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Εισαγωγή 
 

 Με την εργασία αυτή ολοκληρώνω τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα 
μεταπτυχιακών σπουδών «Πολιτισμός και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» του 
τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
Σκοπός της εργασίας είναι να αναδειχθούν θέματα που αφορούν στην 
ταυτότητα των κρατουμένων και στρατηγικές διαχείρισής της με σκοπό τον 
θετικό φωτισμό της.    

Η μελέτη της ζωής της φυλακής είναι πολύ ενδιαφέρουσα και 
παραγωγική, για πολλούς λόγους. Καταρχήν η φυλακή είναι ένας θεσμός ο 
οποίος είναι ιδιαίτερα απαξιωμένος, σε σημείο, ιδιαίτερα στις μέρες μας, να έχει 
χάσει τη νομιμοποίησή του: μπορεί να ικανοποιεί το αίσθημα του δικαίου και 
την πίστη σε ένα δίκαιο κόσμο, όπου οι «καλοί» επιβραβεύονται οι «κακοί» 
τιμωρούνται (Jost & Banaji, 2004:304), αλλά παράλληλα υπάρχει έντονος 
προβληματισμός, ήδη από την αρχή της λειτουργίας του θεσμού (Foucault, 
1976), για το ποιοι μπαίνουν τελικά στη φυλακή, τι συνθήκες αντιμετωπίζουν 
εκεί, αν επιτυγχάνεται τελικά ο σωφρονισμός των κρατουμένων με τη 
φυλάκιση ή αν απλώς ανακυκλώνεται ένας πληθυσμός ατόμων και 
μεταφέρεται από φυλακή σε φυλακή.  

Επίσης η φυλακή είναι ένας χώρος όπου επιδιώκεται η αλλαγή της 
συμπεριφοράς των ατόμων που αποτελούν τον πληθυσμό της, και επομένως 
στο χώρο αυτό μας δίνεται η δυνατότητα να μελετήσουμε τα αποτελέσματα 
που έχουν διάφορες δράσεις στον ορισμό του εαυτού. Στο χώρο της φυλακής 
μας δίνεται η δυνατότητα να δούμε σχέσεις ανάμεσα σε ομάδες που βρίσκονται 
σε δομές εξουσίας, δύναμης, ελέγχου και καταναγκασμού, που βρίσκονται σε 
ανταγωνιστικό καθεστώς. Μέσα απ’ τη μελέτη της φυλακής και των δομών της 
μπορούμε να μελετήσουμε το πώς ασκείται ο κοινωνικός έλεγχος στην 
κοινωνία· μέσα από τη μελέτη των ταυτοτήτων των κρατουμένων μπορούμε 
να δούμε πως διαιωνίζονται οι σχέσεις εξουσίας μέσα σ’ ένα συγκεκριμένο 
πλαίσιο ή πως επιδιώκεται η αλλαγή τους ή η θετική νοηματοδότησή τους 
(Goffman, 1994· Burns, 1992).  

Τέλος η ταυτότητα των κρατουμένων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
γιατί είναι από τις πιο στιγματισμένες που μπορεί να έχει κανείς: θεωρητικά 
τουλάχιστον ο κρατούμενος μετά την αποφυλάκιση χάνει την ταυτότητα που 
του έχει επιβληθεί, άρα χάνει και όλα τα αρνητικά χαρακτηριστικά που του 
αποδίδει η θέση του ως φυλακισμένου· ωστόσο το στίγμα που φέρει ο 
κρατούμενος είναι τόσο μεγάλο, που τον ακολουθεί ακόμη και σε όλη του τη 
ζωή και παρόλο που μπορεί εύκολα να αποκρυφθεί, σε περίπτωση φανέρωσής 
του φέρει μεγάλο πλήγμα στην αξιοπιστία το ατόμου. 

 Εκτός από τους παραπάνω λόγους υπάρχουν και προσωπικοί λόγοι που 
με κάνουν να ενδιαφέρομαι για τα ζητήματα της φυλακής, καθώς εδώ και δέκα 
περίπου χρόνια εργάζομαι ως κοινωνική λειτουργός στο Αγροτικό Κατάστημα 
Κράτησης Αγιάς Χανίων. Η εργασία σε ένα τέτοιο χώρο είναι πολύ 
ενδιαφέρουσα και προκλητική, αλλά η καθημερινότητα και η ρουτίνα της με 
κάνει πολλές φορές να αντιμετωπίζω τους κρατουμένους με βάση τα 
στερεότυπα που έχω, με βάση τις προκαταλήψεις και τις προσδοκίες που μου 
έχουν δημιουργηθεί. Οι σπουδές και η απομάκρυνση από το χώρο της φυλακής, 
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η παραμονή σε ένα τόσο διαφορετικό πλαίσιο όπως το Πανεπιστήμιο, είναι 
πράγματα που με βοηθούν να δω την καθημερινότητα της εργασίας μου από 
διαφορετική σκοπιά, άρα να της επιτρέπω να με αλλοτριώνει σε μικρότερο 
βαθμό. 

Η κάθε κοινωνία αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο τους εγκληματίες:  
το κάθε συγκεκριμένο πολιτισμικό περιβάλλον παράγει και προβάλλει μία 
ορισμένη «γνώση» του εγκληματία, η οποία διαχέεται σε διαφορετικές μορφές 
του λόγου, από τον επιστημονικό λόγο ως τις εφημερίδες και τα περιοδικά. 
Όταν η κοινωνία βρίσκεται σε κατάσταση «κρίσης» (εννοείται όχι μόνο 
οικονομικής) τα άτομα που εκφράζουν αποκλίνουσα ή εγκληματική 
συμπεριφορά, θεωρούνται τα ίδια υπεύθυνα για τις πράξεις τους, θεωρούνται 
και παρουσιάζονται σαν «τέρατα», τα οποία αποκλίνουν από την ανθρώπινη 
φύση. Όταν η κοινωνία βρίσκεται σε κατάσταση «αρμονίας», οι εγκληματίες 
γενικά θεωρούνται θύματα της κοινωνίας, ακόμη και καινοτόμοι ή ήρωες, οι 
οποίοι μάχονται κατά των άδικων κοινωνικών συνθηκών (Melossi, 2000). Παρά 
τις διακυμάνσεις που μπορεί να υπάρχουν από εποχή σε εποχή, η ταυτότητα 
του εγκληματία παραμένει μάλλον σταθερά στιγματισμένη και ανεπιθύμητη. 
Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιώντας ως υλικό συνεντεύξεις με 15 
κρατουμένους του Αγροτικού καταστήματος κράτησης Αγιάς Χανίων Κρήτης, 
θα επιχειρήσω να δείξω τρόπους διαχείρισης της ταυτότητας καθώς και των 
προσπαθειών τους να φωτίσουν και να παρουσιάσουν θετικά τον εαυτό τους. 
 Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη: στο πρώτο μέρος, βασιζόμενη σε δύο 
κλασσικά έργα του Μ. Foucault και του Ε. Goffman, παρουσιάζω μια συνοπτική 
ιστορία του θεσμού της φυλακής και τα χαρακτηριστικά της φυλακής και των 
ολοπαγών ιδρυμάτων και στη συνέχεια γίνεται λόγος για την ταυτότητα του 
κρατουμένου και τις θεωρίες μέσα απ’ τις οποίες γίνεται η διαχείριση του 
υλικού των συνεντεύξεων, δηλαδή τη θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας και 
τη θεωρία της αυτοκατηγοριοποίησης.  
 Στο δεύτερο μέρος αναφερόμαστε στο σκοπό και τα ερωτήματα της 
έρευνας, στη μέθοδο με την οποία συγκεντρώθηκε το υλικό και στον τρόπο με 
τον οποίο έγινε η ανάλυσή του και τέλος γίνεται η παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας.  
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1. Ο θεσμός της φυλακής  
 Στο κεφάλαιο αυτό, βασιζόμενη κυρίως σε δύο κλασσικά έργα για τη 
φυλακή, στο έργο του Michel Foucault «Επιτήρηση και τιμωρία – Η γέννηση της 
φυλακής» και στο έργο του Erving Goffman «Άσυλα», προσπαθώ να μιλήσω 
κάπως πιο γενικά για πώς εμφανίστηκε και στη συνέχεια επικράτησε  ο θεσμός 
της φυλάκισης για την τιμωρία των ανθρώπων που παρανομούν και για το τι 
συμβαίνει όταν ένα άτομο τιμωρείται και απομακρύνεται από το κοινωνικό, 
οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον και διαμένει σ’ ένα ίδρυμα.  
 
1. 1. Μία συνοπτική ιστορία του θεσμού της φυλακής 
 Στον 18ο αιώνα υπήρξε μία αναμόρφωση στο ποινικό σύστημα, η οποία 
συνδέεται με το πέρασμα απ’ τη φεουδαρχία και τη βασιλεία στον 
καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής.  
 Στην εποχή της βασιλείας η τιμωρία αφορούσε κυρίως στο βασανισμό 
και τη δημόσια τιμωρία του ενόχου. Καταρχήν, για να αποδειχθεί η ενοχή 
υπήρχαν τα βασανιστήρια, τα οποία είχαν σκοπό να αποσπάσουν την 
ομολογία, δηλαδή να παράγουν αλήθεια. Αλλά και κατά την εκτέλεση της 
ποινής ο ένοχος έπρεπε να ομολογήσει δημόσια τις πράξεις του και να 
βασανιστεί (Foucault, 1976:59-60). Ο ένοχος θεωρούνταν μιαρός, μολυσμένος, 
απόκληρος και για το λόγο αυτό έπρεπε να στιγματιστεί ή και να καταστραφεί. 
Το κάθε έγκλημα θεωρούνταν έγκλημα ενάντια στο βασιλιά και η τιμωρία ήταν 
σκηνοθετημένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εμφανές ότι αναφέρεται στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο, που διέπραξε το συγκεκριμένο έγκλημα (Foucault, 
1976:28-31). Και την εποχή εκείνη υπήρχαν φυλακές, αλλά η φυλάκιση δεν 
αποτελούσε την κυρίαρχη μορφή τιμωρίας και οι φυλακές λειτουργούσαν με 
τελείως διαφορετικό τρόπο απ’ ότι σήμερα: ήταν μικρές, βρισκόταν μέσα στις 
κοινότητες και έτσι υπήρχε η δυνατότητα να έρχονται οι κρατούμενοι σε 
επαφή με τις οικογένειές τους και άλλους ελεύθερους ανθρώπους, δηλαδή 
υπήρχε αλληλεπίδραση του «μέσα» με το «έξω» (Foucault, 1976). 
 Με το τέλος όμως της βασιλείας και την εμφάνιση και επικράτηση 
τελικά του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, έγιναν αλλαγές όχι μόνο στον 
τύπο των ποινών που επιβάλλονταν και στον τρόπο με τον οποίο αυτό 
γινόταν, αλλά και στο ποιος θεωρούνταν εγκληματίας και ποιος όχι, πώς 
αντιμετωπίζονταν αυτός και πως ήταν χτισμένες και λειτουργούσαν οι 
φυλακές.  
 Καταρχήν η τιμωρία παύει να είναι δημόσιο θέαμα και ακόμα και όταν 
γινόταν εκτελέσεις ή απαγχονισμοί, αυτοί γινόταν με «επιστημονικό» τρόπο 
(γκιλοτίνα) και όχι σε δημόσιο χώρο, αλλά μέσα στο προαύλιο της φυλακής.  Η 
τιμωρία έπαυε να αφορά (θεωρητικά τουλάχιστον) το σώμα του κρατουμένου 
και δεν επεδίωκε πλέον την καταστροφή ή τον στιγματισμό του. Με τον 
περιορισμό της χρήσης βίας στους δημόσιους χώρους, αυτή σιγά – σιγά άρχισε 
να θεωρείται μη – αποδεκτή, βάρβαρη (Foucault, 1976:141-173).  
 Ο δράστης του εγκλήματος θεωρούνταν ότι κινήθηκε ενάντια στο 
κοινωνικό σύνολο, αλλά η ποινή που επιβάλλεται έχει σκοπό να αναμορφώσει 
την ψυχή του, να τον καταστήσει και πάλι μέλος της κοινωνίας ενάντια στην 
οποία στράφηκε. Αυτό προσπαθούσαν να το επιτύχουν στη φυλακή μέσω της 
κατήχησης, της απομόνωσης και της σκληρής εργασίας.  
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 Επίσης οι καινούριες φυλακές  ήταν απομονωμένες απ’ την κοινότητα, 
είχαν ψηλά τείχη και οι επισκέψεις στους κρατουμένους γινόταν σε ελεγχόμενο 
περιβάλλον και ήταν (και είναι ακόμη και σήμερα) περιορισμένες ως προς τη 
διάρκειά τους και ως προς τα άτομα που μπορούν να τις πραγματοποιήσουν. 
Αυτή η απομόνωση από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, σε 
συνδυασμό με την ύπαρξη στολών, κανόνων υγιεινής (ξύρισμα, υποχρεωτικό 
μπάνιο κ.λ.π.), αυστηρού προγράμματος, αποστερούσε από τους έγκλειστους 
την προσωπική και την κοινωνική τους ταυτότητα και τους άφηνε πιο 
εκτεθειμένους στην «εξάσκηση στην υποταγή» (Foucault, 1976:181-226) που 
βίωναν στη φυλακή.  
 Τέλος, ως κάποιο βαθμό τουλάχιστον, η άσκηση εξουσίας, βίας και 
κυριαρχίας με τη φυλάκιση είναι απρόσωπη, καθώς υπαγορεύεται από 
κανονισμούς και νόμους και όχι από πρόσωπα. Αυτό συνάδει με μία γενικότερη 
διαδικασία από – προσωποποίησης, την οποία επέβαλλε ο καπιταλιστικός 
τρόπος παραγωγής: καθώς εξαλείφονται τα ποιοτικά, ανθρώπινα και ατομικά 
στοιχεία απ’ το παραγωγικό σύστημα, αλλάζουν όχι μόνο η σχέση της 
εργατικής τάξης με τα μέσα παραγωγής, με το προϊόν της εργασίας και με τους 
άλλους εργάτες, αλλά και οι μηχανισμοί ελέγχου και ρύθμισης της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς: γίνονται απρόσωποι, λογικοί, νομικοί (Foucault, 1976:312-314). 
Οι νόμοι θεωρητικά ισχύουν για όλους και εξασφαλίζουν ισότητα στη 
μεταχείριση των πολιτών, και αυτό ισχύει ως κάποιο βαθμό, όμως από την 
άλλη πλευρά, αυτό είναι μια αντίληψη που χρησιμοποιείται για να γίνουν 
αποδεκτοί και για να συσκοτιστεί το γεγονός ότι είναι σχεδιασμένοι για να 
διατηρούν τις υπάρχουσες, άνισες κοινωνικές σχέσεις, για να «προστατεύουν 
και να συντηρούν τα συμφέροντα των κυρίαρχων» (Sidanius, Pratto 
1999/2004:321-322). Είναι χαρακτηριστικό αυτό, που αναφέρει ο France Anatole 
ότι «και στους πλούσιους και στους φτωχούς απαγορεύεται εξίσου να περνούν 
τη νύχτα κάτω από τις γέφυρες» (Walter Benjamin, 1920-21/1986, σελ. 296).  

Η φυλακή, από τη στιγμή που εμφανίστηκε, δέχτηκε δριμεία κριτική και 
είναι εδώ και πολλά χρόνια κοινός τόπος ότι δεν εκπληρώνει το ρόλο της, 
δηλαδή δεν αναμορφώνει τους κρατουμένους, δεν τους επιστρέφει στο 
κοινωνικό σύνολο ικανούς να ενταχθούν ομαλά σε αυτό, αλλά μάλλον το 
αντίθετο (Foucault, 1976: 312-314). Εύλογα αναρωτιέται λοιπόν κανείς για ποιο 
λόγο διατηρείται ένας τέτοιος αποτυχημένος θεσμός.  

Το θεσμό της φυλακής δεν μπορούμε να τον δούμε ξεχωριστά από τους 
άλλους θεσμούς με τους οποίους αναπτύχθηκε μαζί (όπως το σχολείο, το 
ψυχιατρικό ίδρυμα, το εργαστήριο κ.λ.π.) ως αποτέλεσμα της διαδικασίας 
εξορθολογισμού της κοινωνίας που επιβλήθηκε με το πέρασμα στη 
βιομηχανική και αργότερα στην καπιταλιστική εποχή (Foucault, 1976:82). 
Θεωρούμε ότι στόχος όλων αυτών των θεσμών, μεταξύ άλλων, ήταν η 
δημιουργία και διατήρηση προβλέψιμων, σταθερών μοντέλων συμπεριφοράς 
και κοινωνικής συναλλαγής, η εξαφάνιση ξεσπασμάτων δυσαρέσκειας και 
αταξίας. 

Κάτι άλλο που επιτυγχάνεται με την ύπαρξη της φυλακής είναι ο 
εκφοβισμός και ο έλεγχος της εργατικής τάξης (από την οποία προέρχεται το 
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της φυλακής), ο διαχωρισμός του εργατικού 
δυναμικού σε «ωφέλιμο» και «άχρηστο»,  η δημιουργία μίας τάξης εγκληματιών 
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και η απομόνωσή της από την εργατική τάξη, η προώθηση και ο τονισμός των 
αξιών της εργατικότητας, της τιμής, της υπερηφάνειας στην εργατική τάξη 
(Foucault, 1976:262-264, 314-334, 391-409).  

Τέλος για τη φυλακή έχει ειπωθεί ότι χρησιμεύει στο να διατηρεί στην 
αφάνεια και στο περιθώριο μεγάλους αριθμούς μειονοτικών ανθρώπων, οι 
οποίοι κατά κύριο λόγο την κατοικούν, ότι δημιουργεί θέσεις εργασίας σε 
περιοχές που, αν δεν υπήρχαν οι φυλακές, θα ήταν έρημες, εγκαταλελειμμένες 
και ότι χρησιμεύει για να παρέχει στο κράτος φτηνό εργατικό δυναμικό 
(Rhodes, 2001:67-69).  

Από τη δεκαετία του 1970 και μέχρι τις μέρες μας ο θεσμός της φυλακής 
έχει δεχτεί σφοδρή κριτική και πλέον, ακόμη και στη χώρα μας, οι μικρές 
ποινές φυλάκισης έχουν αντικατασταθεί ή υπάρχει η δυνατότητα να 
αντικαθίστανται με εναλλακτικές ποινές, όπως με παροχή κοινωφελούς 
εργασίας, με ημιελεύθερη διαβίωση, με έκτιση μέρους της ποινής σε κέντρο 
απεξάρτησης από τις ναρκωτικές ουσίες, με πληρωμή των μικρών ποινών σε 
δόσεις. Οι αλλαγές αυτές δεν υπαγορεύτηκαν μόνο ή κυρίως από φιλελεύθερα 
αισθήματα ή μόνο από το γεγονός ότι αναγνωρίζεται γενικά η αποτυχία των 
ολοπαγών ιδρυμάτων να εκπληρώνουν το δεδηλωμένο σκοπό τους, αλλά 
κυρίως, θεωρώ, από το τεράστιο κόστος, οικονομικό και κοινωνικό, της 
συντήρησής τους και του αποκλεισμού ενός μέρους του πληθυσμού από την 
παραγωγική διαδικασία.  Ωστόσο δεν έχει ακόμη βρεθεί κάποιος τρόπος για να 
αντικατασταθεί η ποινή της φυλάκισης και να καταργηθεί ο θεσμός της 
φυλακής, σε μεγάλο βαθμό η εγκληματικότητα αντιμετωπίζεται κυρίως σαν 
ατομική παρέκκλιση και όχι ως κοινωνικό δημιούργημα και πρόβλημα και 
κάποιες από τις λύσεις που προτείνονται για την αντικατάσταση του θεσμού 
της φυλακής, είναι ίσως εξίσου ή και πιο καταπιεστικές και φρικιαστικές από 
την ίδια τη φυλακή (όπως λ.χ. το βραχιόλι ηλεκτρονικής παρακολούθησης για 
έκτιση της ποινής σε κατ’ οίκον περιορισμό, το οποίο φημολογείται ότι θα 
προστεθεί με το νέο Σωφρονιστικό Κώδικα που αναμένεται να ψηφιστεί 
σύντομα).   
 
1. 2. Η φυλακή ως ολοπαγές ίδρυμα 
 Ο όρος «ολοπαγές ίδρυμα» δημιουργήθηκε από τον Erving Goffman, για 
να περιγράψει τα ιδρύματα που έχουν το χαρακτηριστικό να δεσμεύουν το 
χρόνο και το ενδιαφέρον των μελών τους, να τους παρέχουν ένα είδος κόσμου 
και να έχουν ιδιαίτερα περικλειστικές τάσεις. Τα ολοπαγή ιδρύματα χωρίζονται 
σε κατηγορίες, ανάλογα με το πώς αντιμετωπίζουν την ομάδα στην οποία 
απευθύνονται ή ανάλογα με το στόχο που επιτελούν. Η φυλακή απευθύνεται 
σε άτομα τα οποία θεωρούνται ικανά να φροντίζουν τον εαυτό τους και να 
λειτουργούν μέσα στην κοινωνία, αλλά όμως είναι επικίνδυνα για το κοινωνικό 
σύνολο (Goffman, 1994:23-25).  
 Το πιο καίριο χαρακτηριστικό των ολοπαγών ιδρυμάτων είναι ότι 
καταργούν τις βασικές δομές που υπάρχουν στην κοινωνία: σε αντίθεση με τη 
ζωή στην κοινωνία, στο ίδρυμα όλες οι δραστηριότητες γίνονται στον ίδιο χώρο 
και κάτω από την ίδια μοναδική αυθεντία, καταργείται ο προσωπικός χώρος, 
καταργείται η σχέση εργασίας – πληρωμής και εξασθενούν οι σχέσεις με την 
οικογένεια και τους σημαντικούς άλλους (Goffman, 1994:21-130). Στη φυλακή τα 
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άτομα περιορίζονται μέσα σ’ ένα συγκεκριμένο, ελεγχόμενο και εύκολο να 
παρατηρηθεί χώρο, όπου μέσα απ’ τη σκληρή και μονότονη εργασία, μέσα απ’ 
τον αυστηρό έλεγχο του χρόνου, επιδιώκεται η διαμόρφωση ατόμων που δεν 
θα εγκληματήσουν ξανά, που θα είναι ικανά να υπακούν στους κανόνες που 
θέτει η κοινωνία (Foucault, 1976:160-188). Η πειθαρχία «κατασκευάζει» άτομα: 
είναι η ειδική τεχνική μιας εξουσίας που πορίζεται τα άτομα και ως αντικείμενα 
και ως όργανα για την άσκησή της (Foucault, 1976:227).  

Μέσα στη φυλακή οι κρατούμενοι χάνουν τον έλεγχο του χώρου και του 
χρόνου: είναι αναγκασμένοι να ζουν, να κινούνται και να εργάζονται σε ένα 
συγκεκριμένο χώρο, τον οποίο δεν έχουν επιλέξει αυτοί και τον οποίο δεν 
έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν, να αλλάξουν. Οι χώροι στους οποίους 
κινούνται είναι πάντα οι ίδιοι, οι κρατούμενοι δεν έχουν τη δυνατότητα 
εναλλαγής, που εμείς θεωρούμε αυτονόητη. Σε μερικές φυλακές, λόγω 
έλλειψης χώρου και υπερπληθυσμού, οι κρατούμενοι μένουν κλειδωμένοι στο 
κελί τους για πάρα πολλές ώρες και έχουν τη δυνατότητα να βγαίνουν στο 
προαύλιο μόνο μία ή λίγες ώρες την ημέρα. Πέρα απ’ αυτό, μπορούν ανά πάσα 
στιγμή να μεταχθούν σε άλλη φυλακή, κι αυτή η μετακίνηση, για λόγους 
ασφαλείας, τους ανακοινώνεται πάντα την τελευταία στιγμή (Marchetti, 
2002:423-425).  
 Πιο αναλυτικά, η διαμόρφωση και ο έλεγχος του ατόμου στη φυλακή 
επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους: καταρχήν ο χώρος της φυλακής, ο 
τρόπος με τον οποίο είναι χτισμένη, τα μέσα τα οποία χρησιμοποιεί και οι 
στόχοι τους οποίους υποτίθεται ότι επιτυγχάνει, όλα αυτά παρουσιάζονται σαν 
«μια αποτελεσματική επιχείρηση με ορθολογική διοίκηση και επιστημονική 
ουδετερότητα» (Feldman, 1991:112). Κάτω απ’ αυτό το πρόσχημα νομιμοποιείται 
η βία που ασκείται στη φυλακή, καθώς παρουσιάζεται σαν ο μόνος τρόπος για 
να επιτευχθούν κοινωνικά επιθυμητά αποτελέσματα και κάτω απ’ αυτό το 
πρόσχημα συσκοτίζονται πολλά θέματα που αφορούν το ποιος φυλακίζεται 
και γιατί κ.λ.π. Επίσης με αυτό το πρόσχημα δικαιολογούνται και 
νομιμοποιούνται πρακτικές οι οποίες κυρίως υπαγορεύονται από την ανάγκη 
να χειραγωγηθεί μία μεγάλη ομάδα ατόμων από μια μικρή, και μάλιστα με 
περιορισμένα υλικά μέσα. Η διαχείριση πολλών ανθρώπινων αναγκών μέσω 
μιας γραφειοκρατικής οργάνωσης, δημιουργεί σχίσμα ανάμεσα στους 
τροφίμους και το προσωπικό. Οι δύο ομάδες είναι προκατειλημμένες και 
εχθρικές η μία απέναντι στην άλλη. Η επικοινωνία μεταξύ τους είναι 
υπηρεσιακή και συνήθως δεν υπάρχει κινητικότητα από τη μία ομάδα στην 
άλλη (Goffman, 1994).  

Επίσης η καθημερινότητά τους ρυθμίζεται από ένα ημερήσιο πρόγραμμα 
πολύ διαφορετικό από το πρόγραμμα που ακολουθούσαν πριν περάσουν στο 
καθεστώς του φυλακισμένου, πάνω στο οποίο επίσης δεν έχουν δυνατότητα 
παρέμβασης, καθώς ψηφίζεται από τη Βουλή και είναι νόμος: οι κρατούμενοι 
ξυπνάνε στις 07:00, τρώνε πρωινό και μέχρι τις 12:00 είναι ο χρόνος που έχουν 
για εργασία ή για εκπαιδευτικά προγράμματα, άθληση κ.λ.π. Στις 12:30 
μοιράζεται το μεσημεριανό φαγητό και στις 13:00 κλείνονται στα κελιά τους για 
μεσημβρινή ανάπαυση. Η φυλακή ανοίγει πάλι στις 15:00 το χειμώνα και στις 
16:00 το καλοκαίρι. Ο απογευματινός χρόνος είναι πάλι διαθέσιμος για εργασία, 
άθληση, ψυχαγωγία. Με τη δύση του ηλίου οι κρατούμενοι μπαίνουν στο κτίριο 
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όπου βρίσκονται οι κοιτώνες και στις 22:00 κλείνονται ο καθένας στο κελί ή το 
θάλαμό του (Φ.Ε.Κ. 463, 17-4-2003:6397 – 6420).  

  Εκτός απ’ το ωράριο κάθε λεπτομέρεια της ζωής στη φυλακή 
(δικαιώματα των κρατουμένων για ίση μεταχείριση, συμμετοχή στις εκλογές,  
διαδικασία εισαγωγής, περίθαλψη, μορφωτικά προγράμματα και ελεύθερος 
χρόνος, άσκηση θρησκευτικών καθηκόντων, οργάνωση εργασίας, επικοινωνία 
με το περιβάλλον, άδειες, εναλλακτικές μορφές έκτισης των ποινών, μέτρα 
τάξης και ασφάλειας στη φυλακή, πειθαρχικές ποινές, συμβούλια που 
λειτουργούν στο υπουργείο Δικαιοσύνης και στη φυλακή) ρυθμίζεται από το 
Σωφρονιστικό Κώδικα (Φ.Ε.Κ. Α 291/24-12-1999).  

Ο έλεγχος του χώρου και του χρόνου χάνεται και με έναν άλλο τρόπο: οι 
φυλακές είναι έτσι χτισμένες, ώστε να υποβάλλουν στους έγκλειστους την 
αίσθηση ότι κυριαρχούνται, ότι είναι ανά πάσα ώρα και στιγμή υπό έλεγχο, υπό 
επίβλεψη, ορατοί. Επίσης στις φυλακές πολύ συχνά ο φωτισμός είναι τεχνητός, 
με αποτέλεσμα η αίσθηση του χρόνου να βρίσκεται στα χέρια των υπαλλήλων 
που ρυθμίζουν το φωτισμό. Σύμφωνα με τον Wacquant (2002:373), η έλλειψη 
φυσικού φωτισμού δημιουργεί το αίσθημα στον κρατούμενο ότι βρίσκεται σε 
τάφο. Αυτό το χάσιμο της αίσθησης του χώρου και του χρόνου είναι μία 
προσομοίωση του θανάτου (Feldman, 1991:127-128). Στις σύγχρονες φυλακές 
υπάρχει μέριμνα ώστε να μην υπάρχουν τα στίγματα του παρελθόντος: δεν 
υπάρχουν μπάρες, κάγκελα, είναι καθαρές και, όπου αυτό είναι δυνατόν, είναι 
ευάερες, ευήλιες ή τουλάχιστον καλά φωτισμένες (Wacquant, 2002:373). Όμως, 
πολλοί κρατούμενοι που έχουν μείνει για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε 
φυλακές υψίστης ασφαλείας, που ανταποκρίνονται στο παραπάνω πρότυπο, 
έχουν αναφέρει συμπτώματα παράνοιας (Jacobson, 2002:402). Στο Αγροτικό 
κατάστημα κράτησης Αγιάς, και στα περισσότερα αγροτικά καταστήματα της 
χώρας, η αίσθηση του χώρου και η εποπτεία του είναι τελείως διαφορετική: 
υπάρχουν πολλοί «ελεύθεροι χώροι» (Goffman, 1994), όπου οι κρατούμενοι 
κινούνται χωρίς να είναι δυνατό να ελεγχθούν και υπάρχουν ορισμένοι 
κρατούμενοι οι οποίοι κινούνται ή και ζουν σε εξωτερικούς χώρους της 
φυλακής χωρίς επιστασία για μεγάλο μέρος της ημέρας.  

Συνοψίζοντας, στη φυλακή επιβάλλεται μία πραγματικότητα, μία 
ταυτότητα σε μία ομάδα ατόμων, στους κρατουμένους, με διάφορους τρόπους, 
τους οποίους θα δούμε παρακάτω. Οι κρατούμενοι δεν λαμβάνουν παθητικά 
την ταυτότητα αυτή: παρόλο που τα περιθώρια αντίδρασής τους δεν είναι 
μεγάλα, γιατί μέσα στο γραφειοκρατικό σύστημα της φυλακής κάθε ανυπακοή 
τους στρέφεται εναντίον τους και θεωρείται ως δείγμα της αντικοινωνικής τους 
συμπεριφοράς και του μη – σωφρονισμού τους (Goffman, 1994), επομένως 
καθυστερεί την αποφυλάκισή τους, βρίσκουν τρόπους να διαχειριστούν την 
ταυτότητα που τους επιβάλλεται έτσι ώστε να μπορέσουν να πετύχουν κάποια 
θετική διάκριση μέσα σ’ αυτήν ή παρά την ύπαρξή της.  
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2. Οι ταυτότητες στη φυλακή.  
 Στο κεφάλαιο αυτό θα μιλήσουμε γενικά για τα στοιχεία που 
συναπαρτίζουν και επηρεάζουν την ταυτότητα του κρατουμένου και γενικά τη 
στιγματισμένη και αρνητικά φορτισμένη ταυτότητα. Θα παρουσιάσουμε το 
θεωρητικό μέρος πάνω στο οποίο βασίστηκε η εργασία μας, τη θεωρία της 
κοινωνικής ταυτότητας των Tajfel και Turner και τις στρατηγικές που 
αναμένονται να ακολουθήσουν τα άτομα που φέρουν στιγματισμένη ή 
αρνητικά φορτισμένη κοινωνική ταυτότητα για να βελτιώσουν τη θέση τους ή 
να την παρουσιάσουν θετικά. Τέλος θα μιλήσουμε για τη συνεισφορά των 
Reicher και Hopkins στον τονισμό της ιστορικής διάστασης στη μελέτη των 
ταυτοτήτων.  
 
2.1.  Η ταυτότητα του κρατουμένου    

Η ταυτότητα του κρατουμένου είναι μία ιδιαιτέρως στιγματισμένη 
ταυτότητα, στην οποία συνήθως συγκεντρώνονται πολλά χαρακτηριστικά τα 
οποία αξιολογούνται αρνητικά (περιορισμένη οικονομική δυνατότητα, χαμηλή 
μόρφωση, χρήση ναρκωτικών, ομοφυλοφιλία, πολύ συχνά κάποια ασθένεια 
όπως ηπατίτιδα ή aids) και επιβάλλεται από έναν φορέα, από το δικαστήριο. 
Παρόλο που έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια, φαίνεται να ακολουθεί τα 
άτομα που τους αποδόθηκε κάποια στιγμή στη ζωή τους για όλη τους τη ζωή 
και να τα καθορίζει.  

Από τη στιγμή που κάποιος καταδικάζεται σε φυλάκιση, από τη στιγμή 
που του επιβάλλεται η ταυτότητα του κρατουμένου και οδηγείται στη φυλακή, 
αρχίζει μία επίθεση στην προηγούμενή του ταυτότητα: καταρχήν 
απομακρύνεται απ’ το κοινωνικό και οικογενειακό του περιβάλλον και χάνει 
όποια ιδέα είχε προηγουμένως για τον εαυτό του, καθώς αποσυνδέεται από τις 
προηγούμενες ταυτότητές του και τους ρόλους του και σιγά – σιγά κυριαρχείται 
απ’ την ταυτότητα του κρατουμένου, του έγκλειστου. Αυτό συμβαίνει μέσα 
από αρκετά στερεότυπες διαδικασίες: εκτός από την αποσύνδεση από τον 
κόσμο και τη στέρηση προηγούμενων ρόλων, στερείται και τη δυνατότητα 
εναλλαγής ρόλων, την οποία όλοι θεωρούμε δεδομένη στην καθημερινότητά 
μας. Επίσης υπάρχουν κάποιες διαδικασίες εισαγωγής (λήψη ιστορικού, 
δημιουργία φακέλου, αποτυπώματα, φωτογραφίες κ.λ.π.)  κατά τις οποίες ο 
κρατούμενος γίνεται αντικείμενο και οι προσωπικές του πληροφορίες, που 
μπορεί να είναι προσβλητικές ή ταπεινωτικές, γίνονται γνωστές σε πολύ κόσμο 
παρά τη θέλησή του. Μετά την εισαγωγή αναγκάζεται να συμβιώσει με άλλους 
ανθρώπους, τους οποίους δεν γνωρίζει και με τους οποίους πιθανόν δεν 
επιθυμεί να συμβιώσει, στερείται δηλαδή τον έλεγχο του χώρου του, την 
ιδιοκτησία του και τον έλεγχο του πώς παρουσιάζει τον εαυτό του στους 
άλλους (Goffman, 1994:33-71).   

Εκτός από τις διαδικασίες «βεβήλωσης» του εαυτού υπάρχουν και 
ορισμένα τελετουργικά, (στολές, ευλαβική τήρηση κανόνων υγιεινής, 
υποχρεωτικό ξύρισμα, κούρεμα, μπάνιο), τα οποία συντείνουν στο να χάνει ο 
κρατούμενος όχι μόνο τον έλεγχο πάνω στο σώμα του αλλά και τον τρόπο που 
μπορεί να παρουσιάσει τον εαυτό του και να τον παραδίδει στο κράτος. Στη 
χώρα μας οι κρατούμενοι δεν φοράνε στολές και απ’ όσο μπορώ να ξέρω, δεν 
υποχρεώνονται να κάνουν μπάνιο, να ξυρίζονται ή να κουρεύονται, αλλά σε 
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άλλες χώρες (όπως λ.χ. στις Η.Π.Α.) οι κρατούμενοι όχι μόνο φοράνε στολή, 
αλλά και οι στολές τους έχουν διαφορετικό χρώμα, ανάλογα με την ποινική 
τους κατάσταση και τη θέση τους στη φυλακή (αν είναι βαρυποινίτες, μέλη 
συμμοριών, υπότροποι, με μικρές ποινές ή έμπιστοι) (Wacquant, 2002:375-376).  

Μετά την εισαγωγή υπάρχουν πάντα οι δοκιμασίες υπακοής, ο φόβος 
της κακοποίησης, των σωματικών τιμωριών και εξευτελισμών, των 
ταπεινωτικών λεκτικών απαντήσεων στα αιτήματα του κρατουμένου, του 
εξαναγκασμού σε ταπεινωτικές δράσεις (το να παρακαλάει κανείς πολύ για 
ευτελή πράγματα όπως τσιγάρα, αναπτήρας κ.λ.π.).  

 Άλλοι τρόποι με τους οποίους εξευτελίζονται οι κρατούμενοι στη 
φυλακή, αλλά και οι τρόφιμοι γενικά στα ολοπαγή ιδρύματα, είναι η 
συμμετοχή σε δραστηριότητες που είναι ασυμβίβαστες με την ιδέα του εαυτού, 
η παραβίαση του ατομικού χώρου και τον προσωπικών πληροφοριών, η 
σωματική μίανση (ακάθαρτες ή άνοστες τροφές, βρώμικα δωμάτια κ.λ.π.), η 
έκθεση προσωπικών στοιχείων σε τρίτους, η μη δυνατότητα ελέγχου της 
διαπροσωπικής σχέσης εκ μέρους του κρατουμένου ή η παρουσία στο 
βασανισμό ή στον εξευτελισμό κάποιου, χωρίς να έχει τη δυνατότητα 
αντίδρασης (Goffman, 1994:33-83).  

Μια άλλη μορφή ευτελισμού περιγράφεται με την έννοια του 
βροχισμού: το άτομο δεν έχει το δικαίωμα να δράσει έτσι, όπως θα θεωρείτο 
φυσιολογικό να δράσει αν ζούσε μέσα στην κοινωνία και όχι στη φυλακή (π.χ. 
στις κοινωνικές επαφές έχουμε το δικαίωμα να αντιδράσουμε όταν μας 
προσβάλουν, έχουμε το δικαίωμα και μας δίνεται η δυνατότητα να 
αποφύγουμε κάποιον που αντιπαθούμε, αλλά στη φυλακή αυτό δεν είναι 
πάντα δυνατό).  

Υπάρχει καθεστώς συλλογικής πειθαρχίας και συνεχώς ο φόβος της 
τιμωρίας. Στη φυλακή και γενικά στα ολοπαγή ιδρύματα χάνεται η εξουσία που 
έχει ο κάθε ενήλικας στον εαυτό του, υποβιβάζεται ηλικιακά και δεν γίνεται 
πιστευτός λεκτικά, ακόμη κι όταν ερωτάται (Goffman, 1994:33-83).  
 Αυτοί οι ευτελισμοί δικαιολογούνται συνήθως πάνω στη βάση του 
σκοπού που επιτελεί η φυλακή (θεωρείται δηλαδή ότι όλα τα παραπάνω 
συμβαίνουν επειδή συμβάλλουν στο σωφρονισμό των κρατουμένων), όμως 
συχνά οι αιτιολογήσεις αυτές είναι απλώς εκλογικεύσεις που απορρέουν από 
την προσπάθεια να χειραγωγηθεί η καθημερινή δραστηριότητα ενός μεγάλου 
αριθμού προσώπων σε ένα περιορισμένο χώρο με χαμηλή δαπάνη και από ένα 
ολιγάριθμο προσωπικό  (Goffman, 1994:33-83).   
 Σε αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα που ζουν οι κρατούμενοι δεν 
υπάρχουν πολλά περιθώρια αντίδρασης. Ωστόσο οι κρατούμενοι αντιδρούν 
στην πραγματικότητα που τους επιβάλλεται με κάθε μέσο: με το σώμα τους, 
μέσα από ομάδες που δημιουργούν, μέσα από τις σχέσεις τους με τον περίγυρό 
τους και το κοινωνικό τους περιβάλλον εκτός φυλακής, μέσα απ’ την 
προσπάθεια να αποκτήσουν θετική εικόνα για τον εαυτό τους και τις πράξεις 
τους, για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει. Το ενδιαφέρον μας 
εστιάζεται στο τελευταίο αυτό κομμάτι, στο οποίο θα αναφερθούμε και 
εκτενέστερα, αλλά θα αναφερθούμε συνοπτικά και στους άλλους τρόπους.  
 Όταν το σώμα και ο εαυτός περνούν κάτω από την εξουσία του 
κράτους, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της φυλάκισης, τότε ανοίγεται ένα 
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πεδίο αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα δύο· ο κρατούμενος, 
αποστασιοποιούμενος από το σώμα του, μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως 
όπλο, για να εκβιάσει και να πετύχει αυτό που θέλει (καλύτερες συνθήκες 
κράτησης και διαβίωσης, μεταγωγή κ.λ.π.) κυρίως μέσα από την απεργία 
πείνας. Το σώμα επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο έκφρασης, ως 
τόπος εκτόνωσης (τατουάζ, χαρακιές, αυτοτραυματισμοί κ.λ.π.) αλλά και ως 
όχημα, για να μεταφέρει κανείς απαγορευμένα αγαθά στη φυλακή (κυρίως 
ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα) (Feldman, 1991). Το τατουάζ συγκεκριμένα, 
ιδιαίτερα παλαιότερα, ήταν χαρακτηριστικό γνώρισμα των κρατουμένων 
(τουλάχιστον για τις δυτικές κοινωνίες) και γενικότερα ήταν συνδεδεμένο 
περισσότερο με τις χαμηλές τάξεις. Αυτό δεν ισχύει τόσο στις μέρες μας, καθώς, 
ήδη απ’ τη δεκαετία του 1960 και μετά, το τατουάζ έγινε ένα διαδεδομένο μέσο 
έκφρασης διαφόρων κοινωνικών κινημάτων και εξαπλώθηκε, μέχρι του 
σημείου να γίνει μόδα και να έχει αποσυνδεθεί με κάποια απ’ τα νοήματα του 
παρελθόντος (Schildkrout, 2004:325-327). Μέσα στη φυλακή το τατουάζ μπορεί 
να χρησιμεύσει ως σημάδι άμεσης αναγνώρισης ότι το άτομο που το φέρει 
ανήκει σε μία συγκεκριμένη ομάδα ή συμμορία, και αυτό μπορεί να 
λειτουργήσει προστατευτικά. Επίσης το τατουάζ δημιουργεί μόνιμες 
αναπαραστάσεις ταυτότητας, τις οποίες δεν μπορούν να απομακρύνουν οι 
αρχές, υπενθυμίζει στο άτομο που τα φέρει σημαντικές στιγμές στην ιστορία 
του, ισχυρούς δεσμούς με το περιβάλλον του, και με τον τρόπο αυτό λειτουργεί 
προστατευτικά.  (Phillips, 2001:362-370).  
 Άλλος τρόπος περιχαράκωσης του εαυτού  είναι η στάση που κρατά ο 
κρατούμενος απέναντι στη φυλακή, η οποία κυμαίνεται από την επιθετική 
συμπεριφορά (αντίσταση, πειθαρχικά παραπτώματα, βίαιη συμπεριφορά 
κ.λ.π.) μέχρι την εκδήλωση υπερβολικά προσαρμοστικής συμπεριφοράς, όπου 
ο κρατούμενος φτάνει στο σημείο να θεωρεί το κελί σπίτι του. Σε γενικές 
γραμμές οι τρόποι συμπεριφοράς αλλάζουν κατά τη διάρκεια της κράτησης (με 
τις βίαιες συμπεριφορές να προτιμούνται στην αρχή της ποινής) και τελικά 
αυτό που προσπαθούν να κάνουν οι κρατούμενοι είναι «να τη βγάλουν 
καθαρή» μέχρι να έρθει η ημέρα να αποφυλακιστούν (Goffman, 1994:21-130).  
 Οι κρατούμενοι διατηρούν την αυτονομία της προσωπικότητάς τους 
μέσα από την προσπάθεια απόκτησης προνομίων, με θεμιτό ή αθέμιτο τρόπο, 
μέσα απ’ το σχηματισμό υποομάδων, μέσα από αισθήματα πικρίας και αδικίας 
για τον έξω κόσμο. Επίσης προσπαθούν να βρίσκουν «ελεύθερους» χώρους 
μέσα στη φυλακή, δηλαδή χώρους όπου η επιτήρηση και ο έλεγχος 
χαλαρώνουν. 
 Όμως ο βασικός τρόπος με τον οποίο οι κρατούμενοι προστατεύουν τον 
εαυτό τους μέσα στη φυλακή, ρυθμίζουν τις μεταξύ τους σχέσεις και 
καταφέρνουν να ανταπεξέλθουν σε όλα αυτά τα πλήγματα που δέχονται  
περνά μέσα απ’ τη διαχείριση της ταυτότητάς τους.  
 Μέσα στη φυλακή οι κρατούμενοι προσπαθούν να έχουν και άλλους 
ρόλους, όταν τους δίνεται η ευκαιρία, όπως παραδείγματος χάριν το ρόλο του 
ποδοσφαιριστή σε έναν αγώνα που διεξάγεται, το ρόλο του μαθητή σε 
προγράμματα επιμόρφωσης ή το ρόλο του υπαλλήλου όταν τους ανατίθεται 
κάποια εργασία. Αυτός θεωρώ είναι και ο λόγος για τον οποίο προσδίδουν τόση 
μεγάλη αξία και κύρος στην εργασία τους, ακόμη κι όταν αυτή είναι ασήμαντη 
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και ευτελής, και φαίνονται να την εκτελούν με μεγάλη σοβαρότητα και 
προσοχή (Goffman, 1994).  
 Ο κόσμος των κρατουμένων είναι διαστρωματωμένος και οι 
κρατούμενοι έχουν μεταξύ τους αντιπαλότητες, ομαδοποιήσεις, τρόπους 
αναγνώρισης και σύγκρουσης. Αυτό καθιστά το ζήτημα της αναγνώρισης της 
θέσης του άλλου και της απόδοσης σεβασμού μέσα στη φυλακή πολύ 
σημαντικό. Αποδίδοντας στον άλλο σεβασμό, τον αναγνωρίζουμε ως όμοιο σε 
κάποιο βαθμό, με εμάς (όμοιο αλλά ανώτερο), και με αυτό τον τρόπο, 
αντανακλαστικά, αποδίδουμε σεβασμό και στον εαυτό (Colwell, 2007:442 – 
443).  
 Αλλά και για να παρουσιάσουν τον εαυτό τους χρησιμοποιούν 
ταυτότητες που είχαν πριν φυλακιστούν, και μάλιστα προβάλλουν την 
ταυτότητα που είχαν  την καλύτερη στιγμή της καριέρας τους, πιθανώς 
χρησιμοποιώντας και στοιχεία υπερβολής (Goffman, 1994). Για παράδειγμα, 
κάποιος που εργαζόταν ως φύλακας σε μία επιχείρηση μπορεί να αναφέρει ότι 
ήταν υπάλληλος εκεί, χωρίς να αναφέρει το συγκεκριμένο πόστο του ή κάποιος 
που εργαζόταν ως ιδιωτικός υπάλληλος και στη συνέχεια έχασε την εργασία 
του λόγω χρήσης ναρκωτικών και έμεινε για μεγάλο διάστημα άστεγος και στη 
συνέχεια φυλακίστηκε μπορεί να μεταβεί κατευθείαν από τη στιγμή που ήταν 
εργαζόμενος στη στιγμή που εισήλθε στη φυλακή, χωρίς να αναφέρει το 
διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα στις δύο στιγμές.  
 Όλα τα παραπάνω ζητήματα που σχετίζονται με την ταυτότητα και τη 
διαχείρισή της αποτελούν κεντρικό θέμα της εργασίας μας και για το λόγο αυτό 
εξετάζονται ξεχωριστά σε επόμενο κεφάλαιο.  

