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Περίληψη 

Ο ανήλικος δράστης δεν συνιστά μία μικρογραφία της προσωπικότητας 
του ενηλίκου, αλλά μία ξεχωριστή οντότητα με αντίστοιχες 
ιδιαιτερότητες. Για τον λόγο αυτό έχει ανάγκη από ειδική προσέγγιση 
προσαρμοσμένη στις δικές του ηλικιακές ανάγκες. Η συστηματική 
θεσμοθέτηση νόμων ειδικών για ανηλίκους ξεκίνησε με την αναγνώριση 
της «ανηλικότητας» ως ενός ιδιαίτερου σταδίου της ανθρώπινης ζωής, μίας 
εξελικτικής και ιδιαιτέρως σημαντικής περιόδου της ζωής του ατόμου. 
Στην παρούσα μελέτη προσεγγίζεται αρχικά η έννοια της νεανικής 
παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς και σκιαγραφείται το προφίλ του ανήλικου 
που συγκρούεται με τον νόμο, καθώς και εκείνου που βρίσκεται σε κίνδυνο 
να τελέσει μία παραβατική πράξη. Στη συνέχεια, περιγράφεται ο 
συμβουλευτικός ρόλος του Επιμελητή ανηλίκων, στην προσπάθειά του να 
ενδυναμώσει και να κινητοποιήσει τόσο τους ανήλικους παραβάτες όσο 
και τους εν δυνάμει ανήλικους παραβάτες, ώστε να επανενταχθούν 
αναλαμβάνοντας εποικοδομητικό ρόλο στο κοινωνικό γίγνεσθαι, με 
παράλληλη συμβουλευτική υποστήριξη προς τους γονείς τους. 
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1. Εισαγωγή 

H εφηβεία1 αποτελεί μία κρίσιμη περίοδο στην ανάπτυξη του ατόμου και 

διακρίνεται από τάσεις για ανεξαρτησία, αυτονόμηση, ιδεολογική 

διαφοροποίηση από την κοινωνία των ενηλίκων και συμμόρφωση προς 

την ομάδα των συνομηλίκων. Οι αλλαγές που συντελούνται κατά την 

περίοδο αυτή σηματοδοτούν τη μετάβαση από την παιδική ηλικία στην 

ενήλικη ζωή. Σύμφωνα με την ανάγνωση των νέων βιοψυχοκοινωνικών 

απαιτήσεων, η δομή της προσωπικότητας του εφήβου χάνει τη 

σφριγηλότητά της και παρουσιάζεται περισσότερο ευεπηρέαστη, 

εύθραυστη και ευάλωτη, καθώς ο έφηβος, ενώ δεν είναι ακόμα πλήρως 

έτοιμος να διαχειριστεί τις επερχόμενες αλλαγές, καλείται να 

διαμορφώσει την προσωπική του ταυτότητα και να μεταβεί στην 

ενηλικίωσή του ως ώριμο και υπεύθυνο άτομο. 

Η εκδήλωση αντικοινωνικής ή/και παραβατικής συμπεριφοράς εκ 

μέρους των ανηλίκων νοείται ως μία μορφή επανάστασης και αντίστασης 

στην εξουσία, αφού η ανηλικότητά τους βιώνεται συχνά από τους ίδιους 

ως χρόνος εξάρτησης και καταπίεσης. Ένα μεγάλο ποσοστό των ανηλίκων 

που συγκρούονται με τον νόμο είναι παιδιά που έχουν ανάγκη να βγουν 

στο προσκήνιο, να γίνουν αντιληπτοί στον κοινωνικό τους περίγυρο, να 

βρουν έναν τρόπο να ακουστούν. Αναφέρεται, μάλιστα, και μία κατηγορία 

παραβατών των οποίων η ταυτότητα διαμορφώνεται μέσω της επιτέλεσης 

της παραβατικής πράξης, της παρουσίας τους στο δικαστήριο και, τέλος, 

της επιβολής της ποινής. Παρόλο που η όλη διαδικασία είναι επίπονη για 

αυτούς, είναι η μόνη ολότητα που κατακτούν (Πιτσελά, 2006). 

Οι αντιλήψεις που διαφαίνονται στις ποικίλες νομοθεσίες που 

αφορούν ανηλίκους διαπνέονται κυρίως από την αρχή επιβολής μέτρων 

αγωγής και όχι ποινής (Αλεξιάδης, 2005). Στο ρεύμα αυτό θεωρητικά 

εντάσσεται και η ελληνική νομοθεσία, σε μία προσπάθεια να κινηθεί 

παράλληλα με το πνεύμα της εποχής. Εντούτοις, σύμφωνα με τη Χάιδου 

(2010: 1103), στο ελληνικό δίκαιο η συμμόρφωση των ανηλίκων που 

                                                

1 Τμήμα της παρούσας μελέτης παρουσιάστηκε στο Συνέδριο Συμβουλευτικής με θέμα: 

«Συμβουλευτική-Coaching-Διαμεσολάβηση και Διευκόλυνση: Γεφυρώνοντας τις διαφορές για μία νέα 
Συμβουλευτική της Κρίσης» των Προγραμμάτων Ψυχικής & Κοινοτικής Υγείας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αθήνα, 30-09 & 01-11-2017. 
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εκδηλώνουν εγκληματική συμπεριφορά επιδιώκεται αποκλειστικά μέσω 

της ποινικής καταστολής, στο πλαίσιο ενός συστήματος ποινικής 

δικαιοσύνης, το οποίο, παρά την αποτυχία του, εξακολουθεί να αποτελεί 

τη μοναδική εναλλακτική λύση αποκατάστασης της έννομης τάξης.  

Η έξαρση του φαινομένου της νεανικής παραβατικότητας σε 

ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησε ή πρόκειται να 

οδηγήσει στην αναμόρφωση των δικαιωμάτων των ανηλίκων. Σε αυτό το 

επίπεδο, οι υιοθετηθείσες λύσεις ποικίλλουν, προσαρμοζόμενες, σε 

μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, σε ποινικού τύπου μέτρα ή/και –επίσης– 

σε λύσεις που σχετίζονται με τα συστήματα κοινωνικών υπηρεσιών 

πρόνοιας των διαφόρων κρατών. Σε κάθε περίπτωση, σκοπός τους οφείλει 

να είναι η εκπαίδευση, η διαπαιδαγώγηση του ανηλίκου και η ενσωμάτωσή 

του στον κοινωνικό κορμό, καθώς και η πλήρωση του ψυχικού 

ελλείμματος, ενώ χρειάζεται να απορρίπτονται παραπλανητικά 

ψευδοδιλήμματα για δήθεν επιλογή ανάμεσα σε μέτρα κατασταλτικά-

τιμωρητικά και μέτρα εκπαιδευτικά-παιδαγωγικά (Κουράκης 2006: 100).  

 

2. Ανήλικοι σε κίνδυνο ή σε σύγκρουση με τον νόμο 

2.1 Η έννοια της παρεκκλίνουσας/παραβατικής 

συμπεριφοράς  

Η μη προσαρμογή, η παρέκκλιση και η παραβατικότητα των νέων 

αποτελούν συμπτώματα βαθιάς κοινωνικής κρίσης, η οποία αφορά όλους 

τους πολίτες. Τα σημάδια της μη προσαρμογής εκδηλώνονται όταν το 

άτομο έχει δυσκολία να ανταποκριθεί στις αξιακές απαιτήσεις του 

κοινωνικού του περιβάλλοντος και όταν το περιβάλλον δεν 

ανταποκρίνεται κατάλληλα στις ανάγκες ενός ατόμου (Μαγγανάς, 2004). 

Ο όρος απόκλιση ή παρέκκλιση αναφέρεται γενικά σε μορφές 

συμπεριφοράς που ενώ μεν δεν είναι κοινωνικά αποδεκτές, ωστόσο, δε 

συνιστούν οπωσδήποτε παράβαση νομικού κανόνα, όπως για παράδειγμα 

η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, οι αδικαιολόγητες απουσίες από το 

σχολείο, η φυγή από το οικογενειακό περιβάλλον (Νόβα-Καλτσούνη, 

2001). Η παρεκκλίνουσα συμπεριφορά νέων ατόμων, αφορά στην 

υιοθέτηση παρεκκλινουσών αξιών και ιδιαίτερα εκείνων που προβάλλονται 
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στο πλαίσιο μίας υποκουλτούρας η οποία παραβαίνει τους κανόνες της 

κυρίαρχης κουλτούρας. Οι έννοιες της παρέκκλισης και της 

δυσκοινωνικότητας συνδέονται άμεσα με τον ορισμό της 

παραβατικότητας. 

Συνακόλουθα, αντιμετωπίζοντας τη νεανική παραβατικότητα ως 

μία έκφραση της υπαρξιακής αγωνίας του νέου ανθρώπου μέσα από την 

ψυχοκοινωνική αναζήτηση της ταυτότητάς του, αντιλαμβανόμαστε ότι μία 

παραβατική συμπεριφορά εκδηλώνεται συχνά εξαιτίας της διατάραξης της 

αρμονικής σχέσης μεταξύ ατόμου και κοινωνικού περιβάλλοντος. 

Συνέπεια αυτής της διαπίστωσης είναι η βαθμιαία αποστιγματοποίηση της 

εγκληματικής συμπεριφοράς των ανηλίκων (Πιτσελά, 2006: 163), εφόσον 

αυτή είναι συνυφασμένη με την προσωπική, ψυχική και κοινωνική 

ανάπτυξη του ανηλίκου, με τη μετάβαση από την ανηλικότητα στην 

ενηλικίωση και δεν αποτελεί σοβαρή ένδειξη για την έναρξη μίας 

εγκληματικής πορείας (Πιτσελά, 2004: 530). Η νεανική παραβατικότητα, 

λοιπόν, οριζόμενη απλώς ως το σύνολο των συμπεριφορών που 

παραβιάζουν τους νόμους και οι οποίες εκδηλώθηκαν από άτομα κάτω 

των 18 ετών είτε αυτές γνωστοποιήθηκαν είτε όχι στους μηχανισμούς 

δικαιοσύνης, εκλαμβάνεται αρχικά ως τρόπος κοινωνικοποίησης, που 

χρησιμοποιείται μαζικά από τους νέους για την εκμάθηση των κανόνων 

του κοινωνικού παιχνιδιού και την ανακάλυψη των κανόνων, τη διέγερση 

που αντλείται από την παραβίασή τους και, πιθανόν, την αντίδραση προς 

τις Αρχές (Queloz, 2011: 14). 

