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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στις αποφυλακισμένες γυναίκες. 

Ειδικότερα, μελετώνται οι ανάγκες που έχουν μετά την αποφυλάκιση τους και η 

συμβολή των υποστηρικτικών δικτύων (ή πηγών) στην κάλυψη αυτών. Στα 

υποστηρικτικά δίκτυα συμπεριλαμβάνονται οι δομές και η βοήθεια που λαμβάνουν 

από τρίτους (οικογένεια και κοινωνικό περιβάλλον). Παράλληλα, μελετώνται και τα 

εμπόδια που τίθενται στη διαδικασία επανένταξης τους, τόσο σε επαγγελματικό, όσο 

και σε κοινωνικό επίπεδο. Η έμφαση δίνεται στην επαγγελματική και κοινωνική 

διάσταση του φαινομένου, καθώς αναδεικνύονται ως μείζονος σημασίας για να 

καταστεί επιτυχής η επανένταξή τους. Τέλος, διερευνάται το προφίλ των 

παραβατικών γυναικών όπως αυτό διαμορφώνεται από την επίδραση ποικίλων 

παραγόντων. 

Η μελέτη του θέματος καθίσταται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα αν αναλογιστεί 

κανείς ότι τα ποσοστά φυλάκισης των γυναικών έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα 

τελευταία χρόνια συγκριτικά και με τα αντίστοιχα των ανδρών και υπάρχει στροφή 

του ενδιαφέροντος προς τη συγκεκριμένη ομάδα (Covington, 2007· Lewis, 2006· 

Rodda & Beichner, 2017). Ταυτόχρονα, γεγονός αποτελεί ότι οι παραβατικές 

γυναίκες είναι ξεχωριστή ομάδα από τους παραβατικούς άνδρες και απαιτείται 

εξατομικευμένη προσέγγιση (Lewis, 2006).  

Αρχικά, το θέμα προσεγγίστηκε βιβλιογραφικά, μέσω της ανασκόπησης της 

διεθνούς και εγχώριας βιβλιογραφίας. Επιπρόσθετα, επιχειρήθηκε η προσέγγιση 

αυτού του θέματος από τη σκοπιά των ίδιων των αποφυλακισμένων γυναικών μέσω 

συνεντεύξεων που διεξήχθησαν. Στις συνεντεύξεις συμμετείχαν 12 αποφυλακισμένες 

γυναίκες, οι οποίες έχουν εκτίσει ποινές φυλάκισης στις γυναικείες φυλακές στην 

Ελλάδα. Στη συνέχεια, οι συνεντεύξεις αυτές απομαγνητοφωνήθηκαν και 

αναλύθηκαν μέσω της Θεμελιωμένης Θεωρίας. Παράλληλα, αναπτύχθηκε τόσο ο 

τρόπος ανάλυσης του υλικού, όσο και τα αποτελέσματα. Τέλος, διατυπώθηκαν 

κάποια συμπεράσματα που προέκυψαν και επιχειρήθηκε η σύνδεση τους με τη διεθνή 

βιβλιογραφία.   

 

Λέξεις  Κλειδιά: αποφυλακισμένες γυναίκες, ανάγκες, υποστηρικτικά δίκτυα (ή πηγές), 

εμπόδια, επαγγελματική επανένταξη, κοινωνική επανένταξη, Θεμελιωμένη Θεωρία 
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Abstract 

The present study focuses on formerly incarcerated women. More specifically 

it examines their needs after release and the contribution of supportive networks (or 

sources) in covering those needs. Supportive networks include organizations and the 

help received from significant others (family and social environment). In addition, it 

examines the barriers that are posed during their reintegration, both in the professional 

and the social level. The emphasis is given to the professional and social aspects of 

this phenomenon as they are of great importance for their successful reintegration. 

Finally, it examines the offenders’ profile which is formed from various factors. 

Studying this subject becomes more interesting given the fact that in the past 

years women’s rate of incarceration has risen abruptly compared to their male 

counterparts and they are gaining more attention (Covington, 2007· Lewis, 2006· 

Rodda & Beichner, 2017). At the same time women offenders are a different group 

from male offenders and need an individualized approach (Lewis, 2006).  

So, there is a bibliographical review in the beginning of this study, derived 

from the international and local bibliography. In addition, the subject was approached 

with interviews of the formerly incarcerated women. The participants were 12 

formerly incarcerated women, who have served time in women prisons, in Greece. 

Then, these interviews were transcribed and analyzed using Grounded Theory. Both 

the way of analyzing data and the results were presented in this study. Finally, some 

conclusions were expressed and connected to the existing international bibliography. 

 

 

Key Words: formerly incarcerated women, needs, supportive networks (or sources), 

barriers, professional reintegration, social reintegration, Grounded Theory 
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Εισαγωγή 

Αφορμή για την ενασχόληση με τις αποφυλακισμένες γυναίκες αποτέλεσε η 

αναφορά σε αυτές κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών της ερευνήτριας, 

στα πλαίσια διδασκαλίας για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ωστόσο η 

συγκεκριμένη ομάδα της κέντρισε το ενδιαφέρον λόγω και της διττής ευπάθειας που 

παρουσιάζει, καθώς είναι τόσο γυναίκες όσο και αποφυλακισμένες. Μέσα από αυτό 

δημιουργήθηκε η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα και μετά από τη μελέτη άρθρων  και 

βιβλίων σχετικών με το θέμα προέκυψε ότι είναι μια ομάδα παραμελημένη που έχει 

αρχίσει να λαμβάνει περισσότερη προσοχή μόλις τις τελευταίες δεκαετίες. Το γεγονός 

αυτό σε συνδυασμό με τις περιορισμένες πληροφορίες και δεδομένα για το ζήτημα 

στην Ελλάδα οδήγησε στην ερευνητική ενασχόληση, με στόχο τον εμπλουτισμό του 

πεδίου και την καλύτερη κατανόηση των συνθηκών που αντιμετωπίζει η ομάδα αυτή.  

Παράλληλα, στην Ελλάδα το ποσοστό των φυλακισμένων αλλά και 

αποφυλακισμένων γυναικών είναι μικρό. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία 

του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις αρχές 

του 2019 το σύνολο των κρατουμένων ανερχόταν στους 10.654 με τις γυναίκες να 

είναι μόλις 553, ποσοστό που αντιστοιχεί σε λιγότερο από 5%. Μάλιστα, οι 

γυναικείες φυλακές στην Ελλάδα είναι μόλις τέσσερις και είναι οι εξής: Κ.Κ. 1 

Κορυδαλλού, Κ.Κ. Γυναικών Ελεώνα Θήβας, Κ.Κ. Διαβατών Θεσσαλονίκης και 

Κ.Κ. Νεάπολης Κρήτης, με την πλειονότητα των γυναικών να βρίσκονται στα πρώτα 

δύο καταστήματα κράτησης. 2  Έτσι, θεωρήθηκε πρόκληση ο εντοπισμός και η 

διενέργεια συνεντεύξεων με αποφυλακισμένες γυναίκες, ώστε να δοθεί το βήμα σε 

αυτές να εκφράσουν τις ανάγκες της και τα θέλω τους και να συμβάλλουν στην 

αλλαγή της κατάστασης προς το καλύτερο.  

Το εν λόγω θέμα παρουσιάζει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν αναλογιστεί 

κανείς ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη αύξηση του ποσοστού των γυναικών 

που φυλακίζονται στο εξωτερικό, ενώ μικρότερη αλλά σημαντική είναι και η 

αντίστοιχη αύξηση στην Ελλάδα (Praetorius, Terry & Burse, 2017). Μάλιστα, το 

ποσοστό των γυναικών που φυλακίζονται αυξάνεται με μεγαλύτερους ρυθμούς 

συγκριτικά με το αντίστοιχο των ανδρών (Rodda & Beichner, 2017). Βέβαια, αν και 

                                                             
1 Κ.Κ.: Κατάστημα Κράτησης 
2 http://www.ministryofjustice.gr/site (τελευταία πρόσβαση στις 8/7/2019).  
 



8 
 

στο εξωτερικό έχουν γίνει μεγάλα βήματα προς την κατανόηση των πτυχών της 

γυναικείας παραβατικότητας και της παροχής βοήθειας στις γυναίκες κατά τη 

διάρκεια της φυλάκισης αλλά και μετά την αποφυλάκισή τους, στην Ελλάδα τα 

πράγματα βρίσκονται ακόμα σε σχετικά πρώιμο στάδιο. Σε αυτό συντελεί και το 

γεγονός ότι δεν υπάρχουν και πολλές διαθέσιμες δομές, ούτε οργανωμένο πλάνο από 

το κράτος πρόνοιας, μετά την αποφυλάκιση και για αυτό τείνουν να χάνονται τα ίχνη 

τους ή να υποτροπιάζουν. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους Haywood, Kravitz, 

Goldman και Freeman (2000) αλλά και τους Schram, Koons-Witt, Williams και 

McShane (2006), απαιτείται περαιτέρω έρευνα σχετικά με τις διαφοροποιημένες 

ανάγκες ανδρών και παραβατικών γυναικών, ώστε να μειωθούν τα ποσοστά 

υποτροπής των παραβατικών και να αυξηθεί το αντίστοιχο ποσοστό ενσωμάτωσής 

τους στην κοινωνία. Επομένως, σε αυτήν την εργασία επιχειρήθηκε η εστίαση στις 

αποφυλακισμένες γυναίκες, ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο σε ερευνητικό επίπεδο 

το ζήτημα, αναφορικά με τις παραπάνω διαστάσεις του.  

Στην παρούσα έρευνα αρχικά μελετώνται οι ανάγκες των αποφυλακισμένων 

γυναικών, οι οποίες είναι ποικίλες και πιεστικές. Επειδή όμως οι ανάγκες αυτές δεν 

καλύπτονται χωρίς βοήθεια, κρίθηκε σημαντικό να εξεταστεί η συμβολή των 

υποστηρικτικών δικτύων στην εκπλήρωσή τους. Ως υποστηρικτικές πηγές 

θεωρούνται οι δομές, αλλά και το οικογενειακό και άμεσο περιβάλλον, που βοηθούν 

τις γυναίκες όσο καλύτερα μπορούν. Παράλληλα, ανακύπτουν όμως και κάποια 

εμπόδια στην εκπλήρωση αυτών των αναγκών που εμποδίζουν την επαγγελματική 

και κοινωνική τους επανένταξη. Έτσι, αναλύονται και εξετάζονται και αυτά, πάντα σε 

συνάφεια με το επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο. Βέβαια, σχετικό με τα 

παραπάνω είναι το προφίλ των παραβατικών γυναικών το οποίο διαμορφώνεται μέσα 

από τις ανάγκες που έχουν, τα εμπόδια που βιώνουν, τα ατομικά τους 

χαρακτηριστικά, αλλά και το παρελθόν τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έτσι, ένα 

ξεχωριστό κεφάλαιο αφιερώνεται στην ανάλυση αυτού.  

 Πιο αναλυτικά, στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται το θεωρητικό 

πλαίσιο γύρω από το θέμα. Μεταξύ άλλων, δίνονται εννοιολογικοί ορισμοί και 

αποσαφηνίζονται έννοιες παρεμφερείς μεταξύ τους, για καλύτερη κατανόηση της 

εργασίας στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι σημαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις 

της γυναικείας παραβατικότητας, το προφίλ και η τυπολογία τους, οι ανάγκες που 

έχουν μετά την αποφυλάκιση, τα εμπόδια που συναντούν στην προσπάθεια να 
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επανενταχθούν και αναπτύσσεται το ζήτημα των προγραμμάτων. Αναφορικά με τα 

προγράμματα αναπτύσσεται η τυπολογία τους, όπως έχει διαμορφωθεί στις Η.Π.Α., 

και στη συνέχεια αναλύεται τι ισχύει σχετικά με το ζήτημα αυτό στην Ελλάδα. 

Επίσης, πριν την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους γίνεται μια ερευνητική 

επισκόπηση αναφορικά με το ζήτημα της επαγγελματικής και κοινωνικής 

επανένταξης.  

 Ακολουθεί το ερευνητικό μέρος με την παρουσίαση του σκοπού και των 

ερευνητικών ερωτημάτων. Μετά, γίνεται εκτενής αναφορά στον πληθυσμό στόχο και 

στο δείγμα της έρευνας, παρουσιάζεται το είδος της έρευνας. το εργαλείο που 

αξιοποιήθηκε και οι λόγοι επιλογής του, ενώ εξηγείται λεπτομερώς και το πώς 

προέκυψαν οι ερωτήσεις του οδηγού συνέντευξης. Στη συνέχεια αναλύεται το πώς 

διεξήχθη η έρευνα, οι δυσκολίες που ανέκυψαν μέχρι να βρεθεί το δείγμα και να 

ληφθούν οι συνεντεύξεις, καθώς και σε ποιον φορέα πραγματοποιήθηκαν. Στο 

κεφάλαιο αυτό γίνεται και μια σύντομη αναφορά στη δομή και στην προσφορά της, 

υλικά και ηθικά, στην κάλυψη των αναγκών των αποφυλακισμένων. Σε επόμενη 

ενότητα παρουσιάζεται η μεθοδολογία ανάλυσης του υλικού, με τη χρήση 

παραδειγμάτων για πληρέστερη κατανόηση, ενώ εξετάζονται και οι παράμετροι της 

αξιοπιστίας και της εγκυρότητας. Ύστερα, παρουσιάζονται ομαδοποιημένα, κατά 

άξονα, τα αποτελέσματα της έρευνας με σχετικά αποσπάσματα από τα λόγια των 

ίδιων των συνεντευξιαζόμενων και στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται συζήτηση γύρω 

από αυτά και σύνδεση με την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Στο κεφάλαιο αυτό 

διατυπώνονται και κάποια συμπεράσματα σχετικά με τις πιο επείγουσες ανάγκες των 

γυναικών, αλλά και το κατά πόσον επιτυγχάνεται εν τέλει η  επαγγελματική και 

κοινωνική τους επανένταξη, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση των σημαντικότερων 

εμποδίων στη διαδικασία αυτή. Στο τελευταίο κεφάλαιο αναφέρονται οι περιορισμοί 

της έρευνας αλλά και προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση του ζητήματος.  

 Τέλος, παρατίθενται οι βιβλιογραφικές αναφορές και στο παράρτημα 

υπάρχουν ο πίνακας με τα δημογραφικά στοιχεία των αποφυλακισμένων, ο οδηγός 

συνέντευξης, η φόρμα συναίνεσης συμμετοχής στην έρευνα, το προφίλ των 

παραβατικών γυναικών σχηματικά και τα δενδροδιαγράμματα με τους άξονες, τις 

κατηγορίες, τα θέματα και τις επαναλαμβανόμενες ιδέες που προέκυψαν από την 

ανάλυση του υλικού.  

 



10 
 

Α. Θεωρητικό πλαίσιο  

 

1. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 

Στην ενότητα αυτή, όπως προαναφέρθηκε, θα επιχειρηθεί η αποσαφήνιση 

κάποιων εννοιών, απαραίτητων για την κατανόηση της εργασίας. Εφόσον το θέμα 

αυτής είναι οι παραβατικές γυναίκες και η επανένταξη τους στο επαγγελματικό και 

κοινωνικό πλαίσιο, προκύπτουν όροι που χρήζουν εξήγησης. Ειδικότερα οι όροι που 

θα παρουσιαστούν είναι οι εξής: παραβατικός/-ή, παραπτωματικός/-ή, παρεκκλίνων/-

ουσα, αποκλίνων/-ουσα, εγκληματίας, παραβατική συμπεριφορά, παραβατικότητα (ή 

εγκληματικότητα), υποτροπή καθ’ έξη, επανένταξη ή επανείσοδος, μεταχείριση του 

εγκληματία, αντεγκληματική πολιτική, στίγμα.  

Καταρχάς, με τον όρο «παραβατικός» ή «παραβατική» νοείται το άτομο που 

«παραβαίνει έναν κανόνα δικαίου ή άλλο» (Μπεζέ, 1991, σελ. 10). Στην ξενόγλωσση 

βιβλιογραφία συναντάται, κυρίως, με τον όρο “offender”. Στο συγκεκριμένο 

απόσπασμα, που παρατέθηκε, χρησιμοποιείται ο όρος «παραβάτης», ωστόσο στην 

εργασία αυτή θα θεωρούνται ταυτόσημοι οι όροι παραβάτης και παραβατικός/-ή 

ελλείψει ιδιαίτερου ορισμού για τον δεύτερο.  

Παρεμφερής όρος είναι αυτός του/της «παραπτωματικού/-ής», που 

αναφέρεται στο άτομο που παραβαίνει τους κανόνες αλλά πρόκειται για παράβαση 

ήσσονος σημασίας. Λιγότερο συχνή είναι η χρήση του όρου «παρεκκλίνων/-ουσα» 

και «αποκλίνων/-ουσα ή “deviant” για όσους/όσες παρουσιάζουν συμπεριφορά ή 

οποία είναι εκτός των συμβατικών πλαισίων. Για πιο σημαντικά αδικήματα 

χρησιμοποιείται ο όρος του/της «εγκληματία» ή “criminal” στην ξενόγλωσση 

βιβλιογραφία, για όλα εκείνα τα αδικήματα που έχουν ως αποτέλεσμα μια ποινή 

(Μπεζέ, 1991). Ο συγκεκριμένος όρος, ωστόσο, θα αποφευχθεί, όσο είναι δυνατόν, 

διότι στιγματίζει τα άτομα. 

Σχετικοί και αλληλένδετοι είναι και οι όροι «παραβατική συμπεριφορά» και 

«παραβατικότητα». Αναφορικά με τον όρο της «παραβατικής συμπεριφοράς» ή 

“deviant behavior”, αναφέρεται ότι συνίσταται από διάφορους παράγοντες και 

βαθμούς στους οποίους εκδηλώνεται η εκάστοτε συμπεριφορά και έτσι δηλώνεται «η 

απόκλιση αλλά και η έκτροπη συμπεριφορά ατόμων» (Μαυρογιάννης, 2006, σελ. 1). 
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Ο όρος της «παραβατικότητας» ή “delinquency” χρησιμοποιείται ως ανταλλάξιμος με 

αυτόν της «εγκληματικότητας» ή  “crime/criminality”, σύμφωνα με την Νόβα – 

Καλτσούνη (2001), προκειμένου να οριστεί κάθε μορφή αποκλίνουσας συμπεριφοράς 

η οποία αποτελεί παράβαση νομικού κανόνα. Όπως σημειώνει η συγγραφέας, δεν 

υπάρχει διαφοροποίηση αυτών των δύο όρων πέραν του γεγονότος ότι η 

«παραβατικότητα» αφορά πρόωρες μορφές ποινικών αδικημάτων και συνδέεται 

κυρίως με την παραβατικότητα ανηλίκων ή νεανική παραβατικότητα, ενώ η 

«εγκληματικότητα» αφορά κυρίως ενήλικα άτομα.   

Παράλληλα, με τα παραπάνω συνδέεται και  η έννοια της «υποτροπής καθ’ 

έξη» ή “recidivism” στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Με τον όρο αυτό οι Langan και 

Levin (2002) αναφέρονται σε τέσσερις παραμέτρους: την επανασύλληψη (rearrest), 

την επανακαταδίκη (reconviction), την εκ νέου επιβολή ποινής (resentencing) και την 

επιστροφή στη φυλακή για κάποιο νέο έγκλημα (returning to prison). Οι Andrews, 

Bonta και Wormith (2006) αναφέρονται σε οκτώ παράγοντες που σχετίζονται άμεσα 

με την επανασύλληψη (rearrest) και είναι οι εξής: αντικοινωνική συμπεριφορά η 

οποία ξεκινάει από μικρή ηλικία και επαναλαμβάνεται, εμπλοκή με δραστηριότητες 

ηδονιστικού χαρακτήρα και έλλειψη ελέγχου με εκδήλωση επιθετικότητας, ενδείξεις 

παραβατικής ταυτότητας και ύπαρξη λανθασμένων αξιών, συγχρώτιση με 

αντικοινωνικά άτομα, έλλειψη υποστηρικτικού οικογενειακού περιβάλλοντος, 

χαμηλό επίπεδο ικανοποίησης από εργασία, έλλειψη δραστηριοτήτων, χρήση ουσιών.  

Ο Νικολόπουλος (2005) αναφέρει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέμα 

της υποτροπής, που συμπληρώνουν η μία την άλλη. Η πρώτη προσέγγιση 

αποκαλείται «κλασική προσέγγιση», όπου «ως υποτροπή θεωρούνται μόνο εκείνες οι 

περιπτώσεις επαναπροσαγωγής πρώην παραβατών στο ΣΑΠΔ 3 ,όταν η εκ νέου 

καταδίκη τους συνεπάγεται εγκλεισμό», δηλαδή οι παραβατικοί/-ες επιστρέφουν στη 

φυλακή. Η άλλη προσέγγιση χαρακτηρίζεται «σφαιρική προσέγγιση» και εδώ ως 

υποτροπή αντιμετωπίζονται «όλες γενικά οι περιπτώσεις επαναπροσαγωγής πρώην 

παραβατών στο ΣΑΠΔ, ανεξάρτητα εάν η εκ νέου καταδίκη τους συνεπάγεται τον 

εγκλεισμό τους ή όχι», πρόκειται δηλαδή για «επιστροφή στο ΣΑΠΔ». 

Η «επανένταξη» ή «επανείσοδος» των παραβατικών, όπως συναντάται στη 

βιβλιογραφία, ορίζεται ως η μεταβατική διαδικασία κατά την οποία το άτομο 

                                                             
3ΣΑΠΔ: Σύστημα Απονομής Ποινικής Δικαιοσύνης (Νικολόπουλος, 2005). 
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προσπαθεί να επανενταχθεί στην κοινωνία μετά την αποφυλάκισή του/της (Solomon, 

Waul, VanNess & Travis, 2004· Spjeldnes & Goodkind, 2009). Οι Spjeldnes και 

Goodkind (2009) σημειώνουν ακόμα, ότι η επιτυχής ενσωμάτωση των παραβατικών 

για την κοινωνία σημαίνει μείωση των ποσοστών υποτροπής και ύπαρξη ασφάλειας 

στην κοινωνία, ενώ για τις οικογένειες τους συνάδει με μια γενικότερη βελτίωση σε 

διάφορους τομείς της προσωπικής ζωής των ατόμων αυτών. Κατά τους Solomon κ.ά. 

(2004), όλοι και όλες οι αποφυλακισμένοι/-ες έχουν την εμπειρία της επανένταξης 

ανεξάρτητα από τη «μέθοδο αποφυλάκισης ή τη μορφή της επίβλεψης». Στην 

ξενόγλωσση βιβλιογραφία ο όρος επανένταξη ή επανείσοδος συναντάται με τους 

όρους “offender rehabilitation” (Ward & Marshall, 2007),  “offender reentry” ή 

“offender reintegration” (Spjeldnes & Goodkind, 2009). 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους Ward και Marshall (2007) η επανένταξη των 

παραβατικών είναι μια διαδικασία που απαιτεί ανάπτυξη ικανοτήτων και αξιολόγηση 

αυτών και συνδέεται με την προώθηση καλών αξιών και ενεργειών για τη διαχείριση 

του ρίσκου υποτροπής. Για το λόγο αυτό οι συγγραφείς θεωρούν ότι μια διαδικασία 

επανένταξης με τις παραπάνω προδιαγραφές είναι πιο πιθανό να επιφέρει μείωση των 

ποσοστών υποτροπής σε σχέση με τη μέθοδο της απλής φυλάκισης (Ward & 

Marshall, 2007). Υπό το πρίσμα αυτού του ορισμού, φαίνεται μια σύνδεση της 

ανάγκης για εκπαίδευση και εμφύσησης ικανοτήτων στα άτομα αυτά προκειμένου να 

πετύχουν την επανένταξη τους ολοκληρωτικά.  

Μια σημαντική παρατήρηση είναι αυτή της Cobbina (2010), η οποία αναφέρει 

ότι η επανένταξη είναι ένα έμφυλο φαινόμενο, δηλώνοντας έτσι ότι υπάρχουν 

διαφορές στην εμπειρίες και στα βιώματα των γυναικών μέσα στην κοινωνία μετά 

την αποφυλάκισή τους, σε σχέση με τους άνδρες. Η εν λόγω παρατήρηση θα 

βοηθήσει στην ανάπτυξη του θέματος της παρούσας έρευνας και αποτελεί μια πρώτη 

ένδειξη της υπάρχουσας κατάστασης, η οποία θα αναλυθεί εκτενέστερα παρακάτω. 

Επιπρόσθετα ο Νικολόπουλος (2005),  αναφέρει πολύ εξειδικευμένα τον όρο 

«επανένταξη στην αγορά εργασίας», διότι για τον ίδιο πρόκειται για ένα πολύ 

ξεχωριστό κομμάτι που σχετίζεται άμεσα με τη γενικότερη επανένταξη των 

παραβατικών (σελ.110). Πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει, όπως επισημαίνει, το 

είδος της απασχόλησης που εξασφαλίζει η εκπαίδευση στα άτομα που 

επανεντάσσονται, καθώς αυτό θα καθορίσει και το ποια θέση θα μπορούν να 

διεκδικήσουν, το οποίο συνεπάγεται και τον βαθμό κοινωνικής ένταξης που θα 
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μπορέσουν να πετύχουν, αυξάνοντας ή μειώνοντας τις πιθανότητες να βιώσουν 

κοινωνικό αποκλεισμό και να οδηγηθούν σε καινούριες παραβατικές ενέργειες και 

επακόλουθη εμπλοκή με τη δικαιοσύνη.  

Σχετικός με τα προηγούμενα είναι και ο όρος «μεταχείριση του εγκληματία», 

ο οποίος ενέχει πολλές παραμέτρους στην ερμηνεία του. Πιο συγκεκριμένα, 

συμπεριλαμβάνει όλες εκείνες τις πρακτικές που ακολουθούνται αναφορικά με το 

πώς θα εκτίσει το άτομο την ποινή του, τι μέτρα ασφαλείας θα ληφθούν αλλά και 

ποια θα είναι η τακτική προκειμένου το άτομο να αναμορφωθεί και να επανενταχθεί 

στην κοινωνία (Δασκαλάκης, 1981).  

Ένα δεδομένο που επηρεάζει τις εκάστοτε προσπάθειες είναι η 

«αντεγκληματική πολιτική» που εφαρμόζεται σε κάθε χώρα και στην εκάστοτε 

χρονική περίοδο. Στην ουσία πρόκειται για οποιοδήποτε μέτρο λαμβάνεται από τους 

επίσημους φορείς που ασκούν τον κοινωνικό έλεγχο, προκειμένου να προλάβουν την 

εκδήλωση ή να καταστείλουν ήδη εκδηλωμένες συμπεριφορές που θεωρούνται 

αδικήματα. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, μέσα στην έννοια της αντεγκληματικής 

πολιτικής υπάρχουν το πρωτογενές και δευτερογενές επίπεδο 

«(απ)εγκληματοποίησης». Στο πρωτογενές επίπεδο συμπεριλαμβάνονται οι διάφορες 

διαδικασίες που αφορούν την παραγωγή κανόνων ποινικού δικαίου και στο 

δευτερογενές ενεργοποιείται το ΣΑΠΔ ή άλλοι σχετικοί φορείς, αφού έχει 

παραπεμφθεί μια υπόθεση (Νικολόπουλος, 2005).  

Βέβαια, στη σύγχρονη εποχή, σύμφωνα με τον Νικολόπουλο (2005), η 

έμφαση από την πλευρά του κράτους πρόνοιας, αναφορικά με τη μεταχείριση των 

παραβατικών δίνεται στη «διαχείριση της επικινδυνότητας» αυτών. Υπάρχει, 

επομένως, ένας συγκεκριμένος προσανατολισμός και μια επικρατούσα φιλοσοφία 

που αναδεικνύει ταυτόχρονα και το πόσο έχει αποδυναμωθεί ο τομέας της 

αντεγκληματικής πολιτικής. Ως συνέπεια των παραπάνω έχει αναπτυχθεί και 

κυριαρχεί η «διαχειριστική δικαιοσύνη», η οποία επιβάλλει ποινές στον/στην κάθε 

παραβατικό/-η, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας που του/της έχει αποδοθεί από 

το σύστημα (Νικολόπουλος, 2005, σελ. 104).  

Μιλώντας για παραβατικούς/-ες και για επιστροφή στο κοινωνικό και 

επαγγελματικό πλαίσιο εύλογα προκύπτει ότι τα άτομα αυτά αντιμετωπίζονται με 

επιφύλαξη, κυρίως λόγω του στίγματος. Σύμφωνα με τον Goffman (1963), η λέξη 
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στίγμα αποδόθηκε αρχικά από τους αρχαίους Έλληνες, ως σημάδια πάνω στο σώμα 

κάποιου ατόμου, τα οποία υποδηλώνουν κάτι ασυνήθιστο ή κακό (δούλος, 

εγκληματίας, προδότης) αναφορικά με την ηθική αυτού/αυτής. Το άτομο 

εκλαμβανόταν ως μολυσμένο και άρα έπρεπε οι άλλοι άνθρωποι να το αποφεύγουν, 

ειδικά σε δημόσια μέρη (Goffman, 1963).  Η αντίληψη για το στίγμα δεν έχει αλλάξει 

πολύ μέχρι και σήμερα. Τα άτομα που έχουν φυλακισθεί και κάποια στιγμή 

αποφυλακίζονται έχουν να  αντιμετωπίσουν ανάμεσα στα άλλα προβλήματα και τον 

στιγματισμό τους ως εγκληματίες (Goffman, 1963). Η απόδοση αυτών των 

χαρακτηρισμών στα άτομα είτε από τους άλλους, είτε και από τους ίδιους κάποιες 

φορές, έχει ως αποτέλεσμα τα ίδια τα άτομα να ετικετοποιούν τους εαυτούς τους ως 

αποκλίνουσες/-οντες (Geiger & Fischer, 2005). Αυτή η διαδικασία μπορεί στη 

συνέχεια να οδηγήσει τα άτομα σε εκ νέου εμπλοκή με εγκληματικές πράξεις, αφού 

πλέον έχουν αποσυρθεί από την προσπάθεια να ενταχθούν στα συμβατικά πλαίσια 

ζωής και έχουν αποδεχτεί την παραβατική τους ταυτότητα (Geiger & Fischer, 2005).  

Ο Garland (2001) αναφερόμενος στο στίγμα, το αποκαλεί «κοινωνικό στίγμα» 

και του αποδίδει διττό ρόλο στη σημερινή εποχή (σελ. 181). Από τη μια τα 

παραβατικά άτομα ετικετοποιούνται, ως τιμωρία για τις πράξεις τους, μειώνοντας 

έτσι τις ευκαιρίες τους για επανένταξη και κυρίως για εύρεση εργασίας και από την 

άλλη η κοινωνία ενημερώνεται για την ύπαρξη των συγκεκριμένων ατόμων, ώστε να 

προσέχει (Garland, 2001). Και στις δύο περιπτώσεις τα παραβατικά άτομα 

αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνα και άρα δεν μπορούν να διεκδικούν μια θέση στην 

κοινωνία και μια νέα ευκαιρία να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. Ουσιαστικά, ως κακό 

εκλαμβάνεται το άτομο και όχι το αδίκημα που διέπραξε (Braithwaite, 1989). 

Σύμφωνα με τους Steffensmeier και Allan (1996), αν και οι γυναίκες 

διαπράττουν λιγότερα εγκλήματα από τους άνδρες, το στίγμα από την φυλάκιση τους 

έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο σε αυτές από ό,τι στους άνδρες. Σε έρευνα των Dodge και 

Pogrebin (2001), παραβατικές γυναίκες είπαν πως έπρεπε συνέχεια να αποδεικνύουν 

ότι έχουν αλλάξει τρόπο ζωής και αντιμετώπιζαν συνεχώς τη δυσπιστία της 

κοινωνίας, λόγω του στίγματος. Ειδικότερα, γυναίκες που έχουν φυλακιστεί και 

εκτίσει ποινή για το πρώτο τους αδίκημα, έχουν έντονη ανησυχία για το πώς τις 

βλέπει η κοινωνία ή αν θα βιώσουν στιγματισμό (Sharp, 2014). Επιπρόσθετα, 

παραβατικές γυναίκες με υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης τείνουν να ανησυχούν 

περισσότερο για τον στιγματισμό τους και να αναγνωρίζουν τα εμπόδια που θα τους 
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δημιουργήσει η ετικέτα της εγκληματία στην εύρεση εργασίας, σύμφωνα με έρευνα 

των Mancini, Baker, Dhungana - Sainju, Golden, Bedard και Gertz (2016). Η 

αρνητική αυτή ετικέτα μαζί με την έλλειψη απαραίτητης μόρφωσης για τη διεκδίκηση 

θέσεων εργασίας έχει ως αποτέλεσμα για τις παραβατικές γυναίκες λιγότερες 

ευκαιρίες για εργασιακή απασχόληση (Dodge & Pogrebin, 2001).  