Μετά την αποφυλάκιση οι κρατούμενοι εξακολουθούν να φέρουν στίγμα, 
αλλά το στίγμα του αποφυλακισμένου τέτοιο που μπορεί να το διαχειριστεί 
κανείς ελέγχοντας τις πληροφορίες που δίνει στους άλλους: καταρχήν μπορεί 
να αποκρυφθεί εύκολα το γεγονός ότι κάποιος είναι ή υπήρξε κρατούμενος και 
αυτή είναι η πρώτη στρατηγική που αναμένεται ότι θα ακολουθήσει στις 
κοινωνικές του συναναστροφές· επίσης μπορεί να το κρύψει πίσω από ένα 
άλλο στίγμα, που θεωρείται μικρότερο ή μπορεί να προσπαθήσει να μειώσει 
την έντασή του (Goffman, 2001:170-182). Ακόμα οι αποφυλακισμένοι μπορεί να 
προσπαθήσουν να απομακρύνουν το στίγμα καταβάλλοντας υπερβολική 
προσπάθεια για να επιτύχουν σε άλλους τομείς ή να το χρησιμοποιήσουν για να 
δικαιολογήσουν την αποτυχία τους· μπορεί να προσπαθήσουν να του δώσουν 
θετική σημασία, θεωρώντας τη δοκιμασία που πέρασαν ως μεταμφιεσμένη 
ευλογία, σύμφωνα με την ισχυρή αντίληψη ότι οι δοκιμασίες και ο πόνος μας 
διδάσκουν για τη ζωή· μπορεί να αποφεύγουν τις επαφές και τις 
συναναστροφές με άτομα που δε φέρουν το ίδιο στίγμα, για να αποφύγουν την 
αμηχανία και την αβεβαιότητα που αυτές συνεπάγονται. Αυτό βέβαια μπορεί 
να συμβάλλει στην περεταίρω περιθωριοποίησή τους (Burns, 1992:221).  
 Ο χώρος της φυλακής είναι ένας χώρος που μας ενδιαφέρει, επειδή 
δημιουργεί και επιβάλλει ταυτότητες. Η μελέτη των ταυτοτήτων των 
κρατουμένων γίνεται μέσα από το πρίσμα ενός συγκεκριμένου θεωρητικού 
πλαισίου, το οποίο ασχολείται με τη μελέτη της κοινωνικής ταυτότητας: του 
μοντέλου της θεωρίας της κοινωνικής ταυτότητας και της θεωρίας της 
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αυτοκατηγοριοποίησης. Τις θεωρίες αυτές παρουσιάζουμε στο αμέσως 
επόμενο κεφάλαιο.  
 
2.2. Η Θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας  και η θεωρία της  
        αυτοκατηγοριοποίησης   
 Το θεωρητικό πλαίσιο, μέσα απ’ το οποίο οργανώνουμε και μιλάμε για 
το υλικό που έχει συγκεντρωθεί από τις συνεντεύξεις των κρατουμένων είναι 
κυρίως η θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας που διατυπώθηκε από τους Tajfel 
και Turner, η θεωρία της αυτοκατηγοριοποίησης που διατυπώθηκε από τον 
Turner, και η ανάλυση του Reicher, η οποία εισάγει τον παράγοντα «ιστορία» 
στη μελέτη των κατηγοριών που μελετά η κοινωνική ψυχολογία.  

Πριν τις θεωρίες που παρουσιάζουμε, μία τάση στην κοινωνική 
ψυχολογία ήταν να θεωρεί την ομαδική συμπεριφορά παράλογη, πρωτόγονη 
κ.ο.κ., να θεωρεί δηλαδή ότι όταν οι άνθρωποι βρίσκονται σε ομάδες χάνουν 
τους εαυτούς τους, την προσωπική τους ταυτότητα και περνάνε σε πιο 
ασυνείδητες μορφές του εαυτού και της ταυτότητας (Turner, 1985/2010:258 – 
268). Μία δεύτερη τάση είχε να κάνει με την εξήγηση της ομαδικής 
συμπεριφοράς με όρους ατομικής ψυχολογίας: φαινόμενα όπως η δημιουργία, 
η συνοχή, οι συγκρούσεις, οι αλληλεπιδράσεις της ομάδας εξηγούνταν με όρους 
ατομικούς, φαινόμενα όπως οι διακρίσεις, η δημιουργία στερεοτύπων, η 
ηγεσία, εξηγούνταν από την προσωπικότητα ή από τη γνωστική – αντιληπτική 
ικανότητα των ατόμων που συμμετέχουν στην ομάδα (Turner, 1985/2010:246, 
Turner & Raynolds, 2010, Turner, 2006, Hogg & Vaughan, 2005).  
 Η πρώτη μεγάλη συνεισφορά του Tajfel είναι ότι εξέτασε την κοινωνική 
συμπεριφορά μέσα από συνεχή, τα οποία τη ρυθμίζουν: στο πρώτο συνεχές 
τοποθετεί στο ένα άκρο τη διαπροσωπική και στο άλλο τη διομαδική 
συμπεριφορά· διαπροσωπική είναι η συμπεριφορά ανάμεσα σε δύο άτομα, 
που, κατά την αντίληψή τους, δεν επηρεάζεται καθόλου από τις κοινωνικές 
ομάδες και τις κοινωνικές κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται  και στο άλλο 
άκρο βρίσκεται η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα άτομα ή ομάδες, που 
καθορίζεται πλήρως από την ένταξή τους σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες 
και κατηγορίες και καθόλου από προσωπικές σχέσεις. Φυσικά είναι σχεδόν 
αδύνατο να βρούμε πραγματικές κοινωνικές σχέσεις που να τοποθετούνται 
απόλυτα στο ένα ή στο άλλο άκρο, αλλά ως παράδειγμα για το πρώτο άκρο του 
συνεχούς θα μπορούσαμε να φέρουμε δύο παλιούς φίλους ενώ για το δεύτερο 
δύο αντιμαχόμενους στρατούς (Tajfel, 1978/2010· Tajfel & Turner, 1979/2010:174) 
ή, χρησιμοποιώντας δύο λιγότερο ακραία παραδείγματα από την έρευνά μας, 
στο πρώτο άκρο θα μπορούσαν να τοποθετηθούν δύο παλιοί συγκάτοικοι στη 
φυλακή και στο δεύτερο ένας φύλακας και ένας νεοεισερχόμενος 
κρατούμενος.  

Το δεύτερο συνεχές έχει να κάνει με το σύστημα αντιλήψεων: στο ένα 
του άκρο βρίσκεται η «κοινωνική κινητικότητα» και στο άλλο του άκρο η 
«κοινωνική αλλαγή» (Tajfel & Turner,1979/2010:175). Στην πρώτη περίπτωση τα 
άτομα θεωρούν ότι τους παρέχεται η δυνατότητα, αν δεν είναι ικανοποιημένα 
από την υπαγωγή τους σε μία συγκεκριμένη ομάδα, να αποχωρήσουν απ’ αυτή 
και κινούμενοι ατομικά να ενταχθούν σε άλλη. Στο άλλο άκρο της «κοινωνικής 
αλλαγής» η φύση και η δομή των σχέσεων ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες 
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χαρακτηρίζεται από έντονη διαστρωμάτωση, καθιστώντας αδύνατον ή πολύ 
δύσκολο για τα άτομα ως άτομα να ξεφύγουν από μια μη – ικανοποιητική, 
χωρίς προνόμια ή στιγματισμένη ομάδα (Tajfel, 1978/2010:112). Αυτό που είναι 
αναμενόμενο είναι ότι όταν υπάρχουν ισχυρές διομαδικές συγκρούσεις, όταν 
υπάρχουν ισχυρές συγκρούσεις συμφερόντων, τότε είναι πιο πιθανό τα μέλη 
της μειονεκτούσας ή στιγματισμένης ομάδας να βρίσκονται στο άκρο της 
κοινωνικής αλλαγής και να είναι ιδιαίτερα αρνητικά φορτισμένη η έννοια του 
προδότη.  

Η οπτική αυτή υπερβαίνει την εξηγητική δυνατότητα της ρεαλιστικής 
παράδοσης (όπως της θεωρίας της ρεαλιστικής σύγκρουσης του Sherif), 
σύμφωνα με την οποία οι διάφορες ομάδες έχουν αξιώσεις σε σπάνιες πηγές, 
όπως η δύναμη, το κύρος ή ο πλούτος και αυτό δημιουργεί διομαδική 
σύγκρουση. Επομένως, σύμφωνα με αυτή τη λογική, οι ομάδες που βγαίνουν 
«χαμένες» απ’ τη σύγκρουση αυτή και έχουν χαμηλό κύρος ή δεν έχουν 
πρόσβαση σε αγαθά, θα πρέπει να αισθάνονται εχθρότητα και να προκαλούν 
συγκρούσεις με την κυρίαρχη ομάδα για να αποκτήσουν κι αυτοί πρόσβαση σ’ 
αυτό που τους στερείται. Ωστόσο, κατά τους Tajfel και Turner, «όπου οι 
κοινωνικές – δομικές διαφορές στην κατανομή των πηγών έχουν 
θεσμοθετηθεί, νομιμοποιηθεί και αιτιολογηθεί μέσω ενός αμοιβαίως 
αποδεκτού συστήματος θέσεων κύρους (ή τουλάχιστον ενός συστήματος που 
να είναι αρκετά αυστηρό και διαδεδομένο, έτσι ώστε να αποτρέπει τη 
δημιουργία γνωστικών εναλλακτικών σε αυτό)» (1979/2010:178), το 
αποτέλεσμα είναι να μη δημιουργούνται συγκρούσεις και προστριβές ανάμεσα 
στις ομάδες με διαφορετικό κύρος. Το τίμημα γι’ αυτό συχνά μπορεί να είναι η 
αυτοεκτίμηση της υποδεέστερης ομάδας. Από την άλλη πλευρά, όταν μια 
υποδεέστερη ομάδα αρχίζει, για οποιουσδήποτε λόγους, να αμφισβητεί ή να 
αρνείται τα χαρακτηριστικά που της αποδίδονται και που συνδέονται με το 
χαμηλό της κύρος, αυτό φαίνεται να διευκολύνει το ξεκίνημα διεκδικήσεων για 
πρόσβαση σε αγαθά που προηγουμένως ήταν αποκλεισμένα. Αυτό βεβαίως θα 
φέρει αντίδραση και από την πλευρά της κυρίαρχης ομάδας, η οποία θα 
προσπαθήσει να διατηρήσει της προϋπάρχουσα κατάσταση. Το καινούριο 
λοιπόν στοιχείο που βάζει η θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας είναι ότι δεν 
αρκούν οι αντικειμενικές συνθήκες σύγκρουσης για να υπάρξει αλλαγή στις 
σχέσεις ανάμεσα στις ομάδες, αλλά χρειάζεται να αλλάξει και το σύστημα 
νομιμοποίησης της υπάρχουσας κατάστασης και οι συνδεόμενοι με αυτό 
ορισμοί των ταυτοτήτων (Tajfel & Turner, 1979/2010:178).  

Το αρχικό ερέθισμα για τη θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας δόθηκε 
από κάποιες παρατηρήσεις σε πειράματα, κατά τη διάρκεια των οποίων 
εμφανίστηκε διάκριση υπέρ της ενδοομάδας, ακόμη και σε συνθήκες που δεν 
την ευνοούν (ανωνυμία και ανυπαρξία επαφής ανάμεσα στα μέλη των ομάδων, 
διαχωρισμός των ομάδων με βάση φανερά τυχαία ή ασήμαντα κριτήρια κ.ο.κ.). 
Η διάκριση φαίνεται λοιπόν ότι είναι εξαιρετικά εύκολο να πυροδοτηθεί, 
τουλάχιστον στις δυτικές κοινωνίες, και η ευκολία αυτή μας κάνει να 
υποψιαζόμαστε ότι πρόκειται για κάτι το έμφυτο στη διομαδική κατάσταση. 
Επίσης μπορεί να προέρχεται από την παρουσία και μόνο του ερευνητή, από τις 
προσδοκίες των ατόμων που συμμετέχουν στο πείραμα (αυτό που νομίζουν 
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ότι είναι αναμενόμενο από αυτούς) ή από την προσπάθειά τους να δώσουν 
νόημα στην πειραματική κατάσταση (Tajfel, 1974/2010:85).  

Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση των βασικών υποθέσεων της 
θεωρίας της κοινωνικής ταυτότητας, θα δούμε πως ορίζει τις βασικές έννοιες 
που χρησιμοποιεί.  
 Ο όρος «ομάδα» υποδεικνύει μια γνωστική οντότητα που έχει νόημα για 
το υποκείμενο που συμμετέχει σε αυτή (Tajfel, 1974/2010:80). Από την οπτική 
της κοινωνικής ψυχολογίας το βασικό κριτήριο για τον ορισμό της ομάδας είναι 
αφενός τα άτομα που την αποτελούν να θεωρούν τον εαυτό τους ως μέλος της 
και αφετέρου οι άλλοι να ορίζουν τα άτομα αυτά ως μέλη της συγκεκριμένης 
ομάδας  (Tajfel & Turner, 1979/2010:180· Turner, 1981/1990:299).  
 Διομαδική συμπεριφορά είναι οποιαδήποτε συμπεριφορά βασίζεται 
στην αναγνώριση ότι τα μέλη που την επιδεικνύουν ανήκουν σε διαφορετικές 
ομάδες, σε διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες. Οι κοινωνικές κατηγορίες με 
τη σειρά τους είναι τα γνωστικά εργαλεία με τα οποία χωρίζουμε και 
ταξινομούμε το κοινωνικό μας περιβάλλον, άρα είναι αυτές που δημιουργούν 
και ορίζουν τη θέση του ατόμου στην κοινωνία. Οι κοινωνικές ομάδες δίνουν 
στα μέλη τους κοινωνική ταυτότητα, η οποία είναι σε μεγάλο βαθμό σχεσιακή 
και συγκριτική. Η κοινωνική ταυτότητα «αποτελείται από εκείνες τις πλευρές 
της αυτοεικόνας του ατόμου που πηγάζουν από τις κοινωνικές κατηγορίες στις 
οποίες το άτομο θεωρεί ότι ανήκει» (Tajfel & Turner, 1979/2010:180).  
 Το βασικό επιχείρημα της θεωρίας της κοινωνικής ταυτότητας είναι ότι 
τα άτομα, μέσα από τη συμμετοχή τους σε διάφορες σημαντικές για την 
αυτοεικόνα τους κοινωνικές ομάδες, αγωνίζονται για να αποκτήσουν, να 
διατηρήσουν ή να αυξήσουν τη θετική τους αυτοεικόνα. Συγκρινόμενα λοιπόν 
με άλλες ομάδες πετυχαίνουν ή δεν πετυχαίνουν να έχουν θετική κοινωνική 
διάκριση, κύρος κ.λ.π. Στη δεύτερη περίπτωση μπορούν είτε να εγκαταλείψουν 
την ομάδα υπαγωγής είτε να κάνουν την ομάδα τους θετικά διακριτή (Tajfel & 
Turner, 1979/2010:181). Τις στρατηγικές μέσα απ’ τις οποίες προσπαθούν να το 
πετύχουν αυτό θα τις συζητήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο.  
 Αυτή η σύγκριση για να επιτευχθεί η θετική διάκριση της ομάδας είναι 
που οδηγεί τις κοινωνικές ομάδες στο να διαφοροποιούνται η μία από την 
άλλη. «Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις μεταβλητές που επηρεάζουν τη 
διαφοροποίηση αυτή: πρώτον, τα άτομα πρέπει να έχουν εσωτερικεύσει την 
υπαγωγή τους στην ομάδα ως μέρος της έννοιας του εαυτού τους. Δεύτερον, η 
κατάσταση πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να επιτρέπει τις συγκρίσεις ανάμεσα 
σε ομάδες ή ανάμεσα σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ομάδων αυτών. 
Τρίτον, η ομάδα με την οποία γίνεται η σύγκριση πρέπει να γίνεται αντιληπτή 
ως σχετική  (Tajfel & Turner, 1979/2010:181).  

Το αποτέλεσμα της σύγκρισης ανάμεσα στις ομάδες είναι το υψηλό ή το 
χαμηλό κύρος. Το χαμηλό κύρος δεν οδηγεί αυτόματα και άμεσα στον 
ανταγωνισμό ανάμεσα στις ομάδες και τη σύγκρουση: «τα αποτελέσματά του 
στη διομαδική συμπεριφορά διαμεσολαβούνται από διαδικασίες κοινωνικής 
ταυτότητας» (Tajfel & Turner, 1979/2010:183). 
 Παρά τον πλούτο της όμως και την αδιαμφισβήτητα μεγάλη 
συνεισφορά της, η θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας αφήνει πολλά κεντρικά 
ερωτήματα ανεξερεύνητα, που έχουν να κάνουν με τη φύση, τη λειτουργία και 
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το σκοπό της κοινωνικής ταυτότητας (Haslam, Ellemers, Reicher, Raynolds & 
Schmitt, 2010:346· Hinkle & Brown, 1990· Brown, 2000 ).  
 Για να διερευνήσει τις δυνατές απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, 
αναπτύχθηκε από τον Turner,  συνεργάτη του Tajfel, η θεωρία της 
αυτοκατηγοριοποίησης. 

Η θεωρία της αυτοκατηγοριοποίησης είναι ένα σύνολο αξιωμάτων και 
υποθέσεων για τη δομή και λειτουργία της κοινωνικής αντίληψης του εαυτού. 
Ξεκίνησε από το ενδιαφέρον του Turner «για τις συνέπειες του παραδείγματος 
της ελάχιστης ομάδας στον ψυχολογικό σχηματισμό της ομάδας» (Turner & 
Raynolds, 2010:19) και ασχολείται «με τις προϋποθέσεις, τη φύση και τις 
συνέπειες του ψυχολογικού σχηματισμού της ομάδας: πώς ένα σύνολο ατόμων 
οδηγείται στο να ορίζει και να αισθάνεται τον εαυτό του ως κοινωνική ομάδα 
και πως η κοινή ομαδική υπαγωγή επηρεάζει τη συμπεριφορά τους;» (Turner, 
1985/2010:243). 
 Η θεωρία ξεκινά με την παραδοχή ότι αυτό στο οποίο αναφερόμαστε ως 
«ο εαυτός», η έννοια του εαυτού, είναι οι γνωστικές αναπαραστάσεις του 
εαυτού που είναι διαθέσιμες για τον καθένα. Στην έννοια του εαυτού 
συμβιβάζονται πολλά διαφορετικά στοιχεία. Παρόλο που ο καθένας μας έχει 
την αντίληψη ότι ο εαυτός του είναι σταθερός και αναλλοίωτος, υπάρχουν 
πολλαπλές έννοιες του εαυτού, οι οποίες είναι διαθέσιμες ανάλογα με το 
πλαίσιο και την περίσταση. Αν υπάρχει καθόλου ενότητα του εαυτού, αυτή 
υπάρχει μόνο στο βαθμό που οι διαφορετικές γνωστικές αναπαραστάσεις 
σχηματίζουν ένα γνωστικό σύστημα, αλλά δομικά και λειτουργικά τα μέρη 
είναι πολύ διαφοροποιημένα (Turner, 1985/2010:251). 
 Οι γνωστικές αναπαραστάσεις του εαυτού παίρνουν τη μορφή 
αυτοκατηγοριοποιήσεων, δηλαδή ο εαυτός και μια ομάδα ερεθισμάτων 
ομαδοποιούνται ως ταυτόσημα, σε αντίθεση με μία άλλη ή με άλλες ομάδες 
ερεθισμάτων. Οι έννοιες του εαυτού είναι κατηγορίες και επομένως βασίζονται 
στην υπόθεση ότι υπάρχουν ομοιότητες μέσα στην ομάδα – κατηγορία και 
διαφορές με τις άλλες ομάδες – κατηγορίες (Turner, 1985/2010:251). 
 Οι αυτόκατηγοριοποιήσεις οργανώνονται ιεραρχικά, ανάλογα με το 
επίπεδο αφαίρεσης, δηλαδή ανάλογα με το πόσο περιεκτικές είναι. «Υπάρχουν 
τουλάχιστον τρία επίπεδα αυτοκατηγοριοποίησης που είναι σημαντικά για την 
κοινωνική έννοια του εαυτού: (i) το υπερκείμενο επίπεδο του εαυτού ως 
ανθρώπινο ον, όπου οι αυτοκατηγοριοποιήσεις βασίζονται στην ταυτότητα 
κάποιου ως ανθρώπινο ον (…) σε αντίθεση με άλλες μορφές ζωής (…)· (ii) το 
ενδιάμεσο επίπεδο των ενδοομαδικών – εξωομαδικών  κατηγοριοποιήσεων, 
που βασίζονται στις κοινωνικές ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα 
ανθρώπινα όντα, που ορίζουν κάποιους ως μέλη συγκεκριμένων κοινωνικών 
κατηγοριών και όχι άλλους (…) και (iii) το υφιστάμενο επίπεδο, των 
προσωπικών αυτοκατηγοριοποιήσεων, που βασίζεται στις διαφοροποιήσεις 
ανάμεσα στον εαυτό και στα άλλα μέλη της ενδοομάδας, που ορίζουν  κάποιον 
ως ένα συγκεκριμένο μοναδικό άτομο. (…) Αυτά τα επίπεδα καθορίζουν την 
«ανθρώπινη», «κοινωνική» και «προσωπική» ταυτότητα αντίστοιχα, βασισμένα 
σε συγκρίσεις» (Turner, 1985/2010:255). Οι προσωπικές αυτοκατηγοριοποιήσεις 
βασίζονται σε συγκρίσεις ανάμεσα στον εαυτό και τα μέλη της ενδοομάδας, οι 
ενδοομαδικές – εξωομαδικές σε συγκρίσεις με άλλα ανθρώπινα όντα, και οι 
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ανθρώπινες αυτοκατηγοριοποιήσεις σε συγκρίσεις με άλλα είδη σε σχέση με 
μια πιο υπερκείμενη ταυτότητα (Turner, 1985/2010:257). Αν χρησιμοποιήσουμε 
αυτό το σχήμα για τον πληθυσμό της έρευνάς μας, μπορούμε να πούμε ότι στο 
υπερκείμενο επίπεδο κατηγοριοποιείται ως ανθρώπινο ον, στο ενδιάμεσο 
επίπεδο ως κρατούμενοι και στο υφιστάμενο επίπεδο ως άτομα που έχουν 
διαπράξει διάφορα αδικήματα (π.χ. φόνος, ναρκωτικά, ληστεία κ.λ.π.) ή που 
ανήκουν σε διάφορες εθνότητες.  Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η σχέση 
ανάμεσα στις ταυτότητες αυτές δεν έχει αξιολογικό χαρακτήρα, δηλαδή δεν 
θεωρείται ότι κάποια είναι πιο ειλικρινής ή πιο αυθεντική από την άλλη· απλώς 
αντανακλούν διαφορετικό επίπεδο αφαίρεσης.  
 Το επίπεδο αυτοκατηγοριοποίησης εξαρτάται από το πλαίσιο και από τα 
ερεθίσματα που αυτό παρέχει. Όπως θα δούμε και παρακάτω, το γεγονός ότι η 
παρούσα έρευνα έγινε μέσα στο χώρο της φυλακής ήταν ένας παράγοντας που 
τόνισε και επέβαλε το να προβληθεί ως επί το πλείστον η ταυτότητα του 
κρατουμένου, γιατί είναι μια ταυτότητα που την επιβάλλει το συγκεκριμένο 
πλαίσιο. Η αυτοκατηγοριοποίηση προϋποθέτει πάντα σύγκριση. Ωστόσο δεν 
είναι δυνατό να συγκριθούν ερεθίσματα που ανήκουν σε εντελώς διαφορετικές 
κατηγορίες: τα ερεθίσματα μπορούν να συγκριθούν μόνο στο βαθμό που έχουν 
ήδη κατηγοριοποιηθεί ως παρόμοια σε κάποιο ανώτερο επίπεδο αφαίρεσης 
(Turner, 1985/2010:255-256).  
 Οι κατηγορίες, για τη θεωρία της αυτοκατηγοριοποίησης, 
διαμορφώνονται ακολουθώντας την αρχή της μετα – αντίθεσης: σύμφωνα με 
την αρχή αυτή, «μέσα σε οποιοδήποτε πλαίσιο αναφοράς, οποιοδήποτε 
σύνολο ερεθισμάτων είναι πιο πιθανό να κατηγοριοποιηθεί ως ενότητα, (…) 
στο βαθμό που οι διαφορές ανάμεσα σ’ αυτά τα ερεθίσματα (πάνω σε σχετικές 
διαστάσεις σύγκρισης) γίνονται αντιληπτές ως λιγότερες απ’ ότι οι διαφορές 
ανάμεσα σ’ εκείνο το σύνολο και τα άλλα ερεθίσματα»  (Turner, 1985/2010:256). 
Ο λόγος της μετα – αντίθεσης ορίζεται ως η αναλογία ανάμεσα στη μέση 
ενδοομαδική διαφορά και στη μέση διομαδική διαφορά, και μας παρέχει ένα 
απλό κριτήριο για να δούμε ποια ερεθίσματα θα ομαδοποιηθούν ως ενότητα. 
Με βάση την ίδια αρχή ορίζεται και η πρωτοτυπικότητα (prototypicallity) ενός 
μέλους: μετράμε την αναλογία ανάμεσα στη μέση διαφορά που γίνεται 
αντιληπτή ανάμεσα στο ερέθισμα και τα μέλη της εξωομάδας και τη μέση 
διαφορά ανάμεσα στο ερέθισμα και τα μέλη της ενδοομάδας. Με άλλα λόγια, 
το μέλος της ενδοομάδας που θα θεωρηθεί ως πρότυπο δεν αρκεί να 
συγκεντρώνει τα μέσα χαρακτηριστικά της ομάδας, αλλά κι εκείνα τα 
χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από την εξωομάδα (Turner, 
1985/2010:257). Το καινούριο στοιχείο που προσφέρει εδώ η θεωρία της 
αυτοκατηγοριοποίησης είναι ότι αυτές οι ομοιότητες και οι διαφορές γίνονται 
αντιληπτές ως τέτοιες και ομαδοποιούνται ανάλογα μόνο μέσα στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς.  
 Όσον αφορά στο πώς μια κατηγορία προτάσσεται και γίνεται σημαντική 
σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, η θεωρία της αυτοκατηγοριοποίησης θεωρεί ότι 
αυτό είναι μια αλληλεπίδραση ανάμεσα στην προσβασιμότητα και το 
ταίριασμα αυτής της κατηγορίας. Με άλλα λόγια το ποια κατηγορία θα γίνει πιο 
προεξέχουσα, θα εξαρτηθεί από τους δύο παράγοντες που προαναφέραμε. Η 
προσβασιμότητα ορίζεται ως «η ετοιμότητα με την οποία ένα εισερχόμενο 
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ερέθισμα θα κωδικοποιηθεί ή θα ταυτοποιηθεί σε σχέση με μια κατηγορία» 
(Bruner, 1957:133). Όσο πιο προσβάσιμη είναι μια κατηγορία, τόσο λιγότερα 
ερεθίσματα θα χρειάζεται για να ενεργοποιηθεί. Οι παράγοντες που 
καθορίζουν την προσβασιμότητα είναι κυρίως δύο: το τι γνωρίζουμε από 
προηγούμενη εμπειρία ότι συμβαίνει σ’ ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και το τι 
προσδοκίες, ανάγκες, αξίες κ.λ.π. έχουμε τη συγκεκριμένη στιγμή (Turner, 
1985/2010:259-260). Η ιδέα του ταιριάσματος είναι σχεδόν ταυτόσημη με την 
αρχή της μετα – αντίθεσης. Αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο η 
πραγματικότητα ταιριάζει με τα κριτήρια, τα οποία ορίζουν την κατηγορία. 
Έτσι, σε ένα συγκεκριμένο σκηνικό, σε μία δεδομένη περίσταση, «η 
κατηγοριοποίηση που θα γίνει προεξέχουσα θα είναι αυτή που συνδέεται με τη 
μεγαλύτερη συχνότητα μετα – αντίθεσης (που μεγιστοποιεί τις αντιληπτές 
διομαδικές διαφορές και ελαχιστοποιεί της ενδοομαδικές διαφορές)» (Turner, 
1985/2010:260· Hogg & Vaughan, 2005:410). 
 Από τη στιγμή που ένα σύνολο ερεθισμάτων ή ατόμων ενοποιούνται 
κάτω απ’ την ίδια κατηγορία, τότε συμβαίνει το εξής: τα άτομα τείνουν να 
θεωρούν τον εαυτό τους όμοιο (ταυτόσημο, ισότιμο, ανταλλάξιμο) με τα μέλη 
της ενδοομάδας και διαφορετικό από τα μέλη της εξωομάδας. Υποθέτουμε ότι 
υπάρχει ένα συνεχές, όπου στο ένα άκρο βρίσκεται η αντίληψη του εαυτού ως 
ατόμου μοναδικού και στο άλλο η αντίληψη του εαυτού ως ενδοομαδική 
κατηγορία. Όταν τα άτομα, λοιπόν, κινούνται στο ενδοομαδικό άκρο του 
συνεχούς, «αποπροσωποποιούν την ατομική αυτοαντίληψη και ορίζουν τον 
εαυτό τους σύμφωνα με τις στερεοτυπικές διαστάσεις που καθορίζουν τη 
συμμετοχή τους στην ομάδα» (Turner, 1985/2010:257-258). Αυτή είναι η 
διαδικασία από – προσωποποίησης, η οποία, σύμφωνα με τη θεωρία της 
αυτοκατηγοριοποίησης, είναι αυτή που καθιστά δυνατή τη δημιουργία και την 
ύπαρξη της ομάδας και βρίσκεται πίσω από τα φαινόμενα της ομαδικής ζωής 
(στερεότυπα, συνοχή, εθνοκεντρισμός, συνεργασία, αλτρουισμός, 
συναισθηματική μετάδοση, ενσυναίσθηση, συλλογική συμπεριφορά, κανόνες, 
επιρροή κ.λ.π.) (Turner, 1985/2010:258).  
 Ο όρος «αποπροσωποποίηση» δημιουργήθηκε απ’ τους Festinger, 
Pepitone και Newcomb το 1952 και αναπτύχθηκε ιδιαιτέρως απ’ τον Zimbardo 
το 1970. Τότε θεωρήθηκε ότι η υπαγωγή σε μία μεγάλη ομάδα παρέχει 
ανωνυμία στα μέλη και με αυτό τον τρόπο η ευθύνη για τις πράξεις των 
ατόμων διαχέεται και μοιράζεται στην ομάδα. Αυτό οδηγεί στην απώλεια της 
ταυτότητας και στη χαλάρωση των ατομικών και κοινωνικών περιορισμών στη 
συμπεριφορά, με αποτέλεσμα το άτομο να φέρεται παρορμητικά, παράλογα 
κ.ο.κ. (Hogg & Vaughan, 2005:423).  
 Για τη θεωρία της αυτοκατηγοριοποίησης η αποπροσωποποίηση δεν 
είναι το χάσιμο του εαυτού, της προσωπικής ταυτότητας μέσα στην ομάδα, 
ούτε ένα πέρασμα σε πιο πρωτόγονες ή ασυνείδητες μορφές του εαυτού ή της 
ταυτότητας. «Είναι η αλλαγή από μία πιο προσωπική σε μία πιο κοινωνική 
ταυτότητα, μια αλλαγή στη φύση ή στο περιεχόμενο της αυτοαντίληψης, που 
ανταποκρίνεται στη λειτουργία της αυτοαντίληψης σ’ ένα πιο περιεκτικό 
επίπεδο αφαίρεσης. Από πολλές απόψεις η αποπροσωποποίηση μπορεί να 
ιδωθεί ακόμη και ως κέρδος στην ταυτότητα, επειδή αναπαριστά ένα 
μηχανισμό, μέσω του οποίου τα άτομα μπορούν να δρουν σε σχέση με τις 
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κοινωνικές ομοιότητες και διαφορές που παράγονται από την ιστορική 
ανάπτυξη της ανθρώπινης κοινωνίας και κουλτούρας (Turner, 1985/2010:258). 
 Σύμφωνα με τη θεωρία της αυτοκατηγοριοποίησης, διάφορα διομαδικά 
φαινόμενα, όπως τα στερεότυπα, η συνοχή της ομάδας, η διαπροσωπική έλξη 
και ο εθνοκεντρισμός, η κοινωνική συνεργασία και η κοινωνική επιρροή, είναι 
συνέπειες της αποπροσωποποίησης.  

Η κυρίαρχη άποψη για τη χρήση στερεοτύπων είναι ότι αυτή οφείλεται 
στις περιορισμένες δυνατότητες του γνωστικού μας συστήματος. «Η 
κατηγοριοποίηση, η απλοποίηση και η υπεργενίκευση είναι τεχνικές που 
χρησιμοποιεί η μνήμη για οικονομία χώρου, αλλά έχουν το μειονέκτημα να 
οδηγούν στη δημιουργία στερεοτύπων, στο να θεωρούμε δηλαδή ότι οι άλλοι 
είναι πιο όμοιοι απ’ ότι είναι στην πραγματικότητα» (Turner & Raynolds, 
2010:25).  
 Η θεωρία της αυτοκατηγοριοποίησης βλέπει τα στερεότυπα με 
διαφορετικό τρόπο, τουλάχιστον ως προς τρία σημεία:  
1. «Τα στερεότυπα δεν είναι λανθασμένα, αλλά αναπαριστούν τη ζωή ως μέλη της 
ομάδας»  (Turner & Raynolds, 2010:25). Αυτό σημαίνει ότι όταν οι άνθρωποι 
ορίζουν τους εαυτούς τους ως μέλη της ομάδας, όταν συμβαίνει η διαδικασία 
από – προσωποποίησης που είδαμε, υιοθετούν κοινές αντιλήψεις, σκοπούς και 
στάσεις που ορίζουν το ποια είναι και ποια δεν είναι η ταυτότητα της ομάδας 
μέσα σ’ ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, μέσα σ’ ένα δεδομένο περιεχόμενο. 
Συσσωρεύουν γνώσεις, εμπειρίες και θεωρίες όχι ως άτομα, αλλά ως μέλη 
ομάδων, για ομάδες και ομαδικές σχέσεις. «Τα στερεότυπα αντανακλούν αυτές 
τις ιδιότητες της ομάδας (π.χ. κανόνες, αξίες, πίστεις), που δεν μπορούν να 
κατανοηθούν σωστά κοιτάζοντας τα ατομικά μέλη της ομάδας σε απομόνωση 
ή ως αθροίσματα. Η δημιουργία στερεοτύπων πρώτα και κυρίως γίνεται 
κατανοητή ως ένα παράγωγο αυτών των διαδικασιών της ομάδας» (Turner & 
Raynolds, 2010:25).  
2. «Η δημιουργία στερεοτύπων είναι συνδεδεμένη με τη δομή των διομαδικών 
σχέσεων» (Turner & Raynolds, 2010:25). Τα στερεότυπα δημιουργούνται επειδή 
οι  άνθρωποι, ως μέλη μίας κοινωνικής ομάδας, βρίσκονται σε μία 
συγκεκριμένη σχέση με άλλες ομάδες: έχουν μία συγκεκριμένη κοινωνική θέση, 
χαρακτηρίζονται από ποιότητες και χαρακτηριστικά που έχουν ένα 
συγκεκριμένο κοινωνικό νόημα, και κατέχουν συγκεκριμένους κοινωνικούς 
ρόλους που συνδέονται με αξιολογήσεις (κύρος και αξία). Για να καταλάβουμε 
λοιπόν τα στερεότυπα, πρέπει να εστιάσουμε στις κοινωνικές – δομικές 
πραγματικότητες των διομαδικών σχέσεων, οι οποίες ενεργοποιούνται σε 
οποιοδήποτε σύστημα ανθρωπίνων σχέσεων. (Turner & Raynolds, 2010:25).  
3. «Οι συλλογικές θεωρίες για τις διομαδικές σχέσεις είναι κεντρικές στη 
δημιουργία στερεοτύπων» (Turner & Raynolds, 2010:25). Οι δομές της κοινωνικής 
πραγματικότητας που καθορίζουν τις κοινωνικές σχέσεις το καταφέρνουν 
αυτό με τη μεσολάβηση των συλλογικών θεωριών, των ιδεολογιών και των 
πίστεων για την ομαδική ζωή (π.χ. τι σημαίνει να είσαι άντρας σε αντίθεση με 
το να είσαι γυναίκα κ.ο.κ.). «Οι άνθρωποι δρουν σε σχέση με διομαδικές 
σχέσεις, όπως μεσολαβούνται από το συλλογικό τους ορισμό, εξήγηση, 
αντίληψη και κατανόηση της κατάστασής τους και της σχέσης τους με τους 
άλλους» (Turner & Raynolds, 2010:25).  
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 Τα στερεότυπα επιτελούν μια λειτουργία μέσα στην κοινωνία: 
χρησιμοποιούνται για να δικαιολογήσουν κοινωνικά συστήματα και κοινωνικές 
σχέσεις και με αυτό τον τρόπο συμβάλλουν στη διατήρηση και διαιώνιση του 
συστήματος και των ιδίων (Hogg, 1998:649-650· Jost & Banaji, 2004:301-305). Οι 
υποδεέστερες ομάδες αποδέχονται μερικές φορές τα αρνητικά στερεότυπα 
που τους αποδίδονται, γιατί αυτά συμβάλλουν στη διατήρηση της πίστης τους 
σ’ ένα «δίκαιο κόσμο, στον οποίο οι άνθρωποι παίρνουν ό, τι τους αξίζει, από 
τη στιγμή που μόνο σ’ ένα τέτοιο κόσμο οι άνθρωποι μπορούν να έχουν έλεγχο 
στα αποτελέσματα και τις συνέπειες των πράξεών τους» (Jost & Banaji, 
2004:304). 
 Τα στερεότυπα πηγάζουν από υλικούς παράγοντες, στους οποίους 
περιλαμβάνεται η διαστρωμάτωση του κοινωνικού κόσμου σε ομάδες 
διαφορετικού κύρους, αλλά από τη στιγμή που δημιουργούνται 
χρησιμοποιούνται για να την αναπαράγουν, να την επιβεβαιώνουν και να τη 
νομιμοποιούν. Άρα, για να αλλάξουν τα στερεότυπα πρέπει να αλλάξουν και οι 
κοινωνικές σχέσεις που τα δημιουργούν. Μια υπόθεση που υποστηρίζει ότι η 
δημιουργία των στερεοτύπων οφείλεται στους παράγοντες που αναφέραμε 
είναι η παρακάτω: αν τα στερεότυπα παράγονται από άνισες 
κοινωνικές/ομαδικές σχέσεις, τότε παρόμοιες σχέσεις πρέπει να παράγουν 
παρόμοια στερεότυπα, δηλαδή τα στερεότυπα για διάφορες μειονεκτούσες 
ομάδες πρέπει να μοιάζουν διαπολιτισμικά (Jost & Banaji, 2004:307), πράγμα 
που φαίνεται να επιβεβαιώνεται από διάφορες έρευνες (βλ. π.χ. την έρευνα 
των Cuddy, Fiske & Glick [2008] για τη χρήση της θερμότητας και της 
ικανότητας για το χαρακτηρισμό των ομάδων χαμηλού και υψηλού κύρους 
αντίστοιχα). 
 Η συνοχή της ομάδας, μια άλλη σημαντική συνέπεια της 
αποπροσωποποίησης, ορίζεται ως η αμοιβαία έλξη ανάμεσα στα μέλη της 
ενδοομάδας, η θετική στάση προς τα μέλη της ομάδας και η θετική στάση προς 
τον εαυτό, όπως αυτός γίνεται αντιληπτός ως μέλος της ομάδας. Η θετική 
στάση δεν αναφέρεται τόσο στα θετικά συναισθήματα, όσο στις θετικές 
αξιολογήσεις, δηλαδή για τη θεωρία της αυτοκατηγοριοποίησης η θετική 
αξιολόγηση δεν προέρχεται τόσο από την ικανοποίηση αναγκών, την επίτευξη 
στόχων, την παροχή αισθήματος ασφάλειας κ.ο.κ. μέσα στην ομάδα, αλλά 
συμβαίνει η ακόλουθη διαδικασία: τα μέλη της ομάδας και ο εαυτός ως μέλος 
της ομάδας αξιολογούνται θετικά στο βαθμό που γίνονται αντιληπτοί ως 
πρότυπα της αυτοκατηγορίας σε σχέση με την οποία γίνεται η σύγκριση. Με 
άλλα λόγια η αξιολόγηση γίνεται μέσα από τη σύγκριση με την επόμενη πιο 
περιεκτική κατηγορία και ο εαυτός και οι άλλοι αξιολογούνται θετικά στο 
βαθμό που γίνονται αντιληπτοί ως παραδειγματικά μέλη της επόμενης πιο 
περιεκτικής κατηγορίας (Turner, 1985/2010:261). Αυτή η υπόθεση γίνεται πιο 
κατανοητή αν χρησιμοποιήσουμε την έννοια του «ιδανικού εαυτού».  
 Οι αυτοαξιολογήσεις, σε γενικές γραμμές, τείνουν να είναι θετικές. 
Ακόμη και στην περίπτωση που το άτομο ή η ομάδα αξιολογούνται αρνητικά, 
υποκινούνται ψυχολογικές διαδικασίες για την επανόρθωση της ζημιάς που 
έχει γίνει στην αυτοεκτίμηση.  
 Όταν υπάρχει λοιπόν μια σύγκριση ανάμεσα στην ενδοομάδα και την 
εξωομάδα, ακολουθώντας τη γραμμή της αποπροσωποποίησης, τα μέλη της 
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ενδοομάδας θα γίνονται αντιληπτά ως εκφραστές των στερεοτύπων που 
καθορίζουν την ενδοομαδική κατηγορία. Όταν η ενδοομαδική κατηγορία 
αξιολογείται θετικά, αυξάνεται και η αμοιβαία έλξη ανάμεσα στα μέλη. 
Υποθέτουμε λοιπόν ότι «η συνοχή της ομάδας ή η αμοιβαία έλξη ανάμεσα στα 
μέλη της ομάδας είναι μια λειτουργία αμοιβαίας αντιλαμβανόμενης ομοιότητας 
ανάμεσα στον εαυτό και τους άλλους σε σχέση με τα προσδιοριστικά 
χαρακτηριστικά της ενδοομαδικής αυτοκατηγορίας. (…) Η συνοχή της ομάδας 
παράγεται και αυξάνεται από παράγοντες που οδηγούν στο σχηματισμό και τη 
σημαντικότητα των κοινών ενδοομαδικών συμμετοχών» (Turner, 
1985/2010:262).  
 Με παρόμοιο τρόπο κάποια μέλη μέσα στην ομάδα 
(συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού) γίνονται αντιληπτά ως περισσότερο 
ελκυστικά όσο πιο πρότυπα θεωρούνται σε σχέση με άλλα ενδοομαδικά μέλη. 
Η ελκυστικότητα λοιπόν δεν είναι συνεχής και σταθερή, αλλά εξαρτάται από τη 
συμμετοχή στην ενδοομάδα, η οποία «παρέχει το πλαίσιο αναφοράς, τις 
προσδιοριστικές διαστάσεις της ενδοομαδικής συμμετοχής που διατίθενται για 
διομαδική σύγκριση και τους συγκεκριμένους άλλους με τους οποίους το άτομο 
συγκρίνει τον εαυτό του» (Turner, 1985/2010:262-263). 
 Αυτές οι υποθέσεις της θεωρίας της αυτοκατηγοριοποίησης 
απορρίπτουν την ιδέα της ελκυστικής προσωπικότητας και στον αντίποδα 
προτείνουν ότι η αντίληψη της προσωπικότητας ενός ατόμου σ’ ένα δεδομένο 
πλαίσιο, τα διακριτά του προσωπικά χαρακτηριστικά, καθορίζονται από 
διαπροσωπικές συγκρίσεις, που γίνονται πάνω στη βάση διαστάσεων των 
ενδοομαδικών συμμετοχών σχετικές με το χρόνο και το χώρο του κοινωνικού 
πλαισίου αναφοράς (Oakes, 1983/2010:263). Οι άνθρωποι λοιπόν ελκύονται από 
παρόμοιους και «καλύτερους» άλλους: αυτό δεν είναι παράδοξο, καθώς οι 
άλλοι θεωρούνται «καλύτεροι» γιατί είναι παρόμοιοι με τον εαυτό σ’ ένα πιο 
υψηλό επίπεδο αφαίρεσης (Turner, 1985/2010:263). Ο εθνοκεντρισμός ορίζεται 
ως η θετική αξιολόγηση των μελών της ομάδας για την ομάδα ως σύνολο και 
εξηγείται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο εξηγείται η διαπροσωπική 
έλξη, αλλά ένα επίπεδο αυτοκατηγοριοποίησης υψηλότερα. Ο εθνοκεντρισμός 
λοιπόν εξαρτάται από την αντιλαμβανόμενη πρωτοτυπία της ενδοομάδας, 
όταν τη συγκρίνουμε με σχετικές εξωομάδες, σε σχέση με μια σημαντική 
υπερκείμενη αυτοκατηγορία, που παρέχει τη βάση για την ενδοομαδική 
σύγκριση. Άρα ούτε η ελκυστικότητα κάποιας ενδοομάδας είναι συνεχής και 
σταθερή, αλλά «ποικίλλει ανάλογα με την υπερκείμενη αυτοκατηγορία που 
παρέχει το πλαίσιο αναφοράς για διομαδική σύγκριση, της συγκρινόμενες 
διαστάσεις της διομαδικής σύγκρισης που απασχολούνται και τις 
συγκεκριμένες εξωομάδες με τις οποίες συγκρίνεται η ενδοομάδα  (Turner, 
1985/2010:263-264).  
 Ο εθνοκεντρισμός λοιπόν και η συνοχή της ομάδας είναι σαν τις δύο 
πλευρές του ίδιου νομίσματος: ο πρώτος έχει να κάνει με το πώς 
αντιλαμβάνονται τα μέλη της ενδοομάδας την αξία της ομάδας τους, όταν 
συγκρίνονται με άλλες ομάδες, και η δεύτερη έχει να κάνει με την ίδια 
αντίληψη, αλλά πάνω στη βάση της κοινής συμμετοχής στην ομάδα και όχι της 
διομαδικής σύγκρισης (Turner, 1985/2010:264). 
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 Συνοψίζοντας λοιπόν όσα έχουν ειπωθεί μέχρι τώρα για το σχηματισμό 
και τη συνοχή της ομάδας, αυτό που προσέφερε η θεωρία της 
αυτοκατηγοριοποίησης είναι η αντίληψη ότι ούτε η αμοιβαία ικανοποίηση 
αναγκών, ούτε η διαπροσωπική έλξη, ούτε οι κοινές στερήσεις, απογοητεύσεις 
ή και ικανοποιήσεις, ανταμοιβές είναι αναγκαίες συνθήκες για το σχηματισμό 
και διατήρηση της ομάδας. Αντίθετα η συμμετοχή στην ενδοομάδα και 
επομένως η συνοχή της ομάδας εξαρτώνται από το πλαίσιο αναφοράς «και τις 
διαθέσιμες μετα – αντιθέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους σε σχετικές 
διαστάσεις σύγκρισης. (…) Η διαπροσωπική έλξη και η ίδια η αντίληψη της 
προσωπικότητας πηγάζουν από τη συμμετοχή σε ομάδες αναφοράς και επίσης 
ποικίλλουν ανάλογα με το περιεχόμενο των ομάδων αναφοράς» (Turner, 
1985/2010:265). Το σε ποιες ομάδες λοιπόν συμμετέχουμε είναι πολύ 
καθοριστικό για την εικόνα και την αξιολόγηση του εαυτού. Όταν ένα άτομο 
βρίσκεται σε μία ομάδα χαμηλού κύρους, αυτό επιφέρει μεγάλο πλήγμα στην 
αυτοεκτίμησή του, άρα το άτομο, στην περίπτωση που δεν μπορεί να αλλάξει 
ομάδα υπαγωγής, αναμένεται να προβεί σε ενέργειες για να «διορθώσει» την 
κατάσταση αυτή. Τις ενέργειες αυτές συζητάμε στο επόμενο κεφάλαιο.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



- 24 - 

 

2.3. Στρατηγικές διαχείρισης Ταυτότητας  

 Η θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας επισημαίνει τρεις ευρείς τύπους 
στρατηγικών που έχει στη διάθεσή της μια ομάδα που μειονεκτεί σε 
συγκεκριμένες κοινωνικές συγκρίσεις για να βελτιώσει την κοινωνική 
ταυτότητά της.   
1. Ατομική κινητικότητα: στην περίπτωση αυτή το άτομο αποφασίζει να 

απομακρυνθεί από τη χαμηλού κύρους ομάδα και να ενταχθεί σε άλλη με 
ανώτερο κύρος (Tajfel & Turner, 1979/2010:183).  