Καθώς ο συναισθηματικός χαρακτήρας θεμελιώνεται στα πρώτα 

χρόνια της ζωής του ανθρώπου, οι οποιεσδήποτε μεταγενέστερες 

παρεμβάσεις έχουν μόνο διορθωτική και όχι δομική επίδραση. Το παιδί 

αποκτά συνείδηση του εαυτού του μέσα από τις αντανακλάσεις του 

περιβάλλοντος. Αγωνιώντας να δηλώσει το «υπάρχω» μέσα από την 

κοινωνική του συμπεριφορά, άλλοτε κερδίζει την αγάπη κι άλλοτε, για να 

κάνει έτσι αισθητή την παρουσία του, τραβάει την προσοχή προκαλώντας 

ή επιζητώντας την τιμωρία. Συνηθέστατα, στο ιστορικό της οικογενειακής 

και μικροκοινωνικής ζωής του παιδιού ενυπάρχει το μυστικό της 

συμπεριφοράς του. Συνεπώς, το έγκλημα δεν μπορεί να θεωρείται γεγονός 

τόσο απρόβλεπτο και αιφνίδιο, όσο παρουσιάζεται από πολλούς, αλλά 

αναμενόμενη εξέλιξη χρόνιων αρνητικών επιδράσεων (Πανούσης, 2008: 

10-11). 
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Οι ενήλικοι, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών οργάνων της 

νομοθετικής, δικαστικής και εκτελεστικής εξουσίας, διακατέχονται από 

μία αμήχανη, μάλλον αμφίσημη στάση, όσον αφορά στις αντιδράσεις τους 

στην παραβατική συμπεριφορά των ανηλίκων: αφενός αισθάνονται την 

«εξέγερση» των ανηλίκων, η οποία εκδηλώνεται ως μία αξιόποινη πράξη, 

ως πρόκληση απέναντι στην –πολυειδώς τεθείσα υπό αμφισβήτηση– 

αυθεντία τους και θέλουν να την τιμωρήσουν με αυστηρότητα, και 

αφετέρου η νεαρή ηλικία του δράστη ενεργοποιεί θετικές 

συναισθηματικές αποκρίσεις, όπως προθυμία για παροχή βοήθειας, 

κατανόηση και επιείκεια (Πιτσελά, 2004: 86). Η παραβατική 

συμπεριφορά του ανηλίκου αποτελεί μία «διπλή δοκιμή των ορίων», 

αφενός της ελευθερίας του ίδιου του ανηλίκου και αφετέρου της ανοχής 

της κοινωνίας (Πιτσελά, 2004: 530). Ωστόσο, η διαπίστωση πως ο 

ανήλικος είναι μία διαμορφούμενη προσωπικότητα επιτρέπει τη γένεση 

της ελπίδας πως τα τεθέντα μέτρα που αποβλέπουν στην επιτυχή 

κοινωνικοποίησή του θα έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στους 

ανηλίκους, συγκριτικά προς αντίστοιχες περιπτώσεις των ενηλίκων 

(Φαρσεδάκης, 2005: 11). 

 

2.2 Οι βασικές αρχές για την ποινική αντιμετώπιση 

των ανηλίκων  

Σε κάθε κοινωνία η διαδικασία ένταξης των νέων ανθρώπων συχνά 

αντιμετωπίζεται ως προβληματική. Το ποινικό δίκαιο ανηλίκων, ως ειδικό 

ποινικό δίκαιο, επιδιώκει την κοινωνική (επαν)ένταξη των ανηλίκων με τον 

έλεγχο της συμπεριφοράς τους, τη διασφάλιση των βασικών κανόνων 

συμπεριφοράς και την προστασία των ουσιωδών έννομων αγαθών της 

κοινωνίας. Μάλιστα, καθώς απευθύνεται ειδικά στους ανηλίκους υποχωρεί 

η βασική αρχή της ανταπόδοσης στον δράστη του κοινωνικού κακού που 

εκείνος προκάλεσε, για χάρη της αρχής της διαπαιδαγώγησης κατά την 

απονομή της δικαιοσύνης (Πιτσελά, 2004).  

Η αντιμετώπιση του ανηλίκου που στιγματίστηκε ως «παραβάτης 

του νόμου» οφείλει να αποβλέπει στην αναμόρφωση της ταυτότητας του 

ατόμου μέσα από την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και την 

ισχυροποίηση του ψυχοκοινωνικού του δεσμού προς τα συμβατικά υγιή 
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κοινωνικά πρότυπα. Η φιλοσοφία αυτής της αντιμετώπισης στηρίζεται 

στην κοινωνική επανένταξη του ανήλικου παραβάτη και όχι στη 

διαδικασία απαλλαγής της κοινωνίας από αυτόν (Μπεζέ, 1987: 31). 

Με τον Νόμο 3189/2003 και με βάση τις σύγχρονες τάσεις για 

«αποϊδρυματοποίηση», φαίνεται ότι έγινε σημαντική προσπάθεια από τον 

νομοθέτη να εναρμονιστεί η ελληνική ποινική νομοθεσία, για τη 

μεταχείριση των ανήλικων παραβατών, με τα διεθνή κρατούντα. Ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα και καινοτόμος είναι η τροποποίηση που έφερε ο νέος 

νόμος στα προβλεπόμενα αναμορφωτικά μέτρα, τα οποία εμπλούτισε, 

αυξάνοντάς τα από τέσσερα σε δεκατρία. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 

αναμορφωτικά μέτρα όχι μόνο βρίσκονται στην προμετωπίδα του 

ποινικού δικαίου ανηλίκων, αλλά και αποτελούν, σύμφωνα με την 

πρακτική των δικαστηρίων ανηλίκων, τη συντριπτική πλειονοψηφία των 

επιβαλλόμενων κυρώσεων σε ανηλίκους –ελληνική δικαστηριακή 

πρακτική που, όπως επισημαίνει και η Πιτσελά (2004: 76), έχει να 

επιδείξει μία αξιοσημείωτη μακρά παράδοση. 

 

2.3 Το προφίλ του ανήλικου σε κίνδυνο ή σε 

σύγκρουση με τον νόμο 

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανήλικοι βρίσκονται στο στάδιο της 

κοινωνικοποίησής τους και πως η οικογένεια και η εκπαίδευση, ως 

μείζονες κοινωνικοποιητικοί θεσμοί, έχουν την πρωτεύουσα θέση στην 

εκμάθηση των ρόλων της κοινωνικής συμπεριφοράς, αυτό αυτομάτως 

σημαίνει ότι εάν οι φορείς αυτοί δεν κατορθώσουν να μεταβιβάσουν τις 

προβλεπόμενες ηθικές και κοινωνικές αξίες, τότε τα άτομα θα 

υιοθετήσουν αποκλίνουσες συμπεριφορές. 

Ωστόσο, οι επίσημοι μηχανισμοί κοινωνικής αντίδρασης, 

κάνοντας ενίοτε χρήση των στερεοτυπικών κοινωνικών αντιλήψεων, 

αναφορικά με τη μονογονεϊκή ή τη μικτή οικογένεια, το περιορισμένο  

οικογενειακό εισόδημα, τη χαμηλή κοινωνική τάξη, την υποβαθμισμένη 

περιοχή διαμονής, το μέγεθος και την πολιτισμική διαφορετικότητα της 

οικογένειας, συμβάλλουν καθοριστικά στην περαιτέρω διαμόρφωση 

αρνητικών στάσεων και συμπεριφορών, τόσο ως προς την οικογένεια ως 

σύνολο, όσο και ως προς τα νεαρά μέλη της. Οι αντιλήψεις αυτές από τη 



Σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή  κ α ι  ε π ι μ ε λ η τ έ ς  α ν η λ ί κω ν  

μία δυσχεραίνουν το κοινωνικοποιητικό έργο της οικογένειας και από την 

άλλη, όπως θα υποστήριζαν οι οπαδοί της θεωρίας της 

αυτοεκπληρούμενης προφητείας, συμβάλλουν με τρόπο καταλυτικό, ώστε 

τα νεαρά μέλη της οικογένειας να πιστέψουν εν τέλει ότι η «εγκληματική 

τους σταδιοδρομία» είναι ήδη «προδιαγεγραμμένη» (Κατσιγαράκη, 2011: 

294). Περαιτέρω, η κοινωνική αποδιοργάνωση και η περιβαλλοντική 

υποβάθμιση, η ένταξη σε στενές ομάδες με αντικοινωνικό αξιακό 

προσανατολισμό, η υπεράσπιση της ανδρικής ταυτότητας στο δρόμο και 

η συμβολική «εδαφική κυριαρχία» –που αποτελούν γνωρίσματα των 

εφηβικών «συμμοριών»– διαμορφώνουν το πλαίσιο για την άσκηση βίας 

από κάποια –κυρίως νεαρά– άτομα, υπό συγκεκριμένες συνθήκες και 

προϋποθέσεις (Καρύδης, 2008: 83). 

Με βάση στατιστικά στοιχεία, όπως αυτά αντλήθηκαν από τις 

Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων & Κοινωνικής Αρωγής Αθήνας και 

Πειραιά και αφορούν τις υποθέσεις των τελευταίων πέντε δικαστικών ετών 

(2011-2016), συνδυαστικά προς τις εμπειρικές παρατηρήσεις των 

ερευνητριών, προκύπτουν οι εξής επισημάνσεις, αναφορικά με το προφίλ 

του ανήλικου παραβάτη αλλά και του ανηλίκου σε κίνδυνο (στοιχεία που 

αποτυπώνονται στα δελτία των διοικητικών επιμελειών):  

 Η συντριπτική πλειονοψηφία αποτελείται από αγόρια, ηλικίας 

κυρίως 14 έως 18 ετών. 

 Σε μεγάλο ποσοστό προέρχονται από χαμηλά 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα, όπου ενδεχομένως βιώνουν 

αισθήματα κοινωνικού αποκλεισμού. 

 Η πλειονοψηφία φέρεται να έχει ολοκληρώσει με χαμηλές 

επιδόσεις τη βασική Εκπαίδευση. Ωστόσο, μεγάλο είναι και το 

ποσοστό εκείνων που την έχουν διακόψει, πριν την 

ολοκληρώσουν, λόγω μαθησιακών δυσκολιών, αδικαιολόγητων 

απουσιών, λόγω του ανταγωνιστικού και γνωσιοκεντρικά 

εστιασμένου σχολικού περιβάλλοντος ή την εγκαταλείπουν 

προς αναζήτηση εργασίας λόγω πολλαπλών οικονομικών 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ενδοοικογενειακά. 

 Διαπιστώνεται συχνά δυσλειτουργία στο οικογενειακό 

περιβάλλον, που το καθιστά όχι μόνο μη υποστηρικτικό αλλά 
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και ενίοτε κακοποιητικό (τεταμένες γονεϊκές σχέσεις, απουσία 

κάποιου γονέα, παραβατικοί ή με ψυχικές διαταραχές γονείς, 

πολύ αυστηρές ή πολύ ελαστικές μέθοδοι ανατροφής, 

παραμέληση, έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας, απουσία 

ορίων, πρότυπα επιθετικής συμπεριφοράς / βία στο σπίτι). 

