
                                                                              

               ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ                

       ΥΟΛΗ :ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ  

                 ΣΜΗΜΑ: ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ 

                                               
 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ: Αλήιηθοη Παραβάηες ηοσ Νόκοσ: Ασηοθαηαζηροθηθή ζσκπερηθορά 

ζηελ θσιαθή.  

 

 

 

                                                ΠΣΤΥΙΑΚΗ  ΔΡΓΑΙΑ  

ΑΡΙΣΔΙΓΟΤ ΠΑΝΑΓΙΧΣΑ  

 

 

                                            Δπηβιέπφλ Καζεγήηρηα 

                                                    Θεκέιε Όιγα  

 

 

 

                                                   Ρέζσκλο  2015 

 



                                                                                                                                                                                                                                        2 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ:                                                                                                             

ΠΔΡΙΛΗΦΗ                                                                                                             3 

ΔΙΑΓΧΓΗ                                                                                                            4-5                                                                                              

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ : Γηεζλείς έρεσλες ζτεηηδόκελες κε ηελ λεαληθή 

παραβαηηθόηεηα θαη  ασηοθαηαζηροθηθή ζσκπερηθορά. 

1.1  σθξνληζηηθά ηδξχκαηα θαη απηνθηνληθφο ηδεαζκφο.                                     6-10 

1.2 Αλήιηθνη παξαβάηεο θαη απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά.                           11-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ : Σο προθίι ηφλ ασηοτείρφλ αλήιηθφλ παραβαηώλ.  

2.1 Αλήιηθνη παξαβάηεο θαη εθεβεία.                                                                    17-20 

2.2 Παξαβαηηθφηεηα ησλ λέσλ  θαη  απηνθηνληθφο ηδεαζκφο.                               21-26 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ : Σα αηηία ποσ οδεγούλ ηοσς λέοσς ζε ασηοθαηαζηροθηθή 

ζσκπερηθορά.  

3.1  Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απηνθαηαζηξνθηθή  ζπκπεξηθνξά.        27-33 

3.2 Ζ ζρέζε ηεο αυπλίαο κε ηνλ απηνθηνληθφ ηδεαζκφ                                          34-37 

3.3 Νένη θξαηνχκελνη θαη ρξήζε νπζηψλ.                                                              38-39 

 

3.4 Απηνθηνλία θαη ςπρηθή πγεηά                                                                           40-45 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ : φθροληζηηθά Ιδρύκαηα θαη ηα δηθαηώκαηα ηφλ 

αλήιηθφλ παραβαηώλ.  

4.1 Σξφπνη παξέκβαζεο κέζα ζηα ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα.                                46-53 

4.2 Σα δηθαηψκαηα ησλ αλήιηθσλ παξαβαηψλ                                                      54-58                                                                                                        

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ                                                                                               59 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                                                                  60-63 

 



                                                                                                                                                                                                                                        3 

Περίιευε  

  Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηελ ζρέζε ησλ έγθιεηζησλ 

αλήιηθσλ θαη ησλ λέσλ παξαβαηψλ αλαθνξηθά κε ηνλ βαζκφ εθδήισζεο 

απηνθαηαζηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηα ζσθξνλίζηεθα ηδξχκαηα. πκθψλα κε ηελ 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε γίλεηαη αλαθνξά  ζην πσο θάζε ρψξα αληηκεησπίδεη  ην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα θαζσο θαη ην  πφζν ζπρλφ είλαη ην θαηλφκελν απην θαη πσο  

αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ θάζε ρψξα. Όζνλ αθνξά ην πξνθίι ησλ αλήιηθσλ 

παξαβαηψλ θαη ην πσο επεξεάδεηαη απφ ην αλαπηπμηαθφ ηνπο ζηαδίνπ. Αθφκε γίλεηαη 

ιφγνο γηα ην πξνθίι ησλ λέσλ παξαβαηψλ θαη ηελ ζρέζε ηνπο κε ηνλ απηνθηνληθφ 

ηδεαζκφ. ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ηνπο 

αλήιηθνπο παξαβάηεο ζηελ απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά θαη θαηά πνζν 

επζχλνληαη νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπο ζηελ θπιαθή ή αλ ε ζπκπεξηθνξά απηή 

πξνυπήξρε. Δπηπιένλ γίλεηε αλαθνξά ζηνπο  ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην ηδην ην 

ζχζηεκα κπνξεί λα παξέκβεη  γηα ηελ  αληηκεηψπηζε ηεο απηνθαηαζηξνθηθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη θπξίσο πνηα  παξέκβαζε απφ εηδηθνχο γχξσ απφ ην ζέκα. Σέινο 

επηζεκαίλεηαη ην θαηά πνζν ηεξνχληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ αλήιηθσλ παξαβαηψλ ζηα 

ζσθξνλίζηεθα ηδξχκαηα.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: αλήιηθε παξαβαηηθφηεηα, θπιαθή, παξάγνληεο, ηξφπνη παξέκβαζεο,        

δηθαηψκαηα αλήιηθσλ.  
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Δηζαγφγή  

    Απφ πνιχ λσξίο νη θξαηνχκελνη εθδειψλνπλ ζπκπηψκαηα απηνθαηαζηξνθηθήο 

ζπκπεξηθνξάο  ρσξίο βέβαηα απηφ λα γίλεηαη εγθαίξσο αληηιεπηφ  απφ ην ζχζηεκα, 

θαζπζηεξψληαο έηζη ηελ άκεζε θαη γξήγνξε παξέκβαζε. Ο απηνθηνληθφο ηδεαζκφο 

ζηα ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα είλαη έλα ζνβαξφ δήηεκα ην νπνίν απαηηεί κηα 

επηηαθηηθή παξέκβαζε, αιιά θαη επαηζζεηνπνίεζε απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, θπξίσο αλαθνξηθά κε ηνπο αλήιηθνπο παξαβάηεο. Οη έξεπλεο δείρλνπλ 

φηη ζεκεηψλνληαη κεγάια πνζνζηά απηνθηνλίαο ζηα ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Κπξίσο επζχλνληαη νη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο ή κηα ζεηξά 

άιισλ παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ην άηνκν ζε απηή ηελ πξάμε. Δπίζεο νη λεαξνί 

θξαηνχκελνη πνπ έρνπλ ήδε ζην ηζηνξηθφ ηνπο δηάγλσζε θάπνηαο δηαηαξαρήο ή 

ρξήζεο νπζηψλ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά απηνθηνληθψλ ηάζεσλ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ηηο πξψηεο κέξεο κεηά ηελ θπιάθηζε  ηα άηνκα πξνβιεκαηίδνληαη 

έληνλα γηα ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο (Sakelliadis & et al., 2013). 

    Με ηελ κεηαθνξά ελφο άηνκνπ ζε ζσθξνληζηηθφ ίδξπκα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

αιιαγέο ζηελ δσή ηνπ, θπξίσο σο πξνο ηηο ζπλζήθεο δσήο πνπ επηθξαηνχλ, ελψ 

παξάιιεια έρνπλ λα αληηκεησπίδνπλ θαη ηηο ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ 

απηή ηελ δηαδηθαζία. ρεηηθά κε ρψξεο ηηο δπηηθήο Δπξψπεο δελ ππάξρνπλ πνιιέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ δσή ζε κηα θπιαθή θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνθαινχληαη ζε έλα 

θξαηνχκελν. Ο Comfort θαη νη ζπλεξγάηεο (φπσο αλαθέξεηαη  ζηνλ Elger, 2009) ηνπ 

ππνζηήξημαλ φηη απηά πνπ έρνπλ εμεηαζηεί ζηα ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα είλαη νη 

παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ κεηάδνζε κηαο κνιπζκαηηθήο αζζέλεηαο ή ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ παξαβαηψλ ζπκθψλα κε ηνπο Gostin θαη 

ζπλεξγαηψλ ηνπ ( φπσο αλαθέξεηαη  ζηνλ Elger, 2009). πκθψλα κε ηνλ  Richmond 

θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη  ζηνλ Elger, 2009) πνιχ ιίγεο έξεπλεο 

έρνπλ γίλεη πνπ λα κειεηνχλ ηε δσή ησλ θξαηνχκελσλ ζηηο θχιαθεο θαζψο θαη ηηο 

επηπηψζεηο ηνπ εγθιεηζκνχ ζηνπο ίδηνπο ηνπο θξαηνχκελνπο ( Elger, 2009). Δπίζεο, 

έλαο άλζξσπνο πνπ δελ έρεη  ππεξβεί ηα εηθνζηά πξψηα έηε ηεο ειηθίαο ηνπ, είλαη 

πηζαλφ λα έρεη ηελ εληχπσζε φηη ζα πεξάζεη ην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπ ζε έλα θειί. 

πκθψλα κε ηνλ Goffman (φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Mathew,2012 ) ζηα ζσθξνληζηηθά 

ηδξχκαηα, ηα άηνκα πνπ θξαηνχληαη αλαπηχζζνπλ έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν δσήο ζηνλ 

νπνίν δίλνπλ έλα δηθφ ηνπο λφεκα θαη ινγηθή ( Mathew,2012).  
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     Κάζε θξάηνο έρεη ηα δηθά ηνπ θξηηήξηα γηα ην πνηέο ειηθίεο ζεσξνχληαη 

θαηάιιειεο γηα ζηέγαζε ζε ζσθξνληζηηθφ ίδξπκα αλήιηθσλ. Οη ειηθίεο θπκαίλνληαη 

κέρξη θαη ηα εηθνζηά πξψηα έηε ζε θάπνηεο ρψξεο. Μεξηθέο θνξέο νη αλήιηθνη 

θξαηνχκελνη αλεζπρνχλ γηα ην πψο ζα αληηκεησπίζνπλ ηε δσή έμσ απφ ηηο θπιαθέο, 

δεδνκέλνπ φηη ζα έρνπλ πεξάζεη  ηα πεξηζζφηεξα ηνπο ρξφληα ζηε θπιαθή.  πκθψλα 

κε ηνπο Gottfredson θαη Hirschi ( φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Brent& Bridge, 2007 )  ζε  

έξεπλεο θνηλσληθψλ επηζηήκσλ έρεη πξνθχςεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπκκεηνρή ζε 

κηα εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη έλα ζχλεζεο θαηλφκελν θαηά ηελ εθεβεία ( 

Brent& Bridge, 2007). 

    πκθψλα κε ηνλ Matsuda (2009) νη λεαξνί παξαβάηεο ελδερνκέλσο λα κελ 

εκπιαθνχλ μαλά ζε παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, θαζψο σξηκάδνπλ θαη 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο θνηλσληθά  απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο. Γηα λα νδεγεζεί έλαο 

αλήιηθνο ζε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ζπλήζσο ζπλδέεηαη κε πξνυπάξρνπζεο 

θαηαζηάζεηο, φπσο παξάδεηγκα ε δηαθνπή θνίηεζεο απφ ην ζρνιείν. Γηα ηηο  

ζπλέπεηεο πνπ νδεγνχλ έλα αλήιηθν ζε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά πξέπεη λα ππάξμεη  

πξφιεςε, παξέκβαζε θαζψο θαη κηα ζσζηή νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ( Brent & 

Bridge, 2007). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ : Γηεζλείς έρεσλες θαη επηδεκηοιογηθά ζηοητεία γηα ηελ 

λεαληθή παραβαηηθόηεηα θαη ασηοθαηαζηροθηθή ζσκπερηθορά.  

 

1.1 σθξνληζηηθά ηδξχκαηα θαη απηνθηνληθφο ηδεαζκφο.  

 

  πκθψλα κε δηεζλείο έξεπλεο θαη επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία γηα ηελ λεαληθή 

παξαβαηηθφηεηα θαη απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά κέζα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν 

έρνπλ γίλεη  ειάρηζηεο κειέηεο πνπ λα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο αλήιηθνπο ή 

λεαξνχο παξαβάηεο. Όκσο θαίλεηαη απφ έξεπλεο φηη ζε ζχγθξηζε κε ην γεληθφ 

πιεζπζκφ ε απηνθηνλία ή ε απφπεηξα απηνθηνλίαο είλαη πην ζπρλφ θαηλφκελν ζηα 

ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα. πκθψλα κε ηνπο Burch θαη  Erickson( φπσο αλαθέξεηαη 

ζηνλ Fotiadoy& et al., 2006) ζηελ βφξεηα Ακεξηθή ε απηνθηνλία είλαη ε θχξηα αηηία 

ζαλάηνπ ζηνπο έγθιεηζηνπο ( Fotiadoy& et al., 2006). 

     Ζ ρψξα πνπ παξνπζηάδεη έλα απφ ηα πςειφηεξα πνζνζηά απηνθηνλίαο ζηηο 

θχιαθεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο είλαη ε Γαιιία φπνπ ε αλεζπρία γηα ην θαηλφκελν 

απηφ είλαη πνιχ κεγάιε. Σν πνζνζηφ απηνθηνληψλ κεηαμχ ησλ θξαηνχκελσλ είλαη 

πνιχ πςειφηεξν απφ φηη ζην γεληθφ πιεζπζκφ θαη νη παξάγνληεο θίλδπλνπ είλαη πνιχ 

πεξηζζφηεξνη ζηηο θχιαθεο. Οη πεξηγξαθηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ν θίλδπλνο είλαη 

κεγαιχηεξνο ακέζσο κεηά ηε θπιάθηζε, σζηφζν εμίζνπ πςειφο είλαη θαηά ηελ 

πξνθπιάθηζε παξά κεηά ηελ θαηαδίθε. Ο θίλδπλνο γηα απηνθηνλία είλαη πςειφηεξνο 

κεηαμχ ησλ θξαηνχκελσλ πνπ είλαη κφλνη ζηα θειηά ηνπο ή ηνπνζεηνχληαη ζε 

πεηζαξρηθά θειηά. Μεηαμχ ησλ θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ, δελ ππάξρεη 

γεληθή ζπλαίλεζε αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο ειηθίαο, αιιά ζπλήζσο νη άληξεο 

πνπ είλαη παληξεκέλνη είλαη πην πηζαλφλ λα θηάζνπλ ζηελ απηνθηνλία. Οη ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο θαη ε απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά, νη νπνίεο είλαη πνιχ πην ζπρλέο κεηαμχ 

ησλ θξαηνχκελσλ απφ φηη ζην γεληθφ πιεζπζκφ, θαίλεηαη φηη ζπλδένληαη ζηελά κε 

ηνλ θίλδπλν απηνθηνλίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αλ θαη ηα πνζνζηά απηνθηνλίαο 

είλαη πςειά κεηαμχ ησλ θξαηνχκελσλ, ππάξρνπλ πνιχ ιίγα ζηνηρεία γηα ηε βαξχηεηα 

ηνπ θάζε παξάγνληα θίλδπλνπ. ( Duthé, Hazard, Kensey & Pan Ké Show, 2013)  

  Αθφκε έλα αλεζπρεηηθφ ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο έξεπλεο θαίλεηαη λα είλαη  

ην δήηεκα ηνπ εθνχζηνπ απηνηξαπκαηηζκνχ, σο κηα θνηλή ζπκπεξηθνξά ζε 

θπιαθηζκέλνπο ζπκθψλα κε ηνλ Leibling ( φπσο αλαθέξεηαη ζην Fotiadoy & et al, 

2006). Μειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζηηο  Ζ.Π.Α απφ ηνλ Bland θαη ηνπο ζπλεξγάηεο 
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φπσο θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην απφ ηνπο Leibling θαη Kraup (φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Fotiadoy & et al., 2006) θαζψο θαη ζε άιιεο ρψξεο  έρνπλ  εληνπίζεη κηα ζεηξά απφ 

παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ νδεγνχλ ζηελ  αχμεζε ζπκπεξηθνξψλ απηνηξαπκαηηζκνχ. 

πλήζσο  γίλνληαη απφ  άλδξεο,  λένπο ζε ειηθία, ζπάληα ζε γπλαηθείν πιεζπζκφ, ελψ 

κηα ζεκαληηθή πξνυπφζεζε είλαη ε έιιεηςε ππνζηεξηθηηθψλ ζρέζεσλ έμσ απφ ηηο 

θχιαθεο ζπκθψλα κε ηνπο Beigel θαη ζπλ. (φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Fotiadoy & et al., 

2006 ) κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο ε ζλεζηκφηεηα λα πξνέξρεηαη απφ ππεξβνιηθή  

θαηαλάισζε  αιθνφι ή θαηάρξεζεο λαξθσηηθψλ (Fotiadoy & et al., 2006).  

   ηα ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα ζηελ Διιάδα, φπσο θαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, ν 

πιεζπζκφο ησλ θπιάθσλ απμάλεηαη θαη έλα πςειφ πνζνζηφ απνηειείηαη απφ 

κεηαλάζηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη κεηαλάζηεο απνηεινχλ ην 10% ηνπ πιεζπζκνχ 

ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ην 45,7% ησλ θξαηνχκελσλ ζπκθψλα κε ην ππνπξγείν 

δηθαηνζχλεο. Ζ απηνθηνλία είλαη έλα ζρεηηθά αζπλήζηζην ζπκβάλ ζην γεληθφ 

πιεζπζκφ ζηελ Διιάδα ζπκθψλα κε ην Lonnquist (φπσο αλαθέξεηαη ζην Fotiadoy & 

et al., 2006). Ζ αλαθεξφκελε ζπρλφηεηα είλαη 3 απηνθηνλίεο αλά 100,000 άηνκα 

εηεζίσο, ην νπνίν είλαη ρακειφηεξν ζε ζχγθξηζε κε ην άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα 9,4 αλά 100,000 άηνκα εηεζίσο ζηελ Αγγιία ζπκθψλα κε ην 

WHO ( φπσο αλαθέξεηαη ζην Fotiadoy & et al, 2006). Γελ ππάξρεη θακία πξφζθαηε 

εξεπλά ζρεηηθά κε ηνλ επηπνιαζκφο ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη ηνλ 

απηνηξαπκαηηζκφ ζε Έιιελεο θξαηνχκελνπο. Οη έξεπλεο ζηε θπιαθή  κπνξεί λα είλαη 

έλαο ρξήζηκνο νδεγφο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ 

ησλ θξαηνχκελσλ (Fotiadoy & et al, 2006). 

   ε κειέηε ζηελ νπνία είρε αμηνινγεζεί ηα πνζνζηά ησλ απηνθηνληψλ ζε αλήιηθνπο 

παξαβάηεο ζε ζσθξνλίζηεθα ηδξχκαηα θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 1988 θαη 1995. Σα 

ζηνηρεία έδεημαλ νηη νη αλήιηθνη παξαβάηεο είραλ απμεκέλα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο 

ζπκθψλα κε ηνπο Towl θαη Crighton ( φπσο αλαθέξεηαη ζην Hales& et al, 2003). 

Καζψο παξαηεξήζεθαλ απμεκέλα πνζνζηά εθνχζηνπ απηνηξαπκαηηζκνχ ζε γπλαίθεο 

θαη λένπο άλδξεο έγθιεηζηνπο ζπκθψλα κε ηηο ππεξεζίεο ησλ θπιάθσλ ( Hales& et al, 

2003). 

   Σν λα κειεηεζεί ην θαηλφκελν ηεο αλήιηθεο παξαβαηηθφηεηαο ζηα ζσθξνληζηηθά 

ηδξχκαηα πξψηα πξέπεη λα εμεηαζηεί θαη ε θχζε ηεο θπιαθήο απφ κφλε ηεο θαη πσο 

απηά ηα δπν ζέκαηα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Έλα ζσθξνληζηηθφ ίδξπκα δηαζέηεη 

πεξίπνπ ηεηξαθφζηνπο λένπο ελήιηθεο άλδξεο ειηθίαο δεθανρηψ  κε είθνζη ελφο εηψλ, 
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νη νπνίνη εθηίλνπλ καθξνρξφληεο πνηλέο γηα εγθιήκαηα βίαο, ζεμνπαιηθψλ 

αδηθεκάησλ, επαλαιακβαλφκελεο θινπέο θαη άιια επαλαιακβαλφκελα 

πιεκκειήκαηα. Πξφθεηηαη γηα κηα εμαηξεηηθά δχζθνιε πξφθιεζε γηα ην πξνζσπηθφ 

ησλ θπιάθσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη θαζεκεξηλά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ θπιαθψλ άιια θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο θξαηνχκελνπο, 

ζεσξείηαη σο κηα ζθιεξή θπιαθή θαζψο πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν αξηζκφ αλδξψλ 

πνπ εθηίλνπλ  πνηλέο ρσξίο λα κπνξεί λα ππάξρεη εγγχεζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

αλήιηθσλ παξαβαηψλ (Mathew, 2012).  

  πκθψλα κε ην γξαθείν εζληθήο ζηαηηζηηθήο εξεπλάο γηα ςπρηαηξηθά λνζήκαηα θαη 

ζπκθψλα κε ηνλ Lader θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ην 1997, ζε έξεπλα ζε πιεζπζκφ 

λεαξψλ παξαβαηψλ ζηελ Αγγιία θαη ηελ Οπαιία δηαπίζησζαλ φηη κεηαμχ ησλ λεαξψλ 

αλδξψλ ελ αλακνλή ηεο δηθήο  ζηηο θχιαθεο, ην 38 % είρε ζθεθηεί λα απηνθηνλήζεη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο  ηνπ, ηo 30% θαηά ην ηειεπηαίν έηνο θαη ην 10 % θαηά ηελ 

ηειεπηαία εβδνκάδα. Σα πνζνζηά πνπ δήισζαλ φηη έρνπλ θάλεη απφπεηξα 

απηνθηνλίαο ήηαλ ην 20 % ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, ην 17 % ην πεξαζκέλν έηνο 

θαη 3% θαηά ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα. Ζ θπιάθηζε είλαη απφ φιεο ηηο πιεπξέο κηα 

βαζηά δπζάξεζηε εκπεηξία θαζψο πκθψλα κε ηνλ Cooper θαη Livingston ( φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνπο Cooper& Berwick, 2001).  

  Ζ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο ζθφπηκεο απηνθαηαζηξνθήο ζε άλδξεο θξαηνχκελνπο 

είλαη δπζαλάινγν ζε ζρέζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ. Μάιηζηα αλαθέξζεθε απφ ηνλ 

Franklin ( φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Cooper & Berwick, 2001), φηη ην πνζνζηφ ησλ 

απηνθηνληψλ ζηηο θχιαθεο είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξν απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ. 

Φαίλεηαη φηη νη θξαηνχκελνη δηαηξέρνπλ ηδηαίηεξν πςειφ θίλδπλν απηνθηνλίαο κέζα 

ζηηο πξψηεο εβδνκάδεο αθφηνπ θπιαθηζηνχλ, θαζηζηψληαο έηζη ηα άηνκα πνπ 

βξίζθνληαη ζε πξνθπιάθηζε ζαλ κηα νκάδα πςεινχ θίλδπλνπ. Δπηπξφζζεηα, νη 

λεαξνί παξαβάηεο θαίλεηαη λα  ζρεκαηίδνπλ κηα επάισηε νκάδα ζηελ νπνία 

ππάξρνπλ πςειά πνζνζηά απηνθηνλίαο ζπκθψλα κε ηνπο Dooley θαη Liebling. (φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνλ  Cooper& Berwick, 2001.) 

  ε απνηειέζκαηα κηα εξεπλάο  έγηλε πξνθαλέο φηη φζνη έρνπλ δηαπξάμεη απηνθηνλία 

είλαη ζπλήζσο θξαηνχκελνη ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο ή Αζηαηηθήο πξνέιεπζεο εθ ησλ 

νπνίσλ αξθεηνί ήηαλ άλεξγνη, ρσξίο παηδία ή είραλ δηαγλσζηεί κε θάπνηα ςπρηθή 

δηαηαξαρή. Δπηπιένλ, θαίλεηαη απφ ηνπο θξαηνχκελνπο πνπ έρνπλ ζην ηζηνξηθφ ηνπο 

θαηάρξεζε νπζηψλ είλαη πην πηζαλφ λα δηαπξάμνπλ απηνθηνλία. Δπίζεο, νη 
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θξαηνχκελνη πνπ δελ ιακβάλνπλ θαξκαθεπηηθή αγσγή θαίλεηαη λα είλαη πην 

επηξξεπείο ζηελ απηνθηνλία. Όζνη έρνπλ δηαπξάμεη απφπεηξα απηνθηνλίαο 

ηνπιάρηζηνλ δπν θνξέο, είλαη πηζαλφλ λα δηαπξάμνπλ μαλά απφπεηξα ή ελ ηέιεη λα 

απηνθηνλήζνπλ, αιιά πξέπεη λα ζεκεησζεί νηη ε δηαπίζησζε απηή είλαη νξηαθήο 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ( Sakelliadis & et al., 2013). 

  πκθψλα κε ηνπο Harriss, Hawton θαη  Zahl (φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Marzano, 

Hawton, Rivlin & Fazel, 2011) ζε έξεπλά πνπ δηεμάρζεθε ζηελ Αγγιία  κειέηεζαλ ηα  

ζαλαηεθφξα επεηζφδηα απηνηξαπκαηηζκνχ ζε ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη ζπλεζέζηεξεο κέζνδνη ήηαλ ν απαγρνληζκφο 28,47 %  ηα 

ζνβαξά θνςίκαηα 9,15% θαη ε ππεξβνιηθή δφζε νπζηψλ 7,12%.  Οη  πξάμεηο πνπ 

έγηλαλ απφ  πξφζεζε είραλ ζρεηηθά πςειφ πνζνζηφ 18,9% ζε ζχγθξηζε κε ηνλ κέζν 

φξν 9,2% ζε γπλαίθεο πνπ πξνζήιζαλ ζε έλα γεληθφ λνζνθνκείν ζηελ Αγγιία κεηά 

απφ κηα πξάμε απηνηξαπκαηηζκνχ ( Marzano, Hawton, Rivlin & Fazel, 2011). 

        ε εξεπλά ζε ηνπηθή θπιαθή ελήιηθσλ αληξψλ πεξίπνπ ην 53% ησλ 

θξαηνχκελσλ πνπ  απηνθηφλεζε είραλ ηζηνξηθφ απηνηξαπκαηηζκνχ. Σν 15% ησλ 

θξαηνχκελσλ πνπ απηνθηφλεζε δελ είρε θακία πεξαηηέξσ επαθή κε λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ  κεηά ηνλ εγθιεηζκφ. Σν 66% ησλ θξαηνχκελσλ ήηαλ κφλν ζε κηα θπιαθή 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο πνηλήο θπιάθηζεο. Σν 17% ησλ απηνθηνληψλ φπνπ  

ζεκεηψζεθε ζηε θπιαθή είραλ δπλαηφηεηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε λνζνθνκεία. 

Σν 18 % ησλ απηνθηνληψλ ήηαλ θπιαθηζκέλνη θάησ ησλ 21 θαη  ην 23% απφ απηνχο 

πέζαλαλ εληφο ησλ πξψησλ επηά εκεξψλ κεηά παξαιαβή ηνπο απφ ην λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ. Ζ ηνπηθή θπιαθή ελήιηθσλ αληξψλ θαη θέληξα πξνθπιάθηζεο 

αληηπξνζψπεπαλ ηα δπν ηξίηα φισλ ησλ απηνθηνληψλ, κε ην 12% λα είλαη λεαξνί  

θξαηνχκελνη (Anthony & McFadyen, 2005). 

  Δμίζνπ ζεκαληηθέο είλαη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο θπιάθηζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

νη λεαξνί παξαβάηεο, ηδηαίηεξα φηαλ απηνί βξίζθνληαη ζε θχιαθεο ελήιηθσλ. Ζ 

βηβιηνγξαθία  έδεημε φηη ην 2000 νη θπιαθέο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλαπηπμηαθέο 

αλάγθεο ησλ λεαξψλ παξαβαηψλ θαη κε πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα λα παξέρνπλ ηελ 

θαηάιιειε ζσθξνληζηηθή απνθαηάζηαζε. Ζ θπιάθηζε νδεγεί ζε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

γηα ηελ πγεηά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπλερηδφκελεο εκπινθήο ζε παξεκβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη γεληθφηεξα κε ην ζχζηεκα δηθαηνζχλεο. Ζ ζνβαξφηεηα ζηα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ αλήιηθσλ παξαβαηψλ είλαη απνηέιεζκα πνιχπινθσλ 
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θαη δηαδξαζηηθψλ αηνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ, ηα νπνία πξνθαινχλ 

αξλεηηθή παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. ( Lambie & Randell,2013). 
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1.2 Αλήιηθνη παξαβάηεο θαη απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά.  