2. Κοινωνική δημιουργικότητα: στην περίπτωση αυτή τα άτομα παραμένουν 
στην ομάδα χαμηλού κύρους, αλλά ακολουθούν διάφορες στρατηγικές, 
που σκοπό έχουν να βοηθήσουν την ομάδα τους να αυξήσει το κύρος της. 
Οι στρατηγικές αυτές είναι: 

 α) να συγκρίνουν την ομάδα τους με την άλλη ομάδα ως προς ένα άλλο 
πεδίο, ως προς μια άλλη διάσταση, στην οποία να υπερέχουν.  

 β) να αλλάξουν τις αξίες των χαρακτηριστικών που τους αποδίδονται και 
από αρνητικά να τα μετατρέψουν σε θετικά (π.χ. black is beautiful)· 
ωστόσο για να το επιτύχει αυτό χρειάζεται την αποδοχή της θετικής 
επαναξιολόγησης από την ανώτερη ομάδα.  

 γ) να αλλάξουν την ομάδα με την οποία γίνεται η σύγκριση και να 
συγκριθούν με μία ομάδα ως προς την οποία θεωρούν ότι υπερτερούν 
(Tajfel & Turner, 1979/2010:184).  

 δ) να προσπαθήσουν να γίνουν «σαν» την ανώτερη ομάδα, μέσα από τη 
μίμηση κάποιων χαρακτηριστικών τους (Tajfel, 1974/2010:89) 

 Και μ’ αυτές τις στρατηγικές δεν αλλάζει η θέση της υποδεέστερης ομάδας, 
τουλάχιστον αρχικά.  

3. 
 

Κοινωνικός ανταγωνισμός: τα μέλη της υποδεέστερης ομάδας αναζητούν τη 
θετική διάκριση μέσα από την άμεση σύγκρουση και τον ανταγωνισμό με 
την κυρίαρχη ομάδα (Tajfel & Turner, 1979/2010:184; Hogg & Vaughan, 
2005:411-415).  

 Το ερώτημα λοιπόν που μένει προς διερεύνηση είναι κάτω από ποιες 
συνθήκες οι ομάδες θα επιλέξουν τη μία ή την άλλη στρατηγική;  
 Όταν μία ομάδα έχει χαμηλό κύρος, το πρώτο που περιμένουμε είναι τα 
μέλη της να επιδιώξουν να την εγκαταλείψουν ατομικά. Αυτή η στρατηγική, 
επειδή προϋποθέτει την από – ταύτιση με την ομάδα, προκαλεί τη χαλάρωση 
της συνοχής της και μπορεί να οδηγήσει και στη διάλυσή της. Αυτή η 
στρατηγική συμβάλλει στη διατήρηση του συστήματος αφενός επειδή δεν 
θέτει υπό αμφισβήτηση τις υπάρχουσες κοινωνικές σχέσεις, αλλά και με έναν 
άλλο τρόπο: όταν επιτρέπεται σε ένα μικρό αριθμό ατόμων η είσοδος σε μία 
ανώτερη ομάδα, δημιουργείται η εντύπωση ότι υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη 
και επιτυγχάνεται η δικαιολόγηση του συστήματος και η πίστη στη δικαιοσύνη 
των κοινωνικών σχέσεων. Το φαινόμενο αυτό έχει οριστεί ως «tokenism» και 
από πειράματα που έχουν γίνει έχει φανεί ότι όπου υπάρχουν τέτοιες 
συνθήκες, τα άτομα της μειονεκτούσας ομάδας τείνουν να συμπεριφέρονται 
σα να ήταν ελεύθερη η μετακίνησή τους στην ισχυρή ομάδα, όσο ελάχιστος ή 
και ασήμαντος να είναι  ο αριθμός των ατόμων που καταφέρνουν να 
ενταχθούν σε ανώτερη ομάδα (Wright, 2001). Με άλλα λόγια αυτή η συνθήκη 
μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι κυρίαρχες ομάδες 
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μπορούν να διατηρήσουν τις σχέσεις εξουσίας που τους εξασφαλίζουν το 
υψηλό τους κύρος (Wright, 2001:223-253).  
 Οι Wright, Taylor και Moghaddam (1990) εισάγουν ένα καινούριο 
παράγοντα που επηρεάζει το ποια στρατηγική θα επιλεχθεί από την ομάδα που 
βρίσκεται σε υποδεέστερη θέση: αφού διαπιστώνουν και αυτοί ότι η δομή των 
σχέσεων (σταθερή/ασταθής, νομιμοποιημένη/μη νομιμοποιημένη) ανάμεσα 
στις ομάδες επηρεάζει το ποια στρατηγική θα επιλέξει η ομάδα χαμηλού 
κύρους και αφού διαπιστώνουν ότι η συνθήκη του «tokenism» εμφανίστηκε και 
στα δικά τους πειράματα, βλέπουν ότι σημαντικό ρόλο για την επιλογή 
στρατηγικής είναι το πόσο κοντά θεωρούν τα μέλη της ομάδας χαμηλού 
κύρους ότι βρίσκονται στο να γίνουν αποδεκτά και να ενταχθούν στην 
κυρίαρχη ομάδα: αυτοί που πίστευαν ότι είναι κοντά στο να ενταχθούν 
προτίμησαν την ατομική διαμαρτυρία ενώ αυτοί που βρίσκονταν μακριά απ’ 
την πιθανότητα να ενταχθούν έτειναν περισσότερο να αποδέχονται τη θέση 
τους. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι όταν τα υποκείμενα του πειράματος 
πληροφορήθηκαν ότι οι όροι για να εισαχθούν στην ομάδα υψηλού κύρους 
άλλαξαν αυθαίρετα και ότι με τα παλιά κριτήρια θα γινόντουσαν δεκτοί αλλά 
με τα καινούρια όχι, αυτοί που θεωρούσαν ότι ήταν κοντά στην εισαγωγή ήταν 
πιο πιθανό να δράσουν ενάντια στους κοινωνικούς κανόνες.  
 Οι Ellemers, Spears και Doosje (2002) εκτός από τον παράγοντα του 
πλαισίου στο οποίο συμβαίνει η αλληλόδραση, εισάγουν στη μελέτη τους τον 
παράγοντα της ταύτισης με την ομάδα και εξετάζουν το πώς αυτός επηρεάζει 
τις στρατηγικές των μελών της ομάδας σε διάφορες συνθήκες (χαμηλή / υψηλή 
ταύτιση και έλλειψη απειλής, χαμηλή / υψηλή ταύτιση και απειλή προς το 
άτομο, χαμηλή / υψηλή ταύτιση και απειλή προς την ομάδα).  
 Όλα τα παραπάνω μας δείχνουν το πόσο σημαντική είναι η αντίληψη 
που έχουν οι άνθρωποι για τη θέση τους στην κοινωνία και για τις δυνατότητες 
βελτίωσής της, το πόσο σημαντικό είναι το προσωπικό βίωμα της αδικίας 
(Wright et al. 1990:1002)  και πόσο καθοριστική είναι η αντίληψη αυτή για την 
κοινωνική δράση. Με άλλα λόγια, η κοινωνική δράση μερικές φορές φαίνεται 
να καθορίζεται περισσότερο από τις πεποιθήσεις των ατόμων και λιγότερο από 
τις αντικειμενικές συνθήκες μέσα στις οποίες ζουν (Haslam, Ellemers, Reicher, 
Raynolds & Schmitt, 2010:346).  
 Τα άτομα που προέρχονται από ομάδες που βρίσκονται σε μειονεκτική 
θέση και καταφέρνουν να επιτύχουν και να ανέλθουν στο χώρο των 
κυρίαρχων ομάδων δεν συμβάλλουν, όπως θα ήταν αναμενόμενο, στην άνοδο 
του κύρους της ομάδας προέλευσής τους και για τους λόγους που αναφέραμε 
παραπάνω και για έναν ακόμη: και τα ίδια τα άτομα δείχνουν να θεωρούν τους 
εαυτούς τους μη – αντιπροσωπευτικά δείγματα της ομάδας προέλευσής τους 
και να διατηρούν τις προκαταλήψεις και στερεότυπα που υπάρχουν για αυτήν. 
Έτσι συμβάλουν με διπλό τρόπο στην καθήλωση της υποδεέστερης ομάδας 
προέλευσής τους στη χαμηλή της θέση, καθώς αφενός συμβάλουν στο να 
δημιουργείται και να διατηρείται η εντύπωση ότι οι κοινωνικές σχέσεις που 
καθορίζουν την κατωτερότητα της παλιάς τους ομάδας είναι δίκαιες και 
σωστές και αφετέρου συμβάλλουν στη διατήρηση των στερεοτύπων, με το να 
θεωρούν τους εαυτούς τους ως μη – αντιπροσωπευτικά δείγματά της, καθώς η 
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γνώμη τους φαίνεται να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και κύρος, εφόσον προέρχεται 
«εκ των έσω» (Ellemers, 2001:205-220).  
 Οι στρατηγικές της κοινωνικής δημιουργικότητας μπορεί μεν να 
μειώνουν την κοινωνική σύγκρουση και να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση της 
ομάδας με χαμηλότερο κύρος, αλλά συμβάλλουν και αυτές στη διατήρηση της 
υπάρχουσας κατάστασης, είτε μειώνοντας τη συνοχή και την αλληλεγγύη της 
υποδεέστερης ομάδας, είτε αποσιωπώντας την ανάγκη σύγκρουσης, είτε 
μεταφέροντας τον ανταγωνισμό σε άλλες, επίσης χαμηλού κύρους ομάδες. 
Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η στρατηγική της κοινωνικής σύγκρουσης 
χρησιμοποιείται όταν από τη μία πλευρά διατηρείται η ταύτιση των 
υποκειμένων με την χαμηλού κύρους ομάδα τους και απ’ την άλλη η κυρίαρχη 
ομάδα γίνεται αντιληπτή ως συγκρίσιμη (Tajfel & Turner, 1979/2010:185).  
 Η διαφορά κύρους ανάμεσα στις ομάδες διατηρεί το νόημά της όταν 
θεωρείται ότι μπορεί να ανατραπεί. Πάνω στη βάση αυτή υπάρχει η διάκριση 
ανάμεσα σε ασφαλείς ή ανασφαλείς συγκρίσεις και ακολούθως ανάμεσα σε 
ασφαλείς ή ανασφαλείς κοινωνικές ταυτότητες και σχέσεις. Ασφαλής είναι η 
σύγκριση, η κοινωνική ταυτότητα ή η σχέση η οποία θεωρείται ότι δεν μπορεί 
να ανατραπεί, κάτι που είναι εξαιρετικά σπάνιο να βρεθεί στον πραγματικό 
κόσμο, όπου ακόμα κι όταν υπάρχει συναίνεση για την ανώτερη θέση μιας 
ομάδας, ακόμα κι όταν η θέση της είναι νομιμοποιημένη, αυτή πρέπει να 
αγωνίζεται για να διατηρεί την ανωτερότητά της και να επανανομιμοποιεί τη 
θέση της συνέχεια (μέσα από σύμβολα, τελετές κ.λ.π.). Ανασφαλής γίνεται η 
σύγκριση, η κοινωνική ταυτότητα ή η σχέση όταν η υπάρχουσα κοινωνική 
κατάσταση αρχίζει να αμφισβητείται, όταν οι σχέσεις παύουν να θεωρούνται 
αμετάβλητες και μέρος της φυσικής τάξης πραγμάτων, όταν η νομιμότητα 
αμφισβητείται (Tajfel, 1974/2010:86; Tajfel & Turner, 1979/2010:186).  
 Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορούμε να υποθέσουμε 
ότι η πρώτη στρατηγική που αναμένεται να χρησιμοποιήσουν οι κρατούμενοι, 
ως άτομα που ανήκουν σε μια ομάδα εξαιρετικά χαμηλού κύρους, είναι αυτή 
της ατομικής κινητικότητας, καθώς στην ουσία αυτό συνιστά η αποφυλάκιση· 
το καθεστώς της φυλάκισης έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια και το πέρας 
της είναι γνωστό στους κρατουμένους. Με την αποφυλάκιση επιτυγχάνεται η 
έξοδος από τη στιγματισμένη κοινωνική ομάδα, τουλάχιστον στο βαθμό που 
το επιτρέπει το στίγμα που την ακολουθεί. Η ατομική κινητικότητα μπορεί να 
εκφραστεί και σε φαντασιακό επίπεδο, σε επίπεδο δηλαδή άρνησης της 
πραγματικότητας (π.χ. εγώ βρίσκομαι άδικα στη φυλακή, με κατηγόρησαν για 
άλλο λόγο και όχι επειδή διέπραξα κάποιο αδίκημα κ.λ.π.).  
  Όσον αφορά στις στρατηγικές κοινωνικής δημιουργικότητας, οι 
κρατούμενοι αναμένονται να συγκρίνουν την ομάδα στην οποία ανήκουν με 
άλλες ομάδες ως προς άλλα χαρακτηριστικά, όπως αυτό του σεβασμού ή ως 
προς στοιχεία που τονίζουν τον ανδρισμό τους (λόγος τιμής, προάσπιση της 
τιμής ή της αξιοπρέπειας κάποιου μέλους της οικογένειάς τους κ.λ.π.) ή να 
αλλάξουν την ομάδα με την οποία γίνεται η σύγκριση και να συγκριθούν με 
άτομα που έχουν διαπράξει άλλου είδους αδικήματα, που θεωρούνται πιο 
ειδεχθή (π.χ. οι ληστές τραπεζών συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους κλέφτες 
και θεωρούν ότι προκαλούν μικρότερη βλάβη, καθώς δεν βλάπτουν πολίτες και 
οικογένειες αλλά επιχειρήσεις, που είναι πιο απρόσωπες, ή με τους βιαστές, μια 



- 27 - 

 

ιδιαίτερα απαξιωμένη ομάδα κρατουμένων· οι άνθρωποι που έχουν διαπράξει 
ανθρωποκτονία την παρουσιάζουν σαν ηρωική πράξη και αντλούν θετική 
ταυτότητα συγκρίνοντας τον εαυτό τους με τους ληστές ή τους βιαστές κ.ο.κ.). 
Ωστόσο δεν αναμένεται να επιδιώξουν να αλλάξουν τις αξίες των 
χαρακτηριστικών που τους αποδίδονται και από αρνητικά να τα μετατρέψουν 
σε θετικά, καθώς η ομάδα στην οποία εντάσσονται είναι ιδιαίτερα απαξιωμένη 
και για να λειτουργήσει η στρατηγική αυτή θα πρέπει να έρθουν σε αντίθεση με 
αντιλήψεις που είναι θεσμοθετημένες και ισχυρές μέσα στην κοινωνία.  
 Η στρατηγική του κοινωνικού ανταγωνισμού στην περίπτωση των 
κρατουμένων μπορεί να εκφραστεί με στάσεις μέσα στη φυλακή, απεργίες 
πείνας κ.λ.π. Ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση οι κρατούμενοι δεν 
επιδιώκουν τόσο την αλλαγή της θέσης ή του κύρους της ομάδας στην οποία 
εντάσσονται· συνήθως ζητούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και πιο γρήγορη 
έξοδο απ’ την ομάδα υπαγωγής, δηλαδή πιο σύντομη αποφυλάκιση.  
 
2.4. Ταυτότητες και δράση 
 Όπως έχουμε δει λοιπόν μέχρι στιγμής, για τη θεωρία της κοινωνικής 
ταυτότητας και τη θεωρία της αυτοκατηγοριοποίησης ο κοινωνικός κόσμος 
χωρίζεται σε κατηγορίες, και οι κατηγορίες αυτές επιβάλλουν, κατά κάποιο 
τρόπο, το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν οι ομάδες και τα 
χαρακτηριστικά των ομάδων αυτών.  Η κάθε κοινωνία περιέχει ένα ρεπερτόριο 
ταυτοτήτων, το οποίο είναι διαθέσιμο για τα μέλη της. Η κοινωνία όχι μόνο 
ορίζει, αλλά και δημιουργεί την ψυχολογική πραγματικότητα. «Το άτομο 
συλλαμβάνει τον εαυτό του μέσα στην κοινωνία – δηλαδή αναγνωρίζει την 
ταυτότητά του με κοινωνικά καθορισμένους όρους και αυτοί οι ορισμοί 
γίνονται πραγματικότητα καθώς ζει μέσα στην κοινωνία» (Berger, 
1966/2010:80). Οι Reicher και Hopkins εστιάζουν στην προβολή των κοινωνικών 
και ιστορικών συνθηκών μέσα στις οποίες δημιουργήθηκαν οι κοινωνικές 
κατηγορίες, εισάγουν δηλαδή τον παράγοντα ιστορία στη μελέτη των ομάδων, 
γιατί θεωρούν ότι όταν αυτός παραβλέπεται η κοινωνική πραγματικότητα 
παρουσιάζεται ως φυσική, αιώνια και αμετάβλητη και με αυτό τον τρόπο 
δικαιολογείται, νομιμοποιείται και διατηρείται.  

Οι Reicher & Hopkins (2001) ξεκινούν το επιχείρημά τους με τη 
διαπίστωση ότι οι τρόποι με τους οποίους ορίζονται τα όρια της κατηγορίας 
καθορίζουν τελικά το ποιοι θα συμπεριληφθούν σε αυτή και ποιοι θα δράσουν 
μαζί, ο τρόπος με τον οποίο ορίζεται το πρότυπο της κατηγορίας θα καθορίσει 
το ποιος είναι σε θέση να εκπροσωπήσει την κατηγορία και ο τρόπος με τον 
οποίο ορίζονται τα νοήματα που συνδέονται με την κατηγορία καθορίζουν 
ποιοι τρόποι δράσης θα θεωρηθούν αποδεκτοί ή απαράδεκτοι. Με δυο λόγια, ο 
τρόπος με τον οποίο θα οριστεί η κατηγορία θα καθορίσει το πόσο μεγάλη θα 
είναι, το τι έκταση θα λάβει, τα πρότυπα της κατηγορίας θα καθορίσουν την 
ηγεσία των συλλογικών κινητοποιήσεων και το περιεχόμενο της κατηγορίας θα 
καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα κινητοποιηθούν και θα δράσουν τα μέλη 
της (Reicher & Hopkins, 2001:387).  
 Με άλλα λόγια, αυτοί που επιθυμούν να επηρεάσουν τις κινητοποιήσεις 
των μαζών, το κάνουν δίνοντας ορισμούς για κατηγορίες, ορίζοντας και 
σχηματίζοντας την κοινωνική ταυτότητα. Η ταυτότητα γίνεται αντικείμενο 
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πολιτικών χειρισμών, για να επιτευχθούν διάφοροι στόχοι (Reicher & Hopkins, 
2001:387). Η ταυτότητα που κατασκευάζεται πρέπει όμως να γίνει πιστευτή, να 
παρουσιαστεί ως «αληθινή».  

Αυτό επιτυγχάνεται με τρεις κυρίως τρόπους: με τη φυσικοποίηση, την 
αιωνιοποίηση και την ψυχολογικοποίηση: στην πρώτη περίπτωση 
αντιμετωπίζουμε τα γεγονότα σαν αναπόφευκτο αποτέλεσμα φυσικών 
χαρακτηριστικών, στη δεύτερη προσπαθούμε να παρουσιάσουμε μια 
κατάσταση σαν αιώνια, αμετάβλητη, σταθερή στο πέρασμα των αιώνων και 
στην τρίτη, στο μέτρο που αφορά την κοινωνική ταυτότητα, θεωρούμε «ότι 
υπάρχουν συγκεκριμένες, έμφυτες πλευρές της συλλογικής ταυτότητας που 
προέρχονται από έμφυτες πλευρές της ανθρώπινης ψυχής» (Reicher & Hopkins, 
2001:392). 

Σύμφωνα με τους Reicher και Hopkins (2001), η κοινωνική ψυχολογία 
φαίνεται σε μεγάλο βαθμό να πέφτει στις παραπάνω παγίδες, στο βαθμό που 
δεν εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο προέκυψαν οι διακρίσεις και οι 
διαχωρισμοί στην κοινωνία, αλλά τα αποτελέσματα του χωρισμού αυτού, 
καθώς στην έρευνα για τις διομαδικές σχέσεις, οι ομάδες και οι κατηγορίες και 
το πώς αυτές σχηματίζονται δεν συζητούνται αλλά θεωρούνται αυτονόητες: 
«οι μαύροι ενάντια στους λευκούς, οι γυναίκες ενάντια στους άντρες, οι 
καθολικοί ενάντια στους προτεστάντες κ.λ.π.» (Reicher & Hopkins, 2001:394). Η 
έρευνα για τα στερεότυπα προϋποθέτει τις κατηγορίες που 
στερεοτυποποιούνται: οι ερευνητές έχουν επιλέξει κάποιες ομάδες που 
θεωρούν  ότι είναι αντικείμενα της διαδικασίας δημιουργίας στερεοτύπων, που 
αναμένουν να αντιμετωπιστούν στερεοτυπικά και διερευνούν τη σχέση των 
συμμετεχόντων στην έρευνα πάνω στις κατηγορίες που οι ίδιοι εξ αρχής έχουν 
επιλέξει. Η έμφαση δίνεται «στο μονοπάτι από την κοινωνική πραγματικότητα 
προς την κοινωνική κατηγοριοποίηση· το μονοπάτι από την κοινωνική 
κατηγοριοποίηση προς την κοινωνική πραγματικότητα, παρόλο που 
αναγνωρίζεται στη θεωρία, έχει εξαιρεθεί τελείως στην πρακτική» (Reicher & 
Hopkins, 2001:397). Αυτό έχει ως συνέπεια την παράδοση αυτού του μεγάλου 
μέρους της κοινωνικής ταυτότητας στα χέρια αυτών που επιθυμούν και 
επιδιώκουν τη χειραγώγηση των κοινωνικών ομάδων για να επιτευχθεί η 
δικαιολόγηση και η διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης και των 
υπαρχουσών σχέσεων εξουσίας.  

Τι προτείνουν λοιπόν; Ο παραδοσιακός τρόπος με τον οποίο ορίζονται οι 
κατηγορίες είναι σα λίστα με χαρακτηριστικά. Ωστόσο αυτό μπορεί να είναι 
παραπλανητικό, καθώς οι ίδιοι όροι χρησιμοποιούνται με διαφορετικό τρόπο 
στα διάφορα περιεχόμενα και για άλλους κάθε φορά λόγους (Reicher & 
Hopkins, 2001:398). Αυτό που προτείνουν είναι να ιδωθούν οι κοινωνικές 
κατηγορίες ως μοντέλα που δείχνουν τη θέση ενός ατόμου μέσα σ’ ένα 
σύστημα κοινωνικών σχέσεων, αλλά και τους τρόπους δράσης που είναι 
διαθέσιμοι και θεωρούνται κατάλληλοι για τη θέση αυτή τη δεδομένη χρονική 
στιγμή. Δηλαδή οι κατηγορίες «έχουν μία ηθική όπως επίσης και μια πρακτική 
διάσταση» (Reicher & Hopkins, 2001:398). Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για την 
ταυτότητα: «απ’ τη μία πλευρά μας δίνει τις αξίες με βάση τις οποίες μπορούμε 
να καθορίσουμε τι είδους σκοπούς / αποτελέσματα ψάχνουμε να φέρουμε 
στην επιφάνεια. Από την άλλη μας παρέχει ένα μοντέλο, με βάση το οποίο 
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μπορούμε να καθορίσουμε  τι είδους δράσεις είναι πιο ταιριαστές για να 
πετύχουμε εκείνους τους σκοπούς / αποτελέσματα. Με μια λέξη, η κοινωνική 
ταυτότητα είναι θεμελιώδης και για τους σκοπούς και για τα μέσα σύμφωνα με 
τα οποία οργανώνεται η ανθρώπινη συλλογική δράση» (Reicher & Hopkins, 
2001:399). Στο πλαίσιο της φυλακής, για παράδειγμα, ο ορισμός της ταυτότητας 
του κρατουμένου, ορίζει και τους τρόπους με τους οποίους αναμένεται αυτός 
να συμπεριφερθεί· ένας κρατούμενος ο οποίος χαρακτηρίζεται ως «έμπιστος» 
και προβάλλει αυτή την ταυτότητα, αναμένεται να επιδεικνύει και μια 
συγκεκριμένη συμπεριφορά, η οποία να συνάδει με το ρόλο του (λ.χ. να 
λαμβάνει τακτικές άδειες και να τηρεί τους όρους αυτών, να έχει συχνή και 
ομαλή επαφή με τα μέλη του προσωπικού της φυλακής, να δέχεται τις εντολές 
που του δίνονται κ.λ.π.).  

Όταν αναφερόμαστε στο πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα η κοινωνική 
δράση και στους περιορισμούς που αυτό θέτει, δεν εννοούμε ότι το πλαίσιο 
είναι ένα παθητικό έδαφος πάνω στο οποίο λειτουργούν οι άνθρωποι ούτε ότι 
οι άνθρωποι είναι μαριονέτες που καθορίζονται αποκλειστικά από το 
περιεχόμενο του πλαισίου πάνω στο οποίο δρουν. «Η σχέση ανάμεσα στον 
εαυτό και το περιεχόμενο δεν είναι μεταξύ διαφορετικών τάξεων της 
πραγματικότητας, αλλά είναι μάλλον η δυναμική σχέση ανάμεσα σε 
διαφορετικές υποκειμενικότητες και στις πρακτικές που πηγάζουν από αυτές, 
καθώς διανέμονται στο χώρο και στο χρόνο. Επομένως, οι αυτοκατηγορίες μου 
σχηματίζουν δράσεις που συναπαρτίζουν το περιεχόμενο μέσα στο οποίο οι 
άλλοι δρουν και τότε, ακολούθως, σχηματίζουν το περιεχόμενο μέσα στο 
οποίο εγώ δρω. Η βάση πάνω στην οποία το περιεχόμενο και η 
κατηγοριοποίηση συγκροτούν αμοιβαία το ένα το άλλο, είναι ότι είναι 
διαφορετικές στιγμές σε μια μοναδική εξελισσόμενη διαδικασία αλληλόδρασης. 
Δηλαδή, η σχέση περιεχομένου – κατηγορίας μπορεί να γίνει κατανοητή 
μονάχα αν περιληφθεί μια ιστορική διάσταση στην ανάλυση» (Reicher & 
Hopkins, 2001:399). Αν δεν μπει η διάσταση του χρόνου, τότε αναπόφευκτα 
ευνοείται η μία πλευρά της σχέσης εις βάρος της άλλης.  

Όταν οι κοινωνικές κατηγορίες κατανοούνται χωρίς την ιστορική τους 
διάσταση, τότε γίνονται ένα πολύ ισχυρό εργαλείο που προστατεύει τις 
υπάρχουσες κοινωνικές σχέσεις και που επιτίθεται σε κάθε προσπάθεια και 
κίνηση για να δημιουργηθούν εναλλακτικές κοινωνικές σχέσεις (Reicher & 
Hopkins, 2001:402). 

Έχοντας λοιπόν προσεγγίσει την ιστορική εξέλιξη του θεσμού της 
φυλακής μέσα από το έργο του M. Foucault, όπου γίνεται κατανοητό ότι ο 
θεσμός της φυλακής δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε με το πέρασμα στον 
καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής ως ένας τρόπος χειραγώγησης και ελέγχου 
της εργατικής κυρίως τάξης, έχοντας μιλήσει για την αλλαγή στην ταυτότητα 
που επιδιώκεται στη φυλακή και στα ολοπαγή ιδρύματα γενικότερα, μέσα απ’ 
το έργο του E. Goffman, και έχοντας αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο τα 
άτομα στα οποία επιβάλλεται μια ταυτότητα προσπαθούν να τη διαχειριστούν, 
μέσα απ’ τις θεωρίες της κοινωνικής ταυτότητας και της 
αυτοκατηγοριοποίησης, ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος της εργασίας μας και 
με βάση τον θεωρητικό αυτό προσανατολισμό προχωράμε στην παρουσίαση 
της έρευνάς μας.  
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1. Σκοπός και ερωτήματα της έρευνας 
 Η παρούσα έρευνα εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους οι 
κρατούμενοι διαχειρίζονται την ταυτότητά τους, μία από τις πιο 
στιγματισμένες και απαξιωμένες ταυτότητες που υπάρχουν στο δικό μας 
κοινωνικό σύστημα.  Ακολουθώντας τη θεωρία των Tajfel και Turner, θεωρούμε 
ότι αν οι κρατούμενοι αισθάνονται ότι τα όρια της ομάδας τους είναι 
διαπερατά, θα προτιμήσουν στρατηγικές ατομικής κινητικότητας, αν τα 
θεωρούν μη – διαπερατά αλλά νομιμοποιημένα θα προτιμήσουν στρατηγικές 
κοινωνικής δημιουργικότητας, ενώ αν τα θεωρούν μη – διαπερατά και μη – 
νομιμοποιημένα υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να στραφούν σε στρατηγικές 
κοινωνικής αλλαγής. Οι στρατηγικές διαχείρισης της κοινωνικής ταυτότητας 
που χρησιμοποιούν οι κρατούμενοι μας ενδιαφέρουν εδώ σε σχέση με δύο 
κεντρικές έννοιες που εισηγείται η θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας, τη 
νομιμότητα και τη διαπερατότητα. Το ενδιαφέρον αυτό οφείλεται σε δύο 
λόγους: Ο πρώτος λόγος αφορά στις αντιφάσεις που υπάρχουν στις έννοιες 
αυτές: όσον αφορά στη νομιμότητα, ο θεσμός της φυλακής έχει δεχτεί σφοδρή 
κριτική από την αρχή της λειτουργίας του και μέχρι και σήμερα όσον αφορά 
στο κατά πόσο μπορεί να επιτελέσει και επιτελεί τη λειτουργία για την οποία 
έχει δημιουργηθεί (Foucault, 1976), και παρόλο που είναι προφανώς ένας 
αποτυχημένος θεσμός σε σχέση με τους στόχους που εξυπηρετεί, εξακολουθεί 
να υπάρχει χωρίς να χάνει τη νομιμοποίησή του. Όσον αφορά στη 
διαπερατότητα, η αντίφαση βρίσκεται στο ότι ενώ θεωρητικά είναι δεδομένη, 
δηλαδή ενώ όταν κάποιος αποφυλακίζεται θεωρητικά απαλλάσσεται από τη 
συγκεκριμένη ταυτότητα, στην πραγματικότητα, λόγω του στίγματος που 
αυτή φέρει, τον ακολουθεί ακόμα και για ολόκληρη τη ζωή του και παρόλο που 
είναι μια ταυτότητα ή ένα στίγμα που είναι εύκολο να το αποκρύψουμε, που 
δεν είναι ορατό, η αποκάλυψή της αναμένεται να φέρει τεράστιο πλήγμα στην 
αξιοπιστία και το κύρος του ατόμου.  
 Ο δεύτερος λόγος είναι θεωρητικός: όπως είδαμε στο προηγούμενο 
μέρος της εργασίας, σύμφωνα με τους Tajfel και Turner (1979/2010) η 
νομιμότητα/διαπερατότητα λειτουργούν ως ανεξάρτητες μεταβλητές, οι οποίες 
καθορίζουν το ποια στρατηγική θα ακολουθήσει η ομάδα χαμηλού κύρους για 
να φωτίσει θετικά την κοινωνική της ταυτότητα ή για να αλλάξει θέση. Όπως 
προκύπτει όμως από την οπτική που εισάγουν οι Reicher και Hopkins (2001), θα 
μπορούσαμε να τις δούμε και αυτές ως στρατηγικές, οι οποίες 
χρησιμοποιούνται τόσο απ’ αυτούς που κατασκευάζουν ταυτότητες όσο και 
από τα άτομα που ανήκουν σε συγκεκριμένες ομάδες για να διατηρήσουν το 
υπάρχον σύστημα σχέσεων ή για να αποδώσουν θετικό νόημα σε μία 
στιγματισμένη ή αρνητικά φορτισμένη ταυτότητα.  
 Για να έχουμε μια ένδειξη σχετικά με το τι από τα δύο συμβαίνει, 
χρησιμοποιήσαμε την έννοια του συλλογικού εαυτού, όπως αυτός προβάλλεται 
στο μέλλον, δηλαδή προσπαθήσαμε να δούμε ποια χαρακτηριστικά πιστεύουν 
οι κρατούμενοι που ρωτήθηκαν ότι θα τους περιγράφουν όταν πλέον θα έχουν 
αποφυλακιστεί, όταν δηλαδή δεν θα ανήκουν στη στιγματισμένη και  
μειονεκτικής θέσης ομάδα και σε ποιες ομάδες πιστεύουν ή ελπίζουν ότι θα 
είναι ενταγμένοι.  
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2. Μέθοδος 
 Προκειμένου να αναδειχθεί η συνθετότητα των τρόπων με τους οποίους 
διαχειρίζονται οι κρατούμενοι την ταυτότητά τους, η μεθοδολογική 
προσέγγιση της εργασίας είναι ερμηνευτική και εστιάζει στα  «νοήματα που 
αποδίδουν τα υποκείμενα στη δική τους συμπεριφορά και στη συμπεριφορά 
των άλλων» (Κυριαζή, 1999:31). Η συλλογή του υλικού έγινε με ημιδομημένες 
συνεντεύξεις, ώστε να δούμε πώς αντιλαμβάνονται οι κρατούμενοι την 
ταυτότητά τους, πώς την παρουσιάζουν και πώς τη διαχειρίζονται, δίνοντάς 
τους περισσότερες δυνατότητες να παρουσιάσουν τον εαυτό τους, να 
δικαιολογήσουν τις πράξεις τους και να εκφράσουν τα κίνητρά τους. Οι 
συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στο αγροτικό κατάστημα κράτησης Αγιάς, 
κοντά στα Χανιά.   
 Όταν χρησιμοποιούνται τέτοιες μέθοδοι έρευνας, τίθεται πάντα ένα 
ζήτημα εγκυρότητας, του κατά πόσο δηλαδή τα συμπεράσματα που εξάγονται 
από την έρευνα είναι έγκυρα ή όχι, κατά πόσο δηλαδή μπορεί ο ερευνητής να 
μην παρεμβαίνει στις ερμηνείες που δίνουν οι ερωτώμενοι, να μην τις επηρεάζει 
και να μην τους επιβάλλει τη δική του ερμηνεία και πραγματικότητα. Κατά τη 
γνώμη μου κάτι τέτοιο αγγίζει τα όρια του αδύνατου, για πολλούς λόγους (ο 
κάθε ερευνητής έχει το δικό του σύστημα αντιλήψεων, τα δικά του 
συμφέροντα και προσδοκίες, τις δικές του προκαταλήψεις κ.ο.κ.) και κυρίως 
εφόσον η φυσική παρουσία και μόνο του ερευνητή είναι ικανή να επηρεάσει 
τους ερωτώμενους (βλ. ενδεικτικά Habermas, 1965/1996, Reicher & Hopkins, 
2001). Αυτό ωστόσο δεν θα πρέπει να μας αποθαρρύνει από την προσπάθεια 
περιορισμού και ελέγχου αυτών των στοιχείων. 
 Από τη μία πλευρά ξεκινάμε έχοντας υπ’ όψιν μας ότι σχετικότητα δε 
σημαίνει σχετικισμός (Antaki & Widdicombe, 1998) και απ’ την άλλη 
προσπαθούμε κατά την έρευνά μας να έχουμε σαφώς διατυπωμένα και 
κατανοητά ερωτήματα και να δίνουμε όλες τις απαραίτητες εξηγήσεις και 
διευκρινίσεις στις ερωτήσεις που μας απευθύνουν οι ερωτώμενοι. Όσον αφορά 
στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας, έγινε πολύ μεγάλη 
προσπάθεια οι κατηγορίες (τα free nodes και τα tree nodes, για τα οποία θα 
μιλήσουμε παρακάτω) να χτίζονται πάνω σε και με βάση το λόγο των 
κρατουμένων (Κυριαζή, 1999:32 – 35).  
  
 2.1. Το αγροτικό κατάστημα κράτησης Αγιάς.  
 Το αγροτικό κατάστημα κράτησης Αγιάς βρίσκεται 10 περίπου 
χιλιόμετρα έξω από τα Χανιά, σε κατοικημένη περιοχή. Χτίστηκε το 1930, όταν 
πρωθυπουργός της Ελλάδας ήταν ο Ελ. Βενιζέλος, και από την αρχή ήταν 
αγροτικό, δηλαδή επιτρεπόταν στους κρατούμενους να εργάζονται για να 
συντομεύσουν την ποινή τους. Το 1941 καταλήφθηκε από τους Γερμανούς και 
χρησιμοποιήθηκε για να κρατούνται όσοι προέβαλαν αντίσταση και κατά τη 
διάρκεια της γερμανικής κατοχής έγιναν πολλές εκτελέσεις και μέσα στο χώρο 
της φυλακής και σε εξωτερικό χώρο, κοντά στο μαντρί, όπου σήμερα υπάρχει 
μνημείο  (Χαρωνίτης – Δρουδάκης, 1990:43-45).   
 Ο εσωτερικός χώρος της φυλακής είναι περίπου 150 στρέμματα, ενώ η 
συνολική της έκταση (τα χωράφια που καλλιεργούνται και οι εξωτερικές της 
μονάδες όπου βρίσκονται το μαντρί και το πτηνοτροφείο) είναι περίπου 600 
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στρέμματα. Η φυλακή μοιάζει κατά κάποιο τρόπο, με επιβίωμα φυλακής του 
«παλαιού καθεστώτος» (Foucault, 1976:157-173): στον εξωτερικό χώρο στο πλάι 
της φυλακής υπάρχουν σπίτια, στα οποία μένουν κάποιο υπάλληλοι με τις 
οικογένειές τους και στη βόρεια πλευρά της φυλακής υπάρχει οικία για το 
διευθυντή και το γεωπόνο. Στα 300 μέτρα νότια της φυλακής βρίσκεται το 
κτιριακό συγκρότημα του πτηνοτροφείου, όπου υπάρχουν αγελάδες, 
γουρούνια και κοτόπουλα και 2 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της φυλακής βρίσκεται 
το μαντρί, όπου υπάρχει το κοπάδι με τα πρόβατα και τα κατσίκια. Οι 
κρατούμενοι που φροντίζουν τα ζώα μένουν στις εξωτερικές εγκαταστάσεις 
και ζουν σε συνθήκες ημιελεύθερης διαβίωσης, καθώς υπάρχει ένας μόνο 
φύλακας και για τα δύο πόστα, ο οποίος πηγαινοέρχεται. Στο εσωτερικό τμήμα 
της φυλακής, εκτός απ’ τα γραφεία και τους κοιτώνες όπου κοιμούνται οι 
κρατούμενοι, υπάρχουν φούρνος, ζαχαροπλαστείο, μαγειρείο, συνεργείο, 
πλυντήριο, βιβλιοθήκη, καφενείο για τους κρατουμένους και καφενείο για τους 
υπαλλήλους, αποθήκη, καντίνα και μία εκκλησία, του Αγίου Ελευθερίου. Οι 
κρατούμενοι μένουν σε θαλάμους (όπου ζουν έξι με οκτώ άτομα μαζί) ή σε 
κελιά ( όπου μένουν μόνοι τους ή με κάποιον συγκάτοικο). Το πόσα άτομα 
διαμένουν στους θαλάμους και τα κελιά εξαρτάται από το πόσοι είναι οι 
κρατούμενοι στη φυλακή τη συγκεκριμένη περίοδο: υπάρχουν περίοδοι όπου 
οι κρατούμενοι της φυλακής φτάνουν τους 350 και υπάρχουν περίοδοι όπου 
είναι 60 – 80. Σε γενικές γραμμές οι αγροτικές φυλακές δεν αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα υπερπληθυσμού και έλλειψης χώρου. Στον προαύλιο χώρο της 
φυλακής υπάρχουν γήπεδο ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ και τένις. Επίσης 
υπάρχει μία αίθουσα εκδηλώσεων, γυμναστήριο και μια αίθουσα που 
χρησιμοποιείται για τα εκπαιδευτικά προγράμματα.  
 Η διαφορά της αγροτικής φυλακής από τη δικαστική ή την κλειστή είναι 
ότι οι κρατούμενοι μετάγονται σε αυτή εφόσον έχουν συμπληρώσει κάποιο 
μέρος της ποινής τους και εφόσον δεν είναι υπόδικοι. Στο αγροτικό κατάστημα 
υπάρχει η δυνατότητα να εργαστεί ο κρατούμενος και οι ημέρες εργασίας του 
αφαιρούνται από τις ημέρες ποινής του: σε κάποιες θέσεις οι κρατούμενοι 
λαμβάνουν 45 ημερομίσθια το μήνα, σε κάποιες 30 και σε άλλες 23. Η εργασία 
λοιπόν δεν είναι υποχρεωτική, αλλά είναι προς το συμφέρον του κρατουμένου 
να εργάζεται, επειδή μειώνεται η ποινή του. Εξάλλου από την εργασία του 
λαμβάνει μια ελάχιστη χρηματική αμοιβή, 1,68 € την ημέρα, με την οποία όμως 
μπορεί να καλύψει κάποιες ανάγκες του (Φ.Ε.Κ. 291/1999:5133-34· Φ.Ε.Κ. 296 Α/ 
2000:4204· Φ.Ε.Κ. 97 Α/2001:1808· Φ.Ε.Κ. 252 Α/ 2001:3514· Φ.Ε.Κ. 247/2007:4920).  
 Η ζωή και οι δραστηριότητες της φυλακής ρυθμίζονται από το 
σωφρονιστικό κώδικα και τον εσωτερικό κανονισμό των καταστημάτων 
κράτησης. Εσωτερικός κανονισμός για τα αγροτικά καταστήματα δεν υπάρχει, 
αλλά σε γενικές γραμμές τηρείται ό, τι ισχύει για τις κλειστές φυλακές. Αυτοί 
είναι νόμοι που ψηφίζονται από τη Βουλή και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 291, 24-12-1999:5123-5145· Φ.Ε.Κ. 463, 17-4-2003:6397-
6420). Σε όλες τις φυλακές σε γενικές γραμμές οι κρατούμενοι ξυπνάνε στις 
7:00, τρώνε πρωινό και μέχρι τις 12:00 είναι ο χρόνος που έχουν για εργασία ή 
για εκπαιδευτικά προγράμματα, άθληση κ.λ.π. Στις 12:30 μοιράζεται το φαγητό 
(οι κρατούμενοι τρώνε στα κελιά τους. Παλαιότερα υπήρχε μία τραπεζαρία 
όπου τρώγανε όλοι μαζί, αλλά πάνω από είκοσι χρόνια δεν λειτουργεί, καθώς 
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εκεί δινόταν αφορμή για διαπληκτισμούς ανάμεσα στους κρατούμενους). Στις 
13:00 η φυλακή κλείνει για μεσημέρι και οι κρατούμενοι μπαίνουν στα κελιά και 
τους θαλάμους τους. Ανοίγει πάλι στις 15:00 το χειμώνα και στις 16:00 το 
καλοκαίρι. Το απόγευμα ο χρόνος είναι γενικά ελεύθερος για τους 
κρατούμενους και η φυλακή κλείνει για βράδυ με τη δύση του ηλίου. Οι 
κρατούμενοι κλείνονται στα κελιά τους το βράδυ στις 22:00, παρόλο που 
βρίσκονται μέσα στη φυλακή νωρίτερα (Φ.Ε.Κ. 463/2003:6399).  
 Το βασικό πλεονέκτημα της αγροτικής φυλακής σε σχέση με τις 
δικαστικές ή τις κλειστές φυλακές είναι ότι υπάρχει άφθονος χώρος (ενώ σε 
όλες τις φυλακές υπάρχουν διαμαρτυρίες ή και εξεγέρσεις  για υπερπληθυσμό 
στις αγροτικές υπάρχουν παράπονα για έλλειψη κρατουμένων που να μπορούν 
να εργαστούν) και πολλές θέσεις εργασίας: στις κλειστές φυλακές οι θέσεις 
εργασίας είναι περιορισμένες και για να εργάζονται όλοι οι κρατούμενοι, 
εναλλάσσονται ανά τρίμηνο. Επίσης σε γενικές γραμμές οι περισσότερες θέσεις 
εργασίας αφορούν καθαριστές, οι οποίοι έχουν το χαμηλότερο μεροκάματο (23 
ημερομίσθια το μήνα). Στα αγροτικά καταστήματα υπάρχουν άφθονες θέσεις 
εργασίας και σε περιόδους όπου υπάρχουν λίγοι κρατούμενοι κάποιοι 
εργάζονται σε δύο δουλειές. Η εργασία συνήθως αμοίβεται με μεγαλύτερο 
ημερομίσθιο (45 ημερομίσθια το μήνα). Το πόσο μεροκάματο παίρνει η κάθε 
εργασία μέσα στο κατάστημα επίσης ρυθμίζεται από Φ.Ε.Κ. 
 Ωστόσο, παρά τα θετικά στοιχεία των αγροτικών καταστημάτων και 
παρά το γεγονός ότι είναι μάλλον το μόνο κομμάτι του σωφρονιστικού 
συστήματος το οποίο έχει να επιδείξει θετικό έργο, αυτά είναι ιδιαίτερα 
απαξιωμένα, σε σημείο που να συζητείται έντονα ότι μπορεί και να 
καταργηθούν. Οι λόγοι της απαξίωσής τους είναι μάλλον οικονομικοί, καθώς 
απαιτούνται μεγάλα χρηματικά ποσά για τη συντήρηση των μηχανημάτων, για 
τις ζωοτροφές, για τα φάρμακα των ζώων κ.λ.π.  
 