 Ένας αξιοσημείωτος αριθμός εμφανίζει εμπλοκή με 

εξαρτησιογόνες ουσίες. 

 Σε κάποιο ποσοστό εκδηλώνουν συναισθηματικές διαταραχές, 

διαταραχές διαγωγής ή προβλήματα ψυχικής υγείας, τα οποία 

συχνά συνεπηρεάζονται διαμορφούμενα εντός ενός δυσχερούς 

πλαισίου κοινωνικοοικονομικής δυσπραγίας. 

 Ένα, επίσης, κοινό χαρακτηριστικό των ανηλίκων που 

εκδηλώνουν παραβατικότητα είναι η έλλειψη στόχων, κινήτρων 

και προσδοκιών  για προσωπική, εκπαιδευτική ή 

επαγγελματική ανέλιξη –συνδυαστικά προς τον καθ’ υπερβολή 

πλεονασματικό ελεύθερο χρόνο που έχουν και τον αναλώνουν 

απερίσκεπτα και επιζήμια, διαθέτοντάς τον στη συναναστροφή 

με συνομηλίκους, που προέρχονται από παρόμοια 

δυσλειτουργικά περιβάλλοντα. 

 Αναφορικά με την εθνικότητα, ενώ στον Πειραιά η συμμετοχή 

Ελλήνων και αλλοδαπών παραβατών προκύπτει ότι είναι 

σχεδόν ισοδύναμη, και σε κάποιες περιπτώσεις η συμμετοχή 

των Ελλήνων δραστών είναι υψηλότερη, στο Δικαστήριο 

Ανηλίκων της Αθήνας η συμμετοχή των αλλοδαπών 

παραβατών είναι εμφανώς μεγαλύτερη. Στο σημείο αυτό 

επισημαίνεται η μεγαλύτερη ευαλωτότητα του αλλοδαπού 

πληθυσμού στους μηχανισμούς του τυπικού κοινωνικού 

ελέγχου, που ίσως είναι εντονότερος στο κέντρο της Αθήνας, 

όπως εξάλλου μαζικότερη είναι και η συγκέντρωση μεταναστών 

σε συγκεκριμένες περιοχές της πρωτεύουσας.  

 Την πρώτη θέση ανάμεσα στα αδικήματα που διαπράττουν 

κατέχουν οι κλοπές και οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής 
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Κυκλοφορίας, ενώ ακολουθούν οι σωματικές βλάβες, οι 

παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών 

(πλημμεληματικού χαρακτήρα), καθώς και της νομοθεσίας 

περί αλλοδαπών. Ενώ έπονται οι ληστείες, οι βιασμοί και οι 

ανθρωποκτονίες από πρόθεση, στις οποίες εντοπίζεται πολύ 

μικρή συμμετοχή.  

Παρά το γεγονός ότι η έκταση της ένδικης νεανικής 

παραβατικότητας στην Ελλάδα φαίνεται ότι κινείται στο πλαίσιο της 

χαμηλής και μεσαίας βαρύτητας, ωστόσο προκαλεί ανησυχία το γεγονός 

ότι αυξάνονται τα αδικήματα βίας και παράλληλα μειώνεται το όριο 

ηλικίας, κατά το οποίο ξεκινά η εμπλοκή των ανηλίκων με τον ποινικό 

νόμο. 

 

2.4 Το προφίλ των γονέων με παιδιά σε κίνδυνο ή σε 

σύγκρουση με τον νόμο 

Οι γονείς που προσέρχονται στην Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων 

προέρχονται σε μεγάλο ποσοστό από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά 

στρώματα. Τις περισσότερες φορές έχουν ολοκληρώσει μόνο την 

υποχρεωτική εκπαίδευση και ασκούν τεχνικά επαγγέλματα. Στην 

πλειονοψηφία τους ένας γονιός στους δύο είναι άνεργος, ενώ τα τελευταία 

χρόνια συχνά και οι δύο είναι άνεργοι, και η οικογένεια διαβιοί κάτω από 

τα όρια της φτώχειας –γεγονός που συχνά τους θέτει στο περιθώριο της 

κοινωνικής ζωής, καθώς έχουν βιώσει ποικίλες μορφές κοινωνικού 

αποκλεισμού. Οι σχέσεις με τα παιδιά τους, ως επί το πλείστον, 

παρουσιάζονται κλονισμένες με ένα διαμορφωμένο ρήγμα, εξαιτίας 

συνεχών και έντονων διαφωνιών σε βασικά θέματα της καθημερινότητας 

και οι ίδιοι δηλώνουν ανίσχυροι και αδύναμοι να διαχειριστούν τις 

εφηβικές και νεανικές εξάρσεις των παιδιών τους. Η αγωνία και η αίσθηση 

απώλειας του ελέγχου από την πλευρά των γονέων και ο ταυτόχρονος 

αγώνας διεκδίκησης από την πλευρά των εφήβων οδηγεί το οικογενειακό 

σύστημα σε εσωτερική σύγκρουση και ίσως σε αποξένωση. Οι ανήλικοι 

νιώθουν πως οι γονείς τους προσπαθούν απλώς να τους επιβάλουν τις 

απόψεις τους, χωρίς να νοιάζονται για τα δικά τους όνειρα και τα δικά 
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τους θέλω, ενώ οι γονείς επιμένουν ότι εκείνοι γνωρίζουν το καλύτερο για 

τα παιδιά τους και αντιμετωπίζουν τους εφήβους ως «επαναστάτες χωρίς 

αιτία». Οι τεταμένες σχέσεις μεταξύ των γονέων ή οι ακραίες 

συμπεριφορές (πολύ αυταρχικές και άκαμπτες ή πολύ ανεκτικές και 

ελαστικές, με απουσία ή άλογη κατάργηση κάθε ορίου) απέναντι στα 

παιδιά, χωρίς προηγούμενη συζήτηση και επικοινωνία με δείγματα 

αμοιβαίας ενσυναίσθησης, συχνά, όπως φαίνεται από τα εμπειρικά 

δεδομένα, δημιουργούν τέτοια δυσλειτουργία στο οικογενειακό σύστημα, 

που μπορεί να οδηγήσει και στη διάλυσή του.  

Οι γονείς, όταν προσέρχονται για πρώτη φορά στην Υπηρεσία 

Επιμελητών Ανηλίκων, είναι άλλοτε φοβισμένοι για την τύχη του παιδιού 

τους, άλλοτε νιώθουν ενοχικά για την παρεκκλίνουσα συμπεριφορά που 

εκείνο εκδηλώνει, αλλά και συχνά γίνονται επιθετικοί εκφράζοντας τον 

θυμό και την αγανάκτησή τους για όλη αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση, 

στην οποία έχουν περιέλθει, εξαιτίας της παραπτωματικής συμπεριφοράς 

του παιδιού τους και για την οποία θεωρούν ότι οι ίδιοι δε φέρουν καμία 

ευθύνη. Υπάρχουν, επίσης, φορές που αδυνατώντας να διανοηθούν ότι το 

δικό τους παιδί έχει εμπλακεί σε παραβατική πράξη, με μία τάση 

υπερπροστατευτισμού και χωρίς να έχουν προσπαθήσει να διερευνήσουν 

πραγματικά την αλήθεια, γιατί πιθανότατα νιώθουν ότι δεν μπορούν να τη 

διαχειριστούν, προτρέπουν άμεσα ή έμμεσα το παιδί τους να αρνηθεί να 

αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη, προκειμένου να έχουν περισσότερες 

ελπίδες εξασφάλισης μίας αθωωτικής δικαστικής απόφασης. 

Η σύλληψη ενός ανηλίκου πάντοτε βιώνεται ως σοκ, αδικία, 

κεραυνός εν αιθρία για την οικογένεια, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και 

ως η έναρξη μίας διαδικασίας οριοθέτησης, η οποία δεν τέθηκε έγκαιρα 

από τους γονείς (Ανδρεοπούλη, 2011: 313). Η οικογένεια που δεν 

οριοθέτησε την εναντιωματική συμπεριφορά του παιδιού, επέτρεψε στο 

παιδί να την επαναλάβει. Όταν ο νόμος παραβιάζεται και αυτό γίνει 

αντιληπτό από τους επίσημους μηχανισμούς κοινωνικού ελέγχου, η 

σύλληψη του παιδιού από την αστυνομία είναι η στιγμή της «έξωθεν» 

οριοθέτησης της συμπεριφοράς του παιδιού. Αυτή η στιγμή είναι τόσο 

δύσκολη και οδυνηρή για τον ανήλικο και την οικογένειά του, ώστε αν 

παραβλεφθεί η ανάγκη τους να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να 

τα μοιραστούν, έχει χαθεί μία σημαντική ευκαιρία να βοηθηθούν. Δεν 

είναι λίγες οι φορές που οι γονείς ή τα παιδιά χαρακτηρίζουν «τύχη» την 
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σύλληψή τους, επειδή μετά από αυτό το γεγονός αναγκάστηκαν να 

αναθεωρήσουν πολλά θέματα από τη ζωή και τις επιλογές τους. Ιδιαίτερα 

καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτού του βιώματος, αλλά και στη 

διαχείριση της δυσχερούς αυτής κατάστασης διαδραματίζει ο επιμελητής 

ανηλίκων, ο οποίος είναι ο πρώτος, μετά τη σύλληψη, που αναγνωρίζει και 

φροντίζει την ανάγκη του ανηλίκου και της οικογένειάς του να αφηγηθούν 

την εμπειρία τους, να λάβουν υποστήριξη, ενημέρωση, κατανόηση, και να 

αντιμετωπισθούν χωρίς κριτική αλλά με σεβασμό. Συνακόλουθα, 

σταδιακά ανάμεσα στον επιμελητή και την οικογένεια αναπτύσσεται ένας 

ισχυρός δεσμός και μία βαθμιαία σχέση εμπιστοσύνης και σύνδεσης. 

 

2.5 Οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων & Κοινωνικής 

Αρωγής 

 Οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων & Κοινωνικής Αρωγής συνιστούν 

περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποτελούν ένα αυτοτελές σώμα και 

λειτουργούν στο πλαίσιο του Δικαστηρίου Ανηλίκων στην έδρα κάθε 

Πρωτοδικείου. Ο επιμελητής ανηλίκων είναι ο άμεσος και πολύτιμος 

συνεργάτης του δικαστή ανηλίκων κατά τη διερεύνηση των προσωπικών, 

οικογενειακών και κοινωνικών συνθηκών του ανηλίκου, είναι παρών στη 

διαδικασία «κεκλεισμένων των θυρών» του Δικαστηρίου Ανηλίκων και 

αναλαμβάνει την (εντατική) επιμέλεια, επίβλεψη και επιτήρηση του 

ανηλίκου στο πλαίσιο της μη ιδρυματικής αντιμετώπισής του. Στο 

επίκεντρο της επαγγελματικής δραστηριότητας του επιμελητή ανηλίκων 

βρίσκεται η διενέργεια κοινωνικής έρευνας και η άσκηση του 

αναμορφωτικού μέτρου της επιμέλειας. 

 Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης, οι Επιμελητές Ανηλίκων 

συνδράμουν τον δικαστή ανηλίκων στην εκδίκαση των σχετικών 

υποθέσεων, διενεργώντας κοινωνική έρευνα για την προσωπικότητα, το 

περιβάλλον, τους όρους διαβίωσης, τις οικογενειακές-φιλικές-σχολικές ή 

και εργασιακές συνθήκες και σχέσεις των ανηλίκων. Στόχος της 

κοινωνικής έρευνας είναι η σύνταξη αναλυτικής έκθεσης για την 

προσωπικότητα του ανηλίκου, η οποία καταλήγει σε συγκεκριμένη 

πρόταση για την ενδεικνυόμενη εξατομικευμένη διαχείριση του ανηλίκου. 
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Μετά την κοινωνική έρευνα, παραδίδεται η γνωμοδότησή τους στον 

δικαστή ανηλίκων, ο οποίος θα ορίσει το κατάλληλο μέτρο για τον 

συγκεκριμένο ανήλικο. Στη συνέχεια, ο επιμελητής ασκεί το 

αναμορφωτικό μέτρο της Επιμέλειας και παρακολουθεί την εφαρμογή 

των λοιπών αναμορφωτικών μέτρων, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 122 

και 123 του Π.Κ., ασκώντας παράλληλα και προστατευτική επίβλεψη.  

Οι εκθέσεις των Επιμελητών Ανηλίκων στο πλαίσιο της 

διερευνητικής τους αρμοδιότητας, σχετικά με την προσωπικότητα του 

ανήλικου κατηγορουμένου, αποβλέπουν στην υποβοήθηση του 

δικαστηρίου ανηλίκων για την επιβολή της κατάλληλης ποινής, με 

απώτερο σκοπό την κοινωνική επανένταξη του ανηλίκου και, 

συνακόλουθα, την αποφυγή τέλεσης εκ μέρους του στο μέλλον νέων 

εγκλημάτων. Για αυτόν τον λόγο είναι αποφασιστική στην ποινική 

διαδικασία ανηλίκων, εκτός από την έρευνα των πραγματικών 

περιστατικών του εγκλήματος, η καθολική εκτίμηση και ενδελεχής έρευνα 

της προσωπικότητας του κατηγορουμένου για την επιλογή της 

κατάλληλης και μεστής νοήματος αντιμετώπισης (Πιτσελά, 2006: 155). Ο 

επιμελητής ανηλίκων δίκαια θεωρείται, λοιπόν, ως ο βασικότερος φορέας 

διαχείρισης της παραβατικότητας των νέων (Γεωργούλας, 2000˙ 

Κουράκης, 2004˙ Πιτσελά, 2006).  

Οι Επιμελητές Ανηλίκων, στο πλαίσιο της πρόληψης, κατόπιν 

σχετικής ανάθεσης από αρμόδια δικαστική αρχή, επιλαμβάνονται των 

ανηλίκων που εκδηλώνουν δυσκολίες κοινωνικής προσαρμογής και 

διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να προβούν σε παραβατικές πράξεις ή να 

θυματοποιηθούν, ενώ παρέχουν στήριξη στους ίδιους και στις οικογένειές 

τους. Η Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων ασκεί έναν σημαντικό ρόλο στην 

πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων στην Ελλάδα. Τόσο, 

λοιπόν, για τους ανήλικους που βρίσκονται σε «ηθικό κίνδυνο» όσο και για 

εκείνους που διέπραξαν εγκληματικές πράξεις και πρόκειται να δικαστούν, 

μπορεί ο επιμελητής ανηλίκων να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο και να 

λειτουργήσει υποστηρικτικά και διευκολυντικά για την αναμόρφωση και 

πλαισίωση της συμπεριφοράς τους (Χάιδου, 1990: 49).  

Κατά την άσκηση των καθηκόντων των Επιμελητών Ανηλίκων 

ανακύπτουν διλήμματα και συγκρούσεις, που συνάπτονται με την 

υποχρέωση εχεμύθειας, τον γνωμοδοτικό τους ρόλο στη δίκη και τα όρια 
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ανάμεσα στη συμβουλευτική και τη μεταχείριση (Ζαγούρα, 2008: 75). 

Συνεπώς, ο διπλός αυτός ρόλος του Επιμελητή Ανηλίκων (γνωμοδοτικός-

συμβουλευτικός) και η διπλή σχέση του Επιμελητή, αφενός με τον 

Δικαστή και αφετέρου με τον ανήλικο και τους γονείς του, απαιτούν πολύ 

λεπτούς χειρισμούς (Ανδρεοπούλη, 2011).  

 

3. Η συμβουλευτική διαδικασία με ανηλίκους σε κίνδυνο 
ή σε σύγκρουση με τον νόμο και με τους γονείς τους 

3.1 Oι στόχοι της συμβουλευτικής  

Η άσκηση συμβουλευτικής προς ανηλίκους που εκδηλώνουν δυσκολίες 

κοινωνικής προσαρμογής και βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο να γίνουν 

δράστες αξιόποινων πράξεων ή με ανηλίκους που έχουν ήδη συγκρουστεί 

με τον νόμο, έχει έναν γενικό στόχο έκβασης που συνδέεται άμεσα με τον 

ρόλο του επιμελητή ανηλίκων στην «αναμόρφωση» ή αλλιώς στην 

κοινωνική διαπαιδαγώγηση των ανηλίκων, προκειμένου να 

προσαρμοσθούν κοινωνικά με άρτιο τρόπο και να εξελιχθούν προσωπικά. 

Όλες οι ενέργειες του επιμελητή συντείνουν προς αυτόν τον γενικό στόχο 

της κοινωνικής διαπαιδαγώγησης, δηλαδή αποτελούν εξειδικευμένη 

παρέμβαση με καθοδήγηση, εποπτεία και συμβουλευτική υποστήριξη των 

ανηλίκων και της οικογένειάς τους, με τελικό στόχο την ομαλή επανένταξή 

τους στο κοινωνικό σύνολο (Κουλούρης, 2016). Άλλωστε, η Σύμβαση των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αναγνωρίζει στα παιδιά 

που έχουν παραβεί τον ποινικό νόμο την «ανάγκη τους για επανένταξη στην 

κοινωνία και την ανάληψη από μέρους τους ενός εποικοδομητικού - δημιουργικού 

ρόλου στην κοινωνία» (Άρθρο 40, 1 της ΣΔΠ). Εντός του πλαισίου για την 

επίτευξη αυτού του γενικού στόχου συστήνονται τα αναμορφωτικά μέτρα, 

στα οποία περιλαμβάνονται όλες οι παιδαγωγικές/ αναμορφωτικές 

ενέργειες του επιμελητή, μεταξύ των οποίων είναι και η συμβουλευτική.  

Η συμβουλευτική διαδικασία με τους γονείς των 

προαναφερόμενων παιδιών έχει ως γενικό στόχο να βοηθήσει τους γονείς 

να αναλάβουν με υπευθυνότητα τον ρόλο τους στην κοινωνική 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους.  Καθώς η συμβουλευτική συνίσταται 

σε σειρά άμεσων επαφών με το άτομο που αποσκοπούν στο να του 
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προσφέρουν βοήθεια, ώστε να αλλάξει τις στάσεις και τη συμπεριφορά του 

(Rogers, 1942), στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για αλλαγές στη 

ζωή των παιδιών, μέσω της υιοθέτησης θετικών στάσεων προς τον εαυτό 

τους και τους άλλους, οι οποίες θα οδηγήσουν σε αποχή από παραβατικές 

συμπεριφορές και σε αντικατάστασή τους από άλλες κοινωνικά αποδεκτές 

και διευκολυντικές για την προσωπική τους ανάπτυξη. Αντίστοιχα, και οι 

γονείς θα χρειαστεί να αλλάξουν στάσεις και συμπεριφορές, για να 

βοηθήσουν τα παιδιά στην πορεία της κοινωνικής τους διαπαιδαγώγησης.  

Οι ειδικότεροι στόχοι της συμβουλευτικής τίθενται εξειδικευμένα 

για κάθε περίπτωση και αποτελούν προϊόν συμφωνίας του επιμελητή με 

τον συμβουλευόμενό του (παιδί ή γονέα), κατά την οποία ο 

συμβουλευόμενος χρειάζεται να επιθυμεί να πετύχει συγκεκριμένους 

στόχους, ώστε να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Συνεπώς, είναι θέμα 

μείζονος σημασίας για τον επιμελητή ή να επιγεννήσει ή να «αφυπνίσει» 

αυτήν την επιθυμία στον ανήλικο και συχνά και στους γονείς του. Τα 

παιδιά, συνήθως, δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τις δυσκολίες 

προσαρμογής τους, ενώ ο γονιός –ενίοτε για δικούς του λόγους– 

δυσκολεύεται να αναλάβει την ευθύνη της διαπαιδαγώγησης του παιδιού 

του.  

 

3.2 Το αναμορφωτικό μέτρο  ως πλαίσιο 

συμβουλευτικής για τα παιδιά 

Ο επιμελητής ανηλίκων θα συνεργασθεί στενά με τον ανήλικο, όταν του 

επιβληθούν αναμορφωτικά μέτρα. Κυρίως το αναμορφωτικό μέτρο που 

ορίζεται ως «ανάθεση επιμέλειας ανηλίκου σε επιμελητή ανηλίκων», 

διαμορφώνει το πλαίσιο συνεργασίας, με σκοπό την αναμορφωτική 

διαδικασία του ανηλίκου. Η άσκηση της επιμέλειας πρακτικά συνίσταται 

αφενός στη συστηματική επικοινωνία του επιμελητή με τον ανήλικο και 

το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον, και αφετέρου στη βοήθεια 

και στήριξη του ανηλίκου για την άρση των προβλημάτων που οδήγησαν 

στην παραβατική συμπεριφορά με στόχο την ομαλή του επανένταξη 

(Δημόπουλος-Κοσμάτος, 2011). 

