πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ. Γηαηί, πιένλ,
δελ βξίζθνληαη ππφ ηελ επίβιεςε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη πξέπεη κέζα ζηε θπιαθή λα
αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο πνπ ηνπο αληηζηνηρνχλ. Απηέο νη αιιαγέο ζα κεηψζνπλ ηελ αξλεηηθή
επίδξαζε ηεο θπιαθήο ζηελ ηαπηφηεηα ησλ εθήβσλ θαη ζα πξνεηνηκάζνπλ ηνπο/ηηο
έθεβνπο/εο ψζηε λα επαλεληαρζνχλ νκαιά ζηελ θνηλσλία κεηά ηελ απνθπιάθηζε ηνπο.
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Έλα ζεκείν πνπ ζεσξνχκε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο έξεπλαο είλαη φηη θαηαθέξακε λα
ζέζνπκε ην δήηεκα ηεο αιιαγήο ησλ ζηεξεηηθψλ ηεο ειεπζεξίαο πνηλψλ, πνπ επηβάιινπλ ηα
δηθαζηήξηα, ζε θάπνηαο άιιεο κνξθήο πνηλή πνπ ζα έρεη πεξηζζφηεξν ζσθξνληζηηθφ θαη
θνηλσληθφ ραξαθηήξα θαη φρη απιά ηηκσξεηηθφ, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. Σν Γίθαην Αλειίθσλ
θαζψο θαη νη πνηληθνί λφκνη πνπ αθνξνχλ ηνπο αλήιηθνπο παξαβάηεο έρνπλ ζεζπηζηεί αξθεηέο
δεθαεηίεο λσξίηεξα θαη αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ ηδέεο θαη ηηο αληηιήςεηο κηαο άιιεο επνρήο.
Δπεηδή φκσο ε θνηλσλία έρεη εμειηρζεί θξίλεηαη ζθφπηκν λα ηξνπνπνηεζνχλ νη λφκνη θαηά
ηξφπν πνπ λα ζπκβαδίδεη κε απηή ηελ εμέιημε. Απηφ ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο/ζηηο
έθεβνπο/εο, εάλ πξαγκαηηθά έρνπλ κεηαληψζεη γηα ηελ παξαβαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, λα ην
απνδείμνπλ ζηελ πξάμε. Δπηπιένλ, κε ηελ αλαδηακφξθσζε ησλ πνηλψλ, ζα εμαιεηθζεί ν
ζηηγκαηηζκφο ησλ εθήβσλ αθνχ θαίλεηαη φηη ζην κπαιφ ησλ αλζξψπσλ πεξηζζφηεξν ηξνκάδεη
ε ηδέα ελφο/κηαο εθήβνπ/εο πνπ παξακέλεη έγθιεηζηνο/ε κέζα ζε έλα ζσθξνληζηηθφ
θαηάζηεκα παξά ην είδνο ηεο πνηλήο. ηελ έξεπλά καο νη έθεβνη/εο ζπκθψλεζαλ απφιπηα κε
ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θπιάθηζεο κε λέα κέηξα πξνηείλνληαο, κάιηζηα, ην ελαιιαθηηθφ
κέηξν ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο ζε θάπνην θνηλσθειέο ίδξπκα. Σν ζπγθεθξηκέλν κέηξν
πξνθξίλεηαη σο ε θπξηαξρνχζα ηδέα κεηαμχ ησλ εθήβσλ θαη ηνπ ππνθαηλφκελνπ θαζφηη ζα
επηθέξεη ηελ επθαηξία κηαο πγηνχο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ αλειίθσλ παξαβαηψλ θαη ησλ
ππνινίπσλ αλζξψπσλ.
Έλα αθφκε ελδηαθέξνλ δεδνκέλν είλαη φηη ζηε βηβιηνγξαθία καο δελ ζπλαληήζακε
θάπνην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ ζσθξνληζκνχ, δηαβίσζεο
θαη γεληθφηεξα θάπνηαο κνξθήο δηαρσξηζκνχ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ππάξρεη ζε κηα
θπιαθή αλειίθσλ αγνξηψλ θαη ζε κηα θπιαθή αλειίθσλ θνξηηζηψλ. ηελ έξεπλά καο
ηνλίζηεθε πνιιέο θνξέο ε αλάγθε λα κειεηεζνχλ μερσξηζηά αγφξηα θαη θνξίηζηα θαη λα
ιεθζνχλ ππφςε ζην ζρεδηαζκφ ησλ θπιαθψλ ε δηαθνξεηηθή ηδηνζπγθξαζία ηνπο θαζψο,
επίζεο, ν δηαθνξεηηθφο ηξφπνο αλαηξνθήο κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην ιφγσ ηεο δηαθνξάο