2.2. Συνεντεύξεις 
 Για τις ανάγκες της εργασίας μου πήρα συνέντευξη από δεκαπέντε 
κρατούμενους του καταστήματός όπου εργάζομαι τα τελευταία δέκα χρόνια 
ως κοινωνική λειτουργός. Πριν τους πάρω συνέντευξη τους καλούσα στο 
γραφείο μου και τους ενημέρωνα ότι παρακολουθώ ένα πρόγραμμα 
μεταπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο στο Ρέθυμνο και ότι κάνω μια 
εργασία που έχει ως θέμα τη ζωή μετά την αποφυλάκιση. Η διατύπωση σχετικά 
με το θέμα ήταν σε κάθε περίπτωση ασαφής, έτσι ώστε να μπορέσω να λάβω 
μεγαλύτερη γκάμα απαντήσεων και χρησιμοποίησα την έννοια της 
αποφυλάκισης, έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν και άλλες ταυτότητες των 
κρατουμένων που να αφορούν τη ζωή τους πριν τη φυλακή και τη ζωή που 
ελπίζουν να έχουν μετά την αποφυλάκισή τους. Επίσης τους ενημέρωνα ότι η 
μεταξύ μας συζήτηση θα ηχογραφηθεί για δική μου ευκολία, για να μπορώ να 
αναπαράγω με ακρίβεια αυτά που θα μου πουν, αλλά ότι σε καμία περίπτωση 
δεν θα χρησιμοποιήσω τα ονόματά τους ή άλλα προσωπικά τους στοιχεία. Οι 
περισσότεροι κρατούμενοι δέχτηκαν πολύ πρόθυμα αλλά υπήρχαν και μερικοί 
που αρνήθηκαν, κάποιοι επειδή δεν ενέτασσαν τον εαυτό τους στην κατηγορία 
«κρατούμενος» και κάποιοι από φόβο μήπως αυτό έχει συνέπειες στα 
προνόμια που έχουν κατακτήσει στη φυλακή. Ένας κρατούμενος 
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χαρακτηριστικά μου είπε ότι αν μου δώσει συνέντευξη θα του κόψω τις άδειες 
ενώ κάποιος άλλος ότι αυτός δεν είναι σαν τους άλλους κρατούμενους γιατί 
μπήκε για πρώτη φορά στη φυλακή.  
 Ως προς τις συνθήκες συλλογής του υλικού, πρέπει να διευκρινιστούν οι 
περιορισμοί στους οποίους υπόκειται η παρούσα έρευνα: καταρχήν εργάζομαι 
στη φυλακή, άρα με τους ερωτώμενους έχω ήδη μια σχέση, και μάλιστα μια 
σχέση εξουσίας, καθώς είμαι μέρος του συστήματος του οποίου την καταπίεση 
βιώνουν, λαμβάνω μέρος σε διάφορα συμβούλια και εισηγούμαι για διάφορα 
θέματα που αφορούν τη ζωή τους στη φυλακή και τις άδειές τους αλλά και την 
απόλυσή τους με όρο από τη φυλακή. Το θετικό στοιχείο της σχέσης μου με 
τους κρατουμένους είναι ότι ο ρόλος της κοινωνικής υπηρεσίας στη φυλακή 
είναι να υπερασπίζεται τα δικαιώματά τους, να μεσολαβεί για την ικανοποίηση 
των αιτημάτων τους, να μεσολαβεί στις σχέσεις τους με διάφορες άλλες 
υπηρεσίες και φορείς προς όφελός τους (κατά την κρίση μας βέβαια πάντα), 
άρα σε γενικές γραμμές υπάρχει μια θετική διάθεση τόσο απ’ την πλευρά των 
κρατουμένων προς τις κοινωνικές λειτουργούς όσο και το αντίστροφο. Παρόλο 
όμως που έχω σε γενικές γραμμές θετική διάθεση προς τους κρατούμενους, δεν 
παύει η στάση μου να είναι πολύ προκατειλημμένη, καθώς η μακροχρόνια 
παραμονή μου στη φυλακή μου έχει δημιουργήσει προσδοκίες, προκαταλήψεις 
και ερμηνείες για τις συμπεριφορές τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο ελήφθη υπ’ 
όψιν κατά την εκτίμηση και τη συζήτηση των αποτελεσμάτων. Είναι γεγονός 
ότι δεν μπορεί να υπάρξει παρουσίαση των ταυτοτήτων των κρατουμένων 
χωρίς τη διαστρέβλωση που προκαλεί η παρουσία μου στο χώρο και ο τρόπος 
που αντιλαμβάνομαι αυτά που λένε (Phillips & Jørgensen, 2002)· ωστόσο επειδή 
ακριβώς υπάρχει προσπάθεια να ληφθεί υπ’ όψιν αυτός ο περιορισμός,  επειδή 
υπάρχει η χρονική απόσταση από τις συνεντεύξεις και επειδή υπάρχει η 
ανάλυση των δεδομένων μέσα από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα υπολογιστή, 
το οποίο με βοηθάει να αποστασιοποιηθώ από το υλικό μου, πιστεύω ότι έγινε 
από μέρους μου μια έντιμη προσπάθεια να παρουσιαστεί ο λόγος των 
κρατουμένων για τις ταυτότητές τους.  
 Ένα άλλο θέμα ήταν ο χώρος των συνεντεύξεων: τις συνεντεύξεις τις 
πήρα στο γραφείο μου, το οποίο βρίσκεται μέσα στη φυλακή, απέναντι από το 
αρχιφυλακείο, απογευματινή ώρα και ημέρα που δεν είχε επισκεπτήριο· αυτό 
το έκανα γιατί το απόγευμα είναι λιγότεροι φύλακες στη φυλακή, τα γραφεία 
είναι κλειστά και οι κρατούμενοι σε γενικές γραμμές δεν εργάζονται. Παρόλα 
αυτά το γεγονός και μόνο ότι οι συνεντεύξεις λήφθηκαν στο χώρο της φυλακής 
σημαίνει ότι το πλαίσιο επέβαλε στους κρατουμένους να προβάλουν την 
ταυτότητα του εγκλείστου, όσο κι αν τους έδινα μια προοπτική του μέλλοντος 
εισάγοντας στη συζήτηση το θέμα της αποφυλάκισης· αν υπήρχε η δυνατότητα 
να έπαιρνα συνεντεύξεις από κρατουμένους που κρατούνται σε άλλες φυλακές 
κατά τη διάρκειά της άδειάς τους, τότε πιθανότατα θα λάμβανα πολύ 
διαφορετικές απαντήσεις.  
 Επίσης υπάρχει το θέμα της διαφοράς φύλου με τους κρατουμένους, οι 
οποίοι ζουν σε ένα περιβάλλον όπου περιορίζονται ή και στερούνται την επαφή 
με πρόσωπα του αντίθετου φύλου, γεγονός που τους επηρεάζει στη 
συναναστροφή τους μαζί μου και συμβάλλει στο να προβάλλονται και άλλες 
ταυτότητες εκτός απ’ αυτή του κρατουμένου.  
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 Καθώς σκοπός της έρευνάς μου ήταν να δω με πιο τρόπο χρησιμοποιούν 
οι κρατούμενοι την ταυτότητά τους στο λόγο, πώς αυτή φανερώνεται και 
ορίζεται σε κάθε περίσταση στη συνομιλία μας (Antaki & Widdicombe, 1998), 
κατά τη ροή της συζήτησης με τους κρατουμένους, αφενός προσπαθούσα να 
μη μιλάω πολύ (πράγμα που ήταν για εμένα αρκετά δύσκολο και λόγω του 
ρόλου μου στη φυλακή και λόγω της σχέσης εξουσίας που έχω με τους 
κρατούμενους) και αφετέρου προσπαθούσα, όταν μιλούσα, να συμφωνώ και 
να επιβεβαιώνω αυτά που μου έλεγε ο κρατούμενος. Αυτό σε μερικές 
περιπτώσεις στάθηκε αδύνατο, επειδή αυτά που μου έλεγε ο κρατούμενος 
βρισκόταν σε μεγάλη αντίθεση τόσο με το δικό μου σύστημα αντιλήψεων και 
αξιών όσο και με το θεσμικό μου ρόλο μέσα στη φυλακή. Στις περιπτώσεις 
αυτές απέφευγα να απαντήσω, αλλά όταν και αυτό δεν ήταν δυνατόν, έλεγα τη 
γνώμη μου με τη μεγαλύτερη δυνατή μετριοπάθεια.  

Οι συνεντεύξεις ξεκινούσαν με μία ερώτηση είτε για το πότε 
αποφυλακίζονται είτε για το τι σκέφτονται να κάνουν μετά την αποφυλάκιση. 
Στη συνέχεια ακολουθούσε μια συζήτηση, η πορεία και η εξέλιξη της οποίας 
καθορίζονταν από τα βασικά ερωτήματα και τις βασικές κατηγορίες της 
έρευνάς μου και από το τι έλεγαν οι κρατούμενοι. Με άλλα λόγια, όποτε μου 
δινόταν η ευκαιρία από τα λόγια των κρατουμένων, έστρεφα τη συζήτηση στο 
είδος του αδικήματος που είχαν διαπράξει, πράγμα που οδηγούσε στη 
δικαιολόγησή του,  στις συνθήκες διαβίωσης μέσα στη φυλακή (ομαδοποιήσεις, 
σχέσεις με το προσωπικό της φυλακής κ.λ.π.), στα σχέδια που έχουν για το τι 
θα κάνουν μετά την αποφυλάκιση, στον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται να τα 
υλοποιήσουν, στις σχέσεις τους με τους σημαντικούς άλλους.  
 Από τον πληθυσμό της φυλακής συμμετείχαν στην έρευνά μου 
δεκαπέντε κρατούμενοι, και προσπάθησα να διαλέξω άτομα που δεν 
βρίσκονταν στη φυλακή όπου εργάζομαι για μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι 
ώστε να μην επηρεάζονται πολύ από την ήδη υπάρχουσα σχέση μας. Οι 
κρατούμενοι που συμμετείχαν ήταν όλοι Έλληνες, γιατί αν έμπαιναν και 
αλλοδαποί στον πληθυσμό της έρευνας θα εισέρχονταν και άλλοι παράγοντες 
και άλλες ταυτότητες, που δεν έκρινα σκόπιμο να μελετήσω. Προσπάθησα να 
υπάρχει ποικιλία αδικημάτων και ποικιλία ποινών στους κρατουμένους από 
τους οποίους πήρα συνέντευξη και προτίμησα να απευθυνθώ σε κρατουμένους 
οι οποίοι είχαν βαρύτερα εγκλήματα ή είχαν παραμείνει πολλά χρόνια σε 
σωφρονιστικά καταστήματα, επειδή θεώρησα ότι αυτοί θα είχαν μεγαλύτερη 
ανάγκη να δικαιολογήσουν την θέση τους και να φωτίσουν θετικά τον εαυτό 
τους.   
 Άρχισα να παίρνω συνεντεύξεις τον Ιούλιο και σταμάτησα το 
Σεπτέμβριο  του 2011. Ενώ προχωρούσα με τις συνεντεύξεις των κρατουμένων 
άρχισα να καταλαβαίνω από τις απαντήσεις που μου έδιναν και από τα θέματα 
που έθιγαν ότι είχαν συζητήσει μεταξύ τους και είχαν καταλήξει σε 
συμπεράσματα για το τι θέλω να επιτύχω με την έρευνά μου (για παράδειγμα 
άρχισαν να εμφανίζονται στο λόγο των κρατουμένων υποδείξεις του τύπου 
«να τους πείτε ότι …» ), και για το λόγο αυτό σταμάτησα. 
 Για την ανάλυση του περιεχομένου των συνεντεύξεων χρησιμοποίησα 
το πρόγραμμα NVivo 8, το οποίο χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των 
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δεδομένων της ποιοτικής έρευνας και στο οποίο είχα πρόσβαση μέσω του 
Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
 
2.3. Ανάλυση 
 Το NVivo 8 είναι ένα πρόγραμμα που δημιουργήθηκε και δοκιμάστηκε 
από ερευνητές, ειδικά για τις ανάγκες της επεξεργασίας των δεδομένων της 
ποιοτικής έρευνας. Το πρόγραμμα μας παρέχει τη δυνατότητα επεξεργασίας 
πολλών δεδομένων, όπως κειμένων, εικόνων, ηχογραφημένων ή 
βιντεοσκοπημένων αρχείων. Επίσης μας επιτρέπει να οργανώνουμε πολλά είδη 
δεδομένων, από συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια μέχρι βιβλιογραφικές 
αναφορές και προσωπικές παρατηρήσεις, πρώτες σκέψεις και ιδέες σχετικά με 
τα δεδομένα της έρευνάς μας και μας επιτρέπει να βρισκόμαστε πάντα σε 
επαφή με την επεξεργασία που έχουμε κάνει κάθε δεδομένη στιγμή, με τα 
ερωτήματα και τους προβληματισμούς που έχουμε θέσει, με τις ταξινομήσεις 
που έχουμε κάνει. Ακόμη μας επιτρέπει να διατυπώνουμε ερωτήματα σχετικά 
με τα δεδομένα και τις κατηγορίες μας, είτε απλά (π.χ. συχνότητα με την οποία 
εμφανίζονται κάποιες λέξεις, λέξεις που χρησιμοποιούνται κοντά σε άλλες 
λέξεις κ.λ.π.)  είτε πιο σύνθετα (π.χ. αν κάποιες απ’ τις κατηγορίες μας 
τέμνονται, σχετίζονται ή διασταυρώνονται, αν κάποια δεδομένα έχουν 
κατηγοριοποιηθεί σε περισσότερες από μια κατηγορίες κ.λ.π.). Μια άλλη πολύ 
σημαντική δυνατότητα που δίνει το πρόγραμμα είναι να δημιουργούν 
ταξινομήσεις όλοι οι ερευνητές που συμμετέχουν στην έρευνα και να τις 
συγκρίνουν μεταξύ τους. Τέλος, μέσα απ’ το ΝVivo μπορούμε να 
παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας με γραφικές 
αναπαραστάσεις και μοντέλα (Bazeley, 2007:3) έχοντας τη δυνατότητα να 
πηγαίνουμε απ’ τη γραφική αναπαράσταση ή τον πίνακα στο κείμενο.  
 Για εμένα και την εργασία μου ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μέσα 
απ’ το πρόγραμμα αυτό είχα τη δυνατότητα να βλέπω πολύ άμεσα και εύκολα 
τι έχω τοποθετήσει σε κάθε κατηγορία και να υπάρχει άμεση μετάβαση από τις 
κατηγορίες και τις ταξινομήσεις που έχω κάνει στο κείμενο των συνεντεύξεων. 
Επίσης, με το να γίνονται τόσο εύκολα οι διάφορες αναζητήσεις (queries) και τα 
ερωτήματα πάνω στα δεδομένα της έρευνας, δίνεται η δυνατότητα να 
διερευνηθούν πολλές πλευρές των δεδομένων και να έρθουν στην επιφάνεια 
ερωτήματα και σκέψεις που δεν υπήρχαν αρχικά στο σχεδιασμό της έρευνας.  
 Στην οργάνωση των αποτελεσμάτων της έρευνας στην εργασία μου η 
βασική μονάδα είναι η περίπτωση (case): η κάθε συνέντευξη είναι μία 
περίπτωση (case). Διαβάζοντας πολλές φορές τις συνεντεύξεις, κρατούσα 
σημειώσεις στα κείμενα των απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων (memos, 
notes), όπου συνοπτικά περιέγραφα τι προσπαθεί να πετύχει ή τι λέει το άτομο 
από το οποίο έπαιρνα συνέντευξη. Το περιεχόμενο των σημειώσεων αυτών 
ήταν κυρίως σκέψεις και υποθέσεις για διερεύνηση. Στη συνέχεια τα κείμενα 
των απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες 
(free nodes) και σε δέντρα κατηγοριών (tree nodes). Η ταξινόμηση του υλικού 
των συνεντεύξεων έγινε με βάση τις κύριες υποθέσεις εργασίας μας όπως 
διατυπώθηκαν παραπάνω. Η αρχική ταξινόμηση ήταν σε free nodes. Έπειτα, 
καθώς τα free nodes αθροίζονταν, γινόταν φανερό ότι κάποια ανήκουν στην 
ίδια κατηγορία, κάποια βρίσκονταν σε ιεραρχική σχέση με κάποια άλλα, 
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δηλαδή ταξινομήθηκαν σε ομάδες (sets) και σε ποικίλες υποκατηγορίες (tree 
nodes). Η δημιουργία ελεύθερων κατηγοριών (free nodes), δέντρων 
κατηγοριών (tree nodes) και ομάδων (sets), βοηθά στην οργάνωση του υλικού, 
στην αποφυγή επαναλήψεων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να συγκριθούν και 
να αναλυθούν τα αποτελέσματα της έρευνας.  
 Στην εργασία μου δημιουργήθηκαν τέσσερα βασικά δέντρα κατηγοριών 
(tree nodes)· το πρώτο αφορά στη νομιμοποίηση του συστήματος, το δεύτερο 
στη διαπερατότητα, το τρίτο στις στρατηγικές διαχείρισης ταυτότητας και το 
τέταρτο αφορά σε σχόλια που γίνονται γενικά για τη ζωή στη φυλακή.  Δεν 
ήταν δυνατό να ενταχθούν όλα τα free nodes σε tree nodes· υπήρξαν κάποια 
free nodes που έμειναν ως είχαν, είτε επειδή είχαν πολύ μικρή συχνότητα 
εμφάνισης αλλά ωστόσο έλεγαν κάτι σημαντικό, που άξιζε να σημειωθεί και να 
ιδωθεί σε σχέση με άλλες κατηγορίες, είτε επειδή δεν μπορούσαν να ενταχθούν 
σε κάποια απ’ τις κατηγορίες  που είχαν δημιουργηθεί.  
 Στο δέντρο κατηγοριών της νομιμότητας εντάχθηκαν δύο κατηγορίες: οι 
φράσεις/ δηλώσεις / απόψεις που υποδηλώνουν ότι υπάρχει νομιμότητα και 
αυτές που υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει νομιμότητα. Στην πρώτη κατηγορία 
εντάχθηκαν δηλώσεις με τις οποίες οι κρατούμενοι είτε εκφράζουν άμεσα ότι 
το σύστημα απονομής δικαιοσύνης και το σωφρονιστικό σύστημα είναι δίκαιο 
είτε αποδίδουν θετικό νόημα στη φυλάκιση. Στη δεύτερη κατηγορία 
εντάχθηκαν αποσπάσματα συνεντεύξεων που θεωρούσαν ότι το σύστημα δεν 
είναι δίκαιο ή νόμιμο επειδή υπάρχει διαφθορά, επειδή η σχέση με το κράτος 
είναι προβληματική και το κράτος επεμβαίνει στη ζωή τους μόνο για να τους 
τιμωρήσει και ποτέ για να υπερασπιστεί τα δικαιώματά τους, επειδή η τιμωρία 
που τους επιβλήθηκε από το ποινικό σύστημα είναι υπερβολικά αυστηρή, 
επειδή το ίδιο το σωφρονιστικό σύστημα και η πολυετής παραμονή τους στη 
φυλακή τους οδηγεί στην εγκληματικότητα.  
 Στο δέντρο κατηγοριών της διαπερατότητας εντάχθηκαν επίσης δύο 
κατηγορίες: στην πρώτη είναι τα αποσπάσματα στα οποία οι κρατούμενοι 
εκφράζουν την άποψη ότι υπάρχει διαπερατότητα, ότι δηλαδή είναι δυνατό να 
αλλάξουν τη θέση στην οποία βρίσκονται και να απομακρυνθούν από τη 
στιγματισμένη ταυτότητα που τους έχει επιβληθεί και να ενταχθούν σε άλλες 
ομάδες υψηλότερου κύρους και στη δεύτερη είναι τα αποσπάσματα στα οποία 
οι κρατούμενοι εκφράζουν την άποψη ότι δεν υπάρχει διαπερατότητα και ότι 
από τη στιγμή που τους έχει επιβληθεί η στιγματισμένη ταυτότητα του 
κρατουμένου δεν μπορούν να ξεφύγουν απ’ αυτή. Στην πρώτη κατηγορία 
ταξινομήθηκαν τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων που δείχνουν 
εμπιστοσύνη στις ικανότητες του εαυτού ή σχέδια για επαγγελματική 
αποκατάσταση, που φανερώνουν ελπίδα για αθώωση ή μετριασμό της ποινής 
από κάποιο ανώτερο ή Ευρωπαϊκό δικαστήριο ή που προσδοκούν να αλλάξει 
τη ζωή τους ή την επαγγελματική τους σταδιοδρομία κάποιο τρίτο πρόσωπο 
(ένας επιτυχημένος επαγγελματικά αδελφός, μία σύζυγος, η γέννηση ενός 
παιδιού κ.λ.π.). Στη δεύτερη κατηγορία ταξινομήθηκαν τα αποσπάσματα με τα 
οποία οι κρατούμενοι εκφράζουν φόβο για επιστροφή στη φυλακή, μιλούν για 
την προκατάληψη της κοινωνίας απέναντί τους (τη διατήρηση δηλαδή του 
στίγματος και μετά την αποφυλάκιση), θεωρούν ότι δεν παρέχεται καμία 
ευκαιρία για ένταξη σε διαφορετική ομάδα εφόσον η μόνη διέξοδος που έχουν 
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για να επιβιώσουν είναι μέσα από την παρανομία ή και ούτε μέσα απ’ αυτήν, 
εφόσον τα χρήματα που κερδίζουν απ’ τις ληστείες και τις παράνομες 
δραστηριότητες ξοδεύονται εύκολα και σκορπίζονται και ο πλουτισμός δεν 
τους βοηθά να αλλάξουν ομάδα και να ενταχθούν σε ομάδα υψηλότερου 
κύρους, αλλά αντίθετα τους οδηγεί συνέχεια πίσω στη φυλακή. 
 Το τρίτο δέντρο κατηγοριών αφορά στις στρατηγικές που 
χρησιμοποίησαν οι κρατούμενοι κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων για να 
παρουσιάσουν και να φωτίσουν θετικά την ταυτότητά τους. Οι στρατηγικές 
αυτές εντάχθηκαν σε τρεις κατηγορίες: ατομικής κινητικότητας, κοινωνικής 
δημιουργικότητας και κοινωνικής αλλαγής.  

Ως στρατηγικές ατομικής κινητικότητας θεωρούμε τις προσπάθειες που 
αναφέρουν οι κρατούμενοι ότι έκαναν οι ίδιοι ή γνωστά τους πρόσωπα για να 
αλλάξουν την προσωπική τους υπαγωγή στην ομάδα χαμηλού κύρους των 
κρατουμένων (με έναν «καλό» γάμο, με προσπάθεια για επαγγελματική 
επιτυχία κ.λ.π.), χωρίς ωστόσο να στοχεύουν σε αλλαγή της θέσης ή του 
κύρους της ομάδας τους.  
 Ως στρατηγικές κοινωνικής δημιουργικότητας θεωρούμε τις 
προσπάθειες που κάνουν οι κρατούμενοι, παραμένοντας στην ίδια θέση, να 
φωτίσουν θετικά την ταυτότητά τους  προσπαθώντας να μειώσουν την ένταση 
του στίγματος το οποίο φέρουν με διάφορους τρόπους, προσπαθώντας να 
υποβαθμίσουν το έγκλημα που έχουν διαπράξει και τις συνέπειες που αυτό είχε 
στη ζωή τους και τη ζωή των ανθρώπων γύρω τους, προσπαθώντας να 
δικαιολογήσουν τον εαυτό τους και τις πράξεις τους, παρουσιάζοντας και άλλες 
ταυτότητες εκτός από αυτή του κρατουμένου, οι οποίες αξιολογούνται πιο 
θετικά ή αλλάζοντας την ομάδα με την οποία συγκρίνουν τον εαυτό τους.  
 Ως στρατηγικές κοινωνικής αλλαγής θεωρούμε τις προσπάθειες που 
γίνονται από τους κρατουμένους, είτε ατομικά είτε συλλογικά, να αλλάξει η 
θέση της ομάδας υπαγωγής και να φωτιστεί, να αξιολογηθεί θετικά.   
 Στο τέταρτο δέντρο κατηγοριών εντάχθηκαν τα αποσπάσματα λόγων 
των κρατουμένων όπου μιλούσαν γενικά για τη ζωή τους στη φυλακή, για την 
καθημερινότητά τους, για τις σχέσεις τους μεταξύ τους και με το προσωπικό 
της φυλακής, για τις συνθήκες κράτησής τους.  
 Εκτός από τα παραπάνω δέντρα για την κωδικοποίηση του υλικού, 
χρησιμοποιήθηκαν και κάποιες άλλες κατηγορίες (free nodes), οι πιο βασικές 
από τις οποίες είναι αυτή των σημαντικών άλλων και αυτή του συλλογικού 
εαυτού: ο λόγος για τον εαυτό και ο λόγος για την ταυτότητα γίνεται σε δύο 
επίπεδα: μπορεί να αφορά μόνο το άτομο, τον ατομικό εαυτό ή μπορεί να 
γίνονται αναφορές στο άτομο ως μέλος μιας ευρύτερης ομάδας, μιας ανώτερης 
κατηγορίας (ανώτερης με την έννοια που είδαμε να τη χρησιμοποιεί ο Turner, 
μιας ανώτερης λογικά κατηγορίας), στο συλλογικό δηλαδή εαυτό, όταν για 
παράδειγμα οι κρατούμενοι μιλούν γενικά για τους κρατουμένους, τους 
πατέρες, τους επαγγελματίες κ.λ.π.  
 Επίσης στην ανάλυσή μας χρησιμοποιήθηκαν ως ανεξάρτητες 
μεταβλητές (attributes) κάποια χαρακτηριστικά των κρατουμένων (attributes). 
Αυτές ήταν η ηλικία, η μόρφωση, η οικογενειακή κατάσταση και οι σχέσεις με 
τους οικείους, το είδος του αδικήματος, τα χρόνια φυλάκισης που έχουν ήδη 
εκτίσει και τα χρόνια που χρειάζονται ακόμη για ν’ αποφυλακιστούν.  
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 Αφού εντάξαμε λοιπόν το υλικό των συνεντεύξεων σε κατηγορίες (σε 
free nodes και σε tree nodes) έγινε μία προσπάθεια να βεβαιωθούμε ότι οι 
κατηγορίες μας δεν επαναλαμβάνονται και ότι οι ταξινομήσεις μας είναι 
σωστές: η δυνατότητα αυτή μας δίνεται από το ίδιο το NVivo, καθώς μέσα από 
αναζητήσεις (queries) μπορούμε να αναγνωρίσουμε το αν κάποιες κατηγορίες 
αλληλεπικαλύπτονται, αν υπάρχει ομοιογένεια ή όχι στην κάθε κατηγορία 
κ.ο.κ. Επίσης μέσα απ’ τις συνδυαστικές αναζητήσεις που κάναμε (matrix 
queries) μπορέσαμε να εξακριβώσουμε αν οι ταξινομήσεις μας ήταν σωστές, 
όταν λ.χ. διαπιστώναμε ότι διασταυρώσεις που αναμέναμε να έχουν 
αποτέλεσμα δεν είχαν, μεταβλητές που ήταν αναμενόμενο να συσχετίζονταν 
μεταξύ τους δεν συσχετίζονταν κ.ο.κ. Στην εργασία μου χρησιμοποίησα 
περισσότερο coding queries και matrix queries· τα πρώτα μας έδιναν τη 
δυνατότητα να βρούμε ποια αποσπάσματα λόγου έχουν κατηγοριοποιηθεί σε 
παραπάνω από ένα node ή αν κάποια αποσπάσματα λόγου που έχουν 
κατηγοριοποιηθεί σε δέντρα κατηγοριών (tree nodes) ή σε ελεύθερες 
κατηγορίες (free nodes) βρίσκονται κοντά ή περιβάλλουν άλλα αποσπάσματα 
που υπάγονται σε άλλες κατηγορίες (Bazeley, 2007:113 – 115). Τα δεύτερα είναι 
πιο σύνθετες αναζητήσεις, οι οποίες λειτουργούν σαν πίνακες διπλής εισόδου, 
όπου μας δίνεται η δυνατότητα να ορίσουμε ποιες θα είναι οι σειρές και ποιες οι 
στήλες που θα ελέγξουμε για να δούμε αν διασταυρώνονται, αν τέμνονται, αν 
βρίσκονται κοντά ή αν περιβάλλουν η μία την άλλη1. 
 Οι αναζητήσεις με πολλαπλά κριτήρια (matrix queries) έγιναν με βάση το 
θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας μου, καθώς και με τις εμπειρικές 
παρατηρήσεις μου στο συγκεκριμένο χώρο. Για να διερευνηθεί η βασική 
υπόθεση της εργασίας, αρχικά έγιναν συσχετίσεις των στρατηγικών διαχείρισης 
κοινωνικής ταυτότητας με τη νομιμότητα και τη διαπερατότητα και στη 
συνέχεια τα σημεία τομής αυτών των συσχετίσεων με την έννοια του 
συλλογικού εαυτού. Οι συσχετίσεις αυτές έγιναν και προς τις δύο κατευθύνσεις.  

Τέλος, συσχετίστηκαν κάποια κατηγορικά χαρακτηριστικά των 
κρατουμένων σε σχέση με τις στρατηγικές διαχείρισης ταυτότητας που 
χρησιμοποιούν, και έγιναν και κάποιες άλλες συσχετίσεις που αφορούν στη 
ζωή στη φυλακή, όπως η σχέση διαφθοράς και προσωποκεντρικής άσκησης 
εξουσίας, οι θέσεις – κλειδιά μέσα στη φυλακή και η νομιμοποίηση του 
συστήματος, οι σημαντικοί άλλοι και η δικαιολόγηση του εγκλήματος.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι με τον NVivo πατώντας πάνω στον αριθμό που εμφανίζεται στο κελί,  

    εμφανίζεται αμέσως το απόσπασμα της συνέντευξης στο οποίο γίνεται αναφορά (Bazeley, 2007:143 – 145).  

 



- 41 - 

 

3. Αποτελέσματα 
 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας. 
Αρχικά παρουσιάζουμε τις κατηγοριοποιήσεις που δημιουργήθηκαν, τις 
κατηγορίες (nodes) και τα δέντρα κατηγορικών (tree nodes), όπως 
ονομάζονται στο NVivo8. Συγκεκριμένα μιλάμε για τη ζωή στη φυλακή, τη 
νομιμότητα, τη διαπερατότητα και τις στρατηγικές διαχείρισης της ταυτότητας 
που χρησιμοποίησαν οι κρατούμενοι και στη συνέχεια παρουσιάζουμε τις 
συσχετίσεις που έγιναν, τα αποτελέσματα που αυτές έφεραν, την κατηγορία 
του συλλογικού εαυτού και το μοντέλο μας.   
 
3.1. Η ζωή στη φυλακή 
 Όπως έχουμε ήδη πει, στο δέντρο αυτό κατηγοριοποιήθηκαν τα 
αποσπάσματα λόγου των κρατουμένων όπου γίνεται λόγος γενικά για τη ζωή 
και την καθημερινότητά τους στη φυλακή, για τις μεταξύ τους σχέσεις, τις 
συνθήκες κράτησής τους, τους φόβους τους, το πώς βιώνουν γενικά την 
εμπειρία της φυλάκισής τους. Σε γενικές γραμμές τα ευρήματα συνομιλούν με 
το έργο του Goffman για την ταυτότητα του κρατουμένου και τα ολοπαγή 
ιδρύματα, στα οποία έγινε αναφορά στο πρώτο μέρος της εργασίας μας.  
 Το πρώτο κλαδί αυτού του δέντρου αφορά την αίσθηση των 
κρατουμένων ότι η ταυτότητά τους είναι ορατή, και ότι τα προσωπικά τους 
στοιχεία βρίσκονται σε κοινή θέα και είναι γνωστά σε όλους (5 αναφορές):  
 

Αλλά οι δικαστές έδειξαν υπερβάλλοντα ζήλο και μου το ‘πανε … κι είναι 
γραμμένο. 

(Γεράσιμος Σ., καταδικασμένος σε φυλάκιση για σωματική βλάβη)  

Τώρα αν δε με πιστεύετε, να σας φέρω τα χαρτιά να δείτε.  

Ε: Όχι, εγώ σας πιστεύω επειδή μου το λέτε. Δεν πιστεύω…  

Κ: Δεν ξέρω αν έχετε δει το φάκελό μου, δεν ξέρω αν τον έχετε δει, δεν το γνωρίζω 
… Εσείς το ξέρετε … Αν δεν πιστεύετε μπορείς να πάρεις το ποινικό μητρώο και 

να το δεις.  

Ε: Εγώ σας πιστεύω επειδή μου το λέτε  
Κ: Και μπορείς να το δεις κι εδώ (δείχνει τον Η/Υ)  

Ε: μμχχ  

Κ: Το ‘χετε κι εδώ … στα καινούρια μηχανήματα …  

Ε: Έτσι είναι, είστε πλήρως φακελωμένοι (γελώντας)  
Κ: Το ξέρω, το γνωρίζω, δε χρειάζεται … Από τότε που βγήκαν αυτά τελειώσαμε.  

Ε: Τελειώσαμε, ναι  

(Γιάννης Κ., καταδικασμένος σε φυλάκιση για κλοπή και ναρκωτικά) 
 

 Θεωρούν ότι τα πρακτικά της δίκης περιλαμβάνονται στους φακέλους 
τους και ότι, ως όργανα του Κράτους, έχουμε πρόσβαση και μπορούμε να 
μάθουμε ό, τι ειπώθηκε στη δίκη ή ότι μέσα από τους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές που βρίσκονται στα γραφεία μας μπορούμε να  έχουμε πρόσβαση 
στο ποινικό τους μητρώο, να δούμε πότε έχουν προγραμματιστεί τα 
δικαστήριά τους κ.ο.κ. Αυτό βέβαια συνδέεται και με την άγνοια που έχουν 
αρκετοί κρατούμενοι σε σχέση με την τεχνολογία. Όμως, ταυτόχρονα 
αντικατοπτρίζεται και ο φόβος τους ότι το στίγμα τους είναι γνωστό σε όλα τα 
μέλη του προσωπικού της φυλακής, φόβος που διογκώνεται από την έλλειψη 
ελέγχου στη διάδοση των πληροφοριών που τους αφορούν (Goffman, 1994).  
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 Μια δεύτερη υποκατηγορία αφορά στις συνθήκες κράτησης (4 
αναφορές), στη σχέση με το προσωπικό της φυλακής (5 αναφορές), στο 
βασανισμό και τα καψόνια που δέχονται από τη διεύθυνση και τους 
υπαλλήλους ως κρατούμενοι (12 αναφορές)· όλα αυτά τους οδηγούν στο να 
προσπαθούν απλώς «να τη βγάλουν καθαρή» και να αποφεύγουν τις τιμωρίες 
(2 αναφορές).  
 Στις αναφορές που γίνονται για τις συνθήκες κράτησης τονίζεται ο 
υπερπληθυσμός στις φυλακές και η έλλειψη δραστηριοτήτων:  
 

Ε: Είχε έρθει μια φορά ένα παιδί … στη φάση πριν το νομοσχέδιο που ήτανε πάρα 
πολύς κόσμος σ’ όλες τις φυλακές (ναι) κι εδώ ακόμα ας πούμε είχαμε 300 άτομα 

(ναι) και ήταν ένα παιδί απ’ τη Νεάπολη κι έλεγε ότι κοιμόταν πάνω απ’ τη λεκάνη 

της … από την τρύπα που είχε για … 

Μ: Ναι, ναι, είναι όντως έτσι … στην τουαλέτα κοιμότανε … 
Ε: Απίστευτο 

(Μάρκος Σ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία) 

 
Μ: […] Είναι, είναι … το σύστημα γενικά και … ‘Ντάξει, θα μου πεις η Ελλάδα είναι 

πίσω σ’ όλα, πόσο μάλιστα στις φυλακές, ας πούμε (ναι), βλέπεις τώρα τις 

φυλακές, μπαίνεις μέσα, και να μην είσαι άνθρωπος κακός, βγαίνεις κακός 

αναγκαστικά … (ναι) … με τις συνθήκες που έχεις,  αυτά … με το … Βλέπεις στις 
φυλακές και δεν έχει τίποτα για ψυχαγωγία … σε βάζουνε μέσα ας πούμε κι απλά 

κάθεσαι και κοιτάς το ταβάνι να περάσει ο καιρός, ας πούμε (ναι, αυτό είναι 

φοβερό, φοβερό). Δεν έχουν τίποτα για ψυχαγωγία. Κι εντάξει, εδώ τουλάχιστον η 

Αγιά έχει ένα γυμναστήριο, έχει κάτι … έχει ένα γήπεδο … έχει … είναι … μπορείς 
να περνάς την ώρα σου … 

(Μάρκος Σ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία) 

 

 Στο λόγο των κρατουμένων, οι συνθήκες κράτησης στις φυλακές, επειδή 
είναι τόσο κακές ευθύνονται για τη χειροτέρευση του χαρακτήρα τους και την 
εγκληματικότητά τους μετά την αποφυλάκιση.  
 Παράλληλα με τις συνθήκες κράτησης γίνεται αναφορά και στο πως 
περνά ο χρόνος στη φυλακή· είδαμε στο θεωρητικό μέρος της εργασίας μας ότι 
ο χρόνος για τον κρατούμενο είναι μονότονος, αβάσταχτος, ακίνητος. Αυτό 
αντικατοπτρίζεται και στα λόγια των κρατουμένων:  
 

 Εσύ, ας το πούμε, … 24 ώρες έχεις και πίσω από τις μάντρες της φυλακής όπως 

έχει κι αυτός που ζει τη ζωή του έξω απ’ τις μάντρες της φυλακής, όμως είναι τόσο 
διαφορετικό το ρολόι για ‘σένα και τόσο διαφορετικό το ρολόι γι’ αυτόν, γιατί; 

Γιατί εσύ μια ζωή περιμένεις να αποφυλακιστείς, αναμένεις το χρόνο και αυτός ο 

χρόνος δεν περνάει, ενώ γι’ αυτόν περνάει τόσο εύκολα, γιατί τρέχει να πληρώσει 

το ενοίκιό του, το ρεύμα του, το φαγητό του, το γάλα του παιδιού του, κι οι 24 
ώρες δεν του φτάνουν, μακάρι να είχε 28 και 30 ώρες (εγώ: μμχχ) Ενώ για ‘σένα οι 

24 ώρες είναι…. (εγώ: (γελώντας) μακάρι να ‘τανε 10) Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πώς 

αντιλαμβάνεται κανένας την πληρότητα του χρόνου. Όταν είναι φυλακισμένος 

δεν υποφέρεται. 
(Νίκος Σ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία) 

 

 Ο χρόνος κυλά διαφορετικά για τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα 
στη  φυλακή· παρόλο που και γι’ αυτούς η μέρα έχει εικοσιτέσσερις ώρες, η 
προσδοκία της αποφυλάκισης (ή της επόμενης άδειας) κάνει το χρόνο 
αβάστακτο και ακίνητο.  
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 Όσον αφορά στη σχέση με το προσωπικό στη φυλακή, παρόλο που 
αναφέρονται με καλά λόγια για το σύνολό του (εξάλλου είμαι κι εγώ μέρος του 
προσωπικού της φυλακής και θα ήταν δύσκολο να μου μιλήσουν άσχημα για 
τους συναδέλφους μου) αφήνουν αιχμές για κακοποίηση ή για τα λεγόμενα 
«καψόνια».  
 

Μ: Ότι είχε πολύ κόσμο είχε, αλλά η φυλακή ήτανε μια χαρά και οι 

ανθρωποφύλακες ήτανε ζόρικοι.  

Ε: Ποιοι;  

Μ: Οι ανθρωποφύλακες … πως … έτσι δεν τους λένε;  
Ε: (γελώντας) ναι, ναι, φύλακες.  

Μ: Ανθρωποφύλακές (γέλια) Ζόρικοι ήταν κι αυτοί.  

(Μιχάλης Ιν., καταδικασμένος για σωματική βλάβη) 
 

Σ: Μα και οι παλιοί που είχαν έτσι μιαν άλλη συμπεριφορά έχουν αλλάξει, έχουν 

καταλάβει … (ναι) Πίσω στην Κέρκυρα άνθρωποι που χτυπάγανε (ναι) οι … γιατί 

λέγανε κι όταν εκεί έχει ένα μεγάλο διάδρομο (μμ) κι όταν μπαίνανε οι 
κρατούμενοι τους αρχίζανε …. τακ – τακ – τακ – τακ – τακ. (ναι, ε;) Και αυτοί οι 

ίδιοι οι παλιοί, που είναι τώρα … 55 -60 ξέρω ‘γω (μμχχ) τώρα είναι … η 

συμπεριφορά τους είναι καλή, έχουν αλλάξει τώρα ας πούμε.  

(Σπύρος Κ., καταδικασμένος για δύο ανθρωποκτονίες) 
 

 Ως εκ τούτου αναφέρονται στους φύλακες με το υποτιμητικό όνομα 
«ανθρωποφύλακες» ή κάνουν αναφορές για κακοποιήσεις, τις οποίες όμως τις 
τοποθετούν στο παρελθόν ή σε άλλες φυλακές άλλου τύπου (δικαστικές ή 
κλειστές). Ωστόσο οτιδήποτε κάνει το φυλακτικό προσωπικό στα πλαίσια της 
δουλείας του, αν αποβεί τελικά εις βάρος του κρατουμένου θεωρείται 
«καψόνι». Στην ίδια λογική οι δικαστές που επιβάλλουν μια ποινή θεωρούνται 
ότι λειτουργούν εκδικητικά απέναντι στον κρατούμενο.  
 

Ε, αυτό που πέρασα, να πούμε, με την εισαγωγή (είχε τιμωρηθεί πειθαρχικά για 
εισαγωγή ναρκωτικών στη φυλακή), αυτό που διάπραξα, να πούμε… Το είδα ας 

πούμε ζωντανό το θέμα.  

Ε: Δηλαδή;  
Κ: Έβλεπα, η συμπεριφορά του σωφρονιστικού με τον άλλο σωφρονιστικό 

απέναντι σ’ εμένα. Πώς συμπεριφέρεται ο ένας και πώς συμπεριφέρεται ο άλλος 

… και με προκαλεί εμένα και του λέω «γιατί με προκαλείς;» «Τι ψάχνεις;»  

Ε: Να σας προκαλούν δηλαδή οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι για να κάνετε 
πειθαρχικό;  

Κ: Εσείς δεν τα ‘χετε δει και δεν τα ‘χετε ζήσει … αν … αν … τεχνικά να πούμε, 

πέφτατε φυλακή, να πούμε … για … για … κάτι μικρό  

(Γιάννης Κ., καταδικασμένος για κλοπή και ναρκωτικά) 
 

Δ: Ο οποίος προτείνει μία ποινή (ναι) την οποία θα στείλει άνθρωπο στην ισόβια 

και δεν ξέρει τι εστί φυλακή, έτσι; (ναι) Κανονικά δεν έπρεπε να είχε χτιστεί ένα 
ίδρυμα, στο οποίο να πηγαίνει ένας που αποφασίζει και κρίνει τη ζωή των άλλων, 

να δει … τι συμβαίνει και να τιμωρεί αναλόγως; Δεν το καταλαβαίνω αυτό. 

Δηλαδή, πως μπορείς να στέλνεις έναν άνθρωπο κάπου, που δεν ξέρεις που τον 

στέλνεις, κατ’ αρχάς … Πως ξέρεις δηλαδή που τον στέλνεις και τι θα περάσει 
αυτός ο άνθρωπος. (ναι) Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα; Μόνο ο Θεός 

μπορεί να το κάνει, κι είσαι το δάχτυλό του, έτσι; (ναι) Πως μπορείς να το κάνεις 

απ’ τη στιγμή που δεν ξέρεις που στέλνεις κάποιον και για πόσο χρονικό διάστημα 

τον στέλνεις; (ναι) Με την εσχάτη των ποινών, πώς μπορείς να το κάνεις αυτό; 
Εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα. Εάν δεν ήξερα, ας πούμε, τι εστί … (ξέρεις, ο 
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κάθε … ) τι εστί απομόνωση, ας πούμε, δεν θα μπορούσα να στείλω κάποιον να 

πούμε για 25 ημέρες, θα τον έστελνα για 5. (ναι) Όταν δεν ξέρεις τι είναι το 
πειθαρχείο, δεν θα τον έστελνα για 4 μέρες, θα τον έστελνα για 6 ώρες.  