    

   Καηά θχξην ιφγν  ηα πνζνζηά απηνθηνλίαο είλαη απμεκέλα ζηα ζσθξνληζηηθά 

ηδξχκαηα ζε ζρέζε κε ηα πνζνζηά ηνπ πιεζπζκνχ.  Ο ζθνπφο φκσο  ηεο  έξεπλα ηνπ 

Hales θαη ησλ ζπλεξγαηψλ,  ήηαλ λα βξεζεί ν αξηζκφο ησλ  λεαξψλ  θξαηνπκέλσλ 

ψζηε λα ειεγρζεί πσο επεξεάδεηαη έλα άηνκν φηαλ έξζεη ζε επαθή κε έλα άιιν άηνκν 

πνπ έρεη πξνδηάζεζε  απηνθαηαζηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο θαζψο επίζεο λα ειεγρζεί ε 

ζπζρέηηζε κεηαμχ απηήο ηεο επαθήο θαη ηεο δηθή ηνπ απηνθαηαζηξνθηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Ο απηνηξαπκαηηζκφο θαίλεηαη λα είλαη έλαο παξάγνληαο  θηλδχλνπ 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά φπνπ επεξεάδεηαη απφ  επηξξνέο ηεο  

ζπκπεξηθνξάο ησλ  άιισλ θξαηνχκελσλ ( Hales & et al., 2003).  

    πκθψλα κε  εξεπλά  ηνπ Fernandes( φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Cleaver, 2013) ηα  

πνζνζηά  απηνηξαπκαηηζκνχ ζηα ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα απμήζεθε ζην 11% ηα έηε  

2007 θαη 2010. Ζ αχμεζε ησλ απηνηξαπκαηηζκψλ θπξίσο ζε  έθεβνπο  θαη ε ζχλδεζε 

κε πξφσξν ζάλαην είλαη  απμεκέλε ζπκθψλα κε ηνλ Bergen θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ 

( φπσο αλαθέξεηαη ζην Cleaver, 2013). Με απηά ηα απνηειέζκαηα νη λένη ζεσξνχληαη 

σο νκάδα πςεινχ θίλδπλνπ φπνπ έπξεπε λα ππάξμεη κηα άκεζε πξφιεςε απφ ην 

ζχζηεκα. πκθψλα κε ηνπο Fox θαη Hawton( φπσο αλαθέξεηαη ζην Cleaver, 2013 ) 

ζην θαηλφκελν απηφ ζπκβάινπλ πνηθίινη παξάγνληεο φπνπ νη έθεβνη ζηξέθνληαη ζην 

λα βιάπηνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, ην άγρνο είλαη έλαο θχξηνο παξάγνληαο θαζψο θαη νη  

θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδνπλ σο έγθιεηζηνη. Οη δχζθνιεο ζρέζεηο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο 

ζπκθψλα κε ηνλ Evans θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο, είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα 

ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζε απηνθηνληθή πξνδηάζεζε ζπκθψλα κε ηνπο Hawton θαη 

ζπλεξγάηεο ηνπ ( Cleaver, 2013). 

   ε κειέηε φπνπ αθνξά ηνπο λένπο παξαβάηεο πνπ έρνπλ δηαπξάμεη βηαία εγθιήκαηα 

είραλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα απηνθηνλήζνπλ ζηε θπιαθή ζε ζρέζε κε άιινπο 

παξαβάηεο. ρεδφλ ην έλα ηξίην είρε επαθή κε ςπρηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη ην 43% έρεη 

πξνεγνπκέλσο αληηκεησπίζεη απηνθαηαζηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο. Απηά ηα επξήκαηα  

έρνπλ αλαπαξαρζεί  απφ ηα άηνκα ηνπ νκίινπ θπιαθψλ θαη ηεο εζληθήο εμέηαζεο 

απηνθηνληψλ θαη δνινθνληψλ απφ άηνκα κε ςπρηθή αζζέλεηα ζπκθψλα κε ηνλ Shaw 

θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ( φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Hales& et al., 2003). Οη Nock θαη 

Marzuk (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Hales& et al., 2003) ζεσξνχλ φηη νη ηάζεηο βίαο  
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ζπλδένληαη κε ηελ απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά. Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ αηφκσλ κε 

ηάζε γηα βίαηε  ζπκπεξηθνξά ζηε θπιαθή ζε ζρέζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ 

παξνπζηάδεη απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά. Έηζη κπνξεί ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη ε 

βίαηε ζπκπεξηθνξά λα παίδεη ξφιν γηα ην πςειφ πνζνζηφ ηεο απηνθηνληθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζηηο θχιαθεο ( Hales& et al., 2003). 

     Οη πην ζπρλέο κνξθέο απηνηξαπκαηηζκνχ πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηα ζσθξνληζηηθά 

ηδξχκαηα  είλαη θνπή ηνπ δέξκαηνο, ην μχζηκν, θάςηκν. πκθψλα κε ηνλ Skegg( φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνλ Klonsky, 2009 ) νη επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο αζρνινχληαη κε 

ηνλ απηνηξαπκαηηζκφ ιφγσ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ θαη ηελ ηζρπξή ζρέζε ηεο 

ςπρνπαζνινγίαο θαη ηεο απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο. Καζψο, ν απηνηξαπκαηηζκφο 

εληνπίδεηαη ζε άηνκα κε δηάγλσζε δηαηαξαρήο ηεο δηάζεζεο, άγρνο, θαηάρξεζε 

νπζηψλ, εμάξηεζε απφ ην θαγεηφ, ςπρσηηθψλ δηαηαξαρψλ, δηαηαξαρέο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ηδηαίηεξα ζηελ νξηαθή δηαηαξαρή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζπκθψλα 

κε ηνπο Haw θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο ( φπσο αλαθέξεηαη ζην  Klonsky, 2009). 

πκθψλα κε ηνπο Laye θαη ζπλ. (φπσο αλαθέξεηαη ζην  Klonsky, 2009) ηα πνζνζηά 

απφ κειέηεο δείρλνπλ πςειά επίπεδα ζε έθεβνπο θαη λεαξνχο, φπνπ ζην 15 % -17% 

αλαθέξεηαη ζην ηζηνξηθφ ηνπο απηνηξαπκαηηζκνί. ηνηρεία δείρλνπλ φηη ν 

απηνηξαπκαηηζκφο είλαη απνηέιεζκα ηνπ αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο, ηηκσξία πξνο 

ηνλ εαπηφ ηνπο ή πξνζπάζεηα πξφθιεζεο αλεζπρίαο ζηνπο άιινπο ζπκθψλα κε ηνπο 

Briere θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ( φπσο αλαθέξεηαη ζην  Klonsky, 2009). 

  Οη παξαβάηεο έξρνληαη αληηκέησπνη κε πνηθίινπο παξάγνληεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

απηνθαηαζηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο.  πκθψλα κε ηνλ Shaw θαη ησλ ζπλεξγαηψλ 

ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην Anthony & McFadyen, 2005), νη θξαηνχκελνη πνπ 

μεθίλεζαλ ηε ρξήζε θάλλαβεο, ακθεηακηλψλ, θνθαΐλεο ή νπηνχρα πξηλ απφ ηελ 

ειηθία ησλ 16 δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν ςχρσζεο φπνπ ππάξρνπλ πςειφηεξα 

πνζνζηά λα νδεγεζνχλ ζε απηνθηνλίεο ζηηο θχιαθεο.  ε κειέηε φπνπ αλαθέξζεθαλ 

ζε 172 απηνθηνλίεο ζε 65 θχιαθεο, πεξίπνπ ην 92% απηνζηξαγγαιίζηεθαλ ή 

απαγρνλίζηεθαλ. Σν 72 % είρε δηαγλσζηεί κε ςχρσζε, ην 62% είραλ ηζηνξηθφ ρξήζεο 

λαξθσηηθψλ, ην 45 % αλαθέξζεθε φηη  είρε επαθή κε επαγγεικαηίεο  πγείαο θαη ην 

31% θαηάρξεζε αιθνφι (Anthony & McFadyen, 2005). 

     Γηα ηνπο λένπο θξαηνχκελνπο ππάξρνπλ δπν ππνζέζεηο εκπινθήο ζε 

απηνθαηαζηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο. Ζ πξψηε ππφζεζε είλαη λα έρνπλ επηρεηξήζεη κηα  

απφπεηξα απηνθηνλίαο ή λα δνπλ θάπνην  άιιν πξφζσπν  ζηηο θχιαθεο λα εκπιέθεηαη 
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ζε απηή ηελ πξάμε. Με απνηέιεζκα λα είλαη πην πηζαλφ λα εκπιαθνχλ ζε 

νπνηαδήπνηε κνξθή απηνθαηαζηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ δεχηεξε ππφζεζε είλαη νη  

λένη άλδξεο θξαηνχκελνη νη νπνίνη έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε επεηζφδην απφπεηξα 

απηνθηνλίαο  απφ θάπνην κέινο  ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπο πεξηβάιινλ  είλαη πην πηζαλφ 

λα εκπιαθνχλ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ηεο απηνθαηαζηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

εαπηνχ ηνπο απφ φηη εθείλνπο πνπ δελ είραλ παξφκνηα εκπεηξία ( Hales& et al, 2003) 

  Ωζηφζν, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλάο νη 60 απηνθηνλίεο ήηαλ γλσζηφ,  φηη ην 

17%  ήηαλ νινθιεξσκέλεο πξάμεηο απηνθηνλίαο πνπ παξαηεξήζεθαλ θαη νη δέθα 

είραλ  αθνπζηεί. Απφ ην 47%  ήηαλ απηνθηνλίεο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηε θπιαθή θαη ην 

16%  ησλ λεαξψλ αλδξψλ θξαηνχκελσλ ήηαλ παξψλ φηαλ ηνπιάρηζηνλ έλα άηνκν 

είρε δηαπξάμεη κηα  απφπεηξα απηνθηνλίαο θαη  βξίζθνληαλ εθεί ζην ζπκβάλ. Σν 17%  

ήηαλ αξθεηά θνληα γηα λα αθνχζνπλε νηη ήηαλ λα ζπκβεί, αιιά δελ είρε δεη ην 

ζπκβάλ θαη ην 19% ησλ λεαξψλ αηφκσλ ήξζαλ ζε  επαθή απφ άιινπο αλζξψπνπο 

γλψξηδα ή δελ γλψξηδα ην πξφζσπα πνπ είραλ  απνπεηξαζεί λα απηνθηνλήζνπλ, αιιά 

δελ ήηαλ θπζηθά εγγχο θαηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή. Μεξηθνί αληαπνθξίζεθαλ ελψ 

γλψξηδαλ αξθεηά νηη νη άλζξσπνη πνπ είραλ απνπεηξαζεί λα  απηνθηνλήζνπλ,  είραλ  

έλα  δηαθνξεηηθφ είδνο επαθήο κε θάζε εθδήισζε ( Hales& et al, 2003). 

  Οη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο ελφο άηνκν κπνξεί λα νδεγήζεη έλα θξαηνχκελν ζε 

απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά.  ε εξεπλά ζηελ Αγγιία  απφ ηπραία δεηγκαηνιεςία 

απφ ηα αξρεία ησλ θπιάθσλ, είραλ αληηκεησπηζζεί σο ηκήκα κηαο ζεηξάο κειεηψλ 

θαίλεηαη λα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν νη  θνηλσληθνί θαη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο νη 

νπνίνη κεζνιαβνχλ ζε  θαηάζιηςε ησλ θξαηνχκελσλ. Ζ εξεπλά  πεξηειάκβαλε 60 

θξαηνχκελνπο πξνθπιαθηζκέλνπο λεαξνχο παξαβάηεο ζε ίδξπκα ζηελ Αγγιία πνπ 

είρε ήηαλ πξνθπιαθηζκέλνη γηα έλα δηάκεζν δηάζηεκα ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ, νη 

ειηθίεο ηνπο θπκαίλνληαλ απφ ηηο 16-20 ρξφλσλ. Οη 56 θαηαδηθάζηεθε λεαξψλ 

παξαβαηψλ ζην ηδην ίδξπκα , κέζε πεξίνδνο ήηαλ  θαηά ηε ζηηγκή ηηο δφθηκεο  11 

εβδνκάδεο, απνηεινχζαλ ηε δεχηεξε νκάδα  νη ειηθίεο  ηνπο θπκαίλνληαη απφ 17-20. 

Ζ ηξίηε νκάδα θξαηνχκελσλ πνπ εθηίλνπλ πνηλέο ηζφβηαο θάζεηξμεο  γηα βηαία 

εγθιήκαηα ζε κηα θαηεγφξηα Β’ θχιαθεο ζηελ Αγγιία ( Cooper& Berwick, 2001). 

  ρεηηθά κε ηνλ απηνθηνληθφ ηδεαζκφ ζηελ πην πάλσ εξεπλά ηα απνηειέζκαηα ήηαλ 

νηη  ππάξρνπλ  ηξεηο νκάδεο παξαβαηψλ πνπ είλαη πην πηζαλφ λα δηαπξάμνπλ 

απηνθηνλία, ελψ είλαη ππφ θξάηεζε. Δίλαη θπξίσο λεαξνί παξαβάηεο θαη θξαηνχκελνη 

πνπ εθηίλνπλ πίλεο ηζφβηαο θάζεηξμε. Σν αξρηθφ ζνθ ηεο θπιάθηζεο ζπρλά πηζηεχεηαη 
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λα είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ νδεγεί έλα άηνκν ζηελ  απηνθηνλία ζπλήζσο ζε  

επάισηα άηνκα ζπκθψλα κε ηνλ Topp θαη Durand(φπσο αλαθέξεηαη ζην Cooper & 

Berwick, 2001), ην νπνίν κπνξεί λα εμεγήζεη ηελ πςειή ζπρλφηεηα ησλ απηνθηνληψλ 

ζε βξαρππξφζεζκεο θαη ζηνπο πξνζσξηλά θξαηνχκελνπο ( Cooper & Berwick, 2001) 

    ηελ Διβεηία, φπνπ εμεηάζηεθα απφ ηα αξρεία ησλ λεαξψλ παξαβαηψλ γηα ηελ 

ςπρηθή ηνπ πγείαο, εμεηαζηηθά 118 έθεβνη θξαηνχκελνη πνπ είραλ ηνπιάρηζηνλ κηα 

δηαβνχιεπζε κε έλα ςπρίαηξν ζηε θπιαθή λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ 2007. Δίλαη ζπλήζσο απνδεθηφ νηη νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο κεηαμχ ην 40% θαη ην 

70% ησλ έθεβσλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ δηθαηνζχλε ηνπ ζπζηήκαηνο, ην έλα 

θαη νηη ηα δπν ηξίηα ησλ αλήιηθσλ φπνπ ζπλαληψληαη  δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα κηα 

ή πεξηζζφηεξεο ςπρηαηξηθέο δηάγλσζεο. ε κηα βξεηαληθή εξεπλά ην 75 % ησλ λέσλ 

ζε πνηληθά ηδξχκαηα έρνπλ πεξηγξάθεη νηη ρξεηάδνληαη ςπρηθή πεξίζαιςε θαη ζηα δπν 

θπιά, κε ζπλεζέζηεξε δηάγλσζε ηε δηαηαξαρή δηαγσγήο,  φπνπ είλαη ε πην θνηλή 

δηαηαξαρή θαη ζηα δπν θχια (Gisin & et al,2012). 

  Μηα άιιε  κειέηε φπνπ  έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ ζσκαηηθή πγεηά ησλ λεαξψλ 

αηφκσλ 18 έσο 24 εηψλ κε εθείλε ησλ ελήιηθσλ 25 έσο 40 έηνο θαη ελήιηθεο 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο άλσ ησλ 40 εηψλ θξαηνχκελνη. Οη λένη θξαηνχκελνη αλέθεξαλ 

θαιή ζσκαηηθή πγεηά, άιια ε θαθή παηδεία θαη απαζρφιεζε ζηηο ηζηνξίεο, ε 

ζπκκεηνρή ζηελ δηθαηνζχλε ησλ αλήιηθσλ ζπζηήκαηνο, θαη κε πςειφ επηπνιαζκφο 

θαηάρξεζεο νπζηψλ. Νένη θξαηνχκελνη αληηπξνζσπεχνπλ κηα ζεκαληηθή νκάδα κε  

ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ θξαηνχκελσλ (Bogestad, Kettler & Hagan,2010).  

   ηνλ Καλαδά  θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξεπλψλ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην 

14,3% ησλ αγνξηψλ θαη 29,8% ησλ θνξηηζηψλ παξνπζηάζεσλ θιηληθά ζεκαληηθά 

επίπεδα ζθέςεηο απηνθηνλίαο. Ωζηφζν είλαη πεξίπνπ δπν έσο ηέζζεξηο θνξέο 

πςειφηεξα απφ νηη ζηελ θνηλσλία. πκθψλα κε ηνπο Peter θαη ζπλ. (φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Gretton & Clift, 2011), έλα παξάδεηγκα ζηελ θαλαδέδηθε εζληθή 

δηακήθεο εξεπλάο παηδηψλ θαη λένπο είλαη φηη  8,0% ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ 

κεηαμχ ησλ ειηθηψλ ησλ 12 θαη 15 αλέθεξαλ απηνθηνληθφ ηδεαζκφ θαηά ην 

πξνεγνχκελν έηνο (Gretton & Clift, 2011) 

   ηελ Απζηξαιία, νη λένη ειηθίαο 18 έσο 24 εηψλ ππέξ εθπξνζσπνχληαη ζε θχιαθεο 

ελήιηθσλ ζπκθψλα κε ηε απζηξαιηαθή ζηαηηζηηθή, αιιά ιίγα είλαη γλσζηά γηα ηελ 

πγεηά ηνπο θαη ηελ πγεηά ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Οη θξαηνχκελνη ζπρλά 

παξνπζηάδνληαη σο νκνηνγελή νκάδα ζηε βηβιηνγξαθία. Ωζηφζν ζε επίπεδν 
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πιεζπζκφ απνδείμεηο δείρλεη νηη νη λένη απνηεινχλ ζεκαληηθή νκάδα ζηφρν κε εηδηθέο 

αλάγθεο πγείαο ζπκθψλα κε ην ηλζηηηνχην πγείαο ηεο Απζηξαιίαο. Απην ηζρχεη 

ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηηο ζπκπεξηθνξέο θίλδπλνπ γηα ηελ πγεηά πνπ είλαη γλσζηφ νηη 

είλαη ηδηαίηεξα δηαδνκέλε κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ ησλ θξαηνχκελσλ, φπσο ην αιθνφι 

θαη ρξήζε λαξθσηηθψλ. Οη θξαηνχκελνη  είλαη γλσζηφ νηη έρνπλ θησρφηεξε 

ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεηά θαη κεγαιπηεξε κεηνλεμία ζε ζχγθξηζε κε ην γεληθφ 

πιεζπζκφ (Bogestad, Kettler & Hagan,2010) . 

  Μέρξη ζήκεξα, ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνπο λεαξνχο θξαηνχκελνπο 

είραλ επηθεληξσζεί ζε αλήιηθνπο ή ζε λεαξνχο παξαβάηεο εηδηθά ηνπο λένπο, ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ζπκθψλα κε ηνπο Allerton,Champion, Douglas,Plugge, Karnik θαη  

Steiner, Soler, θαη  Woodall ( φπσο αλαθέξεηαη ζην Bogestad, Kettler & Hagan,2010). 

Ωζηφζν, ιφγσ ησλ δηάθνξσλ κεηαμχ απηψλ θαη ησλ ελήιηθσλ εγθαηαζηάζεηο, ην 

κπνξεί λα είλαη αθαηάιιειε γηα λα πξνεθηείλνπλ απηά  ηα ζηνηρεία γηα ηνπο λεαξνχο 

θξαηνχκελνπο ζε θχιαθεο ελήιηθσλ, παξφιν πνπ αξθεηέο κειέηεο έρνπλ ζρέζε κε 

ηελ πγεία ησλ θξαηνχκελσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ειηθία ηνπο, νη δηάθνξεο ζηα 

θαηψηεξα ειηθηαθά φξηα θαζηζηά ηελ εξκελεία απηψλ ησλ επξεκάησλ δχζθνιε           

( Bogestad, Kettler & Hagan,2010). 

  Μηα εξεπλά πνπ εμέηαζε ηελ ρξήζε αιθνφι θαη άιισλ λαξθσηηθψλ ζηνπο λένπο 

παξαβάηεο. Γηαπηζηψζεθε  δηαηαξαρέο ιφγσ ρξήζεο νηλνπλεχκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα λα κέηξεζε ζπλήζε θαηαλάισζε αιθνφι θαηά ηνπο 12 κήλεο πξηλ απφ ηε 

θπιάθηζε. Τςειφηεξεο βαζκνινγίεο δείρλνπλ πην επηθίλδπλν ηελ ρξήζε αιθνφι, θαη 

ηα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε θπκαίλνληαη απφ επηθίλδπλεο 

θαηεγφξηεο γηα λα επηβιαβή επηθξάηεζε ηνπ θαπλνχ, αιθνφι, θαη άιισλ λαξθσηηθψλ 

πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο θπιάθηζεο. Αλάιπζε δεδνκέλσλ ειηθία 

θαηέξξεπζε ζε ηξεηο νκάδεο, ηνπο λεαξνχο θξαηνχκελνπο, ειηθίαο 18 έσο 24 εηψλ, 

ελήιηθεο θπιαθηζκέλνπο ειηθίαο απφ 25 έσο 40 ρξφλσλ θαη άλσ ελήιηθεο 

θπιαθηζκέλνπο ειηθίαο άλσ ησλ 40 εηψλ ( Bogestad, Kettler & Hagan,2010). 

    Δπηπιένλ, ζε εξεπλά πνπ δηεμαρζεί ζε ζσθξνλίζηεθα ηδξχκαηα ζηελ Αγγιία   

πάλσ ζην δήηεκα  ηεο  ζρέζεο ησλ θξαηνχκελσλ θαη επεηζφδηα απηνηξαπκαηηζκνχ 

ζηηο θχιαθεο, ην δείγκα αλαθεξφηαλ ζε ελήιηθεο θαη έθεβνπο. Αξρηθά ε εξεπλά 

έδεημε πσο ππήξρε πεξηνξηζκφο ζηελ εμέηαζε ηεο ζηάζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

ζσθξνληζηηθψλ ηδξπκάησλ απέλαληη ζηνπο λένπο κε απηνηξαπκαηηζκνχο. πκθψλα 

κε ην Department of Health (φπσο αλαθέξεηαη ζην Cleaver, 2013)) είρε γίλεη κηα 
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επαλεμέηαζε ζηνπο έθεβνπο ειηθίαο 12 κε 18 εηψλ, πεξηζηαηηθά κε λένπο ζε 

ζσθξνλίζηεθα ηδξχκαηα,  απηνί ηνπνζεηνχληαη ζε παηδνςπρνιφγνπο ζε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο θπξίσο ζε ζέκαηα πνπ αθνξά ηελ ςπρηθή ηνπο πγείαο ηνπο ( Cleaver, 

2013). 

   ε δηεζλείο επίπεδν ηα πνζνζηά ησλ απηνθηνληψλ ζε θξαηνχκελνπο είλαη ζεκαληηθά 

πςειφηεξα ζε ζρέζε απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ. ε κηα πξφζθαηε κειέηε απφ 12 

ρψξεο ηα πνζνζηά ησλ θπιάθσλ απηνθηνλίαο ήηαλ πάλσ απφ 100 αλά 100 000 

θξαηνχκελνη ζε πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ, ζε ζχγθξηζε κε ην κέζν γεληθφ πιεζπζκφ 

πνζνζηφ απηνθηνληψλ ησλ 21 αλά 100 000 ζπκθψλα κε ηνπο  Fazel, Grann, Kling, 

θαη  Hawton θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο ( φπσο αλαθέξεηαη ζην Marzano, Hawton, 

Rivlin & Fazel, 2011). Αλ θαη απηφ ην πξφβιεκα ζπλδέεηαη παξαδνζηαθά κε ηνπο 

ελήιηθνπο λεαξνχο θξαηνχκελνπο, νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ  

θαηά κέζν φξν ην 95% ηεο θπιαθήο ηνπο πιεζπζκνχ ζπκθψλα κε ηνλ Walmsley 

ππάξρνπλ ελδείμεηο νηη ηα πνζνζηά ησλ απηνθηνληψλ κπνξεί λα είλαη ηφζν πςειή ή 

αθφκε πςειφηεξν κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ ( Marzano, Hawton, Rivlin & Fazel, 2011). 

     Ζ παξαβαηηθφηεηα αλήιηθσλ ήηαλ πάληα έλα ζνβαξφ θνηλσληθφο 

πξνβιεκαηηζκφο, θαη ρσξίο θακία εμαίξεζε ζε εξεπλά ηεο ιατθή δεκνθξαηία ηεο 

Κηλάο εηδηθέο δηνηθεηηθέο πεξηνρήο ηνπ Υνλγθ Κνλγθ. πκθσλία κε ηελ αζηπλνκία 

ηνπ Υνλγθ Κνλγθ ζηαηηζηηθά, νη λεαξνί εθπξνζσπνχληαη απφ δπζαλάινγα 21% ζηελ 

ζχιιεςε ηνπ πιεζπζκνχ ην 2010 ζπκθψλα κε ηελ αζηπλνκία ηνπ Υνλγθ Κνλγθ, 

δίλεηαη πεξίπνπ 12%  ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ εθπξνζψπεζεο ην 2009 ζπκθψλα κε 

ηνλ Υνλγθ Κνλγθ απνγξαθή θαη ην ηκήκα ζηαηηζηηθήο ( Chui& Chau, 2012). 

       ην Υνλγθ Κνλγθ νη λένη άλζξσπνη πνπ είλαη πην πηζαλφ λα εκπιαθνχλ ζπρλά ζε 

κηα ή πεξηζζφηεξεο επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο π.ρ. επηξξνή απφ ηελ ηξηάδα ηεο 

θνηλσλίαο θαη ε παξαβαηηθήο πίεζεο ησλ ζπλνκήιηθσλ, έρνπλ επηζεκαλζεί σο λέσλ 

πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν ή λένπο πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν ζπκθψλα κε ηνπο Chui, 

Chui θαη Ζν, θαη Guerra θαη Bradshaw ( φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο  Chui& Chau, 2012). 

Οη   παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη ην   λπρηεξηλφ 

ζρνιείν, δξαπέηεο ηεο  λενιαίαο, νη ρξεζηέο λαξθσηηθψλ, λεαληθά κέιε ζπκκνξίαο, 

πξψελ θπιαθηζκέλνη εγθιεκαηίεο, πξνεγνπκέλσο ή εθείλσλ πνπ ζεσξνχληαη πςεινχ 

θίλδπλνπ ζπκθψλα κε ηελ θεληξηθή επηηξνπή θαηεπζπληήξηεο πξνζέγγηζε θνηλσληθήο 

εξγαζίαο θαη Υνλγθ Κνλγθ ζπκβνπιίνπ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ( Chui& Chau, 2012). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ : Σο προθίι ηφλ ασηοτείρφλ αλήιηθφλ παραβαηώλ.  

 

2.1 Αλήιηθνη παξαβάηεο θαη εθεβεία. 

   Αξρηθά ε έλλνηα ηεο παξαβαηηθφηεηαο ησλ αλήιηθσλ παξαβαηψλ είλαη κηα  έλλνηα 

θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλε, ε νπνία δηακνξθψλνληαη ζπκθψλα κε ηδενινγηθέο, 

πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο επηξξνέο. Ξεηπιίγνληαο ηελ δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο 

θαηαζθεπήο είλαη θξίζηκν θάπνηνο λα θαηαλνήζεη ηζηνξηθά ηελ εμέιημε ηεο 

παξαβαηηθφηεηαο ησλ λέσλ θαζψο  θαη ηηο αληίζηνηρεο λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο θαηά 

ηνπο αλήιηθνπο έρνπλ σο ζηφρν λα ειεγρζνχλ απφ ηνλ εκπιεθφκελν πιεζπζκφ           

( Taylor et al, 2010). 

     πκθψλα κε ηηο κειέηεο ησλ Anderson θαη ζπλ. θαη ησλ Rissanen θαη ζπλ. νη 

εθεβεία είλαη κηα πεξίνδνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ παξνξκεηηθφηεηα θαη αλάιεςε 

θίλδπλνπ είλαη ηα ραξαθηεξίζηεθα πνπ ζπλδένληαη κε ην ζηάδην απηφ ( φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνλ Cleaver, 2013).  Καζψο, σο έθεβνη ε δσή ηνπο είλαη ιηγφηεξν 

αληηιεπηή γηα λα είλαη ηθαλνί ζηνλ έιεγρν ηνπ εμσηεξηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηνπο 

πεξηβάιινλ θαη ηελ ηαπηφρξνλε επηξξνή απφ ηνπο γχξν ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ 

πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε εθζέηνληαη ζε θίλδπλνπο φπνπ είλαη 

έλαο παξάγνληαο πνπ ηνπο επεξεάδεη ζπλαηζζεκαηηθά ζηνλ νδεγεζνχλ ζε πξάμεο 

απηνηξαπκαηηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο πνπ ίδηνη 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο ηηο  θαηαζηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο ή θάπνηνη λα θζάλνπλ ζην 

ζεκείν λα νινθιεξψλνπλ ηελ απηνθηνλία ζπκθψλα κε ηνλ Anderson θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ ( Cleaver, 2013) . 