Όπως προαναφέρθηκε, τα άτομα στιγματίζονται μετά την αποφυλάκιση τους 

ως εγκληματίες και ο στιγματισμός αυτός επιδρά τόσο βαθιά, ώστε αρκετοί/-ές να 

επιστρέφουν στην παρανομία ως φυσικό επακόλουθο. Σύμφωνα με την Presser 

(2002), τα άτομα σχηματίζουν τις ταυτότητες τους παρατηρώντας τις ομοιότητες και 

τις διαφορές που έχουν με άλλους ανθρώπους. Έτσι, δημιουργούν την προσωπική και 

την κοινωνική τους ταυτότητα, αφού η όλη διαδικασία απαιτεί τόσο προσωπική 

διεργασία, όσο και φιλτράρισμα μέσα από την κοινωνία. Το άτομο διαφοροποιείται 

με την προσωπική του ταυτότητα από τα άλλα άτομα και αυτή αφορά προσωπικά 

χαρακτηριστικά, αξίες και δεξιότητες. Η κοινωνική ταυτότητα είναι ουσιαστικά μια 

θέση στην κοινωνία που είτε την επέλεξε το άτομο, είτε του δόθηκε, και έχει άμεση 

σχέση με τους υπάρχοντες ρόλους που αποδίδονται σε κάθε φύλο και τις αντίστοιχες 

προσδοκίες (Alarid &Vega, 2010). Με άλλα λόγια, από τα παραπάνω προκύπτει ότι 

τα παραβατικά άτομα ακολουθούν τον δρόμο που περιμένει η κοινωνία να 

ακολουθήσουν, επειδή τους έχει ετικετοποιήσει ως εγκληματίες και τα οδηγεί να 

πράξουν ανάλογα.  

Παράλληλα, διατυπώθηκε από τον Hughes (1945) ο όρος “master status”, ο 

οποίος αργότερα αποδόθηκε και ως “master identity” από τους Haworth-Hoeppner  

και Maines (2005). Ο όρος αυτός στα ελληνικά μπορεί να αποδοθεί ως η «κυρίαρχη 

ταυτότητα» και καταλήγει να είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα των ατόμων αυτών 

και να θεωρείται η πιο σημαντική από όλους τους άλλους ρόλους που τους έχουν 

αποδοθεί (Haworth-Hoeppner & Maines, 2005· Hughes, 1945).  
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2. Γυναικεία Παραβατικότητα 

 

2.1 Θεωρητικές ερμηνείες γυναικείας παραβατικότητας 

Η γυναικεία παραβατικότητα μέχρι πρόσφατα ερμηνευόταν υπό το πρίσμα 

των θεωριών που αφορούσαν τους άνδρες. Οι πρώτες θεωρίες για την ερμηνεία της 

γυναικείας παραβατικότητας ήταν οι βιολογικές. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι 

Belknap και Holsinger (2006), οι θεωρίες αυτές είναι αμφίβολο αν βρίσκουν 

εφαρμογή στη γυναικεία παραβατικότητα, καθώς αναπτύχθηκαν με μόνο σκοπό την 

εξήγηση της ανδρικής παραβατικότητας και ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση δεν 

εξηγούν επαρκώς το ρόλο του φύλου στη ζωή του ατόμου. Μάλιστα πολλοί 

συγγραφείς έχουν επισημάνει νωρίτερα το γεγονός ότι οι πρώτες εγκληματολογικές 

θεωρίες έδωσαν ελάχιστη σημασία στη διαδικασία κοινωνικοποίησης των γυναικών 

και στις λίγες ευκαιρίες που τις δίνονται στο πλαίσιο μιας κοινωνίας πατριαρχικά 

δομημένης (Chesney-Lind & Shelden, 1992· Leonard, 1982· Mann, 1984). Επίσης 

αναπτύχθηκαν κοινωνιολογικές θεωρίες για να εξηγήσουν το φαινόμενο της 

γυναικείας παραβατικότητας με έμφαση στην επίδραση της κοινωνίας και των 

προτύπων της και πιο πρόσφατα φεμινιστικές. Παρακάτω αναλύονται εκτενέστερα 

τρεις από τις πιο πρόσφατες θεωρίες, οι οποίες επιχειρούν να εξηγήσουν τις αιτίες της 

εκδήλωσης παραβατικής συμπεριφοράς αλλά και να τη συνδέσουν με έμφυλους 

παράγοντες.  

Η πρώτη θεωρία ονομάζεται “General Strain Theory” (εν συντομία GST) και 

αναπτύχθηκε προκειμένου να εξηγήσει πως η απογοήτευση ή αγανάκτηση για τη μη 

ισότιμη πρόσβαση σε πολιτισμικά συμφωνημένους στόχους μπορεί να οδηγήσει στην 

παραβατικότητα (Cohen, 1955). Βέβαια, η έμφαση εδώ δίνεται στους οικονομικούς 

περιορισμούς που αφορούν τους άνδρες της μεσαίας και εργατικής τάξης και για αυτό 

επικρίθηκε για την παράλειψη διάφορων άλλων παραμέτρων, όπως η κακοποίηση, ο 

σεξισμός, ο ρατσισμός ή άλλα «δεσμά» στη ζωή των ατόμων αυτών (Belknap, 2001· 

Faith, 1993). Έτσι, αναπτύχθηκε η ανανεωμένη  GST θεωρία από τoν Agnew (1992), 

η οποία θεωρείται πιο ολοκληρωμένη, καθώς συμπεριλαμβάνει μια πληθώρα 

παραμέτρων που λειτουργούν ως δεσμά, μεταξύ των οποίων τρεις βασικές: η 

αδυναμία επίτευξης θετικά εκτιμημένων στόχων, η απώλεια θετικά εκτιμώμενων 

κινήτρων και η ύπαρξη αρνητικά εκτιμώμενων κινήτρων. Με αυτόν τον τρόπο τα 
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«δεσμά» αποτελούν κομμάτι μιας κοινωνίας που διαχωρίζει τα φύλα και επιδρά στην 

κοινωνικοποίηση και τις εμπειρίες που αποκτούν, ανάλογα με τα κοινωνικά πρότυπα 

(Belknap & Holsinger, 2006). Μάλιστα από έρευνα τον Broidy και Agnew (1997) 

προκύπτει ότι ένα από τα «δεσμά» των γυναικών που τις διαφοροποιεί από τους 

άνδρες είναι η εκτεταμένη θυματοποίηση. Παράλληλα, από την ίδια έρευνα προέκυψε 

ότι οι γυναίκες έχουν έντονη την ανησυχία της δημιουργίας και διατήρησης στενών 

σχέσεων με άλλα άτομα, ενώ για τους άνδρες κυρίαρχη ανησυχία είναι η επίτευξη 

υλικών στόχων (Broidy & Agnew, 1997).  Βέβαια αν και τόσο οι άνδρες όσο και οι 

γυναίκες αντιδρούν στα «δεσμά» αυτά με αγανάκτηση, οι δεύτερες εσωτερικεύουν 

ταυτόχρονα και αρνητικά συναισθήματα, τα οποία αυξάνουν τις πιθανότητες για 

εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς (Sharp, Brewster & Love, 2005).  

Η δεύτερη θεωρία αποκαλείται “ The Life-Course Perspective” και εστιάζει 

στην ανάπτυξη του ατόμου συνδέοντας τα προβλήματα συμπεριφοράς με τα 

επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφοράς που βιώνει το άτομο καθώς αναπτύσσεται. 

Επίσης, εδώ υποστηρίζεται ότι η έμφαση πρέπει να δοθεί στις σημαντικές μεταβάσεις 

στη ζωή του ατόμου, αφού αυτές επιδρούν στην εκδήλωση παραβατικής 

συμπεριφοράς, αλλά και στην επίδραση περιστασιακών παραγόντων, που πιθανώς 

επηρεάζουν την ανάπτυξη και διαμόρφωση της συμπεριφοράς του. Ωστόσο η 

πλειονότητα των ερευνών υπό το πρίσμα της θεωρίας αυτής έχουν εστιάσει σε άνδρες 

παραβατικούς (Loeber & Le Blanc, 1990). 

Η τρίτη θεωρία έχει επηρεαστεί άμεσα από τη φεμινιστική ιδεολογία. Η 

φεμινιστική έρευνα εστιάζει τόσο στην κατανόηση της γυναικείας παραβατικότητας 

και των διαφορών στις ζωές ανδρών και γυναικών (Holsinger, 2000), όσο και στην 

επίδραση της πατριαρχίας στην εκδήλωση της παραβατικής συμπεριφοράς (Daly & 

Chesney – Lind, 1988). Ειδικότερα, με τον όρο πατριαρχία, η Chesney – Lind (2006) 

αναφέρει ότι πρόκειται για ένα σύστημα, βασισμένο στο φύλο, στο οποίο οι άνδρες 

έχουν τον έλεγχο επί των γυναικών και ό,τι θεωρείται αρρενωπό έχει μεγαλύτερη 

αξία από ό,τι θεωρείται θηλυκό. Έτσι, η πατριαρχία λειτουργεί ως ένα σύστημα 

κοινωνικής διαστρωμάτωσης, αφού χρησιμοποιεί μια ευρεία ποικιλία από 

στρατηγικές που εδραιώνουν την εξουσία των ανδρών και την υποταγή των γυναικών 

σε αυτούς (Renzetti & Curran, 1999). Με βάση τα παραπάνω, αναπτύχθηκε η θεωρία 

του “Feminist Pathways”,  όπου μια πληθώρα παραγόντων σχετιζόμενων με το φύλο 

επιδρούν στην εκδήλωση της παραβατικής συμπεριφοράς (Chesney – Lind, 2006). Οι 
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παράγοντες αυτοί μπορεί να είναι οι έμφυλοι ρόλοι που αποδίδονται από την 

κοινωνία, η καταπίεση από την κοινωνία, η ευαλωτότητα των γυναικών στην 

κακοποίηση από τους άνδρες αλλά και η αντίδραση τους στην εξουσία των ανδρών 

(Chesney – Lind, 2006, σελ. 50-51). Οι λόγοι που οδηγούν, δηλαδή στην 

παραβατικότητα, είναι κατά βάση έμφυλοι, τόσο λόγω διαφορών στην ανάπτυξη 

αλλά όσο και στην αντιμετώπιση από την κοινωνία (Chesney – Lind, 2006). Η 

θεωρία εστιάζει στην παιδική θυματοποίηση, καθώς πιστεύεται ότι αυτή είναι σε 

μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για τη μετέπειτα εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς. 

Μάλιστα, σχετικές έρευνες με παραβατικές κοπέλες και φυλακισμένες γυναίκες 

έχουν δείξει ότι έχουν μεγαλύτερα ποσοστά θυματοποίησης από τα αντίστοιχα του 

γενικού πληθυσμού (Gaarder & Belknap, 2002) 

Στην ίδια λογική με την παραπάνω θεωρία κινείται και η θεωρία του «Κύκλου 

της Βίας» (Cycle of Violence) της Widom (1989). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η 

παιδική θυματοποίηση με ό,τι αυτή περιλαμβάνει, αυξάνει τις πιθανότητες τόσο για 

παραβατικότητα σε μικρότερη ηλικία όσο και για εγκληματικότητα κατά την ενήλικη 

ζωή. Μάλιστα από έρευνα των Rivera & Widom (1990), προέκυψε ότι τα 

κακοποιημένα κορίτσια και γυναίκες ήταν πιο πιθανό να διαπράξουν ένα βίαιο 

έγκλημα από τα αντίστοιχα μη κακοποιημένα, ενώ στους άνδρες δεν υπήρχε τέτοια 

διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές ομάδες.  

 

2.2  Έμφυλες διαφορές και παράγοντες που δρουν στη γυναικεία παραβατικότητα 

Εκτός από τα παραπάνω που καθιστούν σημαντική την ξεχωριστή εξέταση 

της γυναικείας παραβατικότητας, κρίσιμο ρόλο παίζουν οι διαφορές ανάμεσα στα δύο 

φύλα. Αρχικά, οι γυναίκες επιλύουν τις διαφορές τους με πιο έμμεσο τρόπο, ενώ οι 

άνδρες κυρίως με τη χρήση βίας (άμεσος τρόπος) (Holsinger, 2000). Ταυτόχρονα, οι 

γυναίκες συγκρούονται με αφορμή τη διατάραξη των σχέσεων τους με άλλα άτομα, 

ενώ οι άνδρες προκειμένου να διεκδικήσουν θέσεις εξουσίας (Cairns & Cairns, 1994).  

Διαφορές, εντοπίζονται και στους δρόμους τους οποίους ακολουθούν γυναίκες 

και άνδρες και οδηγούν στην παραβατικότητα (Holsinger, 2000). Στις γυναίκες 

ζωτικό ρόλο παίζει η θυματοποίηση κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας,  η οποία 

συμπεριλαμβάνει σωματική, λεκτική και ψυχολογική κακοποίηση, εγκατάλειψη, 

βιασμό και πορνεία (Belknap & Holsinger, 1998· Holsinger, 2000). Αναφορικά με το 
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θέμα της θυματοποίησης, οι Wattanaporn και Holtfreter (2014) αναφέρουν ως 

μείζονος σημασίας «την παιδική κακοποίηση, τη χρήση ουσιών, την οικονομική 

περιθωριοποίηση» και τον ρόλο της οικογένειας ως συνδεόμενα στοιχεία με αυτήν 

(σελ.199-200). Βέβαια, και τα αγόρια βιώνουν τη θυματοποίηση, ωστόσο στις 

γυναίκες τα φαινόμενα είναι πιο έντονα, με μεγαλύτερη χρονική διάρκεια και 

ξεκινούν από πιο μικρή ηλικία (Chesney-Lind, 1989).  

Σχετικά με τους δρόμους που οδηγούν τις γυναίκες στην παραβατικότητα και 

τις διαφοροποιούν από τους αντίστοιχους των ανδρών οι Steffensmeier και Allan 

(1998) προσθέτουν και άλλα στοιχεία. Πρώτον, την περιορισμένη πρόσβαση σε 

αρκετά επικερδείς παράνομες πράξεις, δεύτερον, τη δυνατότητα που έχουν να 

χρησιμοποιούν το σεξ για να επωφεληθούν από μια κατάσταση, τρίτον, τις συνέπειες  

που έχει η ύπαρξη και φροντίδα ενός παιδιού, τέταρτον, την επιρροή που ασκεί ο 

σύντροφος στη γυναίκα και μπορεί να την οδηγήσει στην παραβατικότητα και, 

πέμπτον, την ανάγκη που παρουσιάζουν κάποιες γυναίκες να απομακρυνθούν και να 

προστατευτούν από κάποιους άνδρες (Steffensmeier & Allan, 1998). Για τους 

Bloom,Owen και Covington (2004), οι βασικότεροι παράγοντες που οδηγούν τις 

γυναίκες στην παραβατικότητα είναι η κακοποίηση και η επιβίωση από αυτήν, η 

φτώχεια και η χρήση ουσιών. 

Εξίσου σημαντικό με τα παραπάνω είναι και το πλαίσιο του εγκλήματος, 

καθώς και εδώ εντοπίζονται διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Με τη χρήση 

της φράσης πλαίσιο του εγκλήματος εννοείται μια πληθώρα παραγόντων που 

διαφοροποιούν τους άνδρες από τις γυναίκες. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται o τύπος 

και η βαρύτητα που έχει μια εγκληματική πράξη, καθώς δεν έχουν όλες την ίδια 

σοβαρότητα, ο ρόλος που είχε το άτομο σε αυτή και αν ενήργησε μόνος/μόνη ή με 

συνεργούς. Ακόμα, η σχέση ανάμεσα στο θύμα και στον θύτη και ο λόγος που 

οδήγησε σε αυτήν την πράξη είναι στοιχεία στα οποία άνδρες και γυναίκες 

διαφοροποιούνται (Holsinger, 2000). 

Βασικό ρόλο στις διαφορές στην εκδήλωση παραβατικότητας στα δύο φύλα 

διαδραματίζει και το γεγονός ότι σε κάθε φύλο δίνονται διαφορετικές ευκαιρίες για 

να διαπράξουν παράνομες πράξεις (Holsinger, 2000). Πιο συγκεκριμένα, ο Botcher 

(1993), μετά τη διεξαγωγή έρευνας κατέληξε σε πέντε παράγοντες που επηρεάζουν 

την εκδήλωση της παραβατικότητας στα άτομα και διαφέρουν σε κάθε φύλο. Αυτοί 

είναι οι εξής: εύρος εγκληματικών πράξεων, χρονικό σημείο κατά το οποίο 
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εκδηλώνεται η παραβατικότητα, ο ρυθμός με τον οποίο το άτομο παρανομεί, η 

εξήγηση που αποδίδεται στην παραβατική πράξη κάθε ατόμου και η έμφαση που 

δίνεται σε κάθε παραβατική πράξη, ανάλογα με το φύλο του ατόμου που τη διέπραξε 

(Botcher, 1993). Ουσιαστικά, το φύλο λειτουργεί ενθαρρυντικά για τα αγόρια, 

παροτρύνοντάς τα, λόγω φύσης, να παρανομούν, ενώ στα κορίτσια αποθαρρυντικά, 

καθώς η αδύναμη και ευάλωτη φύση τους απαιτεί να παραμένουν στο σπίτι μακριά 

από επικίνδυνες συνδιαλλαγές (Botcher, 1993· Holsinger, 2000). Έτσι, επειδή ο 

κόσμος της παρανομίας λειτουργεί σαν μια μικρή κοινωνία, ακολουθεί και τις 

αντιλήψεις της τελευταίας για τις θέσεις των δύο φύλων, οπότε ακόμα και όταν οι 

γυναίκες συμμετέχουν σε παράνομες πράξεις οι ρόλοι που αναλαμβάνουν είναι 

κυρίως βοηθητικοί και με λιγότερη εξουσία (Steffensmeier, 1978).  

Διαφορές επίσης εντοπίζονται και στη σεξουαλικότητα και το αντίκτυπο 

αυτής στα δύο φύλα (Holsinger, 2000). Οι γυναίκες πρέπει να βρίσκονται εντός 

στενών πλαισίων αναφορικά με την εκδήλωση της σεξουαλικότητάς τους γιατί 

διαφορετικά μπορούν εύκολα να ετικετοποιηθούν αρνητικά, βάσει των επιλογών τους 

(Lees, 1989). H ανάπτυξη της «σεξουαλικής ταυτότητάς» τους πρέπει να συνάδει με 

το πρότυπο του σωστού θηλυκού, που προβάλλεται από την κοινωνία και 

οποιαδήποτε απόκλιση οδηγεί σε ετικετοποίηση (Thorne, 1993). Για τους άνδρες δεν 

υπάρχει τέτοια πίεση και μάλιστα η συνεύρεση με πολλές διαφορετικές συντρόφους 

εκλαμβάνεται ως επιτυχία και αυξάνει τη δημοτικότητά τους, ενώ το ίδιο φαινόμενο 

για τις γυναίκες οδηγεί στον αρνητικό χαρακτηρισμό τους από την κοινωνία (Lees, 

1989).  

 Συνοψίζοντας το ζήτημα των διαφορών, θα μπορούσε να λεχθεί πως για την 

πλειονότητα αυτών ευθύνεται περισσότερο η κοινωνία και τα πρότυπα αυτής, παρά 

βιολογικοί παράγοντες. Στην ουσία οι διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα στις 

γυναίκες και στους άνδρες είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας κοινωνικοποίησης των 

δύο φύλων με τους διαφορετικούς ρόλους που αποδίδονται στο καθένα και την 

ανισότητα που προκαλεί η διάκριση αυτή. Επομένως, οι έμφυλες διαφορές δεν είναι 

έμφυτες και μόνιμες στα άτομα, παρόλα αυτά έχουν καταφέρει να διαμορφώνουν και 

να επηρεάζουν ριζικά τη ζωή των γυναικών αλλά και των ανδρών μέχρι σήμερα 

(Bloom, Owen & Covington, 2004). 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι γυναίκες παρουσιάζουν τόσο εν γένει διαφορές 

με τους άνδρες όσο και ειδικά στο θέμα της εγκληματικότητας. Έτσι, και οι 
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παράγοντες που επιδρούν στην εκδήλωση της παραβατικότητας είναι ιδιαίτεροι και 

διαφορετικοί από των ανδρών. Καταρχάς, ζωτικό ρόλο παίζει το οικογενειακό 

περιβάλλον, καθώς οι γυναίκες που φυλακίζονται είναι πιο πιθανό να μεγάλωσαν σε 

σπίτι με έναν μόνο γονιό και κάποιο μέλος της οικογένειας να έχει φυλακιστεί. 

Δεύτερον, το ιστορικό θυματοποίησης και κακοποίησης των γυναικών, τόσο κατά την 

παιδική όσο και κατά την ενήλικη ζωή διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο (Bloom, 

Owen & Covington, 2004).  

Τρίτον, οι γυναίκες αναφέρουν χρήση ουσιών σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό 

από τους άνδρες και είναι πολύ πιθανό να εμπλακούν με εγκληματικές πράξεις αν 

κάνουν χρήση. Τέταρτον, κατά κανόνα, όταν οι παραβατικές γυναίκες εισάγονται στις 

φυλακές η σωματική υγεία τους βρίσκεται σε κακή κατάσταση και αντιμετωπίζουν 

πιο σοβαρά προβλήματα από τους άνδρες (Bloom, Owen & Covington, 2004 ·Merlo 

& Pollock, 1995).  

Πέμπτον, έχουν να αντιμετωπίσουν πιο σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και 

διαταραχές (κατάθλιψη, μετατραυματικό στρες), ενώ λόγω της κακοποίησης που 

έχουν βιώσει εμφανίζουν ψυχολογικά τραύματα. Επιπρόσθετα, κατά κύριο λόγο οι 

γυναίκες που φυλακίζονται είναι άγαμες ή χωρίς σύντροφο και έχουν τουλάχιστον 

ένα ανήλικο παιδί. Τέλος, προτού φυλακιστούν συνήθως εργάζονται σε δουλειές 

χαμηλού κύρους και με χαμηλές οικονομικές απολαβές και η μόρφωση που έχουν 

λάβει είναι επίσης χαμηλού επιπέδου (Bloom, Owen & Covington, 2004). 

Προκειμένου να εξεταστεί η εγκληματική δραστηριότητα των ατόμων στο 

φάσμα της ζωής τους, λαμβάνονται υπόψη τέσσερις διαστάσεις που την επηρεάζουν. 

Οι διαστάσεις αυτές είναι η συμμετοχή (participation), η συχνότητα (frequency), η 

διάρκεια (duration) και οι διάφοροι τύποι παραβατικών πράξεων (crime mix) που 

διαπράττει το άτομο στη διάρκεια της ζωής του (Blumstein, Cohen, Roth, & Visher, 

1986· Farrington, 2003· Piquero, Farrington & Blumstein, 2007).  

Με τον όρο συμμετοχή εννοείται η διάπραξη οποιασδήποτε εγκληματικής ή 

παράνομης πράξης σε όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου. Αναφορικά με τη 

συχνότητα, αυτή ορίζεται ως το πλήθος των αδικημάτων που διαπράττει το άτομο 

μέσα σε μια δεδομένη χρονική περίοδο, εφόσον θεωρείται ενεργός/ενεργή δράστης 

κατά την περίοδο αυτή (Block, Blockland, vanderWerff, vanOs & Nieuwbeerta, 

2010).  
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Η έννοια της διάρκειας χρησιμοποιείται για να οριστεί το μέγεθος της/των 

χρονικής/-ών περιόδου/-δων, κατά την/τις οποία/οποίες το άτομο είναι ενεργό ως 

παραβάτης μέσα στη διάρκεια της ζωής του/της (Blumstein κ.ά., 1986· Farrington, 

2003· Piquero κ.ά., 2007). Στη συγκεκριμένη διάσταση εντοπίζονται δύο επιμέρους 

διαστάσεις: η ηλικία κατά την οποία το άτομο διαπράττει το πρώτο του γνωστό 

έγκλημα (age of onset) και η ηλικία κατά την οποία διαπράττεται το τελευταίο 

γνωστό αδίκημα (age of termination) (Block κ.ά., 2010). Τέλος, η τέταρτη διάσταση, 

αναφέρεται στην πληθώρα των παράνομων και/ή εγκληματικών πράξεων που 

διαπράττει το άτομο. Στην εν λόγω διάσταση, άλλοι θεωρητικοί εντόπισαν διαφορές 

στα φύλα και άλλοι όχι.  

 

2.3  Προφίλ και τυπολογία παραβατικών γυναικών 

Γενικά, άνδρες και γυναίκες παραβατικοί/-ές έχουν κάποια κοινά 

χαρακτηριστικά, τα οποία είναι τα εξής: χαμηλό εισόδημα, χαμηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης, ανεπαρκείς επαγγελματικές δεξιότητες, ποικίλα προβλήματα σωματικής 

και ψυχικής υγείας και, ιδιαίτερα, εξάρτηση από ουσίες (Spjeldnes & Goodkind, 

2009). Τα χαρακτηριστικά αυτά, βέβαια, διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλο σε 

σημαντικότητα και επίδραση στην παραβατικότητα, ενώ στην περίπτωση των 

παραβατικών γυναικών προστίθενται και άλλες παράμετροι.  

Το προφίλ των παραβατικών γυναικών έχει τα χαρακτηριστικά που θα 

παρουσιαστούν εκτενέστερα παρακάτω, πάντα με κάποιες αποκλίσεις, όπως 

συμβαίνει σε κάθε ομάδα που δεν είναι απόλυτα ομοιογενής. Σύμφωνα με τους 

Haywood, Kravitz, Goldman και Freeman (2000), οι παραβατικές γυναίκες είναι κατά 

κύριο λόγο νεαρές σε ηλικία, χωρίς σύντροφο, προέρχονται από μειονότητες, έχουν 

παιδιά και είναι χαμηλά αμειβόμενες στην εργασία τους και με χαμηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης. Παράλληλα, οι περισσότερες έχουν μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον 

χαοτικό, που χαρακτηρίζεται από την έλλειψη ακεραιότητας και συνοχής (Snell, 

1992). Στα προηγούμενα χαρακτηριστικά προστίθεται το γεγονός ότι οι παραβατικές 

γυναίκες διαπράττουν αρκετά σπάνια βίαια εγκλήματα σε σχέση με τους άνδρες και 

φυλακίζονται κυρίως για χρήση και διακίνηση ουσιών (Beck, 1991).  

Οι Bloom, Owen και Covington (2003) δίνουν το προφίλ της παραβατικής 

γυναίκας με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις από τα παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα, οι 
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περισσότερες παραβατικές γυναίκες (στην Αμερική) είναι έγχρωμες, ηλικίας 30-35 

ετών, έχουν διαπράξει και καταδικαστεί για έγκλημα σχετικό με χρήση ουσιών, 

προέρχονται από προβληματικά οικογενειακά περιβάλλοντα και μάλιστα τουλάχιστον 

ένα μέλος της οικογένειας έχει εμπλακεί με τη δικαιοσύνη (Bloom, Owen & 

Covington, 2003). Παράλληλα, έχουν βιώσει κακοποίηση και έχουν επιβιώσει από 

αυτήν τόσο ως παιδιά όσο και ως ενήλικες, έχουν προβλήματα με χρήση ουσιών αλλά 

και ψυχολογικά και, αν και έχουν υψηλό επίπεδο μόρφωσης, δεν έχουν λάβει 

επαγγελματική εκπαίδευση, και δεν έχουν σταθερή δουλειά (Bloom, Owen & 

Covington, 2003).  

 Το προφίλ της Ελληνίδας παραβατικής παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με τα 

παραπάνω. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη Θεοδωροπούλου (2009), είναι το εξής: 

ηλικιακά τοποθετείται μεταξύ 35 με 39 ετών, έχει τουλάχιστον ένα παιδί, το επίπεδο 

μόρφωσης χαρακτηρίζεται χαμηλό, δεν εργάζεται, κατοικεί σε μεγάλες πόλεις, δεν 

παρουσιάζει υποτροπή, διαπράττει εγκλήματα όπως για παράδειγμα ληστείες, 

διαρρήξεις, κλοπές, σχετικά με ναρκωτικά και σπανιότερα κατά της ζωής, ενώ μπορεί 

να ειπωθεί ότι οι ποινές που καλείται να εκτίσει είναι μεγάλες σε διάρκεια. 

Σε προηγούμενη ενότητα αναφέρθηκε ότι υπάρχουν διαφορές στους δρόμους 

που ακολουθούν οι γυναίκες από τους άνδρες όταν αρχίζουν να παρανομούν. 

Παρακάτω παρουσιάζονται δύο ταξινομήσεις, αυτή της Daly (1992) και αυτή των 

Schechory κ.ά. (2001) και ανάμεσα τους υπάρχουν ομοιότητες. Ειδικότερα, η 

κατηγορία της “street woman” στην ταξινόμηση της Daly (1992) παρουσιάζει τα ίδια 

χαρακτηριστικά με την κατηγορία των “drug offenses” στην ταξινόμηση των 

Schechory κ.ά. (2001). Επιπρόσθετα, η ομάδα των “violent offenses” θα μπορούσε να 

ειπωθεί ότι έχει κοινά χαρακτηριστικά με δύο ομάδες από την ταξινόμηση της Daly 

(1992), τις “harmed and harming woman” και “battered woman”. Τέλος, η κατηγορία 

με οικονομικά εγκλήματα της Daly (1992) ταυτίζεται με την κατηγορία “fraud” των 

Schechory κ.ά. (2011), καθώς οι γυναίκες και στις δύο ταξινομήσεις έχουν παρόμοια 

χαρακτηριστικά (Wattanaporn & Holtfreter, 2014).  

Ειδικότερα η έρευνα της Daly (1992), κατέληξε σε πέντε κατηγορίες 

γυναικών ανάλογα με τους δρόμους που ακολούθησαν και τους λόγους που τις 

οδήγησαν στην παρανομία. Η πρώτη ομάδα είναι αυτή της “street woman” ή 

γυναίκας του δρόμου, η οποία συμπεριλαμβάνει όλες εκείνες τις γυναίκες που έφυγαν 

ή εκδιώχθηκαν από το σπίτι τους σε νεαρή ηλικία, αναγκάστηκαν να διαπράξουν 



24 
 

μικροεγκλήματα για να επιβιώσουν, έκαναν χρήση ουσιών και έχουν εμπλακεί και με 

την πορνεία. Η δεύτερη ομάδα γυναικών ονομάζεται “harmed and harming woman”, 

δηλαδή γυναίκες τραυματισμένες (ψυχολογικά και/ή σωματικά) που στη συνέχεια της 

ζωής τους γίνονται οι ίδιες θύτες. H τρίτη ομάδα γυναικών περιλαμβάνει την 

“battered woman” ή χτυπημένη γυναίκα και μοιάζει αρκετά με την προηγούμενη 

ομάδα, καθώς οι παραβατικές γυναίκες έχουν καταδικαστεί για βίαια εγκλήματα και 

εδώ. Ωστόσο, βασική διαφορά για την Daly (1992) αποτελεί το γεγονός ότι οι 

γυναίκες αυτές βίωσαν την κακοποίηση, όχι από μικρή ηλικία, αλλά μεγαλώνοντας, 

όταν γνώρισαν έναν βίαιο σύντροφο.  

 Η προτελευταία ομάδα γυναικών έχει την ονομασία “drug-connected woman” 

ή γυναίκες που εμπλέκονται με ουσίες (ναρκωτικά και αλκοόλ). Ειδικότερα, η Daly 

(1992) στην ομάδα αυτή συμπεριλαμβάνει γυναίκες που έχουν εμπλακεί είτε με 

πώληση, είτε με χρήση ουσιών. Η τελευταία ομάδα χαρακτηρίζεται ως “other” και 

περιέχει όλες εκείνες τις γυναίκες που είτε λόγω φτώχειας, είτε από απληστία 

διέπραξαν, κυρίως, αδικήματα οικονομικού χαρακτήρα. Κάποια χρόνια αργότερα η 

εν λόγω ομάδα μετονομάστηκε σε “economically motivated”, αφού περιλάμβανε όλες 

εκείνες τις γυναίκες, των οποίων τα εγκλήματα ήταν οικονομικής φύσης (Reisig, 

Holtfreter, & Morash, 2006).  