ηνπ θχινπ ηνπο. Δάλ ην πεξηβάιινλ ηεο θπιαθήο ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν κε ηα standards ηνπ
εθάζηνηε θχινπ ηφηε ν/ε έθεβνο/ε ζα πξνζαξκνζηεί πην εχθνια ζηε λέα ηνπ/ηεο
πξαγκαηηθφηεηα θαη ζα θαηαθέξεη λα επηζηξέςεη ζηελ θνηλσλία ρσξίο λα θνπβαιάεη ηα
θαηάινηπα ηεο δηαβίσζεο ηνπ κέζα εθεί. Πξέπεη φπνην κέηξν παξζεί λα έρεη σο γλψκνλα ην
θαιφ θαη ζπκθέξνλ θαζέλα/θαζεκηάο εθήβνπ/εο μερσξηζηά. Δίλαη ζεκαληηθή ε πεξαηηέξσ
αλαδήηεζε θαη κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο θαζψο ηφζν απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ
απαληήζεσλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα φζν θαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζή καο κε ηνπο/ηηο έθεβνπο/εο
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δηαπηζηψζακε φηη απηφ ζα απνηειέζεη απφδεημε νπζηαζηηθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο, απφ κέξνπο
ηεο Πνιηηείαο, γηα ην κέιινλ απηψλ ησλ παηδηψλ θαη γηα ηε ζχλζεζε κηαο κειινληηθήο ζεηηθήο
ηαπηφηεηαο.
Κιείλνληαο, απηή ηελ έξεπλα ζα ζέιακε λα πξνζζέζνπκε κηα ηειεπηαία αμηνζεκείσηε
ζπκβνιή ηεο έξεπλαο καο θαη λα δψζνπκε έλαλ επράξηζην ηφλν αηζηνδνμίαο. Θεσξνχκε φηη ε
έξεπλα καο βνήζεζε θαη ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο λα αηζζαλζνχλ ρξήζηκνη θαη λα
βειηησζεί ε απηνεθηίκεζή ηνπο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζηνηρείν πνπ δελ έρεη θαζφινπ πιηθή αμία
αιιά πνιχ κεγάιε ςπρνινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αμία. Οη έθεβνη/εο αληηιήθζεθαλ ηελ
αίζζεζε ελδηαθέξνληνο πξνο ην κέξνο ηνπο θαη πσο έρνπλ ηελ επθαηξία λα αθνπζηνχλ νη
απφςεηο θαη νη επηζπκίεο ηνπο καθξχηεξα απφ ηνπο ηνίρνπο ηεο θπιαθήο. Απηφ είλαη θάηη ην
νπνίν δελ έρεη θαηαγξαθεί ζε θαλέλα απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα, κε ηε κνξθή πνπ ην ζέηνπκε
ηψξα, αιιά καο κεηαθέξζεθε πξνθνξηθά ζηελ αξρή ηεο γλσξηκίαο καο θαη θαηά ηε
γλσζηνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγνπκε. Απηφ
είλαη θάηη πνπ ηνπο δίλεη ραξά θαη απνηειεί έλα αθφκε εθφδην ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλνπλ
λα μεπεξάζνπλ απηφλ ηνλ ζθφπειν ηεο δσήο ηνπο. Απηφο είλαη έλαο επηπιένλ ιφγνο πνπ ηνπο
ψζεζε λα ζπλεξγαζζνχλ κε πιήξε αξκνλία ζε φηη ηνπο δεηήζεθε θαη λα καο εκπινπηίζνπλ κε
πιεξνθνξίεο πνπ αμίδνπλ λα κειεηεζνχλ θαη λα δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΝΔΟΤ ΠΟΤ ΒΡΗΚΟΝΣΑΗ ΣΗ
ΦΤΛΑΚΔ ΑΝΖΛΗΚΧΝ ΜΔ ΚΟΠΟ ΣΟΝ ΚΑΣΑΡΣΗΜΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΤ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ε κεξηθά άηνκα αξέζεη λα πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν, θάπνηα άιια έρνπλ
πξνβιήκαηα εθεί, θάπνηα άιια ην κηζνύλ. Λέγνληάο καο ηη λνκίδεηε γηα ην
ζρνιείν ζα καο βνεζήζεηε λα θαηαλνήζνπκε ηα πξάγκαηα από ηε δηθή ζαο
νπηηθή γσλία.