(Δημήτρης Ρ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία και ναρκωτικά) 

 

 Ο κρατούμενος που μιλά στο πρώτο απόσπασμα είχε τιμωρηθεί 
πειθαρχικά2 για εισαγωγή ηρωίνης στη φυλακή σε προηγούμενο κατάστημα 
κράτησης και θεωρεί ότι ο σωφρονιστικός υπάλληλος που τον έψαξε όταν 
επέστρεψε από την άδειά του, του έκανε καψόνι3, ενώ αυτός ήταν 
υποχρεωμένος να το κάνει λόγω της εργασίας του. Ο κρατούμενος που μιλά 
στο δεύτερο απόσπασμα θεωρεί ότι η ίδια η ποινή που του επιβλήθηκε είναι 
άδικη, εφόσον ο δικαστής δεν γνωρίζει τις συνθήκες που επικρατούν στις 
φυλακές, δεν έχει βιώσει το τι σημαίνει να είσαι κρατούμενος, άρα δεν έχει το 
δικαίωμα να επιβάλλει τόσο μεγάλη ποινή και το ίδιο ισχύσει και για την 
πειθαρχική ποινή. Η ποινή λοιπόν φαίνεται να επιβάλλεται από ένα πρόσωπο 
και όχι από το νόμο, φαίνεται να απορρέει από την προσωπική εκτίμηση 
κάποιου ανθρώπου και όχι από ένα δικαστικό σύστημα, πράγμα που 
συμβάλλει στη μείωση της έντασης του στίγματος που προκαλεί η επιβολή της 
και στο σπάσιμο της συνέχειας της εγκληματικής πράξης και του 
αποτελέσματός της για αυτόν που τη διέπραξε.  
 Αυτό είναι κάτι που εκφράζεται και από το γεγονός ότι θεωρούν ότι η 
άσκηση της εξουσίας μέσα στη φυλακή είναι προσωποκεντρική (9 αναφορές): 
 

τώρα θα ζητήσω εγώ, αν μου κάνει τη χάρη η Διευθύντρια να την κάνει καμιά 

10ριά μέρες (μμχχ) πριν τη 10η Δεκεμβρίου (ναι, ναι) για να προλάβω να βγω (ναι, 
ναι) μέχρι τέλος του χρόνου.  

(Γεράσιμος Σ., καταδικασμένος για σωματική βλάβη) 

 

Σας δίνω το λόγο μου, εγώ το ‘χω πει και στο … για τον αρχιφύλακα (μμχχ, μμχχ). 
Γιατί είναι καλός άνθρωπος (ναι). 

(Δημήτρης Ρ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία και ναρκωτικά)  

 
 Για τους περισσότερους κρατουμένους η εξουσία ασκείται και 
επιβάλλεται όχι από το νόμο ή το σωφρονιστικό κώδικα, αλλά από το 
πρόσωπο του διευθυντή, του αρχιφύλακα,  του φύλακα κ.ο.κ. Αυτές οι 
προσωπικές σχέσεις ενδεχομένως συνδέονται με την ύπαρξη διακρίσεων από 
την πλευρά της διοίκησης της φυλακής σε βάρος κάποιων κρατουμένων και με 
τη διαφθορά στη φυλακή, εφόσον υποδεικνύουν ότι ο νόμος δεν ισχύει για 
όλους και ότι αν το επιθυμούν ο διευθυντής, ο αρχιφύλακας ή κάποιος 
φύλακας μπορούν να παραβλέψουν, κατά περίπτωση, κάποιες παραβάσεις 
που γίνονται μέσα στη φυλακή.  
 Όλα τα παραπάνω οδηγούν τους κρατουμένους στο να προσπαθούν 

                                                 
2 Τα αδικήματα που διαπράττουν οι κρατούμενοι μέσα στη φυλακή και αφορούν στη λειτουργία της (λ.χ. εισαγωγή ή 

χρήση ναρκωτικών ή άλλων απαγορευμένων ουσιών μέσα στη φυλακή, απείθεια σε νόμιμες εντολές του προσωπικού 
κ.ο.κ.) τιμωρούνται από τον σωφρονιστικό κώδικα (Ν. 2776/99) και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν οδηγούν σε 
κάποιο δικαστήριο, αλλά επηρεάζουν την ποινική κατάσταση του κρατουμένου γιατί συνεκτιμώνται για τη χορήγηση 
αδειών, απόλυσης με όρο από τη φυλακή κ.ο.κ. Επιφέρουν πειθαρχική ποινή, η οποία μπορεί να είναι εγκλεισμός σε 
ειδικό κελί (απομόνωση), βαθμοί ποινής, μεταγωγή σε άλλη φυλακή, στέρηση της δυνατότητας για εργασία κ.λ.π.  
3 Το φυλακτικό προσωπικό είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει τους κρατουμένους σε σωματική έρευνα όταν 
επιστρέφουν από τακτική άδεια (σε κάποιες φυλακές μάλιστα οι κρατούμενοι μένουν σε ειδικό χώρο κράτησης για δύο 
ή τρεις  μέρες μετά που θα επιστρέψουν από την άδεια, για να αποφευχθεί η εισαγωγή ναρκωτικών στη φυλακή.  
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απλώς να αποφύγουν την τιμωρία και να τη «βγάλουν καθαρή» μέχρι να 
αποφυλακιστούν.  
 

Μ: Εδώ δεν γίνονται γιατί δε θέλει και κανείς, γιατί εδώ είμαστε όλοι στα 

τελειώματα, όλοι προσπαθούμε να … (ναι) 

[παύση] 
Ε: Να τελειώνετε, να φύγετε (γελώντας) τρέχοντας … 

Μ: Ναι, ακριβώς  

Ε: Έτσι είναι, βρε Μάρκο … 

(Μάρκος Σ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία) 
 

Ε: Καλά, κι εδώ πίνουνε, σίγουρα. Πιστεύω πως σίγουρα πίνουνε κάποιοι (κάποιοι, 

ναι) γιατί είναι κι έτσι η φυλακή…  
Ν: Αλλά σε πολύ λίγο το ποσοστό κι επειδής τους κόβει και λίγο το μυαλό τους, 

δεν είναι χαζός ο άλλος να πάει το πρωί και να βαράει ντάγκλα στη δουλειά του. 

(ναι, ναι) Γιατί ξέρει ότι θα ‘χει πρόβλημα (ναι) και φυλάγεται.  

(Νίκος Δ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία και ληστεία) 

 
 Στο πρώτο απόσπασμα ο κρατούμενος αναφέρεται στις στάσεις και τις 
φασαρίες που γίνονται σε άλλες φυλακές, και υποστηρίζει ότι στη δική μας 
φυλακή δεν δημιουργούνται προβλήματα επειδή όλοι οι κρατούμενοι 
βρίσκονται προς το τέλος της ποινής τους, και επομένως αποφεύγουν όλες 
εκείνες τις ενέργειες που μπορεί να βάλουν σε κίνδυνο την αποφυλάκισή τους. 
Στο δεύτερο απόσπασμα γίνεται αναφορά στη χρήση ναρκωτικών μέσα στη 
φυλακή, την οποία οι κρατούμενοι προσπαθούν να αποφύγουν, όχι επειδή 
συνειδητοποίησαν την καταστροφή που προκαλείται στη ζωή τους από τη 
χρήση ναρκωτικών αλλά για να αποφύγουν την πειθαρχική τιμωρία που 
επιφέρει η χρήση της μέσα στη φυλακή.  
 Αυτό που κυρίως φάνηκε να ωθεί τους κρατουμένους από τους οποίους 
πήρα συνέντευξη να αλλάξουν τρόπο ζωής είναι η κούραση απ’ την παρανομία 
και το συνεχές μέσα – έξω στη φυλακή (5 αναφορές):  
 

Σκέφτομαι να πούμε ν΄ αράξω κάπου, να μπορέσω κι εγώ να … όταν … όσα 

χρόνια είναι να ζήσω, να μπορέσω κι εγώ να ζήσω μια όμορφη ζωή … Εντάξει … 

Βαρέθηκα  

Ε, ναι, και φυλακή τώρα τόσα χρόνια είναι σκληρή ζωή …  
Κ: Βαρέθηκα. Δε βγάζει πουθενά … δε με βγάζει πουθενά. Η κατάληξή μου είναι 

μηδέν στο πηλήκιο. Δε με βγάζει πουθενά. Δεν έχω εμπιστοσύνη ούτε στον ίδιο 

μου τον εαυτό, να πούμε … Σε κανένα … (μμχχ) Ο κόσμος έχει αλλάξει, τα πάντα 
έχουν αλλάξει … [παύση]  

(Γιάννης Κ., καταδικασμένος για κλοπή και ναρκωτικά) 

 

Θα κοιτάξω να βρω απ’ το ΚΕ.Θ.Ε.Α. … έχω και του Ο.ΚΑ.ΝΑ. νούμερο που είναι 
κοντά, αλλά … αυτό είναι ότι άμα πάω, δηλαδή … δεν θα ‘θελα σίγουρα να 

γυρίσω, γιατί κάπου κουράστηκα.  

(Γιάννης Σ., καταδικασμένος για κλοπή και ναρκωτικά) 

 
 Οι κρατούμενοι από τους οποίους πήρα συνέντευξη κάνουν αναφορές 
για το γεγονός ότι υπάρχουν σε όλες τις φυλακές ναρκωτικές ουσίες (3 
αναφορές) και αναφέρονται έντονα για το φόβο που τους προκαλεί η 
συναναστροφή τους με τοξικομανείς (3 αναφορές).  
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Μ: Είναι φοβερό το πρόβλημα, φοβερό. Κι εντάξει, όταν έχεις να κάνεις και με 

άλλους ανθρώπους, που ‘χουν ηπατίτιδες, έχουνε, έχουνε, έχουνε … δηλαδή είναι 
… 

Ε: Πού ‘χουνε στερητικά, που έχουνε … 

Μ: Ναι, ξερνούν … κάνουνε, δείχνουνε (ναι, ναι) Είναι πρόβλημα σοβαρό (ναι, ναι) 

(Μάρκος Σ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία) 
 

αλλά έχουν ηπατίτιδες, έχουνε προβλήματα τέτοια, δεν κοιμούνται το βράδυ, δεν 

ξέρω τι έχω πιει και πως θα ξυπνήσει στις τρεις τη νύχτα που κοιμάμαι, να ‘μαστε 

στο ίδιο κελί κι αν θα με σφάξει στον ύπνο ή όχι … 
(Νίκος Δ., καταδικασμένος για ληστεία και ανθρωποκτονία)  

 
 Η αναγκαστική συμβίωση με άτομα που μπορεί να έχουν ασθένειες, η 
απώλεια του ελέγχου του προσωπικού χώρου και του σώματος σε κάποιο 
βαθμό,  προκαλούν το φόβο της μίανσης από τον άλλο, το φόβο της μετάδοσης 
της αρρώστιας και του στίγματος του τοξικομανή. Αυτό παράλληλα 
υποδεικνύει τη διαστρωμάτωση που υπάρχει στον κόσμο των κρατουμένων, 
όπου ο τοξικομανής καταλαμβάνει μια απ’ τις τελευταίες θέσεις.  
 Στις συνεντεύξεις που πήρα από τους κρατουμένους γίνονται πέντε 
αναφορές σε ομάδες – συντεχνίες ανάμεσα στους κρατούμενους, ή σε 
εξωτερικά χαρακτηριστικά (τατουάζ) που υποδεικνύουν ότι το άτομο που τα 
φέρει ανήκει σε κάποια ομάδα 
 

Εγώ μπορεί να φαίνομαι τώρα ότι είμαι καλά, αλλά άμα σηκώσω τα μανίκια είμαι 

γεμάτος (ναι) και φαίνεται διαφορετικά … Εμάς η φάρα μας … η φάρα η δικιά 
μας, κάποια ομάδα που είμαστε … απαγορεύεται να κάνεις … πως το είπαμε 

γαμώτο … τα …  

Ε: Τατουάζ;  
Π: Τατουάζ! Αν δεν είσαι σ’ αυτή την ομάδα ή αν δεν έχεις κάνει ποτέ δρόμο  

Ε: Έχει κάποιο συγκεκριμένο τατουάζ που μπορείς να … που πρέπει να κάνεις;  

Π: Ναι … υπάρχει συγκεκριμένο τατουάζ αλλά … είναι τρεις τελείες  

Ε: Α, ναι, αυτές οι τρεις τελείες εδώ (ανάμεσα στο δείκτη και τον αντίχειρα)  
Π: Αυτές είναι ότι έχω κάνει δρόμο, οι πέντε είναι ότι έχω βγάλει φυλακή.  

Ε: Α, ναι, τα κάγκελα, και στη μέρη εσύ (σαν το 5 του ζαριού στο ίδιο σημείο)  

(Κώστας Π., καταδικασμένος για κλοπή και ναρκωτικά) 

 
Σ: Είχε … τσαμπουκάδες, ομάδες, κλίκες, από ‘δω Αλβανοί, από ‘δω Έλληνες …  

Ε: Νομίζω ότι αυτά υπάρχουνε πάντα, σ’ όλες τις φυλακές, απλώς είναι τι ποινές 

υπάρχουν …  
Σ: Τώρα είναι λιγότερο, πολύ λιγότερο  

(Σπύρος Κ., καταδικασμένος για δύο ανθρωποκτονίες)  

 

Εντάξει και, εμείς οι παλιοί προσέχουμε τους … ε, προσέχουμε δηλαδή με την 
έννοια ότι μπορεί να τους βάλουμε και τη … δηλαδή να τους αγριέψουμε λίγο ή … 

θέλουμε ησυχία, να σήμερα κάποιος, το μεσημέρι κάποιος κάτι κάρφωνε (μμχχ) ε, 

κάποιος του φώναξε, κάποιος παλιός (ναι) … ή τους λέμε να μην παίρνουνε χάπια, 

να κόψουνε … (γελώντας) εγώ τους βάζω χέρι με τα χάπια (μμμ. Καλά τα χάπια 
είναι …) Ναι, εγώ τους λέω: «καλά, θα βγείτε κάποια στιγμή, τι θα γίνει; Αυτό θα 

συνεχίσετε κι έξω;» Τους παροτρύνω εδώ να παίζουνε μπάλα, να …  

(Σπύρος Κ., καταδικασμένος για δύο ανθρωποκτονίες)  

 
 Το τατουάζ λοιπόν φαίνεται να λειτουργεί ως άμεσο σημάδι 
αναγνώρισης ότι ο άλλος έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ανήκει σε κάποια 
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ομάδα κ.λ.π., γεγονός που μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά, τόσο για τη 
σωματική ακεραιότητα του κρατουμένου όσο και για την ταυτότητά του, 
εφόσον, όπως είδαμε και στο θεωρητικό μέρος, το τατουάζ δημιουργεί μόνιμες 
αναπαραστάσεις της ταυτότητας, τις οποίες δεν μπορεί να απομακρύνει το 
κράτος (Phillips, 2001). Οι ομάδες στις οποίες χωρίζονται οι κρατούμενοι, εκτός 
από το είδος του αδικήματος, φαίνονται να αφορούν την εθνικότητα (Αλβανοί 
– Έλληνες – Ρουμάνοι κ.λ.π.) ή τον χρόνο στον οποίο βρίσκονται στη φυλακή 
(παλιός – καινούριος).  
 Όσον αφορά στις προτάσεις για τη φυλακή και το σωφρονιστικό 
σύστημα γενικότερα ( 7 αναφορές), σταθερό αίτημα είναι ο διαχωρισμός των 
κρατουμένων ανάλογα με το αδίκημα που έχουν διαπράξει (5 αναφορές), η 
ύπαρξη προγραμμάτων επιμόρφωσης μέσα στη φυλακή (2 αναφορές) και η 
βοήθεια μετά την αποφυλάκιση.   
 

μετά το διαχωρισμό, στις περιπτώσεις που είναι για ναρκωτικά να υπάρχουν 

κάποια ειδικά προγράμματα στις φυλακές, να μπορούνε αυτοί οι άνθρωποι να 
καθαρίζουνε, κάποια ειδικά μηχανήματα, γιατί ο επικίνδυνος να περάσει 

ναρκωτικά στη φυλακή δεν είμαι ‘γω, που δεν πίνω … κι εγώ είμαι, με την 

προϋπόθεση ότι έχω το συγκάτοικό μου, έχω τους άλλους εκεί και (ναι) θα 

περάσω πρέζα για να βγάλω λεφτά. (ναι) Αν δεν έχω τον πρεζάκια στην ακτίνα 
μου δεν θα περάσω πρέζα εγώ. (ναι) Σ’ αυτές λοιπόν τις φυλακές που είναι για 

ναρκωτικά βάλε και δύο μηχανήματα να ελέγχεις τι γίνεται και τι δε γίνεται, τι 

φαγητά περνάνε και πως είναι και τι έχουνε μέσα (ναι) και τι παντελόνια και τι 

έτσι και τι αλλιώς, και τελείωσε το θέμα. Καν’ τους και πέντε προγράμματα μεσ’ 
τις φυλακές έτσι ώστε να μπορούνε οι άνθρωποι αυτοί ν’ ανταπεξέλθουν για 

κάποιο χρονικό διάστημα, δωσ’ τους στην αρχή (ναι) μιαν αγωγή και όχι να 

βλέπεις τώρα τον άλλον μετά από 15 χρόνια φυλακή και να μου ‘ρχεται για χάπια 
και για φάρμακα ακόμα, μετά από 15 χρόνια, που του τα χορηγεί η φυλακή, που 

τα μισά απ’ αυτά τα φάρμακα αν με πιάσεις έξω έχω δικογραφία, έτσι; 

Υπνοστεντόν και τέτοια που δίνουνε στις φυλακές και στεντόν και τέτοια, έξω 

άμα σε πιάσουνε με μια χούφτα τέτοια πας … σε περνάει εισαγγελέα την άλλη 
μέρα. (Ναι) Και στη φυλακή τα δίνουν με τις χούφτες. Δεν κατάλαβα; Ποιος ο 

λόγος; Γιατί; Για να ‘χεις τον κρατούμενο σε καταστολή; Για ποιο λόγο; (Ναι, 

μάλλον γι’ αυτό γίνεται) Για να τον κάνεις χειρότερο. 
 

Ν: Πήγες, πήγες οκτώ χρόνια φυλακή; Δικαιούσαι άδεια; Και για τον α, β λόγο την 

παίρνεις την άδεια. Για ‘μένα, μόλις γυρνάς δεν πρέπει να σε βάζουνε μεσ’ τη 

φυλακή. (ναι) Να υπάρχουνε άλλου τύπου φυλακές, οι οποίοι να παράγει έργο ο 
κρατούμενος και να μπορεί να πληρώνεται. Δε σας λέω με τα υπάρχοντα, όταν 

πήρα εγώ άδεια που ήταν ο βασικός μισθός 800€ - 850€ να μου δίνεις 850 το μήνα, 

αλλά δώσ’  μου 300 το μήνα, να παράγω το έργο αυτού που παράγει 850 (ναι) να 

μου δώσεις 300 – 400 το δίμηνο, 600, να μπορώ να πατήσω στην άδειά μου και να 
μην έχω ανάγκη κανένανε (ναι) και να μου βάζει και τα ένσημά μου, έστω μισά, να 

μπορώ μετά από 20 χρόνια να μπορώ να πω ότι έχω 10 ένσημα να πάρω μια 

σύνταξη ανθρώπινη. (ναι) Και να μην είμαι στο δρόμο. Ολ’ αυτά που κάνουνε, 
λοιπόν, το μόνο που καταφέρνουνε είναι να γινόμαστε χειρότεροι.  

(Νίκος Δ., καταδικασμένος για ληστεία και ανθρωποκτονία)  

 

 Σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στο πρώτο απόσπασμα, η 
συνύπαρξη με κρατουμένους που έχουν διαπράξει άλλου είδους αδικήματα 
αφενός υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των υπολοίπων κρατουμένων, εφόσον 
θα μπορούσαν να απολαμβάνουν περισσότερα προνόμια αν βρισκόταν σε μία 
φυλακή με κρατουμένους του δικού τους «είδους», αφετέρου τους οδηγεί σε 
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εγκληματικότητα, καθώς για να βγάλουν χρήματα μπορεί να «αναγκαστούν» 
να μεταφέρουν ναρκωτικά στη φυλακή κ.λ.π. Και πάλι οι τοξικομανείς είναι οι 
κρατούμενοι που μπαίνουν στο στόχαστρο των άλλων κρατουμένων. Στο 
δεύτερο απόσπασμα, εκτός από τη συγκεκριμένη πρόταση για εργασία μέσα 
στη φυλακή η οποία να αμοίβεται ικανοποιητικά, η οποία μπορεί να ιδωθεί και 
σαν μια προσπάθεια αλλαγής ομάδας υπαγωγής, σαν ένα πέρασμα απ’ την 
ταυτότητα του κρατουμένου στην ταυτότητα του εργαζόμενου, εκφράζεται 
και ο φόβος και η ανησυχία για το τι θα γίνει ο κρατούμενος μετά τη φυλακή.  
 Ο φόβος για την αποφυλάκιση εκφράστηκε από πολλούς κρατουμένους 
είτε άμεσα (9 αναφορές) είτε έμμεσα, μιλώντας για την αποφυλάκιση που 
συμβαίνει ξαφνικά (6 αναφορές).  
 

Ν: Θα βγω … 25 μπήκα φυλακή θα βγω 45. Ένσημο δεν έχω κανένα, τίποτα, μέχρι 

τα 45, ποιος θα με πάρει 45 χρονών στη δουλειά με τέτοιο ποινικό μητρώο; 
(Κανείς) Κανένας. Τι πρέπει να κάνω εγώ πέστε μου. Άρα μέλλον δεν υπάρχει. 

Τελειώσαμε.  

(Νίκος Δ., καταδικασμένος για ληστεία και ανθρωποκτονία)  
 

Απλώς λέω ότι είναι δύσκολο αυτό που … για την αποφυλάκιση των 

κρατουμένων, μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι 

δεν υπάρχει καμία … καμία μέριμνα τελείως ως προς αυτό, (ναι) ιδίως - εντάξει, 
άμα είναι για μικρές ποινές - αλλά ιδίως στις πολυετείς καθείρξεις, αυτό είναι 

μεγάλο πρόβλημα μετά. Απότομα τον άλλο τον βγάζεις έξω … η πολιτεία πρέπει 

να τα σκεφτεί αυτά μετά. Θα μου πεις τώρα να σκεφτώ το … (γελώντας) έτσι 

όπως είμαστε τώρα τι να σκεφτεί, αλλά …  
(Αριστείδης Αρ., καταδικασμένος για κλοπή και ναρκωτικά) 

 

 Ένα μεγάλο θέμα είναι ότι οι κρατούμενοι εισέρχονται στη φυλακή στην 
πιο παραγωγική τους ηλικία, και έτσι όταν αποφυλακίζονται, ιδιαίτερα αυτοί 
που αντιμετωπίζουν πολυετείς καθείρξεις, είναι πολύ δύσκολο να 
επανενταχθούν στην κοινωνία και να συνεχίσουν τη ζωή τους. Παρόλο που όσο 
διάστημα είναι κρατούμενοι αγωνιούν και προσδοκούν να έρθει η ώρα της 
αποφυλάκισης, όταν αυτή η ώρα φτάνει, τους φαίνεται ότι αυτό συμβαίνει 
ξαφνικά και με αυτό τον τρόπο εκφράζουν το φόβο και την ανασφάλεια που 
αισθάνονται για το μέλλον τους μετά τη φυλακή.  
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3.2. Νομιμότητα και διαπερατότητα 
 Η νομιμότητα και η διαπερατότητα είναι βασικές έννοιες στην εργασία 
μας και στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της έρευνας που 
τις αφορούν. Ο βασικός προβληματισμός μας είναι το αν αποτελούν 
ανεξάρτητες μεταβλητές, που καθορίζουν τις στρατηγικές που θα επιλέξουν οι 
ομάδες που κινούνται στον κοινωνικό κόσμο ή αν κι αυτές με τη σειρά τους 
αποτελούν στρατηγικές για την παρουσίαση του εαυτού.  
  
3.2.1. Το δέντρο κατηγοριών της νομιμότητας 

Το συγκεκριμένο δέντρο κατηγοριών χωρίζεται σε δύο μέρη: στα 
αποσπάσματα όπου εκφράστηκε η πεποίθηση ότι υπάρχει νομιμότητα, που 
είναι και το μικρότερο (5 αναφορές) και στα αποσπάσματα όπου εκφράστηκε 
η πεποίθηση ότι δεν υπάρχει νομιμότητα ( 96 αναφορές).  

Αυτοί που νομιμοποιούν το σύστημα που τους οδήγησε στη φυλακή το 
κάνουν με δύο τρόπους: είτε αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους ( 1 
αναφορά) είτε αποδίδουν θετικό νόημα στην εμπειρία της φυλάκισης (4 
αναφορές).  
 

Άλλοι όταν νευριάζουν τα ρίχνουν τα φταιξίματα στην κοινωνία. Ποια κοινωνία; 

Αφού εγώ έμπλεξα, τι να πω; Να πω ότι φταίει ο εισαγγελέας ή ο … που με δίκασε; 

Αφού, αφού τα ‘κανα; (ναι) Δε γίνεται. … 
(Δημήτρης Μ., καταδικασμένος για ληστεία και ναρκωτικά) 

 

πιστεύω ότι σ’ αυτές τις περιπτώσεις είν’ ένα σχολείο η φυλακή, δηλαδή σου δίνει 

… εεε … πιστεύω ότι αν θέλεις μπορεί να σε βγάλει πιο δυνατό. Πιο δυνατό, να 
πεις «θα βγω, θα δουλέψω, θα παλέψω και θα τα καταφέρω» .  

(Σωτήρης Γ., καταδικασμένος για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία) 

 
 Το να αναλαμβάνει κάποιος την ευθύνη των πράξεών του είναι σα να 
δηλώνει ότι «πήρε το μάθημά του» και ότι ο σκοπός της τιμωρίας του έχει 
επιτευχθεί, ενώ το να αποδίδει θετικό νόημα στις δυσκολίες που συναντά στη 
ζωή του, είναι ένας τρόπος να αποκτήσει θετική εικόνα για τον εαυτό του, να 
δικαιολογήσει το χρόνο που έχασε απ’ τη ζωή του θεωρώντας ότι τον έκανε 
πιο δυνατό, πιο σοφό κ.λ.π.  

 Ωστόσο οι περισσότερες αναφορές ανήκουν στο δέντρο κατηγοριών της 
μη νομιμότητας· η πλειοψηφία των κρατουμένων που ερωτήθηκαν θεωρούν 
ότι το σύστημα που τους έχει τοποθετήσει στη θέση αυτή δεν είναι νόμιμο και 
η μη – νομιμότητά  του κυρίως εστιάζεται στη σχέση με το κράτος και το 
σύστημα απονομής δικαιοσύνης (48 αναφορές): το κράτος εμφανίζεται στη 
ζωή των κρατουμένων μόνο για να τους επιβάλλει μια τιμωρία, ποτέ για να 
τους βοηθήσει ή για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά τους. Οι κρατούμενοι 
θεωρούν ότι το κράτος στρέφεται με πρόθεση εναντίον τους (5 αναφορές) και 
τους αδικεί και όταν αυτό συμβαίνει το κράτος δεν τιμωρείται (8 αναφορές)· 
τιμωρούνται μόνο αυτοί όταν στρέφονται ενάντια στους νόμους.  

 
αν σου έφερνα εδώ τα πρακτικά, η ίδια η αστυνομία στο δικαστήριο το ‘παν αυτό 

το πράγμα, (ναι) δηλαδή άσχετα απ’ αυτό που μου δημιουργεί – εντάξει, τώρα 
πάμε σε ένα άλλο αυτό – μου δημιουργεί ένα θυμό, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι, 

εντάξει, αυτό τώρα δεν είναι ως προς τη συνέντευξη που δίνουμε, αλλά υπάρχει 

ένας θυμός, δεν υπάρχει πραγματική, σωστή δικαιοσύνη εδώ στην Ελλάδα. Όταν 
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με πιάνεις, δηλαδή εμένα μ’ έπιασε η αστυνομία, (ναι) η ίδια η αστυνομία που μ’ 

έπιασε είπε, σου λέω αυτοί που με πιάσανε και με φέρανε μπροστά στους 
δικαστές, λέει «αυτός δεν έχει σχέση με ναρκωτικά», όχι δηλαδή για ναρκωτικά. 

Είναι απίστευτο. Μ’ έχουν δημιουργήσει δηλαδή ένα θυ … ένα μεγάλο θυμό, 

δηλαδή και από άποψης ότι εγώ δεν είχα εεε… εεε … εκ φιλοσοφίας ζωής εγώ δεν 

είχα (ναι) σχέση με ναρκωτικά, δηλαδή δεν καπνίζω, δεν έχω πιει ποτέ αλκοόλ 
στη ζωή μου, δεν έχω καμία σχέση. (ναι).  

(Αριστείδης Αρ., καταδικασμένος για κλοπή και ναρκωτικά) 

 

Δ: Δε μπορεί ο νόμος να … να … να λέει ότι παραγράφεται το πειθαρχικό και το 
πειθαρχικό να μην παραγράφεται. Αφού το λέει ο νόμος (ναι). Δηλαδή πως θα 

εμπιστευτώ εγώ το νόμο; Πώς να τον εμπιστευτώ εγώ το νόμο; Εγώ που ζήτησα 

μια απλή τοξικολογική εξέταση και μου λέει, ναι, λέει, αλλά να τη 
χρησιμοποιήσετε εκεί … Λέω, «για οποιαδήποτε νόμιμη δικαστική χρήση». Ναι, 

μου ξαναλέει, αλλά θα τη χρησιμοποιήσετε εκεί. Ναι έμμεσα θα την 

χρησιμοποιήσω εκεί, φυσικά. (ναι) Ε, δεν είναι για οποιαδήποτε νόμιμη δικαστική 

χρήση; Λοιπόν; Γιατί μου το στερείς αυτό το δικαίωμα, να αποδείξω … ότι αυτό 
που ισχυρίζομαι είναι έτσι; Γιατί;  

(Δημήτρης Ρ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία και ναρκωτικά) 

 
 Τα δικαστήρια παρουσιάζονται στο λόγο των κρατουμένων με ιδιαίτερα 
αρνητικές εκφράσεις, καθώς θεωρούν ότι τους δικάζουν άδικα ή ιδιαιτέρως 
αυστηρά, ότι δεν τους δίνεται η δυνατότητα να υπερασπιστούν  τα δικαιώματά 
τους κατά τη δίκη ή να κάνουν το λόγο τους να εισακουστεί. Ο θυμός και η 
εκδικητικότητα των κρατουμένων φαίνονται να στρέφονται κυρίως προς την 
αστυνομία και το δικαστικό σύστημα και λιγότερο προς το σωφρονιστικό 
σύστημα, καθώς τα πρώτα είναι αυτά που τους οδηγούν στη φυλακή και τους 
επιβάλλουν την ταυτότητα του κρατουμένου. Αυτή η αδικία γεννά θυμό και 
ανάγκη για εκδίκηση που οδηγούν τελικά τον κρατούμενο πάλι στο έγκλημα ή 
που δικαιολογούν, έστω και εκ των υστέρων, το έγκλημα που έχει ήδη 
διαπραχθεί. Ενάντια στο σωφρονιστικό σύστημα στρέφονται υποστηρίζοντας 
ότι η φυλακή γεννά τελικά εγκληματικότητα (9 αναφορές).  
 

Ποιος ο λόγος; Γιατί; Για να ‘χεις τον κρατούμενο σε καταστολή; Για ποιο λόγο; 
(Ναι, μάλλον γι’ αυτό γίνεται) Για να τον κάνεις χειρότερο. Γιατί μόλις βγει αυτός ο 

άνθρωπος έξω θα σκοτώσει τη μάνα σου, τον πατέρα σου, την αδελφή σου, το 

θείο σου, τον ξάδερφό σου, αυτό θα πάει να κάνει … Δεν υπάρχει μέριμνα γι’ 

αυτό, κι έχω την εντύπωση και τη γνώμη ότι τους εξυπηρετεί το όλο θέμα. Γιατί αν 
κοιτάξετε απ’ τους 300 ότι οι 200 είναι δικηγόροι, τους εξυπηρετεί αυτό το θέμα 

κατά τη γνώμη μου. (ναι)  

 
Ε, εντός εισαγωγικών, επιλέγει πάρα πολύ προσεκτικά στο θέμα παρανομία τι θα 

κάνει, η παρανομία του είναι πολύ πιο τραβηγμένη απ’ ότι είναι του απλού 

ανθρωπάκου, και θα σας πω γιατί είναι πιο τραβηγμένη: γιατί αν εγώ, μετά από 20 

χρόνια αποφασίσω ότι πρέπει να πάω να κάνω μια ληστεία, ο πρώτος άνθρωπος 
που θα σταθεί μπροστά μου, και επειδής δε θέλω να ξανάρθω στη φυλακή, θα 

τόνε σκοτώσω. Χωρίς να έχω ηθικό ενδοιασμό (ναι) για κάτι (ναι), γιατί εκεί είναι 

θέμα επιβίωσης (ναι) εκεί είναι ζούγκλα. Σε πυροβολάω, σε σκοτώνω, γιατί αν με 

πιάσουν εγώ θα βγάλω 15 – 20 χρόνια εκ νέου … κι εκεί είναι το τελειωτικό. Άρα, 
εάν δείτε κάποιες περιπτώσεις, όπως Τεντε… παλιά (μμχχ) που ήταν πάνω στα 

βουνά της Κορίνθου, που τον σκοτώσανε τα Ε.Κ.Α.Μ. που πήγαν και τέτοια, 

μιλάμε για παράνομους οι οποίοι είχανε βγάλει πολλά χρόνια φυλακή (ναι) και 
ήτανε βαριά οπλισμένοι και πηγαίνανε μέχρι τέλους, γιατί σου λέει «εμένα αν με 
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πιάσεις τώρα καταστράφηκα, τελειώσαμε.» Και είναι ικανός να κάνει ό, τι 

χειρότερο, που στην πραγματικότητα ενδεχομένως να μην το ‘κανε. (ναι)  
(Νίκος Δ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία και ληστεία) 

 

Στο πρώτο απόσπασμα γίνεται λόγος για τη χορήγηση ψυχοφαρμάκων 
στις φυλακές, και εκφράζεται η άποψη ότι χορηγούνται ψυχοφάρμακα στους 
τοξικομανείς κρατουμένους για να βρίσκονται σε καταστολή και να 
παραμένουν ήρεμοι, με αποτέλεσμα να αποφυλακίζονται και να παρανομούν 
αμέσως μετά. Ο κρατούμενος που υποστηρίζει την παραπάνω άποψη θεωρεί 
ότι αυτό γίνεται με πρόθεση από τους βουλευτές, επειδή οι περισσότεροι είναι 
δικηγόροι και κερδίζουν χρήματα από τέτοιες υποθέσεις. Στο δεύτερο 
απόσπασμα λέγεται κάτι διαφορετικό: η εμπειρία της φυλακής είναι τόσο 
οδυνηρή, που ο κρατούμενος που έχει αποφυλακιστεί θα κάνει τα πάντα για να 
μην ξαναγυρίσει στη φυλακή και θα κάνει και τα πιο σκληρά εγκλήματα για να 
αποφύγει τη φυλάκισή του· για τη σκληρότητα λοιπόν του εγκλήματος 
ευθύνεται η φυλακή, γιατί προκαλεί φόβο στον κρατούμενο και δεν επιθυμεί 
να ξαναφυλακιστεί.  
 Επίσης γίνονται αναφορές στη σκληρότητα της επιβολής της ισόβιας 
κάθειρξης και θεωρούν ότι είναι προτιμότερη η επαναφορά της θανατικής 
ποινής (5 αναφορές).  
 

Δηλαδή γιατί να τα υποστώ εγώ όλα αυτά όλα αυτά τα χρόνια, τη στιγμή που, ας 
υποθέσουμε ότι έχω κάνει ένα λάθος στη ζωή μου. Και ήρθα να το πληρώσω. Και 

το πληρώνω. Γιατί αυτό το λάθος μου το πληρώνω κοινωνία και εεε … μ’ αυτό τον 

τρόπο, εσείς που θέλετε να λέγεστε κράτος πρόληψης και κράτος δημοκρατίας 

και – και, και – και μου το πληρώνετε μ’ αυτό τον τρόπο; Και δε μου λες απ’ την 
αρχή «ρε φίλε, σε θεωρώ άχρηστο. Τελειώσαμε.» Κρεμάλα, ηλεκτρική καρέκλα, να 

τελειώνουμε, να ξέρω κι εγώ από πριν τι γίνεται και τι με περιμένει. 

(Νίκος Δ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία και ληστεία) 

 
γιατί δεν υπάρχει σκληρότερη τιμωρία για έναν άνθρωπο. Καλύτερα να τον 

βάζανε στον τοίχο, να τον εκτελούσανε, πιο δίκαιο θα ήτανε, παρά να του 

επιβάλλουνε την ποινή των ισοβίων.  
(Νίκος Σ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία)  

 
 Αυτού του είδους οι  αναφορές θα μπορούσαν να βρίσκονται και στη 
θέση των στρατηγικών κοινωνικής δημιουργικότητας, καθώς αυτό που 
υποστηρίζουν είναι μια ανέφικτη και παράλογη πρόταση περί επαναφοράς της 
θανατικής ποινής για να υποστηρίξουν το πόσο βαριά είναι η τιμωρία που τους 
έχει επιβληθεί. Σίγουρα όμως αν ετίθετο στην κυριολεξία το θέμα της 
επαναφοράς της θανατικής ποινής, οι περισσότεροι θα προτιμούσαν να 
μείνουν στη φυλακή για 16 χρόνια (που είναι η ποινή των ισοβίων) παρά να 
πεθάνουν. Έχουμε τοποθετήσει τις αναφορές αυτές στο συγκεκριμένο δέντρο 
γιατί στοχεύουν κατά τη γνώμη μου κυρίως στο να δείξουν ότι η ποινή που 
τους έχει επιβληθεί είναι τόσο άδικη, τόσο σκληρή, που απονομιμοποιεί το 
σύστημα δικαιοσύνης.  
 Τέλος το σύστημα απονομής δικαιοσύνης εκτός από τις σκληρές και 
απάνθρωπες ποινές, απονομιμοποιείται και από τη διαφθορά (6 αναφορές): 
 

μάλιστα, κι εγώ αναρωτιόμουνα, λέω εγώ γιατί ρε παιδιά; Ρώτησα. Αναγκάστηκα 

και ρώτησα. Ρώτησα τον ένα, ρώτησα τον άλλο, μου λέει «θα τα δώσεις εκεί», τα 
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‘δωσα κι εγώ κι ήρθα εδώ πέρα. Και γιατί; Ποιος ο λόγος δηλαδή; Είχα … είχε η 

οικογένειά μου να τα δώσει. Αν δεν είχε θα πήγαινα κι εγώ να κάνω μια ληστεία 
στην άδεια, να βρω κι εγώ να ‘ρθω εδώ πέρα. (ναι) Θα ‘φταιγα πάλι εγώ; Έτσι; … 

Μάγκικα. 

(Νίκος Δ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία και ληστεία) 

 
Σ: Γιατί πιστεύω ότι μας είχε πουλήσει στη δίκη ο δικηγόρος (μμμ … ναι, ε;)  

(Σωτήρης Γ., καταδικασμένος για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία)  

 
 Η διαφθορά είτε οδηγεί στο έγκλημα τον κρατούμενο, για να καταφέρει 
να αποκτήσει τα προνόμια που δικαιούται και που δεν του εξασφαλίζονται με 
τη νόμιμη οδό, είτε οδηγεί τον κρατούμενο στη φυλακή για πιο πολλά χρόνια 
απ’ όσα θα έπρεπε κανονικά να κρατηθεί.  
 
3.2.2. Το δέντρο κατηγοριών της διαπερατότητας 
 Και σε αυτό το δέντρο κατηγοριών υπάρχουν δύο μέρη: στο πρώτο 
μέρος βρίσκονται τα αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις των κρατουμένων 
όπου εκφράστηκε η πεποίθηση ότι υπάρχει διαπερατότητα, ότι δηλαδή έχουν 
τη δυνατότητα, αν το επιθυμούν να αλλάξουν ομάδα υπαγωγής και να 
ενταχθούν σε ομάδες ανώτερου κύρους και το δεύτερο μέρος τα αποσπάσματα 
που εκφράζουν την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει διαπερατότητα, ότι δηλαδή 
είναι αναγκασμένοι να παραμένουν στη στιγματισμένη και μειονεκτούσα 
ομάδα υπαγωγής. Το πρώτο μέρος του δέντρου συγκεντρώνει 34 αναφορές 
ενώ το δεύτερο 21.  
 Αυτοί που θεωρούν ότι υπάρχει διαπερατότητα στηρίζουν την ελπίδα 
τους είτε σε κάποιο ανώτερο δικαστήριο (8 αναφορές), που θα μειώσει την 
ποινή τους και θα τους οδηγήσει εκτός φυλακής είτε στο γεγονός ότι έχουν 
ελπίδα επαγγελματικής αποκατάστασης (11 αναφορές).  

 
Με το ευρωπαϊκό δικαστήριο ήδη έχω επαφή … (ναι) η υπόθεσή μου είναι 

ολοφάνερη … Περιμένουμε βέβαια το νόμο, που λέει ότι θα πρέπει να πάω στον 

Άρειο Πάγο. (μμχχ) Άντε να δούμε τι θα γίνει και στον Άρειο Πάγο και μετά. (μμχχ) 
Εμένα θα με χρυσοπληρώσουνε … Όταν λέω θα με χρυσοπληρώσουμε, εννοώ όχι 

μονάχα οικονομικά, θα χώσω ανθρώπους στη φυλακή (ναι) δεν … όχι … όχι 

αυτούς που με κατάγγειλαν … εντάξει; … Αυτοί που με κατάγγειλαν είχαν το 

δικαίωμα να με καταγγείλουν … εσύ τι κάνεις, κύριε δικαστά; (ναι)Έτσι; Γιατί σε 
κάναμε δικαστή; (μμχχ) Εεε … εξουσία κι εγώ εξουσία κι αυτοί … και μεγαλύτερη 

εγώ… (ναι) Θα τη δούνε την εξουσία.  

(Γεράσιμος Σ., καταδικασμένος για σωματική βλάβη) 

 
Δ: Τώρα … (αναστενάζει) αν δεν κάνω κάτι που σκέφτηκα για … οδηγός σε 

φορτηγό πάλι … (μμμ) μετά θ’ αναγκαστώ να … μια δουλίτσα γεωργική δουλειά, 

ό, τι να ‘ναι.  
(Δημήτρης Κ., καταδικασμένος για κλοπή και ναρκωτικά) 

 

Δ: Εγώ σκέφτομαι να πάω στο … επειδή … ο πατέρας μου … είχαμε πάντα 

αγροτικές δουλειές (μμμ) στην Κόρινθο (μμχχ) … παλιά είχαμε αμπέλια, είχαμε 
σταφίδες, είχαμε … τώρα έχουμε βέβαια μόνο ελιές έχουμε (μμχχ) ε, προς τα ‘κει 

βλέπω να πηγαίνω. (ναι) 

(Δημήτρης Μ., καταδικασμένος για ληστεία και ναρκωτικά) 
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 Η ελπίδα για επαγγελματική αποκατάσταση περνά είτε από την 
προσδοκία ότι θα υπάρξει βοήθεια από συγγενικά πρόσωπα είτε από την 
ελπίδα ένταξης σε προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. (3 αναφορές) που υπάρχουν 
ειδικά για αποφυλακισμένους. Για την αλλαγή ομάδας υπαγωγής οι 
κρατούμενοι στηρίζονται είτε στον εαυτό τους (5 αναφορές), εκφράζοντας 
αυτοπεποίθηση είτε σε τρίτα πρόσωπα (αδέλφια, γονείς, τη γέννηση ενός 
παιδιού, ένα γάμο) (7 αναφορές):  
 

Μ: Σίγουρα, άμα έχεις περάσει δύσκολές καταστάσεις όπως εμείς, ας πούμε, μετά 
είναι πιο εύκολα τα πράγματα … Εντάξει, σίγουρα θα επιβιώσουμε … αυτό είναι 

… σιγά τώρα … τώρα πως ακριβώς, θα δούμε (θα δείξει) αναλόγως πως θα τα 

φέρει η ζωή (ναι)  
(Μάρκος Σ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία) 

 

Ε, τώρα είναι … κι όπως το σκέφτομαι … ένα παιδάκι τώρα ξέρω ‘γω θ’ αλλάξει τη 

ζωή μου … θα μου φέρει τα πάνω κάτω, κατάλαβες; Αυτό σκέφτομαι. 
(Δημήτρης Κ., καταδικασμένος για κλοπή – ναρκωτικά) 

 
 Το γεγονός ότι το δέντρο της διαπερατότητας συγκεντρώνει πιο πολλές 
αναφορές από αυτό της μη – διαπερατότητας, νομίζω ότι αντικατοπτρίζει τις 
ελπίδες και τα σχέδια των κρατουμένων που συμμετείχαν στην έρευνά μου, τα 
οποία καταλαμβάνουν πολύ χώρο στην καθημερινότητα της φυλακής και 
πιθανόν τους βοηθούν να την αντέχουν, πράγμα που υποδεικνύει ότι η 
διαπερατότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως στρατηγική.  
 Οι αναφορές που κατηγοριοποιήθηκαν στο μέρος της μη – 
διαπερατότητας εστιάζουν στο φόβο για επιστροφή στη φυλακή (6 αναφορές) 
και στο γεγονός ότι οι φυλακές κατοικούνται από έναν πληθυσμό που 
ανακυκλώνεται (2 αναφορές).  
  

Γιατί στην Αθήνα θα … φοβάμαι … και τώρα στις άδειες … φοβάμαι κι είμαι 

πάντα με τη γυναίκα μαζί μη με χρεώσουνε κάτι, ότι έχω κάνει, μου ‘ρχεται 
συνέχεια στο μυαλό (χμ) και γι’ αυτό αν ξαναπάω εκεί … Θα μπλέξω, άσε. Θα ‘χω 

και αναστολή τώρα, να τσακωθώ, να γίνει κάτι, θα με πάνε πάλι μέσα. Δε θέλω… 

(Δημήτρης Μ., καταδικασμένος για ληστεία και ναρκωτικά)  

 
κι αν δείτε οι φυλακισμένοι στην Ελλάδα είναι επαναλαμβανόμενοι (μμχχ) δηλαδή 

είναι άνθρωποι που μπαίνουνε, ξαναμπαίνουνε, ξαναμπαίνουνε, ξαναμπαίνουνε… 

Είναι ένας φαύλος κύκλος, δηλαδή άμα σε πάρει από κάτω έτσι … δηλαδή 
μπαίνεις τώρα και παραμένεις πίσω, μετά αναγκαστικά κάνουνε παρανομίες για 

να … (για να ξανανέβουνε) ναι για να ξανανέβουνε.  