Στην ίδια λογική με την παραπάνω κατηγοριοποίηση κινήθηκαν και τα 

αποτελέσματα της έρευνας των Shechory, Perry και Addad (2011). Πιο 

συγκεκριμένα, οι συγγραφείς κατέληξαν σε τρεις κατηγορίες εγκλημάτων, καθεμία με 

τα δικά της χαρακτηριστικά. Οι κατηγορίες ήταν οι εξής: “drug offenses” ή 

εγκλήματα σχετικά με ουσίες, “violent offenses” ή βίαια εγκλήματα και “fraud”, 

δηλαδή απάτες, αδικήματα με οικονομική χροιά (Schechory κ.ά., 2011). 

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει γυναίκες που παρανόμησαν πρώτη φορά 

και συνελήφθησαν για αυτό σε μικρή ηλικία, είχαν περισσότερες συλλήψεις από τις 

άλλες κατηγορίες, βρίσκονταν εκτός σπιτιού για μεγάλο χρονικό διάστημα, είχαν 

εκτεθεί σε ουσίες (ναρκωτικά και αλκοόλ) και βίωσαν κακοποίηση σε μεγαλύτερο 

βαθμό από τις άλλες γυναίκες, είχαν προβληματική συμπεριφορά στην παιδική ηλικία 

και είχαν συχνή επαφή με επικίνδυνες ομάδες συνομηλίκων. Η δεύτερη ομάδα 

περιλαμβάνει γυναίκες που έχουν διαπράξει τουλάχιστον ένα αδίκημα εναντίον 

κάποιου κοντινού τους προσώπου, ως αντεκδήλωση της βίας και της κακοποίησης 

που έχουν εισπράξει στο παρελθόν. Η ομάδα που έχει διαπράξει τα οικονομικά 
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εγκλήματα παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τις άλλες δύο. Καταρχάς, η 

εκδήλωση του παραβατικού χαρακτήρα ξεκινά σε μεγάλη σχετικά ηλικία για τη 

γυναίκα και τα αδικήματα που διαπράττει είναι, κατά κύριο λόγο, «πλαστογραφία, 

κλοπή ταυτότητας, ιδιοποίηση κεφαλαίων». Εδώ, οι παραβατικές γυναίκες δεν 

αντιμετώπισαν προβλήματα κατά την παιδική ηλικία, δεν είχαν πρότερο ποινικό 

μητρώο, δεν είχαν εμπλακεί με ουσίες (ναρκωτικά ή αλκοόλ) και δεν είχαν σχέσεις με 

ομάδες που εμφάνιζαν παραβατική συμπεριφορά (Schechory κ.ά., 2011).   

 

2.4  Παραβατικότητα γυναικών και δικαιοσύνη 

 Αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα ότι οι γυναίκες διαπράττουν 

εγκλήματα και κατά της ζωής. Ωστόσο, το ποσοστό των γυναικών αυτών είναι 

αρκετά μικρό, σε σύγκριση και με τους άνδρες, ενώ σε μεγαλύτερο ποσοστό 

διαπράττουν αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας. Μάλιστα, στα τελευταία, όταν οι 

γυναίκες συλλαμβάνονται οδηγούνται πάντα στη δικαιοσύνη, ενώ στους άνδρες 

υπάρχει μια διαδικασία φιλτραρίσματος, αφού δεν οδηγούνται όλοι στον/στην 

εισαγγελέα. Αναφορικά με το ζήτημα της υποτροπής των παραβατικών γυναικών το 

μεγαλύτερο ποσοστό παρουσιάζεται στα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, συγκριτικά 

με τα εγκλήματα ζωής όπου οι γυναίκες σπάνια υποτροπιάζουν, αφού δεν τα 

διαπράττουν και συχνά (Θεοδωροπούλου, 2009). 

Καθώς τα γενικότερα ποσοστά της γυναικείας παραβατικότητας και στην 

Ελλάδα παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα παρά την αύξηση τους τις τελευταίες 

δεκαετίες, η κατάσταση αυτή αποδίδεται στον «ιπποτισμό» του συστήματος 

απονομής της δικαιοσύνης. Αυτό θεωρητικά σημαίνει ότι το σύστημα απονομής της 

δικαιοσύνης είναι περισσότερα θετικά διακείμενο απέναντι στις γυναίκες από ό,τι 

στους άνδρες. Αυτή η άποψη στηρίζεται στη στερεοτυπική αντίληψη που κυριαρχεί 

ακόμα και σήμερα και σύμφωνα με την οποία η γυναίκα διατηρεί παθητικότητα 

απέναντι στο έγκλημα, καθώς ο ρόλος της περιορίζεται στο να είναι σωστή μητέρα 

και σύζυγος, ενώ ο άνδρας λόγω της πιο ενεργητικής φύσης του είναι πιο πιθανό να 

παρανομήσει. Έτσι, θεωρητικά πάντα, η δικαιοσύνη θα αντιμετωπίσει με 

περισσότερη επιείκεια μια γυναίκα  από έναν άνδρα όταν παρανομούν 

(Θεοδωροπούλου, 2009). 
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Ωστόσο, όλα τα παραπάνω δεν επιβεβαιώνονται στην πραγματικότητα, καθώς 

σύμφωνα με στοιχεία από την έρευνα της Θεοδωροπούλου (2009) άνδρες και 

γυναίκες δε διαφέρουν ως προς τις ποινές που τους/τις επιβάλλονται για τη διάπραξη 

αδικημάτων. Μάλιστα, αν και, όπως ειπώθηκε, οι γυναίκες που διαπράττουν 

εγκλήματα κατά της ζωής είναι λιγότερες από αυτές που διαπράττουν εγκλήματα 

κατά της ιδιοκτησίας, παρόλα αυτά οι ποινές που δέχονται οι πρώτες είναι κατά πολύ 

αυστηρότερες από τις ποινές των τελευταίων. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να εξηγηθεί 

ως εξής: όταν οι γυναίκες διαπράττουν εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας αυτό 

θεωρείται ανάλογο με τον ρόλο που έχει ως καλή σύζυγος και μητέρα, που 

παρανόμησε προκειμένου να προσφέρει στην οικογένειά της και άρα αντιμετωπίζεται 

με περισσότερη επιείκεια. Όταν διαπράττει, όμως, αδικήματα κατά της ζωής κάποιου 

άλλου ανθρώπου, τότε, επειδή αντιβαίνει στους στερεοτυπικούς ρόλους της, ο 

«κοινωνικός έλεγχος» είναι κατά πολύ αυστηρότερος. Προκύπτει, λοιπόν, το 

συμπέρασμα ότι η γυναικεία παραβατικότητα, έτσι όπως νοείται σήμερα, μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως κατασκεύασμα της κοινωνίας (Θεοδωροπούλου, 2009).  

Οι παραβατικές γυναίκες έρχονται αντιμέτωπες με τη δικαιοσύνη, λόγω των 

αξιόποινων πράξεών τους. Σύμφωνα με την Daly (1992), ανακύπτουν πέντε ζητήματα 

αναφορικά με την παρουσίαση των γυναικών στη δικαιοσύνη. Το πρώτο ζήτημα 

σχετίζεται με την ορολογία που χρησιμοποιείται (terminology), δηλαδή με το πώς 

αποκαλούνται/χαρακτηρίζονται οι γυναίκες που διαπράττουν ένα αδίκημα. Η έμφαση 

(emphasis) αποτελεί τη δεύτερη διάσταση του ζητήματος, και αντανακλά την πλευρά 

εκείνη της εγκληματικής πράξης στην οποία θα δοθεί η προσοχή σε κάθε περίπτωση 

(Daly, 1992).  

Τα χαρακτηριστικά ή η γενίκευση (typicality or generalization) αποτελούν την 

τρίτη διάσταση και αφορούν το εξής δίλημμα: έμφαση σε θεωρίες που τοποθετούν τη 

παραβατική γυναίκα με τα ατομικά της χαρακτηριστικά στο επίκεντρο του 

ερευνητικού ενδιαφέροντος ή προσκόλληση σε παραδοσιακές θεωρίες στις οποίες το 

φύλο δε θεωρείται ότι επιδρά. Η τέταρτη διάσταση είναι η παρουσίαση 

(representation), αφορά το πρακτικό κομμάτι της εκπροσώπησης των παραβατικών 

γυναικών ενώπιον της δικαιοσύνης και εμπεριέχει αποφάσεις αναφορικά με στοιχεία 

της ζωής της παραβατικής και σε ποια από αυτά θα δοθεί έμφαση και θα 

χρησιμοποιηθούν για την υπεράσπισή της. Τέλος, ηθικά ζητήματα (ethical) 
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σχετίζονται με το ποια στοιχεία του παρελθόντος της πρέπει να αποκαλυφθούν κατά 

τη διάρκεια της υπεράσπισης της παραβατικής (Daly, 1992).  

 

2.5 Ανάγκες παραβατικών γυναικών  

 Οι ανάγκες των παραβατικών γυναικών παρουσιάζουν και αυτές διαφορές με 

τις αντίστοιχες των ανδρών, ενώ συνυπάρχουν ταυτόχρονα όλες μαζί σε κάποιες 

περιπτώσεις δυσχεραίνοντας την κατάσταση. Οι θεωρητικοί συμφωνούν, εν γένει, 

στις εξής: στέγαση, φροντίδα παιδιών και οικογένειας, ανάγκες σχετικές με τη 

σωματική και ψυχική τους υγεία (εδώ συμπεριλαμβάνεται και η ανάγκη για 

προγράμματα απεξάρτησης), ανάγκες επιμόρφωσης και εκπαίδευσης για την εύρεση 

εργασίας και γενικότερα η ανάγκη παροχής στήριξης σε όλη αυτή την προσπάθεια 

(Bergseth, Jens, Bergeron-Vigesaa & McDonald, 2011· O’Brien & Leem, 2007· 

Petersilia, 2004 · Schram, Koons-Witt, Williams, & McShane, 2006). 

 Αναφορικά με την ανάγκη στέγασης, οι παραβατικές γυναίκες μετά την 

αποφυλάκισή τους χρειάζονται να βρουν ένα οικονομικό και ασφαλές σπίτι για να 

μείνουν, γιατί όπως προαναφέρθηκε, πριν τη φυλάκιση συνήθως έμεναν σε 

κακόφημες γειτονιές ή ήταν άστεγες (Richie, 2001· Schram κ.ά., 2006). Οι 

περισσότερες γυναίκες, βέβαια, αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα στην εύρεση 

μέρους για να μείνουν, τόσο λόγω οικονομικής ανεπάρκειας, όσο και λόγω στίγματος 

που κάνει τους ιδιοκτήτες επιφυλακτικούς (Richie, 2001· Schram κ.ά., 2006). Έτσι, 

καταλήγουν είτε σε συγγενείς που αδυνατούν ή δε θέλουν να τις φιλοξενήσουν ή 

ξανά στις παλιές γειτονιές τους ή ακόμα και άστεγες (Schram κ.ά., 2006).  

 Η επανένωση με τα παιδιά και η εκ νέου ανάληψη της φροντίδας αυτών είναι 

μια εξίσου πιεστική και σημαντική ανάγκη για τις γυναίκες παραβατικές. Τα παιδιά, 

όσο οι μητέρες τους βρίσκονται στη φυλακή, μένουν είτε με τους κοντινότερους 

συγγενείς (αν υπάρχουν), είτε ανατίθενται στη φροντίδα του κράτους (Bergseth κ.ά., 

2011). Τα παιδιά νιώθουν εγκαταλελειμμένα και απομονωμένα, καθώς δεν έχουν, 

κάποιες φορές, τη δυνατότητα να επισκεφτούν τις μητέρες τους στη φυλακή και η 

σχέση τους διαταράσσεται (Arditti & Few, 2006· Belknap 2007· Schram κ.ά., 2006). 

Έτσι, όταν έρχεται η ώρα να αναλάβουν ξανά τη φροντίδα των παιδιών τους οι 

γυναίκες αυτές βιώνουν άγχος και στρες για την αντιμετώπιση που θα συναντήσουν 

και αν θα καταφέρουν να αντεπεξέλθουν στον ρόλο τους (Kruttschnitt & Gartner, 
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2003). Στην ανάγκη για επανένωση εντάσσεται και η ανάγκη για επανένωση και με 

τα άλλα μέλη της οικογένειάς τους και δημιουργία δεσμών και δικτύου στήριξης για 

τις γυναίκες αυτές στην προσπάθεια επανένταξής τους (Bergseth κ.ά., 2011· Schram 

κ.ά., 2006).  

 Οι ανάγκες που αφορούν τη σωματική και ψυχική υγεία είναι εκτεταμένες και 

επείγουσες. Ειδικότερα, αναφορικά με την εξάρτηση από ουσίες, έρευνες δείχνουν 

ότι η μη αντιμετώπιση του προβλήματος καθιστά δυσκολότερη την αντιμετώπιση και 

των υπόλοιπων προβλημάτων. Ταυτόχρονα, αν οι υπόλοιπες ανάγκες δεν καλυφθούν 

επαρκώς και εγκαίρως, τότε το πρόβλημα της εξάρτησης από ουσίες είναι πιθανό να 

μεγεθυνθεί (Bergseth κ.ά., 2011). Μάλιστα, η MacKenzie (2006) αναφέρει ότι αν η 

διαδικασία απεξάρτησης ξεκινάει όσο τα άτομα βρίσκονται στη φυλακή, αυτό 

συνεπάγεται μείωση των πιθανοτήτων υποτροπής. Ωστόσο, όπως σημειώνουν οι 

Greenfield και Snell (1999) αντίστοιχα προγράμματα δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις 

φυλακές, ώστε να τα παρακολουθήσουν οι παραβατικές/-οι. Οι Schram κ.ά. (2006) 

υποστηρίζουν ότι τα προγράμματα απεξάρτησης από ουσίες πρέπει να είναι 

διαφορετικά για τα δύο φύλα και ειδικά για τις γυναίκες να αναζητούνται τα κίνητρα 

και οι λόγοι που οδήγησαν εξαρχής στη χρήση ουσιών  

Εκτεταμένη είναι και η ανάγκη θεραπείας των ψυχικών διαταραχών των 

γυναικών, οι οποίες, είναι ποικίλες και συνυπάρχουν ταυτόχρονα. Οι Motiuk και 

Brown (2005) βρήκαν ότι οι συναισθηματικές ανάγκες των παραβατικών γυναικών 

είναι άμεσα συνδεδεμένες με την επιτυχή ή αποτυχημένη επανένταξη τους μετά την 

αποφυλάκιση, αφού όσες ανέφεραν κάποιες μικρές ή σημαντικότερες 

συναισθηματικές δυσκολίες είχαν περισσότερες πιθανότητες να υποτροπιάσουν μετά 

την αποφυλάκιση. Οι James και Glaze (2006) υποστηρίζουν ότι οι ανάγκες αυτές δεν 

καλύπτονται ούτε μέσα στο πλαίσιο των προγραμμάτων της φυλακής, ούτε όμως και 

από τα παρεχόμενα προγράμματα εκτός φυλακής, στις κοινότητες. Γνωστό είναι 

επίσης, ότι οι γυναίκες αυτές έχουν πολλαπλά, χρόνια και σοβαρά σωματικά 

προβλήματα. Η μη αντιμετώπιση αυτών συνεπάγεται δυσκολίες στην επιτυχή 

επανένταξη (Richie, 2001), αφού η μη πρόσβαση στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης τις αναγκάζει να εγκληματήσουν προκειμένου καλύψουν τις ανάγκες 

αυτές. (O’ Brien &Young, 2006).   

Οι ανάγκες της επαγγελματικής επιμόρφωσης και της εύρεσης εργασίας είναι 

αλληλένδετες, καθώς η μη ικανοποίηση της πρώτης συνεπάγεται αδυναμία 
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ικανοποίησης της δεύτερης, αφού χωρίς δεξιότητες δεν μπορούν να είναι 

ανταγωνιστικές στην αγορά εργασίας (Koons, Burrow, Morash, & Bynum 1997). 

Μάλιστα, το γεγονός αυτό αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς πως 

οι γυναίκες παραβατικές, στην πλειονότητα τους, έχουν χαμηλό επίπεδο μόρφωσης 

και περιορισμένες δεξιότητες, ενώ την περίοδο πριν φυλακιστούν δεν εργάζονται 

(Greenfield & Snell, 1999). Στη φυλακή τέτοιου είδους προγράμματα είναι σπάνια 

και άρα όταν οι γυναίκες αποφυλακίζονται συνεχίζουν να έχουν την ανάγκη 

επιμόρφωσης και απασχόλησης (Schram κ.ά., 2006). Η οικονομική ανεξαρτησία που 

συνεπάγεται η εργασιακή απασχόληση είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου οι 

παραβατικές γυναίκες να σταθούν στα πόδια τους και η μη επίτευξή της οδηγεί σε 

αυξημένες πιθανότητες υποτροπής, για την εξεύρεση των απαραίτητων οικονομικών 

πόρων (Schram κ.ά., 2006).  

Όλες οι παραπάνω ανάγκες για να εκπληρωθούν πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια 

της προσπάθειας επανένταξης να καλύπτεται συνεχώς η ανάγκη για στήριξη που 

έχουν οι γυναίκες παραβατικές. Πιο συγκεκριμένα, για να πετύχουν στην προσπάθειά 

τους, έχουν την ανάγκη για θετική κοινωνική υποστήριξη και όχι απομόνωση και 

στιγματισμό (Scroggins & Malley, 2010). Την υποστήριξη αυτή μπορούν να τη 

λάβουν από την κοινότητα (μέσω των φορέων και των προγραμμάτων που 

παρέχονται), από την οικογένεια, το φιλικό περιβάλλον και γενικά το περιβάλλον με 

το οποίο αλληλεπιδρούν και αν τη λάβουν αυξάνονται οι πιθανότητες να επιτύχουν 

τους στόχους τους και  μειώνονται οι πιθανότητες αποτυχίας και υποτροπής 

(Scroggins & Malley, 2010).  
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3. Κοινωνική & Επαγγελματική Επανένταξη παραβατικών 

γυναικών 

 

3.1 Εμπόδια παραβατικών γυναικών στην προσπάθεια επανένταξής τους 

Οι γυναίκες παραβατικές, όπως προαναφέρθηκε, παρανομούν για διάφορους 

λόγους, καταδικάζονται για αυτό, φυλακίζονται, παρακολουθούν, σε κάποιες 

περιπτώσεις, κάποια προγράμματα επανένταξης και, εν τέλει, επανεντάσσονται στην 

κοινωνία. Ωστόσο, στην προσπάθεια τους αυτή εμφανίζονται εμπόδια, τόσο ατομικά, 

όσο και κοινωνικά τα οποία δυσκολεύουν και, σε πολλές περιπτώσεις, αποτρέπουν 

την επιτυχή επανένταξη (Spjeldnes & Goodkind, 2009).  

 

3.1.1 Εσωτερικά εμπόδια 

Ξεκινώντας με τα εσωτερικά (ή ατομικά) εμπόδια, έχει λεχθεί προηγουμένως 

ότι οι γυναίκες μεγαλώνοντας αντιμετωπίζουν πολλές προβληματικές καταστάσεις σε 

σχέση με το οικογενειακό τους περιβάλλον, συγκριτικά και με το αντίθετο φύλο 

(Greenfeld & Snell, 1999). Συνοπτικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι τα ατομικά 

εμπόδια των παραβατικών γυναικών είναι τα εξής: προβλήματα υγείας (σωματικά και 

ψυχικά-ψυχολογικά), προβλήματα με τη χρήση ουσιών, οικονομικά (εργασία και 

εισόδημα) και οικογενειακά (φροντίδα παιδιών και στήριξη από οικογένεια). Όλα τα 

παραπάνω οι γυναίκες τα αντιμετωπίζουν εντονότερα και συχνότερα από ό,τι οι 

παραβατικοί άνδρες  .  

 Ειδικότερα, οι Bloom, Owen και Covington (2003) αναφέρουν ότι 

παραβατικές γυναίκες είναι πιο πιθανό να έχουν ένα μέλος της οικογένειας που 

φυλακίστηκε και να έχουν μεγαλώσει εκτός σπιτιού, είτε σε ανάδοχη οικογένεια ή σε 

ξενώνες φιλοξενίας. Τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι περισσότερες 

παραβατικές γυναίκες δεν έχουν αποκτήσει θετικά πρότυπα στη διάρκεια της ζωής 

τους για το πώς να είναι σωστοί πολίτες και άνθρωποι, ενώ συνήθως δεν έχουν και 

την υποστήριξη της οικογένειάς τους, στην προσπάθεια τους να επανενταχθούν 

(Spjeldnes & Goodkind, 2009). 

Ακόμα, η θυματοποίηση, η οποία έχει αναλυθεί εκτενέστερα παραπάνω, με 

όλες τις μορφές που μπορεί να λάβει, συμβάλλει στην αποτυχία επανένταξης των 
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παραβατικών γυναικών. Μάλιστα, βιώματα, όπως η σεξουαλική και η σωματική 

κακοποίηση είναι υπεύθυνα, κατά κύριο λόγο, για την ανάπτυξη ψυχολογικών 

διαταραχών στις γυναίκες αυτές, κάτι που λειτουργεί ανασταλτικά στην επανένταξη 

τους (James, 2004). Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα, που εμποδίζει την επανένταξη 

είναι τα προβλήματα υγείας (σωματικά και ψυχικά) που αντιμετωπίζουν οι 

παραβατικές γυναίκες και είναι περισσότερα και εντονότερα από τα αντίστοιχα των 

ανδρών (Greenfeld & Snell, 1999).  

Αναφορικά με τη σωματική υγεία, οι γυναίκες εμφανίζουν, σε μεγαλύτερη 

συχνότητα από τους άνδρες, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως το AIDS4, 

και έχουν να υποστούν τα συμπτώματα αυτών, που επιτείνονται και λόγω μη 

έγκαιρων διαγνώσεων (Maruschak, 2008· Sydney, 2005). Ακόμα, πολλές φορές 

αντιμετωπίζουν προβλήματα με το αναπαραγωγικό τους σύστημα αλλά και επιπλοκές 

στην εγκυμοσύνη, ζητήματα που συμβάλλουν αρνητικά στην ομαλή επανένταξή τους  

(Sydney, 2005).  Στα προβλήματα υγείας είναι αναγκαίο να προστεθεί και η ιδιαίτερη 

σχέση των παραβατικών γυναικών με τις ουσίες (ναρκωτικά και αλκοόλ), αφού είναι 

κύριος ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθειά τους για επανένταξη (Sydney, 

2005). Σχετικά με την ψυχική υγεία τους, οι γυναίκες έχουν πιο συχνά ψυχολογικά 

προβλήματα από τους άνδρες, τα οποία μπορεί να είναι απότομες μεταβολές της 

διάθεσης ή κρίσεις άγχους μέχρι και σοβαρές διαταραχές της προσωπικότητας 

(Kessler, 1998).  

Άλλα εμπόδια που συναντούν οι παραβατικές γυναίκες είναι η μικρότερη 

εργασιακή εμπειρία που συνήθως έχουν, η οποία περιορίζει τις μελλοντικές ευκαιρίες 

για εργασία και το χαμηλότερο εισόδημα που έχουν συγκριτικά με τους άνδρες 

(Greenfeld & Snell, 1999). Επίσης, ένα μεγάλο ποσοστό των γυναικών είναι μητέρες 

και ζούσαν με τα παιδιά τους πριν τη φυλάκιση τους, ενώ οι περισσότερες είναι 

ελεύθερες (Spjeldnes & Goodkind, 2009).  

  

3.1.2 Εξωτερικά εμπόδια 

 Τα εξωτερικά εμπόδια αφορούν όλους εκείνους τους περιορισμούς που η 

κοινωνία επιβάλλει, είτε άμεσα, είτε έμμεσα. Τα εμπόδια νομικής φύσεως είναι όλοι 

εκείνοι οι περιορισμοί, οι οποίοι είναι επιβεβλημένοι από τη νομοθεσία, οι οποίοι 

                                                             
4Acquired Immune Deficiency Syndrome (Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας) 
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απαγορεύουν στους/στις παραβατικούς/-ές να εργάζονται σε δουλειές που 

σχετίζονται με παιδιά, με το σύστημα υγείας ή σχετικές με φύλαξη χώρων (Holzer, 

Raphael & Stoll, 2003). 

 Η επιστροφή, μετά την αποφυλάκιση στον πρότερο τόπο κατοικίας, δηλαδή, 

σε κακόφημες και φτωχές γειτονιές είναι ένας ακόμη ανασταλτικός παράγοντας για 

την επανένταξη των παραβατικών γυναικών. Παράλληλα, οι δουλειές που είναι 

διαθέσιμες για τις γυναίκες αυτές προσφέρουν, κατά κύριο λόγο, χαμηλές απολαβές 

(Holzer κ.ά., 2003). Η έλλειψη επιμόρφωσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης, αλλά 

και βοήθειας στην επανένταξη μέσω προγραμμάτων παρεχόμενων μέσα στις φυλακές 

ή μετά την αποφυλάκιση είναι ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει 

στην αποτυχία επανεισόδου (Spjeldnes & Goodkind, 2009). 

 Σε όλα τα παραπάνω έρχεται να προστεθεί η υποτιμητική στάση των 

σωφρονιστικών υπαλλήλων απέναντι στις παραβατικές γυναίκες, είτε με ρατσιστική 

συμπεριφορά,  είτε λόγω του μητρώου τους, είτε και για τα δύο (Harrison & Beck, 

2006). Αρνητική είναι, όμως, και η στάση των εργοδοτών, απέναντί τους, αφού 

θεωρούν ότι οι παραβατικές γυναίκες δεν έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες, ούτε την 

κατάλληλη εκπαίδευση για να ανταπεξέλθουν σε αυτά που τις ζητούνται (Spjeldnes 

& Goodkind, 2009). Χαρακτηριστικό είναι, μάλιστα, ότι ακόμα και αν έχουν 

αποκτήσει, μετά από εκπαίδευση, τα απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες για να 

εργαστούν σε κάποιον κλάδο, και πάλι θα αντιμετωπίζονται με δυσπιστία, λόγω του 

στίγματος της παραβατικής, μειώνοντας περισσότερο τις πιθανότητες εύρεσης 

εργασίας (O’Brien, 2001b).  

Τέλος,  το ανεπαρκές σύστημα υγείας επηρεάζει αρνητικά την επανένταξη των 

παραβατικών γυναικών, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς ότι οι γυναίκες 

αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα υγείας συνολικά (Hammett, Roberts, & 

Kennedy, 2001). Μάλιστα, σε σοβαρές ψυχικές διαταραχές, αν δεν υπάρχει 

οργανωμένο πλάνο αποθεραπείας και υποστήριξης για τα άτομα αυτά, τότε η 

πιθανότητα υποτροπής στο έγκλημα αλλά και υποτροπής της υγείας τους, αυξάνεται 

(Spjeldnes & Goodkind, 2009).  
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3.2 Παράγοντες επιτυχούς και ανεπιτυχούς ενσωμάτωσης παραβατικών γυναικών 

 

  Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχή ενσωμάτωση των παραβατικών 

γυναικών συνοψίζονται στη στήριξη από την οικογένεια, τη στήριξη από τους/τις 

αστυνομικούς που ελέγχουν την εκπλήρωση των όρων αποφυλάκισης και την 

πρόσβαση σε υπηρεσίες και φορείς μετά την αποφυλάκιση τους. Τα παραπάνω 

αποτελούν τα θετικά υποστηρικτικά δίκτυα. Πιο συγκεκριμένα, η στήριξη από την 

οικογένεια συμπεριλαμβάνει οικονομική και συναισθηματική στήριξη, αλλά και 

φροντίδα των παιδιών. Αντίστοιχα, η στήριξη από τους/τις υπεύθυνους/-ες τήρησης 

των όρων αποφυλάκισης διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ενσωμάτωση, μέσω 

της ικανότητάς τους να ακούνε, να ενθαρρύνουν και να παρέχουν στήριξη και 

βοήθεια στις γυναίκες παραβατικές. Τέλος, η συμμετοχή σε μια πληθώρα 

προγραμμάτων παρεχόμενων από διάφορους φορείς, σημαίνει και πληρέστερη 

κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών τους και άρα επιτυχέστερη επανένταξη στην 

κοινωνία (Cobbina, 2010). 

  Αντίθετα οι παράγοντες που σχετίζονται με την αποτυχία επανένταξης στην 

κοινωνία είναι οι ακόλουθοι: αρνητικά υποστηρικτικά δίκτυα, μη υποστηρικτικοί/-ες 

υπεύθυνοι/ες τήρησης των όρων αποφυλάκισης και ανάγκες-απαιτήσεις που έχουν 

μετά την αποφυλάκιση και οι οποίες έρχονται σε σύγκρουση και τις διχάζουν. 

Ειδικότερα, τα αρνητικά υποστηρικτικά δίκτυα συμπεριλαμβάνουν τις οικογένειες 

των παραβατικών γυναικών, οι οποίες δεν είναι σε θέση να προσφέρουν στήριξη και 

μάλιστα μπορεί να τις οδηγήσουν σε υποτροπή. Ταυτόχρονα, μέσα στα δίκτυα αυτά 

μπορεί να υπάρχει ένας βίαιος σύντροφος στον οποίο επιστρέφει η γυναίκα μετά την 

αποφυλάκιση και βιώνει ξανά την κακοποίηση επηρεάζοντας την επανένταξή της. Η 

έλλειψη επικοινωνίας και ο φόρτος εργασίας των υπεύθυνων τήρησης των όρων 

αποφυλάκισης είναι ένας άλλος παράγοντας που συντελεί στην αποτυχία 

ενσωμάτωσης. Οι πολλαπλές απαιτήσεις και ανάγκες που παρουσιάζουν μετά την 

αποφυλάκιση μπορούν να οδηγήσουν τις παραβατικές γυναίκες σε κατάσταση 

σύγχυσης, καθώς δεν είναι σε θέση να διακρίνουν ποιες από αυτές έχουν 

προτεραιότητα και έτσι δυσχεραίνεται η επανένταξή τους (Cobbina, 2010).  
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3.3 Τρόποι ενίσχυσης ενσωμάτωσης παραβατικών γυναικών 

Σύμφωνα με τη Richie (2001), τα παραπάνω εμπόδια αυτά μπορούν να 

υπερκεραστούν αν αλλάξουν κάποιες καταστάσεις στη ζωή των γυναικών και λάβουν 

την απαραίτητη στήριξη και βοήθεια. Ειδικότερα η συγγραφέας αναφέρει ότι βασικό 

στοιχείο για την επίτευξη ενσωμάτωσης στην κοινωνία είναι να παρέχονται 

εμπεριστατωμένα και περιεκτικά προγράμματα, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις 

πολλαπλές ανάγκες των γυναικών. Μάλιστα, τα προγράμματα αυτά θα είναι πιο 

αποτελεσματικά αν ακολουθούν μια ολιστική προσέγγιση, η οποία θα λαμβάνει υπ’ 

όψιν της και τις ξεχωριστές έμφυλες ανάγκες, αλλά και τις πολιτισμικά 

δημιουργούμενες (Richie, 2001). 

Ως δεύτερο στοιχείο αναφέρεται η ανάπτυξη της κοινότητας και η δικτύωση 

με τους κατάλληλους φορείς.  Εδώ συμπεριλαμβάνεται η ενδυνάμωση της κοινότητας 

με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχει τη δυνατότητα να εργαστεί αποτελεσματικά με τα 

παραβατικά άτομα. Ακόμα, οι τοπικοί φορείς καλό θα ήταν να δημιουργήσουν δίκτυα 

συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες για καλύτερα αποτελέσματα, ενώ θεμιτή θεωρείται 

και η ανάπτυξη προληπτικών προγραμμάτων για την αποφυγή της παρανομίας και 

της φυλάκισης εξαρχής. Επιπρόσθετα, χρειάζεται μεγαλύτερη οργάνωση σε τοπικό 

επίπεδο, καθώς οι γυναίκες που αποφυλακίζονται τείνουν να ζητούν βοήθεια σε 

φορείς κοντά στα μέρη που ζουν (Richie, 2001).  