    Ο Meltze (φπσο αλαθέξεηαη ζην Mathew,2012) αλαθέξεη  φηη εθεβηθή απεξηζθεςία 

δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο απειπηζίαο γηα απηνθηνληθέο επηζπκίεο. πκθψλα κε ηνλ Zizek 

(φπσο αλαθέξεηαη ζην Mathew,2012) ν νπνίνο ζπλνςίδεη φηη ν θξαηνχκελνο έρεη ηελ 

εκπεηξία κε πεξηζζφηεξν ξεαιηζκφ θαη αηζηνδνμία θαη πεξηζζφηεξε αθξίβεηα, ε 

εχζξαπζηε απφιπηε, ε κφλε πξαγκαηηθή ιχζε είλαη λα απνδερζεί πιήξσο ηνπο 

θαλφλεο ηεο δσήο ζηηο θχιαθεο θαη ζηε ζπλερεία, κέζα απφ ηνπο λφκνπο ηεο 

θπιαθήο, λα επεμεξγαζηεί έλαλ ηξφπν επηβίσζεο. Με ιίγα ιφγηα, ε εζσηεξηθφηεηα 

ηνπ αηφκνπ θαη αθεξεκάδα γηα ηε δσή ηνπ αιινχ ζε ηζρχ  αιιεινζπλδένληαη  ζηε 

θπιαθή, ελψ ε πιήξεο απνδνρή ηνπ γεγνλφηνο νηη είλαη πξαγκαηηθά εθεί δεζκεχεηαη 
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απφ ζσθξνληζηηθνχο θαλφλεο θαη αλνίγεη έλα ρψξν γηα κηα  αιεζηλή ειπίδα ( 

Mathew, 2012).  

  Καζψο, ε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο ζε έλα πεξηνξηζηηθφ 

πεξηβάιινλ φπσο είλαη ε θπιαθή, αλακέλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξή γηα λεαξνχο 

θαη έθεβνπο ζπκθψλα κε ηνλ Johnoson, ( φπσο αλαθέξεηαη ζην Greve, Enzmann θαη  

Hosser, 2001). ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ίδηα ε χπαξμε ελφο εμεηδηθεπκέλνπ ζχζηεκα 

δηθαηνζχλεο ησλ αλήιηθσλ πξέπεη λα  βαζίδεηαη  ζην παξφλ ζηελ εμειηθηηθή ηνπο 

αλάπηπμε. Μέζα απφ πνιιέο ζπδήηεζεο αλά αηψλα γηα ηελ  αλάγθε  αληηκεηψπηζε 

ησλ έθεβσλ θαη ελήιηθσλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Οη Haines, Drakeford θαη ζπλ.( 

φπσο αλαθέξεηαη ζην Greve, Enzmann θαη Hosser, 2001)ηνλίδνπλ φηη βαζηθή ηνπο 

πξφζεζε είλαη λα απνθεχγνπλ ην ζηηγκαηηζκφ σο ηξφπνο ηηκσξίαο ( Greve, 

Enzmann& Hosser, 2001). 

    Γηα παξάδεηγκα ζην πνηληθφ δίθαην γηα ηνπο λένπο παξαβάηεο ζηε Γεξκαλία 

πξνβιέπεη ξεηά νηη ε θπιάθηζε ησλ αλήιηθσλ ζα πξέπεη λα είλαη κηα παξέκβαζε γηα 

λα εμππεξεηήζεη έλα αλαπηπμηαθφ ζθνπφ ζπκθψλα κε ηνλ Greve ( φπσο αλαθέξεηαη 

ζην Greve, Enzmann& Hosser, 2001). Ωζηφζν, ε αξλεηηθή επίδξαζε ηεο ηηκσξίαο 

θαη ηνπ ζηηγκαηηζκνχ γηα ηε λεαληθή απηνεθηίκεζε δελ είλαη απιψο απιή. Τπάξρνπλ 

ελδείμεηο φπνπ ηα άηνκα πνπ είραλ ζηηγκαηηζηεί  παξνπζίαζαλ ρακειή απηνεθηίκεζε 

ζπκθψλα κε ηνπο Leary θαη Baumeister. (φπσο αλαθέξεηαη ζην Greve, Enzmann& 

Hosser, 2001). Δηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηελ θπιάθηζε θάπνηεο εκπεηξηθέο κειέηεο 

ππνζηήξημαλ  νηη παξαηεξήζεθε ε απνκείσζε ηνπ εαπηνχ κέζα ζηελ θπιάθηζε 

ζπκθψλα κε ηνπο Rosenberg θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ. ( Greve, Enzmann& Hosser, 

2001)  

    πκθψλα κε ηνλ Brandtstädter (φπσο αλαθέξεηαη ζην Greve, Enzmann& Hosser, 

2001) ε αλαπηπμηαθή εμέιημε ζε θάζε πεξίνδν ελφο αλήιηθνπ παξαβάηε 

δηαθνξνπνηείηε ειηαθά ζε ζρέζε κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ. Με ζπλέπεηα ζηα 

ζσθξνλίζηεθα ηδξχκαηα νη αλήιηθνη παξαβάηεο έξρνληαη αληηκέησπνη  κε ηηο 

αλαπηπμηαθέο ηνπο αιιαγέο αιιά θαη ηελ αξλεηηθή επίδξαζε πνπ έρεη ε θπιαθή 

ζηνπο ηδίνπο κε απνηέιεζκα ηελ δηαηάξαμε ηεο θπζηνινγηθήο ηνπο αλάπηπμε. Ωζηφζν 

απην δελ κπνξεί λα είλαη κηα έγθπξε άπνςε ρσξίο ηελ ζχγθξηζε ηεο αλάπηπμεο κηαο 

παξάιιειεο νκάδαο παξαβαηηθήο θαη θνηλσληθά κεηνλεθηνχλησλ έθεβσλ πνπ δελ 

θαηαδηθάζηεθα ζηελ θπιαθή ( Greve, Enzmann& Hosser, 2001). 



                                                                                                                                                                                                                                        19 

    Ζ αμηνπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ δηάθνξσλ, κε ηνπο έθεβνπο ζε ειηαθέο νκάδεο 

είλαη γλσζηφ νηη αληηκεησπίδνπλ θαη δηαπξάηηνπλ επηζεηηθφηεηα πεξηζζφηεξν απφ νηη 

κεγαιχηεξε ειηθία. ε κηα απφ ηηο νκάδεο ησλ ζπκάησλ ραξαθηεξίδνληαη κε 

κεησκέλε ςπρηθή πγεηά ηφζν ησλ αλήιηθσλ θαη λεαξψλ παξαβαηψλ. Απην ήηαλ 

ζπκθψλα κε ηελ ππφζεζε νηη νη ελδεηθηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ ζπκάησλ εθθνβηζκνχ 

ζα ζρεηίδνληαλ κε θαθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο. Σν άγρνο θαη αυπλία είλαη  ε πην 

ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο θαθήο ςπρηθήο πγεηά πνπ έρεη  αλαθεξζεί ζε έξεπλεο, φπνπ 

αθνινπζνχληαη απφ ζνβαξά ζπκπηψκαηα θαηάζιηςε. Ωζηφζν, ην  απμεκέλν άγρνο, ε 

αυπλία θαη ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα βξέζεθαλ ηφζν ζε θαζαξά ζχκαηα φζν θαη 

ζηνπο  ληαήο/ ζχκαηα. Καζαξά ζχκαηα ζηε ηξέρνπζα κειέηε αλέθεξαλ απμεκέλε 

θνηλσληθή δπζιεηηνπξγία ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο θαηεγφξηεο, ελψ ληαήο/ ζχκαηα 

θνηλσληθή δπζιεηηνπξγία ζε ζχγθξηζε κε άιιεο θαηεγφξηεο, ελψ ληαήο /ζχκαηα 

αλέθεξαλ απμεκέλα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα. πγθεθξηκέλα, ε θαηάηαμε σο θαζαξή 

παξελνρινχλ ή λα κελ εκπιέθνληαη ζπζρεηηζηηθέ κε θαιχηεξε ςπρνινγηθή πγεηά       

( Ireland,2005). 

   πκθψλα κε ηνλ Garnefski θαη ηνπο ζπλ. (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο  Ireland& et 

al.,2005) ε εθεβεία είλαη κηα δχζθνιε πεξίνδνο γηα έλα άηνκν ζην νπνίν αγσλίδεηαη 

γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ θαη καζαίλεη λα ιακβάλεη θαηάιιεια ηνπο θνηλσληθνχο 

ξφινπο. Ζ αλάπηπμε θαη αληηκεηψπηζε ησλ ηχπσλ θαηά ηελ δηάξθεηα κηα πεξηφδνπ 

ζεσξείηαη κηα δχζθνιε δηαδηθαζία ησλ εξεπλεηψλ ππνζηεξίδνληαο νηη έλαο έθεβνο 

κπνξεί λα βξεζεί αληηκέησπνο κε έλα επξχ θάζκα λέσλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ, 

γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη νηη κπνξεί λα κελ έρνπλ δηεμαρζεί λένη ηχπνη αληηκεηψπηζεο 

κε ην νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα δηαρεηξηζηνχλ ζπκθψλα κε ηνπο Patterson θαη 

McCubbin ( φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο  Ireland& et al.,2005) 

      Οη έθεβνη ειηθίαο έληεθα  κέρξη δεθανρηψ  εηψλ  καζαίλνπλ λα αληηκεησπίδνπλ 

ηέζζεξηο βαζηθνχο ηνκείο, ηηο πξνεγνχκελεο ηνπο εκπεηξίεο, πνπ βιέπνπλ ην πσο νη 

άιινη αζρνινχληαη κε ζηξεζνγνλνπο παξάγνληεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ επηηπρία 

ηνπο, αληηιήςεηο γηα ην ηη ηνπο θάλεη επάισηνπο πξνζσπηθά θαη ε θνηλσληθή πεηζψ 

ζεκαληηθή. πκθψλα κε ηνπο Konopka θαη ζπλ. (φπσο αλαθέξεηαη ζην Ireland& et 

al.,2005) νη έθεβνη εκθαλίδνπλ πςειφ θίλδπλν ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο ζε 

ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ κηα πεξίνδν κεγάιεο αιιαγήο φπνπ 

ππάξρνπλ γηα απηνχο λέεο απαηηήζεηο. Καζψο έρεη ζπλδπαζηεί κε απμεκέλε 

θαηάζιηςε ζηνπο έθεβνπο, ελψ αληηζηξφθσο ε πξνζέγγηζε κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ 
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ινγηθή αληηκεηψπηζεο έρεη βειηίσζε ηελ επεκεξία ζπκθψλα κε ηνλ Ebata θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ. Αλαπφθεπθηε αληηκεηψπηζε έρεη βξεζεί επίζεο λα ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αχμεζε ζηελ ςπρνπαζνινγία, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ απηψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα ( Ireland& et al.,2005). 

  Οη κνξθέο πνπ αληηκεησπίδνληαη νη  έθεβνη θξαηνχκελνη, εμαηξέζεη ην νηη δελ 

ππάξρεη κάζεζε, φπνπ είλαη έγθιεηζηνη ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγεί ζεκαληηθά 

ζηξεζνγνλνπο παξάγνληεο θαη εηζη πεξηνξίδεη ηελ αληηκεηψπηζε ζηελ κάζεζε. Οη 

ζηξαηεγηθέο κέζα ζηελ θπιαθή πεξηνξίδνληαη ιφγσ ησλ θπζηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ 

επηβάιινληαη ζηνπο θξαηνχκελνπο ζπκθψλα κε ηνπο Zamble θαη Porporino (Ireland& 

et al.,2005).Οη έθεβνη θξαηνχκελνη αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξνπο ζηξεζνγφλνπο 

παξάγνληεο, φπσο ε θπιαθή γίλνληαη ζχκαηα απφ άιινπο θξαηνχκελνπο ή 

επηδεηθλχνληαο απην ηξαπκαηίδνληαο κφλνη ηνπο. Οη έθεβνη παξαβάηεο 

αληηπξνζσπεχνπλ κηα πην επάισηε νκάδα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ελήιηθεο 

θξαηνχκελνπο φζνλ αθνξά κηα γεληθή ηάζε λα δηαρεηξηζηεί ην άγρνο, ζε ζπλδπαζκφ 

κε απμεκέλν θίλδπλν αλάπηπμε θαη ε βησζηκφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ςπρηθήο 

πγείαο. ε ζχγθξηζε κε ηνπο ελήιηθεο παξαβάηεο, ην πνζνζηφ ηεο κε δεκηνγφλνπ 

ζπκπεξηθνξάο ησλ λεαξψλ παξαβαηψλ είλαη ζρεηηθά πςειή ζπκθψλα κε ην Winkler, 

κε ηνλ απηνηξαπκαηηζκφ ζπρλά ζηεξίδνληαη απφ ηελ θαθή αληηκεηψπηζε ή θαη 

πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο ζπκθψλα κε ηνλ Linbling ( φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο 

Ireland& et al.,2005). 
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2.2 Παξαβαηηθφηεηα ησλ λέσλ  θαη απηνθηνληθφ ηδεαζκφ 

  Όζν αθνξά ηνπο λένπο πνπ νδεγνχληαη ζε απηνθηνληθφ ηδεαζκφ είλαη  επξέσο 

απνδεθηφ νηη ηα  ζηξεζνγφλα γεγνλφηα ηεο δσήο, φπσο ε θπιάθηζε κπνξεί λα έρεη σο 

απνηέιεζκα  ηελ έλαξμε κηαο ζεηξάο γεγνλφησλ φπνπ νδεγνχλ ζηνλ απηνθηνληθφ 

ηδεαζκφ. Τπήξμε κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ην αλ ν απηνθηνληθφο ηδεαζκφο θαη ε 

πξφζεζε έρνπλ ηεθκεξησζεί απφ κε ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ησλ θπιάθσλ, απηά ηα 

ζεκάδηα απηνθηνληθφηεηαο είρε σο ζπλέπεηα ηελ κε επαξθή παξέκβαζε. Καζψο ην  

νηη νη θξαηνχκελνη δηθαηνχληαη ην ηδην επίπεδν πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, φπσο απην 

πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα είλαη πνιπ δέθηεο θσηηζκέλεο  θνηλσλίεο 

θαη ζην ζχζηεκα ηεο θπιαθήο. Δίλαη αθξηβψο ε αξρή πνπ θάλεη ηελ πξνζπάζεηα λα 

θαηαλνεζεί  ην πξνθίι ησλ ζπκάησλ απηνθηνλίαο κέζα ζηα ζσθξνλίζηεθα ηδξχκαηα. 

ην παξειζφλ, ππήξραλ δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ είραλ πξνηαζεί σο πξνδηάζεζε ζε 

απμεκέλν θίλδπλν απηνθηνλίαο. Αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο απηνχο είλαη, ν 

απηνηξαπκαηηζκφο, πξνεγνχκελε ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή, λεαξή ειηθία, ηζηνξηθφ 

ρξήζεο νπζηψλ, πξνζσπηθέο θαη νηθνγελεηαθέο κεηαβιεηέο θαη ηέινο νη αξρηθέο κέξεο 

ζηηο θχιαθεο ( Sakelliadis & et al, 2013). 

      Παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ηνπο λένπο ζε απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά 

ζπζρεηίδεηαη  κε ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο. Ενπλ ζε κηα ηδηαίηεξα αγρψδεο θαηάζηαζε, 

φπνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο, αιιά θαη ηελ έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ 

ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ηνπο θαη ην άγρνο ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ έθβαζε ησλ 

δηθαζηηθψλ ηνπο ππφζεζε θαη πξνζσπηθφ ηνπο κέιινλ. Γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

θξαηνχκελσλ, ήηαλ ε πξψηε θνξά ζηε  θπιαθή  θαη ήηαλ κάιινλ δχζθνιν γηα απηνχο 

λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο δηάθνξεο ζπλζήθεο πνπ έξρνληαη αληηκέησπνη   ζηηο θχιαθεο 

θαη ζε ζχγθξηζε κε ηελ δσή ηνπο φηαλ ήηαλ ειεχζεξε ( Elger, 2009). 

    Οη λεφηεξνη θξαηνχκελνη ραξαθηεξίδνληαη σο πην βίαηνη ζπκθψλα κε ηηο αλαθνξέο  

ηνπ πξνζσπηθνχ  ηεο θπιαθήο γηα θάζε ρξφλν, φπνπ απμάλνληαη ηα πνζνζηά 

επηζεηηθφηεηα ηνπο. Σα επξήκαηα απηά ζπλδένληαη κε ηελ ζεσξία ην  θνηλσληθφ- 

βηνινγηθφ ηεο ζεσξία ησλ Wilson θαη Triver, ε νπνία αλαθέξεη φηη ε βία πξνθχπηεη 

απφ ηελ αλάγθε ησλ λέσλ γηα  ζεμνπαιηθή δσή ( φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Shoham& et 

al, 1989). Δπίζεο, θαη φηη ε βία ππάξρεη γηαηί νη πεξηζηάζεηο ζηα ζσθξνλίζηεθα 

ηδξχκαηα ην επηηξέπνπλ λα ππάξρεη. Με απνηέιεζκα απηνί νη παξάγνληεο ζηνπο 

θξαηνχκελνπο δνπλ ην πεξηζζφηεξν ηνπο ρξφλν εθεί έγθιεηζηε, έρεη κεγαιχηεξε ηάζε 

λα αλαδεηήζνπλ δηέγεξζε, αιιά απφ ηελ άιιε πιεπξά πξνθαιεί θαη  ρακειή  
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απηνπεπνίζεζε. Έρνπλ ηελ ηάζε λα δηέπνληαη απφ ηνπο ηζρπξνχο, κε απην ην ηξφπν 

λα κεηψλνληαη νη εζσηεξηθέο ηνπο ζπγθξνχζεηο ( Shoham & et al., 1989). 

   ην πξνθίι ησλ αλήιηθσλ θξαηνχκελσλ γηα ηελ ςπρηθή ηνπο  πγεηά, ζε κειέηε πνπ 

δηεμαρζεί ζε έλα δείγκα ην ελελήληα έλα ηηο εθαηφ ησλ θξαηνχκελσλ πνπ 

παξνπζίαδαλ  ςπρνινγηθά ζπκπηψκαηα ή  ην νγδφληα νρηψ ηηο εθαηφ ηνπιάρηζηνλ 

παξνπζίαζε  κηα δηάγλσζε. Σα πνζνζηά απηά αληηζηνηρνχλ ζε πςειέο εθηηκήζεηο 

πνπ βξέζεθαλ ζε ηαηξηθή βηβιηνγξαθία. πκθψλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία απφ αιιά 

ηδξχκαηα, ππήξμε επηθίλδπλε θαηαλάισζε αιθνφι θαη  δηάγλσζε ηεο  δηαηαξαρή ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ήηαλ  ηδηαίηεξα  δηαδεδνκέλα ζην δείγκα. ηα απνηειέζκαηα ηεο 

κειέηεο, ε ζπκπεξηθνξά θαη δηαηαξαρή πηζαλφλ λα πεξηιακβάλεη αληηζεηηθή 

πξνθιεηηθή δηαηαξαρή θαη δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθή πξνζνρήο ππεξθηλεηηθφηεηαο 

(Gisin& et al.,2012).  

    Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ αλήιηθσλ θαη ν απηνθηνληθφο ηδεαζκφο είλαη ηζρπξφηεξε ζηα 

θνξίηζηα απφ ηε ζηα  αγφξηα, θαη ηα δπν επξήκαηα ήηαλ έθπιεμε. Ο απηνθηνληθφο 

ηδεαζκφο θαη ζπκπεξηθνξά ζπρλά ζπλδένληαη θάζε θνξά κε ηελ επηζεηηθή  

ζπκπεξηθνξά  θαη ηελ πγεηά ηνπο. πκπεξηιακβαλφκελσλ πνιιψλ λα νδεγνχληαη 

ζηελ παξαβαηηθφηεηα εμαηηίαο ηεο ζπρλήο θαηαλάισζεο νηλνπλεχκαηνο θαη ηεο 

θαηάρξεζεο νπζηψλ. Σν πην πηζαλφ είλαη λα  ππάξρνπλ πξνεγνχκελα ηφζν  ζηελ 

παξαβαηηθφηεηα φζν θαη ζηνλ  απηνθηνληθφ ηδεαζκφ, γηα παξάδεηγκα ε 

παξαβαηηθφηεηα, ε επηζεηηθφηεηα, θαηάρξεζε νπζηψλ, θαη νη νηθνγελεηαθέο 

αληημνφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ηελ γνληθή εγθιεκαηηθφηεηα θαη θαηάρξεζε 

νπζηψλ, παξακέιεζε θαη θαθνπνίεζεο ζε ρακειά επίπεδα γνληθνχ έιεγρνπ θαη 

ρακειφηεξν εηζφδεκα ησλ γνλέσλ θ.α. Ζ έλσζε κεηαμχ ηεο παξαβαηηθφηεηαο θαη ηεο 

απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθφ επεηδή θάπνηνο κε 

απηνθηνληθφ ηδεαζκφ είλαη πνιπ πην πηζαλφ λα δηαπξάμνπλ απηνθηνλία ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, αλ απηφο ή απηή είλαη επίζεο ρξεζηέο λαξθσηηθψλ θαη έρεη 

πξφζβαζε ζε έλα ππξνβφιν φπιν, θαη νη δπν παξάγνληεο είλαη πην θνηλή ζε 

παξαβάηεο ηνπ λφκνπ παξά ζε κε παξαβάηεο ( Brent& Bridge,2007) . 

    Παξαβαηηθφηεηα ζα κπνξνχζε, επίζεο λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν γηα ηελ απηνθηνλία, 

επεηδή έρεη απμεκέλεο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ απηνθηνληθή 

ζπκπεξηθνξά. Οη νινθιεξσκέλεο απηνθηνλίεο, εηδηθά ζηνπο λένπο απνηειεί έλα 

λνκηθφ θαη πεηζαξρηθφ πξφβιεκα. Έλαο άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο θίλδπλνπ ηφζν 

γηα ηελ παξαβαηηθφηεηα είλαη ε θαηάζιηςε. ε ζρέζε κε ηελ παξαβαηηθφηεηα νη νδνί 
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πξνο ηελ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη αιθνφι θαη ρξήζε νπζηψλ έρεη σο 

ζπλάξηεζε έρνληαο αληηκέησπνη κε αληηθνηλσληθνχο ζπλνκήιηθνπο θαίλεηαη 

πξνθαλέο θαη έρεη απνδερζεί πνιιέο θνξέο. Ζ θαθνπνίεζε, ηα αξλεηηθά γεγνλφηα ζηε 

δσήο ηνπο  πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νκάδα παξαβαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο δειαδή 

ζπκκεηνρή ζε έλα έγθιεκα, θαη δηαπξνζσπηθέο δπζθνιίεο κε ηνπο γνλείο, ηνπο 

ζπκκαζεηέο θαη θαζεγεηέο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο  θαζνξίδεη ζπκπηψκαηα  

θαηάζιηςεο. Φαίλεηαη φηη ε παξαβαηηθφηεηα είλαη πην ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηάζεηο 

απηνθηνληθνχ ηδεαζκνχ ( Brent& Bridge,2007.) 

   Οη ηζρπξέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ζρεδφλ ζαλαηεθφξν απηνηξαπκαηηζκφ θαη ηα  

δπζκελή γεγνλφηα ζηε δσήο ηνπο, είλαη έλα απφ ηα θχξηα δεηήκαηα ησλ έγθιεηζησλ. 

Ωζηφζν νη αλεπηζχκεηεο εκπεηξίεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο ελειηθίσζεο ήηαλ 

κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ κε ηελ πνην ζπρλή αηηία  απφ ηνπο θξαηνχκελνπο, ηδηαίηεξα 

πέλζνο, ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζεο θαη νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα. Τπήξμαλ  

πεξηπηψζεηο θξαηνχκελσλ πνπ δήισζαλ απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά  επεηδή 

ζξελνχζαλ ηελ απψιεηα ελφο αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ θαη κε ηελ ζθέςε ηεο  

επαλέλσζεο  κε ην πξφζσπν πνπ έρνπλ ράζεη. Δλψ έλα άιιν πνζνζηφ ησλ  

θξαηνχκελσλ εμήγεζε ε απηνθαηαζηξνθηθή ηνπο ζπκπεξηθνξάο νθεηιφηαλ ζε ζρέζε 

κε ππέζηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, θαζσο θαη ησλ ζπλαθψλ εηθφλσλ, αλάδξνκεο ζην 

παξειζφλ θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Σα ςπρνινγηθά ραξαθηεξίζηεθα θαη επηξξνέο 

παίδνπλ θάπνην ξφιν ζην λα νδήγεζε θάπνηνλ ζηελ απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά. 

πλήζσο άηνκα κε ρακειή απηνεθηίκεζε, ερζξφηεηα πξνο ηνπο άιινπο, 

παξνξκεηηθφηεηα, επηζεηηθφηεηα,  θαηάζιηςε θαη ζπκπηψκαηα ζνβαξήο απειπηζίαο ( 

Marzano, Hawton, Rivlin & Fazel, 2011). 

  To νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πνξεία ησλ παηδηψλ. ε 

κειέηε πνπ δηεμήρζε ζε ζσθξνληζηηθφ ίδξπκα γηα ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ 

ησλ θξαηνχκελσλ, νη γνλείο ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ ην ήκηζπ ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ 

ρσξηζκέλνη ή δηαδεπγκέλνη θαη ζε άιινπο ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηνπο γνλείο έρεη 

απνβηψζεη. Αληίζηνηρα, κφιηο θάησ απφ ην ήκηζπ κεγάισζε κε ηνπο γνλείο ηνπο, ελψ 

έλα κηθξφ πνζνζηφ  κε ηε κεηέξα ηνπο κφλν θαη ζηε θξνληίδα. Δπηπιένλ νη λεαξνί νη 

νπνίνη κεγάισζαλ κε ηνπο γνλείο ηνπο αλέθεξαλ νηη είραλ πεξάζεη ηνπιάρηζηνλ κηα 

δηαλνκή ζε έλα ζπίηη θξνληίδαο. Δλψ έλα κεγάιν πνζνζηφ πνπ έρνπλ ζηα ζπίηηα 

θξνληίδαο ήηαλ ζε ηξία ή πεξηζζφηεξα ζπίηηα, θαη φρη  ιηγφηεξνη απφ απηνχο είραλ 

δήζεη ππφ ηελ θξνληίδα γηα εθηά ρξφληα ή πεξηζζφηεξν.  Σν έλα  ηξίην ησλ 
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πεξηπηψζεσλ  νη αλήιηθνη αλάθεξαλ νηη ππήξμαλ πξνβιήκαηα κε ηα λαξθσηηθψλ. 

Πεξηζζφηεξνη απφ έλα πέκπην αλέθεξαλ νηη έλαο απφ ηνπο γνλείο είρε κηα 

πξνεγνχκελε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ( Greve, Enzmann& Hosser, 2001) . 

   πκθψλα κε ηνπο λένπο, ν θχξηνο ιφγνο γηα ηελ πξνθπιάθηζε νθεηιφηαλ ζε 

ζπάζηκν φξνπ ηεο εγγχεζεο ή παξέιεηπαλ ην λα εκθαληζηνχλ  ζην δηθαζηήξην. Μφλν 

ην έλα ηξίην δήισζε νηη θξαηήζεθαλ πξνθπιαθηζκέλνη ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ 

αδηθήκαηνο ή ν θίλδπλνο ππφηξνπεο. Σν έλα πέκπην ζε πξάμεηο πνπ δελ έρνπλ κφληκε 

θαηνηθία, επεηδή δελ κπνξνχζαλ λα αληέμνπλ νηθνλνκηθά ηελ εγγχεζε ή δεδνκέλνπ 

νηη αλέκελαλ ηελ ηνπνζέηεζε ζε έλα θέληξν απνηνμίλσζεο απφ θάξκαθα. Δπάισηεο 

δεη θαη ελαιιαθηηθέο ηεο θπιάθηζεο πξνθπιάθηζεο ( Freeman& Seymour, 2010). 