(Μάρκος Σ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία)  

  
 Οι κρατούμενοι δεν εκτίουν ολόκληρη την ποινή τους: ανάλογα με το αν 
τους έχει επιβληθεί ποινή κάθειρξης ή φυλάκισης και ανάλογα με το πόσα 
χρόνια ποινής τους έχουν επιβληθεί, εκτίουν τα τρία πέμπτα, τα δύο τρίτα ή και 
το ένα πέμπτο της ποινής τους και αποφυλακίζονται με τον όρο να μην 
διαπράξουν νέο σοβαρό αδίκημα για κάποιο χρονικό διάστημα (συνήθως τρία ή 
πέντε έτη). Αυτό οι κρατούμενοι το ονομάζουν «αναστολή» (κανονικά λέγεται 
απόλυση υπό τον όρο της ανάκλησης από τη φυλακή) και φαίνεται να τους 
προκαλεί άγχος, καθώς σε περίπτωση που υποπέσουν σε νέο αδίκημα δεν 
χορηγείται εκ νέου απόλυση με όρο από τη φυλακή και καλούνται να εκτίσουν 
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και το υπόλοιπο της ποινής που δεν είχαν εκτίσει στην προηγούμενη κράτηση 
(Ποινικός Κώδικας, 1992: 102 – 111). Αυτό το φόβο εκφράζει ο κρατούμενος που 
μιλά στο πρώτο απόσπασμα, ο οποίος είναι τόσο ισχυρός που τον κάνει να 
θέλει να μη ζει πλέον στην Αθήνα ή να μη μένει ποτέ μόνος του κατά τη 
διάρκεια της άδειάς του.  Στο δεύτερο απόσπασμα εκφράζεται η πεποίθηση ότι 
κανείς δεν καταφέρνει να ξεφύγει από τη φυλακή, ότι όλοι όσοι 
αποφυλακίζονται αργά ή γρήγορα ξαναγυρίζουν στη φυλακή.  
 Αυτό μπορεί να συμβαίνει για διάφορους λόγους: αυτοί που 
εκφράστηκαν έχουν να κάνουν με την ανυπαρξία φροντίδας εκ μέρους του 
κράτους για τους κρατούμενους που αποφυλακίζονται (2 αναφορές) και με την 
προκατάληψη της κοινωνίας απέναντι στους αποφυλακισμένους (4 αναφορές) 
που κάνουν την επιστροφή στην παρανομία το μόνο μέσο που έχει ο 
αποφυλακισμένος για να μπορέσει να επιβιώσει (2 αναφορές).  
 

Ακούω προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ.. Ποια προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. να καταλάβω 
κι εγώ; Δεν συζητάμε για κρίσεις και τέτοια, να σας πω για πριν: έχετε δει κανένα 

βαρυποινίτη να μην έχει κι από ένα τεράστιο πρόστιμο στην εφορία; (Όχι, όλοι, οι 

περισσότεροι έχουν) Εγώ είμαι για φόνο στη φυλακή. (ναι) Εμένα μου ‘χει κάνει 

αγωγή η οικογένεια και μου ζητάνε 1,700,000€. Εγώ δε σας λέω ότι θα επιδικαστεί 
ένα τέτοιο ποσό, θα επιδικαστούν 100, 150, 200 χιλιάρικα. Πώς θα πάω να πάρω 

απ’ τον Ο.Α.Ε.Δ. εγώ, για ν’ ανοίξω επιχείρηση; Και θα … αφού χρωστάω στην 

Εφορία. Τι θα γίνει δηλαδή; Θα δουλεύω για τα επόμενα 20 χρόνια, που θα βγω 
έξω 45 χρονών, θα δουλεύω για τα επόμενα 20 χρόνια για την εφορία;  

(Δημήτρης Ρ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία και ναρκωτικά)  

 

Σ: Και να κάνω κάποια δική μου δουλειά. (ναι) Γιατί όπως βλέπουμε ότι, όταν 
αποφυλακίζεται κάποιος, λόγω ότι η κοινωνία είναι έτσι πολύ κλειστή κι αυτά, ναι 

μεν υπάρχουνε φίλοι, γνωστοί κι αυτά, αλλά εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια 

προκατάληψη, ο άλλος δε σε θέλει στη δουλειά του, (ναι, ε;) εεε … και, γιατί 

φοβάται, ας πούμε …  
(Σωτήρης Γ., καταδικασμένος για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία)  

 

Γιατί απ’ τη στιγμή που με κρατάς 20 χρόνια με αυτές τις συνθήκες, εγώ δεν έχω 
μέλλον. (ναι) Μπορεί να είχα παρελθόν, παρόν και μέλλον δεν έχω. Άρα πρέπει ή 

να βγω και να σκοτώσω … τον άλλονα για να του πάρω το πορτοφόλι ή να του 

πάρω το οτιδήποτε για να επιβιώσω, είναι θέμα επιβίωσης από ‘κει και μετά (ναι) 

ή πέστε μου τι θα κάνω μετά τη φυλακή.  
(Νίκος Δ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία και ληστεία) 

 

 
 Στο πρώτο απόσπασμα ο κρατούμενος μιλά για τα προγράμματα του 
Ο.Α.Ε.Δ., με τα οποία επιδοτούνται οι αποφυλακισμένοι για να ανοίξουν τη δική 
τους επιχείρηση. Όμως αυτό που επισημαίνει είναι ότι  οι όροι υπό τους 
οποίους δίνεται η επιδότηση αποκλείουν ένα μεγάλο μέρος των κρατουμένων, 
εφόσον πρέπει να μην έχουν χρέος προς την εφορία και η ποινή τους να μην 
έχει σχέση με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Στο δεύτερο απόσπασμα γίνεται 
λόγος για την ύπαρξη του στίγματος και μετά την αποφυλάκιση, το οποίο το 
αισθάνονται έντονα οι κρατούμενοι, ιδιαίτερα σε πιο κλειστές κοινωνίες (όπως 
είναι αυτή του Ρεθύμνου, από την οποία προέρχεται ο κρατούμενος που μιλά 
στο απόσπασμα). Για να αποφύγουν αυτή την προκατάληψη πολλοί 
κρατούμενοι επιλέγουν να φύγουν από τον τόπο καταγωγής τους ή από τον 
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τόπο όπου διαπράχθηκε το έγκλημα και να μεταβούν σε μεγαλύτερα αστικά 
κέντρα, όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανωνυμία και το στίγμα τους είναι πιο 
εύκολο να καλυφθεί. Όλα τα παραπάνω οδηγούν τον κρατούμενο στο να μην 
έχει άλλη διέξοδο, να μην έχει άλλο τρόπο να εξασφαλίσει τα προς το ζην, 
παρά μόνο την παρανομία.  
 Αλλά ακόμα και οι παράνομες δραστηριότητες, σε περίπτωση που δεν 
τους οδηγούν πίσω στη φυλακή, δεν καταφέρνουν να τους κάνουν να 
αλλάξουν θέση στην κοινωνία (5 αναφορές).  
 

Δ: Μα δεν είναι ότι παίζει και … εντάξει, εγώ στο φάκελο λέει ότι εγώ έχω πάρει 1 
εκατομμύριο ευρώ. Αλλά είναι οι φίλοι, ξέρω ‘γω, που μοιράζεσαι (ναι) και τελικά 

δε σου μένει τίποτα (ναι). Δεν είναι δηλαδή ότι θα κάνω … δε … δε… δεν θα κάνω 

κι όλας αυτά τα λεφτά. Εντάξει, πήγαινα Μύκονο διακοπές, έπαιρνα αμάξια, τα’ 

άλλαζα, τώρα δεν …  
(Δημήτρης Μ., καταδικασμένος για ληστεία και ναρκωτικά)  

 

τα λεφτά αυτά φαγωθήκανε … στο πατ – κιούτ φαγωθήκανε (ναι, έτσι είναι). Είχα 
10 φίλους κάθε μέρα μέσα στο δωμάτιό μου. Τι ήθελε ο ένας; Να του πάρω αυτό. Τι 

ήθελε ο άλλος; Να του πάρω αυτό.  

(Κώστας Π., καταδικασμένος για κλοπή και ναρκωτικά)  

 Τα χρήματα που συγκεντρώνονται από ληστείες και από παράνομες 
δραστηριότητες φαίνονται, από τα λόγια των κρατουμένων, ότι 
καταναλώνονται πολύ γρήγορα με φίλους σε ναρκωτικά, σε  ταξίδια, σε ακριβά 
αυτοκίνητα κ.ο.κ., και έτσι αφήνουν τους κρατουμένους στην ίδια θέση στην 
οποία ήταν και πριν. Το γεγονός ότι τα χρήματα «τρώγονται» με φίλους, 
υποδεικνύει ίσως την ανάγκη που νοιώθουν οι κρατούμενοι να δημιουργήσουν 
μια «αυλή» γύρω τους, μία καινούρια ομάδα όπου θα αισθάνονται αγαπητοί, θα 
έχουν μεγάλο κύρος και υψηλή θέση.  
 
3.3. Στρατηγικές διαχείρισης ταυτότητας 

Το τρίτο δέντρο αφορά στις στρατηγικές διαχείρισης ταυτότητας. 
Σύμφωνα με τη θεωρία μας, αναμένονται τρεις στρατηγικές: ατομική 
κινητικότητα, κοινωνική δημιουργικότητα και κοινωνική αλλαγή. Μάλιστα, 
εφόσον οι περισσότεροι κρατούμενοι φαίνονται να θεωρούν τη θέση τους μη -   
νομιμοποιημένη  και διαπερατή, αναμένονταν να χρησιμοποιηθεί περισσότερο 
η στρατηγική της ατομικής κινητικότητας. Η στρατηγική όμως που 
χρησιμοποιήθηκε σχεδόν αποκλειστικά από τους κρατουμένους του δείγματός 
μας ήταν αυτή της κοινωνικής δημιουργικότητας. 

3.3.1. Ατομική κινητικότητα 
 Η στρατηγική της ατομικής κινητικότητας εκφράστηκε μόνο με μία 

περίπτωση και μάλιστα ο λόγος δεν αφορούσε τον εαυτό, αλλά κάποιο τρίτο 
πρόσωπο: 

Αυτός σώθηκε και γλύτωσε (μμ) γιατί έχω επαφές με τον άνθρωπο μετά από τόσα 

χρόνια, γιατί είχε την τύχη να τον ερωτευτεί και να ερωτευτεί κι αυτός τη 
δικηγόρο του. Τα ‘φτιαξε με τη δικηγόρο του, βγήκε έξω, η γυναίκα τον βοήθησε 

σε απεριόριστο βαθμό, αντιμετώπισε πολύ μεγάλα προβλήματα απ’ την 

οικογένειά της, γιατί δεν τον θέλαν για γαμπρό … (ναι, ναι) Τεράστια προβλήματα, 
πάτησε πόδι η κοπέλα και τους λέει «εγώ θα τον πάρω», έμεινε έγκυος κατά τη 

διάρκεια που ήταν αυτός στη φυλακή, νοικιάσανε σπίτι ξεχωριστά, τραβήξανε του 
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κόσμου τα προβλήματα, περάσανε δέκα χρόνια που αποφυλακίστηκε για να 

φτάσει στο σημείο η οικογένειά της να τον αποδεχτεί… (ναι) Κι αφού είδανε μετά 
από δέκα χρόνια ότι δεν είναι παράνομος και ότι κοιτάζει τη δουλειά του και – και, 

και – και, και – και … είχε κι ένα ταλεντάκι στο να γράφει κάποιους στίχους, 

κάποια έτσι, κάποια αλλιώς, και είναι σ’ αυτό το κομμάτι, εν πάσει περιπτώσει 

(μμχχ) τον έχει βοηθήσει απεριόριστα η γυναίκα του. (ναι) Ε, άμα έχεις τέτοια 
τύχη, εντάξει. Καληνύχτα γι’ αύριο. Πόσοι έχουν αυτή την τύχη; Είναι πολλοί; (Όχι) 

Μπράβο. 

(Νίκος Δ., καταδικασμένος για ληστεία και ανθρωποκτονία)  

 
 Η περίπτωση λοιπόν να κινηθεί ένας κρατούμενος ατομικά και να 
αλλάξει ομάδα υπαγωγής μοιάζει με παραμύθι και είναι εξαιρετικά σπάνια· 
φαίνεται να μην εξαρτάται από τις ατομικές προσπάθειες του κρατουμένου 
τόσο, αλλά από τον αστάθμητο παράγοντα της τύχης.    
 
3.3.2. Κοινωνική Αλλαγή 

Η στρατηγική της κοινωνικής αλλαγής μάλλον δεν εκφράστηκε καθόλου, 
καθώς αν και γίνονται αναφορές για στάσεις και απεργίες μέσα στις φυλακές (3 
αναφορές), θεωρούν ότι δεν φέρνουν κάποιο αποτέλεσμα: 

Συντεχνίες, μετά δημιουργούνται έτσι ομάδες μέσα, προσπαθούν να ελέγξουνε … 
υπάρχουνε … εεε … φιλοδοξίες, ξέρω ‘γώ, ν’ ακουστεί ο … έχουν μια τέτοια τάση 

μέσα ‘δώ, οι οποίες μετά καλύπτουν, δηλαδή πας να τους πεις κάτι, αυτοί έχουν το 

δικό τους, έχουν δημιουργήσει μια ομάδα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. (ναι) Εγώ 
έτυχε τώρα το ’07, που είχε γίνει πάλι κάτι εκεί, ήμουνα στον Κορυδαλλό εκεί 

υπόδικος, (μμχχ) απότομα, την ώρα που βγαίναμε απ’ το μπάνιο, και βλέπω ν’ 

ανάβουν φωτιές ‘κει όλα μέσα, χωρίς να πουν τίποτα … γράφουν εκεί ένα … να … 

κάτι χαρτιά εκεί κάνουν, γράφουν αιτήματα και αρχίζουν και σπάνε, (ναι) μα όταν 
σπάζεις … χάνεις το δίκιο σου. (ναι) Ο σκοπός είναι γραπτώς, δηλαδή … το όπλο 

ας πούμε, το όπλο ας πούμε του κρατουμένου μεσ’ τη φυλακή είναι η πένα, να 

‘χεις να γράψεις κάτι, να πεις κάτι. Να το γράψεις αυτό να το προβάλλεις και να 

‘ναι σχετικά … δηλαδή να μην είναι κι εξωπραγματικά πράγματα. Δηλαδή 
ανάλογα στη χώρα που ζεις (ναι) το τι θα ζητάς. (ναι)  

(Αριστείδης Αρ., καταδικασμένος για κλοπή και ναρκωτικά)  

 
Ν: Να σου πω … οι στάσεις εγώ δεν μπορώ να τις καταλάβω ποτέ, γιατί δεν είμαι 

άνθρωπος που είμαι υπέρ της βίας. Δηλαδή ν’ ανέβω πάνω στην ταράτσα και να 

σπάσω την ταράτσα και να σπάσω το χώρο το δικό μου, γιατί εμένα το … το κελί 

είναι σπίτι μου, να σπάσω εγώ το κελί, να κάψω το κελί το δικό μου, να χαλάσω το 
καλοριφέρ, να χαλάσω τη βρύση, να τα γκρεμίσω όλα τα πλακάκια για να 

ξανάρχεται η υπηρεσία να τα φτιάχνει τους επόμενους δύο μήνες, να κάνουν 

κομπίνες με τα κονδύλια και να φάνε αυτοί ό, τι είναι να φάνε και να κάθομαι εγώ 

να κοιμάμαι στο στρώμα κάτω … λάθος μου είναι. 
(Νίκος Δ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία και ληστεία) 

 

 Με τον όρο κοινωνική αλλαγή, όπως έχουμε ήδη πει στο θεωρητικό 
μέρος τις εργασίας μας, εννοούμε τις ατομικές ή συλλογικές προσπάθειες που 
κάνουν οι κρατούμενοι για να αλλάξει η θέση της ομάδας τους. Ο πιο 
συνηθισμένος τρόπος με τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι μέσα από στάσεις που 
γίνονται κατά περιόδους στις φυλακές, όπου εκφράζονται κάποια αιτήματα 
των κρατουμένων και πολλές φορές πετυχαίνουν βελτίωση των συνθηκών 
ζωής τους, αύξηση των προνομίων τους κ.ο.κ. Αυτές οι στάσεις στα 
συγκεκριμένα αποσπάσματα λόγου των κρατουμένων απαξιώνονται, καθώς 
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θεωρούν ότι είναι πολύ ακραίες, ότι καταστρέφουν το χώρο διαβίωσης των 
κρατουμένων, ενώ θα μπορούσαν να πετύχουν πιο πολλά πράγματα με άλλους 
τρόπους διαμαρτυρίας πιο ειρηνικούς, λιγότερο βίαιους. Αυτή η άποψη για τις 
στάσεις μπορεί να μην αντικατοπτρίζει την πραγματική γνώμη που έχουν οι 
κρατούμενοι για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά να αποτελεί μια προσπάθεια 
να δείξουν ότι είναι «καλοί» κρατούμενοι, να φωτίσουν δηλαδή θετικά τον 
εαυτό στην παρούσα κατάσταση που βιώνουν. Επίσης μπορεί οι κρατούμενοι 
να μην επιθυμούν να βελτιώσουν τη θέση της ομάδας τους, επειδή ούτως ή 
άλλως είναι μια ομάδα που θα την εγκαταλείψουν· η υπαγωγή στην κατηγορία 
«κρατούμενος» είναι πάντα προσωρινή, καθώς ακόμα και στην περίπτωση που 
κάποιος καταδικάζεται σε ισόβια κάθειρξη παραμένει στη φυλακή για δεκαέξι 
έτη και γενικά οι ποινές που εκτίουν οι κρατούμενοι είναι τελικά πολύ 
μικρότερες από αυτές που επιβάλλονται στο δικαστήριο.   
 
3.3.3. Κοινωνική δημιουργικότητα 

Η στρατηγική της κοινωνικής δημιουργικότητας είναι η πιο πλούσια 
κατηγορία. Ποσοτικά, συγκεντρώνει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό αναφορών και 
για το λόγο αυτό θα παρουσιαστεί με διαφορετικό τρόπο από τις 
προηγούμενες στρατηγικές. Οι στρατηγικές κοινωνικής δημιουργικότητας 
χωρίστηκαν σε δέκα κατηγορίες, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο 
προσπαθεί ο κρατούμενος να φωτίσει θετικά τον εαυτό.  
α) Προσπάθεια μείωσης του στίγματος 

Στην πρώτη κατηγορία, η οποία συγκεντρώνει 84 αναφορές, 
εντάχθηκαν οι προσπάθειες μείωσης του στίγματος που γίνεται μέσα στο λόγο 
των κρατουμένων.   

Προσπάθεια για μείωση του στίγματος Πηγές Αναφορές 

Αυστηρότητα για τους άλλους - Ελαστικότητα για τον εαυτό 5 20 

Εαυτός ως πληθυντικός 7 14 

Έγκλημα - Χάσιμο του εαυτού 2 2 

Έγκλημα και θάνατος σαν τυχαίο γεγονός 4 13 

Μιλάει για τον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο 1 3 

Τιμωρούμαι επειδή δεν έχω μάθει να λέω ψέματα κ.λ.π. 1 2 

Υποψία για ψέματα - Ωραιοποίηση της κατάστασης 6 21 

Οποιοσδήποτε στη θέση μου θα έκανε το ίδιο 4 10 

 Οι κρατούμενοι στις συνεντεύξεις τους επικρίνουν πολύ έντονα τα λάθη 
των άλλων ανθρώπων ενώ δείχνουν πολύ μεγάλη ελαστικότητα για τα δικά 
τους, και αυτό μπορεί να φωτίζει θετικά την ταυτότητά τους είτε τονίζοντας το 
γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι κάνουν σφάλματα στη ζωή τους είτε 
προβάλλοντας το γεγονός ότι αυτοί που είναι τόσο αυστηροί και ακριβοδίκαιοι 
δεν βλέπουν τα παραπτώματά τους ως τόσο σημαντικά, άρα μάλλον δεν είναι 
και τόσο μεγάλα.  
 

Σ.: ναι κοιτάξτε … εεε … ναι … υπήρχαν και πολλές προκλήσεις, υπήρχαν πολλές 

προκλήσεις απ’ τη μεριά του θύματος, υπήρχαν πάρα πολλές προκλήσεις που 
αποδείχτηκαν αυτές, δηλαδή αποδείχτηκε η ανάρμοστη συμπεριφορά του 

θύματος … εεε … όπως … και άλλα, αλλά … να πούμε … έχει σημασία να τα 

συζητήσουμε αυτά …  

(Νίκος Σ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία) 
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Δ: Ο σκοπός του σωφρονιστικού συστήματος δεν είναι να εκτίσει ο κρατούμενος 

την ποινή του, να βγει να ενταχθεί στην κοινωνία; (μμχχ) Δεν βλέπετε ότι 
υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, όπου μπαίνουν κρατούμενοι άκρως επικίνδυνοι 

για την κοινωνία, και κάποια στιγμή, δεν μπορείς να κάνεις και κάτι, θα πρέπει να 

βγει αυτός ο άνθρωπος (ναι), δεν μπορείς να κρατήσεις κανέναν μέσα (ναι). Κι 

εμένα λέω άντε, τι να μου κάνουν, να με κρατήσουν άντε, άλλα 8 χρόνια. 
Μπορούν να κάνουν κάτι άλλο; (όχι) Εγώ έφαγα τα 13 τα 8 θα σκεφτώ; Εάν με 

κρατήσετε λοιπόν εμένα προσωπικά 8 χρόνια (μμχχ)χωρίς να μου δώσουν 

ευκαιρία, εεε, να ‘μαστε καλά να δούμε τι θα γίνει. (ναι) Να ‘μαστε καλά να δούμε 

τι θα γίνει. Δηλαδή άμα μπω εγώ σε κάνα συμβούλιο έτσι, όπως έχουν μπει ξέρω 
‘γω τόσοι κρατούμενοι και καρφώσω κάνα στυλό σε κανένα εισαγγελέα και τον 

στείλω, τι θα μου κάνουνε; Θα με κρατήσετε παραπάνω; Άντε, κρατήστε με 25. 

Σκότωσε εισαγγελέα. Και λοιπόν; Θα φτάσουμε εκεί; Θα το κάνω. Γιατί, δεν το 
‘χουν κάνει κρατούμενοι;  

(Δημήτρης Ρ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία και ναρκωτικά)  

  
Η  αυστηρότητα για τους άλλους δεν αφορά μόνο στα οικεία πρόσωπα, 

αλλά επεκτείνεται και στο δικαστικό και στο σωφρονιστικό σύστημα: ο 
κρατούμενος που μιλά στο δεύτερο απόσπασμα είχε αποδράσει από άδεια και 
είχε διαπράξει δύο ληστείες κατά το διάστημα που βρισκόταν εκτός φυλακής 
και στη συνέχεια τον συνέλαβαν και θεωρεί ότι αν δεν του δοθούν άλλες 
ευκαιρίες κατά τη διάρκεια της κράτησής του, αν δεν πάρει δηλαδή άλλες 
άδειες ή αν δεν αποφυλακιστεί με απόλυση με όρο από τη φυλακή,  θα είναι 
δικαιολογημένος να διαπράξει μέχρι και φόνο. Φαίνεται σα να μη μπορεί να 
συνδέσει τα δύο γεγονότα, την παραβίαση από την πλευρά του των 
υποχρεώσεών του ως κρατούμενος που λαμβάνει άδεια με την στέρηση 
κάποιων προνομίων που είχε και έτσι απομακρύνει την ευθύνη από τον εαυτό 
του και την τοποθετεί εξολοκλήρου στο σωφρονιστικό σύστημα, στο 
δικαστικό σύστημα ή στα οικεία του πρόσωπα.  

Άλλος τρόπος μείωσης του στίγματος είναι ο λόγος για τον εαυτό να 
γίνεται σε τρίτο πρόσωπο ή σε πληθυντικό αριθμό. Αυτές οι προσπάθειες 
μείωσης του στίγματος συνδέονται και με την παρουσίαση του εγκλήματος σαν 
τυχαίου γεγονότος, σαν χάσιμο του εαυτού ή σαν κάτι που θα το έκανε ο 
οποιοσδήποτε αν βρισκόταν στη θέση του κρατουμένου. 
 

Αλλά όταν είναι μια φάση όπως η δική μας, που μπήκαμε για ένα … ναι μεν 

έγκλημα, μπήκαμε για ένα έγκλημα, τώρα το έγκλημα μπορεί να το κάνει ο 

καθένας, δηλαδή στον καθένα μπορεί να τύχει, (μμχχ) γιατί πιστεύω ότι και μια 
μάνα να είναι, να δει … ότι την έχουνε πέσει δύο στο παιδί της και το χτυπάνε και 

πάνε να το βιάσουνε, πάνε να του κάνουνε κακό … για τη ζωή του, οτιδήποτε, και 

μια γυναίκα να ‘ναι, εκείνη την ώρα (ναι) εάν μπορέσει να κάνει το κακό, να τους 

σκοτώσει, θα τους σκοτώσει. Εκείνη την ώρα μιλάω πάντα, έτσι; Και πιστεύω ότι 
το ίδιο μπορείς να πεθάνεις, για λόγους … για ηθικούς λόγους, τιμής … για λόγους 

τιμής, δηλαδή εμένα, το δικό μου παιδί δε δέχεται την προσβολή. Δεν πήγαμε ούτε 

να σκοτώ…, δεν πήγα ούτε να κάνουμε κάτι, να … να κλέψουμε, να σκοτώσουμε 

κάποιονα … (ναι) ούτε τέτοιοι άνθρωποι ήμασταν ούτε της φασαρίας άνθρωποι 
ήμασταν, (ναι)  

(Σωτήρης Γ., καταδικασμένος για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία)  

 
μπήκαμε φυλακή, τραβήξαμε αυτό το μονοπάτι …  

(Γιάννης Κ., καταδικασμένος για κλοπή και ναρκωτικά)  
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Με αυτό τον τρόπο ο κρατούμενος είτε απομακρύνεται από τον εαυτό 
του και το στίγμα του είτε προσπαθεί να κάνει το στίγμα να διαχέεται σε 
πολλούς ανθρώπους, άρα να μειώνει την έντασή του. Όταν το έγκλημα 
παρουσιάζεται σαν κάτι που έτυχε, τότε ο κρατούμενος δεν φέρει πλέον το 
στίγμα του φονιά ή του ληστή κ.λ.π., αλλά είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος 
που βρέθηκε στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.  
 

το εγώ μου ήταν αυτός ο μεγαλύτερος εχθρός μου, ο οποίος με κατατρόπωσε, με 

έφαγε, κυριολεκτικά με κατάπιε … και δυστυχώς είμαι εγώ αυτός που φταίω, 

δηλαδή, και … φτάσαμε σ’ αυτό  

(Νίκος Σ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία)  
 

 Στο απόσπασμα αυτό το άτομο φαίνεται να είναι τελείως 
αποστασιοποιημένο από τον εαυτό του και το έγκλημα παρουσιάζεται σαν 
«χάσιμο» του εαυτού· με αυτό τον τρόπο το στίγμα δεν αποδίδεται στον εαυτό, 
γιατί όταν αυτό διεπράχθη ο εαυτός ήταν απών.  

Τέλος στρατηγικές μείωσης του στίγματος είναι τα ψέματα, η προσπάθεια 
για ωραιοποίηση της κατάστασης στην οποία ζει ο κρατούμενος ή των 
κινήτρων που των οδήγησαν στο έγκλημα ή η ωραιοποίηση του λόγου για τον 
οποίο τιμωρούνται.  
 

Γιατί ο σκοπός μου ξέρετε ποιος ήταν τελικά; Αφού δεν μπόρεσα να έρθω σε 

επικοινωνία τότε που έπρεπε με το παιδί μου (μμχχ) τουλάχιστον να του εξηγήσω 

και να του πω λίγα πράγματα … να το τακτοποιήσω οικονομικά (ναι).  

 
Δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή εγώ δε λέω και ψέματα (ναι) κατάλαβες τώρα τι 

γίνεται; (ναι) Δεν κάθομαι να λέω ψέματα ή να την τυλίξω ή να την παραμυθιάσω 

κι αυτά. (μμχχ) Έτσι είναι τα πράγματα, τελειώσαμε. Θες; Δεν θες; … Έτσι. (ναι) 
Έχω μάθει έτσι στη ζωή μου (ναι) Καταλάβατε; (μμχχ) Τι να κάνω; Ν’ αλλάξω 

τώρα; (Όχι, άμα είσαι έτσι …) Εσείς τι νομίζετε, ότι άμα ήθελα να την 

παραμυθιάσω, ξέρω ‘γω, να την πάρω με το καλό, να τη μαλαγανιάσω, δεν θα τα 

‘χα κερδίσει όλα; (Ναι) Ε, Βέβαια. Δεν είμαι τέτοιος χαρακτήρας. Δεν θέλω να πάρω 
κάτι μ’ αυτό τον τρόπο, δεν έχω μάθει να το κάνω, καταλάβατε; (ναι) Τι να κάνω; 

Εγώ λέω την αλήθεια και δεν με πιστεύουνε και λέω ψέματα και με πιστεύουνε. 

Έτσι … Το ‘χω δοκιμάσει αυτό, είναι μυστήριο, δεν το … Γι’ αυτό λέει, αν θέλεις 

λέει το δίκαιο πρέπει να είσαι καλός ψεύτης, γιατί η ειλικρίνεια δεν αγγίζει τα 
ανθρώπινα μυαλά … Είναι μυστήρια τα πράγματα. Τι να κάνω; Εγώ έτσι είμαι 

μαθημένος. Οπότε τώρα τι γίνεται; 

(Δημήτρης Ρ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία και ναρκωτικά) 

 
 Όταν το έγκλημα γίνεται για έναν «ευγενή» σκοπό, το άτομο που το 
διαπράττει μπορεί να ιδωθεί όχι σαν κακούργος αλλά σαν ήρωας, και αυτό 
είναι που επιδιώκεται στο πρώτο απόσπασμα: το έγκλημα γίνεται για χάρη του 
παιδιού, όχι για τον εαυτό. Στο δεύτερο απόσπασμα ο ίδιος κρατούμενος 
υποστηρίζει ότι αν δεν είχε ένα χαρακτηριστικό που γενικά αξιολογείται 
θετικά, αν δηλαδή δεν είχε μάθει να λέει μόνο την αλήθεια, θα είχε καταφέρει 
να ξεφύγει από τις συνέπειες των πράξεών του· άρα αυτή τη στιγμή τιμωρείται 
όχι επειδή διέπραξε κάποιο έγκλημα, αλλά επειδή δεν έχει μάθει να λέει 
ψέματα.  
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β. Υποβάθμιση του εγκλήματος και των συνεπειών του 
 Στην κατηγορία αυτή συγκεντρώθηκαν 26 αναφορές, και έχουν 
κατηγοριοποιηθεί εδώ οι προσπάθειες που κάνουν οι κρατούμενοι να 
μειώσουν την ένταση του εγκλήματος που έχουν διαπράξει και να 
υποβαθμίσουν τις συνέπειες που είχε το έγκλημα στη ζωή τους και στη ζωή 
των οικείων τους ανθρώπων.  
 

Υποβάθμιση του εγκλήματος και των συνεπειών του Πηγές Αναφορές 

Σα να μην έχει συμβεί κάποιο  έγκλημα 3 6 

Υποβάθμιση της σπουδαιότητας του εγκλήματος 5 7 

Υποστήριξη από την κοινή γνώμη 2 2 

Τουρισμός στη φυλακή 5 11 

 Στα αποσπάσματα της συγκεκριμένης κατηγορίας το έγκλημα 
παρουσιάζεται σα να μην ήταν και τόσο σπουδαίο ή σα να μην είναι καν 
έγκλημα. Επίσης χρησιμοποιείται η υποστήριξη από την κοινή γνώμη του 
τόπου κατοικίας τους για το έγκλημα που διέπραξαν και ωραιοποιούν την 
παραμονή τους στη φυλακή.  

 

εγώ είμαι ο πατέρας, μητέρα δεν έχει, ορφανό είναι, από ποιόν θα υποστηριχτεί;  

(Νίκος Σ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία)  

 
Τη δουλειά μου έκανα … είχα … επειδής είχα μείνει καιρό εκεί είχα εξοικειωθεί με 

μερικά άτομα, κάναμε αστεία … (μμχχ), με ένα άτομο είχαμε αναπτύξει έτσι πολύ 

σχέση (μμχχ) ήμουνα στο … καντινιέρης, στο λογιστήριο εκεί (ναι) ο οποίος 

αυτός, εν πάση περιπτώσει είχε ενδιαφέροντα … εεε … για τη θρησκεία, για την 
επιστήμη (μμχχ) για την ιστορία και πολλά και καθόμασταν … αυτός ο άνθρωπος 

με βοήθησε … ένας Μ… λέγεται αυτός, με βοήθησε και 1 ½ - 2 χρόνια τα ‘βγαλα 

συζητώντας μαζί του, (ναι) για οικουμενικές συνόδους, για ό, τι … (ναι) για ό, τι 
μπορείτε να φανταστείτε. (ναι, ναι, ναι) Και είχαμε ενδιαφέροντα, διαβάζαμε 

βιβλία πολλά, ξέρω ‘γω, (ναι) εεε… έτσι πέρασε ο καιρός, με τη … 

(Γεράσιμος Σ., καταδικασμένος για σωματική βλάβη)  

 

 Στο πρώτο απόσπασμα ο κρατούμενος μιλά για τη σύζυγό του, την 
οποία έχει σκοτώσει ο ίδιος καθώς και για το παιδί τους. Από το λόγο του δεν 
είναι σαφές αν αυτός είχε κάποια συμμετοχή στο θάνατο της συζύγου του ή 
όχι. Η εγκληματική πράξη παρουσιάζεται σαν κάτι που έγινε φυσικά, χωρίς τη 
συμμετοχή του δράστη, και αυτό μειώνει το βάρος της. Η συζήτηση για την 
υποστήριξη από την κοινή γνώμη (για τα εγκλήματα κυρίως τιμής) κατά τη 
γνώμη μου σκοπό έχει να μειώσει το στίγμα ή και να το εξαφανίσει και να 
παρουσιάσει το άτομο που διέπραξε το έγκλημα σαν ήρωα. Στο δεύτερο 
απόσπασμα ο κρατούμενος μιλά για το χρόνο που πέρασε σε μία άλλη φυλακή 
στην οποία βρισκόταν, και παρουσιάζει τη διαμονή του εκεί σαν ευχάριστη, 
ήρεμη, γεμάτη συζητήσεις και ενδιαφέροντα. Αυτή η στρατηγική στοχεύει στην 
ωραιοποίηση της κατάστασης μέσα στην οποία ζει ο κρατούμενος και 
απόκρυψη των τραυμάτων που μπορεί να έζησε περνώντας από την 
κατάσταση του ελεύθερου πολίτη στην κατάσταση του φυλακισμένου.  
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γ. άσκηση κριτικής για την ενδοομάδα 
 Αυτή η κατηγορία συγκεντρώνει εννέα αναφορές, και εδώ έχουν 
υπαχθεί τα αποσπάσματα λόγου των κρατουμένων όπου μιλούν με αρνητικό 
τρόπο για τους άλλους κρατούμενους (3πηγές – 6 αναφορές) ή όπου εξαιρούν 
τον εαυτό τους από την ομάδα υπαγωγής (3 πηγές – 3 αναφορές). 
 

Ε: Αυτή έπινε;  

Θ: Όχι  

Ε: Ήταν καθαρή  

Θ: Η αλήθεια είναι να σας πω ότι έπινε κάνα τσιγάρο, αλλά μέχρι εκεί. (ναι) Άμα 
γινότανε και έπινε πρέζα, δεν τη … δεν, δεν … γιατί μαζί χωριό δεν κάνεις (ναι) με 

μια γυναίκα τέτοια. (ναι) Λοιπόν. Ήτανε πονηρούλα, αλλά μέχρι εκεί. 

(Θεόδωρος Μ., καταδικασμένος για κλοπή και ναρκωτικά) 
 

Δεν τους εμπιστεύομαι διότι, μπορεί και ν’ αρχίσουμε κάτι καλό (ναι) και στο 

τέλος, εφόσον αυτοί ήδη έχουνε κάνει κάτι, δεν το ‘χουν σε τίποτα να το 

ξανακάνουν, (μμχχ) Κι αυτοί να το ξανακάνουνε και να μπούνε μέσα, ξέρω ‘γω 
(μμχχ, ναι) εγώ γιατί να … (ναι, βέβαια) 

(Γεράσιμος Σ., καταδικασμένος για σωματική βλάβη)  
 
 Όταν κάποιος ασκεί κριτική σε κάποιον άλλο, έμμεσα υπονοείται ότι ο 
ίδιος δεν κάνει αυτά για τα οποία κατηγορεί, επομένως η κατηγορία προς τους 
άλλους είναι έμμεσος έπαινος προς τον εαυτό. Η εξαίρεση απ’ την ομάδα 
υπαγωγής είναι μια αρκετά συνηθισμένη στρατηγική για τα άτομα που 
ανήκουν σε μειονεκτικές ή μειονοτικές ομάδες, τα οποία δεν ταυτίζονται με την 
ομάδα υπαγωγής τους αλλά θεωρούν τον εαυτό τους διαφορετικό (Sachdev, 
Bourhis, 1987).  
δ. Αντίληψη του χρόνου 
 Αυτή η ομάδα στρατηγικών αφορά στο πώς αντιλαμβάνονται οι 
κρατούμενοι το χρόνο που περνά σε σχέση με το αδίκημα που έχουν διαπράξει 
(3 πηγές – 4 αναφορές). Η αντίληψη του χρόνου επηρεάζει την αντίληψη των 
σχέσεων αιτίας – αποτελέσματος.  
 

Αυτά γίνανε παλιά … Έχω μια πορεία τώρα  
 

Εξημερώνεται έτσι με το ξύλο; Η βία φέρνει βία πάντα. (ναι) Ο θυμός κι η 

αγανάκτηση, η βία και η κόντρα φέρνουν βία και κόντρα. (μμχχ) Αυτό είναι 
δεδομένο.  

(Δημήτρης Ρ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία και ναρκωτικά) 

 

Σ: Αυτό εξαρτάται όμως από το πώς θα συμπεριφερθούν, θα μιλήσουν … εντάξει, 
κάποια λάθη κάναμε, είμαι υπεύθυνος για ό, τι έγινε, το βάρος είναι σε ‘μένα και το 

παραδέχομαι, (μμχχ) ότι εγώ φταίω γενικά για ό, τι έχει συμβεί σ’ εμένα (μμχχ) 

Ξέρω ότι εγώ είμαι ο φταίχτης για τα πάντα, δεν μπορώ να φέρω, να δώσω 

ευθύνη σε κανέναν άλλο … και … ‘ντάξει … από ‘δω και πέρα … κοιτάμε 
μπροστά (μμχχ). 

(Σωτήρης Γ., καταδικασμένος για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία)  

 
 Στο πρώτο απόσπασμα ο κρατούμενος μιλά για το αδίκημά του σα να 
έγινε παλιά, το τοποθετεί στο παρελθόν ενώ είναι πολύ πρόσφατο, και έτσι 
στερεί από το νόημά τους τις συνέπειες των πράξεών του: εφόσον κάτι έχει 
γίνει παλιά, έχει πλέον τελειώσει, δεν έχει νόημα να τιμωρείται γι’ αυτό στο 
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παρόν· η βία που δέχεται λοιπόν, η στέρηση των προνομίων του (αδειών και 
δικαιώματος για απόλυση με όρο) δεν γίνεται αντιληπτή ως συνέπεια της 
συμπεριφοράς του και των πειθαρχικών και ποινικών του παραπτωμάτων, 
αλλά ως μια πράξη εκδικητικότητας εκ μέρους του σωφρονιστικού 
συστήματος, η οποία του δίνει το δικαίωμα να απαντήσει κι αυτός με βίαιο 
τρόπο. Στο τρίτο απόσπασμα ο κρατούμενος φαίνεται να αναγνωρίζει τις 
συνέπειες των πράξεών του, να αναλαμβάνει την ευθύνη γι’ αυτές, αλλά όλα 
αυτά τα τοποθετεί στο παρελθόν και φαίνεται σα να ξεκινά πάλι από το μηδέν· 
η αναγνώριση του εσφαλμένου των πράξεων και η ανάληψη εξολοκλήρου της 
ευθύνης εκ μέρους του κρατουμένου αφενός δίνουν μια ηρωική διάσταση στην 
ταυτότητά του αφετέρου υποδεικνύουν ότι ο σκοπός της ποινής έχει 
επιτευχθεί, ότι ο κρατούμενος δηλαδή είναι έτοιμος να ξαναρχίσει τη ζωή του 
ως ελεύθερος πολίτης, απαλλαγμένος από το στίγμα του.  
ε. Άντληση θετικής ταυτότητας από τρίτους 
 Στην κατηγορία αυτή εντάχθηκαν οι προσπάθειες των κρατουμένων να 
φωτίσουν θετικά τον εαυτό είτε παρουσιάζοντας άτομα υψηλού κύρους ή 
άτομα με εξειδικευμένη επαγγελματική γνώση να στηρίζουν τη θετική τους 
ταυτότητα ή την αθωότητά τους (4 πηγές – 5 αναφορές) είτε αναφέροντας 
συναντήσεις με πρόσωπα με υψηλό κύρος ή μεγάλη εξουσία (6 πηγές – 8 
αναφορές).  
  

Όχι τώρα είναι συνταξιούχα, ναι. Βεβαίως, ναι … και ήταν και αγιογράφα κιόλας 

και πάρα πολύ καλή ζωγράφος (εγώ: φοβερό!) ναι, ναι και … τι να πω τώρα. Απ’ 

τη μία είμαι τυχερός που κι εγώ γνώρισα έναν τέτοιο άνθρωπο, που … μπόρεσε να 

συγχωρέσει αυτή την πράξη, γιατί … φανταστείτε τώρα ότι … μπορεί να μπλέξει 
οποιοσδήποτε άνθρωπος στη θέση που έχω μπλέξει εγώ … θα βρεθεί κάποιος να 

τον συγχωρέσει;  

(Νίκος Σ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία) 

 
Και έχω έρθει δύο φορές στη διαδρομή μου, έχω έρθει, όχι με τον υποτίθεται 

Καστανίδη, με το βοηθό του Καστανίδη, έχει έρθει μία φορά στην Κέρκυρα και μία 

φορά στο ψυχιατρείο. Στην Κέρκυρα όταν ήρθε είπε: «Αγροτικές δεν υπάρχουν 
εδώ;» «Ποιες Αγροτικές; Βλέπεις καμία Κέρκυρα Αγροτική;» του λέω. Είχαν βάλει 

κάποτε καρπούζια και πεπόνια στην Κέρκυρα και νομίζανε ότι ήτανε αγροτική. 

Και τον κόσμο τι τον έχεις μέσα ‘κει και δεν τον πας στην Αγροτική; (μμχχ, ναι)  

(Γιάννης Κ., καταδικασμένος για κλοπή και ναρκωτικά) 

 
 Στο πρώτο απόσπασμα ο κρατούμενος μιλά για την πεθερά του, της 
οποίας την κόρη έχει σκοτώσει, και αφού την παρουσιάζει με τον πιο θετικό 
τρόπο, ισχυρίζεται ότι αυτή μπόρεσε να τον συγχωρέσει. Αυτή η στρατηγική 
έχει το νόημα, κατά τη γνώμη μου, ότι εφόσον ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος 
μπόρεσε να συγχωρέσει ένα αδίκημα, όποιος άνθρωπος είναι και θέλει να 
λέγεται αξιόλογος θα πρέπει να πράξει το ίδιο· και να σημειωθεί ότι μιλάμε για 
συγχώρεση, δηλαδή για πλήρη εξάλειψη του στίγματος. Στα αποσπάσματα που 
ανήκουν στο δεύτερο τύπο, γίνονται συναντήσεις με άτομα υψηλού κύρους 
(υφυπουργούς, υπουργούς, ηθοποιούς κ.λ.π.) τα οποία επισκέπτονται τους 
κρατούμενους στο χώρο τους (στη φυλακή ή στο κέντρο απεξάρτησης) και εκεί 
δίνεται η δυνατότητα στους κρατουμένους να τους μιλήσουν από θέση ισχύος, 
να τους εκφράσουν τα παράπονά τους, να τους υποδείξουν τι πρέπει να γίνει 
σχετικά με την εγκληματικότητα κ.λ.π.  
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στ. Δικαιολόγηση της χρήσης ναρκωτικών 
 Οι περισσότεροι κρατούμενοι μιλάν για τα ναρκωτικά, είτε ως χρήστες 
είτε ως άτομα που έρχονται σε επαφή και ζουν με χρήστες μέσα στη φυλακή.   
 

Δικαιολόγηση της χρήσης ναρκωτικών Πηγές Αναφορές 

Αίσθηση ότι ελέγχω τα ναρκωτικά 4 5 

Δικαιολόγηση της χρήσης ναρκωτικών 2 9 

Το χασίσι δεν είναι ναρκωτικό! 3 4 

Ταυτότητα του τοξικομανή 9 21 

 Οι περισσότεροι κρατούμενοι αναφέρονται στην ταυτότητα του 
τοξικομανή και στη δικαιολόγηση της χρήσης των ναρκωτικών. Οι τοξικομανείς 
δικαιολογούν τη χρήση ναρκωτικών είτε με την πρόφαση ότι μπορούν να την 
ελέγξουν είτε παραδεχόμενοι ότι κάνουν χρήση του πιο αποδεκτού κοινωνικά 
ναρκωτικού, του χασίς.  
 

σκεφτήκαμε να του πούνε δύο πράγματα … δύο παράπονα (ναι) από το κράτος, 

γιατί μας φέρεστε έτσι … δηλαδή, δε μας βοηθάτε με τον τρόπο, όχι εσείς, δηλαδή 

ο Παπανδρέου, το κράτος και ο … έτσι όπως φέρεστε η αστυνομία … εεε … θέλω 

να πω … κι ότι δεν μας βλέπετε σαν αρρώστους, μας βλέπετε σαν κακοποιά 
στοιχεία, αλλά η ανάγκη μας κάνει (μμχχ), ότι πονάει το κορμί μας … εντάξει, 

δηλαδή … μπαίνουν μέσα και κάποιες διαδικασίες … θέλοντας και μη. (ναι) 

 
Θ: Αυτός που πέφτει, για ‘μένανε, να την πληρώσει. Αλλά αυτός που είναι 

άρρωστος, όμως … εγώ την πρώτη μου φυλακή την έβγαλα για ένα γραμμάριο 

που ‘χα πάνω μου … ούτε εμπορία ούτε τίποτα.  