Η τρίτη παράμετρος βασίζεται στο έργο του Paulo Freire (1970) και 

ονομάζεται ενδυνάμωση ή προσέγγιση της ανάπτυξης συνείδησης. Η προσέγγιση 

αυτή στηρίζεται στην παραδοχή ότι η ικανότητα του ατόμου να κάνει προσωπικές 

αλλαγές στη ζωή του επηρεάζεται ριζικά από τον βαθμό στον οποίο κατανοεί τις 

πολλαπλές  επιρροές που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά του (Freire, 1970).  Με 

βάση την παραπάνω προσέγγιση έχουν αναπτυχθεί στρατηγικές προκειμένου να 

βοηθήσουν τις παραβατικές γυναίκες να αναπτύξουν κριτική σκέψη σχετικά με όλες 

εκείνες τις επιρροές που δέχτηκαν και στις επιλογές που αυτές τις οδήγησαν. Έτσι, οι 

γυναίκες αναπτύσσουν ικανότητες λήψης αποφάσεων, μέσα στο περιορισμένο φάσμα 

των επιλογών που έχουν και δρουν διευρύνοντας τις επιλογές αυτές με γνώμονα 

πάντα την κριτική σκέψη. Η προσέγγιση της ενδυνάμωσης συμβάλλει αποφασιστικά 

στη μείωση του κοινωνικού στίγματος, στην ανάπτυξη αισθήματος ελπίδας για το 

μέλλον, προθυμίας να αναλάβουν ευθύνες, ενώ η επιτυχία τους συνδέεται με την 
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αλλαγή της οπτικής τους από την αυτό-κατηγορία στην αυτό-ευθύνη και τελικά στην 

ανάληψη της ευθύνης της οικογένειας και, πιθανώς, της γειτονιάς (Richie, 2001).  

Τέλος, η επιτυχής ενσωμάτωση των γυναικών εξαρτάται και από ένα σύνολο 

αλληλοσυνδεόμενων στοιχείων. Εδώ, συμπεριλαμβάνεται η αντιμετώπιση αυτών από 

την κοινωνία και το προσωπικό των προγραμμάτων που παρακολουθούν αλλά και η 

ύπαρξη ή όχι των απαραίτητων πόρων για την εκπλήρωση των αναγκών τους από τα 

προγράμματα και τους τοπικούς φορείς. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι όσες 

υπηρεσίες και προγράμματα έχουν στο προσωπικό τους γυναίκες που έχουν βρεθεί σε 

παρόμοιες καταστάσεις με αυτές που εισέρχονται στα προγράμματα, έχουν 

μεγαλύτερη επιτυχία στην ενσωμάτωση των παραβατικών γυναικών. Με τον τρόπο 

αυτό, οι παραβατικές γυναίκες έρχονται σε επαφή με γυναίκες με τις οποίες μπορούν 

να ταυτιστούν και να νιώσουν πιο οικεία, βλέποντάς τις και ως ρόλους – πρότυπα για 

την μετέπειτα ζωή τους. Τα στοιχεία της σταθερότητας και της προβλεψιμότητας 

είναι επίσης καταλυτικά, καθώς χρειάζεται συνοχή στην προσέγγιση και στην 

εκπλήρωση των αναγκών τους, απαιτούνται επαρκείς πόροι για να διασφαλίζεται η 

μακροχρόνια υποστήριξη, υπάρχει ανάγκη για ομαδική εργασία – συνεργασία αλλά 

και η ανάπτυξη του αισθήματος του «ανήκειν» σε μια κοινότητα (Richie, 2001).  

Οι Valera, Brotzman, Wilson και Reid (2017), μετά από σχετική έρευνα που 

διεξήγαγαν οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι τέσσερα είναι τα «κλειδιά» για την 

επανένταξη των παραβατικών. Καταρχάς, η σύνδεση των παραβατικών με την 

κοινωνία και η δημιουργία γεφυρών επικοινωνίας. Επίσης, ζωτική είναι η ύπαρξη 

φορέων που θα λειτουργούν ως σημεία αναφοράς, «άγκυρες», στις δύσκολες στιγμές 

για τα άτομα αυτά (Valera κ.ά., 2017, σελ. 3). Οι συγκεκριμένοι φορείς, που είναι 

ποικίλοι και μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ταυτόχρονα θα παρέχουν 

δραστηριότητες που θα ενισχύουν το αίσθημα της αλλαγής στα άτομα, θα 

προσφέρουν ευκαιρίες για απασχόληση και θα βελτιώνουν, εν γένει, τις συνθήκες 

ζωής μετά την αποφυλάκιση (Fontaine, Taxy, Peterson, Breaux, & Rossman, 2015). 

Τέλος, ιδιαίτερη σημασία έχει η στιγμή της «προσωπικής συνειδητοποίησης», δηλαδή 

η στιγμή που το άτομο αποφασίζει πως δεν του/της αρέσει η κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται και αποφασίζει να αλλάξει τρόπο και στάση ζωής (Valera κ.ά., 2017).  

 

 



36 
 

3.4 Προγράμματα επανένταξης  

 

3.4.1 Τυπολογία προγραμμάτων στις Η.Π.Α. 

Σύμφωνα με τους Mitchell, Wilson και MacKenzie (2005), τα παρεχόμενα 

προγράμματα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μπορούν να ενταχθούν σε τέσσερις 

μεγάλες κατηγορίες προγραμμάτων: τις θεραπευτικές κοινότητες (therapeutic 

communities), τα προγράμματα συμβουλευτικής (counseling programs), τα εντατικά 

προγράμματα αναμόρφωσης (bootcamp) και τα προγράμματα συντήρησης για 

ναρκομανείς (narcotic maintenance programs).  

Οι θεραπευτικές κοινότητες αποτελούνται από εξαρτημένα άτομα στα οποία 

παρέχουν συμβουλευτική προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις αιτίες που κρύβονται 

πίσω από την εξάρτησή τους αυτή, πάντα μέσα σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον 

(Spjeldnes & Goodkind, 2009).  Τα προγράμματα συμβουλευτικής εμπεριέχουν ένα 

επιμέρους πρόγραμμα 12 βημάτων (12-step program), χρησιμοποιούν τη γνωσιακή – 

συμπεριφοριστική θεωρία και «ψυχοεκπαιδευτικές» προσεγγίσεις μέσα σε ομάδες 

αλλά και ατομικές θεραπευτικές συνεδρίες (Spjeldnes & Goodkind, 2009, σελ. 327). 

Αντίστοιχα, τα bootcamps λειτουργούν σαν αναμορφωτήρια, καθώς 

μεταχειρίζονται μια στρατιωτικού τύπου προσέγγιση για την επανένταξη, που 

περιλαμβάνει σωματική άσκηση, πειθαρχία και εκτεταμένο έλεγχο. Τέλος, τα 

προγράμματα συντήρησης για ναρκομανείς παρέχουν, σε συνεχή βάση, στα 

εξαρτώμενα άτομα δόσεις μεθαδόνης ή κάποιας παρόμοιας ουσίας για να επιτύχουν 

τη σταδιακή απεξάρτηση. 

Από τους παραπάνω τύπους προγραμμάτων προέκυψε ότι οι δύο πρώτοι, 

δηλαδή οι θεραπευτικές κοινότητες και τα συμβουλευτικά προγράμματα συνέβαλαν 

στη μείωση της υποτροπής των παραβατικών ανδρών και γυναικών, ενώ τα bootcamp 

και τα προγράμματα συντήρησης ναρκωτικών χαρακτηρίζονται ως 

αναποτελεσματικά. Εν γένει, τα προγράμματα που είναι υποστηρικτικά και 

διαπαιδαγωγούν είναι πιο αποτελεσματικά από τα τιμωρητικά προγράμματα, 

σύμφωνα με τους Mitchell κ.ά. (2005).  

Συνολικά, τα πιο επιτυχημένα προγράμματα είναι εκείνα που ακολουθούν μια 

ολιστική προσέγγιση και σέβονται και συμπεριλαμβάνουν τις ξεχωριστές έμφυλες 

ανάγκες. Ειδικότερα, αναλαμβάνουν την εύρεση κατοικίας, την επανένωση με την 
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οικογένεια, την επαγγελματική επιμόρφωση και εκπαίδευση εν γένει αλλά και την 

οικονομική στήριξη. Επιπρόσθετα παρέχουν θεραπευτικά προγράμματα για 

ψυχολογικά και σωματικά προβλήματα υγείας αλλά και προγράμματα απεξάρτησης 

από ουσίες. Ταυτόχρονα, παρέχουν συνεδρίες συμβουλευτικής, ομάδες υποστήριξης, 

αλλά και «κοινότητες υποστήριξης», υπηρεσίες φροντίδας για παιδιά και νομική 

κάλυψη (La Vigne, Visher & Castro, 2004). 

 

3.4.2 Προγράμματα επανένταξης στην Ελλάδα – τι ισχύει 

Σε εθνικό επίπεδο, ο Νικολόπουλος (2005, σελ. 106) ορίζει τα προγράμματα 

κοινωνικής επανένταξης ως εξής: 

Κάθε πρόγραμμα κοινωνικής επανένταξης δεν αποτελεί απλό σχεδιασμό «ασκήσεων επί χάρτου» αλλά 

μια χωροχρονικά προσδιορισμένη μορφή κοινωνικής δράσης, που αναπτύσσεται μέσα σε ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο αλληλοδράσεων και θεσμικών καταναγκασμών που επιβάλλει το ποινικό 

σύστημα. (…) το ζητούμενο από την ανάπτυξη των εν λόγω προγραμμάτων είναι η αναζήτηση μιας 

πρόσφορης σύνδεσης ανάμεσα στο μικροκοινωνικό επίπεδο της εφαρμογής τους (φυλακή ή κοινότητα) 

και τις γενικές κοινωνικές συντεταγμένες, που καθορίζει η συγκυρία της εφαρμογής του. 

Διαμορφώνονται, έτσι, οι συνθήκες για την οργάνωση και διεξαγωγή κάθε προγράμματος, που 

προδικάζουν και τις πιθανότητες επιτυχίας του.  

Παράλληλα, ο συγγραφέας αναφέρει πως τα προγράμματα, ανάλογα με την 

προέλευσή τους, επηρεάζονται στην τελική τους μορφή από εσωτερικούς και 

εξωτερικούς παράγοντες (Νικολόπουλος, 2005). Στους εσωτερικούς 

συμπεριλαμβάνονται οι επιλογές που αφορούν το σχεδιασμό και τη στοχοθεσία,  

όπως το περιβάλλον στο οποίο διεξάγεται το εκάστοτε πρόγραμμα, ο πληθυσμός στον 

οποίο απευθύνεται και τα χαρακτηριστικά αυτού, το αντικείμενο πάνω στο οποίο 

επιμορφώνεται ο πληθυσμός, η γενικότερη οργάνωση και ο βασικός στόχος που 

πρέπει να επιτευχθεί.  

Οι εξωτερικοί παράγοντες, από την άλλη πλευρά, είναι όλοι οι 

«αντικειμενικοί περιορισμοί» από το περιβάλλον στο οποίο σχεδιάζεται και 

εκπονείται το πρόγραμμα. Τέτοιοι περιορισμοί είναι η κατάσταση που επικρατεί σε 

κοινωνικοπολιτικό επίπεδο την εποχή που επιχειρείται η σχεδίαση του 

προγράμματος, η χρηματοδότηση που δίνεται αλλά και αν υπάρχει πρόβλεψη για 

υποστήριξη από διάφορες υπηρεσίες στην προσπάθεια επανένταξης των ατόμων 

αυτών (Νικολόπουλος, 2005).   
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 Σύμφωνα με τον Νικολόπουλο (2005), υπάρχουν κάποια στοιχεία, τα οποία 

μπορούν να εξασφαλίσουν την επιτυχία στα προγράμματα επανένταξης. Καταρχάς, 

τα προγράμματα να καλύπτουν όσες περισσότερες ανάγκες των αποφυλακισμένων 

γίνεται και να εστιάζουν στην αμεσότερη κάλυψη των πιο επειγουσών από εκείνες. 

Επίσης, τα προγράμματα που προτείνονται να αντιστοιχίζονται με τους φορείς 

υλοποίησης αλλά και τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνονται. Σημαντική 

προϋπόθεση αποτελεί το μέρος στο οποίο εφαρμόζονται τα προγράμματα να 

βρίσκεται κοντά στον τωρινό ή μελλοντικό χώρο κατοικίας των αποφυλακισμένων. 

Παράλληλα, να οργανώνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται συνεχής και 

επαρκής χρηματοδότηση, να εκπαιδεύεται και να επιμορφώνεται διαρκώς το 

προσωπικό και να αξιολογείται η αποδοτικότητα του προγράμματος σε τακτά 

χρονικά διαστήματα. Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό να παρακολουθείται, όσο είναι 

δυνατόν, το αν και με ποιο ρυθμό απορροφώνται οι επιμορφούμενοι/-ες σε 

αντίστοιχες θέσεις εργασιακής απασχόλησης. Τέλος, για να πετύχει το εγχείρημα στο 

σύνολό του, είναι σημαντικό να υπάρχει ανοικτό κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα σε 

αυτούς που διαμορφώνουν την πολιτική που ακολουθείται και στους φορείς που 

εμπλέκονται στη σχεδίαση και υλοποίηση των διάφορων προγραμμάτων, για 

μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων (Νικολόπουλος, 2005).  

 

 3.5 Αρχές προγραμμάτων προσανατολισμένων στο φύλο 

Καταλυτικό ρόλο στην επανένταξη των παραβατικών γυναικών 

διαδραματίζουν τα διάφορα προγράμματα που παρέχονται είτε κατά την παραμονή 

τους στη φυλακή είτε μετά την αποφυλάκισή τους. Τα προγράμματα αυτά 

προκειμένου να ανταποκριθούν στις ξεχωριστές ανάγκες των γυναικών αυτών πρέπει 

να διέπονται από κάποιες βασικές αρχές που θα καθορίζουν τους στόχους, τη 

μεθοδολογία  και τον σχεδιασμό των επιμέρους παρεχόμενων δραστηριοτήτων.  

Ως πρώτη αρχή αναφέρεται η αναγνώριση των έμφυλων διαφορών, ότι 

δηλαδή οι παραβατικές γυναίκες διαφέρουν ριζικά από τους άνδρες. Η δεύτερη αρχή 

που πρέπει να διέπει τα προγράμματα είναι ότι η δουλειά με τις παραβατικές γυναίκες 

έχει κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες. Ειδικότερα κάποιοι τομείς θέλουν ξεχωριστή 

προσοχή και για αυτό χρειάζεται επαρκής στελέχωση με κατάλληλα εκπαιδευμένο 
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προσωπικό, ώστε να αποφεύγεται η εξουθένωση των υπαλλήλων, αλλά και να 

επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα (Lewis, 2006).  

Η αναγνώριση και αντιμετώπιση διάφορων επιβλαβών καταστάσεων για τις 

παραβατικές γυναίκες είναι η τρίτη αρχή των προγραμμάτων προσανατολισμένων 

στο φύλο. Ως επιβλαβείς καταστάσεις μπορούν να θεωρηθούν όλες εκείνες οι 

περιπτώσεις θυματοποίησης από μέλη του προσωπικού των εκάστοτε προγραμμάτων. 

Βέβαια, θυματοποίηση μπορούν να βιώσουν και από άλλες συγκρατούμενές τους, οι 

οποίες είναι πιθανώς πιο κυριαρχικές και με τάσεις ψυχοπάθειας. Λύσεις στο ζήτημα 

της θυματοποίησης από το προσωπικό είναι η κατάλληλη εκπαίδευση αυτού και των 

φυλακισμένων για τα ζητήματα σεξουαλικής χροιάς, εκτεταμένος έλεγχος αναφορών 

για τέτοιου είδους περιστατικά αλλά και συχνή επόπτευση της σχέσης ανάμεσα στο 

προσωπικό και στις φυλακισμένες. Αντίστοιχα, αναφορικά με τη θυματοποίηση από 

συγκρατούμενες ένας έλεγχος της ψυχικής υγείας θα συνέβαλλε ώστε να 

ταξινομούνται σωστότερα οι φυλακισμένες και να αποφεύγονται δυσάρεστες 

καταστάσεις (Lewis, 2006).  

H τέταρτη αρχή σχετίζεται με την αναγνώριση και την καταπολέμηση της 

εξάρτησης των παραβατικών γυναικών από τις ουσίες. Στόχος, λοιπόν, των 

προγραμμάτων αυτών θα πρέπει να είναι αποχή από τις ουσίες, η θεραπεία που θα 

παρέχεται να στηρίζεται σε αποδείξεις και να ξεπερνά τα στενά και 

αναποτελεσματικά πλαίσια των απλών ομαδικών συζητήσεων αυτοβοήθειας (Lewis, 

2006). Συναφής και σχετική με την προηγούμενη αρχή είναι η αναγνώριση και 

προσπάθεια αντιμετώπισης της συννοσηρότητας που εμφανίζουν αρκετές 

παραβατικές γυναίκες (Lewis, 2006). Στη συννοσηρότητα συμπεριλαμβάνονται η 

ταυτόχρονη ύπαρξη τουλάχιστον δύο προβλημάτων για τις γυναίκες παραβατικές, 

όπως: η εξάρτηση από ουσίες, η διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD5 ), η 

                                                             

5  PTSD= Post Traumatic Stress Disorder. Ψυχική διαταραχή κατά την οποία το άτομο 

υποφέρει από έντονο άγχος και κατάθλιψη, ύστερα από μια σοκαριστική ή τρομακτική εμπειρία, 

όπως ένα ατύχημα ή κάποιος πόλεμος.   

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/post-traumatic-stress-disorder 
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διαταραχή αντικοινωνικής προσωπικότητας (ASPD6) και η βαριάς μορφής κατάθλιψη 

(Lewis, 2006).  

H έκτη αρχή εστιάζει στο άτομο, δηλαδή στις παραβατικές γυναίκες και στη 

σχέση τους με τα άλλα άτομα. Η έρευνα έχει δείξει ότι οι παραβατικές γυναίκες 

έχουν, συνήθως, ασταθείς και προβληματικές σχέσεις με μέλη της οικογένειας, 

συντρόφους, συνομήλικους και φίλους/-ες και πως οι σχέσεις αυτές είναι 

καθοριστικές στην εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς (Steffensmeier & Allan, 

1996). Τα προγράμματα που είναι προσανατολισμένα στο φύλο οφείλουν, επομένως, 

να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων στις γυναίκες αυτές, 

ώστε να μπορούν να σχηματίσουν και να διατηρήσουν υγιείς και σωστές σχέσεις με 

τα άλλα άτομα (Lewis, 2006).  

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή του/της κοινωνικού/-ής λειτουργού 

(case manager), ο/η οποίος/-α μπορεί να κάνει μια πρώτη παρέμβαση όταν η γυναίκα 

φυλακίζεται. Ουσιαστικά, ο ρόλος ενός/μιας κοινωνικού/-ής λειτουργού είναι αυτός 

του μεσάζοντα, αυτού/-ής που δημιουργεί συνδέσεις και δεσμούς ανάμεσα στο άτομο 

και στο σωφρονιστικό ίδρυμα στην αρχή, αλλά και ανάμεσα στο άτομο και την 

κοινωνία, όταν η γυναίκα αποφυλακιστεί (Lewis, 2006).  

Τέλος, τα προγράμματα προσανατολισμένα στο φύλο πρέπει να στοχεύουν 

στη δημιουργία μιας «θεραπευτικής κοινότητας» (Lewis, 2006, σελ. 784). Η 

κοινότητα αυτή θα έχει ως στόχους τη δημιουργία σχέσεων, τη συγκράτηση των 

ατόμων, τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, την εμπλοκή των γυναικών σε δράσεις και 

την παροχή βοήθειας, υποστήριξης και ενδυνάμωσης (Haigh, 2013). Τα παραπάνω, 

αν γίνουν μέσα στο πλαίσιο της φυλακής, μπορούν να προετοιμάσουν τις γυναίκες 

για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά παρόμοιες καταστάσεις που θα συναντήσουν 

όταν αποφυλακιστούν, ενώ θα τις εξοικειώσουν και με τα προγράμματα εκτός 

φυλακής, καθώς θα έχουν πολλές ομοιότητες στη δομή τους (Lewis, 2006).  

 

                                                             

6 ASPD= Antisocial Personality Disorder. Ψυχική διαταραχή κατά την οποία το άτομο 

συμπεριφέρεται με τρόπο επιζήμιο και για τον/την ίδιο – ίδια αλλά και για τους άλλους. 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/antisocial-personality-disorder 
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3.6 Κοινωνική & Επαγγελματική Επανένταξη αποφυλακισμένων γυναικών: 

Ερευνητική Επισκόπηση 

 

Μέχρι και τη στιγμή που γραφόταν η συγκεκριμένη εργασία η διαθέσιμη 

βιβλιογραφία και τα ερευνητικά δεδομένα για τις αποφυλακισμένες γυναίκες στην 

Ελλάδα ήταν περιορισμένα. Ο Νικολόπουλος (2005), σε δημοσίευση του στην 

«Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών», με τον τίτλο «Το ζήτημα της Επαγγελματικής 

Επανένταξης των πρώην καταδίκων: Θεωρητικές Επισημάνσεις, Ερευνητικά 

Πορίσματα και Κοινωνικές Δράσεις», ασχολείται με το ζήτημα της επαγγελματικής 

επανένταξης των πρώην καταδίκων εν γένει, προσπαθώντας να διερευνήσει το πεδίο 

αυτό και προτείνοντας δράσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας επανένταξης. Πολύ 

σημαντική είναι και η δουλειά της Θεοδωροπούλου (2009), με τίτλο «Η γυναίκα ως 

δράστης και η αντιμετώπισή της από το σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης», η 

οποία δημοσιεύτηκε επίσης στην «Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών». Στην εν λόγω 

έρευνα η έμφαση δίνεται αφενός στο ζήτημα της γυναικείας εγκληματικότητας και 

επιχειρείται η ερμηνεία αυτής και αφετέρου ερευνάται η αντιμετώπιση της γυναίκας 

αλλά και του άνδρα δράστη από το σύστημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης. 

Ακόμα, μια αρκετά εμπεριστατωμένη και σε βάθος εργασία είναι αυτή των Ανίτση, 

Λεμπέση και Χατζήνα (2018) με τίτλο «Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας 

των φύλων για την ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη και 

προσαρμογή των κρατουμένων και αποφυλακιζομένων γυναικών», η οποία σε 

συνεργασία του Κέντρου Ερευνών σε Θέματα Ισότητας και της «Επανόδου». Σε αυτή 

το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις γυναίκες που βρίσκονται τόσο εντός όσο και 

εκτός φυλακής και επιδιώκει να διερευνήσει ένα πλήθος θεμάτων γύρω από αυτές.  

Εκτός Ελλάδος, το ζήτημα έχει ερευνηθεί εκτενέστερα και το δόθηκε προσοχή 

στις παραβατικές γυναίκες νωρίτερα. Ειδικότερα, η Heidensohn (1968), σε 

δημοσίευση της με τίτλο «The Deviance of Women: A Critique and an Enquiry», 

προσεγγίζει το ζήτημα της γυναικείας παραβατικότητας, δηλώνοντας ρητά από την 

αρχή ότι αποτελεί ένα πεδίο πλήρως παραμελημένο. Το 1996 η Tailor ασχολείται με 

τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αποφυλακισμένες γυναίκες στην προσπάθεια 

τους να επανενταχθούν σε κείμενό της με τίτλο «Women Offenders and Reentry 

Issues». Παράλληλα, η αυξημένη η προσοχή στις παραβατικές γυναίκες και στην 

ανάγκη οργανωμένου πλάνου για την επανένταξή τους φαίνεται μέσα από έναν οδηγό 
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που εκδόθηκε το 2003 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πιο συγκεκριμένα, ο 

οδηγός αυτός έχει τίτλο «Gender-Responsive Strategies: Research, Practice, and 

Guiding Principles for Women Offenders» και έχει συγγραφεί από τις Bloom, Owen 

και Covington. Στον οδηγό αυτό η έμφαση δε δίνεται τόσο στις διαφορές 

αποφυλακισμένων ανδρών και γυναικών, αλλά στο πως οι διαφορές αυτές πρέπει να 

επιδρούν στη διαμόρφωση διαφορετικής προσέγγισης για κάθε φύλο, ανάλογα με τα 

εξατομικευμένα τους χαρακτηριστικά.  

Οι Spjeldnes και Goodkind (2009), εστιάζουν στις έμφυλες διαφορές και στα 

εμπόδια που αυτές θέτουν στην επανένταξη των αποφυλακισμένων γυναικών, στη 

δημοσίευση τους με τίτλο «Gender Differences and Offender Reentry». Σχετική είναι 

και η έρευνα της Cobbina (2010), με τίτλο «Reintegration success and failure: 

Factors impacting reintegration among incarcerated and formerly incarcerated 

women», όπου η έμφαση δίνεται στους παράγοντες που δρουν στη επιτυχή ή 

ανεπιτυχή επανένταξη των γυναικών. Η Flower (2010), επιχειρεί μια ανασκόπηση της 

κατάστασης σε επαγγελματικό επίπεδο αναφορικά με τις παραβατικές γυναίκες, στη 

δημοσίευσή της με τίτλο «Employment and Female Offenders: An Update of the 

Empirical Research». Μια δημοσίευση με έμφαση αποκλειστικά στις ξεχωριστές 

ανάγκες των αποφυλακισμένων γυναικών είναι αυτή των Bergseth, Jens, Bergeron-

Vigesaa και McDonald (2011), με τίτλο «Assessing the Needs of Women Recently 

Released From Prison». Τέλος, μια πολύ πρόσφατη έρευνα είναι αυτή των Valera, 

Brotzman, Wilson και Reid (2017), με τίτλο «It’s hard to reenter when you ‘ve been 

locked out: Keys to offender reintegration». Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε με τη 

διεξαγωγή ημιδομημένων συνεντεύξεων με 15 πρώην αποφυλακισμένα άτομα 

(άνδρες και γυναίκες) και δόθηκε έμφαση στους παράγοντες – κλειδιά που 

λειτουργούν καταλυτικά στη διαδικασία της επανένταξης, οι οποίοι και αναλύονται 

εκτενώς.  
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Β. Έρευνα 

 

4. Μεθοδολογία έρευνας 

 

Στην παρούσα εργασία η έρευνα είναι ποιοτική εμπειρική, καθώς στηρίχθηκε  

πάνω σε παρατηρήσεις και μετρήσεις για την εξαγωγή συμπερασμάτων (Robson, 

2010). Η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου έγινε προκειμένου να υπάρξει 

κατανόηση και περιγραφή σε βάθος του υπό εξέταση φαινομένου. Σύμφωνα με τον 

Ιωσηφίδη (2008) ο/η ερευνητής/-τρια προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στα 

ερωτήματα του «πώς» και «γιατί» και στην πορεία αυτή «διερευνά σε βάθος 

συγκεκριμένες περιπτώσεις περιγράφοντας, κατανοώντας και αναλύοντας τους 

μηχανισμούς και τις διαδικασίες νοηματοδότησης της κοινωνικής δράσης».  

 Βέβαια, ένα αρνητικό είναι η αδυναμία γενίκευσης λόγω του μικρού 

δείγματος που υπήρξε (εξηγούνται οι λόγοι εκτενώς στη συνέχεια) καθώς και η 

επίδραση της υποκειμενικότητας του/της ερευνητή/-τριας στην έρευνα που μπορεί να 

οδηγήσει σε αλλοίωση της ερμηνείας του φαινομένου (Ιωσηφίδης, 2008).  Ωστόσο, 

στην παρούσα έρευνα λήφθηκε μέριμνα προκειμένου η υποκειμενικότητα της 

ερευνήτριας να μην επηρεάσει τα συμπεράσματα στα οποία οδηγηθήκαμε.  

 

4.1 Αναγκαιότητα, σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι ανάγκες των 

αποφυλακισμένων γυναικών καθώς και να σχηματιστεί το προφίλ αυτών, η συμβολή 

των υποστηρικτικών δικτύων ως προς την κοινωνική και επαγγελματική τους 

επανένταξη αλλά και τα εμπόδια που συναντούν στη διαδικασία αυτή. Η διερεύνηση 

των αναγκών μπορεί να βοηθήσει, ώστε μελλοντικά να αναγνωρίζονται, να 

αντιμετωπίζονται και να καλύπτονται αμεσότερα και πληρέστερα. Παράλληλα, 

αναφορικά με τις ανάγκες, είναι σημαντικό να αναδειχθεί ποιες προέχουν, ώστε να 

δίνεται προτεραιότητα σε αυτές. Το προφίλ των παραβατικών γυναικών είναι άμεσα 

συνδεδεμένο με τις ανάγκες που έχουν πριν και μετά τη φυλάκιση και διαμορφώνεται 

με βάση τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και τα εμπόδια που συναντούν. Επίσης, η 

εξέταση της επαγγελματικής και κοινωνικής επανένταξης των γυναικών αυτών, 
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γίνεται υπό το πρίσμα του φύλου, του στίγματος καθώς και άλλων παραγόντων, που 

είτε η φυλακή τους προσδίδει, είτε προκύπτουν αργότερα, κατά την επανένταξή τους. 

Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύονται και όλοι εκείνοι οι παράγοντες που προκύπτουν ως 

εμπόδια στην προσπάθεια της επαγγελματικής και κοινωνικής επανένταξής τους. 

Μέσα σε όλα αυτά αναλύεται και η συμβολή των διάφορων υποστηρικτικών δικτύων, 

ώστε να αρθούν τα εμπόδια αυτά και να επιτευχθεί η επανένταξη. Όπως 

προαναφέρθηκε, λόγω έλλειψης ερευνών αναφορικά με τη συγκεκριμένη ομάδα, 

θεωρήθηκε καλό να διερευνηθούν σε βάθος οι απόψεις των γυναικών, ώστε 

μελλοντικά να υπάρχει ένα πιο οργανωμένο πλάνο κάλυψης των αναγκών και των 

επιθυμιών τους. Επιπλέον, πιθανώς η έρευνα να βοηθήσει να ληφθούν προληπτικά 

μέτρα στο μέλλον για την αποφυγή εκδήλωσης παραβατικής συμπεριφοράς.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας, όπως αυτά προκύπτουν 

από τον σκοπό που διατυπώνεται παραπάνω, είναι τα εξής: 

 Ποιο είναι το προφίλ των παραβατικών γυναικών; 

 Ποιες είναι οι ανάγκες των αποφυλακισμένων γυναικών; 

 Πώς αντιλαμβάνονται οι αποφυλακισμένες γυναίκες τις υποστηρικτικές πηγές 

και τα εμπόδια στην επαγγελματική τους επανένταξη;  

 Πώς αντιλαμβάνονται οι αποφυλακισμένες γυναίκες τις υποστηρικτικές πηγές 

και τα εμπόδια στην κοινωνική τους επανένταξη; 

 

4.2  Πληθυσμός – Δείγμα 

Ο πληθυσμός της παρούσας έρευνας είναι όλες οι γυναίκες που έχουν εκτίσει 

ποινή φυλάκισης και κατά τη χρονική περίοδο διεξαγωγής της έρευνας έχουν ήδη 

αποφυλακιστεί. Ο συγκεκριμένος πληθυσμός είναι αρκετά δυσεύρετος, καθώς όπως 

αναφέρθηκε και στην εισαγωγή οι φυλακισμένες γυναίκες αποτελούν μόλις το 5% 

περίπου του συνόλου των φυλακισμένων ατόμων. Έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι και το 

αντίστοιχο ποσοστό αποφυλακισμένων γυναικών είναι αρκετά μικρό. Για τον 

παραπάνω λόγο και έγινε δειγματοληψία σκοπιμότητας, επιλέχθηκαν δηλαδή άτομα 

τα οποία διέθεταν πληροφορίες που θα βοηθούσαν στην απάντηση των ερευνητικών 

ερωτημάτων και την επίτευξη του σκοπού της έρευνας (Auerbach & Silverstein, 

2003).  
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Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο δείγμα ήταν οι εξής: να είναι γυναίκες, να 

έχουν εκτίσει ποινή φυλάκισης για κάποιο χρονικό διάστημα και να έχουν ήδη 

αποφυλακιστεί το διάστημα διεξαγωγής της έρευνας. Οι γυναίκες ήταν ανεξαρτήτως 

ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, εθνικότητας και οικογενειακής κατάστασης.  