   Ζ ειηθία θαηά ηελ έλαξμε ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ απαζρφιεζεο ηεο θπιάθηζεο 

θπκαίλεηαη ζε έλα πςειφ βαζκφ κεηαμχ δεθαπέληε θαη είθνζη ελφο εηψλ. Δηζη κηα 

ζρεηηδφκελε κε ηελ ειηθία επαίζζεηε θάζε ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

απηνεθηίκεζε ή αληηκεηψπηζεο κπνξεί λα εμεγήζεη ζρεδφλ ηελ γεληθή ηάζε πνπ 

παξαηεξείηαη ζε απηέο ηηο ειηθίεο νκάδεο. Δπηπιένλ αξθεηέο κειέηεο δείρλνπλ νηη 

ηνπιάρηζηνλ ε αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζε θαη ε θαζπζηεξεκέλε εθεβεία είλαη 

κάιινλ γξακκηθή ζπκθψλα κε ηνλ Harter, McCarthy θαη Ζoge. Ζ αλαπηπμηαθή 

δπλακηθή ηεο αληηκεηψπηζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λεαληθήο θαη εθεβηθήο είλαη έλα 

ππφ δηεξεπλεκέλν δήηεκα ( φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Greve, Enzmann& Hosser, 2001) 

   Ζ δπζθνιία είλαη, θπζηθά νηη απηή ε παξάιιειε νκάδα δελ είλαη απιά δηαζέζηκν, 

επεηδή ε πνηλή θπιάθηζεο δελ δηαλέκεηαη ηπραία, αιιά κάιινλ  θαηαδηθάζηεθε 

ηδηαίηεξα ζε εθείλεο ηηο παξαβαηηθφηεηα ησλ λεαξψλ πνπ έρνπλ εθηεζεί εγθιεκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά επαλεηιεκκέλα ή ζνβαξά. Ωο εθ ηνχην νπνηαδήπνηε νκάδα 

παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξά ησλ λεαξψλ πνπ δελ θαηαδηθάζηεθαλ ζε θπιάθηζε πνπ 

δελ είλαη πξαγκαηηθά κηα παξάιιειε νκάδα. Αθφκε θαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ απηφ, ηα 

παξφληα απνηειέζκαηα δείρλνπλ ζαθψο νηη νη αλήιηθνη απηνεθηίκεζε δελ έρεη  

ζνβαξέο δεκίεο ή θαηαζηξάθεθαλ απφ ηε θπιάθηζε ηνπο. Με ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, 

νη επηδξάζεηο ηεο ε αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζε ζε έγθιεηζηνπο  έθεβνπο  γηα ηε 

κειινληηθή αλάπηπμε ηνπο εξεπλνχληαη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα αθφκε θαη αλ ε 

θπιάθηζε ήηαλ λα  επηθέξεη  κηα γεληθή απφζβεζεο ηεο απηνεθηίκεζε πνπ δελ 

ρξεηάδεηαη απαξαίηεηα λα είλαη αξλεηηθή γηα ην άηνκν θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ή 

θαιή λνκηθή ζπκπεξηθνξά κεηά ηελ απειεπζέξσζε (Greve, Enzmann& Hosser, 

2001).  
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    Οη λένη παξαβάηεο γίλνληαη πνην επάισηνη  ιφγσ ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ηελ έιιεηςε 

εμνηθείσζεο ηνπο  κε ην πεξηβάιινλ ησλ θπιάθσλ θαζσο θαη ηηο εκπεηξίεο ηεο δσήο 

ηνπο. Γηα ζρεδφλ έλα ηξίην, ήηαλ ε πξψηε θνξά ηνπο λα θξαηνχληαη ζε πνηληθή 

θξάηεζε. Πνιινί έρνπλ ήδε βηψζεη κηα ζεηξά απφ ηξσηά ζεκεία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ άιισλ, αιιά δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζε απηά. Κάπνηνη έρνπλ  

ηζηνξηθφ ηδξπκαηηθή θξνληίδα έλα ζηνπο έμη, ην πξφβιεκα ησλ άζηεγσλ πάλσ απφ 

έλα ζηνπο πέληε, ν ζάλαηνο ελφο γνλέα ή αδεξθφ ζρεδφλ κηα ζηηο ηέζζεξηο θαη 

γνληθφο δηαρσξηζκφο έλαο ζηνπο ηξεηο. πκθψλα κε άιιε εξεχλα ζρεηηθά κε ηα 

ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο πνπ βηψλνπλ νη λένη ζηελ επηκέιεηα ζπκθψλα κε ηνπο Gosden 

θαη ζπλ. θαη ηνπο  Otto- Salaj θαη ζπλ.  ζρεδφλ ην ήκηζπ ησλ λέσλ αλέθεξε νηη πξηλ 

απφ ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν θξάηεζεο, είραλ ιάβεη βνήζεηα γηα δπζθνιίεο φπσο 

επηζεηηθφηεηα, θαηάζιηςε ή δηαηαξαρή ηεο δηαγσγήο (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο 

Freeman& Seymour, 2010)  

   Πνιινί εμήγεζαλ νηη κεξηθέο θνξέο είραλ δπζθνιία ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπο θαη κηα ζηηο ηέζζεξηο αλάθεξαλ ηζηνξηθφ απηνηξαπκαηηζκνχ 

παξαδείγκαηνο νηη φιε ηελ ψξα είραλ ζθέςεηο απηνθηνλίαο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

νκνινγία ελφο δεθαεμάρξνλνπ, φπνπ ήηαλ πξνθπιαθηζκέλνο ηξηάληα έλα εκέξεο, 

νκνιφγεζε πσο πξνζπάζεζε λα θάλεη απφπεηξα απηνθηνλίαο θαη κηα θαη δπν θνξέο. 

Απηέο νη εππάζεηαο ηεο ξχζκηζεο ησλ θπιάθσλ ζπκθψλα κε ηνλ  Irwin θαη Cressey 

πξφηεηλαλ φηη ηα άηνκα πνπ κεηαθέξνληαη κε ηα δηθά ηνπο πξνζσπηθά πξνβιήκαηα 

ζην πεξηβάιινλ ηεο θξάηεζεο ( Freeman& Seymour, 2010).  

  Πξηλ ηελ εμέηαζε ε επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο θξάηεζεο θαη ξνπηίλα, ην 

αθφινπζν ηκήκα παξέρεη κηα ππφςε ηε θχζε ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ βηψλνπλ νη λένη 

πξνθπιαθηζκέλνη. Ζ αβεβαηφηεηα ηεο ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζέξηαο ηεο πξνθπιάθηζεο 

εκπεηξία πάλσ απφ νγδφληα ηνηο εθαηφ ησλ λέσλ επηζεκαλζεί αβεβαηφηεηα σο 

θπξίαξρν ζηνηρείν ηεο εκπεηξίαο ηνπο ζην εζσηεξηθφ.  Απφ απηά, ζρεδφλ ηα ηξία 

ηέηαξηα, δήισζε ηελ αβεβαηφηεηα ήηαλ ην ρεηξφηεξν λα ηεζεί ζε πξνζσξηλή 

θξάηεζε. Μφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ λέσλ πνπ αλέθεξαλ νηη δελ ήηαλ αλεζπρνχλ 

γηα ηελ αβεβαηφηεηα ηεο θαηάζηαζε ηνπο ( Freeman& Seymour, 2010).  

  Υαξαθηεξηζηηθή αλαθνξά απνηειεί ε πεξίπησζε ελφο αιινχ έθεβνπ ειηθίαο 

δεθαεθηά ρξφλνπ  πξνθπιαθηζκέλνο  δεθαηέζζεξηο εκέξεο φπνπ θαίλεηαη νηη δεη ζε 

κηα αβεβαηφηεηα θαη αξλεηηζκφο ιέγνληαο : « Θα κπνξνχζα αθφκα λα κε πάξεηε έμσ, 

δελ λνκίδσ νηη είκαη πξφθεηηαη λα είκαη εδψ γηα θαηξφ μέξεηο απηφλ ην ηξφπν γηα απην 
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είλαη εληάμεη , εγψ ζα πξέπεη πηζαλψο λα είλαη κέζα θαη έμσ». Παξά ηηο θάπνηεο 

κηθξέο εμαηξέζεηο, θάλεθε νηη γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ λέσλ αλζξψπσλ, ε 

αβεβαηφηεηα ήηαλ έλα αξλεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηελ εκπεηξία ηεο θπιαθήο ηνπο ( 

Freeman& Seymour, 2010).    

  Ο ρξφλνο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνπο έγθιεηζηνπο θαζσο δίλεη ηελ αβεβαηφηεηα 

θαη εξσηήκαηα γηα ην κέιινλ ηνπο. Καζσο  ε χπαξμε ζπλαηζζεκάησλ  απνγνήηεπζεο 

ή αθφκα θαη λα ζθνηψζνπλ ηελ ζησπή ηνπο ην νηη αληηιακβάλνληαη πιένλ ην ρξφλν 

νηη  αξγνπνξήζεη θαη πσο ν θαηξφο δελ πεξλάεη. Ο ρξφλνο είλαη πνιπ ζεκαληηθφ γηα 

εθείλνπο πνπ ζα δνπλ ην θσο ηεο εκέξαο κε ηελ επφκελε ηνπο ειεπζέξηαο ζηα ηξηάληα 

ηνπο, θαη νξηζκέλνη απφ ηνπο νπνίνπο ζα δνχλε αθφκε κεηά απφ απην, αλ φρη 

θαζφινπ. Φπζηθά αξθεηά αλ ν ρξφλνο είλαη απην πνπ θάλνπλ, ππάξρνπλ πνιιέο 

αλαθνξέο ζην ρξφλν ιήμεο ησλ θξαηνχκελσλ ( Mathew, 2012).  
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 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ :  Σα αηηία ποσ οδεγούλ ηοσς λέοσς ζε ασηοθαηαζηροθηθή 

ζσκπερηθορά.  

 3.1.   Οη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απηνθαηαζηξνθηθή  ζπκπεξηθνξά.   

   Σν λα θπιαθηζηεί θαλείο νδεγεί νξηζκέλα άηνκα λα απηνθηνλήζνπλ, ελψ άιινη 

θαίλεηαη λα ππνθέξνπλ απφ άγρνο. ε κηα εξεπλά εληνπίζηεθαλ ηξεηο νκάδεο λέσλ 

αλδξψλ θξαηνχκελσλ  πξνθπιαθηζκέλσλ, φπνπ  θαηαδηθάζηεθαλ θαη  εθηίλνπλ πνηλή 

ηζφβηαο θάζεηξμεο ε ζπρλφηεηα απηνθηνλίαο ήηαλ πςειή. Ζ απηνθηνλία πξνβιέπεηαη 

απφ κάιινλ δηάθνξνπο  ςήρσ-θνηλσληθνχο  παξάγνληεο ζπκθψλα κε ηνπο Buglass 

θαη Duffy (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Cooper& Berwick, 2001), γεγνλφο πνπ 

ππνδειψλεη φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ γηα απφπεηξα απηνθηνλίαο είλαη πνηνηηθά 

δηαθνξεηηθή απφ ηηο επηηπρεκέλεο απηνθηνλίεο. Έηζη είλαη πην πηζαλφ νη  νκάδεο πνπ 

έρνπλ απνπεηξαζεί λα απηνθηνλήζνπλ λα κελ ην θάλνπλ είλαη πην επηθίλδπλν λα 

απηνθηνλήζνπλ φζνπο πξαγκαηηθά είλαη ηθαλή λα ηα θαηαθέξλνπλ. Τπάξρεη φκσο θαη  

ν ηζρπξηζκφο νηη ε ζνβαξφηεηαο ηεο απηνθηνληθήο πξφζεζεο θέξεη ιίγν ή θακία 

ζρέζε κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο πξαγκαηηθήο πξνζπάζεηαο ζπκθψλα κε ηνλ Plutchik θαη 

Spencer ( φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Cooper& Berwick, 2001). 

    Κάπσο εθπιεθηηθά, ζρεδφλ ηίπνηα δελ είλαη γλσζηφ ζρεηηθά κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο θαηάζιηςεο, ηνπ άγρνπο  ή θαθή ςπρνινγηθή 

ιεηηνπξγία ζε θξαηνχκελνπο. ε εξεπλά φπνπ εμεηάζηεθαλ νη κεηαβιεηέο απηέο 

ρσξίζηεθαλ ζε  ηξεηο θχξηεο νκάδεο. Ζ πξψηε νκάδα πεξηιάκβαλε ηνλ ηξφπν δσήο 

έμσ απφ ηελ θπιαθή ηελ απαζρφιεζε, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηεο 

νηθνγελεηαθήο ηηο εκπεηξίεο ησλ κειψλ ηεο δσήο, ηεο νηθνγέλεηαο  ζηεο θπιαθή ε 

νπνία ζα κπνξνχζε εχινγα λα ζεσξεζεί νηη πξνθαινχλ δηάθνξεο ζηα επίπεδα ηεο 

θαηάζιηςεο, ηνπ άγρνπο, θιπ. Δίλαη πξαγκαηηθά  ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα ξίμεη θσο 

ζην γηαηί νξηζκέλα άηνκα δελ αληέρνπλ ηελ  δσή ζηε θπιαθή είλαη δχζθνιν λα 

αληέμνπλ ( Cooper& Berwick, 2001). 

    Ζ δεχηεξε νκάδα  αληαλαθιά ηνλ ηξφπν δσήο ζηε θπιαθή, δεκηνπξγψληαο θίιηεο, 

ηε ζσκαηηθή άζθεζε, εθκεηαιιεπφκελνη ηηο επθαηξίεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθήο 

θαηάξηηζεο ηνπο. Αλ δελ ππάξρνπλ απηά ζα ήηαλ επηθίλδπλν λα ππνζηεξηθηή ε  

αηηηφηεηα αλ ζρεηίδνληαη κε ηα επίπεδα ηεο θαηάζιηςεο ή ηνπ άγρνπο, θαζσο νη 

ζπκπεξηθνξέο κπνξεί λα επεξεαζηνχλ απφ απηέο ηηο κεηαβιεηέο. Τπάξρνπλ θαη  νη 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο γηα ηε δσή ζηηο θχιαθεο θαη ηε δηθή ηνπ αξλεηηθή 
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θάπνηνπ ζθέςεηο ηελ εθηίκεζε ηφζν ηνπ αξηζκνχ ησλ πηπρψλ ηεο δσήο ζηηο θχιαθεο 

π.ρ. ν ππεξπιεζπζκφο, εθθνβηζκφο, ε έιιεηςε ζθνπνχ ζηε δσή, αίζζεκα έλνρεο ή 

ηχςεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο είλαη δχζθνιν γηα ην άηνκν λα αζρνιεζεί κε θαη ε 

ζνβαξφηεηα ηνπ θαζελφο απφ απηά ηα πξνβιήκαηα. ( Cooper& Berwick, 2001). 

  Έλαο θξαηνχκελνο επεξεάδεηαη ςπρνινγηθά φζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ησλ 

επηζθέςεσλ απφ ζπγγελείο θαη ηνπνζεηήζεηο ζε πεηζαξρηθφ θειί, πεξαηηέξσ εξγαζίεο 

φπνπ δηεμάγνληαη θαη απφ ςπρνινγηθή άπνςε ε εμέηαζε ησλ επηπηψζεσλ  ηεο 

ζσκαηηθήο θαη θνηλσληθήο απνκφλσζεο. Με απνηέιεζκα δελ αμηνινγεί ηελ 

αλεμάξηεηε ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε  θίλδπλνπ παξάγνληα ζε πνζνζηά απηνθηνληψλ, 

φπνπ απηνί νη  παξάγνληεο λα είλαη ζπρλά αιιειέλδεηνη ( Duthé, Hazard, Kensey & 

Pan Ké Show, 2013). 

 Ζ παξακνλή ζε έλα πεηζαξρηθφ θειί ζεκαίλεη θπζηθή απνκφλσζε, αιιά θπξίσο 

αθνξά ηνπο θξαηνχκελνπο πνπ έρνπλ εκπιαθεί ζε δηαηαξαρέο ησλ θπιάθσλ, ε νπνία 

ζπλίζηαηαη σο κηα  πηζαλή αηηία  αλαθνξηθά κε ηηο  δπζθνιίεο ζηελ πξνζαξκνγή ζην 

πεξηβάιινλ ησλ θπιάθσλ. Απηέο νη δπζθνιίεο είλαη πηζαλφ πεξηζζφηεξν ζπρλή 

κεηαμχ ησλ θξαηνχκελσλ πνπ πάζρνπλ απφ ςπρηθέο δηαηαξαρέο. Ζ απνπζία νη 

πξφζθαηεο επηζθέςεηο απφ ζπγγελείο θαη θίινπο ζπλδέεηαη ζηελά κε πςειφηεξν 

θίλδπλν απηνθηνλίαο κηα επηβεβαηψζεηο πνπ έρεη παξαηεξεζεί ζηελ Αγγιία. Απην ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο παξάγνληαο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. 

ηε ςπρηθή πγεηά νη δηαηαξαρέο ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θνηλσληθή 

απνκφλσζε θαζσο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ζε πεηζαξρηθφ θειί είλαη πηζαλφ ηα άηνκα κε 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο είλαη πηζαλφο λα ιακβάλνπλ ιηγφηεξεο επηζθέςεηο απφ ζπγγελείο 

ή θίινπο  απφ ηνπο άιινπο ( Duthé, Hazard, Kensey & Pan Ké Show, 2013). 

  Δξεπλεηηθά επξήκαηα φπνπ εμεγνχλ ηελ αηηηνινγία ηεο απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο 

κε ηνλ νπνίν ν θίλδπλνο εμαξηάηαη απφ ηελ αζξνηζηηθή έθζεζε ζε θνηλσληθέο, 

πεξηβαιινληηθέο, ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηδηαίηεξα ηεο απειπηζίαο θαη ηεο ρακειήο 

απηνεθηίκεζε, ζπκθψλα κε ηνλ Heeringen, Hawton θαη Williams (φπσο αλαθέξεηαη 

ζην Marzano, Hawton, Rivlin & Fazel, 2011 ). Καζσο θαη  ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη ηηο 

θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο γηα παξάδεηγκα ηα πξφζθαηεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, 

θνηλσληθή απνκφλσζε θαη ζεζκηθή εθθνβηζκνχ έρνπλ επηζεκαλζεί ζπκθψλα κε ηνπο 

Blaauw, Winkel, &Kerkhof, Leese, Thomas, & Snow, Rojas & Stenberg,Shiner, 

Scourfield, Fincham, & Langer (φπσο αλαθέξεηαη ζην Marzano, Hawton, Rivlin & 

Fazel, 2011).Μεξηθνί εξεπλεηέο έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη ελψ ε θπιάθηζε ελδερνκέλσο 
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πξνζθέξεη κηα αλάπαπια απφ βίαηεο ζρέζεηο, θαηάρξεζεο νπζηψλ θαη ηεο θηψρεηαο, 

κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα αγρσηηθφ ή αθφκα θαη ελ λένπ νπζηψλ θαη ηεο θηψρεηαο. 

Δπίζεο, κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα αγρσηηθφ ή αθφκα θαη εθ λένπ ηξαχκαηα γηα ηηο 

γπλαίθεο, δηφηη ε ζηέξεζε ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηελ απηνλνκία, θαη ηνπο θφβνπο 

εθθνβηζκνχ θαη ηηο βίαο κπνξεί λα ζπκίδεη θαηαρξεζηηθέο θαηαζηάζεηο ζπκθψλα κε 

ηνλ Carlen ( φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Marzano, Hawton, Rivlin & Fazel, 2011) 

  Οη αλήιηθνη παξαβάηεο δελ έξρνληαη κφλν αληηκέησπνη κε ζέκαηα 

απηνθαηαζηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηα ζσθξνλίζηεθα ηδξχκαηα  αιιά έξρνληαη θαη 

αληηκέησπνη κε ην θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ φπνπ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ  πνηθίια 

πξνβιήκαηα. ε κηα κειέηε  εμεηαζηηθέ ην ζέκα ηνπ εθθνβηζκνχ, φπνπ ζπκκεηείραλ  

102 αλήιηθνη παξαβάηεο ειηθίαο 15-17 εηψλ θαη 100 λένη ειηθίαο 18 -21 εηψλ φπνπ 

είρε ζθνπφ ζηελ δηεξεχλεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ζπκπεξηθνξέο ελδεηθηηθέο θαη 

άκεζεο, έκκεζεο κε ηνλ  θαηαλαγθαζηηθφ εθθνβηζκνχ. ηελ εξεπλά είρε  

θαηαρσξεζεί  ζε ηέζζεξηο θαηεγφξηεο  θαζαξφο ληαήο , θαζαξφ ζχκα, ληαήο/ ζχκα 

θαη κε ζπκκεηέρνληεο δειαδή πνπ δελ αλάθεξαλ θακία ζπκπεξηθνξά νχηε ληαήο νχηε 

ζχκα. Οη λεαξνί αλάθεξαλ ηε δηάπξαμε θαη ηελ βηψλνπλ πεξηζζφηεξν σο επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά απφ ηνπο λένπο παξαβάηεο. Αγλά ζχκαηα θαη ληαήο/ ζχκαηα αλέθεξαλ 

πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ζσκαηηθά πξνβιήκαηα, ζνβαξή 

θαηάζιηςε, άγρνο θαη αυπλία, ζε ζχγθξηζε κε θαζαξή θνβεξίδεη θαη εθείλσλ πνπ δελ 

εκπιέθνληαη. Οη δξάζηεο ή ηα ζχκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ πην ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα 

θαη αγλά ζχκαηα πεξηζζφηεξε θνηλσληθή δπζιεηηνπξγία. Σα ςπρνινγηθά πξνθίι 

πγείαο ησλ θαζαξψλ θνβεξίδεη θαη εθείλσλ πνπ δελ ζπκκεηείραλ ήηαλ ζε γεληθέο 

γξακκέο παξφκνην ( Ireland,2005). 

    Καζσο  ε έθηαζε ηνπ εθθνβηζκνχ κεηαμχ ζηνπο έγθιεηζηνπο έθεβνπο ηείλεη επίζεο 

λα είλαη πςειφηεξν απφ απην πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο θπιαθηζκέλνπο ελήιηθεο ζε κηα 

άιιε κειέηε, ην 70% ησλ λεαξψλ παξαβαηψλ αλαθεξφκελεο ελδεηθηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο, εθθνβίδεη αιιά παηδία, ζε ζχγθξηζε κε ην 52% ησλ ελήιηθσλ 

παξαβαηψλ. Οη δηάθνξεο κεηαμχ θπιαθηζκέλνπο ηνπο ελήιηθεο θαη λεαξνχο  

παξαβάηεο ζεκεηψζεθε θαη ζην είδνο ηεο επηζεηηθήο ζηξαηεγηθήο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε. Οη λεαξνί παξαβάηεο ειηθίαο 18-21 ρξφλσλ, γηα παξάδεηγκα είλαη 

πην πηζαλφ απφ φηη νη ελήιηθεο λα αλαθέξνπλ δηαπξάηηνπλ ςπρνινγηθή, ιεθηηθή θαη 

ζσκαηηθή επηζεηηθφηεηα. ε ζχγθξηζε κε ηνπο ελήιηθεο, νη λεαξνί παξαβάηεο 

δείρλνπλ, επίζεο κηα πξνηίκεζε γηα ηελ άκεζε επηζεηηθέο ζηξαηεγηθέο ζε ζρέζε κε 
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ηηο  έκκεζεο ζηξαηεγηθέο. Ζ εξεπλά γχξσ απφ ηνλ εθθνβηζκφ πνπ εκθαλίδεηαη κεηαμχ 

ησλ αλήιηθσλ παξαβαηψλ ειηθίαο 14-17 εηψλ είλαη αθφκα πην ζπάληεο, κφλν ηέζζεξηο 

κειέηεο  έρνπλ δηεμαρζεί γηα ηνπο λένπο ( Ireland,2005). 

  ρεηηθά κε δηαζέζηκα επξήκαηα κε ηηο αιιαγέο ζηελ απηνεθηίκεζε ζηνηρεία 

αλαθέξνληαη ζε ελήιηθεο θπιαθηζκέλνπο. Τπάξρνπλ ειάρηζηεο δηαζέζηκεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα λεαξά άηνκα θαη έθεβνπο ζηε θπιαθή. Σα δεηήκαηα ηεο 

αληηκεηψπηζεο θαη ηεο απηνξξχζκηζεο είλαη βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ λεαληθή 

αλάπηπμε. Σα αζαθή ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ απνκείσζε ηεο απηνεθηίκεζε 

ζηε θπιάθηζε ππνδειψλνπλ φηη ε επίπησζε απηή κεηξηάζηεθε απφ αηνκηθέο 

δηάθνξεο ζηελ αληηκεηψπηζε κε απεηιεηηθέο ζπλζήθεο ή ηα γεγνλφηα είλαη 

ζεκειησδψο αιιεινεμαξηψκελεο δηεξγαζίεο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Οη θαηαζηάζεηο ή 

ηα γεγνλφηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη είλαη ζπρλά κηα απεηιή, κε ηελ  επξεία 

έλλνηα ηεο ιέμεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ( Greve, Enzmann& Hosser, 2001).  

  Ο ηζρπξηζκφο φηη ε απηνεθηίκεζε ηνπ αηφκνπ είλαη ελεξγά ζηαζεξνπνηεζεί θαη λα 

βειηησζεί θαηά ηηο απεηιεηηθέο εκπεηξίεο απφ αξθεηέο παξεγνξεηηθή θαη 

αληηκεηψπηζεο ησλ δηαδηθαζηψλ είλαη έλα απφ ηηο  ιίγεο αδηακθηζβήηεηνο 

απνηειέζκαηα ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο ζπκθψλα κε ηνλ Blaine & Crocker, Leary 

& Baumeister, Schütz ( φπσο αλαθέξεηαη Greve, Enzmann& Hosser, 2001). Σν θιεηδί 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε είλαη ε δηαηήξεζε ησλ ζηφρσλ γηα ηελ ηθαλφηεηα λα δξάζεη, 

δηαζθαιίδνληαο ηελ αίζζεζε ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο θαη ηεο επίηεπμεο ηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο , νπζηαζηηθά εμαξηάηαη απφ ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ εαπηφ ηνπ θαη 

ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ αηφκνπ. Οη δηαδηθαζίεο ηνπ εαπηνχ ζηελ επεμήγεζε ησλ 

επηκέξνπο ειαζηηθφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ ζηηο δπζκελείο ζπλζήθεο, ηηο απεηιέο θαη 

ζηηο πξνθιήζεηο ζπκθψλα κε ηνλ Brandtstädter θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπο (φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Greve, Enzmann& Hosser, 2001). Ωζηφζν, ηα δπν ζέκαηα ηνπ 

εαπηνχ θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ζπάληα έρνπλ ζπδεηεζεί ζην ζεκείν απην νη 

παξαβαηηθνί έθεβνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί έρνπλ ζε θάζε πεξίπησζε απέηπραλ λα 

αληηκεησπίζνπλ κε επηηπρία ζπγθεθξηκέλα ηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο αλαπηπμηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ( Greve, Enzmann& Hosser, 2001).  

   ε  πξνεγνχκελεο έξεπλεο γηα ηελ ρακειή απηνεθηίκεζε είλαη έλαο ζεκαληηθφο  

παξάγνληαο θίλδπλνπ γηα ηελ βία ζπκθψλα κε ηνλ Rosenberg (φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Greve, Enzmann& Hosser, 2001). Ζ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε Kaplan (φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Greve, Enzmann& Hosser, 2001) ηζρπξίδεηαη φηη ην πξφζσπν ηνπ 
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νπνίνπ ε απηνεθηίκεζε απεηιείηαη ζε ζπκβαηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο θαη 

πεξηβάιινληα θαη είλαη ελ ηνχηνπ ρακειή, ην άηνκν αλαδεηά ηελ  απφθιηζε απφ ηνπο 

ζπλνκήιηθνπο ηνπ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα ηεο δηθή ηνπο 

παξαβαηηθφηεηα. (Greve, Enzmann& Hosser, 2001)  

   Έλαο άιινο παξάγνληαο φπνπ νδεγνχλ ηνπο λένπο ζε απειπηζία είλαη  ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ βηψλνπλ ζπκθψλα κε κειέηε  ζε ζσθξνληζηηθφ 

ίδξπκα ζηελ Ηξιαλδία φπνπ ζπκκεηέρνληεο ήηαλ  λένη ειηθίαο δεθαέμη σο εηθνζηέλα. 

Τπνζηεξίδνληαο νηη απηή ε εκπεηξία ηεο αβεβαηφηεηαο είλαη έλα ζεκαληηθφ 

θαηλφκελν, δεδνκέλνπ νηη κπνξεί λα κεηψζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ 

ηφζν θαηά ηελ θξάηεζε ηνπο θαη λα πξνρσξήζνπλ κεηά ηελ απειεπζέξσζε. Ωζηφζν, 

φινη νη θξαηνχκελνη αληηκεησπίδνπλ ηηο πξνθιήζεηο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ζηξεζνγνλνπο παξαγφλησλ ζηε θπιαθή, φπσο, έιιεηςε ειεπζέξηαο, απνκάθξπλζε 

απφ ηελ θαλνληθή θνηλσληθφ δίθηπν θάπνηνπ, ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ αλαζθάιεηα, 

θαζσο θαη ε αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ αθξηβήο εκεξνκελία ηεο απειεπζέξσζεο 

ζπκθψλα κε ηνπο Syke, Zmble θαη Porporino (φπσο αλαθέξεηαη ζην Freeman& 

Seymour, 2010 ). Δθείλνη γηα ηελ πξνθπιάθηζε φκσο αληηκεησπίδνπλ ην πξνζζεηφ 

πξφβιεκα ηεο αβεβαηφηεηαο ηφζν γηα ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο θαη ε έθβαζε ηεο 

ππφζεζε ηνπο ζπκθψλα κε ηνπο Hervey, Lindquist. ( Freeman& Seymour, 2010)  

   Οη επηπηψζεηο ηεο αβεβαηφηεηαο γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηα άηνκα θπξίσο ζηα  

ζπλαηζζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αβεβαηφηεηα ηείλνπλ λα είλαη αξλεηηθά, φηαλ 

απηά πξνθχςνπλ ζε επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο, απεηιψληαο ή θνβηζκέλνη πεξηζηάζεηο 

ζπκθψλα κε ην Brashers. Καηά ζπλέπεηα, πξνθχπηεη νηη νη ζεηηθέο αληηιήςεηο ηεο 

αβεβαηφηεηαο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ κεηαμχ ησλ θξαηνχκελσλ ιφγσ ηνπ 

πεξηνξηζηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο, πνπ ζπρλά ραξαθηεξίδεηαη απφ 

έιιεηςε απηνλνκίαο θαη επθαηξίεο γηα δεκηνπξγηθφηεηα ζπκθψλα κε ηνπο Liebling 

θαη Sykes ( φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Freeman& Seymour, 2010) 

    Ζ εκπεηξία ηεο αβεβαηφηεηαο θαίλνληαλ λα έρεη κηα ζεηξά απφ αξλεηηθέο 

ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο γηα απηά, θαη θπξίσο ην ζηξεο θαη ην άγρνο. πκθψλα κε ηελ 

αλαθνξά ελφο δεθαελληά ρξφλνπ φπνπ ήηαλ πξνθπιαθηζκέλνο ελελήληα εκέξεο 

αλαθέξεη ζε ζπλέληεπμε ηνπ, νηη  είλαη πνιπ δχζθνιν, αλεζπρεί ζπλερψο γηα ην ηη 

κπνξεί λα ηνπ ζπκβεί.  Δίλαη  πάληα αλήζπρνο  γηα ην ηη πξφθεηηαη ζπκβεί  φηαλ 

απνθπιαθηζζεί. Αλέθεξε νηη πξηλ δελ έπαηξλε θάπνηα θαξκαθεπηηθή αγσγή ελψ ησξα 
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ν ςπρίαηξνο ηνπ ρνξεγεί αληηθαηαζιηπηηθά θαη ππλσηηθά ράπηα (Freeman& Seymour, 

2010). 

