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Αγγελιοφόρος

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ

Ληστείες, βιασμοί, κλοπές, βίαιες συμπεριφορές μέσα σε σχολεία. Αδικήματα με δράστες
ανηλίκους, τα οποία παρουσιάζουν ανησυχητική αύξηση τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας
έντονο προβληματισμό στις αρμόδιες αρχές, αλλά και σε φορείς που ασχολούνται με την
προστασία παιδιών και εφήβων.

Παραβατικότητα που ξεκινά από την κλοπή ενός... παγωτού στο πλαίσιο της προσωπικής
«επανάστασης» και φτάνει μέχρι τη δημιουργία «άγουρων» συμμοριών. Αλλά και παιδιά
που ταξιδεύουν από γειτονικές χώρες με οργανωμένα κυκλώματα, τα οποία τα εκπαιδεύουν
με μοναδικό σκοπό να ζητιανεύουν και να κλέβουν.

Ωστόσο, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής. Ενα
σημαντικό ποσοστό αυτών των παιδιών – δραστών προέρχονται από φτωχές ή
δυσλειτουργικές οικογένειες, υπάρχουν παραδείγματα παραβατικότητας μεταξύ των μελών
της οικογένειάς τους ή αποτελούν θύματα της ολοένα αυξανόμενης ανεργίας και της
οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα.
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Αστυνομικοί, αλλά και επιμελητές ανηλίκων επισημαίνουν πως τα τελευταία χρόνια
παρατηρείται αύξηση σε ληστείες και κλοπές, αλλά και σε περιστατικά βίας μέσα σε
σχολικά συγκροτήματα. Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Ανηλίκων της Ασφάλειας
Θεσσαλονίκης, το 2010 σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη οκτώ ληστείες με δράστες
ανηλίκους, ενώ φέτος μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, φτάνοντας τις
15.

Αύξηση άνω του 50% παρουσιάστηκε και στις κλοπές, καθώς από 41 το 2010 έφτασαν τις
62 το 2011. Οπως αναφέρουν αξιωματικοί, οι περισσότερες περιπτώσεις ληστειών αλλά και
κλοπών αφορούν μικρά χρηματικά ποσά και κινητά τηλέφωνα, ενώ πολλές από αυτές
διαπράττονται ακόμη και για... πλάκα από παρέες παιδιών ή για να αποκτήσουν
«χαρτζιλίκι», το οποίο θα χρησιμοποιήσουν για να διασκεδάσουν.

Σπείρες

Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων, ένας αριθμός των
κλοπών αυτών πραγματοποιείται από σπείρες στις οποίες συμμετέχουν και ανήλικοι που
έρχονται από τη γειτονική Βουλγαρία ή και από τη Ρουμανία. Πρόκειται για ένα καλά
οργανωμένο δίκτυο αλλοδαπών, οι οποίοι φτάνουν στις ελληνικές πόλεις με αποκλειστικό
σκοπό τη διάπραξη όσο το δυνατόν περισσότερων κλοπών, με λεία μικροποσά και στόχο τα
πορτοφόλια. Μάλιστα, από πληροφορίες προκύπτει πως πρόκειται τόσο για αγόρια όσο και
για κορίτσια, τα οποία όμως είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν και να συλληφθούν, καθώς
μετακινούνται συνεχώς μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας - Ρουμανίας.

Εντονη ανησυχία προκαλεί όμως και η αύξηση των περιστατικών βίας στα σχολεία. Είναι
χαρακτηριστικό πως στα γραφεία των επιμελητών ανηλίκων φτάνουν ολοένα και
συχνότερα ανήλικοι που έχουν εμπλακεί σε συμπλοκές με συμμαθητές τους μέσα σε
σχολεία, ενώ καταγράφονται και περιστατικά εκφοβισμού μέσω διαδικτύου, με αναρτήσεις
σε ιστοσελίδες άσχημων ή προσβλητικών σχολίων από ένα μαθητή σε βάρος άλλου.

Παραβατικότητας συνέχεια
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Επίσης, φέτος οι αρχές ασχολήθηκαν με 54 υποθέσεις ναρκωτικών με δράστες ανηλίκους,
ενώ πέρυσι για το ίδιο αδίκημα είχαν καταγραφεί 52 υποθέσεις. Εντύπωση προκαλεί το
γεγονός ότι φέτος οι αστυνομικοί ασχολήθηκαν και με τρεις υποθέσεις βιασμού με δράστες
ανηλίκους, ενώ πέρυσι υπήρχε μόνο μία ανάλογη υπόθεση. Συνολικά, το εντεκάμηνο
Ιανουάριος – Νοέμβριος του 2011 καταγράφηκαν 926 υποθέσεις για διάφορα αδικήματα με
δράστες ανηλίκους, εκ των οποίων 88 για σωματική βλάβη από αμέλεια, ύστερα από
τροχαία ατυχήματα, 13 για επαιτεία, 208 για ΚΟΚ, 347 για παραβάσεις της νομοθεσίας περί
αλλοδαπών, 31 για διατάραξη κοινής ειρήνης κ.α. Την περσινή χρονιά οι υποθέσεις με
δράστες ανήλικους έφταναν τις 2.127, ωστόσο πρέπει να αναφερθεί ότι οι 1.393 από αυτές
αφορούσαν παραβάσεις του ΚΟΚ.