Συνολικά το δείγμα αποτέλεσαν 12 αποφυλακισμένες γυναίκες, οι οποίες εξέτισαν 

ποινές είτε στις φυλακές Κορυδαλλού, είτε στις φυλακές Ελεώνα Θήβας, είτε στις 

φυλακές Νεάπολης Κρήτης. Σύμφωνα με τον Silverman (2006), το δείγμα μπορεί να 

είναι μικρό όταν χρειάζεται να συμπεριλαμβάνει άτομα που πληρούν συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις. Ακόμα, μπορεί να θεωρηθεί επαρκές όταν υπάρχει κορεσμός στην 

έρευνα, όταν δηλαδή, η συμπερίληψη και άλλων ατόμων δεν προσθέτει πλέον κάποια 

καινούρια ή πρωτάκουστη πληροφορία (Ιωσηφίδης, 2008). Και οι δύο παραπάνω 

προϋποθέσεις ίσχυσαν στην εν λόγω έρευνα και λαμβάνοντας υπόψη και τον 

περιορισμένο πληθυσμό, το δείγμα κρίθηκε ικανό.  

Καμία δε φυλακίστηκε πάνω από μία φορά, εκτός από τη Σ12, η οποία 

φυλακίστηκε για τέσσερις ημέρες ξανά, λόγω αδυναμίας αποπληρωμής της 

υπόλοιπης ποινής σε χρήματα. Οι οκτώ συνεντευξιαζόμενες ήταν μεταξύ 55-71 

χρόνων και οι υπόλοιπες τέσσερις από 28-38. Τρεις συνεντευξιαζόμενες είναι 

αλλοδαπές, ενώ οι οκτώ από τις 12 είναι χωρισμένες, μία είναι ανύπαντρη, τρεις 

συζούν, μια εκ των οποίων με καινούριο σύντροφο, μία είναι σε διάσταση και μια 

ακόμα αρραβωνιασμένη. Οι 10 από τις 12 έχουν παιδιά, μια είναι έγκυος και μόλις 

μια ανέφερε ότι δεν έχει παιδιά. Αναφορικά με το επίπεδο μόρφωσης, τρεις έχουν 

απολυτήριο δημοτικού, μία απολυτήριο γυμνασίου, δύο είναι αναλφάβητες, τέσσερις 

έχουν απολυτήριο λυκείου και δύο είναι απόφοιτες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όλες 

ήταν άνεργες το χρονικό διάστημα που έδωσαν συνέντευξη, για δύο υπήρχε η άμεση 

προοπτική εργασίας, ενώ τέσσερις δούλεψαν για σύντομο χρονικό διάστημα μετά την 

αποφυλάκιση. Τέλος, έξι έχουν καταδικαστεί για αδικήματα σχετιζόμενα με 

ναρκωτικά, πέντε για οικονομικά αδικήματα και μια για ηθική αυτουργία σε 

δολοφονία. Τα δημογραφικά στοιχεία παρουσιάζονται συνοπτικά στον σχετικό 

πίνακα του Παραρτήματος. 

Το παραπάνω δείγμα εντοπίστηκε μετά από επικοινωνία με τον «Ονήσιμο», ο 

οποίος είναι σύλλογος συμπαραστάσεως σε κρατουμένους. Ειδικότερα, μετά από 

επικοινωνία με την ψυχολόγο της δομής, η οποία και έρχεται σε επαφή με τις 

αποφυλακισμένες γυναίκες, δόθηκε η έγκριση για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων. Η 
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ψυχολόγος ήρθε σε επικοινωνία με τις γυναίκες αυτές και τις έφερε σε επαφή με την 

ερευνήτρια.  

 Ο «Ονήσιμος» ιδρύθηκε το 1982 με σκοπό την παροχή υλικής και ηθικής 

βοήθειας σε άπορους/-ες φυλακισμένους/-ες, αποφυλακισμένους/-ες και τις 

οικογένειές τους. Στόχος του φορέα αποτελεί η κάλυψη των αναγκών των εκάστοτε 

κρατουμένων  και αποφυλακισμένων αλλά και των οικογενειών τους. Η βοήθεια που 

παρέχεται συμπεριλαμβάνει οικονομική στήριξη και παροχή ειδών πρώτης ανάγκης, 

όπως τρόφιμα, ρουχισμό, υποδήματα, έπιπλα, πληρωμή λογαριασμών κ.ά. 

Ταυτόχρονα, σε καθημερινή βάση, στη δομή βρίσκεται κλινική ψυχολόγος, που 

ασχολείται με την υποστήριξη των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους. Άλλες 

ενέργειες του συλλόγου είναι η παροχή φιλοξενίας, για σύντομο χρονικό διάστημα 

μετά την αποφυλάκιση των ατόμων, σε ξενοδοχείο στην Αθήνα, για όσα άτομα έχουν 

πρόβλημα στέγασης. Ακόμα, παρέχεται δωρεάν νομική κάλυψη σε όσους/όσες 

φυλακισμένους/-ες είναι άποροι/-ες και πληρώνονται τα δικαστικά τους έξοδα.  

 

4.3 Ερευνητικό Εργαλείο  

Η συνέντευξη αποτέλεσε το εργαλείο συλλογής του ερευνητικού υλικού, γιατί 

δίνει την ευκαιρία να συζητηθούν περαιτέρω θέματα που αρχικά δεν είχαν 

προγραμματιστεί αλλά κρίνεται πως σχετίζονται με την έρευνα, ενώ συγχρόνως, δίνει 

τη δυνατότητα λήψης πληροφοριών από μη λεκτικές ενδείξεις (Robson, 2010). 

Σύμφωνα με τους Cohen, Manion και Morrison (2005), η συνέντευξη δρα ως 

επικοινωνία που καθοδηγείται από το άτομο που ρωτάει και την αλληλεπίδραση 

μεταξύ αυτού και του ερωτώμενου.  

Πιο συγκεκριμένα, ακολουθήθηκε η διαδικασία της ημιδομημένης 

συνέντευξης με προκαθορισμένες ερωτήσεις, μα με τροποποιήσιμη και ευέλικτη 

διάταξη (Robson,2010). Έτσι, όπου διαπιστώθηκε, κατά τη διάρκεια των πιλοτικών 

συνεντεύξεων, ότι η διατύπωση μιας ερώτησης δεν είναι τόσο σαφής, δόθηκαν οι 

απαραίτητες εξηγήσεις ή επαναδιατυπώθηκαν, ενώ παραλείφθηκαν ή προστέθηκαν 

ορισμένες υποβοηθητικές ερωτήσεις ανάλογα με τη ροή της συνέντευξης. 

Παράλληλα, η ημιδομημένη συνέντευξη χαρακτηρίζεται ως διαδραστική διαδικασία, 

αφού ο ερευνητής κατευθύνει τις ερωτήσεις σε σχέση με τα βασικά θέματα, ωστόσο 
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οι ερωτώμενες αναπτύσσουν τις σκέψεις και τις απόψεις τους ελεύθερα και σε βάθος 

(Ιωσηφίδης, 2008).   

Ακολουθώντας την παραπάνω λογική, δημιουργήθηκε ο οδηγός συνέντευξης, 

ο οποίος και παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας εργασίας. Ο οδηγός αυτός 

αποτελείται από ερωτήσεις που αντιστοιχούν στα ερευνητικά ερωτήματα που 

τέθηκαν. Αναφορικά με το ερευνητικό ερώτημα του προφίλ των παραβατικών 

γυναικών εντάχθηκαν ερωτήσεις δημογραφικού τύπου αλλά και σχετικά με το πώς 

ήταν η ζωή τους πριν τη φυλάκιση, με έμφαση στο εργασιακό κομμάτι αλλά και στις 

σχέσεις με την οικογένεια και το περιβάλλον. Στο ερευνητικό ερώτημα «Ποιες είναι 

οι ανάγκες των αποφυλακισμένων γυναικών», αντιστοιχούν τα εξής ερωτήματα του 

οδηγού: «Όταν αποφυλακιστήκατε ποιες ήταν οι βασικές σας ανάγκες;» και «Πού 

απευθυνθήκατε προκείμενου να καλύψετε αυτές τις ανάγκες και με ποιον τρόπο 

καλύφθηκαν;». Στο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με τις αντιλήψεις των γυναικών για 

τη συμβολή των υποστηρικτικών πηγών στην επαγγελματική επανένταξη τέθηκαν 

ερωτήσεις, όπως: «Αναφορικά με την εύρεση εργασίας λάβατε κάποια βοήθεια ή 

προετοιμασία στις δομές που απευθυνθήκατε; Πώς σας βοηθούν;», ενώ για τα εμπόδια 

ρωτήθηκαν αν τις επηρεάζει το φύλο και τι άλλες δυσκολίες συναντούν. Τέλος για το 

ζήτημα της κοινωνικής επανένταξης ρωτήθηκαν για την αντιμετώπιση από το 

περίγυρο αλλά και αν νιώθουν ότι έχουν καταφέρει να προσαρμοστούν και πάλι. 

Επίσης, εδώ τέθηκε το ερώτημα αν είχαν ενημέρωση για τις δομές, ως σχετικό με τη 

διερεύνηση της επιτυχούς ή ανεπιτυχούς επανένταξης. Ο οδηγός συνέντευξης 

συνεχίζεται με μια ερώτηση αναφορικά με τους στόχους τους για το μέλλον, ώστε να 

φανεί αν σχετίζονται με τις άμεσες ανάγκες τους και κλείνει με την εξής ερώτηση: 

«Θα θέλατε να μου πείτε ένα θετικό και ένα αρνητικό που αποκομίσατε από όσο 

βρισκόσασταν στη φυλακή;», ώστε να ολοκληρωθεί η συζήτηση πιο ομαλά και 

ευχάριστα.  

 

4.4 Διεξαγωγή έρευνας – Συλλογή υλικού  

Για να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή της έρευνας έπρεπε να ξεπεραστούν 

κάποια εμπόδια. Αρχικά, ήταν δύσκολο να εντοπιστούν δομές οι οποίες να διαθέτουν 

αποφυλακισμένες γυναίκες, ενώ κάποιες δομές αρνήθηκαν να συνεργαστούν, όταν 

αυτό ζητήθηκε. Μετά από διαρκείς και πολύμηνες επαφές, τελικά εντοπίστηκε η 
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δομή του «Ονήσιμου». Βέβαια, η συγκεκριμένη δομή εδρεύει στην Αθήνα και 

επομένως χρειάστηκε η ερευνήτρια να μεταβεί εκεί από τη Θεσσαλονίκη, όπου και 

κατοικεί. Για αυτό και οι ημέρες κατά τις οποίες μπορούσαν να διεξαχθούν οι 

συνεντεύξεις ήταν περιορισμένες. Έτσι, η έρευνα διεξήχθη σε δύο περιόδους. Οι 

πρώτες οκτώ συνεντεύξεις έγιναν δια ζώσης, στην Αθήνα, την περίοδο 30/1/2019 – 

1/2/2019. Οι συνεντεύξεις αυτές διεξήχθησαν στα γραφεία του συλλόγου ο 

«Ονήσιμος», από την ερευνήτρια. Βέβαια, αρχικά είχαν προγραμματιστεί 

περισσότερες δια ζώσης συνεντεύξεις, αλλά κάποιες γυναίκες δεν μπόρεσαν να 

έρθουν, λόγω αδυναμίας μετακίνησης, καθώς δεν είχαν χρήματα. Οι υπόλοιπες 

τέσσερις συνεντεύξεις έγιναν την περίοδο 28/3/2019 –10/4/2019 μέσω Skype, καθώς 

ήταν αδύνατη η, εκ νέου, μετακίνηση τόσο της ερευνήτριας όσο και των 

συνεντευξιαζόμενων σε κοινό τόπο, με φυσική παρουσία.  

Εξαρχής ενημερώθηκαν όλες οι συνεντευξιαζόμενες για τους στόχους της 

έρευνας, για τη διασφάλιση της ανωνυμίας τους, ενώ δόθηκαν φόρμες συναίνεσης 

προς συμπλήρωση, τις οποίες συμπλήρωσαν. Όλες οι συνεντεύξεις, εκτός από δύο, 

καταγράφηκαν σε ψηφιακό μαγνητόφωνο, ύστερα από σχετική έγκριση των 

συνεντευξιαζομένων. Στη συνέχεια τα ηχογραφημένα αρχεία απομαγνητοφωνήθηκαν 

και κρατήθηκαν σε ξεχωριστά αρχεία με κωδικοποίηση Σ1 – Σ12 για διατήρηση της 

ανωνυμίας. Τέλος, η μέση διάρκεια των συνεντεύξεων ανέρχεται στα 45΄. 

Την περίοδο 21/1/2019 - 24/1/2019 είχαν προηγηθεί τέσσερις πιλοτικές 

συνεντεύξεις για να διερευνηθεί η κατανόηση και η λογική ροή των ερωτήσεων, ώστε 

να προστεθεί, να αφαιρεθεί ή να τροποποιηθεί οποιαδήποτε ερώτηση χρειάστηκε. 

Έτσι, προέκυψε η προσθήκη κάποιων επιμέρους ερωτήσεων για πληρέστερη εξέταση 

του θέματος και εμβάθυνση σε αυτό, ενώ προστέθηκαν και ερωτήσεις όπως: «Ποια 

ήταν η αντιμετώπιση από τον περίγυρο σας όταν αποφυλακιστήκατε;». 

 

4.5 Ανάλυση του υλικού  

 Προκειμένου να γίνει η κωδικοποίηση του υλικού ακολουθήθηκε η 

μεθοδολογία των Auerbach και Silverstein (2003), oι οποίοι εξηγούν στο βιβλίο τους 

αναλυτικά τη Θεμελιωμένη Θεωρία (Grounded theory). H θεωρία αυτή διατυπώθηκε 

για πρώτη φορά από τους Glaser και Strauss το 1967 στο βιβλίο τους “The Discovery 

of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research”. Να σημειωθεί πως η 
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κωδικοποίηση του υλικού είναι ένα από τα πιο σημαντικά στάδια της ανάλυσης, 

καθώς αποδίδεται νόημα σε αυτό, ενώ οποιοδήποτε λάθος ή ασυνέπεια στη μετάβαση 

από το ένα επίπεδο αφαίρεσης στο άλλο λειτουργεί ανασταλτικά στην επαλήθευση 

της υπόθεσης (Ψαρρού & Ζαφειρόπουλος, 2004). 

 Ειδικότερα η Θεμελιωμένη Θεωρία είναι μια επαγωγική μέθοδος ποιοτικής 

έρευνας ενώ σύμφωνα με τους Auerbach και Silverstein (2003), το πλεονέκτημά της 

είναι ότι επιτρέπει στον/στην ερευνητή/-τρια να μελετήσει ένα φαινόμενο, δίχως να 

χρειάζεται να επαληθεύσει ή να απορρίψει μια αρχική υπόθεση εργασίας, ωστόσο 

διατυπώνει υποθέσεις καθώς προχωρά με τη συλλογή και την ανάλυση του υλικού. 

Για τον Ιωσηφίδη (2008), μάλιστα, η ανυπαρξία «σαφώς διατυπωμένων ερευνητικών 

υποθέσεων» εκ των προτέρων, δε συνεπάγεται και ανυπαρξία θεωρητικού πλαισίου, 

αλλά μια «θεωρητική ευελιξία», αφού η θεωρία δημιουργείται ή προκύπτει κατά τη 

συλλογή και ανάλυση του υλικού (σελ. 156). Η όλη διαδικασία είναι κυκλική και 

επαναλαμβανόμενη, αφού ο/η ερευνητής/-τρια σε κάθε βήμα οδηγείται στο να 

επανεξετάσει το πώς συνδέονται τα αρχικά ερευνητικά του ερωτήματα με τα 

ευρήματά του/της, πάντα με προσεκτική και συστηματική κωδικοποίηση (Auerbach 

& Silverstein, 2003). 

 Σχετικά με την παρούσα έρευνα, μετά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων και 

την απομαγνητοφώνηση αυτών, μελετήσαμε τα κείμενα των συνεντεύξεων πολύ 

προσεκτικά και απομονώσαμε κάποια αποσπάσματα που φάνηκε πως σχετίζονται 

άμεσα με τα ερευνητικά ερωτήματα. Σύμφωνα με τους Auerbach και Silverstein 

(2003), στη φάση αυτή το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο «πώς» και το «γιατί», για 

αυτό και τα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα μόνα απαραίτητα σαν καθοδήγηση. Εν 

γένει, ακολουθήθηκε η ιδέα της συμπερίληψης, αφού κάθε άποψη που είναι 

σημαντική για το υποκείμενο που την εξέφρασε, είναι ταυτόχρονα σημαντική και για 

την ανάλυση του φαινομένου που μας απασχολεί (Auerbach & Silverstein, 2003).  

  Μετά, επεξεργαστήκαμε τα αποσπάσματα και κρατήσαμε όσε φράσεις ήταν 

ξεκάθαρα σχετικές με τα ερευνητικά ερωτήματα και έτσι, προέκυψαν οι απλές ιδέες 

(Simple Ideas). Καθώς μελετώνταν οι απλές ιδέες παρατηρήσαμε ότι κάποιες 

επαναλαμβάνονταν συχνά από τα υποκείμενα και έτσι προέκυψαν οι 

επαναλαμβανόμενες ιδέες (Repeating Ideas). Στη συνέχεια αυτές οι 

επαναλαμβανόμενες ιδέες έλαβαν τίτλους που προέκυπταν από τα ίδια τα λόγια των 

υποκειμένων, όπως για παράδειγμα «δεν είχα καθόλου χρήματα» ή «χρειαζόμουν 
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κάπου να μιλήσω» κ.ά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο προέκυψαν 53 επαναλαμβανόμενες 

ιδέες, που αντιπροσωπεύουν τις βασικότερες δηλώσεις των συνεντευξιαζόμενων στην 

έρευνα.  

 Στο επόμενο βήμα ομαδοποιήσαμε τις επαναλαμβανόμενες ιδέες σε θεματικές 

ενότητες που ταίριαζαν σημασιολογικά. Όσες ιδέες θεωρήθηκε πως αποτελούν 

διαστάσεις ενός ευρύτερου θέματος ταξινομήθηκαν κάτω από αυτό με έναν ενιαίο 

τίτλο. Αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία 21 θεμάτων, με τίτλους όπως «στέγαση», 

«οικονομικά προβλήματα» κ.ά. Τέλος, ομαδοποιήσαμε τα θέματα αυτά σε ανώτερες 

κατηγορίες με βάση τη συνάφεια τους και έτσι προέκυψαν 8 κατηγορίες. Οι 

κατηγορίες αυτές αποτέλεσαν τις υποκατηγορίες των θεωρητικών αξόνων, οι οποίοι 

με τη σειρά τους αντιστοιχήθηκαν στα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας.  

 Πιο συγκεκριμένα θα αναφερθεί ένα παράδειγμα του τρόπου που εργάστηκε η 

ερευνήτρια, ώστε να γίνει καλύτερα κατανοητή η διαδικασία ανάλυσης. Για 

παράδειγμα κάποιες συνεντευξιαζόμενες ανέφεραν τα εξής: «δεν έχεις λεφτά, δεν 

έχεις οικογένεια, δεν έχεις σπίτι, δεν έχεις τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα, είσαι 

αιωρούμενος», «μπορεί και 2 ευρώ να μην έχω τώρα», «δεν μπορώ να στηρίξω  

οικονομικά τη ζωή μου». Οι απλές αυτές ιδέες φάνηκε πως συνοψίζονταν γύρω από 

την επαναλαμβανόμενη ιδέα «Δεν είχα καθόλου χρήματα». Έτσι, 

κατηγοριοποιήθηκαν κάτω από αυτή. Στη  συνέχεια η επαναλαμβανόμενη ιδέα «Δεν 

είχα καθόλου χρήματα» μαζί με την άλλη επαναλαμβανόμενη ιδέα «Δεν μπορούσα να 

πληρώσω τους λογαριασμούς», ταξινομήθηκαν κάτω από το θέμα «Οικονομικά 

προβλήματα». Το θέμα «Οικονομικά προβλήματα» μαζί με τα θέματα της 

«Στέγασης», των «Καθημερινών αναγκών» και της «Εργασίας», ομαδοποιήθηκαν 

κάτω από την κατηγορία των «Βιοποριστικών αναγκών», η οποία με τη σειρά της 

αποτελούσε μια από τις ευρύτερες κατηγορίες αναγκών, μαζί με τα «Προβλήματα 

υγείας», τις «Κοινωνικές ανάγκες» και τις «Ανάγκες Νομικής Φύσεως» που ήταν και 

ο πρώτος άξονας. Για καθέναν από τους παραπάνω άξονες έχουν δημιουργηθεί 

ξεχωριστά δενδροδιαγράμματα, τα οποία βρίσκονται στο παράρτημα της εργασίας 

αυτής. 
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4.6 Θέματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας  

Ιδιαίτερη σημασία έχουν ο έλεγχος της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των 

ποιοτικών δεδομένων που συγκεντρώνονται. Η ποιοτική έρευνα χαρακτηρίζεται και 

από τη συνεχή και ενεργό εμπλοκή του/της ερευνητή/-τριας στη διαδικασία και αυτό 

συνεπάγεται την ύπαρξη υποκειμενικότητας στις ερμηνείες του φαινομένου που 

αποδίδονται. Σύμφωνα, μάλιστα, με τον Silverman (2006), οι προκαταλήψεις 

ενός/μιας ερευνητή/-τριας δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν, όποιο είδος έρευνας 

και αν κάνει. Βέβαια, οι Auerbach και Silverstein (2003), προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν αυτές οι προκαταλήψεις θέτουν ως απαραίτητο τον αναστοχασμό 

του/της ερευνητή/-τριας σε σχέση με τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει. Για τον 

Ιωσηφίδη (2008), η εγκυρότητα και η αξιοπιστία αποκτούν αξία και στην ποιοτική 

προσέγγιση, αρκεί να προσαρμοστούν στη φύση της μεθόδου.  

Αναφορικά με την εγκυρότητα (validity), αυτή αφορά στο κατά πόσο τα 

αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασίας ανταποκρίνονται στον ερευνητικό σκοπό 

και τα ερευνητικά ερωτήματα (Ιωσηφίδης, 2008). Ειδικότερα, η εγκυρότητα τόσο των 

αναλύσεων, όσο και της ερμηνείας αυτών, μπορεί να ελεγχθεί από τον τρόπο με τον 

οποίο έφτασε σε αυτή, με σαφή ανάλυση και παρουσίαση του δρόμου που οδήγησε 

εκεί. Η αξιοπιστία αφορά την ακρίβεια της μέτρησης, ότι δηλαδή η μέθοδος που 

ακολουθήθηκε για να παραχθούν τα δεδομένα είναι ακριβής. Το συγκεκριμένο 

μπορεί να ελεγχθεί αν άλλοι/-ες ερευνητές/-τριες ακολουθώντας την ίδια μέθοδο με 

τα ίδια δεδομένα, καταλήξουν σε παρόμοια συμπεράσματα και ερμηνείες (Auerbach 

& Silverstein, 2003).  

Επειδή, συνεχίζει όμως να υφίσταται το ζήτημα της υποκειμενικότητας και 

των προσωπικών προκαταλήψεων του/της εκάστοτε ερευνητή/-τριας προτείνονται 

τρία κριτήρια για τον περιορισμό αυτών, από τους Auerbach και Silverstein (2003, 

σελ 84-85). Τα κριτήρια αυτά μοιάζουν σε κάποια σημεία αρκετά με τα 

προαναφερθέντα κριτήρια της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας.  

To πρώτο κριτήριο είναι αυτό της διαφάνειας (transparency), κατά την 

ανάλυση. Για να ισχύει, πρέπει όποιος/-α άλλος/-η ερευνητής/-τρια, ακολουθήσει τα 

ίδια βήματα, με τον/την αρχικό/-ή ερευνητή/-τρια να καταλήξει στα ίδια ή παρεμφερή 

συμπεράσματα. Το παραπάνω δεν εγγυάται πως θα συμφωνεί και με αυτό στο οποίο 

θα καταλήξει. Το δεύτερο κριτήριο αφορά τη (communicability), με βάση την οποία 
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πρέπει οι αναλύσεις να παρουσιάζονται με τρόπο κατανοητό, ώστε και άλλοι/-ες 

ερευνητές/-τριες να μπορούν να καταλάβουν εύκολα τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι 

αναλύσεις και οι περαιτέρω κατηγοριοποιήσεις, αλλά και να μπορούν να τις 

κατανοήσουν εξίσου εύκολα. Και πάλι δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούν με τα 

συμπεράσματα αυτά. Το τρίτο και τελευταίο κριτήριο ονομάζεται εσωτερική 

συνάφεια (coherence) και σχετίζεται με την ανάγκη ύπαρξης συνοχής και εσωτερικής 

συσχέτισης των δεδομένων έτσι όπως παρουσιάζονται κατηγοριοποιημένα και 

ιεραρχημένα. Φυσικά, δεν αποτελεί τον μοναδικό τρόπο κατανόησης του φαινομένου 

η συγκεκριμένη ερμηνεία που αποδίδεται, αλλά η έμφαση δίνεται στην ικανοποιητική 

περιγραφή των απόψεων των συνεντευξιαζομένων (Auerbach & Silverstein, 2003).  
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5. Αποτελέσματα  

 

5.1 Το προφίλ των παραβατικών γυναικών  

Αρχικά οι περισσότερες γυναίκες ανέφεραν πως η ζωή τους πριν τη φυλακή 

ήταν ήρεμη και χωρίς προβλήματα, όπως η Σ2: «Ευτυχισμένη, άνετα, μπορούσα να 

κάνω ό,τι θέλω, δεν είχα φόβο, δεν ένιωθα τον κίνδυνο». Ταυτόχρονα η πλειονότητα 

ανέφερε πως οι σχέσεις με την οικογένεια, τον σύντροφο και τον περίγυρο ήταν 

εξίσου καλές. Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις της Σ6: «γνώρισα τον σύντροφό 

μου…πέρασα μια τέλεια ζωή μαζί του 9 χρόνια», της Σ7: «Η ζωή μου πριν από τη 

φυλακή ήταν..άψογη, ήμουν επιχειρηματίας,…είχα μια εταιρεία καθαρισμού, είχα μια 

εταιρεία μαρμάρων, εισαγωγές από Ιταλία και ένα εκτροφείο Yorkshire, σκυλιά» και 

της Σ11: «και με τη δουλειά δηλαδή και στο περιβάλλον της εργασίας, πάρα πολύ καλές 

σχέσεις».Βέβαια, υπήρχαν και κάποιες περιπτώσεις όπου οι συνεντευξιαζόμενες 

ανέφεραν δυσκολίες στη ζωή τους πριν από τη φυλακή, που συνοδεύονταν από 

δύσκολα παιδιά χρόνια. Η Σ1 αναφέρει συγκεκριμένα: «…ένα στρεσάρισμα, γεμάτη 

άγχος, εμ φόβος γιατί ήξερα ότι έχω κάνει κάτι που κάποια στιγμή θα το πλήρωνα (…) 

λάθη πολλά» και για την παιδική της ηλικία: «δεν είχα πάει σχολείο γιατί οι δικοί μου 

σταματήσαν σε πολύ νεαρή ηλικία, για να με παντρέψουν». 

Όλες οι γυναίκες εργάζονταν την περίοδο πριν φυλακιστούν. Κάποιες, 

μάλιστα, ανέφεραν πως εργάζονταν σε κλάδους που είχαν κύρος, όπως για 

παράδειγμα η Σ6: «ήμουν υπάλληλος τράπεζας για 7 χρόνια». Βέβαια, και οι 

υπόλοιπες είπαν πως ήταν ευχαριστημένες και μόνο που είχαν δουλειά, όπως η Σ3: 

«Τέλεια (εμφατικά), δούλευα και εγώ, δούλευε και ο φίλος μου».  

 Ένα μέρος της συνέντευξης αφορούσε την παραμονή τους στη φυλακή, καθώς 

συνδέεται στενά με την μετέπειτα ζωή τους και τις καθορίζει. Σχεδόν όλες 

αποφυλακίστηκαν νωρίτερα από την αρχική ποινή που τους είχε επιβληθεί, είτε 

επειδή εργάζονταν στις φυλακές, όπως η Σ1:«εμένα μου βγήκαν 13 χρόνια, έκατσα τα 

6 επειδή δούλευα μέσα», είτε επειδή ίσχυσε για αυτές ο νόμος των 2/5 ή αλλιώς ο 

νόμος 4322/20157, όπως στη Σ3: «αυτός ο νόμος που υπήρχε τότε ήταν από 9 χρόνια 

                                                             
7 Νόμος 4322/2015: «Έκτακτα μέτρα για την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης» 
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να κάτσω 2/5». Παράλληλα, είναι υποχρεωμένες όσες βγήκαν νωρίτερα να δίνουν το 

παρών για το υπόλοιπο της ποινής που απομένει, όπως αναφέρει η Σ1: «οπότε γίνεται 

σπαστή η ποινή και το υπόλοιπο της ποινής το δίνεις παρών, εγώ τελειώνω σε 11 

μήνες». 

 Η εμπειρία της παραμονής μέσα χαρακτηρίζεται ως μάθημα ζωής που τις 

άλλαξε ριζικά. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια της Σ1 η οποία θεωρεί ότι η φυλακή τη 

βοήθησε να σκεφτεί και να βελτιωθεί: «σωφρονισμός σημαίνει ότι έχω τον 

απεριόριστο χρόνο να σκεφτώ τα λάθη μου και να επαναδιοργανώσω τον εαυτό μου». 

Φεύγοντας από εκεί κατά κύριο λόγο τις έχουν μείνει αρνητικές αναμνήσεις, όπως 

λέει και η Σ10: «Κανένα θετικό, ούτε να το σκεφτόμαστε, ούτε τη λέξη δε θέλουμε να 

ακούμε και τώρα που τη λέτε ανατριχιάζω». Η πλειονότητα ανέφερε την  υποτιμητική 

συμπεριφορά από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους: «πολύ αυστηροί και πολύ κακοί 

απέναντι στους κρατούμενους» (Σ11), την ανυπαρξία διαχωρισμού των κρατουμένων 

βάσει αδικήματος: «δεν ξεχωρίζανε τότε με βάση το αδίκημα (…) αυτές που κάνανε 

χρήση, αυτές που ήταν για φόνο, αυτές που κάνανε ναρκωτικά, ήταν όλα ανακατεμένα» 

(Σ2), αλλά και τις ακατάλληλες ή ανεπαρκείς υποδομές των φυλακών: «θέρμανση 

ανύπαρκτη..φυλακές που χτίστηκαν το 2008, να μπάζουν το 2010 νερό από όλες τις 

γωνίες και να σηκώνεσαι το πρωί και να επιπλέουν τα πράγματα, να προσπαθείς να 

βγάλεις τα νερά, θεωρώ ότι είμαστε ντροπή..» (Σ1).  

Στα θετικά συγκαταλέγονται τόσο η θετική αλληλεπίδραση με κάποιες 

συγκρατούμενες και υπαλλήλους, όσο και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. 

Ειδικότερα για την αλληλεπίδραση με τις συγκρατούμενες η Σ11 λέει πως κράτησαν 

μια φιλία δυνατή εκτός και είναι σαν αδελφές: «είμαστε περισσότερο από αδερφές, η 

φιλία δηλαδή παρέμεινε, πάρα πολύ καλή σχέση έχουμε». Η Σ1 μιλάει για τις καλές 

σχέσεις με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και αναφέρει: «δημιούργησα φιλίες με 

την υπηρεσία της φυλακής, με υπαρχιφύλακες, με υπαλλήλους, τους οποίους τους 

αγαπώ και τους εκτιμώ ακόμη». Τέλος για τη θετική συμβολή του Σχολείου Δεύτερης 

Ευκαιρίας η  Σ3 λέει: «το σχολείο ήταν τέλειο». 

                                                                                                                                                                              
Το άρθρο 12 προβλέπει τη δυνατότητα απόλυσης υπό όρο (σε περίπτωση που υποπέσουν σε 

αδίκημα εντός 5 ετών από την αποφυλάκιση τους, θα εκτίσουν και το σύνολο της προηγούμενης 

ποινής) κρατουμένων οι οποίοι έχουν εκτίσει το ένα δέκατο της ποινής, όταν αυτή είναι 

μικρότερη από τρία έτη (3,5 μήνες), το ένα πέμπτο της ποινής εάν η ποινή είναι έως 5 έτη (ένας 

χρόνος το πολύ), τα δύο πέμπτα για ποινές έως δέκα έτη (το πολύ τέσσερα από δέκα χρόνια). 
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 Ως βασικός και πρωταρχικός στόχος όλων των γυναικών είναι η εύρεση 

εργασίας, ώστε να καταστούν ικανές τόσο να συντηρούν τον εαυτό τους όσο και να 

βοηθούν τα παιδιά τους με τις δικές τους ανάγκες. Μάλιστα, η Σ5, της οποίας τα 

παιδιά είναι και μεγαλύτερα σε ηλικία, αποτυπώνει πολύ καθαρά τον στόχο αυτό: 

«δουλίτσα να έχω και να μπορώ να βοηθήσω τα παιδάκια μου». Επίσης η Σ7, δείχνει 

την ανάγκη της να εργαστεί για να είναι αυτόνομη και ανεξάρτητη, παρόλο που 

αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας: «έχω και την αρρώστια μου την οποία την 

αντιμετωπίζω πολύ θαρραλέα, δηλαδή είναι κάτι που το προσπερνάω, κοιτάω να βρω 

μια λύση από μόνη μου χωρίς να γίνομαι και βάρος σε κάποιον, όταν σου τύχει κάτι και 

τα χάσεις όλα κοιτάς πώς να επιβιώσεις αξιοπρεπέστατα». 