  Ζ ζεκαζία ηεο αβεβαηφηεηαο ραξαθηεξίδεηαη ηδηαίηεξα ζην πεξηβάιινλ θξάηεζεο 

πξνθπιάθηζεο, έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη κεηψλεη ηεο ηθαλφηεηαο ελφο αηφκνπ λα 

αληηκεησπίζεη απηέο ηηο ζπλζήθεο ζπκθψλα κε ηνλ Lazarus θαη Folkman 

9εκεξνκεληα). Κπξίσο, ε ηθαλφηεηα λα αληηκεησπίζεη απηφ, θαζνξίδεη πνζν καθξηά 

έλα άηνκν κπνξεί λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο ηεο θπιάθηζεο 

ζπκθψλα κε ηνπο Garver et. al θαη ηνλ Liebling (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Freeman & 

Seymour, 2010). Έηζη, ε εκπεηξία ηεο αβεβαηφηεηαο νδεγεί ζε αξλεηηθέο ςπρνινγηθέο 

επηπηψζεηο. Οη ζηξαηεγηθέο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ αβεβαηφηεηα πνπ έρνπλ 

αληηκεησπηζηεί ζε άιινπο θιάδνπο ζπκθψλα κε ηνπο Janis, Mantler θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Freeman & Seymour, 2010). Μεξηθνί έρνπλ 

πηνζεηεζεί ζε δηεζλείο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο βέιηηζηεο πξαθηηθήο γηα ηε ζεξαπεηα 

ζηνπο λένπο πνπ ζηεξνχληαη ηεο ειεπζέξηαο ( Freeman& Seymour, 2010). 

  ε κηα ζπγθξηηηθή θπιαθή βαζίδεηαη ζηελ κειέηε ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ λεαξνί 

άλδξεο νη νπνίνη είραλ απνπεηξαζεί λα απηνθηνλήζνπλ θαη εθείλσλ πνπ δελ είραλ, 

δηαπηζηψζεθε νηη φζνη αζρνινχληαη κε πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ 

επθνιφηεξν λα αληηκεησπίζνπλ ηελ πιήμε θαη ηελ απνκφλσζε ηνπ λα πεξηνξίδεηαη. Ζ 

κειέηε θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα νηη ε αδξάλεηα κπνξεί λα πεξηπιέμεη ηηο δπζθνιίεο 

ζηελ αληηκεηψπηζε ζπκθψλα κε ηνλ Liebling (φπσο αλαθέξεηαη ζην Freeman& 

Seymour, 2010). Δπηπιένλ, νη θξαηνχκελνη ζπρλά ζηεξίδνληαη ζηελ θνηλσληθή 

ππνζηήξημε απφ ηνπο άιινπο θξαηνχκελνπο λα ηνπο βνεζήζνπλ θαη λα 

αληεπεμέιζνπλ ζην πεξηβάιινλ ηεο θπιαθήο πκθψλα Jamienson, Grounds θαη Van 

Harreveld ( Freeman& Seymour, 2010). 

  Πξάγκαηη νη ζπλζήθεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ λεαξψλ θξαηνχκελσλ  επηδεηλψλεη  

ηελ αίζζεζε ηεο αβεβαηφηεηαο. Οη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κε 

ηελ εκπεηξία ησλ λέσλ ππφ θξάηεζε πξνθπιάθηζεο, εζηηάδνληαο ζε ηξεηο πηπρέο ηεο 

ζηέξεζε ηεο ειεπζέξηαο, ε εκπεηξία πξνθπιάθηζεο, νη δξαζηεξηφηεηεο, ηηο ζρέζεηο 

θαη ηελ πξνζσπηθή αζθάιεηα ζηε θπιαθή θαη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο. Οη πεξηζζφηεξνη πξνθπιαθηζκέλνη πεξλάλε  έσο θαη δεθανρηψ ψξεο 

ηελ εκέξα ζηα θειηά ηνπο. Παξέρεηαη πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο γηα κηα δνκεκέλε 

δξαζηεξηφηεηα. Όηαλ νη δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ δηαζέζηκεο , νη λένη εμήγεζαλ νηη δελ 

είραλ  πάληα πξφζβαζε ζε απηά, ιφγσ ηνπ θαζεζηψηνο πξνθπιάθηζεο ηνπο. Καηά 
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ζπλέπεηα, ιίγνη αζρνινχληαη ζε εξγαζία, ε νπνία δεκηνχξγεζε κηα αληίιεςε κεηαμχ 

κεξηθψλ πνπ δελ ηνπο επηηξεπφηαλ  λα εξγαζηνχλ. Οη λένη αλαγλσξίδνπλ ην 

απξφβιεπην ζηεο θαηάζηαζεο ηνπο θαη ήηαλ επφκελν λα είλαη  απξφζπκνη λα ιάβνπλ 

κέξνο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπιέθνληαη κηα καθξνπξφζεζκνη επέλδπζε ρξφλνπ θαη 

πξνζπάζεηαο ηνπο ( Freeman& Seymour, 2010). 

    Ζ απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά νδεγείηαη απφ αλεζπρίεο γχξσ απφ ηηο δνθηκέο, 

ηεο θαηαδίθεο, θαζψο θαη ηηο κεηαθνξέο ησλ θπιάθσλ άξλεζεο θάξκαθσλ ή κηα 

επίζθεςε, ζηεξείηαη απφ πεξηζπαζκνχο ελψ ζην θειί. Δπηπξφζζεηνη παξάγνληεο ή 

άιινη παξάγνληεο θξαηνχκελνη δήισζαλ νηη ζπλέιαβαλ, αιιά φρη θαηά αλάγθελ 

πξνθάιεζαλ  ηελ ζρεδφλ ζαλαηεθφξα πξάμεη ηνπο, είηε ηα ζπκπηψκαηα απφ ηα  

θάξκαθα ή δηαθνπήο ηνπ θάξκαθνπ, ε λνζηαιγία ηεο  νηθνγέλεηα ηνπο  θαη ησλ  

θίισλ ηνπο  έμσ απφ ηελ θπιαθή. Ννηψζνπλ αλαζηαησκέλνη κεηά απφ κηα επίζθεςε 

θαη  απνγνεηεχζεη, φπνπ  αλαγθάδνληαη λα δηαθφςνπλ ηελ παξνρή ζπκβνιψλ ιφγσ 

ηνπ νηη κεηαθέξνληαη ζε άιιε θπιαθή. Άιινη κίιεζαλ γηα ηελ εμεχξεζε θπιάθηζε 

φπνπ είλαη δχζθνιν, επεηδή είλαη ζχκαηα  εθθνβηζκνχ θαη εθηηζνληαη  ζε βίαηνπο 

παξαβάηεο, απξφθιεησλ κλεκψλ ηεο δηθήο ηνπο θαηάρξεζε θαη ιφγσ δπζθνιηψλ 

ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζηε θπιαθή ρσξίο θάξκαθα ή αιθνφι ή ρσξίο λα 

ππάξρνπλ θάπνηεο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ( Marzano, Hawton, Rivlin & Fazel, 

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                        34 

3.2. Ζ ζρέζε ηεο αυπλίαο κε ηνλ απηνθηνληθφ ηδεαζκφ  

 

   πκθψλα κε ηνλ Elger (φπσο αλαθέξεηαη ζην Carli, Roy & et al, 2011 )  πέξα απφ 

ηελ απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά ησλ θξαηνχκελσλ ππάξρεη θαη ην θαηλφκελν ηεο 

αυπλίαο σο ε πην ζπρλή αηηία ζηελ νπνία δηακεζνιαβνχλ νη ηαηξηθέο ππεξεζίεο ησλ 

ζσθξνληζηηθψλ ηδξπκάησλ. Έγηλε κηα αλάιπζε ησλ θξαηνχκελσλ φπνπ 

αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα αυπλίαο, φπνπ δηαπηζηψζεθε νηη ε αυπλία δελ ήηαλ έλα 

κεηαβαηηθφ ζηάδην πξνζαξκνγήο ζηελ θπιαθή αιιά έλα ρξφλην πξφβιεκα πνπ έρεη 

δηάξθεηα πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο εβδνκάδεο θαη νηη έλα πςειφ πνζνζηφ ησλ 

θξαηνχκελσλ πνπ έρνπλ αυπλίεο θαη ζηνπο θξαηνχκελνπο πνπ δελ αληηκεησπίδνπλ 

απην ην πξφβιεκα είραλ ηζηνξηθφ κε ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο. Καζψο κεηαμχ ησλ 

θξαηνχκελσλ  κε απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά αλαθέξνπλ ζπρλά δεηήκαηα κε 

ηνλ χπλν ηνπο, θαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο αυπλία 

έρνπλ ζπδεηεζεί ζπκθψλα κε ηνπο Singareddy θαη Balon. Γηα παξάδεηγκα ζπκθψλα 

κε ηνπο Fawcett, et al.( φπσο αλαθέξεηαη ζην Carli, Roy & et al, 2011) αλαθέξζεθαλ 

νηη ε αυπλία κπνξεί λα είλαη έλα παξάγνληαο βξαρππξφζεζκνπ θίλδπλνπ γηα 

απηνθηνλία θαη θαηάζιηςε  ( Carli, Roy & et al, 2011).  

    πκπηψκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ είλαη νη εθηάιηεο φπνπ ζπλδένληαη κε ηνλ 

απηνθηνληθφ ηδεαζκφ ζπκθψλα κε ηνπο Agargun θαη ζπλεξγαηψλ ηνπ. Σα 

απνηέιεζκα ηεο αυπλία είλαη έλα ζπρλφ πξφβιεκα κεηαμχ χπλνπ θαη απηνθηνληθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ θξαηνχκελσλ. Έηζη έγηλε κηα κειέηε  ζε έλα δείγκα θξαηνχκελσλ 

ζηελ Ηηαιία ζην ζσθξνληζηηθφ ίδξπκα Abruse-Molise  γηα ηελ ζρέζε ηεο αυπλία θαη 

ηεο απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο, θαη θαζσο πνηνη άιινη ςπρνπαζνινγηθνί 

παξάγνληεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ απηή ηε ζρέζε ( Carli, Roy & et al, 2011).  

   Τπάξρεη κηα ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ πξνβιεκάησλ αυπλίαο θαη απηνθηνληθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ θξαηνχκελσλ θαη κάιηζηα απνδείρζεθε φηη νη θξαηνχκελνη πνπ 

είραλ ζην ηζηνξηθφ ηνπο απφπεηξεο απηνθηνλίαο βξέζεθε λα αληηκεησπίδνπλ 

ζπρλφηεξα  πξνβιήκαηα  αυπλίαο. Καζψο θαίλεηε πσο ε αυπλία είλαη έλα θνηλφ 

ζχκπησκα γηα πνιιέο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο. Ρφιν παίδεη ζηηο αυπλίεο θαη ην 

παηδηθφ ηξαχκα φπνπ νη  θξαηνχκελνη  είραλ κεγαιχηεξν  πνζνζηφ αυπληψλ θαη 

θπξίσο θξαηνχκελνη πνπ είραλ ζην ηζηνξηθφ ηνπο ήηαλ ζχκαηα παηδηθήο θαθνπνίεζεο 

φπνπ ζπζρεηίδεηε θαη κε ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο ζπκθψλα κε ηνπο Driessen θαη et al. 

(φπσο αλαθέξεηαη ζην Carli,Roy& et al, 2011 ) Δπίζεο, ζηνπο θξαηνχκελνπο βξέζεθε 
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ζεκαληηθά πνζνζηά ζπκνχ θαη νξγήο λα ζρεηίδνληαη κε πξνβιήκαηα χπλνπ φπσο θαη 

ε παξνξκεηηθή επηζεηηθφηεηα. ε ζρέζε κε έθεβνπο θπιαθηζκέλνπο ππήξμαλ 

ζηνηρεία παξνξκεηηθφηεηα θαη επηζεηηθφηεηα ζηα πνζνζηά αυπλίαο ηνπο. ην δείγκα 

ε ζπζρέηηζε ηεο αυπλίαο κε ηελ επηζεηηθφηεηα έρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ σο πςειφ 

πνζνζηφ ησλ θξαηνχκελσλ έρεη δηαγλσζηεί κε παξνξκεηηθή επηζεηηθφηεηα φπνπ είλαη 

έλαο παξάγνληαο γηα απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά, ζπκθψλα κε ηνπο Mann θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ ( Carli, Roy & et al, 2011).   

  Δπίζεο ε αυπλία βξέζεθε νηη νη ρξεζηέο νπζηψλ αλαθέξζεθαλ ζε ιηγφηεξα 

πξνβιήκαηα χπλνπ απφ νηη άιινη θξαηνχκελνη. Οη ηνμηθνκαλείο ζηε θπιαθή έρνπλ 

πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε αιθνφι θαη παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ, θαη εηζη είλαη ζε 

χθεζε. Δπίζεο έρνπλ θαιχηεξε πξφζβαζε ζε πφξνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηελ 

θπιαθή. Ωο πξφιεςε ησλ απηνθηνληψλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηνλ έιεγρν ζηα 

ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα, εηζη ψζηε λα ππάξρεη παξαθνινχζεζε ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ 

χπλνπ ψζηε λα γίλεηε ζσζηή αληηκεηψπηζε ζηνπο θξαηνχκελνπο νη νπνίνη κπνξεί λα 

έρνπλ απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά ( Carli, Roy & et al, 2011).   

   Όζνλ αθνξά ηνλ χπλν, ζε κηα κειέηε  φπνπ κειέηεζε ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ 

πξνβιεκάησλ χπλνπ θαη ηελ επηζεηηθφηεηα ζπκφο, θαη παξνξκεηηθφηεηα ζε έλα 

δείγκα κε αλήιηθνπο παξαβάηεο. Έιαβαλ κέξνο 184 δξάζηεο ζηνπο νπνίνπο ε 104 

ήηαλ λένη φπνπ κέζνο φξνο ειηθίαο ηνπο ήηαλ 19 εηψλ θαη 80 αλήιηθνη κε κέζν φξνο 

16 εηψλ. Όπνπ ζπκπιεξψζαλ έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ δηεξεπλά πξνβιήκαηα χπλνπ, 

θαη κέηξα αμηνιφγεζεο βξέζεθε λα ήηαλ ε επηζεηηθφηεηα, ν ζπκφο θαη ε 

παξνξκεηηθφηεηα. ηα απνηειέζκαηα δε βξέζεθα ηδηαίηεξεο δηάθνξεο ζηνπο λένπο 

παξαβάηεο κε ηνπο αλήιηθνπο ( Ireland& Culpin, 2006).  

  Ζ πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα ησλ δπν κε ηαρεία ησλ καηηψλ NREM θαη ηελ ηαρεία 

θίλεζε ησλ καηηψλ REM έρνπλ επεξεαζζεί απφ κεηαβιεηέο φπσο νη νπζίεο πνπ  

ρξεζηκνπνηνχλ νη θξαηνχκελνη, ζηξεο, θαηάζιηςε , θαη θαξδηαθή λφζν. Ζ δηάξθεηα 

ηνπ χπλνπ έρεη επίζεο βξεζεί λα ζρεηίδεηαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, κηα άιιε ζπζρέηηζε πνπ δηαπηζηψζεθε είλαη κεηαμχ χπλνπ θαη 

πξνζσπηθφηεηα δηαρσξηζηηθψλ. Πξνβιήκαηα χπλνπ εληνπίζηεθαλ ζε άηνκα κε  

αληηθνηλσληθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο, ηφζν εθ ησλ νπνησλ έρνπλ δηαγλσζηηθά 

θξηηήξηα, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ πξνβιεκάησλ ζε παξνξκεηηθφηεηα, 

επηζεηηθφηεηα θαη ζπκφ ( Ireland& Culpin, 2006). 
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     Ζ εξεπλά είρε σζηφζν ζπκππθλψζεθε ζε ελήιηθεο κε ήηαλ πεξηνξηζκέλε φζνλ 

αθνξά ηνπο έθεβνπο. Αλ θαη είλαη γεληθά απνδεθηφ νηη νη δπζθνιίεο ζηνλ χπλν 

απμάλνληαη κε ηελ ειηθία, ε είλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί ε πνηφηεηα θαη ε 

πνζφηεηα ηνπ χπλνπ κεηαμχ ησλ έθεβσλ ηνπ πιεζπζκνχ δελ κπνξεί λα αγλνεζεί 

ιφγσ ηεο ζεκαζίαο ηνπ χπλνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο. Ο επηπνιαζκφο ηεο αυπλίαο θαη 

ππέξ αυπλία θέξεηαη λα είλαη θνηλή κεηαμχ ησλ έθεβσλ, κε δηαηαξαγκέλν χπλν 

κεηαμχ ησλ έθεβσλ ζπζρεηίδνληαη κε δπζθνιίεο ζηελ ςπρνινγηθή, ζσκαηηθή θαη 

δηαπξνζσπηθνχο ηνκείο, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ απηνθηνληθφ ηδεαζκφ ( Ireland& 

Culpin, 2006). 

  Δπηζεο, ε αυπλία έρεη αλαθεξζεί σο έλα ζπρλφ πξφβιεκα πγείαο ζηνπο πιεζπζκνχο 

ησλ θπιάθσλ, αλ θαη ιίγα είλαη γλσζηά ζρεηηθά κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο. Σν θπζηθφ 

πεξηβάιινλ κηαο θπιαθήο κπνξνχζε λα αλακέλεηαη λα ελζαξξχλεη ηηο θαθέο 

ζπλήζεηεο ηνπ χπλνπ. Ζ εμαζθάιηζε ελφο θξεβαηηνχ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά 

γηα ηνλ χπλν, γηα παξάδεηγκα ελζαξξχλεη ηνλ πγηή χπλν. ε κηα θπιαθή φκσο δελ 

ζπκβαίλεη κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη έλα πγηήο χπλν. Όκσο ην θξεβάηη ηνπ 

θξαηνχκελνπ γίλεηαη επίζεο έλα κέξνο φπνπ θάζνληαη θαη λα παξαθνινπζνχλ 

ηειεφξαζε, ηξσλε γεχκαηα. ε νηη ησλ θαζεζηψησλ νη θξαηνχκελνη πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ ε ξνπηίλα επί ησλ νπνησλ έρνπλ θακία άιιε 

επηινγή είλαη λα ηνπο επηβιεζεί. Απηή ε ξνπηίλα πεξηιακβάλεη ρξφλν γηα λα πάξεη θαη 

ην ρξφλν πνπ πξέπεη λα παεη ζην θειί ηνπο ην βξάδπ. Όπνπ ζα κπνξνχζε λα 

αλακέλεηαη. Ωο εθ ηνχηνπ, νηη ην δπλακηθφ γηα ηα πξνβιήκαηα χπλνπ απμάλεηαη θαη 

νη θξαηνχκελνη πξνζπαζήζνπλ λα αλαπξνζαξκνζηνχλ ζε κηα λέα ξνπηίλα ( Ireland& 

Culpin, 2006). 

    Οη δπζθνιίεο ζηνλ χπλν, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί απφ φια απηά ηα κέηξα, δειαδή 

απμεκέλε επηζεηηθφηεηα, παξνξκεηηθφηεηα θαη ην ζπκφ. Ήηαλ επίζεο πξνέβιεςε νηη 

νη εθζέζεηο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ χπλνπ ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ ζπκπεξηθνξψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαθή πνηφηεηα ηνπ χπλνπ, ζα είλαη πςειφηεξε θαηά ηε 

δηάξθεηα απφ νηη πξηλ απφ ηελ θξάηεζε. Οη λεαξνί παξαβάηεο αλάθεξαλ 

πεξηζζφηεξεο ψξεο χπλνπ ζηε θπιαθή απφ ηε πξηλ ζηηο θχιαθεο. Έλα πςειφηεξν 

πνζνζηφ αλάθεξε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο  λχρηα αθππλίζεηο απφ νηη πξηλ απφ ηελ 

θπιαθή. Έλα πςειφηεξν πνζνζηφ αλάθεξε νηη πήξε πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα 

θνηκεζεί ζηελ θπιαθή απφ νηη πξηλ ζηελ θπιαθή. Γελ ππήξραλ δηάθνξεο κεηαμχ ησλ 

λέσλ θαη ησλ αλήιηθσλ παξαβαηψλ. Τςειφηεξν πνζνζηφ ησλ αλαθεξφκελσλ  
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παξάηππσλ, ψξεο γηα χπλν πξηλ απφ ηελ θπιαθή θαη κεηά. Γελ ππήξμε ζπλνιηθή 

δηάθνξα ζε ζρέζε κε ην θάπληζκα πξηλ θαη κεηά ζην θξεβάηη. Οη πεξηζζφηεξνη 

παξαβάηεο αλαθέξνπλ ακέζσο ηελ άζθεζε πξηλ απφ ηνλ χπλν ζηελ θπιαθή απφ νηη 

πξηλ. Οη παξαβάηεο ήηαλ πην πηζαλφ λα αλαθέξνπλ ρξήζε ζην θξεβάηη απφ ηη πξηλ 

ζηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ θπιαθή. Ζ κφλε δηάθνξα ησλ αλήιηθσλ θαη ησλ 

λεαξψλ παξαβαηψλ βξέζεθε ζε ζρέζε κε ην θάπληζκα πξηλ απφ ην θξεβάηη, πξηλ απφ 

ηελ θξάηεζε. Ζ ππφζεζε ζρεηηθά κε ηηο  δπζθνιίεο ζηνλ χπλν, ζα πξέπεη λα 

πξνβιεθζεί απφ απμεκέλε επηζεηηθφηεηα, φπνπ θαη  κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο 

αλαθέξεη κηα ζρέζε κεηαμχ ηεο επηζεηηθφηεηαο θαη δπζθνιίεο χπλνπ ( Ireland& 

Culpin, 2006). 

  Μηα πνηνηηθή κειέηε ζηελ Αγγιία έδεημε νηη νη θξαηνχκελνη πνπ πεξηγξάθνπλ 

πςειά επίπεδα ζπκνχ, απνγνήηεπζεο θαη άγρνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνκφλσζε 

κε ιίγε δηαλνεηηθή δηέγεξζε. Οη θξαηνχκελνη αλαθέξζεθαλ ζε θαηάρξεζε 

λαξθσηηθψλ πξνθείκελνπ λα αλαθνπθίζνπλ ηηο αηειείσηεο ψξεο άλνηαο ηνπο, 

ζπκθψλα κε ηνπο Nurse θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην Elger, 2009). 

ηα ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα ηα πξνβιήκαηα είλαη πνηθίια φζν αθνξά ηηο θηλήζεηο 

ζηελ θπιαθή πξνβιήκαηα ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ε δσή ζηελ θπιαθή, αιιά 

ζπκθψλα κε ηνλ Turnbull θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ηα ζπρλφηεξα πξνβιήκαηα ζηηο 

θχιαθεο είλαη ε αυπλία. ηελ κειέηε απηή νη θξαηνχκελνη αλαθέξζεθα νηη ην 

θάξκαθν γηα ηελ αυπλία είλαη απην πνπ ηνπο εκπνδίδεη απφ ηελ απηνθηνλία. Καζσο 

θαη απφ αλαθνξέο ησλ ππάιιεισλ ησλ θπιάθσλ επηζεκαίλνπλ νηη νη θξαηνχκελνη 

πνπ πεξλνχλ ην θάξκαθν ηεο αυπλία είλαη ιηγφηεξν βίαηνη θαη σο πξν ηνπο άιινπο 

αιιά θαη πξνο ηνλ ηδην ηνπο ηνλ εαπηφ. Αθφκε θαη νκάδεο θξαηνχκελνπ φπνπ είλαη 

ρξεζηέο λαξθσηηθψλ ε αυπλία είλαη έλα κέξνο ηνλ ηππηθφ ζπκπησκάησλ ηνπο 

απφζπξζεο ζπκθψλα κε ηνπο Guellar θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ ( Elger, 2009).  
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3.3 Νένη θξαηνχκελνη θαη ρξήζε νπζηψλ.  

 

   Ο πφιεκνο ησλ λαξθσηηθψλ έρεη ζπδεηεζεί εθηελψο, δεδνκέλνπ νηη επηξξνέο απφ 

φιεο  ηηο παξαπάλσ ηάζεηο έρεη  μεθίλεζε απφ ηηο δηθέο ησλ δηθαζηεξίσλ γηα ηα 

λαξθσηηθά. Τπνρξεσηηθή θαηαδίθε ζε έλα πνιηηεηαθφ θαη νκνζπνλδηαθφ επίπεδν 

είλαη ζηελ πξψηε γξακκή ηεο πνιηηηθήο αηδέληαο. Οη δπζκελείο επηπηψζεηο πνιιψλ 

απφ απηψλ ησλ θαηαζηαιηηθψλ λνκψλ είλαη νηη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ππέξ 

αληηπξνζσπεπηηθή ησλ κεηνλνηήησλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηφζν ησλ ζπζηεκάησλ 

δηθαηνζχλεο ησλ αλήιηθσλ θαη ελήιηθσλ. Μειεηψληαο φκσο ηεο ππνζέζεηο  ησλ 

δηθαζηεξίσλ γηα ηα λαξθσηηθά, είλαη ζεκαληηθφ λα εμεηαζηεί ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

εγθιήκαηνο, θαη ηηο λνκνζεζίεο θάζε ρψξαο γηα ηα λαξθσηηθά θαη λα δηεξεπλήζεη ηηο 

δηάθνξεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη σο απνηέιεζκα ηνλ εζληθφ πφιεκν θαηά ησλ 

λαξθσηηθψλ ( Lukas,2008). 

  ε κειέηε ζε  ζσθξνληζηηθφ ίδξπκα εληνπίδεηε νη  πην ζπρλέο δηαηαξαρέο λα είλαη ε 

ρξήζε νπζηψλ, κε ζρεδφλ ην ήκηζπ ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ επηιέμηκεο γηα ηε 

δηάγλσζε ηεο ρξήζεο νπζηψλ ην 50,7% θαη ην 46,8% γπλαηθψλ αληίζηνηρα. Δπίζεο, 

εκθαλή ήηαλ δηαηαξαρέο δηαζπαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, πνπ είραλ δηαγλσζηεί ην 

41,4% ηηο λενιαίαο αληξψλ θαη 45,6% ησλ γπλαηθψλ ζπκθψλα κε ηνπο Gretton & 

Clift, 2011. Απηή ε πξνζέγγηζε ζηε δηθαηνζχλε έρεη γίλεη κηα φιν θαη πην δεκνθηιήο 

απάληεζε ν απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ ελήιηθσλ θαη αλήιηθσλ παξαβαηψλ κε 

πξνβιήκαηα θαηάρξεζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ πνπ έρνπλ παξαδνζηαθά 

ελαιιάζζνληαη κέζα θαη έμσ απφ ην ζχζηεκα, ελψ ιακβάλνπλ ιίγα ζε θακία 

πξνζνρή ζε πξνβιήκαηα θαηάρξεζεο νπζίαο ζπκθψλα κε ηνπο Kondo θαη Rosenthal  

( φπσο αλαθέξεηαη ζην Lukas,2008). 