Το πλαίσιο συνεργασίας είναι επομένως συγκεκριμένο. Αυτό 

σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 4322/15 μπορεί να γίνει: α) πριν το 
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δικαστήριο, στην περίπτωση κατά την οποία έχουν επιβληθεί στον 

ανήλικο που τέλεσε αξιόποινη πράξη περιοριστικοί όροι, μέχρι την 

εκδίκαση της υπόθεσής του, β) συνηθέστερα μετά το δικαστήριο, κατά το 

στάδιο της εφαρμογής των αναμορφωτικών μέτρων, με δικαστική 

απόφαση, αλλά και γ) στην περίπτωση που ο εισαγγελέας απέχει από την 

ποινική δίωξη του ανηλίκου δράστη και παραπέμπει τον ανήλικο στην 

Υπηρεσία Επιμελητών για εφαρμογή «επιμέλειας υπηρεσίας» ή και δ) στην 

περίπτωση που η ίδια η οικογένεια έχει καταφύγει στην εισαγγελία 

ανηλίκων, ζητώντας βοήθεια, χωρίς το παιδί να έχει συλληφθεί για 

παραβατική πράξη, αλλά επειδή εκδηλώνει δυσκολίες κοινωνικής 

προσαρμογής και τάσεις παραβίασης των ορίων και του νόμου. Τότε ο 

εισαγγελέας θα παραπέμψει τον ανήλικο στην Υπηρεσία Επιμελητών και 

ο επιμελητής κατόπιν κοινωνικής έρευνας στο οικογενειακό περιβάλλον 

του παιδιού θα ζητήσει διοικητική επιμέλεια για τον ανήλικο από το 

Υπουργείο Δικαιοσύνης. 

Συχνά, όταν η εκδίκαση της υπόθεσης καθυστερεί για λόγους 

υπερφόρτωσης του δικαστικού συστήματος (μεγάλες αναβολές), ο χρόνος 

μέχρι το δικαστήριο μπορεί να αξιοποιηθεί ως χρόνος προδικαστικής 

συνεργασίας του ανηλίκου με τον επιμελητή. Αυτή η προδικαστική 

συνεργασία μπορεί να αποτελέσει πλαίσιο συμβουλευτικής υποστήριξης.  

Αργά ή γρήγορα, σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, στόχος του 

επιμελητή είναι ο ανήλικος να εμπλακεί σε συμβουλευτική σχέση με τον 

επιμελητή του, προκειμένου ο επιμελητής να τον βοηθήσει να αλλάξει 

στάσεις και συμπεριφορές. Είτε τον φέρνει ο γονιός του με την 

παρέμβαση των αρχών είτε τον φέρνουν οι αρχές, επειδή παραβίασε τον 

νόμο, ο ανήλικος θα βρεθεί στο γραφείο του επιμελητή, με σκοπό την 

κοινωνική διαπαιδαγώγησή του. Και τότε παρουσιάζεται το πρώτο 

στοίχημα που καλείται να κερδίσει ο επιμελητής: η εμπιστοσύνη του 

ανηλίκου. Στη συνέχεια, η προσπάθειά του επικεντρώνεται στο να 

προετοιμάσει και να διατηρήσει ένα κλίμα αποδοχής και κατανόησης, 

προκειμένου να εδραιωθεί η συμβουλευτική σχέση. Άλλωστε, η 

συμβουλευτική σχέση είναι το σημαντικότερο στοιχείο της όλης 

συμβουλευτικής διαδικασίας. Μόνο μέσα από μία θετική συμβουλευτική 

σχέση είναι δυνατόν να επιτευχθεί μία προσέγγιση των στόχων που έχουν 

τεθεί (Μαλικιώση-Λοΐζου, 1999).  
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3.3 Το αναμορφωτικό μέτρο  ως πλαίσιο 

συμβουλευτικής γονέων 

Το αναμορφωτικό μέτρο της «ανάθεσης της επιμέλειας του ανηλίκου σε 

επιμελητή ανηλίκων» που επιβάλλεται στους ανηλίκους, εμπλέκει και τους 

γονείς/κηδεμόνες σε αυτήν τη διαδικασία, όποτε υπάρχουν. Οπωσδήποτε 

αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό και έκταση, καθώς ο κύριος 

εξυπηρετούμενος του επιμελητή είναι ο ανήλικος. Όμως και οι γονείς θα 

βρεθούν στο γραφείο του επιμελητή, άλλοτε μαζί με τον ανήλικο και 

άλλοτε σε ιδιαίτερες συναντήσεις με τον επιμελητή. Αν δεν υπάρχει 

γονιός, όπως στην περίπτωση των ασυνόδευτων προσφύγων ή όταν ο 

γονιός εκτίει ποινή φυλάκισης, η συνεργασία θα γίνει αποκλειστικά με το 

παιδί. Σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις, η συμβουλευτική τείνει να 

παίρνει διάσταση προστατευτικής καθοδήγησης, κυρίως για τα μικρότερα 

παιδιά. 

Ο γενικός στόχος της κοινωνικής διαπαιδαγώγησης του παιδιού 

θα τεθεί ως απώτερος σκοπός της συνεργασίας του επιμελητή με την 

οικογένεια. Αυτός ο σκοπός θα συνδεθεί σταδιακά με τον γενικότερο 

στόχο της συμβουλευτικής προς τους γονείς, ο οποίος συνίσταται στο να 

προσδιορίσουν με τον επιμελητή και να αναλάβουν την ευθύνη τους ως 

γονείς του παιδιού τους. Οι ειδικότεροι στόχοι που θα συναποφασισθούν 

με τον επιμελητή και τους γονείς θα αφορούν στους ίδιους τους γονείς. Τα 

θέματα που θα απασχολούν τη συμβουλευτική προς τους γονείς θα 

σχετίζονται με το αίτημα των γονιών για βοήθεια. Αν τέτοιο αίτημα δεν 

υπάρχει, ο επιμελητής θα χρειαστεί να αποδεχθεί τους γονείς άνευ όρων, 

να τους απενοχοποιήσει από σκέψεις και συναισθήματα ανεπάρκειας και 

να τους ενδυναμώσει, προκειμένου να αρχίσουν να αναλαμβάνουν μία 

θετική ενεργητική στάση στη διαδικασία κοινωνικής διαπαιδαγώγησης 

του παιδιού τους. 

Η σημασία της συμμετοχής των γονιών είναι ζωτικής σημασίας, 

λόγω του πρωταρχικού ρόλου που χρειάζεται να διαδραματίζουν οι γονείς 

στην ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Για αυτόν τον 

λόγο, στο νομικό κείμενο που υπέγραψε η Επιτροπή των Υπουργών του 

Συμβουλίου της Ευρώπης και περιλαμβάνει τους Κανόνες που αφορούν 
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στην ιδρυματική και εξωιδρυματική μεταχείριση των ανηλίκων (CM/ Rec 

(2008)) αναφέρεται ότι «χρειάζεται να επιδιώκεται η συμμετοχή των γονέων ή 

κηδεμόνων στις διαδικασίες και την εκτέλεση των κυρώσεων ή μέτρων, εκτός αν 

κάτι τέτοιο δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του ανηλίκου». Είναι αυτονόητο ότι η 

πιο αποτελεσματική συμμετοχή των γονιών είναι η ενεργητική ουσιαστική 

συμμετοχή τους, καθώς η εμπλοκή τους σε συμβουλευτική διαδικασία, με 

άξονα την ανίχνευση αναγκών, την κατανόηση και τη δράση αποτελεί έναν 

από τους πιο πρόσφορους τρόπους, ώστε οι γονείς να αναλάβουν ενεργά 

την ευθύνη του ρόλου τους προς όφελος του παιδιού τους (Carkhuff, 

1983). 

 

3.4 Ο ρόλος του επιμελητή ανηλίκων  ως συμβούλου 

3.4.1 Ο επιμελητής ανηλίκων ως σύμβουλος του ανηλίκου 

Η συμβουλευτή υποστήριξη συνιστά λειτουργία που παρέχει ο επιμελητής 

ανηλίκων, αφού έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του ανηλίκου και αφού ο 

ανήλικος έχει συναινέσει στο να ακολουθήσει τη συμβουλευτική 

διαδικασία. Αυτό, ασφαλώς, δε νοείται ως δεδομένο από την πρώτη 

συνάντηση, αλλά μέγιστο ζητούμενο και εκφράζει το αποτέλεσμα μίας 

καλής συνεργασίας. Επομένως, η συμβουλευτική μπορεί να ξεκινήσει 

αφού η συνεργασία έχει ήδη εκκινήσει στο πλαίσιο εφαρμογής του 

αναμορφωτικού μέτρου. Όταν, λοιπόν, ωριμάσουν οι συνθήκες και 

αρχίσει ο επιμελητής να λειτουργεί συμβουλευτικά, τότε προσεγγίζεται ο 

πυρήνας της αναμορφωτικής/κοινωνικο-διαπαιδαγωγητικής διαδικασίας.  

Η συμβουλευτική υποστήριξη που παρέχει ο επιμελητής στον 

ανήλικο συνάπτεται κυρίως με παραμέτρους διευκολυντικής 

συμβουλευτικής. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μία μορφή 

συμβουλευτικής, κατά την οποία ο επιμελητής βοηθά τον ανήλικο να 

αποσαφηνίσει τους στόχους του και να ενεργήσει υπεύθυνα και σύμφωνα 

με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα. Ο επιμελητής μεριμνά συνεχώς να 

ενισχύει την επιθυμία του ανηλίκου για αλλαγή. Επιμελητής και ανήλικος 

περνούν σταδιακά μέσα από μία διαδικασία ανίχνευσης, κατανόησης και 

δράσης (Μαλικιώση-Λοΐζου, 1999). Κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη 

ικανοτήτων του ανηλίκου για την καλύτερη κοινωνική του προσαρμογή 

και πρόοδο. 
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Θέματα που μπορεί να απασχολούν τη συμβουλευτική με τον 

ανήλικο είναι οι σχέσεις με τους γονείς ή και με άλλα μέλη της 

οικογένειας, με φίλους ή/και με το άλλο φύλο, η αναγκαιότητα 

επανασύνδεσης με το σχολείο, η συνέχιση των σπουδών, η επιτυχής 

ολοκλήρωση άλλων αναμορφωτικών μέτρων, όπως είναι η κοινωφελής 

εργασία σε έναν φορέα ή η ολοκλήρωση εκπαιδευτικού προγράμματος, η 

ενίσχυση της υγιούς διεκδικητικότητας και η μείωση της επιθετικότητας, 

η σωστή διαχείριση του θυμού. Γενικά, μία επιλογή ή μία απόφαση 

θεωρείται υπεύθυνη, όταν ο ανήλικος έχει σκεφθεί και συζητήσει με τον 

επιμελητή τις εναλλακτικές λύσεις και είναι πρόθυμος και 

προετοιμασμένος να αποδεχθεί τις επιπτώσεις της επιλογής του. 