Πέρα από την εύρεση εργασίας κάποιες γυναίκες έθεσαν και άλλους στόχους 

προσωπικής φύσης. Ένας στόχος που διατύπωσαν είναι ότι θέλουν να σπουδάσουν, 

όπως λέει και η Σ1: «το γυμνάσιο για μένα ήταν ένα όνειρο που ήθελα να το 

διεκπεραιώσω, όπως και το λύκειο τώρα…το όνειρό μου είναι να τελειώσω και να 

δώσω φιλοσοφική». Οι σπουδές για την ίδια, αλλά και για άλλες συνεντευξιαζόμενες 

δεν είναι στόχος που αποσκοπεί στην απόκτηση προσόντων αλλά μια προσωπική 

επιδίωξη για να νιώθουν πιο ολοκληρωμένες. Άλλος στόχος είναι η απόκτηση ενός 

μόνιμου σπιτιού, χωρίς να έχουν το φόβο του διωγμού και ότι θα ξαναβρεθούν στον 

δρόμο, όπως η Σ4: «ένα μέρος να μείνω για να βάλω και τα πράγματα μου, ρούχα, 

πιάτα». Μαζί με την απόκτηση μόνιμης στέγασης αυτό που θέλουν και αναφέρουν 

είναι η ανάγκη να μην είναι μόνες τους, να έχουν κάποιον κοντά τους: «περιμένω να 

βγει ο φίλος μου, να είμαστε μαζί» (Σ3).  

Βέβαια, υπήρξαν και περιπτώσεις όπου οι γυναίκες ανέφεραν πως δεν έχουν 

στόχους στη ζωή τους από εδώ και πέρα, καθώς δεν ελπίζουν ότι θα αλλάξει κάτι 

στην κατάστασή τους, ενώ κρίνουν πως είναι μεγάλες για να θέσουν στόχους. Η Σ6 

θέτει αυτό το ζήτημα ως εξής: «δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι ο σκοπός που ζω, 

ποιες είναι οι προοπτικές». Παράλληλα η Σ10, πέρα από τον στόχο της εργασίας, δε 

θεωρεί ότι μπορεί να έχει άλλους στόχους, λόγω ηλικίας:  «αν ήμουν στην ηλικία των 

40 ετών θα σας έλεγα..τώρα με ρωτάτε στην ηλικία των 68 τι στόχους μπορώ να έχω 

δεν μπορώ να έχω στόχους». 

Κλείνοντας την ενότητα αυτή και πριν αρχίσει η ανάλυση των κυρίως 

αποτελεσμάτων, αξίζει να αναφερθεί πως όλες οι αποφυλακισμένες γυναίκες αρχικά 

έδειξαν κάποια επιφύλαξη να μιλήσουν για όλα αυτά που τις συνέβησαν και 
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συμβαίνουν ακόμα. Καθώς όμως προχωρούσε η συνέντευξη ένιωθαν όλο και πιο 

άνετα να μιλήσουν και μάλιστα κάποιες δήλωσαν ανακουφισμένες και χαρούμενες 

που συζήτησαν, χωρίς να φοβούνται. Χαρακτηριστικό είναι πως μια 

συνεντευξιαζόμενη, αφού τελείωσε η συνέντευξη, επέστρεψε μετά από λίγο για να 

προσθέσει κάτι που είχε θυμηθεί και θεωρούσε σημαντικό να αναφέρει.  

 

5.2  Οι ανάγκες των αποφυλακισμένων γυναικών  

Καταρχάς, να σημειωθεί πως οι ανάγκες που έχουν οι γυναίκες αυτές, οι 

οποίες βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο επανένταξης χρονικά, υπήρχαν και 

υπάρχουν, στις περισσότερες των περιπτώσεων, από την πρώτη στιγμή της 

αποφυλάκισής τους μέχρι και τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων.  

 

5.2.1 Βιοποριστικές ανάγκες 

Εδώ ανέφεραν ανάγκες στέγασης, οικονομικές, εύρεσης εργασίας και 

ελλείψεις βασικών αγαθών. Αναφορικά με το κομμάτι της στέγασης οι περισσότερες 

ανέφεραν ότι δεν είχαν κάπου να μείνουν αμέσως μετά την αποφυλάκιση, ενώ 

κάποιες αναγκάστηκαν να αλλάξουν αρκετές φορές σπίτι λόγω προβλημάτων με τους 

ιδιοκτήτες, όπως η Σ4: «Εγώ ήμουν σε ένα σπίτι με άρρωστους, τελείωσε το 

συμβόλαιο, και μου είπαν τέλος…δεν είχα λεφτά, δεν είχα χαρτιά… πήγα στον δρόμο.». 

Ωστόσο, υπήρχαν και περιπτώσεις, που η γυναίκα είχε το δικό της σπίτι όταν βγήκε 

από τη φυλακή, όπως η Σ11: «έχουμε το σπίτι μας βέβαια».  

 Στα οικονομικά προβλήματα συμπεριλαμβάνονται η έλλειψη χρημάτων για να 

ζήσουν και να καλύψουν βασικές ανάγκες, αφού όπως λέει και η Σ4: «δεν έχω 

λεφτά…και περπατάω γιατί δεν έχω κάρτα για το μετρό ή το λεωφορείο», ενώ η Σ3  

συμπληρώνει: «μπορεί και 2 ευρώ να μην έχω τώρα». Παράλληλα αναφέρεται η 

αδυναμία αποπληρωμής των λογαριασμών αφού η Σ9 λέει πως δεν μπορεί να 

ανταπεξέλθει στα μηνιαία έξοδα και για τον λόγο αυτό έχει αρκετά χρέη, ενώ και η 

Σ6 αναφέρει: «στο ενοίκιο της έδινα τα μισά της γυναίκας, τα άλλα μισά ανέβαινε ο 

λογαριασμός».  

Εξίσου επιτακτική και άμεση αναδεικνύεται η ανάγκη για εργασία από όλες 

τις γυναίκες. Όλες οι συνεντευξιαζόμενες μίλησαν για την ανάγκη που έχουν να 
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εργαστούν τόσο για να μπορούν να συντηρήσουν τον εαυτό τους, όσο και για να 

νιώθουν ότι προσφέρουν. Μάλιστα, δεν ενδιαφέρονται τόσο για το είδος της 

δουλειάς, όσο να τους δοθεί μια ευκαιρία να αποδείξουν ότι μπορούν. Αυτό φαίνεται 

και από τα λόγια δύο συνεντευξιαζόμενων: Σ3: «Μα εγώ δε θα διαλέξω, ό,τι δουλειά 

και να βγάλω κανένα πρόβλημα…» και Σ6: «αυτό θέλω, κάτι να κάνω να νιώθω και 

‘γω χρήσιμη, με σκοτώνει, το να είμαι ένας άνθρωπος τόσο δυναμικός, έξυπνος (…) 

γνωρίζω πώς να συμπεριφερθώ, πώς να κινηθώ, πώς να ελιχθώ και να είμαι άχρηστη». 

 Άλλες ανάγκες σχετιζόμενες με το βιοποριστικό κομμάτι είναι αυτές της 

έλλειψης τροφής, ρουχισμού αλλά και συσκευών και αντικειμένων για το σπίτι. 

Χαρακτηριστικά η Σ7 δηλώνει πως: «μάζευα από τα σκουπίδια, από τους τενεκέδες 

στον Μαραθώνα, για να χουμε να φάμε», ενώ η Σ6 λέει: «ήρθε η στιγμή που πείνασα». 

Για την έλλειψη ρουχισμού, αναφέρεται ένα περιστατικό που συνέβη την ημέρα 

διεξαγωγής της συνέντευξης με τη Σ3. Πιο συγκεκριμένα, εκείνη την ημέρα έβρεχε 

αρκετά και όταν εμφανίστηκε η συνεντευξιαζόμενη τα παπούτσια της ήταν 

μουσκεμένα. Όμως, όπως είπε: «το πόδι μου είναι βρεγμένο… το παπούτσι… από 

κάτω είναι χαλασμένο…όμως ντάξει καλά είμαι, τώρα θα πάω στο σπίτι, έχω ένα 

καλοριφέρ, πολύ μικρό αλλά ντάξει κάθομαι κοντά και κάνει δουλειά…». Επιπρόσθετα, 

στην έλλειψη συσκευών και άλλων αγαθών καθημερινή χρήσης αναφέρονται από τη 

Σ3: «είμαι χωρίς κουζίνα, χωρίς ψυγείο, τίποτα», ενώ η Σ7, η οποία δήλωσε: «δεν έχω 

φως , νερό μου δίνει μια κοπέλα πιο πέρα που έχει βάλει ρολόι και παίρνω με λάστιχο». 

 

5.2.2 Προβλήματα υγείας 

Μια ακόμη ανάγκη είναι η αντιμετώπιση των διάφορων προβλημάτων υγείας. 

Τα προβλήματα υγείας επιμερίζονται στα σωματικά και στα ψυχικά. Αναφορικά με 

τα σωματικά προβλήματα υγείας, όσες ανέφεραν πρόβλημα, αντιμετώπισαν κάτι 

δύσκολο και χρόνιο την περίοδο μετά την αποφυλάκιση τους, που τις έκανε να 

χρειάζονται βοήθεια και φροντίδα. Για παράδειγμα η Σ4 ανέφερε πως έχει τον ιό του 

HIV και αυτό της προκαλεί άλλα προβλήματα υγείας, η Σ5 έκανε εγχείρηση για όγκο 

στα γεννητικά της όργανα, ενώ η Σ7 έχει πολλαπλό καρκίνο και η Σ8 αντιμετωπίζει 

την τύφλωση, μετά από εγκεφαλικό. Όπως γίνεται αντιληπτό, οι παραπάνω γυναίκες 

χρειάζονταν εκείνη την περίοδο αλλά μέχρι και σήμερα και την κατάλληλη 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Με μικρότερη συχνότητα αναφέρθηκαν ζητήματα 



58 
 

προσωπικής υγιεινής, όπως προβλήματα με την οδοντοστοιχία που έχει η Σ3: «εγώ 

έχω τέτοια δόντια που τα βάζω και τα βγάζω». 

Η ψυχική υγεία αποτελεί το δεύτερο κομμάτι των προβλημάτων υγείας. Μετά 

την αποφυλάκισή τους δηλώνουν πως είχαν ανάγκη κάπου να μιλήσουν, να 

εξηγήσουν όσα νιώθουν και πέρασαν, χωρίς να τις κρίνουν. Αυτό γίνεται αντιληπτό 

και από τα λόγια της Σ2: «και μόνο που με ακούσανε μου ήταν υπεραρκετό(…) αυτά τα 

δύο πράγματα που μπόρεσα να πω τα άκουσε…γιατί δεν έχεις που να μιλήσεις, είναι 

μεγάλο πρόβλημα». Παράλληλα έχοντας περάσει τόσο χρόνο μέσα στη φυλακή με 

άλλα άτομα, πολλές δήλωσαν πως μετά ήθελαν την ησυχία τους, μακριά από κόσμο: 

«η ηρεμία μου…κάτι που μέσα δεν το έχεις, είσαι με άλλες 100 γυναίκες σε μια 

πτέρυγα..όλη αυτή η φασαρία, αυτό, θες μόλις βγεις έξω να καταλάβεις την αλλαγή… 

όχι το να είσαι δακτυλοδεικτούμενη με το παραμικρό»(Σ2). Την ανάγκη τους για 

ψυχολογική υποστήριξη δήλωσαν η Σ6 και η Σ8, οι οποίες ανέφεραν τις σκέψεις της, 

η πρώτη, και τις απόπειρές της, η δεύτερη, να αυτοκτονήσουν. Και οι δύο έφτασαν σε 

αυτό το σημείο, καθώς πίστευαν πως η ζωή δεν έχει κάτι άλλο καλό να τους 

προσφέρει και δεν αντέχουν να ζουν έτσι. Η Σ6 είπε μάλιστα: «έχω σκεφτεί την 

αυτοκτονία ως λύση που θα με απαλλάξει από όλα».  

 

5.2.3 Κοινωνικές ανάγκες 

Οι σχέσεις με την οικογένεια είναι καθοριστικής σημασίας για τις γυναίκες 

αυτές, είτε είχαν υποστήριξη είτε όχι. Ειδικότερα. η Σ1 δηλώνει πως δεν είχε τη 

στήριξη της οικογένειας μετά την αποφυλάκιση, αλλά και πως δεν έχει πια επαφές 

γιατί δεν ήταν εκεί όταν τους χρειαζόταν: «Καμία στήριξη…όταν μπαίνεις φυλακή σε 

ξεχνάνε όλοι….. πλέον μακριά και αγαπημένοι (γελάει)…για να είμαι και εγώ καλά και 

αυτοί».  

Επίσης, ανέφεραν την ανάγκη επανένωσης και οικοδόμησης από την αρχή 

καλών σχέσεων με τα παιδιά τους. Αν και οι περισσότερες έχουν παιδιά σε μεγάλη 

ηλικία, ωστόσο η ανάγκη να αποκτήσουν υγιείς σχέσεις μαζί τους δεν παύει. Η Σ9, η 

οποία έχει μικρά παιδιά  λέει πως: «ήθελα είμαι κοντά στα παιδιά μου, θέλουν τη μαμά 

τους». Αντίστοιχα η Σ5, η οποία έχει μεγάλα παιδιά, αλλά νιώθει ενοχές γιατί η κόρη 

της «καταδικάστηκε εξαιτίας της», λέει: «πάντα με λέει μαμά εσύ φταις, εγώ φταίω, 
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αλήθεια» και κάνει προσπάθειες να έρθει ξανά κοντά με την κόρη της γιατί θεωρεί ότι 

της το οφείλει μετά από όλα όσα πέρασε.  

Τέλος αναφέρθηκε το έντονο αίσθημα μοναξιάς που βιώνουν μετά την 

αποφυλάκιση, καθώς δεν έχουν κάποιον άνθρωπο κοντά τους, να τις κάνει παρέα, 

ώστε να κυλήσει πιο ευχάριστα η ζωή τους αφού όπως λέει η Σ8: «νιώθω ένα ψυχικό 

κενό στην καθημερινότητα μου».  

 

5.2.4 Ανάγκες νομικής φύσεως 

 Μία επιπλέον κατηγορία συνιστούν οι ανάγκες που σχετίζονται με νομικά 

αλλά και γραφειοκρατικά ζητήματα. Η ανάγκη νομικής υποστήριξης από 

καταρτισμένο/-η δικηγόρο την περίοδο μετά την αποφυλάκιση, που ακόμα έχουν 

νομικές εμπλοκές, αναφέρεται από τις περισσότερες. Μάλιστα, δύο από τις 

συνεντευξιαζόμενες που είναι αλλοδαπές λένε πως χρειάζονταν δικηγόρο για να 

κανονίσουν και το ζήτημα της «άδειας παραμονής» τους.  

Σχεδόν όλες είπαν πως λόγω έλλειψης φορολογικής ενημερότητας είχαν 

πρόβλημα να λάβουν το επίδομα του ΟΑΕΔ για τις αποφυλακισμένες, που τόσο είχαν 

ανάγκη. Επειδή βρίσκονταν στη φυλακή δεν μπορούσαν να κάνουν φορολογική 

δήλωση και μετά την αποφυλάκιση τους, δεν το πήραν, όπως η Σ10: «δεν είχα πάρει 

το επίδομα που δίνουν στους κρατουμένους» ή άργησαν να το πάρουν, όπως η Σ1: 

«πρέπει να κάνεις φορολογική δήλωση, τα χαρτιά σου, κάρτα ανεργίας, για να 

μπορέσεις να πάρεις το επίδομα…τραβιόμουν από τον Ιούλιο του 2015 μέχρι τον 

Νοέμβριο του 2015 για να πάρω το επίδομα του ΟΑΕΔ, 200 ευρώ για 3 μήνες». 

 Παράλληλα, κοινός τόπος ήταν πως όλες οι αποφυλακισμένες χρειάζονταν 

στήριξη από το κράτος πρόνοιας, την οποία και θεωρούν πως δεν έλαβαν επαρκώς 

και σωστά. Αντιπροσωπευτικά είναι τα λόγια της Σ2, που δηλώνει πως θα έπρεπε να 

λειτουργεί το κράτος σε αντίθεση με την υπάρχουσα κατάσταση: «να προνοεί (…) το 

κράτος, δεν ξέρω ποιανού αρμοδιότητα είναι, να έχει έτοιμα όλα τα χαρτιά μιας 

κοπέλας, με το που θα βγει έξω να της δώσει εφόδια, κάτι να έχει να κάνει, μια 

δουλειά… έστω προσωρινή, (…) να πάρει τα πάνω της, να μπορεί να πατήσει στη γη, 

αλλιώς δεν πατάς». 
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5.3  Υποστηρικτικές πηγές και εμπόδια στην επαγγελματική επανένταξη 

 

5.3.1 Υποστηρικτικές πηγές (δομές – βοήθεια από τρίτους) 

Αναφορικά με τις υποστηρικτικές πηγές να σημειωθεί πως αυτές είναι είτε οι 

δομές στις οποίες απευθύνονται οι αποφυλακισμένες γυναίκες, είτε το οικογενειακό 

και άμεσο κοινωνικό περιβάλλον τους. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται η στέγαση, 

η άμεση οικονομική στήριξη, η ψυχολογική στήριξη, οι προσπάθειες εύρεσης 

εργασίας, η βοήθεια με νομικά και γραφειοκρατικά ζητήματα, αλλά και η κρατική 

βοήθεια.  

 Σχετικά με το ζήτημα της στέγασης η βοήθεια που έλαβαν οι γυναίκες αυτές 

από τις δομές, αφορούσε είτε την εύρεση προσωρινής στέγης, για μικρό χρονικό 

διάστημα είτε την εύρεση μόνιμης κατοικίας. Ειδικότερα η Σ1 αναφέρει ότι αμέσως 

μετά την αποφυλάκιση της έμεινε σε ξενοδοχείο που πλήρωναν με δικά τους χρήματα 

οι καθηγητές της από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και πως αργότερα τη διαμονή 

εκεί την κάλυψε ο «Ονήσιμος»: Σ1: «πληρώναν οι καθηγητές μου το ξενοδοχείο για να 

μένω για 15 μέρες, τις υπόλοιπες το πλήρωνε ο Ονήσιμος». Από την άλλη πλευρά οι 

γυναίκες που δήλωσαν ότι βρήκαν μόνιμη διαμονή με τη βοήθεια των δομών ήταν 

λίγες και συγκεκριμένες περιπτώσεις.  Η Σ3, για παράδειγμα, μπήκε με τη βοήθεια 

της δομής σε ένα πρόγραμμα στέγασης όσων δεν έχουν σπίτι, το οποίο διαρκεί για 

δεκαοχτώ μήνες: «να μπω σε ένα πρόγραμμα που είναι για τους αστέγους και ενάμιση 

χρόνο, 18 μήνες θα μου πληρώνουν το ενοίκιο τώρα». Ωστόσο μετά την πάροδο του 

χρονικού αυτού διαστήματος δεν είναι γνωστό τι θα συμβεί. Αντίστοιχα, η Σ10 

κατοικεί στα σπίτια που παρέχει η δομή του «Δικτύου» 8, με την προϋπόθεση να 

                                                             
8 Το Δίκτυο Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων Γυναικών είναι μία αστική μη 

κερδοσκοπική εταιρία που κύριο στόχο έχει την υποστήριξη των γυναικών που έχουν βιώσει 

στο παρελθόν ή βιώνουν εγκλεισμό σε Καταστήματα Κράτησης. Βασική αρχή του Δικτύου 

είναι το αίσθημα αλληλεγγύης, με όρους ισότητας και όχι φιλανθρωπίας, σε πρόσωπα που 

ανήκουν σε αυτή την ευάλωτη ομάδα πληθυσμού.  

Η μορφή της αρωγής του Δικτύου προς τις φυλακισμένες και τις αποφυλακισμένες γυναίκες 

μπορεί να είναι:  
α) υλική (οικονομική, ρουχισμός, τρόφιμα, οικιακός εξοπλισμός κ.α),  

β) εκπαιδευτική – επιμορφωτική (εκπόνηση προγραμμάτων με θέματα εκπαίδευσης Υγείας 

και Νομικής Υποστήριξης, μαθήματα, οργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων),  

γ) συμβουλευτική (ψυχοκοινωνική υποστήριξη, επαφή και εμπλοκή των γυναικών με δίκτυα 
στήριξης κ.α), 

δ) παροχή νομικών υπηρεσιών. 
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δουλέψει σε ένα εργαστήριο που θα γίνει στη δομή αυτή: «είμαι στο Δίκτυο (…) μένω 

σε ένα διαμέρισμα από αυτά… μου παρείχαν στέγαση, με την προϋπόθεση ότι θα 

ράβουμε σεντόνια». Παράλληλά κάποιες είχαν βοήθεια είχαν από την οικογένεια 

τους, η οποία τις δέχτηκε και τις στήριξε μετά την αποφυλάκιση, όπως λέει η Σ5: 

«πήγα να μείνω με την κόρη μου… είχε αυτή, και δούλευε, και σπούδαζε, αυτή με 

βοήθησε που ήταν εδώ». Στέγαση όμως τις παρείχαν και φίλοι και γνωστοί, έστω και 

προσωρινά: «γνωριστήκαμε με μια γυναίκα στη φυλακή που με έστειλε στη φιλενάδα 

της και έκατσα ένα μήνα στο σπίτι της» (Σ3).  

 Η οικονομική υποστήριξη περιλαμβάνει τη χρηματική βοήθεια, την 

πληρωμή λογαριασμών, την παροχή τροφίμων και ρούχων αλλά και ειδών 

καθημερινής χρήσης, όπως εισιτήρια και τηλεκάρτες. Πιο συγκεκριμένα, η πιο συχνά 

αναφερόμενη βοήθεια ήταν η χρηματική, καθώς οι περισσότερες γυναίκες είχαν 

ανάγκη τα χρήματα για να ζήσουν, όπως λέει η Σ6: «ο Ονήσιμος όσο μπορούσε 

στήριξε, μου έδιναν ένα επιδοματάκι, Χριστούγεννα, Πάσχα». Παράλληλα ως πολύ 

σημαντική αναδεικνύεται η συμβολή των δομών στην αποπληρωμή των λογαριασμών 

των αποφυλακισμένων, όπως δηλώνει η Σ11: «ο Ονήσιμος μου πληρώνει τους 

λογαριασμούς του σπιτιού προς το παρόν». Εξίσου συχνή αναφορά γίνεται και στην 

παροχή τροφίμων, καθώς όλες είπαν πως κάθε μήνα παίρνουν σακούλες με τρόφιμα 

από τις δομές, καθώς και δωροεπιταγές για ψώνια από τα σούπερ μάρκετ: «και αυτοί 

κάθε μήνα μέχρι τώρα μου δίνουνε μια σακούλα που έχει μέσα διάφορα πράγματα, 

λάδι, ένα μπουκάλι, έχει αλεύρι, ααα…φακές, αυτό είναι βοήθεια μεγάλη» (Σ3) και 

«τρόφιμα, τσιγάρα (…) δωροεπιταγές να πας να ψωνίσεις» (Σ11). Τέλος, τους δόθηκαν 

αρχικά, αλλά και στη συνέχεια, εισιτήρια για τα ΜΜΜ και τηλεκάρτες για να 

επικοινωνούν, καθώς δεν είχαν διαθέσιμα κινητά ή σταθερά τηλέφωνα: «δύο  

τηλεκάρτες των 4 ευρώ, τέσσερα εισιτήρια λεωφορείου» (Σ1). Να σημειωθεί ότι αυτού 

του είδους η βοήθεια συνεχίζει να παρέχεται ακόμα στις περισσότερες 

συνεντευξιαζόμενες, καθώς δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ η αρχική τους 

κατάσταση. Αντίστοιχα, η οικονομική βοήθεια από τους φίλους και γνωστούς 

περιλάμβανε χρηματικά ποσά που τις έδιναν, αλλά και φαΐ και αντικείμενα 

καθημερινής χρήσης. Ειδικότερα η Σ6 είχε στήριξη τόσο από τον παππά της ενορίας 

της, όσο και από τη φίλη της: «στην αρχή με στήριξε εκείνη (…)  μέχρι ένα φαγητό ή 

να μου πάρει ένα χαρτί υγείας ή να μου πάρει μια χλωρίνη, μια λεκάνη να πλύνω τα 

                                                                                                                                                                              
(https://diktiostiriksis.gr/o-organismos/, τελευταία πρόσβαση 9/7/2019).  

https://diktiostiriksis.gr/o-organismos/
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ρούχα μου…σιγά σιγά άρχισε να μου δίνει και ο παπάς 30 ευρώ τον μήνα, ένα 

επιδοματάκι». Επίσης, η Σ7, που είχε βοήθεια από γείτονες: «από κάτι φίλους, επειδή 

έχω ένα αμαξάκι, μου φέρνουνε βενζίνη…. νερό μου δίνει μια κοπέλα πιο πέρα που έχει 

βάλει ρολόι και παίρνω με λάστιχο, γεμίζω μια δεξαμενή». 

 Η συμβολή της ψυχολόγου της δομής, αναφέρθηκε με μεγάλη συχνότητα,  

καθώς, όπως είπαν, ήταν από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα στο πλευρό τους 

και μπορούσαν να μοιραστούν σκέψεις, προβληματισμούς και να συζητήσουν ό,τι τις 

απασχολούσε. Η Σ5, η οποία νιώθει ενοχές για ό,τι συνέβη στην κόρη της εξαιτίας 

της, όπως λέει, αναγνωρίζει τη μεγάλη βοήθεια από την ψυχολόγο: «με τη Χ. μιλάμε 

πάρα πολύ, με βοηθάει ψυχολογικά, ….πιο πολύ μιλάμε για την κόρη μου». Επίσης, η 

Σ6, η οποία είχε και τάσεις αυτοκτονίας, ενώ σκέφτηκε ακόμα και την επιστροφή της 

στη φυλακή λόγω αδυναμίας συντήρησης του εαυτού της, θεωρεί πως η υποστήριξη 

από την ψυχολόγο την απέτρεψε από αυτά: «μιλούσαμε στο γραφείο της, εκείνη με 

απώθησε από την επιθυμία να γυρίσω πίσω, με στήριξε πολύ η κυρία Χ.» 

Η βοήθεια από τις δομές, στο εργασιακό κομμάτι, δεν αναφέρθηκε με 

ιδιαίτερη συχνότητα από τις γυναίκες. Μάλιστα, οι περισσότερες δήλωσαν πως δεν 

είχαν καμία βοήθεια να βρουν εργασία από τις δομές, χωρίς ωστόσο να τις 

κατηγορούν για αυτό, καθώς αποδίδουν αυτή την αδυναμία σε άλλους παράγοντες: 

«Για εργασία δεν το συζητήσαμε, γιατί προφανώς και η Χ. καταλαβαίνει την ηλικία» 

(Σ6), «δεν υπάρχει καμία βοήθεια» (Σ7). Στις περιπτώσεις που αναφέρθηκε η 

συμβολή της δομής στην εύρεση εργασίας, η έμφαση δόθηκε σε περιστασιακές 

δουλειές και παροδικά προγράμματα για απόκτηση δεξιοτήτων. Η Σ5 έκανε 

σεμινάρια ηλεκτρονικών υπολογιστών και κατασκευής κοσμημάτων και, προσωρινά, 

είχε εργασία αφού έκαναν έκθεση με τα κοσμήματα: «Στην Επάνοδο 9 τελείωσα 

κομπιούτερ και κοσμήματα, είχε bazaar, τα πουλούσαμε, μέχρι Χριστούγεννα 

ήμασταν». Ως έμμεση βοήθεια στην προσπάθεια να βρει δουλειά η Σ11 είπε πως στη 

δομή έφτιαξαν το βιογραφικό της, ώστε να το μοιράσει μετά: «βασικά όπου πήγαινα 

μου ζητάγανε βιογραφικό, είχα κανονίσει με την Επάνοδο να πάω να μου το 

φτιάξουν… έχω πάει σε κάποια μαγαζιά και το έχω δώσει,  περιμένω να με καλέσουν». 

Όλες ανέφεραν πως με προσωπικές προσπάθειες έψαχναν να βρουν δουλειά ή βρήκαν 

                                                             
9  Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και δημιουργήθηκε για να 

διευκολύνει και να υποστηρίξει κάθε προσπάθεια για κοινωνική και επαγγελματική ένταξη 

των αποφυλακισμένων. (http://www.epanodos.org.gr/) 

http://www.epanodos.org.gr/
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έστω και περιστασιακά. Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότερες απευθύνθηκαν σε 

χειρωνακτικές δουλειές, που δε θα τους ρωτούσαν πολλά πράγματα για το παρελθόν 

τους αλλά θα έπιαναν δουλειά άμεσα. Μάλιστα κάποιες προσωρινά τα κατάφεραν, 

αλλά διέκοψαν για άλλους λόγους, όπως η Σ2: «δούλεψα για λίγο σε πανηγύρια…όλα 

ωραία, όλα καλά, τώρα είμαι έγκυος… δε με θέλει η γυναίκα που δούλευα για εκείνη». 

Η πλειονότητα, όμως δήλωσε ότι έψαχνε και δεν κατάφερε να βρει, για λόγους που 

θα αναφερθούν αναλυτικά στη συνέχεια. Στην προσπάθεια εύρεσης εργασίας 

ανέφεραν πως από το κράτος δεν έλαβαν καμία βοήθεια, δηλαδή δεν υπάρχει 

κατάλληλη μέριμνα για να βρουν δουλειά.  

 Η νομική υποστήριξη με την παροχή δικηγόρου αναγνωρίστηκε ως πολύ 

χρήσιμη, καθώς λόγω οικονομικής αδυναμίας δεν μπορούσαν να προσλάβουν από 

μόνες τους δικηγόρο. Η Σ7 μιλάει για αυτό χαρακτηριστικά, δείχνοντας την 

ευγνωμοσύνη της: «ακόμα και τον δικηγόρο που μου βάλανε στα δικαστήριά και είναι 

ένας άνθρωπος άψογος δε θα το έβρισκα πουθενά». Πολύ σημαντική βοήθεια 

αποτέλεσε και αυτή που σχετιζόταν με την έκδοση απαραίτητων δικαιολογητικών, 

είτε για να λάβουν το επίδομα του ΟΑΕΔ, είτε για να αποκτήσουν άδεια παραμονής 

(όσες ήταν αλλοδαπές), είτε για να ρυθμίσουν ζητήματα λογαριασμών που έπρεπε να 

έρχονται στο όνομά τους: «με βοηθήσανε από εδώ να βγάλω όλα τα χαρτιά που 

χρειαζόμουν… μου φτιάξανε το χαρτί, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ» και «με βοηθήσαν και από εδώ 

και έβαλα και ρεύμα στο όνομά μου και έβαλα και το νερό» (Σ3),  «μου είπανε από την 

Επάνοδο ότι σε περίπτωση που πάω στον δήμο για την άδεια να τους ενημερώσω για 

να την προωθήσουν, να βγει πιο γρήγορα»(Σ11).  