   Με ηνπο λεαξνχο παξαβάηεο ππάξρεη έλα ζέκα ζην πςειφ θίλδπλν γηα πξνβιήκαηα 

ςπρηθήο πγείαο θαη νη αιιειεπηδξάζεηο κε ην ζχζηεκα πνηληθήο δηθαηνζχλεο κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε άγρνο θαη ηελ θαηάζιηςε. Αζπλέπεηα ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, 

πεηζαξρεία, ππεξθηλεηηθφηεηα, φπσο έλα παηδί ζηελ γεηηνλία ζηέξεζε θαη αιιά είδε 

ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ νηθνγέλεηα είλαη φινη παξάγνληεο 

πνπ απμάλνπλ ην θίλδπλν γηα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο ζε λεαξνχο παξαβάηεο 

ζπκθψλα κε ηνλ Ζaggell (φπσο αλαθέξεηαη ζην Anthony & McFadyen, 2005). Ζ 

ρξήζε λαξθσηηθψλ είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ ςχρσζε ζπκθψλα κε 

ηνπο Farell θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ πνπ ζπκκεηείραλ ζε κηα εξεπλά ζε εζληθφ 
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επίπεδν έλαο κεγάινο αξηζκφο θξαηνχκελσλ κε θιηληθή εθηίκεζε ζηελ δηεξεχλεζε 

ηεο ζρέζε κεηαμχ ηεο ςχρσζεο θαη θαηάρξεζεο λαξθσηηθψλ ζηνπο θξαηνχκελνπο 

(Anthony & McFadyen, 2005).  

     πκθψλα κε ηνπο Goldkmap θαη Weiland (φπσο αλαθέξεηαη ζην Lukas,2008) ν 

αξηζκφο ππνζέζεσλ ησλ λαξθσηηθψλ έζεζε πξνθιήζεηο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

νξγαληζκνχο πνηληθήο δηθαηνζχλεο, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ αζηπλνκηθψλ, 

εηζαγγειέσλ, ακπληηθά ζπζηήκαηα θαη ηηο θχιαθεο επηδεηλψλνληαο ήδε δχζθνια 

πξνβιήκαηα ησλ ζσθξνληζηηθψλ ζπληνληζκνχ θαη δηθαζηηθέο θαζπζηεξήζεηο θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ αλεζπρίεο γηα ηελ αζθάιεηα ζρεηηθά κε ηε βία θαη 

λαξθσηηθά ελφο εγθιήκαηνο ( Lukas,2008.) 

  Θέκαηα ρξήζεο νπζηψλ ήηαλ ε πην θνηλή ζηε ςπρηθή πγεηά πξνβιήκαηα πνπ 

εληνπίζηεθαλ ζηε ςπρηθή πγεία ηνπ αηφκνπ, θαη δηαηαξαρέο απφ ηε ρξήζε ηεο νπζίαο 

ήηαλ πην ζεκαληηθέο νη ςπρηαηξηθέο δηαγλψζεηο. Σα πνζνζηά ρξήζεο νπζηψλ ζε 

ζρέζε κε ηηο δηαηαξαρέο ζηελ παξνχζα κειέηε ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο απφ ηηο 

ηηκέο αλαθέξζεθαλ ζπκθψλα κε ηνλ Teplin θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Gretton & Clift, 2011). ε αλαθνξά απφ εξεπλά ηα πνζνζηά ηεο 

έθζεζεο απφ εμάξηεζε απφ ην αιθνφι, κε πνζνζηά 31,6% ζηνπο άλδξεο θαη ην 63,6% 

γηα ηηο γπλαίθεο, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη παξφκνηα επηθξάηεζε ηνπ αιθνφι. Οη 

δηαηαξαρέο ηεο εμάξηεζεο ζηα δπν ρξφληα ηεο δεηγκαηνιεςίαο ( Gretton & Clift, 

2011) 

    ηνλ Καλαδέδηθε εξεπλά νη γπλαίθεο αλακέλεηαη λα εμαξηψληαη απφ ηα λαξθσηηθά 

ή ην αιθνφι, ζπκθψλα κε ηελ θαλαδέδηθε θνηλνηηθή εξεπλά πγείαο. ηα 

απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ήηαλ νηη ε πην θνηλή αλάγθε ήηαλ ε ρξήζε  αιθνφι θαη 

λαξθσηηθψλ, κε πνζνζηφ 79,8% ηηο λενιαίαο αληξψλ θαη πνζνζηφ 80,7% ησλ 

γπλαηθψλ φπνπ έθαλαλ ρξήζε  ζην αιθνφι θαη λαξθσηηθψλ. Ζ δεχηεξε πην θνηλή 

αλάγθε ηεο ςπρηθήο πγείαο πξνζδηνξίδνληαη ήηαλ ν ζπκφο θαη επεξεζηζηφηεηα, 

αθνινπζνχκελε απφ ζσκαηηθέο ελνριήζεηο, ε θαηάζιηςε θαη ην άγρνο, θαη ζθέςεηο 

απηνθηνλίεο. Οη γπλαίθεο είραλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο απνδφζεηο απφ ηνπο άλδξεο ζε 

ζρέζε κε ηελ ρξήζε λαξθσηηθψλ θαη αιθνφι ( Gretton & Clift, 2011). 
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3.4 Απηνθηνλία θαη ςπρηθή πγεηά  

   

   Οη ππεξεζίεο πγείαο βξέζεθαλ λα δηαθέξνπλ ζε πνηφηεηα, θαη νη αλεζπρίεο πνπ 

εθθξάζηεθαλ ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζηελ θαηάιιειε πξσηνβάζκηα θαη 

εμεηδηθεπκέλε θξνληίδα, ηδηαίηεξα γηα ηα άηνκα κε δηαηαξαρέο ηεο ςπρηθήο πγείαο. Ζ 

ζέζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηηο θχιαθεο είλαη κηα θνηλή έθζεζε ε 

Τγεηνλνκηθή επηηξνπή ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

νξγαληζκψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηελ εζληθή ππεξεζία πγείαο θαη ηνπ 

αλεμάξηεηνπ ηνκέα, θαζψο απφ ηελ επηζεψξεζε ησλ θπιάθσλ, ε νπνία αλαθέξεη 

ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο θαη ηε ζεξαπεία ησλ αηφκσλ ζηε θπιαθή                                               

( www.thelancet.com,2009).   

    Οη θξαηνχκελνη ζπρλά δελ ιακβάλνπλ ηελ θαηάιιειε δηάγλσζε θαη ζεξαπεηα γηα 

ηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη κεξηθνί έγθιεηζηνη ζηηο θχιαθεο αληί 

λα είλαη ζε εγθαηαζηάζεηο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο είλαη ζε ζσθξνληζηηθά 

ηδξχκαηα. ε εξεπλά εθηηκάηαη νηη ην  είθνζη ηηο εθαηφ  κε ηξηάληα ηηο εθαηφ  ησλ 

θξαηνχκελσλ εθηηκάηαη νηη έρνπλ κηα καζεζηαθή δπζθνιίεο εμαηηίαο ηεο δπζθνιίαο 

αξθνχζε γηα λα ππνλφκεπζε ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ ην ζπζηήκαηνο 

πνηληθήο δηθαηνζχλεο. Όπσο θαη κε ηελ έθζεζε ησλ θπιάθσλ, ηελ εθηίκεζε ηεο 

πγείαο θαη ηηο αλάγθεο ησλ λέσλ ήηαλ ζπρλά αλεπαξθήο, παξά πεξίπνπ ην έλα ηέηαξην 

απφ απηνχο πνπ έρνπλ θάπνηα κνξθή αλαπεξίαο. Μφλν ην έλα ηξίησλ εθζέζεσλ 

δηθαζηήξην αληηπξνζσπεχεη ηελ πγείαο κε αθξίβεηα. Ζ έιιεηςε ηεο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ θνηλφηεηαο θαη ζηέξεζε ηεο ειεπζέξηαο ξπζκίζεηο αθήλνληαη νη 

λένη θαθψο εμππεξεηνχληαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο πγείαο, αλ θαη ππάξρνπλ ελδείμεηο 

νηη ε ζηήξημε ησλ ηνμηθνκαλψλ έρεη βειηησζεί( www.thelancet.com,2009).   

   Απην ην ράζκα ησλ ππεξεζηψλ είλαη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθφ, φηαλ  ε λενιαία 

βξίζθεηαη  ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν ππφηξνπεο, φηαλ πξαγκαηνπνηνχλ πνιιαπιέο 

δηαγλψζεηο γηα δηαηαξαρέο ηεο ςπρηθήο πγείαο ζπκθψλα κε ηνλ Dixon θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ θαη Espinoza θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ. ( Liebenberg & Ungar, 2014) 

Ζ κειέηε ησλ Cooper θαη Berwick (2001) εμέηαζε ζεζκηθνχο θαη κεκνλσκέλνπο 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα επίπεδα άγρνπο, ηεο θαηάζιηςεο θαη ςπρνινγηθήο 

επεμίαο εληφο απηψλ ησλ νκάδσλ. 

 πκθψλα κε ην Toch (φπσο αλαθέξεηαη ζην Aleixo & Norris, 2000) ζε κηα 

ςπρνινγηθή εξεπλά είραλ πξνζπαζήζεη  λα απνκνλψζνπλ ηηο κεηαβιεηέο ζηηο νπνίεο 
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πξνθαινχλ εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά. Δλψ, νη πξνζπάζεηεο γηα λα αλαθαιχςνπλ  

απηέο ηηο αηηίεο παξέρεηαη κηα κεγάιε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ εγθιεκαηηθφηεηα, 

έρεη επίζεο δπν βαζηθά κεηνλεθηήκαηα. Τπάξρνπλ πξαθηηθά πξνβιήκαηα αθνπ έλαο 

κεγάινο αξηζκφο ησλ κεηαβιεηψλ είλαη γλσζηφ νηη ζρεηίδνληαη κε ην έγθιεκα, εηζη 

ψζηε αθφκε θαη αλ ήηαλ δπλαηφ λα κεηξεζνχλ κε αθξίβεηα φια απηά, θαλέλα έιεγρν 

επί ην κεγάινπ αξηζκνχ ησλ κεηαβιεηψλ ζα ήηαλ αδχλαηε. Πνιιέο ςπρνινγηθέο 

έξεπλεο πνπ πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ κέζν ηελ ςπρνινγίαο θαη έρνπλ πξνζπαζήζεη 

λα εμεγήζνπλ  ην έγθιεκα κε αλαθνξά ζε έλα κεγάιν πνηθηιία παξαγφλησλ ( Aleixo 

& Norris, 2000).  

   Ζ ηάζε λα είλαη ζχκαηα  έρεη ζπζρεηηζηεί αλάκεζα ζηα θνξίηζηα θαη αγφξηα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ζα ππάξρνπλ ζηελ ςπρηθή ηνπο  πγεία, εηδηθά κε ζπκπηψκαηα 

ζνβαξήο θαηάζιηςεο, ηεο αυπλίαο θαη ηνπ άγρνπο. Όηαλ ππνβιεζνχλ ζε 

επαλαιακβαλφκελε παξελφριεζε έρεη επίζεο ζπζρεηηζηεί κε απμεκέλν απηνθηνληθφ 

ηδεαζκφ. ε κηα αλαδξνκηθή κειέηε ζηελ νπνία ζπκκεηείρα έθεβνη πνπ αλαθέξνληαη 

ζε κηα θιηληθή εμσηεξηθψλ αζζελψλ, ην εβδνκήληα ηηο εθαηφ πνπ παξνπζηάδνληαη κε  

δηάγλσζε ηεο θαηάζιηςεο θνβεξίζηεθαλ πξηλ απφ ηελ παξαπνκπή ηνπο, ζε ζχγθξηζε 

κε ην  εηθνζηπέληε κηαο νκάδαο έιεγρνπ. Σα κηζά άηνκα απφ ηα εθθνβηζκνχ 

παξνπζηάδνληαη κε εθνχζησλ απηνηξαπκαηίζνπ. Δπίζεο, έρεη βξεζεί κεηαμχ κία ηάζεο 

εθθνβηζκνχ απφ  άιινπο κε απνηέιεζκα αξλεηηθή ςπρνινγηθή πγεηά ( Ireland,2005). 

   Μεηαμχ ησλ αγνξηψλ παξαβαηψλ, έρεη ζπκπεξηιεθζεί απμεκέλνο απηνθηνληθφο 

ηδεαζκφο, κείσζε ηνπ άγρνπο θαη απμεκέλε θαηάζιηςε, ελψ κεηαμχ ησλ θνξηηζηψλ 

έρεη ζπκπεξηιεθζεί απμεκέλα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, άγρνπο θαη ηεο αυπλίαο ηεο 

θνηλσληθήο δπζιεηηνπξγίαο θαη ζνβαξήο θαηάζιηςεο. Ζ θαηάζιηςε έρεη βξεζεί λα 

ζπκβεί εμίζνπ ζπρλά κεηαμχ ησλ δπν ζπκάησλ θαη ζπηψλ, πνπ ζπκβαίλνπλ πην ζπρλά 

κεηαμχ ληαήο/ ζπκάησλ. Απφδεημε ηεο θαηάζιηςεο έρεη αλαθεξζεί αθφκε θαη αλ ε 

εκπεηξία ή ηε δηάπξαμε ηνπ εθθνβηζκνχ είλαη ζπάληα. ( Ireland,2005)  

   ρεδφλ φινη νη λένη ζε κηα κειέηε κε έλα  δείγκα κε  βίαηνη έγθιεηζηνη λένη ζηνλ 

Καλαδά πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα γηα  ηνπιάρηζηνλ κηα ςπρηθή δηαηαξαρή, θαη ε 

πιεηνςεθία πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα γηα πεξηζζφηεξα απφ κηα δηαηαξαρή. Ζ 

θαηάρξεζε νπζηψλ θαη ηελ εμάξηεζε απφ ηηο δηαηαξαρέο ήηαλ ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε 

κεηαμχ ησλ λέσλ, θαη ηα πνζνζηά ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο απφ νηη εθείλεο πνπ 

παξαηεξήζεθαλ ζε άιιεο δηθαηνδνζίεο. Δπηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ήηαλ θνηλφ, θαη ηα 

πνζνζηά ήηαλ πνιπ πςειφηεξεο απφ νηη θαίλεηαη ζε δηεζλέο επίπεδν. ε ζχγθξηζε κε 
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ηνπο άλδξεο, νη γπλαίθεο λεαξνί είραλ ζεκαληηθά πςειφηεξα πηζαλφηεηεο λα 

παξνπζηάζνπλ  δηαηαξαρέο θαηάρξεζεο νπζηψλ θαη εμάξηεζεο, ηελ ηξέρνπζα 

ηδεαζκφ απηνθηνλίαο,  ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, ζπκπηψκαηα ηεο θαηάζιηςεο θαη 

ηνπο άγρνπο θαη πνιιαπιψλ ςπρηθή δηαηαξαρή δηαγλψζεηο. Νεαξνί άληξεο είραλ 

πςειφηεξεο απνδφζεηο παξνπζίαζεο κε επηζεηηθά ζπκπηψκαηα. (Gretton & Clift, 

2011). 

  Καζσο νη ςπρηαηξηθέο αζζέλεηεο έρνπλ πςειφηεξν πνζνζηφ κεηαμχ ησλ 

θξαηνχκελσλ απφ φηη ζην γεληθφ πιεζπζκφ ζπκθψλα κε ηνπο Anderen  θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ, θαη πξνβιήκαηα άγρνο θαη θαηάζιηςε είλαη ηα θχξηα  ζπκπηψκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ θπιάθηζε ζπκθψλα κε ηνλ Harding (φπσο αλαθέξεηαη 

ζην Elger, 2009) φπνπ απηά ηα ζπκπηψκαηα είλαη πην εθδεισηηθά  ζηελ απνκφλσζε 

ζπκθψλα κε ηνλ Harding θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην Elger, 

2009). Λίγεο φκσο είλαη νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε άιιεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο 

θξάηεζεο πνπ έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο θαη ζηνλ χπλν 

ζηελ θπιάθηζε, φπσο ν ζφξπβνο, ε έιιεηςε ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δεζηή , ην 

θξχν θαη ηελ πιήμε ζπκθψλα κε ηνπο Jaeger θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο ( Elger, 2009).   

  Μηα ζεκαληηθή πξφθιεζε γηα ηελ επηηπρήο αλάπηπμε θαη ηελ έληαμε ησλ λέσλ ζηελ 

ελήιηθε δσή είλαη κε ηε κνξθή ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο ζπκθψλα κε ηνλ Cicchetti( 

φπσο αλαθέξεηαη ζην Gretton & Clift, 2011).   Ωζηφζν ζηνλ Καλαδά ππάξρνλ ιίγεο  

έξεπλεο  γηα ηελ ελεκεξψζεη ηνλ δηθαηνζχλεο αλήιηθσλ ζχζηεκα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

ςπρηθήο πγείαο ησλ λέσλ ππφ θξάηεζε ξπζκίζεηο, θαη θαηάιιειε αληαπφθξηζε ζε 

απηέο ηηο αλάγθεο. ( Gretton & Clift, 2011) 

  ε κηα κειέηε ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ  πάλσ απφ ην 85% ησλ θπιαθηζκέλσλ 

έθεβσλ είραλ ηνπιάρηζηνλ κηα δηάγλσζε δηαηαξαρήο. Οη πην ζπρλέο δηαγλψζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά δηαηαξαρέο ην 44,9% ηνπ δείγκαηνο 

πξνζφληα γηα ηελ αληηπνιηηεπηηθή πξνθιεηηθή δηαηαξαρή θαη 30,6% γηα ηελ εηδηθή 

δηαηαξαρή ζπκπεξηθνξάο. Ζ επίκνλε πην ζπρλή δηάγλσζε ήηαλ εμάξηεζε απφ ην 

αιθνφι, κε ην 38,8%. πλνιηθά, ζρεδφλ ηα δπν ηξίηα ηεο λενιαίαο ζηε θπιαθή ήηαλ 

63,3% είραλ δπν ή πεξηζζφηεξσλ δηαηαξαρψλ, ζε ζχγθξηζε κε ην 12,2% ηνπ 

δείγκαηνο ηεο θνηλφηεηαο. ( Gretton & Clift, 2011) 

  Ο ζθνπφο ηεο κειέηεο  ήηαλ λα πξνζδηνξίζεη ηελ ηξέρνπζα ζπρλφηεηα ησλ ςπρηθψλ 

δηαηαξαρψλ θαη ησλ αλαγθψλ ςπρηθήο πγείαο κεηαμχ αληξψλ θαη γπλαηθψλ  λέσλ  

ζηνλ Καλαδά. Σν 1% δειαδή ζαξάληα άληξεο θαη εμήληα πέληε γπλαίθεο έγθιεηζηνη 
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ζηελ βξεηαληθή Κνινκβία λεαξνί παξαβάηεο. ρεδφλ φινη λένη παξνπζηάδνπλ 

θξηηήξηα γηα ηνπιάρηζηνλ κηα δηαηαξαρή. Ζ θαηάρξεζε νπζηψλ θαη ηελ εμάξηεζε 

δηαηαξαρψλ ήηαλ ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε 85,5% ησλ αλδξψλ θαη ησλ 100 % ζηηο 

γπλαίθεο. Οη γπλαίθεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο απνδφζεηο, ζε 

δηαηαξαρέο θαηάρξεζεο νπζηψλ, εμάξηεζεο, ηνλ ηξέρνπζα ηδεαζκφ γηα απηνθηνλίεο 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο θαη άγρνπο, αληηπνιηηεπηηθή 

πξνθιεηηθή δηαηαξαρή, θαη πνιιαπιέο ςπρηθέο δηαγλψζεηο. Άληξεο λεαξνί είραλ 

ζεκαληηθά πςειφηεξεο απνδφζεηο απφ ηελ παξνπζίαζε κε επηζεηηθφηεηαο. πλνιηθά 

ηα πνζνζηά ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ κεηαμχ ελ ιφγσ δείγκα ησλ ζνβαξψλ θαη 

βίαησλ λεαξψλ παξαβαηψλ ήηαλ πςειφηεξα απφ ηα πνζνζηά πνπ αλαθέξζεθαλ 

πξνεγνπκέλσο γηα θπιαθηζκέλνπο λένπο ηφζν ζην Καλαδά φζν θαη ζε άιιεο ρψξεο. ( 

Gretton & Clift, 2011)  

 Ζ εξεπλά έρεη ζπζζψξεπζε ζρεηηθά κε ηνλ επηπνιαζκφο ησλ ςπρηαηξηθψλ 

δηαηαξαρψλ ζηνπο θπιαθηζκέλνπο ηεο λενιαίαο ησλ Ζ.Π.Α θαη ζε άιιεο ρψξεο. 

Απηέο νη κειέηεο έρνπλ δηαπηζηψζεη νηη ηα πνζνζηά ησλ ςπρηθψλ αζζελεηψλ ζηνπο 

θπιαθηζκέλνπο ηεο λενιαίαο πνπ είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξα απφ εθείλα πνπ 

βξίζθνληαη ζην γεληθφ πιεζπζκφ ζπκθψλα κε ηνπο Kessler, Chiu θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην Gretton & Clift, 2011 ). ε εξεπλά ζηνλ 

Καλαδά είρε σο ζθνπφ λα  παξέρεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα πνζνζηά ςπρηθψλ 

αζζελεηψλ θαη άιισλ ςπρηθήο πγείαο ζε έλα δείγκα ζνβαξήο θαη βίαηνπο 

θπιαθηζκέλνπο ηεο λενιαίαο. Να δηεξεπλήζεη ηηο δηάθνξεο φζνλ αθνξά ηηο αλάγθεο 

ηεο ςπρηθήο πγείαο κεηαμχ έγθιεηζηνπο λένπο,  θαη λα παξέρνπλ πεξηγξαθηθέο 

ζπγθξίζεηο πνζνζηά πνπ αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο απφ άιιεο ρψξεο.  

( Gretton & Clift, 2011).  

  Πνιινί πεξηζζφηεξνη ππνθέξνπλ απφ δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο θαη αγρψδεηο 

δηαηαξαρέο ζπκθψλα κε ηνλ Marzano θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο. πλνιηθά απηά ηα 

ραξαθηεξίζηεθα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ εππάζεηα ζηελ απηνθηνλία 

επεξεάδνληαο ηε γλψκε ελφο αηφκνπ ηνλ εαπηφο ηνπο, ηηο αληηιήςεηο ηνπο θαη ηηο 

πξνζαξκνγέο ζην πεξηβάιινλ θαη ε πηζαλφηεηα λα ελεξγεί γηα απηνθηνληθφ ηδεαζκφ 

ζπκθψλα κε ηνλ Brezo θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ( Marzano, Hawton, Rivlin & Fazel, 

2011). 

   Ζ εθαξκνγή ηεο ςπρνπάζεηαο ζε έθεβνπο ζην πιαίζην ηεο λεαληθήο 

παξαβαηηθφηεηα έρεη πξφζθνξα λα θεξδίδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζεκαζία ζηελ 
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εξεπλά, παξά ηελ καθξά ηζηνξία ηεο βηνηαηξηθή θαη ςπρνινγηθέο επηζηήκεο ζπκθψλα 

κε ηνλ Vaughn θαη Howard (φπσο αλαθέξεηαη ζην Pechorro& et al, 2013 ). Τπήξμε 

ζπζζσξεπκέλα απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ  ζπζρέηηζε απηνχ ηνπ θαηαζθεπάζκαηνο 

κε κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα θαη ε ζπρλφηεηα ησλ αληηθνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ, νη 

πην ζνβαξέο θαη βίαηεο ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, πξψηκεο έλαξμεο ηεο 

εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, λσξίο ζπιιήςεηο απφ ηελ αζηπλνκία θαη ηηο αξρέο 

πεπνηζήζεηο ζπκθψλα κε ηνπο Forth θαη Book, Kruh θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, Van 

Baardewijk θαη ζπλεξγαηψλ ηνπ. (φπσο αλαθέξεηαη ζην Pechorro& et al, 2013 ). Ζ 

ςπρνπάζεηα είλαη γεληθά αληηιεπηή έλα ζχλδξνκν πνπ παξακέλεη ζε φιε ηε δσή θαη 

πεξηιακβάλεη φιε ηε δσή θαη πεξηιακβάλεη έλαλ αζηεξηζκφ ησλ αθξαίσλ 

δηαπξνζσπηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθά, ζπκπεξηθνξά θαη ζην ηξφπνο δσήο ηνπο ( 

Pechorro& et al, 2013).  

    ε κειέηε πνπ δηεμήγε ζηε  Απζηξαιία παξακέλεη αζαθέο ην εξψηεκα θαηά πφζνλ 

ππάξρνπλ παξφκνηεο δηάθνξεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία κεηαμχ θξαηνχκελσλ ζε 

άιιεο ρψξεο. Απηή είλαη ε πξψηε απζηξαιηαλή κειέηε φπνπ επηθεληξψζεθε  ζηελ 

πγεηά ησλ λεαξψλ θξαηνχκελσλ ζε θχιαθεο ελήιηθσλ, ηα επξήκαηα ππνδεηθλχνπλ νηη 

νη λένη θξαηνχκελνη απνηεινχλ κηα απφ ηηο πην επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο θαζσο 

επίζεο θαη κεηαμχ ησλ ελήιηθσλ θξαηνχκελσλ. Δθζέηνπλ ρακειά εθπαηδεπηηθά 

απνηειέζκαηα θαη ηελ απαζρφιεζε, ηε ζπκκεηνρή ζην ζχζηεκα δηθαηνζχλεο ησλ 

αλήιηθσλ θαη έλα πςειφ επηπνιαζκφο θαηάρξεζεο νπζηψλ. Παξά ην γεγνλφο απην, νη 

λένη θξαηνχκελνη εκθαλίδνπλ θαιχηεξε πγεηά απφ νηη ηα κεγαιχηεξα νκφινγνπο 

ηνπο, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηε καθξνπξφζεζκε δεκφζηα πγεηά νθέιε ηελ εξεπλά 

απαηηείηαη γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλνήζεη ηηο κνλαδηθέο αλάγθεο πγείαο ησλ λεαξψλ 

θξαηνχκελσλ θαη λα εληνπηζηνχλ ψζηε λα χπαξμε κηα   απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε 

γηα ηελ δηαηεξεί θαη βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπο. ( Bogestad, Kettler & Hagan,2010) 

   Ζ ζπλαηζζεκαηηθή αληηκεηψπηζε είλαη πεξηζζφηεξν κεζνιαβεηήο ηεο ζρέζεο κε ην 

ζηξεο ηεο αζζέλεηα. πκθψλα κε ηνλ Roger (φπσο αλαθέξεηαη ζην Ireland& et 

al.,2005 ) νη αζζέλεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άγρνο θαη ηελ επηδείλσζε ηνπ γεληθά θαη 

ηελ ζσκαηηθή πγεηά ζπκθψλα κε ηνλ Folkman θαη Lazarus απαζρνινχλ πεξηζζφηεξν 

ζηαζεξά ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αληηκεηψπηζε. Ζ απνθπγή αληηκεηψπηζεο είλαη κηα 

ζηξαηεγηθή πνπ αθνξά βξαρππξφζεζκα απνηειεζκαηηθή θαη καθξνπξφζεζκα 

παξεκπνδίδνληαο ηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή απμάλνληαο ηα ζπκπηψκαηα 
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δπζθνξίαο φπσο ε θαηάζιηςε. Όπσο θαίλεηαη νη κνξθέο αληηκεηψπηζεο ησλ έθεβσλ 

είρε αλαγλσξηζηεί σο κηα πνιχ ζεκαληηθή κειέηε ( Ireland& et al.,2005). 

     ηελ εξεπλά πνπ είρε γίλεη ε ρξήζε ηεο απνθπγήο αληηκεηψπηζεο εληφο ησλ δπν 

πξψησλ εβδνκάδσλ ζε ζσθξνληζηηθφ ίδξπκα  ζρεηίδεηαη επίζεο κε κηα κεγαιπηεξε 

κείσζε ζηελ εκπεηξία ησλ ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ ηεζζάξσλ κε έμη κήλεο 

αξγφηεξα. Ζ ρξήζε ηεο νξζνινγηθήο θαη απνζπαζηνχλ αληηκεηψπηζεο εληφο ησλ 

πξψησλ δπν εβδνκάδσλ απφ ηελ άθημε ζηελ θπιαθή, εηζη δελ πξνβιέπεηαη 

κεγαιχηεξε ε κηθξφηεξε κείσζε ηεο ςπρηθήο πγείαο. Σα δεδνκέλα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κειέηεο έδεημαλ νηη θαηά ηηο πξψηεο δπν εβδνκάδεο απφ ηελ άθημε ζηελ θπιαθή, 

απμεκέλε απνθπγήο ηεο αληηκεηψπηζεο ζπζρεηηζηηθέ κε απμεκέλν άγρνο θαη 

θαηάζιηςε ( Ireland& et al.,2005). 