Η συμβουλευτική με τους ανηλίκους μπορεί να γίνεται και 

ομαδικά. Τέτοιες ομάδες έχουν λειτουργήσει πολύ αποτελεσματικά στις 

Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής. Προτιμώνται 

να είναι ολιγάριθμες, με ανηλίκους που παρουσιάζουν ομοιογενή 

χαρακτηριστικά, προκειμένου να έχουν κοινά θέματα-δυσκολίες, όπως για 

παράδειγμα είναι η διαχείριση θυμού και η επίλυση των συγκρούσεων. 

Μέσω της βιωματικής συμμετοχής και αλληλεπίδρασης των 

συμμετεχόντων, προωθείται η αυτονομία και η ανάπτυξη 

προσαρμοστικών δεξιοτήτων σε κοινωνικές καταστάσεις της καθημερινής 

ζωής (Μαλλούχου & Μουτσοπούλου, 2016: 153). Στο επίπεδο της 

ομάδας, η δυναμική που δημιουργείται είναι πολύ μεγαλύτερη από το 

άθροισμα της δυναμικής που διαθέτει μεμονωμένα το κάθε μέλος αυτής 

ή που ισχύει σε δυαδική σχέση (Lewin, 1951), ενώ δίδεται η δυνατότητα 

στους συμμετέχοντες να εκφράσουν και να διαχειριστούν τα 

συναισθήματά τους και, κατ’ επέκταση να κατανοήσουν καλύτερα πλευρές 

του εαυτού τους, προσλαμβάνοντας νέες γνώσεις ως αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ όλων των μελών (Kelley & Kelley, 2013). 

 

3.4.2 Ο επιμελητής ανηλίκων ως σύμβουλος του γονέα 

Η συμβουλευτική που ο επιμελητής συνήθως παρέχει προς τους γονείς 

είναι αρχικά συμβουλευτική για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων. 

Για τους γονείς που έχουν οι ίδιοι καταφύγει στον εισαγγελέα, επειδή το 

παιδί τους έχει δυσκολίες προσαρμογής και τάσεις παραβίασης ορίων, 

μολονότι δεν έχει συλληφθεί από την αστυνομία, η ετοιμότητά τους να 
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δεχθούν συμβουλευτική αναμένεται να είναι μεγαλύτερη. Υπάρχουν, 

βέβαια, περιπτώσεις γονιών που καταφεύγουν στον εισαγγελέα, με την 

προσδοκία απομάκρυνσης του παιδιού τους από το σπίτι τους, 

τοποθέτησή του σε ίδρυμα και με πολύ χαμηλό αίτημα ενδυνάμωσης του 

ρόλου τους ως γονέων. Στην πράξη, ωστόσο, έχει φανεί ότι και αυτοί οι 

γονείς επιδέχονται βοήθεια από τον επιμελητή, έστω και αν 

προσδοκούσαν άλλου τύπου βοήθεια.  

Για τους γονείς αυτούς, των οποίων η συνεργασία με τον 

επιμελητή οφείλεται στην εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς από το 

παιδί τους, η εμπλοκή με το ποινικό σύστημα (σύλληψη, ανάκριση, 

δικαστήριο) από μόνη της βιώνεται ως κρίσιμη κατάσταση. Ως κρίσιμη 

κατάσταση μπορεί να βιώνεται και η εγκατάλειψη του σχολείου από το 

παιδί, η χρήση ουσιών, οι κακές παρέες ή οι φυγή από το σπίτι. Από τους 

γονείς αυτής της κατηγορίας, άλλοι είναι πιο έτοιμοι να δεχθούν βοήθεια, 

με στόχο την επίτευξη αλλαγών και άλλοι λιγότερο. 

Ο ρόλος του επιμελητή ανηλίκων συνίσταται στο να εμπνεύσει 

καταρχάς εμπιστοσύνη στον γονιό. Αν ο γονιός αισθανθεί ότι μπορεί να 

έχει εμπιστοσύνη στον επιμελητή ως ειδικό και έμπειρο χειρισμού 

«δύσκολων» εφήβων, αν θεωρήσει ότι δεν θα τον κρίνει ή ότι δεν θα 

επιτρέψει στις πληροφορίες που θα του εμπιστευτεί να «διαρρεύσουν», 

τότε θα μπορέσει να μιλήσει πιο ελεύθερα και συνεπώς θα βοηθηθεί στην 

εξάλειψη του άγχους του. Στη συνέχεια, θα μπορέσει να ενδυναμωθεί στον 

ρόλο του ως γονέα, ώστε να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στη σχέση του 

με το παιδί του –απαραίτητες οριοθετήσεις, να απαιτήσει δεσμεύσεις από 

το παιδί και να προσφέρει αυτοδεσμεύσεις σε αμοιβαίες συμφωνίες, αλλά 

και να κινητοποιηθεί να καταφύγει σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως 

προγράμματα απεξάρτησης από ουσίες. Συνολικά, η συμβουλευτική 

γονέων στις Υπηρεσίες Επιμελητών στοχεύει στην ανάληψη της γονικής 

ευθύνης από τους γονείς, προκειμένου να επιτευχθεί η εκ νέου κοινωνική 

διαπαιδαγώγηση του παιδιού τους.  

Αφού, λοιπόν, επιτευχθεί με επιτυχία αυτό το πολύ κρίσιμο στάδιο 

και οι γονείς συμφωνήσουν να αναλάβουν τον ρόλο τους ως υπεύθυνοι 

γονείς, η συμβουλευτική βοηθά στις αλλαγές που θέλουν να κάνουν οι 

γονείς αγγίζοντας όλα τα θέματα που θα φέρνουν: τις σχέσεις τους με το 

παιδί, τις συντροφικές-συζυγικές τους σχέσεις, τις σχέσεις με την ευρύτερη 
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οικογένεια και τους κοινωνικούς δεσμούς, την οριοθέτηση του παιδιού 

τους, την επανασύνδεση του παιδιού με το σχολείο, την αναγκαιότητα να 

δεσμευτούν οι ίδιοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης, αν το παιδί τους κάνει 

χρήση ουσιών, τον σημαντικό ρόλο τους ως κοινωνικών προτύπων του 

παιδιού τους, αλλά και άλλα πρακτικά θέματα, όπως η στέγαση, η 

εργασία, η κοινωνική ασφάλιση η υγειονομική περίθαλψη του παιδιού ή 

δική τους και εν γένει θέματα που σχετίζονται με την ευημερία και τα 

συμφέροντα του παιδιού τους. 

 

3.5 Οι ιδιαιτερότητες της συμβουλευτικής με 

ανηλίκους σε κίνδυνο ή σε σύγκρουση με τον νόμο 

και με τους γονείς τους 

Η συμβουλευτική με παιδιά που έχουν παραβιάσει ή κινδυνεύουν να 

παραβιάσουν τον νόμο και με τους γονείς τους έχει ορισμένες 

ιδιαιτερότητες, που δίνουν στη συγκεκριμένη συμβουλευτική μία 

διάσταση πιο σύνθετη: στην πραγματικότητα οικειοθελής και αυτόβουλη 

προσέλευση των παιδιών και των περισσότερων γονιών δεν υπάρχει, το 

αίτημα για βοήθεια χρειάζεται να ετοιμαστεί με τη βοήθεια του 

επιμελητή, το αναμορφωτικό μέτρο μπορεί να προσθέτει διάσταση 

επιτήρησης και η αναφορά του επιμελητή στις αρχές καταστρατηγεί την 

εχεμύθεια. 

Συγκεκριμένα, οικειοθελής προσέλευση των παιδιών στην 

Υπηρεσία Επιμελητών δεν υπάρχει ποτέ κατά την πρώτη συνάντηση όπου 

λαμβάνεται το κοινωνικό ιστορικό. Τα παιδιά έρχονται στον επιμελητή, 

επειδή παραβίασαν τον νόμο ή επειδή το ζήτησε ο γονιός τους, εξαιτίας 

της εν γένει επικίνδυνης συμπεριφοράς τους. Η επιβολή αναμορφωτικού 

μέτρου αποτελεί είτε αποτέλεσμα απόφασης δικαστικής ή εισαγγελικής 

αρχής είτε επειδή το ζήτησε ο γονιός από τον Εισαγγελέα και όχι επειδή 

οι ίδιοι αισθάνθηκαν ανάγκη για αναζήτηση βοήθειας. Επομένως, η 

επιθυμία του ανηλίκου για συνεργασία είναι ζητούμενο και στοίχημα για 

τον επιμελητή τις περισσότερες φορές. Όσο το αναμορφωτικό μέτρο 

επέχει θέση «υποχρέωσης», η έναρξη της συμβουλευτικής διαδικασίας 

καθυστερεί. Η επιθυμία για συνεργασία, επομένως, γεννιέται καθώς 

χτίζεται η «σχέση» και ο επιμελητής κερδίζει σταδιακά την εμπιστοσύνη 
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του ανηλίκου. Εδώ ο επιμελητής θα βασιστεί σε δεξιότητες επικοινωνίας 

και συμβουλευτικής, όπως είναι η ενεργητική προσοχή, η ενσυναίσθηση, 

η άνευ όρων αποδοχή, το γνήσιο ενδιαφέρον και η εμψύχωση, για να 

πετύχει κατ’ αρχάς την θετική στάση του ανηλίκου για συνεργασία 

(Κωνσταντινίδης & Κουγιουμτζής, 2016). Θα χρειαστεί, επίσης, να 

επιβραβεύει ηθικά τον ανήλικο για τη συνεργασία του. Αυτές τις 

δεξιότητες ο επιμελητής θα συνεχίσει να τις χρησιμοποιεί σε όλη τη 

διαδικασία της συμβουλευτικής, για να ενισχύει την επιθυμία του ανηλίκου 

για συνεργασία και αλλαγή αλλά και για να επιτευχθούν τα καλύτερα 

δυνατά αποτελέσματα της συμβουλευτικής διαδικασίας.  

 Αναφορικά με τους γονείς, η επιθυμία τους για συνεργασία άλλοτε 

υπάρχει ευθύς εξαρχής, άλλοτε χρειάζεται λίγο ή περισσότερο χρόνο για 

να εδραιωθεί, χάρη στις δεξιότητες του επιμελητή, που είναι απαραίτητες 

για να δημιουργηθεί κλίμα αποδοχής και συνεργασίας. Τέτοιες δεξιότητες 

είναι και εδώ η ενεργητική ακρόαση, η ενσυναίσθηση, η άνευ όρων 

αποδοχή, το γνήσιο ενδιαφέρον και η εμψύχωση προς τους γονείς. Μόλις 

ο γονιός νιώσει ασφάλεια και αποδοχή από τον επιμελητή, θα μπορέσει 

να συνεργασθεί μαζί του για τον κοινό σκοπό, που είναι η κοινωνική 

διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Στην πραγματικότητα, ο καλύτερος 

σύμμαχος του επιμελητή προς αυτόν τον στόχο είναι ο γονιός. Ωστόσο, 

όταν ο γονιός δεν είναι θετικός, το έργο του επιμελητή με τον ανήλικο 

«σαμποτάρεται» από τον γονιό. Σε λίγες περιπτώσεις, κάποια παιδιά έχουν 

εκπλήξει ευχάριστα τους επιμελητές τους, όταν πορεύονται προς την 

ωριμότητα χωρίς γονική στήριξη.  