Το προφίλ των ανήλικων δραστών

Από τα στοιχεία της Αστυνομίας προκύπτει πως για τις υποθέσεις αυτές απασχόλησαν τις
αρχές συνολικά 1.094 ανήλικοι, εκ των οποίων οι 627 αλλοδαποί και στην πλειονότητά τους
αγόρια. Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων
Θεσσαλονίκης, οι περισσότεροι ανήλικοι παραβάτες προέρχονται από χαμηλά
κοινωνικοοικονομικά στρώματα, δυσλειτουργικό οικογενειακό περιβάλλον, που σημαίνει ότι
μπορεί να υπάρχουν γονείς ή αδέρφια χρήστες ναρκωτικών, προβλήματα αλκοολισμού ή
ψυχολογικά προβλήματα. Επίσης, αρκετοί ανήλικοι παρουσιάζουν χαμηλή σχολική επίδοση
ή έχουν σταματήσει εντελώς το σχολείο, ενώ για κάποιους σημαντικό ρόλο παίζει η
απουσία επαγγελματικής απασχόλησης. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα σοβαρά
προβλήματα εντοπίζονται στις οικογένειες αλλοδαπών από την Αλβανία, καθώς πολλοί από
αυτούς που μέχρι πρόσφατα εργάζονταν σε οικοδομές αναγκάζονται τώρα λόγω έλλειψης
θέσεων εργασίας να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, παίρνοντας αναγκαστικά μαζί τους
και τα παιδιά τους.

Αποδίδει η κοινωφελής εργασία

Οπως επισημαίνει από την πλευρά της η προϊσταμένη της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων
Θεσσαλονίκης, Δήμητρα Κουτσιμάνη, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία στροφή σε μη
ιδρυματικά μέτρα. «Κάποια από αυτά τα μέτρα είναι η επίπληξη του ανηλίκου, η ανάθεση
της επιμέλειας σε ανάδοχη οικογένεια, η συνδιαλλαγή μεταξύ δράστη και θύματος για
έκφραση συγγνώμης, αλλά και η παροχή κοινωφελούς εργασίας, που παρατηρούμε πως
έχει πολύ θετικά αποτελέσματα», αναφέρει η κ. Κουτσιμάνη.
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Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση νεαρού, ο οποίος σε ηλικία 17 ετών ενεπλάκη σε
τροχαίο με δύο νεκρούς, με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο ίδιος χωρίς να έχει δίπλωμα
οδήγησης. Στον ανήλικο, που μόλις είχε περάσει στο ΤΕΦΑΑ, επιβλήθηκε το αναμορφωτικό
μέτρο της παροχής 350 ωρών κοινωφελούς εργασίας, οι 250 από τις οποίες στο ΚΕΠΕΠ
«Αγιος Δημήτριος» και οι υπόλοιπες 100 σε φορέα στο Δενδροπόταμο.

«Ολοι οι ανήλικοι που προσφέραμε κοινωφελή εργασία στο συγκεκριμένο ίδρυμα συνήθως
βοηθούσαμε στη μεταφορά των παιδιών που φιλοξενούνται εκεί, καθώς πολλά
παρουσιάζουν βαριές αναπηρίες και αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Ωστόσο, εγώ,
επειδή είχα εμπειρία από τη γυμναστική, βοηθούσα και στις φυσιοθεραπείες των παιδιών.
Εκεί οι καταστάσεις είναι πολύ διαφορετικές. Για τα παιδιά αυτά δεν είχε σημασία μόνο η
φυσιοθεραπεία αυτή καθαυτή, αλλά ακόμη και το πώς θα τα βοηθούσαμε να περάσουν
ευχάριστα την ώρα εκείνη», εξηγεί ο νεαρός. Μάλιστα στο συγκεκριμένο ίδρυμα βίωσε
τέτοιες εμπειρίες, ώστε μετά από αίτημά του πρόσφερε τελικά εκεί και τις 350 ώρες
κοινωφελούς εργασίας που του είχαν επιβληθεί από το δικαστήριο.
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