Δξ.1

Μέρξη πνηα βαζκίδα θηάζαηε ζηελ εθπαίδεπζε;
Καζόινπ Φνίηεζε
Γεκνηηθό
Γπκλάζην
Λύθεην
Γελ μέξσ
Καλέλα
ζρόιην

Δξ.2

1
2
3
4
99
98

Μπνξείηε λα ζπκεζείηε πόηε ζηακαηήζαηε λα πεγαίλεηε
ζρνιείν;

Έηνο:
Ηιηθία:
ρνιηθή
ηάμε:
Γελ
μέξσ
Καλέλα

98
99
191

Δξ.2α

ζρόιην
ΕΑΝ ΣΑΜΑΣΗΑΣΕ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ
Γηαηί ζηακάηεζεο ην ζρνιείν; (Γξάςε ηνπο ιόγνπο)

Δξ.3 νπ άξεζε λα πεγαίλεηο ζην ζρνιείν;
Καζόινπ
Διάρηζηα
Μέηξηα
Αξθεηά
Πάξα πνιύ
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

Δξ.4

1
2
3
4
5
98
99

Δίραηε πνηέ κείλεη καθξηά από ην ζρνιείν ελώ δελ έπξεπε ή θάλαηε
εγγξαθή θαη κεηά θύγαηε από ην ζρνιείν, ή παξαιείςαηε καζήκαηα;
Γειαδή κείλαηε εθηόο κε δηθή ζαο επηινγή;
Όρη
Ναη
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

1
2
98
99

ΕΑΝ ΜΕΙΝΑΣΕ ΕΚΣΟ ΥΟΛΕΙΟΤ
Μπνξείηε λα ζπκεζείηε πόζν εηώλ ήζαζηαλ ηελ πξώηε θνξά
Δξ.4α
πνπ κείλαηε εθηόο ζρνιείνπ;
ΓΡΑΦΔ ΗΛΙΚΙΑ
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

……………………. Δηώλ
98
99
192

Δξ.5

Καηά ην ηειεπηαίν έηνο ζην ζρνιείν ζαο, πόζν ζπρλά
κέλαηε εθηόο ζρνιείνπ;
Γελ παξνπζηάζηεθα πνηέ ζην ζρνιείν
Ληγόηεξν από κηα θνξά ην κήλα
Σνπιάρηζην κηα θνξά ην κήλα
Σνπιάρηζην κηα θνξά ηελ εβδνκάδα
Σηο πεξηζζόηεξεο κέξεο
Καζεκεξηλά
Άιιν
ΔΓΧ) ……………………
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

Δξ.6

1
2
3
4
5
6
(ΓΡΑΦΔ

7
98
99

Γηαηί κέλαηε εθηόο ζρνιείνπ; (Γξάςε ηνπο ιόγνπο)

ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΑ ΣΖ ΦΤΛΑΚΖ
Δξ.7

Δίλαη ρξήζηκε ε παξνρή εθνδίσλ, κέζσ εθπαίδεπζεο, γηα λα
γίλεη πην νκαιά ε επαλέληαμε κεηά ηελ απνθπιάθηζε;
Όρη
Ναη
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