(Θεόδωρος Μ., καταδικασμένος για κλοπή και ναρκωτικά) 

 
 Η λέξη που δεσπόζει στην κατηγορία της ταυτότητας του τοξικομανή 
είναι η αρρώστια: οι τοξικομανείς αλλά και οι άλλοι θεωρούν τον εαυτό τους 
άρρωστο· δηλαδή αρνούνται την ταυτότητα του εγκληματία και υιοθετούν τη 
λιγότερο στιγματισμένη και πιο θετική ταυτότητα του ασθενή.  
ζ. Παρουσίαση του εαυτού σα θύμα.  
 Στην ομάδα αυτή στρατηγικών ταξινομήθηκαν όλες οι απόπειρες 
αντιστροφής της σχέσης θύτη και θύματος και της σχέσης με τους σημαντικούς 
άλλους.  Επίσης εδώ εντάχθηκαν όλες οι προσπάθειες να παρουσιάσουν τον 
εαυτό τους σα θύμα των σημαντικών άλλων, σα θύμα του κράτους ή σα θύμα 
του ίδιου του χαρακτήρα τους.  

Παρουσίαση του εαυτού σα θύμα Πηγές Αναφορές 

Αντιστροφή της θέσης θύτη και θύματος 5 31 

Αντιστροφή της σχέσης με σημαντικούς άλλους 9 19 

Η ελάχιστη αφορμή δικαιολογεί το μεγαλύτερο θυμό 2 8 

Τιμωρούμαι για άλλο πράγμα και όχι γι αυτό που έκανα 3 5 

Ψυχολογικοποίηση του εγκλήματος 6 11 

 Το πιο ακραίο παράδειγμα από την αντιστροφή της σχέσης θύτη και 
θύματος είναι το παρακάτω:  
 

εγώ θα έπρεπε να είχα συγκρατήσει περισσότερο τον εαυτό μου … εγώ ήμουν και 

τόσο εγωιστής … ξέρετε, πολλές φορά ο άλλος φτάνει στα άκρα … μας ωθεί στα 
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άκρα … και ίσως να θέλει να κάνουμε και την πράξη κι όλας. Εμείς είναι το θέμα τι 

κάνουμε… 
Εγώ: ναι … ναι … καταλαβαίνω τι λέτε … 

Σ.: Καταλάβατε; καμιά φορά σε παγιδεύει ο άλλος, καμιά φορά το θύμα ξέρω ‘γώ 

μπορεί να βαριέται τη ζωή του … και σου λέει, έλα ρε παιδί μου, τελείωσέ με … μα 

εγώ τι φταίω (εγώ: μμχχ) να τελειώσω τη δική σου ζωή (γελάει) 
(Νίκος Σ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία)  

 

 Στο κομμάτι αυτό ο κρατούμενός μας αναφέρεται στη σύζυγό του, την 
οποία είχε σκοτώσει, και στην ουσία την κατηγορεί ότι αυτή τον προκάλεσε να 
την σκοτώσει και τώρα αυτός βρίσκεται στη φυλακή επειδή αυτή ήθελε να 
πεθάνει!  
 Εκτός από τη σχέση με το θύμα αντιστρέφεται και η σχέση με τους 
σημαντικούς άλλους (γονείς, αδέρφια, σύντροφοι), τους οποίους βαρύνουν 
επίσης οι συνέπειες των πράξεων των κρατουμένων. Αυτή η ομάδα 
στρατηγικών είναι στενά συνδεδεμένη με την ομάδα «η ελάχιστη αφορμή 
δικαιολογεί το μεγαλύτερο θυμό» και την ομάδα «αυστηρότητα για τους 
άλλους – ελαστικότητα για τον εαυτό».  
 

Είναι μετά από πάρα πολλά χρόνια, δεν είχε σκοπό … ζημιώθηκε πολύς κόσμος 
(μμχχ), μεταξύ αυτών και η οικογένειά μου αφάνταστα, άλλα περίμεναν, 

αποζημιώσεις περίμεναν, τίποτα δεν πήρανε, τώρα θα τις πάρουν από ‘μένα τις 

αποζημιώσεις … 
(Γεράσιμος Σ., καταδικασμένος για σωματική βλάβη) 

 

Δ: Για να έχω επικοινωνία με το παιδί … και μου είπανε επικοινωνία να πούμε με 

γράμμα (ναι) μία φορά στο μήνα (ναι) αν θυμάμαι καλά, και τηλεφωνική 
επικοινωνία. Και μου επιστρέφονταν πίσω τα γράμματα, έτσι; Και τηλεφωνική 

επικοινωνία, έχουν αλλάξει τηλέφωνα, τα κάναν όλα απόρρητα. Λοιπόν; Ποιο … 

(ναι) και για ποιο νόμο μιλάμε και για ποιο δικαστικό σύστημα  

(Δημήτρης Ρ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία και ναρκωτικά)  
 

 Στο πρώτο απόσπασμα ο κρατούμενος που μιλά είχε κατηγορηθεί για 
κακοποίηση της οικογένειάς του (της συζύγου και των παιδιών του) και 
ισχυρίζεται ότι όλα έγιναν για να πάρει η οικογένειά του αποζημίωση· με τον 
τρόπο αυτό ο θύτης απαλλάσσεται από την ενοχή και μετατρέπεται σε θύμα. 
Στο δεύτερο απόσπασμα ο κρατούμενος που μιλά είχε σκοτώσει τη σύζυγό του 
μπροστά στο παιδί τους. Τη φροντίδα του παιδιού μετά την ανέλαβαν οι γονείς 
της νεκρής· ο κρατούμενος λοιπόν εκφράζει το θυμό του, επειδή δεν του 
επέτρεπαν να αλληλογραφεί με την κόρη του και να έχει τηλεφωνική 
επικοινωνία μαζί της, παρόλο που σε σχετικό δικαστήριο είχε κερδίσει το 
δικαίωμα αυτό. Αυτό γίνεται αφορμή να απορρίπτει ολόκληρο το δικαστικό 
σύστημα. 
 Σε άλλα αποσπάσματα οι κρατούμενοι εμφανίζονται να τιμωρούνται για 
άλλα πράγματα και όχι για αυτά που έκαναν.   
 

Αλλά οι δικαστές έδειξαν υπερβάλλοντα ζήλο και μου το ‘πανε … κι είναι 
γραμμένο, ότι αν … αν δεν ήσαστε καθηγητής, λέει και ήσασταν κάποιο άλλο 

επάγγελμα … δεν θα γινόταν απολύτως τίποτα. Όχι έτσι ρε παιδιά … 

(Γεράσιμος Σ., καταδικασμένος για σωματική βλάβη)  
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Περνάνε φαγητά στο επισκεπτήριο; Στις περισσότερες φυλακές τα ‘χουνε κόψει. 

Γιατί; Γιατί βρήκανε πρέζα μέσα στα φαγητά. Εγώ την πέρασα την πρέζα; Ο 
πρεζάκιας την πέρασε για να πιει. Και τι φταίω εγώ δηλαδή; Που μου ‘φτιαξε η 

μανούλα μου ένα ζεστό φαί να φάω μετά από τόσα χρόνια, δεν κατάλαβα; (ναι) 

Περνάνε δυο ρούχα στις φυλακές; Μην κοιτάτε αυτήν εδώ που είναι η φυλακή 

έτσι … Να πάτε στις κλειστές φυλακές … (ναι, ναι, ναι. Ξέρω τι εννοείς) 
Παπούτσια! Σου λέει κόβονται και τα παπούτσια. Δεν αγοράζεις παπούτσια Nike κι 

ό, τι γουστάρεις, γιατί … έχουμε πρόβλημα, δεν έρχονται στο επισκεπτήριο. Γιατί 

πέρασε ο πρεζάκιας μέσα στην αερόσολα πρέζα. Μάλιστα. Κι εγώ τι φταίω; Και 

γιατί μ’ έχεις μέσα με τον πρεζάκια παρέα; (ναι)  

(Νίκος Δ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία και ναρκωτικά)  

 
 Στο πρώτο απόσπασμα ο κρατούμενος θεωρεί ότι του επιβλήθηκε πολύ 
μεγάλη ποινή επειδή ήταν καθηγητής Πανεπιστημίου· φαίνεται λοιπόν να 
τιμωρείται επειδή έχει ένα χαρακτηριστικό που γενικά αξιολογείται πολύ 
θετικά. Στο δεύτερο απόσπασμα ο κρατούμενος εκφράζει την αγανάκτησή του 
επειδή στερείται κάποια πράγματα (σπιτικό φαγητό, παπούτσια, ρούχα κ.λ.π.) 
η εισαγωγή των οποίων απαγορεύτηκε στις φυλακές καθώς πολύ συχνά 
περιείχαν ναρκωτικά. Θεωρεί λοιπόν ότι τιμωρείται επειδή στη φυλακή 
υπάρχουν ναρκομανείς, πράγμα για το οποίο ο ίδιος δε φέρει καμία ευθύνη, 
καθώς το κράτος φταίει που δεν έχει ικανοποιήσει ένα μακροχρόνιο και λογικό 
αίτημα των κρατουμένων, που είναι ο διαχωρισμός τους ανάλογα με το 
αδίκημα που έχουν διαπράξει. Παρουσιάζοντας λοιπόν τον εαυτό τους σα 
θύμα, είτε των οικείων τους είτε του κράτους και του σωφρονιστικού 
συστήματος, απαλλάσσονται από την ενοχή και παρουσιάζουν τον εαυτό σαν 
ήρωα.  
 Ο κρατούμενος εκτός από θύμα των οικείων και του κράτους μπορεί να 
είναι θύμα και του ίδιου του του εαυτού ή της σκληρότητας και της 
εγκατάλειψης που είχε βιώσει σε παιδική ηλικία.  
 

Μπορεί και να ‘μια … διπλή προσωπικότητα 

(Γιάννης Σ., καταδικασμένος για κλοπή και ναρκωτικά)  
 

ο πατέρας μου πέθανε νέος (μμ). Ήταν 60 χρονών, αλλά ο πατέρας μου … τι 

έκανε, στην ουσία δεν τον γνώρισα, γιατί ο πατέρας μου τι έκανε; Ήτανε ναυτικός 

… (κι έφευγε) Ερχόταν, έσπερνε κι έφευγε, καταλάβατε τι λέω; (ναι) 
(Θεόδωρος Μ., καταδικασμένος για κλοπή και ναρκωτικά)  

 

 Στην πρώτη περίπτωση ο κρατούμενος λέει ότι είναι «διπλή 
προσωπικότητα», πράγμα που αν συμβαίνει τον απαλλάσσει ολοκληρωτικά 
από την ευθύνη των πράξεων του «άλλου» του εαυτού. Στο δεύτερο 
απόσπασμα ο κρατούμενος που μιλά αποδίδει τη χρήση ναρκωτικών στο 
γεγονός ότι δεν γνώρισε στην ουσία τον πατέρα του, καθώς πέθανε νέος αλλά 
και όσο ζούσε ήταν απών, καθώς ταξίδευε για την εργασία του.  
η. Παρουσίαση και άλλων πιο θετικά αξιολογούμενων ταυτοτήτων  
 Στην ομάδα αυτή στρατηγικών εντάχθηκαν τα αποσπάσματα λόγου 
των κρατουμένων με τα οποία παρουσιάζουν τον εαυτό τους να εντάσσεται 
και σε άλλες ομάδες και να ανήκει και σε άλλες κατηγορίες εκτός απ’ αυτή του 
κρατουμένου.  
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Παρουσίαση και άλλων ταυτοτήτων Πηγές Αναφορές 

Αντιστροφή της σχέσης μαζί μου - με το προσωπικό 7 17 

Αυτό που είμαι ≠ αυτό που λέει ο φάκελός μου 3 3 

Κάνει τον υπάλληλο 1 4 

Παρουσίαση και άλλων ταυτοτήτων πιο θετικών 10 42 

Σεβασμός - Λόγος τιμής 5 12 

Τονισμός της ταυτότητας του Έλληνα πολίτη 2 2 

Ψευτο - Αλτρουισμός 4 7 

 
 Η παρουσίαση πιο θετικών ταυτοτήτων κυρίως αναφέρονται στις 
σχέσεις και τις δραστηριότητες που είχαν πριν φυλακιστούν.  
 

Κάποτε ήμουνα και υπαξιωματικός, πεζοναύτης και ήμουνα, να πούμε … έβγαινα  

(Κώστας Π., καταδικασμένος για κλοπή και ναρκωτικά) 

 

Μ: Έχει πίεση … και πολύ σκληρή δουλειά είναι και επικινδυνότητα έχει … και τι 
να κάνουμε όμως; Πρέπει να κάνουμε κάτι για να … Αλλά αυτό, ναι … η 

αρραβωνιαστικιά μου είναι στο δημόσιο, οπότε αν ήμουνα κι εγώ θα ‘ταν … 

πιστεύω για ‘μένα … θα λύσω το πρόβλημα αυτό μια και καλή (ναι, ναι). 

(Μάρκος Σ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία)  
 

 Οι  ταυτότητες που προβάλλονται έχουν να κάνουν με την καριέρα τους 
στο στρατό, με την εργασία τους, με τις σχέσεις τους με τους σημαντικούς 
άλλους (κυρίως προβάλλεται η ταυτότητα του πατέρα, αλλά και αυτή του γιού, 
του αδελφού ή του θείου) και μάλιστα προβάλλεται το καλύτερο σημείο στην 
καριέρα ή στη σχέση αυτή, έτσι ώστε η πορεία προς τη φυλακή να φαίνεται 
ανεξήγητη και απότομη, χωρίς λόγο και χωρίς νόημα.  
 Ένας άλλος τρόπος για θετικό φωτισμό της ταυτότητας είναι να κάνουν 
τον υπάλληλο και να αντιστρέφουν τη σχέση μαζί μου και γενικότερα με το 
προσωπικό της φυλακής.  
 

Αυτό, έτσι … καταλήγω κάπου … σκέφτομαι … (ωραία) … Εσείς, άμα θέλετε να 
σας βοηθήσω … επειδής είναι η δουλειά μου …  

(Γεράσιμος Σ., καταδικασμένος για σωματική βλάβη)  

 

Σ: Στο Μαλανδρίνο είχα … τα τσιγάρα … (ναι, (γελώντας) θέσεις – κλειδιά είχατε 
πάντα) … ναι εε … τις κάρτες και τις μάρκες έδινα. Εκεί ήτανε θέση για υπάλληλο 

(ναι). Κα είχα εγώ το γραφειάκι μου (ναι) όλα (ναι, ναι, ναι) … Ένα χρόνο εκεί, 

ωραία ήτανε … Εντάξει …  
(Σπύρος Κ., καταδικασμένος για δύο ανθρωποκτονίες)  

 

 Ο κρατούμενος λοιπόν που ήταν καθηγητής Πανεπιστημίου μιλώντας 
στο πρώτο απόσπασμα, προτείνει να με βοηθήσει στην εργασία μου και να 
αλλάξει τη σχέση υπαλλήλου – κρατουμένου που υπάρχει μεταξύ μας και να 
την κάνει σχέση δασκάλου – μαθητή, αντιστρέφοντας και τη σχέση όσον 
αφορά στο ποιος έχει την εξουσία. Σε άλλα αποσπάσματα λόγου που δεν 
παραθέτονται εδώ, οι κρατούμενοι προθυμοποιούνται να μου μιλήσουν και να 
με «διδάξουν» για τη φυλακή και να μου κάνουν υποδείξεις για το πώς πρέπει 
να κάνω τη δουλειά μου και αυτό θεωρώ ότι εντάσσεται στα πλαίσια της 
προσπάθειας για αντιστροφή της σχέσης εξουσίας που υπάρχει και για 
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παρουσίαση και άλλων ταυτοτήτων από την πλευρά τους. Ο κρατούμενος που 
μιλά στο δεύτερο απόσπασμα παρουσιάζει την εργασία του σα να ήταν 
υπάλληλος στη φυλακή και όχι κρατούμενος. Γενικά οι κρατούμενοι στις 
συνεντεύξεις απέδωσαν μεγάλη αξία και σημασία στην εργασία τους με μια 
τάση για υπερβολή, για να αντλήσουν θετική ταυτότητα και κύρος. Ένα άλλο 
παράδειγμα σ’ αυτή την κατηγορία είναι η θέση του αρχικαθαριστή στη 
φυλακή: στο πόστο αυτό μπαίνει συνήθως ο καθαριστής που καθαρίζει 
λιγότερο καλά από όλους και του δίνεται εξουσία να ελέγχει τους άλλους 
καθαριστές για τη δουλειά τους, έτσι ώστε, λαμβάνοντας μεγαλύτερες ευθύνες 
και κύρος, να αποδίδει καλύτερα. Οι κρατούμενοι στο πόστο αυτό 
παρουσιάζουν με πολύ φωτεινά χρώματα τη θέση τους αυτή, ως θέση ευθύνης, 
ενώ τοποθετούνται στη θέση αυτή οι λιγότερο καλοί καθαριστές. Ωστόσο στη 
σημείο αυτό βλέπουμε ότι η ταυτότητα δεν αποτελεί αντικείμενο χειρισμού 
μόνο απ’ την πλευρά των κρατουμένων, αλλά και απ’ την πλευρά των 
υπαλλήλων.  
 Άλλες ταυτότητες που παρουσιάστηκαν είναι αυτές του Έλληνα πολίτη, 
του ανδροπρεπή «ήρωα» που κρατά το λόγο της τιμής του ακόμα κι όταν αυτό 
αποβαίνει εις βάρος του ή του αλτρουιστή, που καταστρέφει τη ζωή του για να 
ωφελήσει τους άλλους. 
 

Εγώ είμαι καθαρός Έλληνας. Ο παππούς μου κατάγεται απ’ την 

Κωνσταντινούπολη (μμ) Οπότε, η μάνα μου κατάγεται απ’ την Τρίπολη, του 

Κολοκοτρώνη το χωριό (μμχχ) οπότε; Από πού κρατάει του καθενός η σκούφια; 

(Χμμ) Λοιπόν;  
(Γιάννης Κ., καταδικασμένος για κλοπή και ναρκωτικά)  

 

Έδωσα το λόγο μου στον αρχιφύλακα … Έδωσα το λόγο μου στον κύριο 
αρχιφύλακα. 

 

που το παίρνεις 2 ½ χρονών και το ‘χεις κάνει 17 … δηλαδή … να παντρευτεί αυτό 

το κορίτσι, να πούμε, με τι συναισθήματα να μεγαλώσει τα δικά της τα παιδιά … 
(ναι) Το να τρέφεις το μίσος μόνος σου (ναι) είναι για ‘μένα απόλυτα φυσιολογικό, 

εντάξει; Τώρα το να το ποτίζεις και να το μπολιάζεις με μίσος (ναι) … αυτό είναι 

πολύ άδικο. Όχι για ‘μένα, για το παιδί.  

(Δημήτρης Ρ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία και ναρκωτικά)  
 

 Τέλος, αναφερόμενοι στο φάκελό τους, θεωρούν ότι αυτό που 
αναγράφεται στον ποινικό τους φάκελο δεν τους αφορά, δεν εκφράζει τον 
εαυτό.   
 

Δ: Οι περισσότεροι εδώ είναι και με μικρές ποινές, τώρα, ξέρω ‘γω … μαζί με τις 

μικρές … τώρα ο άλλος άμα δει το φάκελό μου θα πει, ξέρω ‘γω, θα δει 

εγκληματικές οργανώσεις, ω! τι είναι τώρα εδώ, δεν έχει, δεν με ξέρει (ναι) να σου 
πω, να μου μιλήσει να δει ποιος είμαι.  

(Δημήτρης Μ., καταδικασμένος για ληστεία και ναρκωτικά)  

 

Όταν παίρνετε ένα φάκελο, (ναι) ανοίγετε ένα φάκελο (ναι) βλέπετε 
ανθρωποκτονία (ναι) δε βλέπετε ληστείες, δε βλέπετε ναρκωτικά, (ναι) αυτό δε 

σημαίνει ότι δεν υπήρχαν ναρκωτικά ή ληστείες (ναι) ή οτιδήποτε άλλο (ναι). 

Οπότε, από ‘κει και πέρα, ξεκινάτε κάπου λάθος όταν έχετε στο μυαλό σας ότι 

«αυτός είναι για ανθρωποκτονία» και το θεωρείτε δεδομένο (μμχχ). Δεν υπάρχει 
τίποτα δεδομένο για ένα κρατούμενο, (ναι) για οποιονδήποτε έρχεται στη 
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φυλακή. Εγώ μπορεί να είχα κάνει δέκα αδικήματα και να μην είχα πιαστεί για 

κανένα. (μμχχ) Αλλά βλέπετε; Αυτό είναι πολύ σημαντικό. (μμχχ) 
(Δημήτρης Ρ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία και ναρκωτικά)  

 

 Ο κρατούμενος που μιλά στο πρώτο απόσπασμα τονίζει τη διαφορά 
που υπάρχει ανάμεσα στη δικαστική γλώσσα η οποία δικάζει και επιβάλλει 
κατηγορίες, πολλές φορές χρησιμοποιώντας ένα λόγο υπερβολικά αυστηρό και 
βαρύγδουπο και στο πως ο ίδιος αισθάνεται και εκφράζει τον εαυτό του. Ο 
δεύτερος τονίζει το γεγονός ότι στο φάκελο αναφέρεται μόνο το αποτέλεσμα 
μιας πορείας, που στην περίπτωσή του ήταν η ανθρωποκτονία, και όχι όλες οι 
πράξεις που τον οδήγησαν στο σημείο αυτό (ληστείες, ναρκωτικά, οπλοφορία). 
Έτσι το έγκλημά του μπορεί να φαντάζει ακατανόητο διαβάζοντας το φάκελό 
του, αλλά εξηγείται αν μπορούμε να τον ρωτήσουμε για την εξέλιξη της ζωής 
του.  
θ. Αλλαγή ομάδας ή πλαισίου σύγκρισης 
 Μια τυπική στρατηγική κοινωνικής δημιουργικότητας είναι να αλλάζει η 
ομάδα η οποία αισθάνεται ότι μειονεκτεί την ομάδα σύγκρισης και να 
συγκρίνεται με μια ομάδα σε σχέση με την οποία θεωρεί ότι υπερτερεί, να 
συγκρίνεται με την ομάδα υψηλού κύρους αλλά ως προς ένα άλλο 
χαρακτηριστικό ή να αλλάζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται η σύγκριση. 
Στην έρευνά μας οι ξένοι ήταν αυτοί που χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα 
χαμηλότερου κύρους σε σχέση με τους κρατουμένους (2 πηγές – 6 αναφορές) ή 
οι κρατούμενοι που έχουν διαπράξει διαφορετικά αδικήματα απ’ αυτά που έχει 
διαπράξει ο κρατούμενος που μιλά (7 πηγές – 11 αναφορές) και έγιναν 
αναφορές και στη σχέση Ελλάδας – εξωτερικού (5 πηγές – 11 αναφορές).  
 

γίνεται. … (χμ) Και τώρα να … πριν … την περασμένη βδομάδα μπήκαν στο σπίτι 

και κλέψαν τη γυναίκα μου (σοβαρά;) Ναι. ‘Ντάξει, εγώ δεν έχω κάνει τέτοια 

πράγματα ποτέ … δεν έχω πάει ας πούμε … δεν είναι του χαρακτήρα μου να 

πειράξω άνθρωπο … γι’ αυτό πηγαίναμε σε τράπεζες, ξέρω ‘γω. Αλλά …  
(Δημήτρης Μ., καταδικασμένος για ληστεία και ναρκωτικά)  

 

Οι βιαστές πάνε και καλά μέχρι 5 -10 χρόνια, δεν τρέχει τίποτα τα παιδιά αυτά 

(Νίκος Δ., καταδικασμένος για ληστεία και ανθρωποκτονία)  
 

 Στα αποσπάσματα της κατηγορίας αυτής φαίνεται ότι ο κρατούμενος 
που έχει διαπράξει ληστεία και έχει σχηματίσει εγκληματική οργάνωση μιλά 
απαξιωτικά για τους κλέφτες που μπαίνουν στα σπίτια και θεωρεί ότι αυτός 
προκαλεί με το αδίκημά του μικρότερη ζημιά, ενώ ο κρατούμενος που μιλά στο 
δεύτερο απόσπασμα μιλά για μια ιδιαίτερα απαξιωμένη ομάδα κρατουμένων, 
τους βιαστές, οι οποίοι θεωρεί ότι είναι πολύ ευνοημένοι σε σχέση μ’ αυτόν, 
καθώς θεωρεί ότι το δικό του αδίκημα τιμωρείται πιο αυστηρά ενώ προκαλεί 
μικρότερη βλάβη.  
 Οι ξένοι χρησιμοποιούνται ως ομάδα χαμηλότερου κύρους για να 
αποκτήσουν θετική εικόνα για τον εαυτό τους οι κρατούμενοι. Επίσης γίνεται 
σύγκριση της σωφρονιστικής πολιτικής της Ελλάδας με άλλες χώρες του 
εξωτερικού, όπου υπάρχει μεγαλύτερη ελαστικότητα ή πιο οργανωμένες δομές 
υποστήριξης για τα άτομα που αποφυλακίζονται. Με τον τρόπο αυτό αντλούν 
θετική ταυτότητα επειδή δεν φέρουν αυτοί την ευθύνη για το γεγονός ότι 
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υπάγονται στην κατηγορία «κρατούμενοι» ή για το γεγονός ότι μετά την 
αποφυλάκισή τους επιστρέφουν και πάλι στη φυλακή με νέο αδίκημα, αλλά γι’ 
αυτό ευθύνεται το γεγονός ότι ζουν σε ένα κράτος που δεν μεριμνά για την 
επανένταξή τους ή που δεν τους παρέχει τη δυνατότητα να εκτίσουν την ποινή 
τους με εναλλακτικό τρόπο (με κοινωφελή εργασία κ.λ.π.), ώστε να μην τους 
αποδοθεί η ταυτότητα του κρατουμένου.  
ι. Αποδοχή της ταυτότητας του εγκληματία 
 Η τελευταία στρατηγική κοινωνικής δημιουργικότητας αφορά στην 
αποδοχή της ταυτότητας του εγκληματία και στην προσπάθεια απόκτησης 
θετικής ταυτότητας μέσα απ’ αυτήν, ή μάλλον παρά την ύπαρξή της.  
 

Αποδοχή της ταυτότητας του εγκληματία Πηγές Αναφορές 

Ανάληψη  ευθύνης 5 8 

Δικαιολόγηση του εγκλήματος 11 24 

Μπορώ και χειρότερα 4 8 

 
 Ένας τρόπος για να το πετύχουν αυτό είναι δικαιολογώντας το έγκλημα 
που έχουν διαπράξει, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις πράξεις τους ή 
αναφέροντας ότι κατάφεραν να συγκρατηθούν και να μην κάνουν ό, τι 
χειρότερο μπορούσαν να είχαν κάνει.  
 

Κανένας δε μου ‘κανε … κανένας δεν προσπάθησε να με ρίξει στα ναρκωτικά … 

κανένας, τίποτα … μόνος μου … ό,τι έχω κάνει το ‘χω κάνει μόνος μου. Διάπραξα 
μόνος μου το οτιδήποτε (μμχχ) Ήξερα γιατί το ‘χω κάνει, γνωρίζω γιατί το κάνω, 

γνωρίζω τα πάντα.  

(Γιάννης Κ., καταδικασμένος για κλοπή και ναρκωτικά)  

 
Μακάρι να βρεθεί, εντάξει, εγώ ελπίζω. Πιστεύω ότι δεν έγινε τίποτα τυχαίο … και 
που δεν αγγίχθηκε μύτη και που δεν πατήθηκε ποτέ σκανδάλη, δεν ήταν τυχαίο. 

(ναι) Όταν με πιάσανε οι αστυνομικοί … με πήγανε στο ληστειών … εκεί είναι πιο 

… οι άνθρωποι πιο έμπειροι … μου λέει ρε συ Ρ. γιατί δεν αντέδρασες; Ο διοικητής 

στο ληστειών στη ΓΑΔΑ έτσι; (μμχχ) Και του λέω: «Εγώ δεν είχα σκοπό να κάνω 
κακό απ’ τη στιγμή που θα πήγαινα να πάρω τα λεφτά. Αν έπιανα τα λεφτά κι 

ερχόταν ο οποιοσδήποτε, εγώ είχα σκοπό απ’ τη μέση και κάτω (ναι) τώρα άμα 

μου σκοτώσεις το συνεργάτη θα γινόταν μακελειό (ναι). Αυτός ήταν ο σκοπός 

μου, κατάλαβες; (μμχχ) Τώρα απ’ τη στιγμή που δεν μπόρεσα να φτάσω στα 
λεφτά … δεν είχα σκοπό να κάνω κακό σε άνθρωπο, κατάλαβες; (ναι, μμχχ) Αλλά 

άμα έφτανα στα λεφτά … είχαμε θέμα. (ναι) Αλλά και πάλι απ’ τη μέση και κάτω. 

Είναι δύσκολο να το καταλάβεις αυτό, αλλά … Που δεν θα χρειαζόταν και πάλι, 
καθόλου (ναι) δεν θα … δεν υπήρχε περίπτωση να πατήσω τη σκανδάλη… Αυτή 

είναι η αλήθεια, η δική μου.  

(Δημήτρης Ρ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία και ναρκωτικά)  

  
 Η ανάληψη της ευθύνης ίσως να είναι μία στρατηγική που δείχνει ότι ο 
σκοπός της ποινής έχει επιτευχθεί, ότι ο κρατούμενος έχει συνειδητοποιήσει 
την κατάσταση στην οποία τον έχουν οδηγήσει οι πράξεις του, έχει πάρει το 
«μάθημα» που έπρεπε να πάρει και είναι έτοιμος να προχωρήσει σε άλλο 
κεφάλαιο στη ζωή του. Στο δεύτερο απόσπασμα και στα αποσπάσματα που 
έχουν ενταχθεί στην ίδια κατηγορία, ο κρατούμενος αντλεί θετική ταυτότητα 
από το γεγονός ότι παρόλο που μπορούσε να κάνει πολύ χειρότερα πράγματα 
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(στην προκειμένη περίπτωση όταν τον συνέλαβαν μπορούσε να είχε 
αντισταθεί και να σκοτώσει) κατάφερε να συγκρατηθεί και να μην τα κάνει.  
 
3.4. Άλλες κατηγοριοποιήσεις  
 Οι περισσότερες αναφορές των κρατουμένων οργανώθηκαν κάτω από 
δέντρα κατηγοριών (tree nodes). Ωστόσο υπήρχαν κάποια αποσπάσματα 
λόγου, τα οποία είτε δεν μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν κάτω από τα 
συγκεκριμένα δέντρα είτε εμφανίζονταν σε πολύ μικρή συχνότητα, αλλά 
παρουσίαζαν ενδιαφέρον και έκρινα ότι αξίζουν να παρουσιαστούν. Οι 
αναφορές αυτές έμειναν ως free nodes. Δύο είναι τα σημαντικότερα free nodes, 
ο σημαντικός άλλος και ο συλλογικός εαυτός, με τα οποία θα ασχοληθούμε 
εκτενέστερα παρακάτω και τα οποία εμφανίζονται στις συσχετίσεις που έγιναν 
στο ερευνητικό μέρος και στο μοντέλο που διατυπώθηκε. Ωστόσο θα 
αναφερθούμε συνοπτικά και στα υπόλοιπα.  
 

Free nodes Πηγές Αναφορές 

Ανισότητα σημαντικότητας 3 4 

Ένδειξη ότι αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ότι ανήκει στην ομάδα 

των τοξικομανών 

2 3 

Θέσεις - κλειδιά στη φυλακή 4 6 

Θυμώνει για άλλο λόγο απ' αυτό που εγώ περιμένω 1 2 

Οικονομική κρίση 5 8 

Όλα εξαρτώνται απ' την προσωπικότητα 7 8 

Σημάδια αναγνώρισης της ομάδας 1 1 

Σημαντικός άλλος 11 43 

Συλλογικός εαυτός 13 26 

Ταυτότητα του κρατουμένου 5 8 

Φυγή από την Αθήνα = Φυγή από το έγκλημα ή τα ναρκωτικά 3 5 

  
Στην πρώτη κατηγορία έχουν ταξινομηθεί οι αναφορές των 

κρατουμένων όπου αν και αναφέρονται σε κάτι σημαντικό το αντιμετωπίζουν 
ως κάτι επιφανειακό ή ασήμαντο.  
 

Ε … μου ‘χει πει ήδη πέντε πράγματα και δεν είναι δύσκολο να παρακολουθήσω 

το πρόγραμμα, αυτό το πρόγραμμα κι εγώ. Δεν έχω να χάσω τίποτα πλέον … Και 
την οικογένειά μου θα κερδίσω κι εγώ έχω να κερδίσω πολλά πράγματα, και τα 

δικαστικά μου θα καθαρίσουμε … (μμχχ) Και λέω να το δοκιμάσω … Λέω να το 

δοκιμάσω … Το θέλω κιόλας.  
(Γιάννης Σ., καταδικασμένος για κλοπή και ναρκωτικά)  

 

Ν: Δηλαδή εσείς με βλέπετε εδώ, γελάω, χαχανίζω, όλα καλά κι όλα ωραία. Στην 

πραγματικότητα, στην πραγματικότητα έχω πρόβλημα ψυχολογικό. Και θα σας 
το θέσω λίγο αλλιώς: απ’ τα 5 – 6 χρόνια και μετά της φυλακής που έχω, χωρίς 

κανένα ιδιαίτερο λόγο, φωνάζω την ώρα που μιλάω. Δηλαδή όσοι με ξέρουνε 

(ναι), καθόμαστε τώρα και πίνουμε καφέ, «Όπα ρε» μου λέει «τι φωνάζεις;» (ναι) 

«Όπα ρε.» Φωνάζω. Αυτό είναι ψυχολογικό, αυτό. Δεν το είχα παλαιότερα, μίλαγα 
πολύ ήσυχα, πολύ σιγά, δεν κούναγα χέρια, δεν έκανα κινήσεις, τέτοια … αυτό 

όλο είναι κάτι … κάτι, κάτι συμβαίνει. Τι να πάω σε ψυχολόγο κι όλας; Έχω λεφτά 

να πάω και σε ψυχολόγο; Δεν κατάλαβα; … Λοιπόν … 
(Νίκος Δ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία και ληστεία)  
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 Στο πρώτο απόσπασμα ο κρατούμενος μιλά για την απόφασή του να 
ενταχθεί σε πρόγραμμα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά, κι ενώ πρόκειται για 
μια τόσο σημαντική απόφαση, που μπορεί να τον βοηθήσει να αλλάξει τη ζωή 
του, αυτός φαίνεται να στοχεύει στο να αποφύγει τα δικαστικά έξοδα που του 
έχουν επιβληθεί. Στο δεύτερο απόσπασμα αυτός που μιλά αναφέρει ότι η 
φυλακή του έχει δημιουργήσει το ψυχολογικό πρόβλημα να μιλά δυνατά, να 
φωνάζει όταν μιλάει, πράγμα που είναι μάλλον το μικρότερο ψυχολογικό 
πρόβλημα που μπορεί να δημιουργήσει σε κάποιον η φυλακή. Μια τέτοια 
στάση μπορεί  να τους βοηθά στο να διαχειρίζονται το άγχος και την πίεση που 
τους προκαλεί η απαίτηση του περίγυρού τους να αλλάξουν τρόπο ζωής μετά 
τη φυλακή ή η παραδοχή της ψυχολογικής κακοποίησης που έχουν υποστεί 
κατά το διάστημα της κράτησής τους στη φυλακή.  
 Επίσης σημαντική είναι η κατηγορία ταξινόμησης (free node) όπου 
γίνεται λόγος για τους σημαντικούς άλλους: αυτοί είναι οι γονείς, τα αδέλφια, 
τα παιδιά, οι σύζυγοι των κρατουμένων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να 
φωτίσουν θετικά την ταυτότητά τους, για να δεχτούν την επιθετικότητά και τη 
βία τους, για να τους βοηθήσουν στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, για 
να μοιραστούν το στίγμα τους.  
 

Δ: Έτσι είναι … Δεν είναι, οι παρανομίες κι αυτά … το ‘χω δει κι εδώ στις φυλακές 

που … κανένας δεν έχει λεφτά (ναι) Κι έχουνε κάνει δεν ξέρω τι και δεν έχει 

κανένας, τους στέλνουν τώρα οι δικοί τους … η μανούλα τους και τα παιδιά τους.  

(Δημήτρης Μ., καταδικασμένος για ληστεία και ναρκωτικά) 
 

Βασικός παράγοντας για να μην μπλέξεις πολύ σε παρανομία – το λίγο θα 

μπλέξεις, το πολύ να μην μπλέξεις – βασικός παράγοντας είναι η οικογένεια. (ναι) 
Η οικογένεια θα είναι σε θέση; Πόσες οικογένειες είναι σε θέση, και δεν σας λέω 

τώρα που έχουμε κρίση, έτσι; Πόσες οικογένειες είναι σε θέση να σε βοηθήσουνε 

μετά από 15 – 20 χρόνια; Τη στιγμή που στα 20 χρόνια σου έχουνε φάει τα πάντα οι 

δικηγόροι και η διαβίωσή σου στη φυλακή. (ναι)  
(Νίκος Δ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία και ληστεία)  

 
 Τέλος πολύ σημαντική κατηγορία για την εργασία μας είναι αυτή του 
συλλογικού εαυτού, με αναφορά στο μέλλον. 
 

Γιατί εντάξει, 10,12, 15 χρόνια, πόσα είναι, μέσ’ τις φυλακές, έχω συνηθίσει τη ζωή 

της φυλακής (μμχχ). Όταν είναι ν’ αποφυλακιστώ λέω «πω – πω, πάλι θα πέσω 

κοινωνία». (Ναι;) Δηλαδή έχω … δηλαδή έχει γίνει έτσι το πράγμα.  
(Γιάννης Σ., καταδικασμένος για κλοπή και ναρκωτικά) 

 

Δ: Ε, τώρα είναι … κι όπως το σκέφτομαι … ένα παιδάκι τώρα ξέρω ‘γω θ’ αλλάξει 

τη ζωή μου … θα μου φέρει τα πάνω κάτω, κατάλαβες; Αυτό σκέφτομαι. Δε θα 
σκέφτομαι για τα’ άλλα καθόλου … παρανομίες και τέτοια. Τραβάς μια πορεία … 

τέλος.  

(Δημήτρης Κ., καταδικασμένος για κλοπή και ναρκωτικά)  

 
 Ο πρώτος κρατούμενος μιλά για το φόβο του ότι θα ξαναγυρίσει στη 
φυλακή, ότι έχει μάθει τόσο πολύ να ζει στη φυλακή που δεν είναι πλέον 
ικανός να ζήσει ελεύθερος, άρα παρουσιάζει ένα συλλογικό εαυτό 
ιδρυματοποιημένο, αναφέρεται σε μια κατηγορία κρατουμένων που δεν 
μπορούν να ξεφύγουν από τη ζωή της φυλακής, αλλά συνέχεια 
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αποφυλακίζονται και αναφυλακίζονται ενώ ο δεύτερος βλέπει τον εαυτό του 
να εντάσσεται στην κατηγορία του πατέρα, και θεωρεί ότι με αυτό τον τρόπο 
θα αλλάξει τη ζωή του και θα ξεκινήσει έναν καινούριο τρόπο ζωής, που δεν θα 
περιλαμβάνει τη φυλακή. Για το πώς εμφανίζεται ο συλλογικός εαυτός θα 
μιλήσουμε αργότερα στην παρουσίαση του μοντέλου της εργασίας μας.  
 Οι υπόλοιπες κατηγορίες ταξινόμησης έχουν δευτερεύουσα σημασία και 
είναι αρκετά σαφές από τον τίτλο τους σε τι αναφέρονται. Στις διασταυρώσεις 
που έγιναν με το NVivo-8 εκτός από τον σημαντικό άλλο και το συλλογικό 
εαυτό χρησιμοποιήθηκε και η κατηγορία «θέσεις – κλειδιά μέσα στη φυλακή», η 
οποία, όπως είναι προφανές, αναφέρεται στα αποσπάσματα λόγου των 
κρατουμένων στα οποία ισχυρίζονται ότι καταλαμβάνουν πολύ σημαντικές 
θέσεις εργασίας στη φυλακή. Στις θέσεις αυτές απασχολούνται «έμπιστοι» 
κρατούμενοι και έχουν να κάνουν με τη διαχείριση υλικών (όπως τσιγάρων και 
τηλεκαρτών) που είναι πολύτιμα για τους κρατουμένους καθώς και τη 
μετάβαση των κρατουμένων για εργασία σε χώρους που βρίσκονται εκτός της 
φυλακής με μειωμένη ή και χωρίς καθόλου επιστασία.  
 
3.5. Συσχετίσεις  
 Οι συσχετίσεις των κατηγοριών μας έγιναν με βάση κάποια 
αντικειμενικά χαρακτηριστικά των ατόμων από τα οποία πήρα συνέντευξη και 
με βάση το θεωρητικό μας μοντέλο και τις προσδοκίες που είχα βασισμένη στη 
μέχρι τώρα εργασιακή μου εμπειρία.  
 Όσον αφορά στις συσχετίσεις με τα κατηγορικά χαρακτηριστικά των 
κρατουμένων, εστίασα στη σχέση του είδους του εγκλήματος και τις 
στρατηγικές διαχείρισης, επειδή το δείγμα μου ήταν αρκετά ομοιογενές και δεν 
υπήρχαν άλλες πολύ εμφανείς διαφορές (ήταν όλοι άνδρες, ηλικίας τριάντα με 
πενήντα ετών, με περίπου το ίδιο μορφωτικό επίπεδο κ.ο.κ.). Η συνάρτηση του 
είδους του εγκλήματος και των στρατηγικών διαχείρισης φαίνεται στον πίνακα 
1. του παραρτήματος. 
 Οι κρατούμενοι που χρησιμοποιούν τις πιο πλούσιες και ποικίλες 
στρατηγικές διαχείρισης της ταυτότητας είναι αυτοί των οποίων η ποινή 
σχετίζεται με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών (63 αναφορές). Είναι πιθανόν η 
συμμετοχή τους σε διάφορα θεραπευτικά προγράμματα και ομάδες 
αυτοβοήθειας να τους παρέχει πιο πλούσιο ρεπερτόριο στρατηγικών και πιο 
ποικίλους τρόπους δικαιολόγησης και παρουσίασης του εαυτού.  
 Οι στρατηγικές διαχείρισης επίσης συσχετίστηκαν με τη μόρφωση των 
κρατουμένων. Σε αντίθεση με αυτό που ήταν αναμενόμενο, η υψηλή μόρφωση 
δεν συναρτάται με πιο πλούσιο ρεπερτόριο στρατηγικών διαχείρισης 
ταυτότητας, καθώς αυτές φάνηκαν να αφορούν στους απόφοιτους δημοτικού 
(94 αναφορές).  
 Τέλος η κατηγορία  «στρατηγικές διαχείρισης ταυτότητας» συσχετίστηκε 
με τις κατηγορίες «ταυτότητα του κρατουμένου» και «ταυτότητα του 
τοξικομανή» και διαπιστώθηκε να συναρτώνται σε έξι και πέντε περιστάσεις 
αντίστοιχα. Αυτό υποδεικνύει το γεγονός ότι η ταυτότητα αποτελεί 
αντικείμενο χειρισμού από την πλευρά των κρατουμένων για δικαιολόγηση του 
εγκλήματος, θετική προβολή του εαυτού κ.ο.κ.  
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 Από την εργασιακή μου εμπειρία στο χώρο της φυλακής είχα 
παρατηρήσει ότι η δικαιολόγηση του εγκλήματος σχετίζεται με την 
παρουσίασή του σαν ένα τυχαίο γεγονός, ενώ η δικαιολόγηση της χρήσης 
ναρκωτικών σχετίζεται με την παρουσίαση της κατάστασης στην οποία ζει ο 
τοξικομανής σαν αρρώστια. Για να ερευνήσω αυτή μου την προσδοκία είδα τη 
συχνότητα των λέξεων στις κατηγορίες «ταυτότητα του κρατουμένου» και 
«ταυτότητα του τοξικομανή» και στις κατηγορίες «δικαιολόγηση του 
εγκλήματος» και «δικαιολόγηση της χρήσης ναρκωτικών»· στην «ταυτότητα 
του κρατουμένου» εμφανίζονται πιο συχνά οι λέξεις «άνθρωπος», «δύσκολα», 
«χρόνια», «φυλακή» ενώ στην «ταυτότητα του τοξικομανή» οι λέξεις 
«άνθρωπος», «ναρκωτικά», «άρρωστος», «αρρώστια». Στην «δικαιολόγηση του 
εγκλήματος» εμφανίζονται οι λέξεις «στιγμή» και «έτυχε» ενώ στη 
«δικαιολόγηση της χρήσης ναρκωτικών» οι λέξεις «πρέζα», «πόναγα», «έπεσα», 
«αρρώστια», «γαληνεύω».   
 Μια άλλη κατηγορία με την οποία έγιναν διάφορες συσχετίσεις ήταν 
αυτή των «σημαντικών άλλων». Διαπιστώθηκε ότι η κατηγορία αυτή 
συναρτάται με τις κατηγορίες «δικαιολόγηση του εγκλήματος», «παρουσίαση 
και άλλων ταυτοτήτων που αξιολογούνται πιο θετικά», «αυστηρότητα για τους 
άλλους – ελαστικότητα για τον εαυτό», «αντιστροφή της θέσης θύτης και 
θύματος»  και «άτομο ή ομάδα υψηλού κύρους υποστηρίζει την αθωότητα ή 
την ταυτότητα»· αυτό υποδεικνύει ότι οι σημαντικοί άλλοι είναι αυτοί πάνω 
στους οποίους εξαντλείται η αυστηρότητα των κρατουμένων, είναι τα θύματα 
των πράξεών τους και τους επιρρίπτεται ευθύνη για τις πράξεις των 
κρατουμένων, αλλά είναι και αυτοί που στηρίζουν την ταυτότητα των 
κρατουμένων, που χρησιμοποιούνται για να αντλήσουν οι κρατούμενοι θετική 
ταυτότητα και διάκριση. Ο συσχετισμός της κατηγορίας «σημαντικοί άλλοι» με 
την κατηγορία «άτομο ή ομάδα υψηλού κύρους υποστηρίζει την αθωότητα ή 
την ταυτότητα», μπορεί να υποδεικνύει ότι οι κρατούμενοι αυξάνουν το κύρος 
των σημαντικών άλλων που τους στηρίζουν ή τους βλέπουν θετικά για να 
αντλήσουν θετική εικόνα για τον εαυτό: όταν ένα άτομο πολύ υψηλού κύρους 
θεωρεί ότι ο κρατούμενος έχει θετική ταυτότητα, αυτό σημαίνει ότι όποιος 
υποστηρίζει το αντίθετο δεν έχει τόσο υψηλό κύρος ή τόσο ευγενή 
χαρακτηριστικά ή τόσο «μεγαλείο ψυχής», για να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια 
ενός κρατουμένου, ώστε να μπορέσει να δει θετικά τον κρατούμενο. Άρα η 
ευθύνη και το στίγμα για την αρνητική εικόνα του κρατουμένου μεταφέρεται 
από τον ίδιο και τις πράξεις του στη μικρότητα και μικροψυχία των άλλων.  
 Η κατηγορία «σχέση με το κράτος και το σύστημα απονομής 
δικαιοσύνης» συσχετίστηκε με τις κατηγορίες «διαφθορά», «αδικημένος από 
την κοινωνία και το σύστημα», «υπόνοια ότι κάποια πράγματα γίνονται 
επίτηδες» και «όταν φταίω εγώ πληρώνω – όταν φταίει το κράτος δεν 
πληρώνει». Φαίνεται λοιπόν ότι το κράτος εμφανίζεται στη ζωή των 
κρατουμένων μονάχα για να τους τιμωρήσει και να τους δυσκολέψει και ποτέ 
για να υπερασπιστεί τα δικαιώματά τους. Αυτή η σχέση χρησιμοποιείται και για 
τη δικαιολόγηση του εγκλήματος.  
 Η δικαιολόγηση του εγκλήματος σχετίζεται επίσης και με την 
προκατάληψη της κοινωνίας απέναντι στον αποφυλακισμένο και με την 
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αντιστροφή της σχέσης θύτη και θύματος. Η υποβάθμιση του εγκλήματος 
τώρα σχετίζεται με τη χρήση του πληθυντικού αριθμού για τον εαυτό.  
 Μια ακόμη κατηγορία με την οποία έγιναν αρκετές συσχετίσεις ήταν η 
«θέσεις – κλειδιά στη φυλακή» με τις κατηγορίες της νομιμότητας – μη – 
νομιμότητας, διαπερατότητας – μη – διαπερατότητας· θεώρησα ότι αυτοί που 
κατέχουν θέσεις κλειδιά στη φυλακή θα τείνουν να θεωρούν το σύστημα πιο 
νομιμοποιημένο και πιο διαπερατό, αλλά δεν φάνηκε να υπάρχει σχέση 
ανάμεσα στις κατηγορίες αυτές.  
 Επίσης συσχετίστηκαν οι κατηγορίες «διαφθορά» και 
«προσωποκεντρική άσκηση της εξουσίας στη φυλακή» όμως δε φάνηκε να 
συναρτώνται. Αυτό βέβαια μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι κρατούμενοι 
αναφέρθηκαν στις συνεντεύξεις τους κυρίως στη διαφθορά που υπάρχει στο 
δικαστικό και στο πολιτικό σύστημα γενικότερα και όχι στη διαφθορά μέσα 
στη φυλακή.  
 Τέλος, προσπάθησα να δω αν η χρήση της λέξης «άδεια» ή «άδειες» 
σχετίζονται με την παρουσίαση άλλων, πιο θετικά φωτισμένων ταυτοτήτων, 
χρησιμοποιώντας τη σύνθετη αναζήτηση (compound query), με την οποία 
μπορώ να αναζητήσω το αν μια λέξη βρίσκεται κοντά, συσχετίζεται με μια 
επιλεγμένη κατηγορία ή με άλλες λέξεις. Ωστόσο η αναζήτηση αυτή, αντίθετα 
με τις προσδοκίες μου, δεν έφερε αποτελέσματα. Επανέλαβα τη σύνθετη 
αναζήτηση χρησιμοποιώντας τη λέξη «έξω» αλλά και πάλι δεν υπήρχαν σημεία 
τομής ή εγγύτητας. Ίσως το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν αποτελέσματα στις 
αναζητήσεις αυτές να οφείλεται και στη μορφή που είχαν οι συνεντεύξεις μου 
και αυτού του είδους η αναζήτηση να είναι πιο χρήσιμη σε πιο δομημένες 
συνεντεύξεις.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 75 - 

 

3.6. Ο «συλλογικός εαυτός»: ένα μοντέλο 
 Κάτω από την κατηγορία «συλλογικός εαυτός» όπως έχουμε ήδη πει, 
έχουν τοποθετηθεί τα αποσπάσματα από τα λόγια των κρατουμένων στα 
οποία αναφέρονται οι ομάδες και οι κατηγορίες στις οποίες ελπίζει να ανήκει ο 
κρατούμενος μετά την αποφυλάκισή του.    
 