Εδώ εντάσσεται και η βοήθεια που έλαβαν ή λαμβάνουν οι αποφυλακισμένες 

από το κράτος. Όπως είπαν οι ίδιες, η βοήθεια αυτή αφορά την προσωρινή ή μόνιμη 

οικονομική ενίσχυση με κάποια επιδόματα, είτε αυτό του ΟΑΕΔ, είτε άλλα λόγω 

προβλημάτων υγείας. Η Σ8, για παράδειγμα, που αντιμετωπίζει το πρόβλημα της 

τύφλωσης, λόγω εγκεφαλικού λαμβάνει κάποιο επίδομα ασθενείας, ενώ όσες 

κατάφεραν να πάρουν το επίδομα του ΟΑΕΔ το λάμβαναν για τρεις μήνες αφότου 

αποφυλακίστηκαν: «με βοηθήσανε από τον ΟΑΕΔ 3 φορές, 3 μήνες επί 200 ευρώ» 

(Σ3). Παράλληλα όσες έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας ανέφεραν πως λαμβάνουν 

δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με έμφαση κυρίως στην παροχή δωρεάν 

φαρμάκων, όπως  η Σ4: «μου έκαναν εξετάσεις….από το Λαϊκό μου έδωσαν τα χαρτιά 

για τα φάρμακα…δωρεάν, ναι». 
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5.3.2  Εμπόδια  

 Τα εμπόδια που είχαν να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες αυτές επιμερίζονται σε 

εσωτερικά και εξωτερικά. Στα εσωτερικά υπάγονται τα προβλήματα υγείας και η 

έλλειψη απαραίτητης μόρφωσης. Στα εξωτερικά εμπόδια είναι η έλλειψη 

προγραμμάτων επιμόρφωσης , το στίγμα της αποφυλακισμένης και η ηλικία (οι 

γυναίκες στο δείγμα είχαν μεγάλο μέσο όρο ηλικίας).  

Ειδικότερα, τα προβλήματα υγείας που πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν 

περιορίζουν τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας τους, καθώς δεν μπορούν να 

ασκήσουν όλα τα επαγγέλματα. Δεν μπορούν, δηλαδή, να κάνουν εργασίες που 

χρειάζονται σωματική δύναμη, όπως λέει η Σ6: «είναι μια οσφυαλγία η οποία, εντάξει, 

αν σηκώσω κάτι βαρύ θα έχω πρόβλημα» και η Σ7: «είμαι καρκινοπαθής, εδώ και 3 

χρόνια, οπότε καταλαβαίνεις δεν μπορώ να σηκώνω βάρη» ή δεν βρίσκουν δουλειά 

λόγω φόβου και προκατάληψης απέναντι στην ασθένεια τους, όπως η Σ4 που έχει 

AIDS: «δε με παίρνουν επειδή έχω HIV». Η έλλειψη μόρφωσης ή τα περιορισμένα 

προσόντα και δεξιότητες που κατέχουν παίζουν και αυτά τον δικό τους ρόλο στην 

ήδη δύσκολη κατάσταση. Οι περισσότερες είναι απόφοιτες γυμνασίου στην καλύτερη 

περίπτωση και ελάχιστες είναι αυτές που φοίτησαν σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή.  

 Αναφορικά με τα προγράμματα, αυτά διαχωρίζονται στα διαθέσιμα 

προγράμματα εντός φυλακής και σε αυτά που υπάρχουν εκτός φυλακής. Οι 

αποφυλακισμένες συμφώνησαν πως υπήρχε πληθώρα προγραμμάτων μέσα στη 

φυλακή, ωστόσο η πλειονότητα ανέφερε πως τα διαθέσιμα αυτά προγράμματα δε 

συνέβαλαν άμεσα στην εύρεση εργασίας. Η Σ5 λέει: «όχι, μέσα τίποτα δεν κάνουν  για 

δουλειά», αποτυπώνοντας τη γενικότερη άποψη. Αντίθετα η Σ11, συμμετείχε σε ένα 

πρόγραμμα σεναριογράφου-σκηνοθέτη μέσα στις φυλακές και με το «πτυχίο» που θα 

λάβει μπορεί να το εξασκήσει σαν επάγγελμα, αν θέλει: «παρακολουθούσα και 

ολοκλήρωσα το σεμινάριο σκηνοθεσίας – σεναριογράφου (…) θα πάρουμε πτυχίο από 

το υπουργείο ότι ολοκληρώσαμε τον κύκλο και θα μπορούμε να γράφουμε σενάριο, ότι 

έχουμε τελειώσει το πρόγραμμα, ότι είμαστε απόφοιτοι της σχολής». Βέβαια, το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι από τα λίγα που αναφέρθηκαν ότι αποσκοπούν στην 

απόκτηση κάποιων δεξιοτήτων με απώτερο σκοπό την εύρεση της εργασίας και η 

διδασκαλία του έχει περιστασιακό χαρακτήρα.  
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 Ως ξεχωριστό και ιδιαίτερα σημαντικό πρόγραμμα αναδείχθηκε το Σχολείο 

Δεύτερης Ευκαιρίας που παρακολούθησαν οι περισσότερες εκ των 

συνεντευξιαζόμενων, παίρνοντας μάλιστα και απολυτήριο. Οι ίδιες εξήγησαν πως το 

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ήταν κάτι που τις ενδιέφερε, τις κρατούσε σε εγρήγορση 

και σε ευχάριστη αναμονή για την επόμενη φορά, καθώς είχαν πολύ καλές σχέσεις με 

τους/τις καθηγητές/καθηγήτριες και ξέφευγαν από την καθημερινότητά τους: «ότι 

ήξερα ότι την επόμενη μέρα θα είναι ανοιχτό το σχολείο, μου έδινε άλλη πνοή, να 

μπορώ να προχωράω, να περπατάω, να σκέφτομαι» (Σ1) και «το σχολείο, ήταν η 

σωτηρία μου…δύο ώρες που ξέφευγες τελείως» (Σ2). Παρόλο που πήραν απολυτήριο, 

δεν το εμφανίζουν όταν ψάχνουν δουλειά, επειδή δε θέλουν να μάθει ο/η πιθανός/-η 

εργοδότης/-τρια ότι έχουν κάνει φυλακή: «Το ΣΔΕ; Ούτε καν (εμφατικά)…προσπαθώ 

να μην τα εμφανίζω, να μη λέω τίποτα…αν με ρωτήσουν τότε λέω, αν δε με ρωτήσουν 

δε γράφω τίποτα» (Σ2).  

 Παραπάνω έγινε αναφορά στην πληθώρα προγραμμάτων των φυλακών που 

είχαν ως στόχο την κάλυψη του ελεύθερου χρόνου των γυναικών αυτών. Όπως και το 

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, έτσι και όλα τα άλλα παρεχόμενα προγράμματα 

συντέλεσαν στο να περάσει πιο ευχάριστα ο χρόνος εντός φυλακής. Για τον λόγο 

αυτό οι γυναίκες, ακόμα και όσες δούλευαν εκεί, δεν έχαναν την ευκαιρία να 

παρακολουθούν τέτοια προγράμματα για να περνά εποικοδομητικά ο χρόνος τους. 

Μάλιστα έπαιρναν και βεβαιώσεις από τη συμμετοχή τους σε αυτά, χωρίς όμως 

αντίκρισμα: «ό,τι σεμινάριο υπήρχε για κεριά, για σαπούνια, για το ένα, για το άλλο, 

όλα τα έχω παρακολουθήσει,  άμα ψάξω να βρω τις βεβαιώσεις καλύπτω έναν τοίχο 

άνετα» (Σ2). Στα  διαθέσιμα προγράμματα συμπεριλαμβανόταν κατά κύριο λόγο 

ζωγραφική, χειροτεχνίες, σεμινάρια κατασκευής σαπουνιών, κοσμημάτων, θεατρικές 

ομάδες, ενώ υπήρχε και βιβλιοθήκη για να παίρνουν κάποιο βιβλίο αν ήθελαν να 

διαβάσουν. Η Σ6 με τα λόγια της αποτυπώνει παραστατικά την κατάσταση αυτή: «σε 

όλα, σε ό,τι σεμινάριο ερχόταν, να μας μάθουν χορό, θέατρο, βιβλιοθήκες, πάρα πολύ 

συχνά έπαιρνα βιβλία και διάβαζα». Αντίστοιχα ομόφωνη ήταν η δήλωση πως εκτός 

φυλακής τα προγράμματα για επαγγελματική επανένταξη ήταν ανύπαρκτα. Καμία δεν 

ανέφερε κάποιο οργανωμένο πρόγραμμα που είτε να τους μαθαίνει κάποια 

συγκεκριμένη τέχνη, ώστε να εργαστούν στο αντικείμενο αυτό μετά, ούτε να τους 

παρέχει άλλα προσόντα για να είναι ανταγωνιστικές στην αγορά εργασίας: «Τίποτα, 

τίποτα» (Σ1).  
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 Ακόμα, έχοντας κάνει φυλακή έχουν αποκτήσει την ετικέτα της παραβατικής 

και αυτό κάνει επιφυλακτικούς τους/τις εργοδότες/-τριες και οδηγεί μέχρι και στον 

αποκλεισμό τους από την εργασία, όπως λέει και η Σ6: «να το κρύψεις για πολύ από 

τον εργοδότη ότι ήσουν αποφυλακισθείσα, αφού φαίνεται στον ΟΑΕΔ, κάποια στιγμή 

θα το δουν… υπάρχει κοινωνικός αποκλεισμός στις περιπτώσεις αυτές».  

 Επιπρόσθετα, η ηλικία αποτελεί μεγάλο εμπόδιο για τις γυναίκες αυτές, καθώς 

μετά τα 35 θεωρούνται πολύ μεγάλες για οτιδήποτε. Μάλιστα η Σ5 εκφράζει το 

παράπονό της για τον αποκλεισμό αυτόν, ζητώντας περισσότερες ευκαιρίες για τα 

άτομα μεγαλύτερης ηλικίας: «Αν μπορείτε να κάνετε κάτι εμείς που είμαστε πιο 

μεγάλοι στην ηλικία, κάτι να βοηθήσουν, (…) να βρουν μια δουλειά». Ταυτόχρονα 

εμφατικά δηλώνει η Σ10 πως η ηλικία δεν της επιτρέπει να ελπίζει σε δουλειά, 

εφόσον δεν υπάρχουν ευκαιρίες ούτε για τους νεότερους: «η ηλικία μου δεν είναι 

κατάλληλη, εδώ δεν έχουν οι νέοι δουλειά, θα έχω εγώ». Μάλιστα, οι γυναίκες αυτές, 

στις περισσότερες των περιπτώσεων, αντιμετωπίζουν παραπάνω από έναν 

ανασταλτικούς παράγοντες ταυτόχρονα καθιστώντας την εύρεση εργασίας μια 

προσπάθεια ακατόρθωτη σε πολλές περιπτώσεις.  

 Τέλος, μια άλλη παρατήρηση που προέκυψε κατά την ανάλυση των 

συνεντεύξεων είναι ότι υπήρχε απόλυτη συμφωνία πως το φύλο δεν παίζει κανέναν 

ρόλο στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Μάλιστα, για τις ίδιες, όχι μόνο δε 

δυσχεραίνει την κατάσταση, αλλά πιθανώς να επιδρά και θετικά. Η Σ5 αναφέρει: 

«όχι, για τις γυναίκες έχει πιο πολλές δουλειές, πιο πολλές…για τους άνδρες είναι πιο 

δύσκολα» και η Σ3 συμπληρώνει: «κανείς δε θα πάρει για καθαριότητα και για 

μαγείρεμα έναν άνδρα, όχι, γυναίκα θα πάρει».  

 

5.4 Υποστηρικτικές πηγές και εμπόδια στην κοινωνική επανένταξη  

 

5.4.1 Υποστηρικτικές πηγές (δομές – βοήθεια από τρίτους)   

 Η αντιμετώπιση από την κοινωνία, μετά την αποφυλάκιση λειτουργεί 

καταλυτικά στις προσπάθειες επανένταξης. Σε αυτή την κατηγορία υπήρξαν κάποιες 

οι οποίες είπαν πως το γεγονός ότι έχουν φυλακιστεί δεν επηρέασε την αποδοχή από 

τον κοινωνικό τους περίγυρο. Η Σ3, για παράδειγμα, η οποία δούλευε ως καθαρίστρια 

πριν φυλακιστεί, βρήκε μια από τις παλιές της εργοδότριες, της είπε τι συνέβη και 
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εκείνη τη δέχτηκε και πάλι να δουλέψει: «μόνο μια γυναίκα πήρα και είπα αλήθεια 

που είμαι και δε με έχει αφήσει». Παράλληλα, η Σ9 είπε πως έχει  μιλήσει στη 

δασκάλα των παιδιών της για το διάστημα που αυτά δεν πήγαιναν στο σχολείο και 

εκείνη έδειξε να κατανοεί και αποδέχεται αυτό που έχει συμβεί. Η αποδοχή από την 

οικογένεια βοηθούσε σημαντικά αυτές τις γυναίκες να νιώσουν ότι επανεντάσσονται, 

όπως λέει η Σ2: «όταν βγήκα είχα την υποστήριξη της οικογένειάς μου…ήταν πολύ 

σημαντικό». Συναφές με την αποδοχή από τον περίγυρο και είναι και η απουσία 

ντροπής που συνοδεύει αυτές τις γυναίκες. Όσες δηλαδή βίωσαν θετική αντιμετώπιση 

αναφέρουν ότι δεν αισθάνονται ντροπή για αυτό που τις συνέβη και για αυτό και 

μιλάνε άνετα για αυτό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Σ10, η οποία στο 

πλαίσιο ενός προγράμματος στη φυλακή έδωσε συνέντευξη, χωρίς να κρύβει το 

πρόσωπό της:  «εγώ μίλησα στην κάμερα ανφάς, δε γύρισα τις πλάτες μου, ήθελα να το 

πω, ήθελα να βοηθήσω, αυτό παίχτηκε σε όλο τον κόσμο». 

 

 5.4.2 Εμπόδια  

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται ο κοινωνικός αποκλεισμός λόγω στίγματος 

αλλά και η έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης για φορείς και δομές που θα μπορούσαν 

να βοηθήσουν τις αποφυλακισμένες γυναίκες. Οι περισσότερες γυναίκες ανέφεραν 

πως βγαίνοντας από τη φυλακή βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό, λόγω του στίγματος 

της φυλακισμένης. Σύμφωνα με την Σ3: «μέσα στη φυλακή ήμουν και βγήκα και από 

τότε έχω κακό όνομα που ήμουν μέσα» αλλά «ήμουν στη φυλακή και αυτό δε σημαίνει 

ότι είμαι διαφορετικός άνθρωπος από τους άλλους». Ακόμα, η Σ8 λέει πως λόγω της 

φυλάκισής της έχασε τον κοινωνικό της περίγυρο, καθώς δεν μπορούσαν να 

αποδεχτούν πως έχει μπει στη φυλακή. Η Σ10 διέκοψε τις σχέσεις με την κόρη της 

γιατί δεν μπορούσε να κατανοήσει γιατί η μητέρα της έφτασε έως εκεί: «Είχα σχέση 

με την κόρη μου πάρα πολύ καλή αλλά τώρα δεν έχω (…)σου λέει δεν έχεις εσύ τέτοια 

ανάγκη γιατί έφτασες εδώ πέρα…δεν μπορούσε να καταλάβει κάποια πράγματα». Έτσι, 

αποκτούν ένα αίσθημα ντροπής για αυτό που τους συνέβη και αποφεύγουν να μιλάνε 

και να το λένε στον κοινωνικό τους περίγυρο: «έξω έχω φίλους αλλά δεν τους είπα ότι 

έχω πάει φυλακή» (Σ4). 

Το ζήτημα της ενημέρωσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες 

επανένταξης των γυναικών αυτών. Η ενημέρωση εντός της φυλακής για τις 
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υπάρχουσες δομές εκτός, ώστε να απευθυνθούν σε αυτές οι γυναίκες μόλις 

αποφυλακιστούν,  χαρακτηρίστηκε από τις περισσότερες ανύπαρκτη ή στην καλύτερη 

περίπτωση ελλιπής και περιστασιακή: «Όσο ήμουν εγώ δεν είχε κάτι… δε μας 

φωνάζανε όταν ερχόταν κάποιος για εμάς…γιατί σίγουρα κάποιοι ερχόντουσαν…δεν 

μπορεί να ήμασταν ξεχασμένοι από τον θεό» (Σ2), ενώ η Σ8 απευθύνθηκε στον 

«Ονήσιμο» μετά τη σχετική ενημέρωση που έκανε η δομή, όσο αυτή ήταν μέσα στη 

φυλακή. Οι περισσότερες ανέφεραν πως πριν αποφυλακιστούν είχαν στιγμιαία 

ενημέρωση ότι μπορούν να λάβουν το επίδομα του ΟΑΕΔ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει 

λεπτομερής εξήγηση για το τι πρέπει να κάνουν για να το λάβουν: «μου είπαν πριν 

περάσω την πόρτα “κοίτα μήπως μπορείς να πάρεις το επίδομα του ΟΑΕΔ”, αυτό 

ήταν» (Σ2).  

 Βγαίνοντας από τη φυλακή αρκετές γυναίκες χρειάστηκαν τη βοήθεια του 

κοινωνικού τους περίγυρου προκειμένου να απευθυνθούν για στήριξη. Άλλες 

αποφυλακισμένες με τις οποίες έκαναν παρέα ή γνωστοί τους ήταν αυτοί/-ές που τις 

κατεύθυναν στις δομές. Η Σ9 συγκεκριμένα δήλωσε, πως αν δεν υπήρχε η φίλη της 

να της μιλήσει για τη δομή, δε θα μάθαινε ποτέ ότι υπάρχουν φορείς που βοηθούν. 

Κάποιες βρήκαν τις δομές με ατομική πρωτοβουλία, όπως η Σ2, που βρήκε τυχαία τη 

δομή στο διαδίκτυο, ψάχνοντας για βοήθεια, καθώς δεν άντεχε άλλο: «Τυχαία το 

βρήκα, μέσα από το ίντερνετ…γιατί πλέον είχα φτάσει στο αμήν».  
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6. Συμπεράσματα – Συζήτηση 

Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρηθεί μια ανακεφαλαίωση όσων διατυπώθηκαν 

με απώτερο σκοπό την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων της έρευνας. 

Παράλληλα θα γίνει σύνδεση των συμπερασμάτων με τις αντίστοιχες θέσεις που 

διατυπώνονται στη διεθνή βιβλιογραφία. 

 

6.1 Το προφίλ των παραβατικών γυναικών 

Το προφίλ των γυναικών που προκύπτει από την παρούσα έρευνα 

παρουσιάζει τόσο ομοιότητες όσο και διαφορές με το αντίστοιχο στη διεθνή 

βιβλιογραφία και παρουσιάζεται στο σχήμα του παραρτήματος. Αρχικά, οι 

συνεντευξιαζόμενες στην παρούσα έρευνα ανέφεραν στην πλειοψηφία τους πως η 

ζωή τους πριν τη φυλακή ήταν καλή και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ταυτόχρονα 

δήλωσαν πως οι σχέσεις με την οικογένεια και τον περίγυρο ήταν αρκετά καλές. Το 

παραπάνω εύρημα δεν ταυτίζεται με τη διεθνή βιβλιογραφία καθώς, όπως 

αναφέρθηκε και στη βιβλιογραφική επισκόπηση, οι παραβατικές γυναίκες 

παραδοσιακά αντιμετωπίζουν προβλήματα με το οικογενειακό τους περιβάλλον και 

βιώνουν τη θυματοποίηση από νεαρή ηλικία και έτσι είναι πιθανότερο να 

εκδηλώσουν παραβατική συμπεριφορά σύμφωνα και με τους (Bloom, Owen & 

Covington, 2004). 

Επίσης, σχεδόν όλες είπαν πως εργάζονταν πριν φυλακιστούν, κάτι που 

έρχεται σε αντίθεση με τη βιβλιογραφία, καθώς οι γυναίκες παραβατικές, κατά 

κανόνα, δεν εργάζονται την περίοδο πριν φυλακιστούν (Θεοδωροπούλου, 2009). 

Ακόμα, φαίνεται πως με βάση την ηλικία των συνεντευξιαζόμενων, το χρονικό 

διάστημα που πέρασαν στη φυλακή, αλλά και το διάστημα που βρίσκονται εκτός 

έχουν διαπράξει τα αδικήματά τους κατά την ηλικιακή περίοδο 45 - 60 χρονών. 

Ωστόσο, το προφίλ της παραβατικής γυναίκας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη 

Θεοδωροπούλου (2009), την τοποθετεί ηλικιακά μεταξύ 35-39. Το διάστημα που 

κλήθηκαν να εκτίσουν μέσα στη φυλακή χαρακτηρίζεται ως σχετικά μεγάλο, αφού οι 

ποινές τους κυμαίνονταν από 3 – 10 χρόνια σε διάρκεια, κάτι που ταυτίζεται με τα 

διεθνή βιβλιογραφία, σύμφωνα και με τη Θεοδωροπούλου (2009). Η πόλη κατοικίας 

όλων των γυναικών είναι η Αθήνα, είτε εντός, είτε στα προάστια, γεγονός που 

πιθανώς οφείλεται στο ότι από εκεί αντλήθηκε το δείγμα.  
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Οι γυναίκες στην παρούσα έρευνα έχουν στην πλειονότητα τους παιδιά και 

είναι ελεύθερες. Αυτό είναι άλλο ένα στοιχείο που συνάδει με τη βιβλιογραφία, αφού 

σύμφωνα με τους Bloom, Owen και Covington (2004), οι παραβατικές γυναίκες είναι 

ελεύθερες ή χωρισμένες και έχουν ένα τουλάχιστον παιδί. Αναφορικά με τα 

αδικήματα που έχουν διαπράξει, αυτά είναι οικονομικής φύσεως ή σχετιζόμενα με 

ναρκωτικά με μόλις μια να έχει διαπράξει αδίκημα κατά της ζωής. Αυτό ταυτίζεται με 

τη βιβλιογραφία αφού, σύμφωνα με τον Beck (1991), οι παραβατικές γυναίκες 

φυλακίζονται κυρίως για χρήση και διακίνηση ουσιών.  

Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται με μεγαλύτερη συχνότητα τα 

αδικήματα σχετικά με ναρκωτικά, κατά της ιδιοκτησίας, οικονομικά και σπανιότερα 

κατά της ζωής, όποτε υπάρχει κάποια ταύτιση (Bloom, Owen & Covington, 2004· 

Θεοδωροπούλου, 2009). Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη Daly (1992) οι γυναίκες που 

έχουν διαπράξει αδικήματα οικονομικής φύσεως, μια κατηγορία που είναι σχετικά 

καινούρια στη βιβλιογραφία, δεν έχουν συνήθως ιστορικό κακοποίησης ή άσχημου 

παρελθόντος εν γένει. Αυτό μπορεί να αποτελεί και μια εξήγηση του καλού 

παρελθόντος που δήλωσαν πως είχαν στην πλειονότητα τους οι γυναίκες και της 

διάπραξης οικονομικών αδικημάτων που πολλές ανέφεραν. Καμία δεν ανέφερε 

προβλήματα υποτροπής. Το στοιχείο είναι ταυτόσημο με το προφίλ της παραβατικής 

γυναίκας τόσο κατά τους Bloom, Owen και Covington (2004), όσο και κατά τη 

Θεοδωροπούλου (2009). 

Στους στόχους μεγαλύτερη έμφαση δόθηκε από όλες στην εύρεση εργασίας 

δείχνοντας για άλλη μια φορά την πρωταρχική θέση που κατέχει στη λίστα αναγκών 

των γυναικών αυτών. Επίσης, έτσι τονίζεται το γεγονός πως αν και είναι τόσο 

σημαντική ανάγκη παραμένει ακόμα ανικανοποίητη, καθυστερώντας και την 

εκπλήρωση άλλων αναγκών. Συναφής στόχος είναι αυτός της επιμόρφωσης, o οποίος 

λειτουργεί ως το μέσον για ευκολότερη εύρεση εργασίας με καλύτερες προοπτικές. 

Ειδικότερα η επιμόρφωση μέσω στοχευμένων προγραμμάτων πάνω σε χρήσιμους 

τομείς και πάντα σε άμεση σχέση με τον κόσμο της εργασίας κρίνεται απαραίτητη. 

Βέβαια, απαιτείται και η δημιουργία αναλυτικού πλάνου για τέτοιου είδους 

προγράμματα με λεπτομερείς αναλύσεις του κόστους αυτών και εύρεση των 

κονδυλίων αυτών.  
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6.2 Οι ανάγκες των αποφυλακισμένων γυναικών 

 Συνολικά υπάρχει ομοφωνία σε μεγάλο βαθμό σχετικά με τις ανάγκες που 

αναφέρθηκαν. Συνοπτικά υπήρχαν οι ανάγκες: στέγασης, βιοπορισμού,  οικονομικής 

στήριξης, αντιμετώπισης προβλημάτων σωματικής και ψυχικής υγείας, στήριξης από 

οικογένεια και επαναπροσδιορισμού δεσμών με παιδιά, καθώς και στήριξης σε 

νομικά και γραφειοκρατικά ζητήματα. 

Ως η συχνότερα αναφερόμενη ανάγκη στην παρούσα έρευνα αναδείχθηκε 

αυτή της εργασίας. Οι γυναίκες δήλωσαν πως χρειάζονται να δουλέψουν τόσο για 

βιοποριστικούς λόγους όσο και γιατί δεν μπορούν να είναι άπραγες. Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από τους Grella και Greenwell (2007), που μετά από έρευνα 

κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η σημαντικότερη ανάγκη ήταν αυτή της εργασιακής 

απασχόλησης σε ποσοστό 47%. Συναφής ανάγκη με την εργασία ήταν και η πολύ 

συχνά αναφερόμενη ανάγκη για οικονομική στήριξη. Καθώς, δεν καλυπτόταν η 

πρώτη και σημαντικότερη ανάγκη ανέφεραν ιδιαίτερα συχνά οικονομικά 

προβλήματα, με κυριότερα την έλλειψη χρημάτων για να ζήσουν και την αδυναμία 

αποπληρωμής λογαριασμών. Σύμφωνα με τους O’ Brien και Leem (2006), η ανάγκη 

για εργασία και εισοδηματική στήριξη τίθενται ψηλά στη λίστα αναγκών των 

αποφυλακισμένων γυναικών. Μάλιστα όπως λένε οι Mancini κ.ά. (2016) η 

μεγαλύτερη ανησυχία των γυναικών όσο είναι στη φυλακή είναι η εύρεση εργασίας 

και τα οικονομικά ζητήματα που θα προκύψουν αφού αποφυλακιστούν. Αυτό 

αναφέρθηκε και από τα υποκείμενα της παρούσας έρευνας, κάποιες από τις οποίες 

είπαν, μάλιστα, ότι σκέφτηκαν να επιστρέψουν στη φυλακή λόγω αδυναμίας 

εκπλήρωσης των αναγκών τους. Συνοπτικά, το εν λόγω εύρημα βρίσκεται σε 

συμφωνία με τη διεθνή βιβλιογραφία, αφού η οικονομική ανεξαρτησία που 

συνεπάγεται η εργασιακή απασχόληση είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου οι 

παραβατικές γυναίκες να σταθούν στα πόδια τους και η μη πραγματοποίηση της 

οδηγεί σε αυξημένες πιθανότητες υποτροπής, για την εξεύρεση των απαραίτητων 

οικονομικών πόρων (Schram κ.ά., 2006).  

 Επιπρόσθετα, πολύ σημαντική αναδείχθηκε η ανάγκη για ψυχολογική 

υποστήριξη αφού όλες μίλησαν για τις συναντήσεις τους με την ψυχολόγο και πόσο 

καλό τις έκανε. Κάποιες αντιμετώπισαν προβλήματα ψυχολογικής φύσεως λόγω του 

εγκλεισμού τους και είχαν τάσεις αποφυγής του κόσμου ή αυτοκτονίας. Για τον λόγο 

αυτό χρήζουν μέχρι και σήμερα παρακολούθησης. Οι Grella και Greenwell (2007), 
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αναφέρουν ως τη δεύτερη πιο συχνά αναφερόμενη ανάγκη, με ποσοστό 43% αυτή της 

ψυχολογικής και συναισθηματικής υποστήριξης, κάτι που ταυτίζεται με τη 

σπουδαιότητα που απέδωσαν οι γυναίκες και σε αυτήν την έρευνα. Αξίζει ακόμα να 

αναφερθεί πως οι Motiuk και Brown (2005) θεωρούν ότι οι συναισθηματικές ανάγκες 

των παραβατικών γυναικών είναι άμεσα συνδεδεμένες με την επιτυχή ή αποτυχημένη 

επανένταξή τους μετά την αποφυλάκιση, αφού όσες ανέφεραν κάποιες μικρές ή 

σημαντικότερες συναισθηματικές δυσκολίες είχαν περισσότερες πιθανότητες να 

υποτροπιάσουν. 

Η ανάγκη υποστήριξης από την οικογένεια έδειξε να έχει επίσης μεγάλη 

σημασία για τις γυναίκες αυτές. Οι Manciniκ.ά. (2016) αναφέρουν ότι είναι αρκετά 

μεγάλη η ανησυχία των γυναικών αναφορικά με τις οικογενειακές δυσκολίες, ενώ οι 

Grella και Greenwell (2007) τη θέτουν ως την τρίτη σημαντικότερη ανάγκη 

(αναφέρθηκε σε σχετική έρευνα σε ποσοστό 41%), μετά την εργασία και την 

ψυχολογική υποστήριξη. Η ανάγκη αυτή σχετίζεται άμεσα και με τις ανάγκες της 

στέγασης, της οικονομικής στήριξης και άλλες πρακτικές καθημερινές ανάγκες. Το 

να έχουν δίπλα τους την οικογένεια σήμαινε πως θα βοηθούσε όχι μόνο 

συναισθηματικά αλλά και υλικά. Εξάλλου, τα θετικά υποστηρικτικά δίκτυα, ένα από 

τα οποία μπορεί να είναι και η οικογένεια, διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στην 

επιτυχή επανένταξη των γυναικών, ενώ έχουν συνδεθεί με συμπεριφορές που 

προάγουν την ψυχική και σωματική υγεία και διασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα ζωής 

(Rumgay, 2004).  

Η επανένωση και η αποδοχή από τα παιδιά συνδέεται με το παραπάνω ζήτημα 

αφού λειτουργεί ως θετικό υποστηρικτικό δίκτυο. Όσες ανέφεραν καλές σχέσεις και 

υποστήριξη από τα παιδιά ή βρέθηκαν ξανά κοντά τους, αν ήταν μικρότερα, έδειξαν 

με τα λεγόμενα τους να επανεντάσσονται ευκολότερα και καλύτερα. Αυτό το 

επιβεβαιώνουν και οι Bergseth κ.α (2011) και Schram κ.ά.(2006), που εστιάζουν στην 

οικογένεια και τα παιδιά ως ένα από τα σημαντικότερα δίκτυα στήριξης και 

δημιουργίας δεσμών στην προσπάθεια επανένταξης των γυναικών αυτών.  

Μάλιστα, σύμφωνα με τους Kruttschnitt και Gartner (2003), πολλές γυναίκες 

αδυνατούν να επανενωθούν με τα παιδιά τους, αν δεν έχουν καταφέρει να έχουν 

μόνιμη στέγαση, κάτι που ταιριάζει με τα όσα ανέφεραν οι συνεντευξιαζόμενες στην 

παρούσα έρευνα. Στη σημασία της κάλυψης των βιοποριστικών αναγκών σε πρώτο 

στάδιο συμφωνούν και οι O’brien και Leem (2006), θέτοντας στη συνέχεια την 
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ανάγκη εργασίας και οικονομικής στήριξης, μετά την ψυχολογική στήριξη και τέλος 

την ύπαρξη υποστηρικτικών δικτύων. Η ταξινόμηση αυτή αντικατοπτρίζει σε μεγάλο 

βαθμό την ιεραρχία των αναγκών τους, όπως τις διατύπωσαν οι γυναίκες της έρευνας.  

 

6.3 Πώς αντιλαμβάνονται οι αποφυλακισμένες γυναίκες τις υποστηρικτικές πηγές 

και τα εμπόδια στην επαγγελματική τους επανένταξη 

 

Καταρχάς, οι γυναίκες ανέφεραν πως η βοήθεια που λαμβάνουν από τις δομές 

αν και είναι σημαντική, είναι κάπως περιορισμένη και αυτό το αποδίδουν κυρίως 

στην έλλειψη πρόνοιας από το κράτος, οργάνωσης και κατάλληλου πλάνου και 

άλλων παραγόντων όπως η απόσταση και η έλλειψη πόρων. Σύμφωνοι σε μεγάλο 

βαθμό είναι και οι Scroggins και Malley (2010), αφού θεωρούν ότι η απόσταση 

ανάμεσα στις ανάγκες και στις παρεχόμενες υπηρεσίες μπορεί να αποδοθεί σε 

ποικίλους παράγοντες όπως: η περιορισμένη διαθεσιμότητα και χωρητικότητα των  

προγραμμάτων από τις δομές, οι περιορισμοί αναφορικά με τη διάρκεια χρήσης των 

υπηρεσιών και η παροχή προγραμμάτων που βρίσκονται πολύ μακριά από τον τόπο 

στον οποίο κατοικούν οι αποφυλακισμένες γυναίκες . Αναφορικά με το ζήτημα της 

απόστασης των δομών τόσο η Richie (2001), όσο και ο Νικολόπουλος (2005) 

τονίζουν ότι οι δομές πρέπει να οργανώνονται έτσι ώστε να βρίσκονται κοντά σε 

μέρη που ζουν αποφυλακισμένες.  

