
«Πληγή» για την ελληνική κοινωνία 
η νεανική παραβατικότητα 
 
 Το «κλειδί» στην πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας εντόπισε και 
προσδιόρισε επαρκώς ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Χρήστος Αγραπίδης κατά την 
ομιλία του σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου στο μέγαρο του 
Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς. 
 
 Την ημερίδα με θέμα «Πρόληψη Νεανικής Παραβατικότητας» διοργάνωσαν 
το Ινστιτούτο Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής», ο Σύνδεσμος Αποφοίτων 
της Ιωνιδείου Σχολής και το Συμβούλιο Πρόληψης Εγκληματικότητας Πειραιά, ενώ 
εξετάστηκε πολυπλεύρως το ζήτημα που απασχολεί αναμφισβήτητα και την ελληνική 
κοινωνία. 
 

«Να κρατήσουμε τις πόλεις μας ανθρώπινες». 
 
 Όπως επισήμανε ο κ. Αγραπίδης, τα τελευταία χρόνια υπάρχει βελτίωση στη 
χώρα μας σε όλους σχεδόν τους δείκτες που αφορούν την εγκληματικότητα. 
 «Η εγκληματικότητα στην πόλη μας είναι πολύ μικρότερη από τα άλλα λιμάνια 
της Ευρωπαïκής Ένωσης και των άλλων ανεπτυγμένων χωρών παρά τα υψηλά νούμερα 
που υπάρχουν και εδώ στους μετανάστες και παρά τον υψηλό αριθμό επισκεπτών που 
διακινούνται από το λιμάνι. 
 Σε αυτή την καλή εικόνα πιστεύω ότι παίζει ρόλο η ποιότητα της αστυνόμευσης, 
όμως τον κύριο ρόλο παίζει το γεγονός ότι οι πόλεις στην Ελλάδα και κατ’επέκταση ο 
Πειραιάς διατηρούν ακόμη τον ανθρώπινο χαρακτήρα τους, την αίσθηση της γειτονιάς, 
τη συνεκτικότητα της οικογένειας», σχολίασε ο κ. Αγραπίδης, ο οποίος προσδιόρισε το 
«κλειδί» στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στον 21ο

 αιώνα: να κρατήσουμε τις 
πόλεις μας ανθρώπινες και το θεσμό της οικογένειας ισχυρό. Απέδωσε δε, σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη υποδομής και θεσμών σε θέματα πολιτισμού και αθλητισμού, οι 
οποίοι θα ισχυροποιήσουν τις άμυνές της ενάντια σε κάθε μορφή νεανικής 
παραβατικότητας. 
 

«Προτεραιότητα ο πολιτισμός». 
 
 Τέλος, ο κ. Αγραπίδης σημείωσε ότι προς αυτή την κατεύθυνση, στον Πειραιά 
ο πολιτισμός αποτελεί προτεραιότητα. (Μουσικό Κέντρο, Φιλαρμονική Ορχήστρα, 
υπερσύγχρονη βιβλιοθήκη, Βεάκειο, Δημοτικό Θέατρο, αναβαθμισμένος θεσμός 
Συμβουλίου Πρόληψης Εγκληματικότητας, αναβάθμιση Δημοτικής Αστυνομίας). 
 Καυστικός ήταν στην ομιλία του και ο κ. Γιώργος Δαβάκης, Αντιδήμαρχος 
και Πρόεδρος του Συμβουλίου Πρόληψης Εγκληματικότητας Πειραιά. Αναλυτικά 
επεσήμανε: 

 

Λανθασμένες τακτικές 
 

 

 «Το Ινστιτούτο με τα μετεκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει και τις 
παρεμβάσεις του στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας μας, συμβάλλει ουσιαστικά 