1
2
98
99
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Δξ.8

Έρεηε θάλεη θάπνηα εθπαίδεπζε ή θαηάξηηζε κέζα ζηε θπιαθή;
Όρη
Ναη
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

Δξ.9

1
2
98
99

Απνθηήζαηε θαζόινπ πξνζόληα από ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ ζαο πξνζθέξνληαη ζηε θπιαθή;
Όρη
Ναη
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

1
2
98
99

ΕΑΝ ΑΠΟΚΣΗΑΣΕ ΠΡΟΟΝΣΑ
Δξ.9α Πνηα είλαη απηά ηα πξνζόληα; (Γξάςε ηξία πξνζόληα)

Θα ήζεια λα αθνύζσ ιίγα πεξηζζόηεξα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ
θαηάξηηζε πνπ θάλαηε αθόηνπ βξεζήθαηε εδώ. Ση είδνπο εθπαίδεπζε θαη
Δξ.10
θαηάξηηζε θάλεηε απηή ε πεξίνδν; Πώο είλαη απηό γηα εζάο, γεληθά; Ση ην
θαιό έρεη; Ση ην θαθό έρεη;
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Δξ.11

Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε από ηα πξνζόληα πνπ απνθηήζαηε;
Καζόινπ
Διάρηζηα
Μέηξηα
Αξθεηά
Πάξα πνιύ
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

Δξ.12

1
2
3
4
5
98
99

ε ηη άιιν πηζηεύεηε όηη ζα ζαο βνεζήζνπλ ε απόθηεζε δεμηνηήησλ από
ηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο;

Έρεηε θάπνηα ζπκβνπιή, ζρεηηθά κε ηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα
Δξ.13 επηκόξθσζεο; (π.ρ. αλ ζα κπνξνύζαλ λα αιιάμνπλ θάηη πξνο ηε
βειηίσζε ηνπο ή ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο)
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ΤΝΘΖΚΔ ΚΡΑΣΖΖ
Δξ.14

Οη ζπλζήθεο θξάηεζεο επεξεάδνπλ ηνλ ηξόπν πνπ ζθέθηεζαη θαη
ζπκπεξηθέξεζαη;
Καζόινπ
Διάρηζηα
Μέηξηα
Αξθεηά
Πάξα πνιύ
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

Δξ.15

1
2
3
4
5
98
99

ε πνηνπο ηνκείο ζαο βειηηώλνπλ νη ζπλζήθεο θξάηεζεο θαη ζε πνηνπο
ηνκείο ζε θάλνπλ ρεηξόηεξν; (ΓΡΑΦΔ ΑΠΟ ΣΡΔΗ)

Δξ.16 Οη ζπλζήθεο θξάηεζεο είλαη νη θαηάιιειεο γηα έλαλ/κηα έθεβν/ε;
Καζόινπ
Διάρηζηα
Μέηξηα
Αξθεηά
Πάξα πνιύ
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

1
2
3
4
5
98
99
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Δξ.17 Πξόηεηλε ηξεηο αιιαγέο γηα λα γίλνπλ θαιύηεξεο νη ζπλζήθεο θξάηεζεο.

Θεσξείο όηη ζα έπξεπε γηα ηνπο εθήβνπο λα ππάξρεη θάπνηνο άιινο
Δξ.18 ηξόπνο ηηκσξίαο γηα κηα παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά; (π.ρ. εζεινληηθή
εξγαζία ζε έλα θνηλσθειέο ίδξπκα)
Όρη
Ναη
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

1
2
98
99

ΑΝ ΝΑΙ
Δξ.18α Πξόηεηλε ηξεηο ηξόπνπο.