 Η πιο συχνά παρεχόμενη βοήθεια που είπαν ότι λαμβάνουν είναι τα τρόφιμα 

και αντικείμενα καθημερινής χρήσης, η οικονομική και η ψυχολογική στήριξη. 

Σύμφωνα με τους Scroggins και Malley (2010), οι υπηρεσίες συμβουλευτικής και 

προγράμματα για την αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών είναι από τις πιο συχνά 

παρεχόμενες υπηρεσίες.  

 Αναφορικά με τη στέγαση μόνο 3 δήλωσαν πως είχαν βοήθεια για να βρουν 

κάπου να μείνουν από τη δομή, ενώ για τις υπόλοιπες δεν υπήρχε αντίστοιχη 

πρόβλεψη. Αυτό το επιβεβαιώνουν και τα ευρήματα της έρευνας των Scroggins και 

Malley (2010), αφού όπως γράφουν οι υπηρεσίες στέγασης και μεταφοράς από το ένα 

μέρος στο άλλο παρέχονται από σχετικά λίγα προγράμματα, ενώ οι σχετικές ανάγκες 

είναι πολλαπλάσιες. Μάλιστα, αυτό ταιριάζει και με το γεγονός ότι τα υποκείμενα 

στην έρευνα μας δήλωσαν πως τις έδιναν εισιτήρια για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 
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ή χρήματα, αλλά σε περιστασιακή βάση, που δεν έφτανε για να καλύψει την ανάγκη 

να μετακινηθούν.  

 Πολλές γυναίκες στην παρούσα έρευνα δήλωσαν πως είχαν αρκετή στήριξη 

από τη δομή αναφορικά με ζητήματα νομικά και γραφειοκρατικά. Ειδικότερα, η 

παροχή δικηγόρου ήταν πολύ συχνά αναφερόμενη και έλεγαν πως είναι 

ευχαριστημένες από όσα κάνει για αυτές. Αντίστοιχα για γραφειοκρατικά ζητήματα, 

όπως έκδοση απαραίτητων δικαιολογητικών και προσωποποιημένων εγγράφων, οι 

δομές βοηθούν άμεσα και αποτελεσματικά, σύμφωνα με τις γυναίκες. Τα παραπάνω 

συνάδουν με τα ευρήματα των Scroggins και Malley (2010), οι οποίοι συμπέραναν, 

μετά από εξέταση μιας πληθώρας παρεχόμενων προγραμμάτων στις Η.Π.Α. πως οι 

υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης, όπως αποκαλούνται, είναι διαθέσιμες σε 

ικανοποιητικό βαθμό. Η σύγκριση ανάμεσα στις δύο χώρες είναι δυσανάλογη, 

ωστόσο είναι ένα θετικό δείγμα η ύπαρξη των εν λόγω υπηρεσιών και στην Ελλάδα. 

Στο ζήτημα της εργασίας οι συνεντευξιαζόμενες εν γένει συμφώνησαν πως 

δεν έλαβαν την απαραίτητη βοήθεια προκειμένου να βρουν μια δουλειά. Παράλληλα 

δεν υπήρχαν και διαθέσιμα προγράμματα για απόκτηση δεξιοτήτων ή εκμάθησης 

τέχνης, όπως είπαν. Στο σημείο αυτό τα ευρήματα των Scroggins και Malley (2010) 

λένε πως η βοήθεια για εύρεση εργασίας, μέσω εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής 

κατάρτισης αποτελεί μια από τις πιο συχνά παρεχόμενες υπηρεσίες. Ωστόσο, στην 

παρούσα έρευνα δεν ειπώθηκε κάτι αντίστοιχο, δεδομένο που ίσως καταδεικνύει την 

έλλειψη οργάνωσης και συντονισμού μεταξύ φορέων και κράτους. Η συνεχής και 

διαλεκτική επικοινωνία μεταξύ φορέων και κράτους, προκειμένου να επιτυγχάνονται 

οι στόχοι και να καλύπτονται οι ανάγκες μάλιστα αποτελεί ένα από τα σημεία κλειδιά 

για την επανένταξη των αποφυλακισμένων σύμφωνα με τον Νικολόπουλο (2005). 

Γενικά οι συνεντευξιαζόμενες συμφώνησαν πως οι δομές κάνουν ό,τι μπορούν 

δεδομένων των περιορισμένων πόρων και δυνατοτήτων τους και είναι 

ευχαριστημένες από όσα τους παρέχονται.  Ακόμα, επισημάνθηκε και από τις ίδιες η 

ανάγκη παροχής πόρων στις δομές από το κράτος πρόνοιας, καθώς εκείνες γνωρίζουν 

πώς να τους διαχειριστούν για να καλύψουν τις ανάγκες των ατόμων. Το παραπάνω 

συνάδει με την αρχή που θέτει ο Νικολόπουλος (2005) και αναφέρθηκε στην 

προηγούμενη παράγραφο. Σε κάθε περίπτωση ζωτικό για την επιτυχή αντιμετώπιση 

των αναγκών τους είναι να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι ίδιες οι απόψεις των 
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γυναικών για το ποιες θεωρούν ότι είναι οι ανάγκες τους (Lynch, Fritch&Heath, 

2012).  

 Εκτός όμως από τις δομές οι περισσότερες γυναίκες στάθηκαν στη στήριξη 

και βοήθεια που είχαν από την οικογένεια και τον κοινωνικό περίγυρο. Η στήριξη 

αυτή περιλάμβανε στις περισσότερες των περιπτώσεων στέγαση και οικονομική 

βοήθεια με ποικίλους τρόπους. Βέβαια, ανέφεραν πως η βοήθεια αυτή ήταν μέχρι 

ενός σημείου, καθώς είτε δεν ήθελαν να είναι άλλο βάρος, είτε δεν μπορούσε ο 

εκάστοτε περίγυρος να τους προσφέρει άλλα. Τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα 

συμφωνούν με τα παραπάνω, καθώς σύμφωνα με τη Richie (2001) οι 

αποφυλακισμένες πολύ συχνά στηρίζονται στην οικογένεια και στον άμεσο περίγυρο 

τους, οι οποίοι όμως έχουν περιορισμένες δυνατότητες να βοηθήσουν και για μικρό 

χρονικό διάστημα.  

 Η βοήθεια που έλαβαν από το κράτος αφορούσε την οικονομική στήριξη με 

κάποια επιδόματα, όπως αυτό των αποφυλακισμένων του ΟΑΕΔ ή κάποια άλλα για 

απόρους. Όλες συμφώνησαν πως είτε δυσκολεύτηκαν αρκετά να τα πάρουν είτε τα 

χρήματα ήταν λίγα και για μικρό χρονικό διάστημα. Από έρευνες έχει προκύψει πως 

οι γυναίκες αναφέρουν ότι λαμβάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό επιδόματα κοινωνικής 

πρόνοιας από τους άνδρες (Spjeldnes & Goodkind, 2009). 

Η επαγγελματική επανένταξη εξετάστηκε μέσα από το πρίσμα των 

παρεχόμενων προγραμμάτων εντός και εκτός, αλλά και τις προσπάθειες εύρεσης 

εργασίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις ίδιες. Αναφορικά με τα διαθέσιμα 

προγράμματα εντός φυλακών, αν και οι σχεδόν όλες είπαν πως υπήρχαν 

προγράμματα για την κάλυψη του ελεύθερου χρόνου τους, επίσης συμφώνησαν πως 

ήταν σχεδόν ανύπαρκτα τα προγράμματα για επαγγελματική κατάρτιση ή βοήθεια για 

εύρεση εργασίας, με εξαίρεση το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Για τους Schram κ.ά. 

(2006), είναι σαφές ότι στη φυλακή τέτοιου είδους προγράμματα είναι σπάνια και 

άρα όταν οι γυναίκες αποφυλακίζονται συνεχίζουν να έχουν την ανάγκη 

επιμόρφωσης και απασχόλησης. 

Ταυτόχρονα, η ανυπαρξία οργανωμένων προγραμμάτων κατάρτισης και 

επαγγελματικής εκπαίδευσης έρχεται σε αντίθεση και με το Άρθρο 34 (παρ. 1) του 

Σωφρονιστικού Κώδικα σύμφωνα με τον οποίο: Όλοι/-ες οι κρατούμενοι/-ες έχουν 

δικαίωμα στην εντός του καταστήματος εν γένει μόρφωση, άθληση, συμμετοχή σε 
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πολιτιστικές δραστηριότητες και δημιουργική απασχόληση. Η ενασχόληση των 

κρατουμένων με τις παραπάνω δραστηριότητες, η συμμετοχή και η συνεργασία τους σε 

σχετικά προγράμματα -και ιδίως σε εκείνα της επαγγελματικής κατάρτισης και 

εκπαίδευσης- συνεκτιμάται θετικά για τη χορήγηση ευεργετικών μέτρων (Νόμος 

2776/1999). 

Στο παραπάνω άρθρο γίνεται σαφής αναφορά σε διαθέσιμα προγράμματα 

εκπαιδευτικής κατάρτισης, τα οποία όμως σύμφωνα με τις αποφυλακισμένες δεν 

υπάρχουν. Τονίζεται και πάλι πως εξαίρεση αποτελεί το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, 

από το οποίο μπορούν να λάβουν απολυτήριο, κάτι που έκαναν και αρκετές εκ των 

συνεντευξιαζόμενων, κάτι το οποίο έρχεται σε συμφωνία με το Άρθρο 35 

(παρ.1,6,7,8) του Σωφρονιστικού Κώδικα όπου: Η εκπαίδευση των κρατουμένων 

αποβλέπει στην απόκτηση ή συμπλήρωση εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, καθώς και 

στην επαγγελματική κατάρτισή τους. Όσοι/-ες έχουν συμπληρώσει την πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές στη δευτεροβάθμια ή στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση με εκπαιδευτικές άδειες. (…) Σε περίπτωση επιτυχούς αποπεράτωσης 

ολοκληρωμένου κύκλου σπουδών, τρίμηνης τουλάχιστον διάρκειας, η κρατούμενη 

δικαιούται να τύχει ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής (Νόμος 2776/1999). 

Οι Schram κ.ά. (2006), μετά από έρευνα που διεξήγαν στις Η.Π.Α., 

σημειώνουν πως αφού στη φυλακή είναι σπάνια τέτοιου είδους προγράμματα, άρα 

όταν οι γυναίκες αποφυλακίζονται συνεχίζουν να έχουν την ανάγκη επιμόρφωσης και 

απασχόλησης.  Ωστόσο, όταν αποφυλακίζονται και όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν 

υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης και 

επαγγελματικής επανένταξης, καθώς δεν υπάρχουν, σύμφωνα με όσα είπαν οι 

γυναίκες. Οι Spjeldnes και Goodkind (2009), σε μια προσπάθεια συνόψισης της 

κατάστασης αναφέρουν πως η έλλειψη επιμόρφωσης και επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, τόσο μέσα στις φυλακές όσο και μετά την αποφυλάκιση είναι ένας 

καθοριστικός παράγοντας που συμβάλλει στην αποτυχία επαγγελματικής 

επανένταξης. 

Έτσι, οι γυναίκες μίλησαν για ατομικές πρωτοβουλίες που πήραν, 

προκειμένου να εργαστούν, καθώς δεν είχαν την απαραίτητη βοήθεια ούτε από δομές, 

ούτε από το κράτος. Αυτό επέφερε σε μερικές περιπτώσεις κάποια προσωρινή 

απασχόληση, ωστόσο εν γένει δεν κατάφεραν να βρουν δουλειά. Την αδυναμία αυτή 

την απέδωσαν σε κάποιους παράγοντες με τους συχνότερα αναφερόμενους να είναι 
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το στίγμα της αποφυλακισμένης, η ηλικία, τα προβλήματα υγείας και η έλλειψη 

μόρφωσης. Με το εύρημα αυτό συμφωνούν και οι Spjeldnes και Goodkind (2009), 

αφού αναφέρουν πως η στάση των εργοδοτών είναι αρνητική, θεωρώντας ότι οι 

παραβατικές γυναίκες δεν έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες, ούτε την κατάλληλη 

εκπαίδευση για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της εκάστοτε εργασίας. 

Επιπρόσθετα, σημειώνεται πως, ακόμα και αν οι γυναίκες αυτές αποκτήσουν, μετά 

από εκπαίδευση, τις απαραίτητες δεξιότητες και προσόντα και πάλι θα βιώνουν τον 

αποκλεισμό, λόγω του στίγματος που τις συνοδεύει (O’Brien, 2001b). H Petersilia 

(2003), αναφέρει συνοπτικά τα εμπόδια που συντελούν στην αδυναμία εύρεσης 

εργασίας για τις γυναίκες αυτές και τα οποία είναι, μεταξύ άλλων, το χαμηλό 

μορφωτικό επίπεδο, τα προβλήματα υγείας (σωματικής και ψυχικής) αλλά και το 

στίγμα της έκτισης ποινής. 

Συνοψίζοντας θα μπορούσε να λεχθεί πως η επαγγελματική επανένταξη των 

γυναικών, είναι μια διαδικασία χρονοβόρα, δύσκολη, με πολλά εμπόδια και χωρίς την 

κατάλληλη βοήθεια, κατάρτιση και προώθηση από φορείς και κράτος. Μάλιστα, στις 

περιπτώσεις που καταφέρνουν να βρουν δουλειά, αυτές είναι χαμηλού κύρους και 

χωρίς να αναφέρουν, κατά κανόνα, ότι έχουν φυλακιστεί. Για το πρόβλημα αυτό οι 

Dodge και Pogrebin (2001) αναφέρουν πως οι αρνητικές ταμπέλες σε συνδυασμό με 

την έλλειψη απαραίτητης μόρφωσης για τη διεκδίκηση θέσεων εργασίας έχει ως 

αποτέλεσμα για τις παραβατικές γυναίκες λιγότερες ευκαιρίες για εργασιακή 

απασχόληση (Dodge & Pogrebin, 2001). Έτσι, η επαγγελματική επανένταξη δεν 

επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό, παρά μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις και ύστερα 

από συγκυριακά γεγονότα και με περιστασιακή βοήθεια.  

 

6.4 Πως αντιλαμβάνονται οι αποφυλακισμένες γυναίκες τις υποστηρικτικές πηγές 

και τα εμπόδια στην επαγγελματική τους επανένταξη 

 

 Σχετικά με το ζήτημα της αντιμετώπισης από την κοινωνία οι απόψεις των 

συνεντευξιαζόμενων φαίνεται πως μοιράστηκαν ανάμεσα στην απόρριψη και στην 

αποδοχή. Όσες μίλησαν για την απόρριψη έδωσαν έμφαση στο στίγμα που οδηγεί 

στον κοινωνικό αποκλεισμό και ήταν αρκετά απόλυτες σε αυτό. Η κοινωνία και το 

άμεσο περιβάλλον τους δεν μπόρεσε να τις αποδεχτεί μετά την αποφυλάκιση και είτε 
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τις απέρριψε μέσω της εργασίας, είτε διέκοψε τις σχέσεις στην περίπτωση της 

οικογένειας. Αυτό τις οδήγησε να νιώθουν ντροπή για ό,τι τις συνέβη, αφού 

αναγκάζονται να αποδεικνύουν συνεχώς, σε όσους ξέρουν το μητρώο τους, ότι είναι 

σωστές και αξίζουν (Dodge & Pogrebin, 2001). Ειδικά αν αναλογιστεί κανείς, πως οι 

γυναίκες προσδίδουν μεγάλη βαρύτητα στις σχέσεις με τους γύρω τους 

(Steffensmeier & Allan, 1996), ενώ οι ισχυρές σχέσεις με άλλα άτομα τις βοηθούν να 

διατηρήσουν την πειθαρχία τους, είναι λογικό πως όσες δεν έχουν τέτοιους δεσμούς 

και την αποδοχή του περίγυρού τους είναι πιο πιθανό να υποτροπιάσουν (Cobbina, 

2010). 

 Αντίστοιχα όσες μίλησαν για αποδοχή, και απουσία στίγματος το συνέδεσαν 

κατά κύριο λόγο με την αποδοχή από την οικογένεια και τον κοινωνικό τους 

περίγυρο. Το παραπάνω μοιάζει λογικό, αφού και έρευνες έχουν δείξει, ότι οι θετικές 

σχέσεις με συνομήλικους/-ες, την οικογένεια, τα παιδιά και το οικείο περιβάλλον 

γενικότερα συμβάλλουν στην επιτυχή ενσωμάτωση τους (Sydney, 2005). Για τους 

Visher και Travis (2003), το αίσθημα της αποδοχής από την οικογένεια αποτελεί τον 

βασικότερο παράγοντα που συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην επιτυχή επαγγελματική 

και κοινωνική επανένταξη. Παράλληλα, σύμφωνα με τους Laub και Sampson (2003), 

η θεωρία των κοινωνικών δεσμών (social bond theory) αναφέρει πως οι δεσμοί με τα 

άτομα αλλά και τους φορείς μπορούν να δράσουν ανασταλτικά στην πιθανή 

υποτροπή.  

Η ενημέρωση, όσο βρίσκονταν στη φυλακή, για το που να απευθυνθούν μετά 

την αποφυλάκισή τους χαρακτηρίστηκε, συνολικά, ανεπαρκής έως ανύπαρκτη. Αυτό 

είναι ένα σημαντικό πρόβλημα καθώς η προετοιμασία και ενημέρωση πριν την 

αποφυλάκιση αποτελεί ζωτικό στοιχείο της επιτυχούς ενσωμάτωσης (LaVigne, 

Davies, Palmer & Halberstadt, 2008). Ταυτόχρονα ενδεικτικό της σημασίας της 

ενημέρωσης και του προγραμματισμού είναι η δήλωση των γυναικών σε έρευνα των 

Praetorius, Terry και Burse (2017) πως ο προγραμματισμός όσο ήταν φυλακή τους 

«άλλαξε τη ζωή» (σελ. 247).  Η Richie (2001) συμπληρώνει πως πρέπει και οι ίδιοι οι 

φορείς να εργάζονται με τις παραβατικές γυναίκες πριν την αποφυλάκιση για την 

ομαλότερη ενσωμάτωσή τους αργότερα.  

Εφόσον δεν είχαν την κατάλληλη ενημέρωση πριν αποφυλακιστούν εύλογο 

είναι πως δεν θα μπορούσαν να εντοπίσουν μόνες τους τις δομές βγαίνοντας. Η 

πλειονότητα έμαθε για αυτές μέσω γνωστών ή ακόμα και τυχαία, καταδεικνύοντας 
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για άλλη μια φορά την έλλειψη οργανωμένου πλάνου. Ωστόσο, και πάλι, φαίνεται η 

σημασία των υποστηρικτικών δικτύων, του άμεσου περίγυρού τους, στην προκειμένη 

περίπτωση, χάρη στον οποίο εντόπισαν τις δομές και πήγαν σε αυτές. Οι ομάδες 

συνομηλίκων μάλιστα λειτουργούν ως ένα θετικό ερέθισμα που βοηθάει στην αλλαγή 

προς το καλύτερο, ενώ ο κοινωνικός περίγυρος εν γένει μπορεί να συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων (Rumgay, 2004). Αυτό φάνηκε εδώ από την 

ώθηση που έδωσαν στις αποφυλακισμένες να επισκεφτούν τις δομές για να 

βοηθηθούν τα εν λόγω άτομα.  

Συνοψίζοντας, η κοινωνική επανένταξη πραγματοποιείται και αυτή μετ’ 

εμποδίων, ενώ βαρύνουσα σημασία έχουν τα υποστηρικτικά δίκτυα αλλά και η 

έγκαιρη και σφαιρική ενημέρωση. Στα θετικά είναι η ύπαρξη υποστηρικτικών 

δικτύων, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ενώ στα αρνητικά συγκαταλέγεται η 

ανυπαρξία ενημέρωσης και οργάνωσης πλάνου για τις γυναίκες αυτές. 
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7. Περιορισμοί – Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

Λαμβάνοντας υπόψη πως το θέμα που εξετάστηκε στην παρούσα εργασία δεν 

έχει μελετηθεί, ακόμα, αρκετά στην Ελλάδα, γίνεται αντιληπτό ότι η διαθέσιμη  

ελληνική βιβλιογραφία ήταν περιορισμένη. Παράλληλα, δεδομένου ότι ο πληθυσμός 

– στόχος είναι μικρός, η εύρεση των γυναικών έγινε ακόμη πιο δύσκολη, είτε λόγω 

απροθυμίας συνεργασίας των διάφορων δομών είτε λόγω αδυναμίας πρόσβασης στο 

συγκεκριμένο δείγμα, καθώς οι διαθέσιμοι φορείς δεν είχαν καθόλου 

αποφυλακισμένες γυναίκες την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας.  Τελικώς, και μετά 

από πολλούς μήνες εντοπίστηκε η δομή του Ονήσιμου, η οποία και δέχτηκε την 

ερευνήτρια, ώστε να διεξάγει τις συνεντεύξεις. Βέβαια, η συγκεκριμένη δομή 

βρίσκεται στην Αθήνα και για αυτό χρειάστηκε η ερευνήτρια να ταξιδέψει από τη 

Θεσσαλονίκη για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων. Έτσι, ο διαθέσιμος χρόνος για τις 

συνεντεύξεις ήταν περιορισμένος, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανίστηκαν οι 

συνεντευξιαζόμενες την ημερομηνία που είχε προγραμματιστεί, λόγω οικονομικών 

δυσκολιών που δεν τις επέτρεπαν να μετακινηθούν. Ταυτόχρονα, όπως και σε κάθε 

ποιοτική έρευνα, δεν υπάρχει πρόθεση γενίκευσης των αποτελεσμάτων, αν και 

φάνηκε ότι ταυτίζονται, εν γένει, με τη διεθνή βιβλιογραφία.  

Καθώς η έρευνα εστίασε στις προσωπικές αντιλήψεις των αποφυλακισμένων 

σε μια επόμενη έρευνα θα μπορούσαν να ερωτηθούν οι απόψεις των εργαζόμενων 

στους φορείς για το που πρέπει να δοθεί έμφαση. Ακόμα, θα μπορούσε να γίνει μια 

σύγκριση ανάμεσα στις απόψεις των εργαζόμενων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και 

στο πως τις εκλαμβάνουν οι ίδιες οι αποφυλακισμένες. Παράλληλα, ένα εγχείρημα θα 

ήταν η οργάνωση ενός λεπτομερούς πλάνου, με βάση τα ελληνικά δεδομένα, που θα 

ξεκινάει από το διάστημα που η γυναίκα βρίσκεται στη φυλακή, έχοντας ως βάση τις 

προσωπικές της ανάγκες, θα συνεχίζει μετά και θα διαρκεί για όσο το χρειάζεται, 

καθοδηγώντας την. Το πλάνο αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί πιλοτικά ώστε να 

βγουν κάποια αρχικά συμπεράσματα για την αποδοτικότητά του και να ξεκινήσει μια 

περίοδος, όπου οι αποφυλακισμένες γυναίκες θα έχουν συντονισμένη και σφαιρική 

καθοδήγηση στην προσπάθεια επανένταξής τους.  
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Επίλογος  

 

Συνοψίζοντας, αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι αποφυλακισμένες γυναίκες 

δέχτηκαν να μιλήσουν και να εκφράσουν τα όσα έχουν βιώσει. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

αναδεικνύονται οι ανάγκες που χρήζουν μεγάλης προσοχής στην κάλυψη τους, οι 

οποίες είναι αυτές της εργασίας αλλά και της ύπαρξης προγραμμάτων κατάρτισης για 

την απόκτηση προσόντων. Επιπρόσθετα, έτσι γίνονται ευρύτερα γνωστές και οι 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη διαδικασία τους να επανενταχθούν κοινωνικά και 

επαγγελματικά. Τα παραπάνω μπορεί να βοηθήσουν, ώστε να αντιμετωπίζονται πιο 

αποτελεσματικά και γρηγορότερα οι δυσκολίες αυτές μελλοντικά και ίσως να 

αναπτυχθούν και προληπτικές πολιτικές. Σε κάθε περίπτωση ελπίζω η έρευνα αυτή 

αλλά και η εργασία στο σύνολό της να συμβάλλει στην μεγαλύτερη διάδοση του 

ζητήματος αυτού στην Ελλάδα και στη βελτίωση της κατάστασης των γυναικών 

αυτών, έστω και στο ελάχιστο.  

Τέλος, ολοκληρώνοντας την εργασία αυτή κλείνει ένας κύκλος που 

συνοδεύεται από ανάμεικτα συναισθήματα. Υπάρχουν συναισθήματα χαράς για όλα 

όσα βίωσα κατά τη διάρκεια του ενάμιση αυτού χρόνου και για την ευκαιρία να 

γνωρίσω και να μιλήσω με τις γυναίκες αυτές. Ταυτόχρονα, η εμπειρία και η γνώσεις 

που αποκόμισα από όλη αυτή τη διαδικασία θα με συνοδεύουν από εδώ και πέρα και 

θα αποτελέσουν τα εφόδια μου. Ωστόσο, υπάρχουν και συναισθήματα λύπης, καθώς 

τελειώνει εδώ αυτό το ταξίδι και θα μου λείψει όλη αυτή η δημιουργική περίοδος. 
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Πίνακας: Δημογραφικά στοιχεία 

 

 

 

 

 

 Ηλικία Οικογενειακή 

Κατάσταση 
Μορφωτικό επίπεδο Εργασιακή 

κατάσταση 

Λόγος 

φυλάκισης 

Σ1 55 Διαζευγμένη / 2 παιδιά Απολυτήριο γυμνασίου Άνεργη – 

σύντομα θα 
εργάζεται 

Οικονομικά - 

Χρέη 

Σ2 31 Διαζευγμένη / έγκυος Απολυτήριο δημοτικού Άνεργη  Οικονομικά  

Σ3 61 Διαζευγμένη/ Συζεί/ 1 

παιδί 

Απολυτήριο δημοτικού Άνεργη – 

δούλεψε για λίγο 
 

Ναρκωτικά –

Σύσταση 
συμμορίας 

Σ4 58 Ανύπαντρη / 1 παιδί 

(πέθανε) – 1 εγγόνι 

Αναλφάβητη Άνεργη  Ναρκωτικά   

Σ5 59 Διαζευγμένη / 2 παιδιά Απολυτήριο λυκείου  Άνεργη –  

δούλεψε για λίγο 

Ναρκωτικά – 

συγκάλυψη 

Σ6 68 Διαζευγμένη / 1 παιδί 
υιοθετημένο 

Απολυτήριο λυκείου Άνεργη  Οικονομικά – 
υπεξαίρεση  

Σ7 64 Σε διάσταση/ 3 παιδιά Απόφοιτη τεχνικής 

σχολής 

Άνεργη  Οικονομικά -  

Παραχάραξη 

Σ8 71 Διαζευγμένη / 1 παιδί Απόφοιτη λυκείου Άνεργη  
 

Ηθική 
αυτουργία σε 

μητροκτονία 

Σ9 28 Συζεί / 3 παιδιά Αναλφάβητη Άνεργη  Ναρκωτικά – 
Διακίνηση 

Σ10 68 Διαζευγμένη /  1 παιδί Απόφοιτη λυκείου Άνεργη – 

σύντομα θα 

εργάζεται 

Οικονομικά – 

Χρέη 

Σ11 35 Αρραβωνιασμένη/ 

κανένα παιδί  

Απόφοιτη νοσηλευτικής Άνεργη – 

δούλεψε για λίγο  

Ναρκωτικά – 

Διακίνηση 

Σ12 38 Διαζευγμένη/ 1 

ανήλικο παιδί  

Απόφοιτη δημοτικού Άνεργη – 

δούλεψε 

περιστασιακά 

Ναρκωτικά – 

Διακίνηση 
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Οδηγός συνέντευξης  

 

Εισαγωγικές  

- Θα θέλατε να μας περιγράψετε τη ζωή σας πριν από τη φυλακή; (εργαζόσασταν;) 

- Για πόσο χρονικό διάστημα μείνατε φυλακισμένη; 

- Πόσο καιρό βρίσκεστε εκτός φυλακής; 

 

Ανάγκες 

- Όταν αποφυλακιστήκατε ποιες ήταν οι βασικές σας ανάγκες; 

- Πού απευθυνθήκατε προκείμενου να καλύψετε αυτές τις ανάγκες και με ποιον 

τρόπο καλύφθηκαν; (Έχετε απευθυνθεί αλλού;)  

 

Επαγγελματική επανένταξη 

- Αναφορικά με την εύρεση εργασίας λάβατε κάποια βοήθεια ή προετοιμασία στις 

δομές που απευθυνθήκατε; Πώς σας βοηθούν; 

- Εργάζεστε; Αν ναι, σε τι απασχολείστε; (τι σας βοήθησε στην εύρεση εργασίας;) 

 Αν όχι, ποιες δυσκολίες συναντάτε; 

- Θεωρείτε ότι έχει επηρεάσει το γεγονός ότι είστε γυναίκα; 

- Μέσα στη φυλακή είχατε κάποια βοήθεια σχετικά με την επαγγελματική σας 

αποκατάσταση όταν θα βγαίνατε; (Παρακολουθήσατε κάποιο πρόγραμμα;) 

 

Κοινωνική επανένταξη 

- Πώς ήταν οι σχέσεις με τις συγκρατούμενές σας; 

- Είχατε κάποια ενημέρωση για τις δομές πριν αποφυλακιστείτε ή μετά; 

- Ποια ήταν η αντιμετώπιση από τον περίγυρό σας όταν αποφυλακιστήκατε; 

- Νιώθετε ότι έχετε καταφέρει να προσαρμοστείτε ξανά; 

 

Κλείσιμο 

- Θα θέλατε να μου πείτε ένα θετικό και ένα αρνητικό που αποκομίσατε από όσο 

βρισκόσασταν στη φυλακή; 

- Ποιος/ ποιοι είναι οι στόχοι σας για το μέλλον; 

- Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο;  
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Φόρμα συναίνεσης συμμετοχής 

 

Δήλωση συναίνεσης για συμμετοχή σε έρευνα 

Ονομάζομαι Πασχαλίδου Ευφροσύνη και είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

στο ΠΜΣ Διά Βίου Μάθησης και Ειδικής Αγωγής του Τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. 

Αυτό το διάστημα εκπονώ τη διπλωματική εργασία μου με θέμα: 

«Αποφυλακισμένες γυναίκες: Το προφίλ και οι ανάγκες τους για 

επαγγελματική και κοινωνική επανένταξη». 

Υπεύθυνη επιβλέπουσα της εργασίας μου είναι η Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού κ. Ιωάννα Παπαβασιλείου. Στοιχεία επικοινωνίας: 

2310891524 και ipapav@uom.edu.gr. 

Εφόσον συμφωνείτε να συμμετάσχετε στην έρευνα, παρακαλούμε να 

υπογράψετε την ακόλουθη δήλωση. Όλες οι απαντήσεις θα είναι 

απολύτως εμπιστευτικές, θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες της 

συγκεκριμένης έρευνας και δε θα δημοσιοποιηθούν αλλού χωρίς την 

έγγραφη συγκατάθεσή σας. Σε κάθε περίπτωση, θα τηρηθεί αυστηρά η 

ανωνυμία των συμμετεχόντων. 

 

 

Υπεύθυνη Δήλωση 

 

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ................................................. δηλώνω 

ότι συμφωνώ να συμμετάσχω στην έρευνα της κ. Πασχαλίδου 

Ευφροσύνης 

 

(πόλη),….../….../....... 

 

 

 

 

(Υπογραφή) 

mailto:ipapav@uom.edu.gr
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Προφίλ παραβατικών γυναικών 
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Δενδροδιάγραμμα 2: Υποστηρικτικές πηγές και εμπόδια στην Επαγγελματική 

Επανένταξη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 

Δενδροδιάγραμμα 3:Υποστηρικτικές πηγές και εμπόδια στην Κοινωνική Επανένταξη 

 

 


	Υπεύθυνη καθηγήτρια: Παπαβασιλείου Ιωάννα
	Σταμπουλής Μιλτιάδης     Θεσσαλονίκη,2019