 Μια ακόμα ιδιαιτερότητα της συμβουλευτικής με παιδιά που 

εκδηλώνουν κίνδυνο σύγκρουσης με τον νόμο ή βρίσκονται ήδη σε 

σύγκρουση με τον νόμο και με τους γονείς τους, είναι η ανάγκη 

συνδιαμόρφωσης με τον επιμελητή ενός αιτήματος, ή περισσότερων 

αιτημάτων στη συνέχεια, για βοήθεια. Το αίτημα για βοήθεια δεν είναι 

παρόν ευθύς εξαρχής. Οι λόγοι που προβάλλονται από τα παιδιά ή τους 

γονείς τους είναι εξωγενείς ή εξωπραγματικοί. «Ήρθα, επειδή μου το επέβαλε 

ο δικαστής ή ο ανακριτής» (στην περίπτωση παραβατικών ανηλίκων) ή 

«Ήρθαμε για να βάλετε στο παιδί μου μυαλό, πριν καταλήξει στη φυλακή» ή 

«Βάλτε τον σε ίδρυμα για να βάλει μυαλό» (στην περίπτωση που ο γονιός 

κίνησε τη συνεργασία, από ανησυχία μήπως το παιδί εκδηλώσει 

παραβατικές πράξεις). Αυτές είναι περισσότερο δηλώσεις παθητικής 
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συμμόρφωσης στις αρχές από τα παιδιά ή προσδοκιών από τους γονείς 

θαυματουργικής ή τιμωρητικής παρέμβασης από τον επιμελητή. 

Διαδικαστικός στόχος του επιμελητή είναι το αίτημα για βοήθεια να 

διατυπωθεί από τον συμβουλευόμενο με τη βοήθεια του επιμελητή, ως 

δήλωση προσωπικής εμπλοκής. «Τι να κάνω για να διαλέγει το παιδί μου 

σωστές παρέες;» ή «Βοηθήστε με να δείξω στους γονείς μου ότι είμαι άξιος 

εμπιστοσύνης». Και τα δύο αιτήματα περιέχουν έναν βαθμό προσωπικής 

εμπλοκής σε ένα σχέδιο δράσης. Το αίτημα έχει γίνει προσωπικό και ο 

συμβουλευόμενος βρίσκεται πλέον σε ετοιμότητα να δεχθεί 

συμβουλευτική. 

Η ποιότητα της σχέσης του επιμελητή με τον ανήλικο 

επηρεάζεται από το είδος του αναμορφωτικού μέτρου που θα επιβάλουν 

οι αρχές. Υπάρχει ένα συνεχές που εκτείνεται μεταξύ ελέγχου-επιτήρησης 

και συμβουλευτικής, και διέπει τη σχέση επιμελητή και ανηλίκου. Ειδικά, 

όταν ο ανήλικος οφείλει να ολοκληρώσει κάποια κοινωφελή εργασία σε 

έναν φορέα και ο επιμελητής καλείται να την εποπτεύσει ή όταν ρητά ο 

ανήλικος τεθεί στην εντατική επιμέλεια του επιμελητή, συνηθέστερα για 

σοβαρότερα αδικήματα, η σχέση κλίνει προς σχέση ελέγχου-επιτήρησης. 

Γενικότερα, είναι στο χέρι των επιμελητών –και είναι κάτι που στην πράξη 

οι ίδιοι οι επιμελητές το προτιμούν– να δίνουν έμφαση στη 

συμβουλευτική, υποστηρικτική διάσταση του ρόλου τους, παρά στην 

ελεγκτική (Κουλούρης, 2016). 

Τέλος, η υποχρέωση του επιμελητή να αναφέρεται στις αρχές, 

σχετικά με την εξέλιξη των ανηλίκων στους οποίους έχουν επιβληθεί τα 

αναμορφωτικά μέτρα μοιάζει να καταστρατηγεί την αρχή της εχεμύθειας, 

πάνω στην οποία έχει χτιστεί η εμπιστοσύνη μεταξύ του επιμελητή, του 

ανηλίκου και των γονιών του. Με αυτήν την πρακτική, που γίνεται τακτικά 

ανά εξάμηνο, επιτείνεται ο ελεγκτικός ρόλος του επιμελητή σε βάρος του 

συμβουλευτικού-υποστηρικτικού του ρόλου. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις οι συμβουλευόμενοι, και κυρίως οι γονείς οι οποίοι 

ενημερώνονται για την σύνταξη αυτών των ενημερωτικών σημειωμάτων, 

τα αντιμετωπίζουν ως εργαλεία για τη συνέχιση της συνεργασίας με τον 

επιμελητή. Για τα παιδιά, ευτυχώς, η ύπαρξή τους δεν έχει τόση βαρύτητα, 

δεν ανήκει στο «εδώ και τώρα», ενώ η εμπιστοσύνη, αν έχει θεμελιωθεί 

κραταιά, δύσκολα καταλύεται από συνθήκες που δεν βιώνουν άμεσα, όπως 
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θα μπορούσε να είναι ένα σημείωμα που θα διαβαστεί από κάποιον που 

δε θα δουν. 

 

3.6 Οι δεξιότητες του επιμελητή ανηλίκων ως 

συμβούλου 

Ο επιμελητής ανηλίκων που παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στα 

παιδιά και στους γονείς τους χρειάζεται να διαθέτει δεξιότητες που θα 

επιτρέψουν στη συμβουλευτική να αρχίσει, να συνεχίσει και να 

ολοκληρωθεί. Πρώτιστης σημασίας είναι ο επιμελητής να διαθέτει 

ενσυναίσθηση, δηλαδή να μπορεί να καταλαβαίνει τον κόσμο του ανηλίκου 

και του γονιού του, όπως τον αντιλαμβάνονται εκείνοι. «Η ενσυναίσθηση 

είναι η ικανότητα ενός ατόμου να συντονίζεται συναισθηματικά και νοητικά με τον 

άλλον, χωρίς να ταυτίζεται μαζί του» (Yalom, 2004: 45).  

Για παράδειγμα, ένας ανήλικος που του έβρισαν τον νεκρό 

πατέρα, εμπλέκεται σε ξυλοδαρμό με πρόκληση σωματικής βλάβης, 

επειδή θίχθηκε η μνήμη του πατέρα του και η τιμή, η αξιοπρέπεια του 

ίδιου και της μητέρας του. Ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του θύμα, αν και το 

ποινικό σύστημα τον βάπτισε «κατηγορούμενο». Θα χρειαστεί ο 

επιμελητής να κατανοήσει την αντίληψη του ανηλίκου για τον εαυτό του 

ως θιγμένου, προτού συζητήσουν τη θέση που του επέβαλε το ποινικό 

σύστημα. Γενικά, για ένα θυμωμένο παιδί που αισθάνεται αδικημένο, 

ανεπιθύμητο και βιώνει εσωτερικές συγκρούσεις, μοναξιά, φόβο και 

απόρριψη από το κοινωνικό του περιβάλλον, είναι μεγάλη βοήθεια να 

αισθάνεται ότι τον καταλαβαίνει ένας ενήλικας (Θεμελή, 2016β).  

Η αποδοχή του συμβουλευόμενου, ανηλίκου και γονέα, άνευ όρων 

από τον επιμελητή ουσιαστικά σημαίνει ότι ο επιμελητής τους σέβεται 

απεριόριστα ως άτομα χωρίς να τους επιβάλλει κανόνες, ώστε να τους 

αποδεχθεί. Σύμφωνα με τον Rogers (2006: 101), η άνευ όρων αποδοχή 

αποτελεί στάση που είναι σημαντική στη διαμόρφωση κλίματος για 

αλλαγή. Η κλοπή, για παράδειγμα, είναι αξιόποινη πράξη, αλλά το παιδί 

δεν ταυτίζεται με αυτήν. Στα μάτια του επιμελητή δεν είναι κλέφτης. Αυτό 

που έκανε έχει ένα νόημα για τη συγκεκριμένη συγκυρία της πράξης, που 

μαζί θα την νοηματοδοτήσουν, αλλά σίγουρα δε χαρακτηρίζει γενικότερα 

το παιδί. Τα επικριτικά σχόλια δεν έχουν καμία θέση εδώ. Ο ανήλικος 



Σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή  κ α ι  ε π ι μ ε λ η τ έ ς  α ν η λ ί κω ν  

έχει δικαίωμα να αναθεωρήσει την πράξη του και να βρει εναλλακτικούς 

τρόπους για επανόρθωση του λάθους του και στο πλαίσιο της 

προετοιμασίας για τη συνδιαλλαγή με το θύμα και την έκφραση 

συγγνώμης, αλλά και στο πλαίσιο της σχέσης του με τους σημαντικούς 

άλλους για εκείνον και της εκτίμησής του από αυτούς.  

Η γνησιότητα είναι η ικανότητα του επιμελητή αφενός να έχει 

επίγνωση των προσωπικών, εσωτερικών του εμπειριών, καθώς 

παρακολουθεί και προσπαθεί να κατανοήσει τις εμπειρίες του 

συμβουλευόμενου, και αφετέρου να εμφανίζει τα δικά του συναισθήματα 

με ειλικρίνεια στη διαπροσωπική σχέση, με τρόπο όμως που να μην τα 

επιβάλει (Μαλικιώση-Λοΐζου, 1999˙ Θεμελή, 2016α). Το παιδί που 

φόρεσε κουκούλα για να ληστέψει το κινητό κάποιου που καθόταν στο 

παγκάκι θα ακούσει τον επιμελητή να του διηγείται πόσο θα τρόμαζε ο 

ίδιος, αν ήταν στη θέση του θύματος, μην ξέροντας ότι ο δράστης με τα 

καλυμμένα χαρακτηριστικά είναι ανήλικος. Ο τρόμος είναι συναίσθημα 

που ίσως να βασανίζει το θύμα περισσότερο από την απώλεια του κινητού.  

Η ζεστασιά και το ειλικρινές ενδιαφέρον δίνουν τη συναισθηματική 

χροιά στη συμβουλευτική που κάνει την όλη διαδικασία ανθρώπινη και 

υποστηρικτική. Ο ανήλικος αισθάνεται ασφαλής, άξιος προσοχής, άξιος 

εμπιστοσύνης και αποδεκτός από τον επιμελητή. Η αυτοεκτίμησή του 

τονώνεται, ο ίδιος εμψυχώνεται και βρίσκει στο γραφείο του επιμελητή 

του έναν προσωπικό χώρο, για να ξεπεράσει τις δυσκολίες του, να 

ακουμπήσει και να επεξεργασθεί συναισθήματα (θυμό και φόβο 

συνηθέστερα), σκέψεις, σχέδια και όνειρα.  