Δξ.19

Πώο ζε επεξεάδεη ε παξνπζία ησλ άιισλ ζπγθξαηνύκελσλ;
Πνιύ αξλεηηθά
Αξλεηηθά
Μέηξηα
Θεηηθά
Πνιύ ζεηηθά
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

1
2
3
4
5
98
99
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Δξ.20

Πηζηεύεηο όηη από ηε ζηηγκή πνπ κπήθεο ζηε θπιαθή έρεη αιιάμεη ν
ραξαθηήξαο ζνπ ζε ζρέζε κε πξηλ;
Καζόινπ
Διάρηζηα
Μέηξηα
Αξθεηά
Πάξα πνιύ
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

1
2
3
4
5
98
99

ΕΑΝ ΕΥΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ
Δξ.20α Γξάςε ηξία ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ αιιάμεη

ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΥΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ
Δξ.20β Γηαηί πηζηεύεηο όηη δελ έρεηο αιιάμεη;
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Δξ.21

Πηζηεύεηο όηη νη εκπεηξίεο θαη ηα βηώκαηά ζνπ κε ηνπο άιινπο
θξαηνπκέλνπο ζα ζε επεξεάζνπλ όηαλ ζα δεηο εθηόο ηεο θπιαθήο;
Καζόινπ
Διάρηζηα
Μέηξηα
Αξθεηά
Πάξα πνιύ
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

1
2
3
4
5
98
99

ΕΑΝ Ε ΕΠΗΡΕΑΟΤΝ
Δξ.21α Γξάςε ηξία ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ζε επεξεάζνπλ

ΕΑΝ ΔΕΝ Ε ΕΠΗΡΕΑΟΤΝ
Δξ.21β Γηαηί πηζηεύεηο όηη δελ ζα ζε επεξεάζνπλ;

Δξ.22 Πνηα ε ζρέζε ζνπ κε ηνπο κεγαιύηεξνπο ειηθηαθά ζπγθξαηνπκέλνπο ζνπ;
Πνιύ θαθή
Καθή
Μέηξηα
Καιή
Πνιύ θαιή
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

1
2
3
4
5
98
99
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Δξ.23 Τπάξρεη ην ζηνηρείν ηεο εθκεηάιιεπζεο από απηνύο πξνο εζέλα;
Καζόινπ
Διάρηζηα
Μέηξηα
Αξθεηά
Πάξα πνιύ
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

Δξ.24

1
2
3
4
5
98
99

νπ δεκηνπξγεί ηελ πξνδηάζεζε λα ζπκπεξηθεξζείο κε ηνλ ίδην ηξόπν
πξνο ηνπο λεόηεξνπο ζπγθξαηνπκέλνπο ζνπ;
Καζόινπ
Διάρηζηα
Μέηξηα
Αξθεηά
Πάξα πνιύ
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

1
2
3
4
5
98
99

Ζ έιιεηςε νηθνγελεηαθνύ πιαηζίνπ επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ζνπ; (π.ρ.
Δξ.25 αλάιεςε πεξηζζόηεξσλ επζπλώλ,
αλάγθε πξνζθόιιεζεο ζε
κεγαιύηεξνπο ζπγθξαηνύκελνπο)
Καζόινπ
Διάρηζηα
Μέηξηα
Αξθεηά
Πάξα πνιύ
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

1
2
3
4
5
98
99
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Δξ.26

Γξάςε ηξεηο δηαθνξέο ηεο δηαβίσζεο κέζα ζε νηθνγελεηαθό πιαίζην θαη
κέζα ζηε θπιαθή

Δξ.27

Οη ζπλζήθεο θξάηεζεο ζε βνεζνύλ λα γίλεηο θαιύηεξνο άλζξσπνο ή ζε
νδεγνύλ μαλά ζηελ παξαβαηηθόηεηα;
Καιύηεξνο άλζξσπνο
Παξαβαηηθόηεηα
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

Δξ.28

1
2
98
99

Οη ζρέζεηο ζνπ κε ηνπο ζπγθξαηνύκελνπο ζνπ ζε βνεζνύλ λα γίλεηο
θαιύηεξνο άλζξσπνο ή ζε νδεγνύλ μαλά ζηελ παξαβαηηθόηεηα;
Καιύηεξνο άλζξσπνο
Παξαβαηηθόηεηα
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

1
2
98
99
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Δξ.29

Ση ζπλαηζζήκαηα ζνπ δεκηνπξγεί ε παξακνλή ζνπ ζηε θπιαθή; (ΓΡΑΦΔ
ΣΡΗΑ)