στην πρόοδο του τόπου. Αυτή η συμβολή γίνεται ακόμη πιο απαραίτητη επειδή η εικόνα 
των τεσσάρων (4) Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων Ανηλίκων που λειτουργούν στη χώρα 
μας, με τις άσχημες κτιριακές υποδομές και την ανεπάρκεια του προσωπικού τους, 
αδυνατούν να προσφέρουν ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης στους 469 έγκλειστους 
ανηλίκους. 
 Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει χώρος για τη στέγαση ανήλικων κοριτσιών 
κι έτσι αναγκαστικά στεγάζονται 20 ανήλικες στην Πτέρυγα των γυναικείων φυλακών 
Κορυδαλλού. 
 Η ανυπαρξία στήριξης διαπαιδαγώγησης και επαγγελματικού προσανατολισμού 
στα σωφρονιστικά ιδρύματα, οδηγούν στο στιγματισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό 
των ανηλίκων, με άμεσο αποτέλεσμα την ανακύκλωση της νεανικής παραβατικότητας 
και την εγκληματική δραστηριότητα μετά την ενηλικίωση. 
 Η πρακτική του εγκλεισμού και της τιμωρίας με τον τρόπο που γνωρίζουμε 
μέχρι σήμερα τίθεται υπό αμφισβήτηση από πολλούς. 
 Η ανάγνωση των κοινωνικών αιτιών αυτού του φαινομένου, η φροντίδα για το 
παιδί και τον έφηβο με πρόληψη και όχι καταστολή, με παραδοχή της ιδιαιτερότητας, με 
αποδοχή της νεανικής πολύπλευρης δραστηριότητας είναι προσεγγίσεις που πιστεύουμε 
ότι θα φέρουν θετικά αποτελέσματα (…) 
 

 

Ανάγκη διαλόγου 
 

 

 Επιβάλλεται να ξεκινήσει διάλογος για την τροποποίηση του Δικαίου των 
Ανηλίκων, προκειμένου να αποποινικοποιηθούν μορφές της συμπεριφοράς των νέων 
που δεν προκαλούν βλάβη στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και σε τρίτους. 
 Το πρόσφατα διορισμένο από τον Δήμαρχο Πειραιά κ. Χρ. Αγραπίδη, 
Συμβούλιο Πρόληψης Εγκληματικότητας Πειραιά, έρχεται να καλύψει τις ανάγκες της 
ευαισθητοποίησης της Κοινωνίας και των εμπλεκόμενων Φορέων ως προς τις 
συνθήκες της νεανικής παραβατικότητας. 
 

 

Κέντρο Αντιμετώπισης Νεανικής Παραβατικότητας 
 

 

 Βασικός μας στόχος είναι η δημιουργία Κέντρου Αντιμετώπισης Νεανικής 
Παραβατικότητας. Η στελέχωσή του θα είναι σε εθελοντική βάση και θα πλαισιώνεται 
από ανάλογο επιστημονικό προσωπικό (γιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικού λειτουργούς 
κ.λ.π.). 
 Η γνώση καταστάσεων, η εύκολη προσέγγιση και η ευελιξία του Συμβουλίου 
μπορούν να διαδραματίσουν έναν σπουδαίο ρόλο. 
 Οι κυριότερες υπηρεσίες που θα παρέχονται από το Κέντρο είναι: 

- Η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση της Κοινωνίας. 
- Η ψυχοσυναισθηματική στήριξη του ατόμου με σκοπό να αποκτήσει το αίσθημα 

της αυτοεκτίμησης και την εμπιστοσύνη στον εαυτό του. 
- Η καταγραφή και εκτίμηση των περιστατικών της νεανικής παραβατικότητας. 
- Η συμβουλευτική ατόμου και οικογένειας, ώστε να αποδεχτούν και να 

συνεργαστούν με το Κέντρο για την αντιμετώπιση – εκπαίδευση και 
τροποποίηση συμπεριφοράς. 



- Η αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου – η διερεύνηση και ο εντοπισμός ικανοτήτων 
και δεξιοτήτων, με σκοπό να στρέφεται το άτομο σε υγιείς ασχολίες 
προσπαθώντας έτσι να αποτρέψουμε τις διαταραχές συμπεριφοράς που οδηγούν 
σε αποκλίνουσες συμπεριφορές. 

- Η συνεργασία με άλλους φορείς εσωτερικού – εξωτερικού για ανταλλαγή και 
διάδοση πληροφοριών. 

- Η ενημέρωση και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, με σκοπό την καλύτερη 
αντιμετώπιση των παιδιών με αποκλίνουσα συμπεριφορά και των προβλημάτων 
τους. 
Η πλέον κατάλληλη λύση είναι η δημιουργία του παραπάνω Κέντρου μέσα από 
το οποίο ο γονιός, ο δάσκαλος, ο ειδικός και πάνω από όλα το ίδιο το παιδί, θα 
βρίσκουν καταφύγιο και συγκεκριμένες πρακτικές στα αμέτρητα προβλήματα 
που περικλείει η απόκλιση». 
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