Οι ικανότητες καλής επικοινωνίας είναι κυρίως εκείνες που προωθούν 

την αποτελεσματική συμβουλευτική σχέση (Carkhuff, 1969). Για να 

υπάρξει εποικοδομητική συμβουλευτική σχέση χρειάζεται να υπάρχει 

θετική και ουσιαστική επικοινωνία. Η οπτική επαφή, η στάση του σώματος 

με ελαφριά κλίση προς τα εμπρός που δηλώνει την εστίαση της προσοχής, 

η φιλική έκφραση του προσώπου με περιοδικές νύξεις του κεφαλιού ως 

έκφραση ενεργού ενδιαφέροντος, το κατάλληλο φωνητικό ύφος και χροιά, 

η χρήση της σιωπής, όπου κρίνεται απαραίτητη, η λεκτική ακολουθία σε 

αυτά που εκφράζει ο συμβουλευόμενος, χωρίς να διακόπτεται δίνοντάς 

του όλο τον χρόνο που χρειάζεται για να περιγράψει και να εμβαθύνει στο 
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θέμα που τον απασχολεί, βοηθούν στην προώθηση μίας εποικοδομητικής 

συμβουλευτικής σχέσης και διαδικασίας. 

Συνακόλουθα, δεξιότητες επικοινωνίας, όπως η ενεργητική ακρόαση, 

είναι απαραίτητες για τον επιμελητή, ώστε να ξεκινήσει και να ενισχύσει 

την επικοινωνία με τον ανήλικο και τον γονιό του. Η συμβουλευτική 

απέχει από το κηρυγματικό και το διδακτικό ύφος. Η αφήγηση του 

συμβουλευόμενου είναι αποκαλυπτική για το πώς βιώνει τις καταστάσεις 

που τον δυσκολεύουν στη ζωή του. Ο επιμελητής χρειάζεται να μπορεί να 

ενθαρρύνει και να διευκολύνει την εξέλιξη της συζήτησης, με λεκτικό 

(στοιχειώδεις ενθαρρύνσεις, αντανακλάσεις συναισθήματος, παραφράσεις, 

περιλήψεις και επαναδιατυπώσεις-αναπλαισιώσεις), αλλά και μη λεκτικό 

τρόπο (ενθαρρυντική στάση σώματος, ενθαρρυντικές χειρονομίες). Η 

αφήγηση γύρω από παραβατικές ή επικίνδυνες συνήθειες συχνά προκαλεί 

άγχος ή ενοχή στον συμβουλευόμενο, ο οποίος αμύνεται και αποσιωπά 

τις λεπτομέρειες. Ο επιμελητής αρχικά ενθαρρύνει την ελεύθερη αφήγηση 

ή διατυπώνει κατάλληλες ερωτήσεις, με τον ενδεδειγμένο τρόπο χωρίς να 

υποβάλει ή να καθοδηγεί τον συμβουλευόμενο (Θεμελή, 2016α), ώστε να 

καταφέρει να διαμορφώσει ένα περιβάλλον στο οποίο ο συμβουλευόμενος 

θα νιώσει ασφαλής να εκφραστεί. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα με 

ανοιχτές ερωτήσεις να ωθήσει τον συμβουλευόμενο να διευρύνει το πεδίο 

σκέψης του και να αναδείξει τις δυνατότητες απαγκίστρωσης από τα 

προβλήματα, συν-δημιουργώντας νέες λύσεις και προοπτικές και συν-

κατασκευάζοντας υγιέστερες αφηγήσεις (Wachter, 2004). 

Ο επιμελητής χρειάζεται να προσαρμόζεται στο αντιληπτικό επίπεδο 

του ανηλίκου. Στη διατύπωση των ερωτήσεων ο επιμελητής χρειάζεται να 

χρησιμοποιεί λεξιλόγιο που να είναι κατανοητό από τον ανήλικο, 

αντίστοιχο του αναπτυξιακού του σταδίου. Γενικά υπάρχει μία τάση 

υποτίμησης της αφηγηματικής ικανότητας των ανηλίκων, αν λάβουμε 

υπόψη ότι οι περισσότεροι ανήλικοι που εμπλέκονται στο ποινικό 

σύστημα έχουν χαμηλές σχολικές επιδόσεις και συχνά δυσκολίες 

έκφρασης. Επομένως, ο επιμελητής χρειάζεται να δίνει όσο χρόνο 

χρειάζεται, να μην βιάζεται ούτε να ασκεί πίεση (Snow & Powell, 2007).  

Ο επιμελητής ανηλίκων, τέλος, ως επιδέξιος σύμβουλος είναι 

αναγκαίο να διαθέτει αυτογνωσία. Χρειάζεται να αναγνωρίζει ότι η 

συμβουλευτική υποστήριξη έχει τα δικά της όρια παρέμβασης, όπως και 
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ο ίδιος ως άνθρωπος και σύμβουλος έχει όρια και αδυναμίες. Ο 

επιμελητής δεν είναι παντοδύναμος. Η ευθύνη της αλλαγής ανήκει 

πρώτιστα στον ανήλικο, συμπληρωματικά στους γονείς του και στο μέτρο 

της διευκόλυνσης στον επιμελητή. 

 

4. H συνηγορία ως σημαντική πρακτική του επιμελητή 
ανηλίκων 

Στις περιπτώσεις που ο ανήλικος και η οικογένειά του αδυνατούν να 

υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους και βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό, ο 

επιμελητής ανηλίκων θα χρειαστεί να συνδυάσει τη συμβουλευτική με τη 

συνηγορία. Όπως και η συμβουλευτική, η συνηγορία αποτελεί διακριτή 

πρακτική που ασκεί ο επιμελητής ανηλίκων για την προάσπιση της 

ψυχικής υγείας των ανηλίκων σε κίνδυνο ή σε σύγκρουση με τον νόμο. Ο 

επιμελητής ανηλίκων μέσα από την υποστήριξη της ευπαθούς κοινωνικής 

ομάδας των ανήλικων, συμβάλλει στην προστασία και την προάσπιση των 

δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν στην ομάδα αυτή και προσπαθεί 

να άρει το στιγματισμό που επέρχεται τόσο στους ανήλικους με 

εναντιωματική συμπεριφορά όσο και στο κοινωνικό τους περιβάλλον 

(συνεργασία με οικογενειακό περιβάλλον, σχολικό ή και επαγγελματικό).  

Προετοιμάζει και εκπροσωπεί τους ανηλίκους, ώστε να είναι 

εφικτή η έκφραση των αναγκών τους και η πρόσβασή τους σε υπηρεσίες, 

παρέχοντάς τους κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να ασκήσουν τα 

δικαιώματά τους. Ως παραδείγματα πρακτικών συνηγορίας που 

χρησιμοποιεί ο επιμελητής, προκειμένου να διευκολύνει την ομαλή 

κοινωνική επανένταξη των ανηλίκων σε κίνδυνο ή εκείνων που έχουν 

εκδηλώσει παραβατική συμπεριφορά, ενδεικτικά αναφέρονται: α) η 

προσπάθεια διασύνδεσης των ανηλίκων που παρουσιάζουν κάποια 

ψυχιατρική διαταραχή με νοσοκομεία για θεραπευτική παρακολούθηση 

και με ανάλογες δομές για παρακολούθηση επαγγελματικών 

εργαστηρίων, β) η προσπάθεια ένταξης ανήλικων Ρομά στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή επανασύνδεσης με το σχολείο των ανηλίκων 

που έχουν απομακρυνθεί από την εκπαίδευση. 

Με όσα παρατέθηκαν ανωτέρω φαίνεται ότι επιτυγχάνονται οι 

στόχοι της συνηγορίας, όπως περιγράφονται από τους Carlisle (2000) 
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και Morselli (2000). Παράλληλα, μέσω των ανωτέρω ενδεικτικά 

αναφερόμενων παραδειγμάτων, αναδεικνύονται τρόποι με τους οποίους η 

συνηγορία συντελεί έμπρακτα στην καταπολέμηση του στίγματος, της 

αδικίας και της κοινωνικής απομόνωσης (Callard & Rose, 2010), 

προωθείται η ισότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη και η συμπερίληψη 

(Brandon, 1995˙ Henderson, 2004˙ Lee-Foster & Moorhead, 1996) των 

ανηλίκων σε κίνδυνο αλλά και σε σύγκρουση με τον νόμο, των οποίων τα 

δικαιώματα είτε αγνοούνται είτε παραβιάζονται. 

 

5. Αντί επιλόγου 

Η δυσκολία προσαρμογής των νέων είναι βέβαιο ότι απαιτεί μία 

πολυεπίπεδη και ολιστική προσέγγιση. Οι στρατηγικές για την 

αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας χρειάζεται να ενεργοποιούν 

όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (οικογένεια, υπηρεσίες επιμελητών, σχολείο, 

υπηρεσίες ψυχικής υγείας), ώστε να αντιμετωπίζουν εγκαίρως τους 

παράγοντες που εξωθούν από νωρίς τα παιδιά στον κίνδυνο της απόκλισης 

από το κοινωνικά ορθό. Για φορείς που μάχονται τον κοινωνικό 

αποκλεισμό, όπως οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων & Κοινωνικής 

Αρωγής, οι ανήλικοι παραβάτες αλλά και οι ανήλικοι σε κίνδυνο 

αποτελούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που από πολύ νωρίς στη ζωή 

τους, στερήθηκαν άδικα τα μέσα και τις δυνατότητες να επιδιώξουν την 

ομαλή κοινωνική τους ένταξη. 

Με αυτό το σκεπτικό, αποτελούν μία ακόμα πρόκληση για τη 

σύγχρονη ανοικτή κοινωνία. Οι νέοι χρειάζονται αντιμετώπιση με 

υπευθυνότητα και σοβαρότητα, έχοντας όμως πάντοτε στον νου ότι 

πρόκειται για ευαίσθητες και εύθραυστες υπάρξεις (Αρτινοπούλου & 

Μαγγανάς, 1996). Μέσα από τη διαδικασία της συμβουλευτικής ή την 

έμπρακτη συμπαράσταση με τη μορφή της συνηγορίας, η παρέμβαση των 

Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων λειτουργεί διορθωτικά/ 

αντισταθμιστικά, με απεριόριστο σεβασμό για τη νέα γενιά, που γεμάτη 

ενθουσιασμό, δυναμισμό και αυθορμητισμό, φέρει τον σπόρο της 

αυριανής κοινωνίας. 
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