Δξ.30

Σα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ζνπ πνπ ζε νδήγεζαλ ζηελ παξαβαηηθόηεηα
έρνπλ ηζρπξνπνηεζεί ιόγσ ηεο παξακνλήο ζηε θπιαθή;
Καζόινπ
Διάρηζηα
Μέηξηα
Πνιύ
Πάξα πνιύ
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

1
2
3
4
5
98
99

ΕΑΝ ΕΥΟΤΝ ΙΥΤΡΟΠΟΙΗΘΕΙ
Δξ.30α Γξάςε ηξία ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ ηζρπξνπνηεζεί
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ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ
Δξ.31

Πεξηέγξαςε ηνλ εαπηό ζνπ ζε ζρέζε κε ηε ζξεζθεία θαη ηελ
εθθιεζία

Δξ.32

Πεξηέγξαςε ηνλ εαπηό ζνπ ζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή θαη ηνπο
πνιηηηθνύο

Δξ.33

Πεξηέγξαςε ηνλ εαπηό ζνπ ζε ζρέζε κε ην ξόιν κε ηε δσή πνπ
ζα ήζειεο λα έρεηο ζηελ θνηλσλία όηαλ απνθπιαθηζζείο

Δξ.34

Πηζηεύεηο όηη νη ζπλζήθεο θξάηεζεο είλαη ίδηεο ζηηο αλδξηθέο θαη ζηηο
γπλαηθείεο θπιαθέο;
Όρη
Ναη
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

1
2
98
99
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Δξ.35 Πηζηεύεηο όηη ην θύιν έπαημε θάπνην ξόιν ζε απηό;
Όρη
Ναη
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

1
2
98
99

Δξ.36 Πηζηεύεηο όηη ζα έπξεπε λα είλαη ζηελ ίδηα θπιαθή αγόξηα θαη θνξίηζηα;
Όρη
Ναη
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

1
2
98
99

Δξ.37

Πνηνύο πηζηεύεηο όηη επεξεάδεη πεξηζζόηεξν αξλεηηθά ε θπιαθή ηα
αγόξηα ή ηα θνξίηζηα θαη γηαηί;

Δξ.38

Γέρεζαη κέζα ζηε θπιαθή επηδξάζεηο πνπ εληζρύνπλ ην ξόιν ζνπ σο
αγόξη / θνξίηζη;
Όρη
Ναη
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

1
2
98
99
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ΑΝ ΝΑΙ
Δξ.38α Πνηεο είλαη απηέο νη επηδξάζεηο;

Δξ.39

Δπεηδή ηα αγόξηα είλαη από ηε θύζε ηνπο πην δπλακηθνί ραξαθηήξεο,
πηζηεύεηο όηη ηα θνξίηζηα είλαη πην επάισηα ζηηο επηδξάζεηο ηεο θπιαθήο;
Όρη
Ναη
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

Δξ.40

1
2
98
99

Πόζν αξλεηηθά ζε επεξεάδεη ην γεγνλόο όηη δελ έρεηο επηθνηλσλία κε
άηνκα ηνπ αληίζεηνπ θύινπ κέζα ζηε θπιαθή;
Καζόινπ
Διάρηζηα
Μέηξηα
Αξθεηά
Πάξα πνιύ
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

Δξ.41

1
2
3
4
5
98
99

Πηζηεύεηο όηη ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο κε άηνκα ηνπ αληίζεηνπ θύινπ
κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο κειινληηθέο ζνπ ζρέζεηο εθηόο θπιαθήο;
Καζόινπ
Διάρηζηα
Μέηξηα
Αξθεηά
Πάξα πνιύ
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

1
2
3
4
5
98
99
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Δξ.42 Αλ πηζηεύεηο όηη ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο κε άηνκα ηνπ αληίζεηνπ θύινπ
κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο κειινληηθέο ζνπ ζρέζεηο εθηόο θπιαθήο αλέθεξε
ηξία ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. εκπηζηνζύλε, αδπλακία δεκηνπξγίαο ζρέζεο)