    Απμεκέλε ζπλαηζζεκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ζπλδέζεθε κε απμεκέλε θαηάζιηςε, 

ζσκαηηθά, ςπραλαγθαζηηθέο θαη ηα ζπκπηψκαηα ηνπο άγρνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηέζζεξηο κε νρηψ παξαθνινχζεζεο. Ζ παξνχζα εξεπλά είρε σο ζηφρν λα εμεηάζεη ηελ 

ζρέζε κεηαμχ ησλ ηχπσλ αληηκεηψπηζεο θαη ςπρνινγηθήο πγείαο ζηνπο έθεβνπο 

θξαηνχκελνπο  φπνπ ην δείγκα πεξηιακβάλεη ηφζν λένπο παξαβάηεο φζν θαη 

αλήιηθνπο παξαβάηεο. ηα απνηέιεζκα ην ζπκπέξαζκα ήηαλ νηη ν ζπλαηζζεκαηηθφο 

ηχπνο αληηκεηψπηζεο  θαη ν ηχπνο απνθπγήο πξνβιέςεη ήηαλ απμεκέλε ςπρνινγηθή 

δπζθνξία. Δλψ ζηελ αλεμάξηεηε θαη νξζνινγηθφ ηχπν αληηκεηψπηζεο ε πξφβιεςε 

ήηαλ αλακέλνληαλ λα πξνβιεθζεί κεησκέλε ςπρνινγηθή δπζθνξία. Γελ έγηλε 

πξνβιέςεη ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο κεηαμχ ησλ λέσλ θαη αλήιηθσλ  παξαβαηψλ, ιφγσ 

ηελ έιιεηςεο ηεο εξεπλάο ζηνλ ηνκέα απην ( Ireland& et al.,2005). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ : φθροληζηηθά ηδρύκαηα θαη ηα δηθαηώκαηα ηφλ 

αλήιηθφλ.  

4.1 Σξφπνη πξφζβαζεο  κέζα ζηα ζσθξνλίζηεθα ηδξχκαηα.  

    Αξρηθά  ην πξνζσπηθφ  ησλ θπιάθσλ ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηεί ζηελ αλαγλψξηζε 

θαη ηε ζεξαπεηα ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ησλ θξαηνχκελσλ θαη  ηελ εθηίκεζε ηνπ 

θίλδπλνπ απηνθηνλίαο θαη ηε δηαρείξηζε εθνχζην απηνηξαπκαηηζκνχ. Καζσο θαη 

ελίζρπζε ησλ ζηελφηεξσλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ θπιάθσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο 

πγείαο πξέπεη λα εληζρπζεί πξνθείκελνπ λα αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο  

ςπρηθέο δηαηαξαρέο, ψζηε λα δηαηεξνχλ επαξθή παξαθνινχζεζε θαη πξφιεςε ηεο 

ρξνληφηεηαο θαη ηελ πηζαλή ππφηξνπε ( Fotiadou& et al, 2006).  Δίλαη πηζαλφ νηη ε 

αλαπαξάζηαζε ησλ θαηαρξεζηηθψλ εκπεηξηψλ ππξνδνηεί ηελ απηνθηνληθφηεηαο, 

φκσο ε επαηζζεηνπνίεζε απφ ην πξνζσπηθφ ηεο θπιαθήο κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ 

απηνηξαπκαηηζκφ ( Marzano, Hawton, Rivlin & Fazel, 2011).  

    Ζ ελζπλαίζζεζε ζεσξείηαη  πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ παξεκβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά πνπ αθνξνχλ άκεζε επηθνηλσλία  κε ην ζχκα, ζπλήζσο ζε βηαία 

εγθιήκαηα, νη δηάθνξεο κεηαμχ ησλ βίαησλ θαη κε βίαηνη  παξαβάηεο.  πκθψλα κε ην 

έγθιεκα ν δείθηεο ηνπο, θαζσο θαη ζε βίαηεο θαη ιακβάλνληαη ππφςε νη κε βίαηε 

ππφηξνπεο. Ζ ελζπλαηζζεζε σο πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο θαηά ηεο 

παξεκβαηηθφηεηαο θαη ηεο ππφηξνπεο κεηά απφ αλαιχζεηο, έρεη βξεζεί κηα ζεκαληηθή 

αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ελζπλαίζζεζε θαη επηζεηηθφηεηαο θαη ελζπλαίζζεζε θαη 

παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο ελζπλαίζζεζε θαη ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο ζεσξείηαη νηη δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ δξάζηε ( Bock 

& Hosser,2014). 

  πκθψλα κε ηνλ  Jollife θαη Farrington (φπσο αλαθέξεηαη ζην Bock& Hosser,2014) 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε ελζπλαίζζεζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα πξνβιέςεη ηελ ζπρλή 

ππφηξνπε, θαη δεδνκέλνπ νηη ζπρλά νη παξαβάηεο είλαη πην πηζαλφ λα είλαη βίαηνη 

παξαβάηεο, ε ελζπλαίζζεζε ζα πξέπεη επίζεο λα πξνβιέςεη ηελ βίαηε ππφηξνπε. 

Καηά ζπλέπεηα ζπκθψλα κε ηνπο Lauterbach θαη Hosser, βξέζεθε νηη ε 

ελζπλαηζζεζε πξννπηηθψλ, ιακβάλνληαη σο παξάγνληαο πξφβιεςεο ηεο κειινληηθήο 

βίαηεο ππφηξνπεο. Ωο εθ ηνχην, ε ελζπλαηζζεζε αλακέλεηαη λα είλαη πςειφηεξεο  

πξνγλσζηηθήο άμηα γηα βίαηε ππφηξνπε απφ νηη γηα ηε γεληθή ππφηξνπε ( Bock& 

Hosser,2014)   
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  ρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο ελζπλαηζζεζε, ππάξρεη κηα γεληθή ζπλαίλεζε νηη ε 

ελζπλαηζζεζε πεξηιακβάλεη, κηα ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε, ε νπνία πξνθχπηεη απφ 

ηελ θαηαλφεζε ηνπ αιινχ, ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαη  γλσζηηθή δηαδηθαζία πνπ 

επηηξέπεη ζε έλα άηνκν λα θαηαλνήζεη ή λα πξνζδηνξίζεη ην  άιιν πξφζσπν θαη απφ 

ςπρνινγηθήο πιεπξάο. Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο ελζπλαηζζεζε θαη ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο 

ζεσξείηαη νηη δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ δξάζηε θαη ζχκα, πηζηεπηέ νηη 

πξνθαινχλ πςειφηεξα επίπεδα αληηπξνζσπεπηηθά βηψζεη ζπλαηζζήκαηνο  απφ νηη 

αδηθήκαηα κε ιηγφηεξν άκεζε αληηπαξάζεζε. Με ηε ζεηξά  ηνπο, απην ην 

αληηπξνζσπεπηηθφ βίσκα ηνπο  ζπλαηζζήκαηνο  πνπ ππνηίζεηαη νηη αλαζηέιιεη ηελ 

επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ην ζχκα ζπκθψλα κε ηνλ Jolliffe θαη Farrington.  

( Bock& Hosser,2014) 

   πκθψλα κε ηνλ Mulder  θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην Bock& 

Hosser,2014 ) ζε κηα κειέηε κε αλήιηθνπο παξαβάηεο, βξήθαλ νηη ε ελζπλαηζζεζε λα 

είλαη πξνγλσζηηθφο δείθηεο ηεο γεληθήο αιιά φρη θαη ηαξαρψδεο ππφηξνπεο. Όςεηο 

ηεο ελζπλαίζζεζεο αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηελ 

εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά παξά ηηο ζπλερηδφκελεο ζπδεηήζεηο ζπκθψλα κε ηνλ 

Batson θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο ελζπλαίζζεζε 

πεξηιακβάλεη α) κηα ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ αιινχ, ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαη β) κηα γλσζηηθή δηαδηθαζία 

πνπ επηηξέπεη ζε έλα άηνκν λα θαηαλνήζεη ή λα πξνζδηνξίζεη ην άιιν πξφζσπν. 

πκθψλα κε ηνπο  Davis, Bock θαη Hosser (φπσο αλαθέξεηαη ζην Bock& 

Hosser,2014) ε πνιπδηάζηαηε πξνζέγγηζε ηεο ελζπλαίζζεζε πνπ ζπλεπάγεηαη κε δπν 

φςεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ελζπλαίζζεζε, ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζσπηθή αγσληά 

θαη δπν πηπρέο γλσζηηθήο ελζπλαίζζεζε, ελζπλαίζζεζε σο θαληαζία θαη ηελ 

πξννπηηθή αληίιεςε. Δλζπλαίζζεζε αλεζπρία ζρεηίδεηαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα ηελ 

αλεζπρία θαη ηελ ζπκπάζεηα αηζζεηή απφ έλαο παξαηεξεηήο ζε απάληεζε ηελ 

δπζθνξία άιισλ αλζξψπσλ ( Bock& Hosser,2014). 

   Όζνλ αθνξά ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνλ έγθιεηζησλ λέσλ, κε πςειφηεξν κνξθσηηθφ 

επίπεδν είλαη πην πηζαλφ λα επηζηξέςνπλ  ζην ζρνιείν κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηνπο.  

Καζσο θαη νη λένη πνπ επέζηξεςα ζην ζρνιείν θαη παξαθνινπζήζαλ ζπζηεκαηηθά 

είραλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ζπλέιαβαλ μαλά εληφο δψδεθα θαη εηθνζηηεζζέξσλ 

κελψλ. Δπηπιένλ, κεηαμχ ησλ λέσλ ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα κεηά ηελ απειεπζέξσζε 

ζπλειήθζεζαλ γηα ζεκαληηθά αδηθήκαηα ή είραλ ιηγφηεξα ζνβαξά αδηθήκαηα ζε 
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ζρέζε κε ηνπο λένπο πνπ  δελ πήγαηλαλ  ζρνιείν ή ζπκκεηείραλ ιηγφηεξν ηαθηηθά. 

Έγθιεηζηνη λένη είλαη ζπλήζσο έρνπλ αξρεία κε  ζπρλέο αλαζηνιέο απφ ην ζρνιείν, νη  

απειάζεηο, ή εγθαηαιείςεηο ( Blomberg& et al, 2011). 

     ε κηα εξεπλά νη έγθιεηζηνη λένη έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο  λα πξναρζεί ζηνλ 

βαζκφ ζην επφκελν ζε ζχγθξηζε κε καζεηέο ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ. 

Υξεζηκνπνηψληαο έλα δείγκα ζρεδφλ 10.000 έγθιεηζηνπο λένπο ζηε Φιφξηληα, ηα 

απνηειέζκαηα ήηαλ νηη ην 43% εληνπίζηεθαλ νηη έρνπλ θάπνηα αλαπεξία, ζε 

ζχγθξηζε κε κφλν ην 15% ησλ λέσλ ζην δεκφζην ηεο πνιηηείαο ζηα ζρνιεία ζπκθψλα 

κε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ελίζρπζεο. Παξά απηέο ηηο δπζαλάινγεο εθπαηδεπηηθά 

θελά θαη ηζηνξίεο ησλ θησρψλ επίηεπγκα ζην ζρνιείν. Σν ζρνιείν κπνξεί 

ελδερνκέλσο  λα εληζρχζεη ζεηηθά ζηνπο αλήιηθνπο παξαβάηεο, ψζηε  αζθνχλ 

θπιαθίδνληαη λένη πξέπεη λα πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν, θαζσο θαη ηελ αλαζηνιή θαη ε 

απέιαζε δελ επηβάιινληαη γηα ζρνιείν ζε πεηζαξρηθά πξνβιήκαηα. Πεξαηηέξσ 

θπιαθίδνληαη νη λένη δελ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα εγθαηαιείςνπλ ην ζρνιείν             

( Blomberg& et al, 2011) 

   Λφγσ ηεο ππνρξεσηηθήο παξαθνινχζεζεο ηνπ ζρνιείνπ, έλαο αξηζκφο έγθιεηζησλ 

λέσλ έρνπλ ηαθηηθή θαη δηαξθή ζπκκεηνρή ζην ζρνιείν γηα πξψηε θνξά. Καη επεηδή ε 

παξαθνινχζεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ε ζπκκεηνρή κπνξεί λα αχμεζε ηελ πηζαλφηεηα γηα 

ηελ εθπαηδεπηηθή επηηπρία γηα απηά ηα παηδία, εθπαηδεπηηθά επηηεχγκαηα κπνξεί λα 

βνεζήζνπλ ψζηε λα σζήζνπλ ηζρπξφηεξε πξνζθφιιεζε θαη ζπλαηζζεκαηηθνχο 

δεζκνχο κε ηα ζπκβαηηθά φξγαλα θαη ζπκπεξηθνξέο δηεπθνιχλνληαο εηζη ηελ 

κεηάβαζε απφ ην έγθιεκα. Οη έγθιεηζηνη  λένη πνπ βηψλνπλ εθπαηδεπηηθέο επηδφζεηο 

κπνξεί λα αλακέλεηαη λα αλαπηχμνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζην ζρνιείν θαη λα 

ππάξμνπλ θάπνηα  νθέιε ζηελ εθπαίδεπζε θαη λα είλαη πην πηζαλφ λα επηζηξέςνπλ 

θαη λα παξακείλνπλ ζην ζρνιείν κεηά ηελ  απειεπζέξσζε θαη λα είλαη πην πηζαλφ λα 

πεξάζεη απφ ηελ παξαβαηηθφηεηα ( Blomberg& et al, 2011). 

     ηε θπιαθή αθνινπζείηαη απφ ηελ απφδνζε θαη ηελ ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ζην 

ζρνιείν κεηά απφ ηελ απειεπζέξσζε θαίλεηαη λα έρεη επεξγεηηθή επίδξαζε ζηελ 

πηζαλφηεηα κεηάβαζε απφ ηελ παξαβαηηθφηεηα, φπσο κεηξάηαη απφ ηελ κεηά ηελ 

ειεπζέξσζε εθ λένπ ζχιιεςε. Πεξαηηέξσ είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί νηη γηα ηνπο  

λένπο φπνπ μαλά ζπλειήθζεζαλ κεηά ηελ απειεπζέξσζε, αλ θαη  επηζηξέςαλε θαη 

ζπκκεηείραλ θαλνληθά ζρνιείν, ε θχζε ηνπ εγθιήκαηνο γηα ην νπνίν ζπλειήθζεζαλ 
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ήηαλ ζεκαληηθά ιηγφηεξν ζνβαξφ απφ νηη  εθείλνπο ηνπο λένπο πνπ δελ επηζηξέςαλε 

ζην ζρνιείν ή πνπ δελ παξαθνινπζνχλ ηαθηηθά ην ζρνιείν ( Blomberg& et al, 2011). 

    Έλα έθεβνο φπνπ έρεη θαηαδηθαζηεί ζε θπιάθηζε κπνξεί λα εθηηκήζεη ηελ 

πηζαλφηεηα επίηεπμεο ηεο ηειηθήο εμέηαζεο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ. 

Δηδηθφηεξα, νπνηνζδήπνηε ζεηηθή κνξθή ηεο αλαδηάξζξσζεο ηεο απεηιεηηθέο 

εκπεηξίεο ή θαηαζηάζεηο ηεο δσήο είλαη δηεπθνιπληηθή. Ωζηφζν, απην απνηειεί 

πξνυπφζεζε ηφζν αθνκνησηηθή ζε πξνζπάζεηεο θαη δηεπθνιπληηθή επεμεξγάδεηαη νηη 

ε δηάθνξα πνπ πξνθαιεί ην πξφβιεκα λα γίλεη αληηιεπηφ θαη απνδεθηφ  ζε πξψηε 

ζέζε. Μφλν νη απαηηήζεηο πνπ αληηιακβάλνληαη ή απεηιέο κπνξεί λα είλαη θαη πξέπεη 

λα αληηκεησπηζηνχλ. Καηά ζπλέπεηα, ππάξρεη έλαο ηξίηνο ηξφπνο αληίδξαζεο ζηα 

βάξε θαη ηηο απεηιέο γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα κε ηε βνήζεηα κηαο ακπληηθήο 

αληίδξαζεο έλαληη απηψλ ησλ απεηιψλ ζπκθψλα κε ηνλ Brandtstädter θαη Greve ( 

Greve, Enzmann& Hosser, 2001). 

   Οη ζρέζεηο κεηαμχ απηψλ ζηελ έθζεζε ηνπ πεξηβάιινλ ηεο θπιαθήο θαη ηελ 

ζπκπεξηθνξά απφ ηνπο άιινπο. Ζ έθζεζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο άιινπο θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο κε ηελ  πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, θαη λα ζπγθεληξψζεη  απφ πξψην ρέξη ηνπο 

ινγαξηαζκνχο απφ ηνπο λένπο άλδξεο ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, πξνθείκελνπ λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα γη’ απηνχο θαη ηελ απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο 

άιινπο.  Απην ζα ελεκεξσζεί ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο παξέκβαζεο, θαη ζα 

κπνξνχζε λα απνζήθεπζε πνιιή λνζεξφηεηα, αθφκε θαη ζλεζηκφηεηα ( Hales& et al, 

2003).  

  Οη  πξνιεπηηθνί παξάγνληεο ζηε θπιαθή πνπ ζρεηίδνληαη θαηείρε επίζεο εμέρνπζα 

ζέζε ζηνπο  θξαηνχκελνπο θαη ην ηη ζα κπνξέζνπλ λα έρνπλ απνηξέςεη ζρεδφλ 

ζαλαηεθφξεο πξάμεηο ηνπο. Παξά ην γεγνλφο νηη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ 

γπλαηθψλ αλάθεξαλ νηη ε πξάμε ηνπο δελ ζα κπνξνχζε λα έρεη απνθεπρζεί, φια ηα 

αιιά φπνπ πεξηγξάθεηαη ν απηνηξαπκαηηζκφο ηνπο ψζηε λα πξνιεθζνχλ γίλεηαη 

αλαθνξά απφ αθήγεζεο ζηε θπιαθή. Απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο ε πην ζπρλά 

αλαθεξφκελνη είλαη ε αλάγθε ηνπο  λα κηιήζνπλ ζε θάπνηνλ, έλα κέινο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, έλαο θίιν ζηε θπιαθή ή θάπνην ζηνλ νπνίν λα κπνξνχλ λα κηιήζνπλ 

( Marzano, Hawton, Rivlin & Fazel, 2011). 

   Άιινη παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξνβιεζεί απφ ηηο 

απηνθαηαζηξνθηθέο ηνπο πξάμεηο, λα αληηκεησπίδνληαη θαιχηεξα απφ 

ζσθξνληζηηθνχο ππάιιεινπο θαη ην πξνζσπηθφ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ηδίσο ζε 
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ζρέζε κε ηε ρνξήγεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, πνπ δελ είλαη ζε θπιαθή.  Απφ 

πεξηζπαζκνχο  έρνπλ πεξηζζφηεξνπο θαη ρξφλν ζην θειί, πεξηζζφηεξε βνήζεηα κε 

πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο ηνπο, κεησκέλε πξφζβαζε ζε κέζα απηνηξαπκαηηζκνχ, 

είλαη ζε έλα θνηλφ θειί, θαη ηελ ιήςε ζπκβνπιψλ. Γεγνλφηα δσήο θαη παηδηθφ ηξαχκα 

φιεο νη ππνζέζεηο θαη νη έιεγρνη πνπ είραλ βηψζεη ηνπιάρηζηνλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη 

αλεπηζχκεηα ζπκβάληα ζηε δσή ηνπο ( Marzano, Hawton, Rivlin & Fazel, 2011). 

 Καζψο, ηα θνηλσληθά δίθηπα θαη ε θνηλσληθή ππνζηήξημε, νη δχζθνιεο νηθνγελεηαθέο 

ζρέζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη νξηζκέλνη θξαηνχκελνη ζαλ λα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ πξάμε απηνηξαπκαηηζκνχ ηνπο ή λα αληαλαθιψληαη ζε θνηλσληθά δίθηπα 

πεξηπηψζεηο θαη βαζκνινγήζεηο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. Κξαηνχκελνη νη νπνίνη 

είραλ εκπιαθεί ζε έλα ζρεδφλ ζαλαηεθφξν απηνηξαπκαηηζκφ ήηαλ ζεκαληηθφ πνην 

πηζαλφ απφ νηη νη έιεγρνη λα αλαθέξνπλ πνπ δελ έρνπλ ζηελνχο θίινπο έμσ ζηε 

θπιαθή ( Marzano, Hawton, Rivlin & Fazel, 2011).  

  Ζ αληηκεηψπηζε ζηελ πξψηε πεξίπησζε ην άηνκν κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη  ζε 

ελεξγέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ή ηξέρνπζα αλαθνχθηζε ελφο 

βάξνο. Ζ θπιαθή σο ζεζκφο είλαη πεξηνξηζηηθή απφ ηελ ίδηα ηεο ηελ θχζε, ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ απηφλνκσλ δξάζεσλ θαη ηελ θνηλσληθή επαθή, ελψ ζπζηαηηθά 

απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα ησλ λα αζθεί θακία επηξξνή ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο 

πνπ είλαη έκπεηξνη κε απνζηξνθή. Οη ιηγφηεξεο επηινγέο γηα λα αιιάμεη  ηηο  απεηιέο  

ή ζηξάγγηζκα πεξίζηαζε ην άηνκν έρεη ή αληηιακβάλεηαη, ην πην ζεκαληηθφ λα 

γίλεηαη ζε πξνζαξκνζηηθέο κνξθέο ησλ αληηδξάζεσλ ζε πξνζηαζία ππνθεηκεληθή 

επεκεξία θαη ηελ απηνεθηίκεζε ζπκθψλα κε ηνλ Brandtstädter, θ.α. ( Greve, 

Enzmann& Hosser, 2001). 

  Οη θξαηνχκελνη κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ θαιχηεξα αλ αληαιιάζζνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζπλέδξην θαη ζσθξνληζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ παξνπζίαζαλ ηα νθέιε ηεο ζπληξνθηθφηεηαο ζπκθψλα κε ηνπο 

Severance θαη Sykes (φπσο αλαθέξεηαη ζην Freeman& Seymour, 2010). Ζ ζπκβνιή  

ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηείλεηαη πέξα απφ ην πεξηβάιινλ 

θξάηεζεο, κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο θαη ηελ θνηλφηεηα. Πξέπεη λα ππάξρεη 

κηα επηθνηλσλία  κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ηνπο φπνπ βνεζά ζηελ 

αληηκεηψπηζε παξέρνληαο κηα απφζπαζε ηεο πξνζνρήο απφ ηελ ξνπηίλα ηεο θπιαθήο. 

Έηζη βνεζψληαο ηνπο ηξνθίκνπο γηα κηα θαιχηεξε δηάξζξσζε ηνπο ρξφλνπ ηνπο θαη 

ηεο αλαθνχθηζε ησλ αλεζπρηψλ ζρεηηθά κε ηα άηνκα ή γεγνλφηα ζηνλ εμσηεξηθφ 
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θφζκν ζπκθψλα κε ηνλ Halsey θαη Toch ( φπσο αλαθέξεηαη ζην Freeman& Seymour, 

2010). Σα δηεζλή πξφηππα παξέρνπλ ζαθή θαηεχζπλζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

λέσλ πνπ ζηεξνχληαη ηελ ειεπζέξηα ηνπο ( Freeman& Seymour, 2010). 

   Σα  ζεσξεηηθά κνληέια ηεο θπιαθήο ζρεηηθά κε ηελ απηνθηνλία θαη γεληθφηεξα, 

ππνδειψλνπλ νηη ε απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά νη ζπλέπεηεο ηεο είλαη κηα εληαία αηηία 

ζηνπο ζηξεζνγφλνπο  παξάγνληεο. Αιιά κάιινλ εμαξηάηαη απφ δηάθνξεο θξαηηθέο 

θαη γλσξίζκαηα πνπ εμαξηψληαη απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο. πκθψλα κε ηνπο 

Hawton,Van Heeringen, Jenkins θαη ζπλ.  θαη κε ηνπο Liebling θαη Krarup ,( φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Marzano, Hawton, Rivlin & Fazel, 2011) ζην φηη ε θαηαλφεζε απηψλ 

ησλ παξαγφλησλ θαη  νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο αιιειεπηδξνχλ θαη ν ξφινο ηνπο 

έρνπλ δπζαλάινγα πςειά πνζνζηά απηνθηνληψλ ζηηο θχιαθεο. Όπνπ κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ κνληέισλ πξφιεςεο ζηελ επηκέιεηα θαη ζηα 

ηδξχκαηα γεληθά, πεξηιακβαλφκελσλ ησλ θέληξσλ θξάηεζεο θαη ςπρηαηξηθά 

λνζνθνκεία ( Marzano, Hawton, Rivlin & Fazel, 2011.) 

   ηνηρεία έδεημαλ νηη ην ζπκπέξαζκα νηη δελ ππάξρεη ππνζηήξημε ηνπ θνηλνχ γηα ηε 

ζθιεξφηεξε κεηαρείξηζε ησλ λεαξψλ βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ είηε απφ ηηο 

απαληήζεηο κε κεγάιε δεκνζηφηεηα εγθιήκαηα. Όπσο ε ζθιεξφηεηα θαηά ζχκαηα ζε 

ππξνβνιηζκνχο ζε ζρνιεία ή ηηο δεκνζθνπήζεηο καδηθήο γλψκεο πνπ δεηνχλ 

ζπλήζσο κεξηθέο απιντθέο εξσηήζεηο. Μηα αθξηβήο εθηίκεζε ηεο γλψζεο ηνπ θνηλνχ 

είλαη ζεκαληηθή, δηφηη ε ράξαμεο ηεο πνιηηηθήο ζπρλά δηθαηνινγνχλ ηηο  δαπάλεο γηα 

ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηεο δηθαηνζχλεο ησλ αλήιηθσλ παξαβαηψλ βάζε ηεο ιατθήο 

δήηεζεο ζπκθψλα κε ηνπο Nagin θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο (Piquero& 

Steinberg,2010) . 

  ε κηα εξεπλά φπνπ κειεηήζεθε ε ζρέζε κεηαμχ ζε έλα δίθαην θφζκν γηα ηνπ 

λεαξνχο θξαηνχκελνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ λεαξψλ θξαηνχκελσλ ιακβάλνληαο 

ππφςε ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ θαη πνηληθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο. Όπνπ ζηελ εξεπλά 

ζπκκεηείραλ εμαθφζα εμήληα έμη λένη άλδξεο θξαηνχκελνη απφ έλα γεξκαληθφ 

ζσθξνληζηηθφ ίδξπκα. Ζ εξεπλά απηή εμέηαζε ηηο  πεπνηζήζεηο ηεο δηθαηνζχλεο 

ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία ησλ λεαξψλ θξαηνχκελσλ θαηά ηελ θξάηεζε θαη ηηο 

πξννπηηθέο απνθαηαζηάζεηο ησλ λεαξψλ παξαβαηψλ. Ζ κέζνδνο γηα έλα δίθαην 

θφζκν γηα ηνπ λεαξνχο θξαηνχκελνπο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο πξνζαξκνζηηθφο 

πφξνο πνπ εληζρχεη ηελ αλάπηπμε ησλ έθεβσλ, κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηνπο απφ ηελ 
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θπιαθή. Όκσο έλα πςειφ πνζνζηφ δελ ζεκαίλεη νηη δελ ζα πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα 

δηάπξαμεο εγθιεκάησλ θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο εθεβείαο. ( Otto&Dalbert,2005) 

  Έλαο  δίθαηνο θφζκνο  γηα ηνπ λεαξνχο θξαηνχκελνπο είλαη έλα απφ ηα πνην θξίζηκα 

πνπ πξνυπνζέηεη αλ ή φρη ε εθεβηθή εγθιεκαηηθφηεηα εμειίζζεηαη θαη  ζηελ 

κεηέπεηηα δσή ησλ έθεβσλ  σο ελήιηθεο, θαη γίλεηαη γηα απηνχο ηξφπνο δσήο λα δνπλ 

ζηελ παξεκβαηηθφηεηα. Έρεη σο ζθνπφ σο ελδεηθηηθή πξνζσπηθή ζχκβαζε πκθψλα 

κε ηνλ Lerner (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Otto&Dalbert,2005)  απφ ν νξνπο ζηνπο 

νπνίνπο ην άηνκν λα κπνξεί λα ζπκπεξηθέξεηαη κε παξεκβαηηθά. Παξαθηλεί ηα άηνκα 

λα ζπκπεξηθέξνληαη δίθαηα, νη θξαηνχκελνη κε ηζρπξέο πεπνηζήζεηο ζε έλα δίθαην 

θφζκν ζα πξέπεη λα είλαη πην πηζαλφ λα είλαη ζχκθσλνη κε ην πνηληθφ δίθαην. Όπνπ 

θαη κπνξεί λα αλακέλεη λα εκθαλίζνπλ ιηγφηεξα πξνβιήκαηα πεηζαξρίαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ζηνλ βαζκφ πνπ αληηιακβάλνληαη ηνλ 

εγθιεηζκφ ηνπο. Σα άηνκα πνπ είραλ πςειά πνζνζηά γηα έλα δίθαην θφζκν γηα ηνπο 

λεαξνχο θξαηνχκελνπο θαίλεηαη λα είλαη άηνκα πνπ πιένλ κπνξνχλ λα εκπηζηεχνληαη 

ηνπο άιινπο θαη λα επελδχνπλ ζεηηθά ζην κέιινλ ηνπο. Έλαο δίθαηνο θφζκνο γηα ηνπο 

λεαξνχο θξαηνχκελνπο είλαη κηα κέζνδνο πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο θξαηνχκελνπο 

λα παξακείλνπλ καθξηά απφ ηελ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ( Otto&Dalbert,2005).  