Η πραγματική αλήθεια είναι ότι … εδώ και στην Ευρώπη που είναι πιο προηγμένα 

τα κράτη και πάλι ένα ποσοστό γυρίζει, όχι εδώ, ο οποίος, η οποία τι σου κάνει; 

Δηλαδή είσαι τόσα χρόνια μέσα, στις πολυετείς καθείρξεις, και απλώς σου ανοίγει 
την πόρτα και σε διώχνει έξω. Πολλοί δεν έχουν οικογένειές, δεν έχουν σπίτια, 

δηλαδή μοιραίο είν’ αυτό, δηλαδή ξέρω ‘γω, το ‘χω δει εγώ τόσα χρόνια μέσα ‘δω 

στη φυλακή (μμμ). Μοιραία γίνεται αυτό.  
(Αριστείδης Αρ., καταδικασμένος για κλοπή και ναρκωτικά)  

 

Δ: Ε, τώρα είναι … κι όπως το σκέφτομαι … ένα παιδάκι τώρα ξέρω ‘γω θ’ αλλάξει 

τη ζωή μου … θα μου φέρει τα πάνω κάτω, κατάλαβες; Αυτό σκέφτομαι. Δε θα 
σκέφτομαι για τα’ άλλα καθόλου … παρανομίες και τέτοια. Τραβάς μια πορεία … 

τέλος.  

(Δημήτρης Κ., καταδικασμένος για κλοπή και ναρκωτικά)  

 
 Από τα αποσπάσματα που παραθέτουμε είναι φανερό ότι η πρώτη 
κατηγορία στην οποία θεωρούν οι κρατούμενοι ότι θα εντάσσονται μετά την 
αποφυλάκιση είναι πάλι αυτή του παράνομου και του κρατουμένου. Μετά την 
αποφυλάκιση υπάρχει πάντα η πιθανότητα και ο φόβος της επιστροφής στη 
φυλακή. Προβάλλονται και οι ταυτότητες του συζύγου, του πατέρα ή του 
επαγγελματία αλλά στα περισσότερα αποσπάσματα εκφράζεται ο φόβος για 
επιστροφή στην κατάσταση του κρατουμένου.  
 Ο συλλογικός εαυτός είναι στιγματισμένος, κι αυτό φαίνεται αν 
διασταυρώσουμε την κατηγορία «συλλογικός εαυτός» και «προκατάληψη της 
κοινωνίας απέναντι στον αποφυλακισμένο.  
 

Δ: Είναι πιο δύσκολα … γιατί … τώρα εγώ με παρελθόν, με φυλακή, με τέτοια, για 

δουλειά να με πάρει κάποιος δε με παίρνει.  

(Δημήτρης Μ., καταδικασμένος για ληστεία και ναρκωτικά)  

 
Γιατί όπως βλέπουμε ότι, όταν αποφυλακίζεται κάποιος, λόγω ότι η κοινωνία είναι 

έτσι πολύ κλειστή κι αυτά, ναι μεν υπάρχουνε φίλοι, γνωστοί κι αυτά, αλλά εγώ 

πιστεύω ότι υπάρχει μια προκατάληψη, ο άλλος δε σε θέλει στη δουλειά του, (ναι, 
ε;) εεε … και, γιατί φοβάται, ας πούμε, όπως λέω εγώ τώρα ότι έχω κάποια 

οικογενειακά, έτσι;  

(Σωτήρης Γ., καταδικασμένος για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία)  

 
 Όταν ο κρατούμενος αποφυλακίζεται, βρίσκεται σε πιο μειονεκτική 
θέση απ’ αυτή που βρισκόταν πριν φυλακιστεί, γιατί υπάρχει το παρελθόν του, 
υπάρχει στο στίγμα της φυλακής που τον εμποδίζει να ξαναφτιάξει τη ζωή του 
ή να συνεχίσει την επαγγελματική δραστηριότητα που είχε πριν φυλακιστεί. 
Αυτό επιτείνεται και από το φόβο της αντεκδίκησης από την οικογένεια του 
θύματος, και αυτό εκφράζει ο κρατούμενος στο δεύτερο απόσπασμα: ζει σε μια 
κλειστή κοινωνία, όπου το στίγμα του είναι γνωστό και κανείς δεν θέλει να τον 
προσλάβει από φόβο μήπως εμπλακεί σε προβλήματα ή πράξεις που αφορούν 
την εκδίκηση από την οικογένεια του θύματος. Βλέπουμε λοιπόν ότι εκτός από 
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την τιμωρία που επιβάλλεται από το κράτος, υπάρχει παράλληλα σε μερικές 
περιπτώσεις η τιμωρία που επιβάλλεται από την κοινωνία και την οικογένεια 
του θύματος, από την οποία δεν απαλλάσσεται αλλά τον περιμένει ακόμη και 
μετά την αποφυλάκισή του.  
 Όσον αφορά στο μοντέλο μας, ξεκινήσαμε από τις στρατηγικές 
διαχείρισης ταυτότητας για να δούμε το πώς αυτές σχετίζονται με τη 
νομιμότητα, τη μη – νομιμότητα, τη διαπερατότητα και τη μη – διαπερατότητα. 
Όταν μιλάμε για στρατηγικές διαχείρισης αναφερόμαστε μόνο στην κοινωνική 
δημιουργικότητα, εφόσον κυρίως αυτή η στρατηγική εκφράστηκε από τους 
κρατούμενους (όπως είδαμε η χρήση των άλλων στρατηγικών ήταν πάρα πολύ 
περιορισμένη).  Στη συνέχεια θελήσαμε να δούμε το κατά πόσο το αποτέλεσμα 
των συσχετίσεων αυτών συνδέεται με την έννοια του συλλογικού εαυτού· αν 
εμφανίζεται να συνδέεται, τότε θεωρούμε ότι η νομιμότητα, η μη – 
νομιμότητα, η διαπερατότητα, η μη – διαπερατότητα δεν είναι ανεξάρτητες 
μεταβλητές, αλλά στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για να ορίσουν και να 
παρουσιάσουν το συλλογικό εαυτό. Αν εμφανίζονται ασύνδετες αυτές οι 
κατηγορίες τότε θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι λειτουργούν ως ανεξάρτητες 
μεταβλητές που επηρεάζουν τις στρατηγικές διαχείρισης.   
 Ξεκινάμε λοιπόν συσχετίζοντας την κοινωνική δημιουργικότητα με τη 
νομιμότητα, τη μη – νομιμότητα, τη διαπερατότητα και τη μη – διαπερατότητα. 
Σχηματικά, τα αποτελέσματα των συσχετίσεων είναι τα παρακάτω: 
α) Οι στρατηγικές κοινωνικής δημιουργικότητας τέμνονται με τη συνθήκη της 
νομιμότητας σε δύο περιπτώσεις.  
β) Οι στρατηγικές της κοινωνικής δημιουργικότητας τέμνονται με τη συνθήκη 
της μη – μονιμότητας σε  τριάντα μία περιπτώσεις. 
γ) Οι στρατηγικές της κοινωνικής δημιουργικότητας τέμνονται με τη συνθήκη 
της διαπερατότητας σε έξι περιπτώσεις. 
δ) Οι στρατηγικές της κοινωνικής δημιουργικότητας τέμνονται με τη συνθήκη 
της μη – διαπερατότητας σε πέντε περιπτώσεις.  
 Μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι στρατηγικές κοινωνικής 
δημιουργικότητας εντάσσονται σ’ ένα κύκλο, ο οποίος εφάπτεται με τις 
συνθήκες της νομιμότητας, μη – νομιμότητας, διαπερατότητας, μη – 
διαπερατότητας. Για να προχωρήσουμε στο μοντέλο μας συσχετίσαμε αυτά τα 
σημεία τομής με την έννοια του συλλογικού εαυτού. 
 Τα σημεία τομής της κοινωνικής δημιουργικότητας με τη νομιμότητα 
δεν σχετίζονται με την κατηγορία του συλλογικού εαυτού, όπως επίσης δεν 
σχετίζονται και τα σημεία τομής της κοινωνικής δημιουργικότητας με τη 
διαπερατότητα.  
 Τα σημεία τομής της κοινωνικής δημιουργικότητας με τη μη – 
διαπερατότητα σχετίζονται με την έννοια του συλλογικού εαυτού στο λόγο 
ενός κρατουμένου, σε δύο αποσπάσματα ( 1 πηγή – 2 αναφορές):  
 

Άρα η μόνη λύση είναι αυτά τα χρόνια που ‘μαι στη φυλακή, 14 – 15 χρόνια, να βρω 

το Μήτσο το Ρ., να βρω τον Αδάμ τον Α., να βρω αυτόν, να βρω εκείνον, να βρω 
τον άλλονα (μμχχ) και να κάνω τις κατάλληλες γνωριμίες, έτσι ώστε όταν θ’ 

αρχίσω να παίρνω άδειες, γιατί ναι μεν η άδεια είναι πολύ θετικό και πολύ καλό 

για τον κρατούμενο, από τη μία, απ’ την άλλη είναι κίνδυνος για την κοινωνία. Εγώ 

σας παίρνω άδειες, έχω πάρει 20 – 22 άδειες (ναι) και σας επαναλαμβάνω ότι απ’ 
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τη μία είναι έτσι κι απ’ την άλλη είναι κίνδυνος για την κοινωνία (ναι). Και θα σας 

πω: δε φταίω εγώ και δε φταίει κανένας αδειούχος, σας το λέω εν τιμής, φταίει το 
σύστημα, γιατί εμένα μου ανοίγεις την πόρτα μετά από 10 χρόνια, μ’ έχεις 

καταστρέψει ψυχολογικά, μ’ έχεις διαλύσει τελείως, και εγώ δε σου λέω ότι δεν το 

αξίζω αυτό εν μέρει, αλλά πες μου απ’ την αρχή «Επαναφέρω τη θανατική ποινή, 

κύριε.» «Σε στήνω στον τοίχο και σε τελειώνω απ’ τα πρώτα 3 χρόνια που ‘σαι στη 
φυλακή και τελειώσαμε.» Γιατί απ’ τη στιγμή που με κρατάς 20 χρόνια με αυτές τις 

συνθήκες, εγώ δεν έχω μέλλον. (ναι) Μπορεί να είχα παρελθόν, παρόν και μέλλον 

δεν έχω. Άρα πρέπει ή να βγω και να σκοτώσω … τον άλλονα για να του πάρω το 

πορτοφόλι ή να του πάρω το οτιδήποτε για να επιβιώσω, είναι θέμα επιβίωσης 
από ‘κει και μετά (ναι) ή πέστε μου τι θα κάνω μετά τη φυλακή. 

 

Εγώ έχω 15, 14 χρόνια μεσ’ τις φυλακές και βλέπω συνέχεια αποφυλακίζονται και 
ξαναμπαίνουνε (ναι) οι ίδιοι και οι ίδιοι και οι ίδιοι.  

(Νίκος Δ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία και ληστεία)  

 
 Το πρώτο απόσπασμα είναι πάρα πολύ πυκνό σε νοήματα και 
στρατηγικές: ο κρατούμενος που μιλά αναφέρεται στο γεγονός ότι και μετά 
την αποφυλάκιση δεν έχει άλλη διέξοδο παρά μόνο την παρανομία, άρα 
επιβεβαιώνει όλα αυτά που είπαμε παραπάνω για το συλλογικό εαυτό. Μιλά 
για την εγκληματικότητα μέσα στη φυλακή με τις άδειες (αρκετοί κρατούμενοι 
με μεγάλες ποινές λαμβάνουν τακτικές άδειες και είτε τις παραβιάζουν όταν 
έχουν σχεδιάσει να κάνουν ληστείες είτε κάνουν ληστείες κατά τη διάρκεια των 
αδειών τους και επιστρέφουν κανονικά στη φυλακή), και την παρουσιάζει σαν 
ευθύνη της φυλακής, καθώς τα άτομα με τα οποία οργανώνει τις ληστείες, τα 
άτομα τα οποία τον βοηθούν να βρει όπλα  κ.λ.π. είναι αυτά που γνώρισε μέσα 
στη φυλακή. Αποποιείται άμεσα την ευθύνη για τις πράξεις του και θεωρεί ότι 
φταίει το σωφρονιστικό σύστημα για τα εγκλήματα αυτά, γιατί αυτό τον έχει 
διαλύσει ψυχολογικά και οικονομικά και εκφράζει την πεποίθηση (την οποία 
είχαμε εντάξει και παρουσιάσει στις στρατηγικές κοινωνικής 
δημιουργικότητας) ότι θα προτιμούσε να είχε καταδικαστεί σε θανατική ποινή 
παρά σε πολυετή κάθειρξη. Στο δεύτερο απόσπασμα εκφράζει πάλι την 
πεποίθηση ότι ο συλλογικός εαυτός είναι στιγματισμένος και ότι ακόμα κι αν 
αποφυλακιστεί κάποιος, ακόμα κι αν χάσει την ταυτότητα του κρατουμένου, 
αυτό που είναι αναμενόμενο και πιθανό είναι να επιστρέψει και πάλι στη 
φυλακή, εφόσον τελικά όλοι επιστρέφουν εκεί.  
 Βλέπουμε λοιπόν ότι στα παραπάνω αποσπάσματα η ανυπαρξία 
διαπερατότητας χρησιμοποιείται και για να δικαιολογήσει το έγκλημα (εφόσον 
δεν υπάρχει άλλη διέξοδος η μόνη λύση είναι να παραμένουν οι κρατούμενοι 
στη στιγματισμένη τους κατηγορία) και για να παρουσιάσει το στιγματισμένο 
συλλογικό εαυτό, ο οποίος μπορεί να ανήκει μόνο στην ομάδα, στην κατηγορία 
των κρατουμένων και να επιστρέφει συνέχεια στη φυλακή.  

Τα σημεία τομής της κοινωνικής δημιουργικότητας με τη μη – 
νομιμότητα σχετίζονται με την έννοια του συλλογικού εαυτού στο λόγο δύο 
κρατουμένων, σε τέσσερα αποσπάσματα (2 πηγές – 4 αναφορές):  
 

Εάν με κρατήσετε λοιπόν εμένα προσωπικά 8 χρόνια (μμχχ) χωρίς να μου δώσουν 

ευκαιρία, εεε, να ‘μαστε καλά να δούμε τι θα γίνει. (ναι) Να ‘μαστε καλά να δούμε 

τι θα γίνει. Δηλαδή άμα μπω εγώ σε κάνα συμβούλιο έτσι, όπως έχουν μπει ξέρω 
‘γω τόσοι κρατούμενοι και καρφώσω κάνα στυλό σε κανένα εισαγγελέα και τον 
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στείλω, τι θα μου κάνουνε; Θα με κρατήσετε παραπάνω; Άντε, κρατήστε με 25. 

Σκότωσε εισαγγελέα. Και λοιπόν; Θα φτάσουμε εκεί; Θα το κάνω. Γιατί, δεν το 
‘χουν κάνει κρατούμενοι;  

(Δημήτρης Ρ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία και ναρκωτικά)  

 

Οι βιαστές πάνε και καλά μέχρι 5 -10 χρόνια, δεν τρέχει τίποτα τα παιδιά αυτά. 
 

Ν: Λοιπόν … αυτοί λοιπόν οι υπόλοιποι, που λέμε, θέλει δε θέλει θα γίνει 

επαγγελματίας παράνομος.  

Ε: Ναι, ή είναι ήδη, ή …  
Ν: Είναι μαθηματικά εξακριβωμένο. 

 

Άρα η μόνη λύση είναι αυτά τα χρόνια που ‘μαι στη φυλακή, 14 – 15 χρόνια, να βρω 
το Μήτσο το Ρ., να βρω τον Αδάμ τον Α., να βρω αυτόν, να βρω εκείνον, να βρω 

τον άλλονα (μμχχ) και να κάνω τις κατάλληλες γνωριμίες, έτσι ώστε όταν θ’ 

αρχίσω να παίρνω άδειες, γιατί ναι μεν η άδεια είναι πολύ θετικό και πολύ καλό 

για τον κρατούμενο, από τη μία, απ’ την άλλη είναι κίνδυνος για την κοινωνία. Εγώ 
σας παίρνω άδειες, έχω πάρει 20 – 22 άδειες (ναι) και σας επαναλαμβάνω ότι απ’ 

τη μία είναι έτσι κι απ’ την άλλη είναι κίνδυνος για την κοινωνία (ναι). Και θα σας 

πω: δε φταίω εγώ και δε φταίει κανένας αδειούχος, σας το λέω εν τιμής, φταίει το 

σύστημα, γιατί εμένα μου ανοίγεις την πόρτα μετά από 10 χρόνια, μ’ έχεις 
καταστρέψει ψυχολογικά, μ’ έχεις διαλύσει τελείως, και εγώ δε σου λέω ότι δεν το 

αξίζω αυτό εν μέρει, αλλά πες μου απ’ την αρχή «Επαναφέρω τη θανατική ποινή, 

κύριε.» «Σε στήνω στον τοίχο και σε τελειώνω απ’ τα πρώτα 3 χρόνια που ‘σαι στη 
φυλακή και τελειώσαμε.» Γιατί απ’ τη στιγμή που με κρατάς 20 χρόνια με αυτές τις 

συνθήκες, εγώ δεν έχω μέλλον. (ναι) Μπορεί να είχα παρελθόν, παρόν και μέλλον 

δεν έχω. Άρα πρέπει ή να βγω και να σκοτώσω … τον άλλονα για να του πάρω το 

πορτοφόλι ή να του πάρω το οτιδήποτε για να επιβιώσω, είναι θέμα επιβίωσης 
από ‘κει και μετά (ναι) ή πέστε μου τι θα κάνω μετά τη φυλακή. 

(Νίκος Δ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία και ληστεία)  

 

 Στο πρώτο απόσπασμα ο κρατούμενος μιλά για τη μη – νομιμότητα του 
συστήματος, το οποίο υποθέτει ότι δεν θα του δώσει ευκαιρίες (δηλαδή δεν θα 
πάρει άδεια ούτε απόλυση με όρο από τη φυλακή) και αυτό θα τον εξωθήσει 
στη διάπραξη ανθρωποκτονίας, άρα δηλαδή πάλι πίσω στη φυλακή. Στο 
δεύτερο απόσπασμα η θέση του κρατουμένου είναι απονομιμοποιημένη, 
καθώς συγκρίνοντας τον εαυτό του με άλλη κατηγορία κρατουμένων, με τους 
βιαστές, βρίσκει ότι αυτοί είναι πιο ευνοημένοι, ενώ αυτός που έχει διαπράξει 
λιγότερο ειδεχθές έγκλημα αδικείται και παραμένει στη φυλακή. Στο τρίτο και 
τέταρτο απόσπασμα εκφράζεται η απονομιμοποίηση του συστήματος επειδή 
αυτό είναι που οδηγεί τους κρατουμένους στην παραβατική συμπεριφορά, 
στην εγκληματική δραστηριότητα. Η μη νομιμοποίηση του συστήματος. 
λοιπόν, χρησιμοποιείται ως στρατηγική, για να αποτελέσει το λόγο, την αιτία 
που ο συλλογικός εαυτός είναι στιγματισμένος και επιστρέφει στην κατηγορία 
του κρατουμένου. Αν το σύστημα ήταν πιο νόμιμο, αν δινόταν ευκαιρίες στους 
κρατουμένους, αν είχε αντιμετώπιση ανάλογη με το αδίκημα που έχει 
διαπράξει, αν το ίδιο το κράτος και η ίδια η φυλακή δεν τον ωθούσαν στην 
παρανομία, τότε κι αυτός θεωρεί ότι δεν θα ανήκε στην ομάδα χαμηλού κύρους 
στην οποία ανήκει τώρα και δεν θα έβλεπε τον εαυτό του στο μέλλον σαν και 
πάλι κρατούμενο και εγκληματία.  
 Το μοντέλο αυτό λειτουργεί και αντίστροφα: ξεκινάμε με συσχετίσεις 
της κατηγορίας του συλλογικού εαυτού με τις συνθήκες της νομιμότητας, της 
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μη – νομιμότητας, της διαπερατότητας και της μη – διαπερατότητας· 
διαπιστώνουμε ότι  
α)  η έννοια του συλλογικού εαυτού και της νομιμότητας δεν συναντώνται. 
β) η έννοια του συλλογικού εαυτού και της μη – νομιμότητας συναντώνται σε 
τέσσερεις περιστάσεις. 
γ) η έννοια του συλλογικού εαυτού και της διαπερατότητας  συναντώνται σε 
τρεις περιστάσεις. 
δ) η έννοια του συλλογικού εαυτού και της μη – διαπερατότητας συναντώνται 
σε έξι περιστάσεις.  

Στη συνέχεια παίρνουμε πάλι τα σημεία τομής των κατηγοριών μας και 
τα συσχετίζουμε με τις στρατηγικές κοινωνικής δημιουργικότητας. Βλέπουμε 
λοιπόν ότι το σημείο τομής του συλλογικού εαυτού με της μη – νομιμότητας, αν 
διασταυρωθεί με τις στρατηγικές κοινωνικής δημιουργικότητας εφάπτεται σε 
έξι περιστάσεις. Τα αποσπάσματα που εντάσσονται σ’ αυτή την 
κατηγοριοποίηση είναι τα ίδια που αναφέρονται και στην προηγούμενη, 
αντίστροφη πορεία του μοντέλου. Τα σημεία τομής του συλλογικού εαυτού με 
τη διαπερατότητα αν διασταυρωθούν με τις στρατηγικές κοινωνικής 
δημιουργικότητας δεν εφάπτονται σε κανένα σημείο και τέλος τα σημεία τομής 
του συλλογικού εαυτού με τη μη – διαπερατότητα αν διασταυρωθούν με τις 
στρατηγικές κοινωνικής δημιουργικότητας εφάπτονται σε τρία σημεία. Και 
στην περίπτωση αυτή τα αποσπάσματα είναι τα ίδια με αυτά που 
αναφέρθηκαν παραπάνω.  
 Βλέπουμε λοιπόν ότι η διαμόρφωση και η παρουσίαση του συλλογικού 
εαυτού με προοπτική στο μέλλον για τους κρατούμενους περνά λιγότερο μέσα 
απ’ τη μη – νομιμότητα και περισσότερο από τη μη – διαπερατότητα και οδηγεί 
στις στρατηγικές κοινωνικής δημιουργικότητας.  
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4. Προοπτικές για μελλοντική έρευνα 
 Στην εργασία αυτή προσπάθησα να δείξω πως χρησιμοποιείται η 
ταυτότητα για να ορίσει και να φωτίσει θετικά τον εαυτό σε μια πολύ αρνητικά 
φορτισμένη και στιγματισμένη κοινωνική κατηγορία, αυτή του κρατουμένου. 
Επίσης προσπάθησα να δείξω σχέσεις και συσχετισμούς που υπέθεσα ότι 
υπάρχουν ανάμεσα στις κατηγορίες που δημιουργήθηκαν με βάση τις 
συνεντεύξεις των κρατουμένων. Στη δοκιμή των συσχετισμών αυτών με 
οδήγησε το θεωρητικό πλαίσιο το οποίο ακολούθησα, οι προσδοκίες που είχα 
λόγω της εργασίας μου στο συγκεκριμένο χώρο και οι παρατηρήσεις που έχω 
κάνει κατά τη διάρκειά της και το υλικό που συγκεντρώθηκε από τις 
συνεντεύξεις.  
 Οι συνεντεύξεις των κρατουμένων μπορεί να ήταν λίγες αριθμητικά, 
αλλά ήταν πολύ πλούσιες σε περιεχόμενο και νοήματα. Παρόλο που 
επικεντρωθήκαμε στην ταυτότητα των κρατουμένων και στους τρόπους 
παρουσίασης και δικαιολόγησης του εαυτού, εμφανίστηκαν και πολλές άλλες 
πληροφορίες για τη ζωή και την καθημερινότητα στη φυλακή, τη διαφθορά 
στο δικαστικό σύστημα, τις σχέσεις με σημαντικά πρόσωπα για τους 
κρατούμενους κ.ο.κ.  
 Παρόλα αυτά η εργασία μου είχε πολλούς περιορισμούς από την αρχή 
της, καθώς οι συνεντεύξεις έγιναν μέσα στο χώρο της φυλακής, στο γραφείο 
μου, από εμένα που είμαι μέλος του προσωπικού της φυλακής. Θα είχε 
ενδιαφέρον να υπήρχε η δυνατότητα να ληφθούν συνεντεύξεις και σε κάποιο 
άλλο χώρο, εκτός απ’ αυτόν της φυλακής (ενώ οι κρατούμενοι βρισκόταν σε 
άδεια, λόγου χάρη) και από κάποιο άλλο άτομο. Ακόμα και τις ίδιες 
συνεντεύξεις που πήρα εγώ θα είχε ενδιαφέρον να τις επεξεργαστεί και κάποιο 
άλλο άτομο, χωρίς εργασιακή εμπειρία στο χώρο της φυλακής, το οποίο δεν θα 
είχε τις προκαταλήψεις και προσδοκίες που έχω εγώ. Εξάλλου το NVivo 8 δίνει 
τη δυνατότητα να συσχετισθούν και να συγκριθούν οι ταξινομήσεις που 
γίνονται από τους διάφορους ερευνητές, μέσα από σύνθετες αναζητήσεις 
(compound queries), και η δυνατότητα αυτή έμεινε αναξιοποίητη στην εργασία 
μου.  
 Ενδιαφέρον θα ήταν επίσης να ληφθούν συνεντεύξεις από 
κρατουμένους που βρίσκονται και σε διαφορετικού είδους φυλακές (σε 
δικαστικές φυλακές, σε κλειστές φυλακές) όπου οι συνθήκες κράτησης είναι 
τελείως διαφορετικές και η ποινική κατάσταση των κρατουμένων (βρίσκονται 
συνήθως στην αρχή της ποινής τους και έχουν μεγάλο υπόλοιπο ποινής να 
εκτίσουν) μπορεί να τους κάνει να βλέπουν την ταυτότητά τους με 
διαφορετικό τρόπο.  
 Ακόμη θα μπορούσαν να ληφθούν συνεντεύξεις από τους κρατουμένους 
που συμμετείχαν στην έρευνα και έχουν τώρα αποφυλακιστεί, για να δούμε 
τώρα, στην κατάσταση του αποφυλακισμένου που έχουν περάσει, τι 
αντιλήψεις εκφράζουν για τη νομιμότητα και τη διαπερατότητα της 
κατηγορίας του κρατουμένου, από την οποία έχουν πρόσφατα απομακρυνθεί, 
τουλάχιστον τυπικά.  
 Τέλος πολύ ενδιαφέρον θα ήταν να δούμε το δικό μου λόγο σε σχέση με 
αυτό των κρατουμένων, δηλαδή να δούμε το είδος των ερωτήσεων που κάνω, 
το ποια θέματα φέρνω στην επιφάνεια προς συζήτηση ή ποιος είναι ο λόγος 
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μου σε σχέση με το λόγο των κρατουμένων, καθώς, ξαναδιαβάζοντας τις 
συνεντεύξεις, παρατήρησα ότι πολλές φορές, παρά τις προσδοκίες μου, 
βρέθηκα να παίζω το ρόλο του απολογητή, ή ακόμα και του υπερασπιστή του 
συστήματος. Εκτός απ’ τις εκλογικεύσεις που κάνουν οι κρατούμενοι, γίνονται 
εκλογικεύσεις και από την πλευρά του υπαλληλικού προσωπικού αλλά και από 
την πλευρά του κράτους και του σωφρονιστικού συστήματος, με τις οποίες 
γίνεται προσπάθεια να δικαιολογηθεί η ύπαρξη τους και οι μέθοδοι που 
χρησιμοποιούν για να πετύχουν τους στόχους τους. Θα ήταν πολύ σημαντικό 
να αναδειχθούν και να φανούν οι στρατηγικές διαχείρισης και από την πλευρά 
του νομικού λόγου, του λόγου που χρησιμοποιεί η συμβουλευτική σε σχέση με 
τη νομιμοποίηση και τη διατήρηση του συστήματος.  
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A : Κατηγορίες = Φόνος
B : Κατηγορίες = Κλοπή-

ναρκωτικά

C : Κατηγορίες = ∆ιπλός 
φόνος;

F : Κατηγορίες = 
Σωµατική βλάβη

H : Κατηγορίες = Ληστεία - 
Nναρκωτικά

I : Κατηγορίες = Φόνος - 
ναρκωτικά

J : Κατηγορίες = Φόνος-
ληστεία

K : Κατηγορίες = Απλή 
συνέργεια σε 

ανθρωποκτονία

1 : Ατοµική κινητικότητα 0 0 0 0 0 0 1 0 1

2 : Στάσεις στη φυλακή 0 1 0 0 0 0 1 0 2

3 : Σύγκριση µε οµάδα χαµηλότερου κύρους 1 3 0 0 1 1 1 0 7

4 : Ξένοι 0 2 0 0 0 0 0 0 2

5 : Σχέση Ελλάδας εξωτερικού 1 2 0 1 0 0 1 0 5

6 : Ο χρόνος ξεκινάει µετά το έγκληµα 0 0 1 0 0 1 0 1 3

7 : Άτοµο ή οµάδα υψηλού κύρους στηρίζει την αθωότητα ή την ταυτότητα 1 1 0 1 0 1 0 0 4

8 : Συνάντηση µε πρόσωπα εξουσίας - διασηµότητες 0 3 0 0 1 0 1 1 6

9 : Αρνητική εικόνα για την οµάδα υπαγωγής 0 2 0 0 0 0 1 0 3

10 : Εξαιρεση του εαυτού από την κατηγορία κρατούµενος 1 1 0 1 0 0 0 0 3

11 : Αίσθηση ότι ελέγχω τα ναρκωτικά 0 4 0 0 0 0 0 0 4

12 : ∆ικαιολόγηση της χρήσης ναρκωτικών 0 1 0 0 0 1 0 0 2

13 : Ταυτότητα του τοξικοµανή 1 5 0 1 1 0 1 0 9

14 : Το χασίσι δεν είναι ναρκωτικό! 0 2 0 0 0 1 0 0 3

15 : Ανάληψη  ευθύνης 1 1 1 1 1 0 0 0 5

16 : ∆ικαιολόγηση του εγκλήµατος 1 4 1 2 0 1 1 1 11

17 : Μπορώ και χειρότερα 0 2 0 1 0 1 0 0 4

18 : Αυστηρότητα για τους άλλους - Ελαστικότητα για τον εαυτό 1 2 0 0 0 1 1 0 5

19 : Εαυτός ως πληθυντικός 2 2 1 1 0 0 0 1 7

20 : Έγκληµα - Χάσιµο του εαυτού 1 1 0 0 0 0 0 0 2

21 : Έγκληµα και θάνατος σαν τυχαίο γεγονός 2 1 0 0 0 0 0 1 4

22 : µιλάει για τον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο 1 0 0 0 0 0 0 0 1

23 : Τιµωρούµαι επειδή δεν έχω µάθει να λέω ψέµµατα κ.λ.π. 0 0 0 0 0 1 0 0 1

24 : Υποψία για ψέµµατα - Ωραιοποίηση της κατάστασης 1 2 1 1 0 1 0 0 6

25 : Οποιοσδήποτε στη θέση µου θα έκανε το ίδιο 0 1 0 0 1 1 1 0 4

26 : Αντιστροφή της θέσης θύτη και θύµατος 1 1 0 1 0 1 0 1 5

27 : Αντιστροφή της σχέσης µε σηµαντικούς άλλους 2 4 0 1 0 1 0 1 9

28 : Η ελάχιστη αφορµή δικαιολογεί το µεγαλύτερο θυµό 0 0 0 0 0 1 1 0 2

29 : Παρουσιάζει τον εαυτό του σα θύµα 1 0 0 1 0 0 0 0 2

30 : Τιµωρούµαι για άλλο πράγµα και όχι γι αυτό που έκανα 0 1 0 1 0 0 1 0 3

31 : Ψυχολογικοποίηση του εγκλήµατος 0 5 0 0 1 0 0 0 6

32 : Αντιστροφή της σχέσης µαζί µου - µε το προσωπικό 1 1 1 2 0 1 0 0 6

33 : Αυτό που είµαι vs αυτό που λέει ο φάκελός µου 0 0 0 0 1 1 1 0 3

34 : Κάνει τον υπάλληλο 0 0 1 0 0 0 0 0 1

35 : Παρουσίαση και άλλων ταυτοτήτων πιο θετικών 2 2 1 2 0 1 1 1 10

36 : Σεβασµός - Λόγος τιµής 0 2 1 0 0 1 0 1 5

37 : Τονισµός της ταυτότητας του Έλληνα πολίτη 1 1 0 0 0 0 0 0 2

38 : Ψευτο - Αλτρουισµός 1 1 0 1 0 1 0 0 4

39 : Σα να µην έχει συµβεί κάποιο  έγκληµα 1 0 1 0 0 1 0 0 3

40 : Τουρισµός στη φυλακή 1 0 1 2 0 0 0 1 5

41 : Υποβάθµιση της σπουδαιότητας του εγκλήµατος 1 2 0 0 1 0 0 1 5

42 : Υποστήριξη από την κοινή γνώµη 1 0 0 0 0 0 0 1 0
28 63 11 21 8 20 14 12



A : Μόρφωση = Αγράµµατος B : Μόρφωση = Στοιχειώδης µόρφωση C : Μόρφωση = Γυµνάσιο D : Μόρφωση = Λύκειο E : Μόρφωση = Πανεπιστήµιο

1 : Σύγκριση µε οµάδα χαµηλότερου κύρους 1 3 2 1 0

2 : Ξένοι 0 1 1 0 0

3 : Σχέση Ελλάδας εξωτερικού 0 2 1 2 0

4 : Ο χρόνος ξεκινάει µετά το έγκληµα 0 2 1 0 0

5 : Άτοµο ή οµάδα υψηλού κύρους στηρίζει την αθωότητα ή την ταυτότητα 0 3 1 0 0

6 : Συνάντηση µε πρόσωπα εξουσίας - διασηµότητες 1 2 2 1 0

7 : Αρνητική εικόνα για την οµάδα υπαγωγής 0 1 1 1 0

8 : Εξαιρεση του εαυτού από την κατηγορία κρατούµενος 1 0 0 1 1

9 : Αίσθηση ότι ελέγχω τα ναρκωτικά 1 3 0 0 0

10 : ∆ικαιολόγηση της χρήσης ναρκωτικών 0 2 0 0 0

11 : Ταυτότητα του τοξικοµανή 1 2 2 3 1

12 : Το χασίσι δεν είναι ναρκωτικό! 0 3 0 0 0

13 : Ανάληψη  ευθύνης 1 3 1 0 0

14 : ∆ικαιολόγηση του εγκλήµατος 1 5 2 2 1

15 : Μπορώ και χειρότερα 0 4 0 0 0

16 : Αυστηρότητα για τους άλλους - Ελαστικότητα για τον εαυτό 0 4 0 1 0

17 : Εαυτός ως πληθυντικός 1 3 1 1 1

18 : Έγκληµα - Χάσιµο του εαυτού 0 2 0 0 0

19 : Έγκληµα και θάνατος σαν τυχαίο γεγονός 0 2 1 1 0

20 : µιλάει για τον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο 0 1 0 0 0

21 : Οποιοσδήποτε στη θέση µου θα έκανε το ίδιο 0 2 1 1 0

22 : Τιµωρούµαι επειδή δεν έχω µάθει να λέω ψέµµατα κ.λ.π. 0 1 0 0 0

23 : Υποψία για ψέµµατα - Ωραιοποίηση της κατάστασης 0 4 0 1 1

24 : Αντιστροφή της θέσης θύτη και θύµατος 0 2 2 0 1

25 : Αντιστροφή της σχέσης µε σηµαντικούς άλλους 1 4 2 1 1

26 : Η ελάχιστη αφορµή δικαιολογεί το µεγαλύτερο θυµό 0 1 0 1 0

27 : Τιµωρούµαι για άλλο πράγµα και όχι γι αυτό που έκανα 0 0 1 1 1

28 : Ψυχολογικοποίηση του εγκλήµατος 1 2 2 1 0

29 : Αντιστροφή της σχέσης µαζί µου - µε το προσωπικό 0 5 0 1 1

30 : Αυτό που είµαι ≠ αυτό που λέει ο φάκελός µου 0 1 1 1 0

31 : Κάνει τον υπάλληλο 0 1 0 0 0

32 : Παρουσίαση και άλλων ταυτοτήτων πιο θετικών 0 6 1 2 1

33 : Σεβασµός - Λόγος τιµής 0 4 1 0 0

34 : Τονισµός της ταυτότητας του Έλληνα πολίτη 1 1 0 0 0

35 : Ψευτο - Αλτρουισµός 0 3 0 0 1

36 : Σα να µην έχει συµβεί κάποιο  έγκληµα 0 3 0 0 0

37 : Τουρισµός στη φυλακή 0 3 1 0 1

38 : Υποβάθµιση της σπουδαιότητας του εγκλήµατος 0 3 2 0 0

39 : Υποστήριξη από την κοινή γνώµη 0 0 1 1 0

11 94 31 25 12



A : Σηµαντικός άλλος

1 : Σύγκριση µε οµάδα χαµηλότερου κύρους 0

2 : Ξένοι 0

3 : Σχέση Ελλάδας εξωτερικού 0

4 : Ο χρόνος ξεκινάει µετά το έγκληµα 1

5 : Άτοµο ή οµάδα υψηλού κύρους στηρίζει την αθωότητα ή την ταυτότητα 1

6 : Συνάντηση µε πρόσωπα εξουσίας - διασηµότητες 0

7 : Αρνητική εικόνα για την οµάδα υπαγωγής 1

8 : Εξαιρεση του εαυτού από την κατηγορία κρατούµενος 1

9 : Αίσθηση ότι ελέγχω τα ναρκωτικά 0

10 : ∆ικαιολόγηση της χρήσης ναρκωτικών 0

11 : Ταυτότητα του τοξικοµανή 0

12 : Το χασίσι δεν είναι ναρκωτικό! 0

13 : Ανάληψη  ευθύνης 0

14 : ∆ικαιολόγηση του εγκλήµατος 0

15 : Μπορώ και χειρότερα 0

16 : Αυστηρότητα για τους άλλους - Ελαστικότητα για τον εαυτό 1

17 : Εαυτός ως πληθυντικός 0

18 : Έγκληµα - Χάσιµο του εαυτού 0

19 : Έγκληµα και θάνατος σαν τυχαίο γεγονός 1

20 : µιλάει για τον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο 0

21 : Οποιοσδήποτε στη θέση µου θα έκανε το ίδιο 1

22 : Τιµωρούµαι επειδή δεν έχω µάθει να λέω ψέµµατα κ.λ.π. 0

23 : Υποψία για ψέµµατα - Ωραιοποίηση της κατάστασης 2

24 : Αντιστροφή της θέσης θύτη και θύµατος 1

25 : Αντιστροφή της σχέσης µε σηµαντικούς άλλους 2

26 : Η ελάχιστη αφορµή δικαιολογεί το µεγαλύτερο θυµό 0

27 : Τιµωρούµαι για άλλο πράγµα και όχι γι αυτό που έκανα 0

28 : Ψυχολογικοποίηση του εγκλήµατος 1

29 : Αντιστροφή της σχέσης µαζί µου - µε το προσωπικό 0

30 : Αυτό που είµαι ≠ αυτό που λέει ο φάκελός µου 0

31 : Κάνει τον υπάλληλο 0

32 : Παρουσίαση και άλλων ταυτοτήτων πιο θετικών 1

33 : Σεβασµός - Λόγος τιµής 1

34 : Τονισµός της ταυτότητας του Έλληνα πολίτη 0

35 : Ψευτο - Αλτρουισµός 1

36 : Σα να µην έχει συµβεί κάποιο  έγκληµα 0

37 : Τουρισµός στη φυλακή 0

38 : Υποβάθµιση της σπουδαιότητας του εγκλήµατος 1

39 : Υποστήριξη από την κοινή γνώµη 0



A : Ταυτότητα του 
τοξικοµανή

B : Ταυτότητα του 
κρατουµένου

1 : Ατοµική κινητικότητα 0 0

2 : Στάσεις στη φυλακή 0 0

3 : Σύγκριση µε οµάδα χαµηλότερου κύρους 1 0

4 : Ξένοι 0 0

5 : Σχέση Ελλάδας εξωτερικού 0 0

6 : Ο χρόνος ξεκινάει µετά το έγκληµα 0 0

7 : Άτοµο ή οµάδα υψηλού κύρους στηρίζει την αθωότητα ή την ταυτότητα 0 0

8 : Συνάντηση µε πρόσωπα εξουσίας - διασηµότητες 2 0

9 : Αρνητική εικόνα για την οµάδα υπαγωγής 0 1

10 : Εξαιρεση του εαυτού από την κατηγορία κρατούµενος 0 1

11 : Αίσθηση ότι ελέγχω τα ναρκωτικά 0 0

12 : ∆ικαιολόγηση της χρήσης ναρκωτικών 0 0

13 : Το χασίσι δεν είναι ναρκωτικό! 0 0

14 : Ανάληψη  ευθύνης 0 0

15 : ∆ικαιολόγηση του εγκλήµατος 0 0

16 : Μπορώ και χειρότερα 0 0

17 : Αυστηρότητα για τους άλλους - Ελαστικότητα για τον εαυτό 1 0

18 : Εαυτός ως πληθυντικός 0 1

19 : Έγκληµα - Χάσιµο του εαυτού 0 0

20 : Έγκληµα και θάνατος σαν τυχαίο γεγονός 0 1

21 : µιλάει για τον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο 0 0

22 : Οποιοσδήποτε στη θέση µου θα έκανε το ίδιο 0 0

23 : Τιµωρούµαι επειδή δεν έχω µάθει να λέω ψέµµατα κ.λ.π. 0 0

24 : Υποψία για ψέµµατα - Ωραιοποίηση της κατάστασης 0 0

25 : Αντιστροφή της θέσης θύτη και θύµατος 0 0

26 : Αντιστροφή της σχέσης µε σηµαντικούς άλλους 0 1

27 : Η ελάχιστη αφορµή δικαιολογεί το µεγαλύτερο θυµό 0 0

28 : Τιµωρούµαι για άλλο πράγµα και όχι γι αυτό που έκανα 0 0

29 : Ψυχολογικοποίηση του εγκλήµατος 1 0

30 : Αντιστροφή της σχέσης µαζί µου - µε το προσωπικό 0 0

31 : Αυτό που είµαι ≠ αυτό που λέει ο φάκελός µου 0 1

32 : Κάνει τον υπάλληλο 0 0

33 : Παρουσίαση και άλλων ταυτοτήτων πιο θετικών 0 0

34 : Σεβασµός - Λόγος τιµής 0 0

35 : Τονισµός της ταυτότητας του Έλληνα πολίτη 0 0

36 : Ψευτο - Αλτρουισµός 0 0

37 : Σα να µην έχει συµβεί κάποιο  έγκληµα 0 0

38 : Τουρισµός στη φυλακή 0 0

39 : Υποβάθµιση της σπουδαιότητας του εγκλήµατος 0 0

40 : Υποστήριξη από την κοινή γνώµη 0 0
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