Δξ.43

Πηζηεύεηο όηη νη πξνζδνθίεο ησλ γνληώλ ζνπ σο πξνο ην θύιν ζε έρνπλ
επεξεάζεη ζηνλ ξόιν ζνπ σο αγόξη / θνξίηζη;
Όρη
Ναη
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

1
2
98
99

ΑΝ ΝΑΙ
Δξ.43α

Δξ.44

Πνηεο είλαη απηέο νη πξνζδνθίεο θαη πσο ζε έρνπλ επεξεάζεη ή
ζε επεξεάδνπλ;

Πεξηέγξαςε ηνλ εαπηό ζνπ ζε ζρέζε κε ην ξόιν πνπ ζα ήζειεο λα έρεηο
ζαλ άλδξαο / γπλαίθα ζηε κειινληηθή ζνπ νηθνγέλεηα.
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ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ
Δξ.45 Ση ζθέθηεζαη λα θάλεηο κεηά ηελ απνθπιάθηζε ζνπ;
α) Θα ζπλερίζεηο ην ζρνιείν;
β)
Έρεηο
ζηόρν
ζπνπδάζεηο;
γ) Θα ςάμεηο γηα δνπιεηά;

1
λα

δ) Γελ μέξσ

Δξ.46

2
3
4

Πσο απνθάζηζεο λα ζπλερίζεηο ην ζρνιείν / ηηο ζπνπδέο / λα ςάμεηο γηα
δνπιεηά;

Δξ.47 Ση βξίζθεηο ειθπζηηθό ζην ζρνιείν / ζηηο ζπνπδέο / ζηε δνπιεηά;

Δξ.48

Πνηνο λνκίδεηο όηη ζε επεξεάδεη πεξηζζόηεξν ζηα ζρέδηα γηα ην κέιινλ
ζνπ;
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Δξ.49

Μπνξείο λα πεξηγξάςεηο άιιεο ζεκαληηθέο επηδξάζεηο πνπ έρεηο δερζεί
όζνλ αθνξά ηα κειινληηθά ζνπ ζρέδηα;

Δξ.50 Πνηεο νη πξνζδνθίεο ησλ γνληώλ ζνπ θαη πσο ληώζνπλ γηα ηα ζρέδηα ζνπ;

Δξ.51 Ση επάγγεικα ζέιεηο λα έρεηο ζην κέιινλ;

Δξ.52

Μπνξείο λα κνπ πεηο ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ήζειεο λα
έρεη ην επάγγεικά ζνπ;
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Δξ.53

Ννκίδεηο όηη ζθέθηεθεο αξθεηά γηα λα απνθαζίζεηο κεηαμύ ζρνιείνπ θαη
δνπιεηάο;

Δξ.54 Ήηαλ δύζθνιε απηή ε απόθαζε;
Καζόινπ
Διάρηζηα
Μέηξηα
Αξθεηά
Πάξα πνιύ
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

1
2
3
4
5
98
99

Νηώζεηο όηη είλαη κηα ζεκαληηθή απόθαζε γηα ζέλα πνπ πξέπεη λα ηελ
Δξ.55 πάξεηο ηώξα ή ζε απαζρνινύλ πεξηζζόηεξν άιια πξάγκαηα απηό ηνλ
θαηξό;
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ΒΑΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ



ΦΤΛΟ : ΑΡΔΝΙΚΟ



ΔΘΝΗΚΟΣΖΣΑ: Έιιελαο

/

ΘΗΛΤΚΟ

Αιβαλόο
Βνύιγαξνο
Ρνπκάλνο
Παθηζηαλόο
Αθξηθαλόο
Κηλέδνο
Άιιε ………………………………………………….



ΜΖΣΡΗΚΖ ΓΛΧΑ Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ; σζηό / Λάζνο
Άιιε .................................……….……………….



ΘΡΖΚΔΗΑ : Υξηζηηαλνί Οξζόδνμνη
Καζνιηθνί
Άιινη Υξηζηηαλνί
Μνπζνπικάλνη
Άιιε ..................………………………………………………….
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ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ :
Γύν Γνλείο
Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα
Αδέξθηα / Φύιν / Ηιηθία
Άιιν ………………………..........................................................