   Ζ κειέηε πνπ έιαβε ρψξα ζε έλα ζσθξνληζηηθφ ίδξπκα  αλήιηθσλ παξαβαηψλ  ηεο 

Γελεχεο φπνπ ππήξρε κηα εγθαηάζηαζε ηξηάληα θιηλψλ φπνπ  ρσξηδφηαλ  ζε δπν 

ηκήκαηα. Σν έλα ηκήκα πξν-δηθαζηηθή απφθαζε θαη έλα δεχηεξν ηκήκα γηα έθεβνπο 

πνπ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα έλα εθπαηδεπηηθφ ηνπνζέηεζε ππφ-θξάηεζε. Ζ 

εγθαηάζηαζε έρεη έλα πξσηεχνλ θξνληίδα θαη ςπρηαηξηθή ππεξεζία πγείαο πνπ 

ζπλδένληαη κε απην. Ζ αλεμαξηεζία ησλ θξνληηζηψλ είλαη εγγπεκέλε απφ ηελ 

πξνζάξηεζε ηεο ππεξεζίαο ηεο Γελεχεο Παλεπηζηεκηαθά Ννζνθνκεία θαη φρη ζηε 

δηνίθεζε ησλ θπιάθσλ. Ζ ππεξεζία ηεο πγείαο παξέρεη πεξίπνπ 3000 θαη 3500 

δηαβνχιεπζεο εηεζίσο, ηα κηζά εθ ησλ νπνησλ είλαη ςπρηαηξηθέο δηαβνπιεχζεηο. Οη 

λένη θξαηνχκελνη, αμηνινγνχληαη απφ κηα λνζνθφκα εληφο ησλ 48 σξψλ απφ ηελ 

εηζαγσγή θαη αλαθέξεηαη κε ηελ ηαηξηθή ππεξεζία ζπκθψλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο 

(Gisin& et al,2012). 

  Παξνρή δνκεκέλε επαγγεικαηηθή θαη ςπραγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζεκεηψλεηαη σο 

κηα ζεκαληηθή ζηξαηεγηθή γηα λα βνεζήζεη ηνπο θξαηνχκελνπο λα αληηκεησπίζνπλ 

ζπκθψλα κε ηνπο  DeRosia, θαη Jamieson, Grounds (φπσο αλαθέξεηαη ζην Freeman& 

Seymour, 2010). Δηδηθφηεξα, σθειεί ηνπο λένπο αλζξψπνπο ζηε θπιαθή ζπκθψλα κε 
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ηνπο Cope, Jamieson θαη Johnson, Mohino θαη ηνπο  ζπλεξγάηεο ηνπο, θαη ηα άηνκα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ αβέβαηεο πεξηζηάζεηο ζπκθψλα κε ηνπο Mantler θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην Freeman& Seymour, 2010 ). Οη 

επαγγεικαηηθέο θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε πςειφηεξα 

επίπεδα επεκεξίαο ζην πεξηβάιινλ θξάηεζεο ζπκθψλα κε ηνπο Liebling θαη 

Wooldredge, παξέρνπλ επίζεο κηα πεγή δηάζπαζεο ηεο πξνζνρήο θαη λφκηκν κέζν γηα 

ηελ απειεπζέξσζε απνγνήηεπζε θαη ην άγρνο ζπκθψλα κε ην Cope, Mohino θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ ( Freeman& Seymour, 2010). 
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4.2 Σα δηθαηψκαηα ησλ αλήιηθσλ παξαβαηψλ        

   

    Ζ πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ θαη ησλ έθεβσλ είλαη έλαο αξηζκφο κεηαξξπζκίζεσλ 

ηεο λνκνζεζίαο θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ηδηαίηεξα ζηηο Ζλσκέλεο πνιηηείεο, 

επηβάιινληαη απζηεξφηεξεο πνηλέο γηα ηηο ζνβαξφηεηα λεαξψλ παξαβαηψλ. Καη 

έρνπλ θαηά ζπλέπεηα απμεκέλα πνζνζηά έγθιεηζηνπο λένπο θαη θαηέζηεζαλ 

επθνιφηεξα  λενιαία πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη θαη λα θπιαθίδνληαη σο ελήιηθεο 

πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο δηθαηνζχλεο ζπκθψλα κε ηνπο Redding, Snyder θαη 

Sickmunud ( φπσο αλαθέξεηαη ζην Lambie&Randell,2013). ηα  πεξηζζφηεξα θξάηε 

ζε φιε ηελ Ζ.Π.Α ε λεαληθή παξαβαηηθφηεηα λνκηθά νξίδεηαη θάπνηνο θάησ ησλ 

δεθανρηψ εηψλ ζπκθσλά κε ηνπο Siegel θαη Welsh. Ωζηφζν ηα παηδία άλσ ηνλ 

δεθαηεζζάξσλ εηψλ κεηαθέξνληαη θαη θαηαδηθάδνληαη σο ελήιηθεο ζην δηθαζηήξην 

θαη έγθιεηζηνη ζε θχιαθεο ελήιηθσλ ζπκθψλα κε ηνλ Steinberg (φπσο αλαθέξεηαη 

ζην Lambie&Randell,2013). Πνιινί αλήιηθνη παξαβάηεο δηθάδνληαη σο ελήιηθεο κε 

απνηέιεζκα κηα κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα ηεο θπιάθηζεο θαη πνιπ απζηεξφηεξεο 

πνηλέο απφ απηέο πνπ ζα ιάβαλε ζην δηθαζηήξην αλήιηθσλ ζπκθψλα κε ηνλ 

Carmichael. ( Lambie&Randell,2013)  

  Σα δηθαηψκαηα ζε κηα εμεηδηθεπκέλε δίσμε ησλ λεαξψλ παξαβαηψλ θαη ζε  δηεζλνχο 

δίθαην θφζκν ζπκθψλα κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα  θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην 

ζρεδηαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηθαηνζχλεο ησλ αλήιηθσλ. Γηέπνπλ ην  παξειζφλ θαη 

σο εθ ηνχηνπ, αληηκεησπίδνπλ κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο ηνπ θαη  ηελ 

πξαγκαηηθή αιιαγή φζνλ άθνξα ηελ κεηαρείξηζε ησλ αλήιηθσλ παξαβαηψλ. ήκεξα 

πιένλ ππάξρεη κηα γεληθή νξγάλσζε φζνλ αθνξά ηελ ξχζκηζε ελφο ζπζηήκαηνο 

δηθαηνζχλεο αλήιηθσλ, φπνπ ππάξρεη ε αλάγθε γηα ηε δηθή θαη ηελ ηηκσξία ησλ 

παηδηψλ θαη ηεο λενιαίαο ζε πνηληθέο παξαβάζεηο πνπ πξνβιήζεθαλ απφ έλα εηδηθφ 

ζχζηεκα επζχλε πνπ έρεη θάπνηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξίζηεθα κε εθείλα ησλ 

ελήιηθσλ. Απηή ηελ εηδηθή ζεξαπεηα ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο 

δηάθνξεο πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηα παηδία θαη ηνπο λένπο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

ελήιηθεο, ηα νπνία ζα δηθαηνινγνχζαλ νη λφκνη ζεζπίδνληαο θαλφλεο εηδηθά ππέξ ησλ 

αλήιηθσλ παξαβαηψλ ( Duke, 2010).  

   Γηα ζρεδφλ ηξεηο δεθαεηίεο , ππήξμε ε ζπζζψξεπζε ηεο  ππνζηήξημε γηα ηελ πίζηε 

ζε έλα  δίθαην θφζκν ζπκθψλα κε ηνπο Furnham θαη Procter, Lerner θαη Miller ( 

φπσο αλαθέξεηαη ζην Dalbert, Lipkus, Sallay & Gosh, 2001). Απηή ε ππφζεζε 
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δειψλεη νηη νη άλζξσπνη έρνπλ θίλεηξν λα πηζηέςνπλ νηη δνπλ ζε έλαλ θφζκν φπνπ ν 

θαζέλαο παίξλεη απην πνπ ηνπ αμίδεη. Σφζν ηζρπξή είλαη ε αλάγθε λα ππεξαζπηζηεί 

απηή ηελ πεπνίζεζε νηη νη άλζξσπνη αλαιάβνπλ δξάζε γηα λα δηνξζψζεη αδηθίεο θαη 

απνθαηάζηαζε ηεο  δηθαηνζχλεο. Απην ην θίλεηξν κπνξεί λα επζχλεηαη γηα έλα 

ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηηο θνηλσληθέο αληηδξάζεηο ζηελ αδηθία κηα επηζθφπεζε 

ζπκθψλα κε ηνλ Dalbert( φπσο αλαθέξεηαη ζην Dalbert, Lipkus, Sallay & Gosh, 

2001) θαη έρεη ζπλέπεηεο ζηα ζέκαηα ςπρνινγηθήο επεμίαο. Καηά ηα ηειεπηαία ρξφληα 

νη εξεπλεηέο έρνπλ ακθηζβεηήζεη ην θαηά πφζνλ ε πίζηε ζε έλαλ κφλν θφζκν είλαη 

κηα κνλνδηάζηαηε ε πνιπδηάζηαηε δνκή ( Dalbert, Lipkus, Sallay & Gosh, 2001).  

   Σα πην ηζρπξά άηνκα πνπ εγθξίλνπλ ηελ πίζηε ζε έλα κφλν θφζκν, ηφζν πςειφηεξε 

είλαη ε ππνρξεσηηθή θχζε ηεο πξνζσπηθήο ζχκβαζεο. Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεη ε 

ππνρξέσζε λα δηαηεξεί θαη λα ελεξγνχλ ζε έλα κφλν ηξφπν. Γηα παξάδεηγκα νη 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη εγθξίλνπλ ηελ πίζηε ζε έλα δίθαην θφζκν ηφζν πεξηζζφηεξν 

πξνζπαζνχλ γηα ηε δηθαηνζχλε ζηα δηθά ηνπο έξγα ζπκθψλα κε ηνπο Bierho θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ θαη λα δηνξζσζνχλ ηηο αδηθίεο ζπκθψλα κε ηνπο Lerner θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ ( φπσο αλαθέξεηαη ζην Dalbert, Lipkus, Sallay & Gosh, 2001) 

Σέηνηεο πξννπηηθέο πξνθαινχλ ζπλαηζζήκαηα ηεο εκπηζηνζχλεο ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

π.ρ ην άηνκν ληψζεη ή απηή ζα πξέπεη λα έρνπλ δίθαηε κεηαρείξηζε απφ ηνπο άιινπο. 

Ζ πίζηε ζε έλα δίθαην θφζκν είλαη κηα πξνζσπηθή ππφζεζε, θαζσο θαη εθείλνη πνπ 

ππνζηεξίδνπλ έλζεξκα απηήλ ηελ πεπνίζεζε ζπκπεξηθέξνληαη ζπκθψλα κε ηε 

δηθαηνζχλε θάπνηνπο θαλφλεο ζε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, θαζψο θαη θαζεκεξηλέο 

ιεηηνπξγίεο ( Dalbert, Lipkus, Sallay & Gosh, 2001).  

  Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη πηζηεχνπλ ζε έλα δίθαην θφζκν, επεξεαζκέλνη αθφκε θαη 

απφ ηελ ζξεζθεία, φπνπ ε πίζηε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έρεη δπλαηή ζπκθψλα 

Furnham θαη Procter( φπσο αλαθέξεηαη ζην Dalbert, Lipkus, Sallay & Gosh, 2001). Ζ 

ζρέζε κεηαμχ ζξεζθεπηηθφηεηαο θαη ηελ πίζηε ζε έλαλ άδηθν θφζκν είλαη ιηγφηεξν 

ζαθήο, κεξηθνί άλζξσπνη ζηνράδνληαη  γηα ηε ζξεζθεία θαη αγσλίδνληαη κε ην 

εξψηεκα αλ ν ζεφο είλαη δίθαηνο ή φρη. Ωο εθ ηνχηνπ, πηζηεχνπλ ζε έλαλ άδηθν θφζκν 

πνπ δελ κπνξεί λα είλαη ελδεηθηηθφ ηεο ρακειήο ζξεζθεπηηθφηεηαο. Οη άλζξσπνη πνπ 

πηζηεχνπλ ζε έλα κφλν θφζκν δελ ζέινπλ λα αιιάμνπλ ην θφζκν. ( Dalbert, Lipkus, 

Sallay & Gosh, 2001)  

   πκθψλα κε ηελ ζχκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζην άξζξν 37 γηα ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ παηδηνχ, ην 1990 θαζηέξσζε ηελ αξρή ηεο θξάηεζεο, σο έζραην κέηξν θαη ηνπ 
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πεξηνξηζκνχ ηεο εμνπζίαο ζην κηθξφηεξν δπλαηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. πκθψλα κε ην 

άξζξν 40 θαη 37 έλα λεαξφ άηνκν έρεη ην δηθαίσκα λα ζεσξείηαη αζψνο κέρξη λα 

απνδεηρζεί έλνρνο ζε κηα ππφζεζε  ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη λα έρνπλ άκεζε 

πξφζβαζε ζε λνκηθή θαη θαηάιιειε βνήζεηα. Σν άξζξν 37 νξίδεη  ηα δηθαηψκαηα 

επεμεξγαζίαο ησλ λέσλ θξαηνχκελσλ λα θξαηνχληαη ρσξηζηά απφ ηνπο ελήιηθεο λα 

δηαηεξνχλ ηελ επαθή ηνπο κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπο θαη λα παξέρνληαη κε έλα θπζηθφ 

πεξηβάιινλ. Σν πιαίζην  ζα ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

ηδησηηθήο ηνπο δσήο, αηζζεηηθή δηέγεξζε, ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο, θαη ε 

ζπκκεηνρή ζε ζσκαηηθή δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θαηάξηηζε. Όπσο, πξνβιέπεηαη ην πξνζσπηθφ εγθαηάζηαζεο  ζα πξέπεη λα 

πξνσζήζεη θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ ζπρλή επαθή κεηαμχ ηνπ παηδηνχ θαη ηελ επξχηεξε 

θνηλφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ θίισλ (Freeman & 

Seymour, 2010). 

  Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνθπιάθηζε, νη λένη ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη γηα ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, λα θξαηνχληαη ρσξηζηά απφ ηνπο 

θαηαδηθαζκέλνπο λένπο θαη έρνπλ δηθαηψκαηα λα επηθνηλσλνχλ ηαθηηθά θαη κε ηνπο 

ηδησηηθνχο λνκηθνχο ηνπο ζχκβνπινπο. πκθψλα κε ηνπο θαλφλεο ζην Πεθίλν ε 

ζέζπηζε ησλ γεληθψλ αξρψλ γηα ηε δηαθπβέξλεζε ηεο δηθαηνζχλεο αλήιηθσλ 

αληηκεησπίδνληαη σο ελήιηθεο. πγθεθξηκέλα, πξνηείλνπκε ηελ πξνθπιάθηζε σο 

έζραηε ιχζε θαη γηα ην κηθξφηεξν δπλαηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, πξνεηδνπνίεζε, ηνλ 

θίλδπλν πνπ δηαηξέρνπλ νη λεαξνί παξαβάηεο,  ελψ  είλαη ζε ππφ θξάηεζε ελ 

αλακνλήο ηεο δηθήο. ( Freeman& Seymour, 2010) 

   Δλψ ε πνιηηηθή δηθαηνζχλεο ησλ αλήιηθσλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο έρεη γίλεη πην 

απζηεξή ηα ηειεπηαία ρξφληα, παξακέλεη αζαθέο ην θαηά πφζνλ ην θνηλφ επλνεί 

πξαγκαηηθά ηελ απάληεζε απηή, αληί ηεο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε ππεξεζίεο 

απνθαηάζηαζεο πξνζαλαηνιηζκφ. πκθψλα κε ηνλ Benekos θαη ηνn Merlo, Zimring 

(φπσο αλαθέξεηαη ζην Piquero& Steinberg, 2010) νη αληηιήςεηο ηε ζηάζε ηνπ θνηλνχ 

γηα ην έγθιεκα ηεο λενιαίαο γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο έρνπλ επεξεάζεη ηελ ζχγρξνλε 

λεαληθή  πνιηηηθή ηεο  δηθαηνζχλεο, έηζη ψζηε ε ιήςε απνθάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηθαηνζχλεο ησλ αλήιηθσλ λα έρεη γίλεη απζηεξά ηηκσξηηηθή ζπκθψλα 

κε ηνπο Scott θαη Steinberg ( Piquero& Steinberg, 2010.)  

  Οη θαλφλεο ηεο Αβάλαο παξέρεη  ιεπηνκεξή ζεηξά ησλ νδεγηψλ θαιήο πξαθηηθήο γηα 

ηνπο λένπο ππφ θξάηεζε. Έλαο απφ ηνπο ζεκειηψδεηο πξννπηηθέο ηνπο είλαη νηη ην 
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ζχζηεκα δηθαηνζχλεο ησλ αλήιηθσλ ζα πξέπεη λα ζέβνληαη  ηα δηθαηψκαηα θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ λέσλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ζσκαηηθήο θαη ηεο ςπρηθήο ηνπο 

επκάξεηαο. Καη ηα δπν ζχλνια θαλφλσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ λέσλ λα 

θξαηνχληαη ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ ζέβνληαη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα θαη ηελ 

θάιπςε ησλ αηφκσλ ζηε θξνληίδα πξνζηαζίαο θαη ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο. 

πκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο επθαηξηψλ ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο 

αλαςπρήο, ηεο θαηάξηηζεο, ηελ εθπαίδεπζε ή ηελ απαζρφιεζε, λα δηαηεξήζεη επαθήο 

κε ηελ νηθνγέλεηα θαη λα ππνζηεξίδεηαη κε ηελ επαλέληαμε. ( Freeman& Seymour, 

2010) 

  ην πιαίζην ηεο πξνθπιάθηζεο ζηελ Ηξιαλδία ε αξρή νη ε θξάηεζε είλαη έλα έζραην 

κέηξν εληζρχεη ε πην πξφζθαηε νπζηαζηηθή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε δηθαηνζχλε ησλ 

λέσλ ζηελ Ηξιαλδία. Καζνξίδεη νηη ην δηθαζηήξην δελ ζα πξέπεη λα θξαηνχλ έλα 

λεαξφ πξφζσπν ππφ θξάηεζε, εάλ ηε θξνληίδα ή ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ 

αλεζπρίεο είλαη ν κφλνο. Δπίζεο θαηαξγεί ηελ απαίηεζε γηα εγγχεζε ζπκθψλα κε ηνλ 

Νφκν Bail 1997 γηα φζνπο είλαη θάησ ησλ 18 εηψλ. Δπηπιένλ ν αξγφο ξπζκφο κε ηνλ 

νπνίν νη ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο λένπο έρεη νξηζηηθνπνηεζεί ζηα δηθαζηήξηα. 

Έρεη επηθξηζεί γηα ηνλ ιφγν νηη ε θαζπζηέξεζε ζέηεη λένπο αλζξψπνπο ζε κεγαιχηεξν 

θίλδπλν ππφηξνπεο θαη ηεο θξάηεζεο ζπκθψλα κε ηνλ Carroll, Meehan θαη Kilkelly 

( φπσο αλαθέξεηαη ζην Freeman& Seymour, 2010). Γηα εθείλνπο πνπ θξαηνχληαη 

πξνθπιαθηζκέλνη νη αλεζπρίεο είλαη αθφκα έρνπλ πην επίθαηξν ιφγσ ησλ αλαθεξζεί 

βιαβεξέο ζπλέπεηεο ηεο επηκέιεηαο ζπλερεία πκθψλα κε ηνλ  Goldson, θαη Coles ( 

Freeman& Seymour, 2010). 

    Ζ θξηηηθή εζηηάζζεθε ζηελ πεξηνξηζκέλε παξνρή δνκεκέλσλ εξγαζηεξίσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ην ρακειφ επίπεδν ησλ ηξφθηκνο εκπινθήο ζηελ εθπαίδεπζε. 

Πξάγκαηη, ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε κηα απφ ηηο βαζηθέο αξρέο 

ησλ επξσπατθψλ ζσθξνληζηηθψλ θαλφλσλ ην 2006 πνπ ε θαηάζηαζε νηη ε έιιεηςε 

πφξσλ δελ δηθαηνινγεί ηηο ζπλζήθεο ζηηο θχιαθεο φπνπ παξαβηάδνπλ ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα ησλ θξαηνχκελσλ. ηελ Ηξιαλδία ε πξνθπιάθηζε ζηε θπιαθή είλαη έλα 

ζθφπηκν- ρηηζκέλν, θιεηζηά, θπιαθή κέζεο αζθάιεηαο, θαηαζθεπαζηηθέ ην 1997 έρεη 

επηρεηξεζηαθή ηθαλνηήησλ. Οη θξαηνχκελνη ζηεγάδνληαη ζε έλα κείγκα απφ 

κνλφθιηλα, δίθιηλα θαη ηξίθιηλα-πιεξφηεηαο ζε θειηά ζπκθψλα κε ηξιαλδηθή 

ππεξεζία ησλ θπιάθσλ ( Freeman& Seymour, 2010). 
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   πκθψλα κε ηελ εηζαγσγή ηνπ λφκνπ Νενιαίαο Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο ζηνλ 

Καλαδά ην 2003, ππάξρεη κηα απμεκέλε έκθαζε ζηελ θνηλσλία θαη ηνλ  ξφιν ζηελ 

πξφιεςε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ησλ λέσλ. Μηα βαζηθή αξρή ηεο αλαθέξεη νηη  ηα 

κέιε ηνπ κεξηδίνπ ηεο θνηλσλίαο επζχλεο γηα ηελ  αληηκεηψπηζε ηνπ αλαπηπμηαθέο 

πξνθιήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ λέσλ θαη λα ηνπο θαζνδεγήζεη ζηελ ελήιηθε δσή ( 

Gretton & Clift, 2011). Καζψο, νη αλήιηθνη παξαβάηεο έρνπλ δηθαίσκα γηα ζε έλα 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εμειηθηηθήο ηνπο αλάπηπμεο  πξνο κηα εζηθή  ηάμε, ε αθνινπζία 

ζηελ αλάπηπμεο ηεο αλζξψπηλεο  ζθέςεο, ζπκθψλα κε ηνπο Humana θαη Kohlberg. 

Καη έλα ζηάδην φπνπ ζα αθνινπζεί κία  γλσζηηθή- αλαπηπμηαθή πξνζέγγηζε γηα ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ( Aleixo & Norris, 2000). 

   πκθψλα κε ην έξγν ηνπ Goffman ε δεκία πνπ πξνθαιείηαη ζηελ πξνζσπηθή 

ηαπηφηεηα ηνπ έγθιεηζηνπ ζ’ έλα ζσθξνληζηηθφ ίδξπκα, φπνπ κεγάιν ζέκα ππήξμε 

γηα ηελ αξλεηηθή επίδξαζε πνπ έρεη ε ζηέξεζε ηεο ειεπζέξηαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

εαπηνχ ελφο θξαηνχκελνπ θαη θπξίσο ζηνπο λένπο θαη αλήιηθνπο παξαβάηεο ( Greve, 

Enzmann& Hosser, 2001) Ζ λενιαία ζα πξέπεη λα νξηζηεί σο θάζε λεαξφ άηνκν 

ειηθίαο θάησ ησλ 18, κε ηελ εθεβεία ζπκβαίλνπλ κεηαμχ ησλ ειηθηψλ 13 θαη 18.  

πκθψλα κε ηνλ Muncie (φπσο αλαθέξεηαη ζην Lambie & Randell,2013) ε ζχκβαζε 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ φπνπ ηδξχζεθε 1989 γηα ηελ 

αλαγλψξηζε φισλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ. Απην ην λνκηθφ πιαίζην ζπλεγνξεί 

γηα ηε πξνζηαζία θάζε αηφκνπ ειηθίαο θάησ ησλ 18 ησλ, δεδνκέλνπ νηη αλαγλσξίδεη 

παηδία λα δηθαηνινγνχληαη θαη παξέρεηαη  ηδηαίηεξε πξνζνρή, ιφγσ ηεο ειηθίαο ηνπο 

θαη ησλ ζπλαθψλ αλαπηπμηαθή ηνπο ειηθίαο ζπκθψλα κε ηελ αλεμάξηεηε αξρή  

ζπκπεξηθνξάο πνπ επηθξαηεί απφ ην ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα. Δηδηθφηεξα, θάζε παηδί 

πνπ ζηεξείηαη ηελ ειεπζέξηα ζα ρσξίδεηαη απφ ηνπο ελήιηθεο εθηφο εάλ ζεσξείηαη ην 

θαιχηεξν ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ λα κελ ην πξάμεη ζπκθψλα κε ην Ζλσκέλα Έζλε. ( 

Lambie & Randell,2013) . 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

    

      πκθψλα κε ηνλ Jenkins(φπσο αλαθέξεηαη ζην Taylor et al., 2010 ) ε ζχιιεςε 

θαη αληηκεηψπηζε ησλ αλήιηθσλ παξαβαηψλ πνηθίιεη επξέσο κεηαμχ θνηλσληψλ φζνλ 

αθνξά ηνπο λφκνπο πνπ ππάξρνπλ ζε κηα θνηλσλία επεξεάδνληαο απφ ηελ ηδενινγία 

θαη ηελ ζξεζθεία θάζε ρψξαο. Γηα παξάδεηγκα ην 1899 ζηφρνπο ηνπ πξψηνπ 

δηθαζηεξίνπ πνπ είρε γίλεη ήηαλ λα πξνζηαηεχζεη ηνπο αλήιηθνπο παξαβάηεο απφ 

ηνπο ελήιηθεο θξαηνχκελνπο ζηα ζσθξνλίζηεθα ηδξχκαηα ην λα γίλνπλ μερσξηζηέο 

θχιαθεο. Σα παηδία απφ ηελ ειηθία ησλ επηά ρξφλσλ ήηαλ ζπλήζσο θπιαθηζκέλα 

καδί κε ηνπο ελήιηθεο ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 21
νπ

 αηψλα.  Λφγσ ηεο θχζεο ησλ 

αλήιηθσλ παξαβαηψλ, απην πνπ ζεσξείηαη σο θίλδπλν ζε κηα επνρή κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο αθίλδπλν ζε κηα  άιιε επνρή βάζε θαη ην πσο ην αληηιακβάλεηαη θάζε 

άλζξσπνο ην πξφβιεκα ( Taylor, et al., 2010).   

    Ζ λεαληθή παξαβαηηθφηεηα ζπκθψλα κε ηα  δεδνκέλα είλαη γεληθά έλα ζέκα 

αμηφπηζην ζηηο   έξεπλεο, φπνπ ρξεηάδεηαη ζπρλά κειέηε  ψζηε λα ππάξρεη κηα 

πξνψζεζε ηεο γλψζεο ζρεηηθά κε ηελ παξαβαηηθφηεηα αλήιηθσλ. Καζψο θαη λα 

ππάξμνπλ λέεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο θαη ηηο ιχζεηο γηα ην πνιχπινθν 

πξφβιεκα ηεο παξαβαηηθφηεηα ησλ αλήιηθσλ. Καη πνιινί επαγγεικαηίεο νη νπνίν 

πξνζεγγίδνπλ ην ζχγρξνλν ζέκα εκέξαο ηεο παξαβαηηθφηεηα αλήιηθσλ δελ εθηηκνχλ 

νηη ην θαηλνκεληθά λέν πξφβιεκα είλαη πξαγκαηηθά είλαη έλα παιηφ κε ηηο  

ζπκθξαδφκελεο θαηλνχξγηεο  παξαιιαγέο ( Ferry, 2010) 

   πκθψλα κε ηνλ Neustatter (φπσο αλαθέξεηαη ζην Freeman& Seymour, 2010), ε 

εκεξνκελία θπθινθνξίαο γηα ηνπο λένπο ζηε θπιαθή είλαη ν ηξφπνο ζηνλ νπνίν 

δηακνξθψλνπλ ην ρξφλν ηνπο κέζα θαη ην πσο κπνξνχλ λα ηνλ  αληηκεησπίζνπλ,  

φηαλ βιέπνπλ ηελ εκέξα  νη ίδηνη λα  έρνπλ αλάγθε λα πάξνπλ ηηο δσέο ηνπο πίζσ. Αλ 

δελ μέξνπλ εκεξνκελία θπθινθνξίαο ηνπο ν ρξφλνο γίλεηαη ρξνλνβφξνο θαη έλα 

παηρλίδη αλακνλήο, κηα θαηλνκεληθά απεξηφξηζηε πξφηαζε γηα άθξηηνη ζην ρξφλν, 

φπνπ επεξεάδεη ηελ ςπρνινγία ηνπο . ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε εκπεηξία ηεο 

αβεβαηφηεηαο κπνξεί λα είλαη κηα ζεηηθή δχλακε πνπ επηηξέπεη άηνκα γηα λα 

δηαηεξήζνπλ κηα αίζζεζε αηζηνδνμίαο γηα ην κέιινλ ηνπο ( Freeman& Seymour, 

2010).  
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