ΣΡΟΠΟ ΕΧΖ
Δξ.1

Με πνηνλ δνύζαηε πξηλ έξζεηε εδώ;
Γνλείο
Μόλν παηέξαο
Μόλν κεηέξα
Θεηνί γνλείο
Παππνύδεο
Αλάδνρε νηθνγέλεηα
Μόλνο
Μόλνο – άζηεγνο
Μόλνο - μελώλαο
Τπό ηε θξνληίδα επίζεκσλ θνξέσλ (π.ρ. Γξαθείν Δπεκεξίαο)
Με θίινπο
Με αδέξθηα / άιιε νηθνγέλεηα
Άιιν
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

Δξ.2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
98
99

Πξνβιήκαηα ζηέγαζεο – δπζαξεζηεκέλνο κε ηα δεδνκέλα ή πεξηβάιινλ
Καλέλα πξόβιεκα
Μηθξό πξόβιεκα
Μεγάιν πξόβιεκα
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

1
2
3
98
99
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Δξ.3

Πξνβιήκαηα κε άιινπο λένπο - εθθνβηζκόο, ελνριήζεηο θιπ.
Καλέλα πξόβιεκα
Μηθξό πξόβιεκα
Μεγάιν πξόβιεκα
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

Δξ.4

1
2
3
98
99

Έιιεηςε ζπκπαξάζηαζε από θίινπο ή αλζξώπνπο πνπ έδεζεο
καδί ηνπο.
Καλέλα πξόβιεκα
Μηθξό πξόβιεκα
Μεγάιν πξόβιεκα
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

1
2
3
98
99

Δξ.5 Πξνβιήκαηα κε ηελ πγεία ζνπ.
Καλέλα πξόβιεκα
Μηθξό πξόβιεκα
Μεγάιν πξόβιεκα
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

Δξ.6

1
2
3
98
99

Πξνβιήκαηα κε θαηάζιηςε ή άγρνο.
Καλέλα πξόβιεκα
Μηθξό πξόβιεκα
Μεγάιν πξόβιεκα
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

1
2
3
98
99
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Δξ.7 Πξνβιήκαηα κε πνηό ή λαξθσηηθά
Καλέλα πξόβιεκα
Μηθξό πξόβιεκα
Μεγάιν πξόβιεκα
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

1
2
3
98
99

ΗΣΟΡΗΚΟ ΦΤΛΑΚΗΖ
Θα ήζεια λα ζαο θάλσ εξσηήζεηο, ζρεηηθά κε ηε θπιάθηζή ζαο εδώ. Αλ
πξνηηκάηε λα κελ απαληήζεηε ζε θάπνηα εξώηεζε, απιά πεγαίλεηε ζηελ
επόκελε εξώηεζε.

Δξ.8

Ήηαλ ε πξώηε θνξά πνπ κπιερηήθαηε ζε κπειάδεο;
Όρη
Ναη
Γελ μέξσ
Καλέλα ζρόιην

Δξ.9

1
2
98
99

ε πνηα ειηθία κπιερηήθαηε γηα πξώηε θνξά;
ΓΡΑΦΔ ΗΛΙΚΙΑ
Γελ
μέξσ
Καλέλα
ζρόιην

…..…………………….. εηώλ
98
99

Δξ.10 ε πνηα ειηθία κπήθαηε γηα πξώηε θνξά ζηε θπιαθή;
ΓΡΑΦΔ ΗΛΙΚΙΑ
Γελ
μέξσ
Καλέλα
ζρόιην

…..…………………….. εηώλ
98
99
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Δξ.11 ΓΡΑΦΔ ΔΓΧ (εάλ ζέιεηο λα πεηο πεξηζζόηεξα πξάγκαηα)

Δξ.12

Κιείλνληαο ηε ζπλάληεζε καο ζα ήζειεο λα πξνζζέζεηο θάηη άιιν πνπ
δελ έρνπκε αλαθέξεη;
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