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H υποτροπή αποτελεί ένα βασικό μέτρο για την αξιολόγηση της επιτυχίας ή
αποτυχίας κάθε μέτρου της επίσημης κοινωνικής αντίδρασης απέναντι στο έγκλημα. Η
μελέτη των παραγόντων που σχετίζονται με την υποτροπή αποκτά βαρύνουσα σημασία
τόσο για την ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών πρόληψης όσο και για το σχεδιασμό
κατάλληλων στρατηγικών και δράσεων για την κοινωνική επανένταξη των
αποφυλακισμένων. Η διερεύνηση και η βαθιά κατανόηση των ως άνω παραγόντων
συγκαταλέγονται στις κύριες επιδιώξεις του ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ».
Στο πλαίσιο αυτό, το ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» διεξήγαγε την έρευνα με θέμα: «Το
φαινόμενο της υποτροπής αποφυλακισμένων στην Ελλάδα: Εμπειρικά δεδομένα και
κατευθύνσεις για την αντεγκληματική πολιτική και την κοινωνική επανένταξη», υπό την
επιστημονική ευθύνη της Καθηγήτριας Χρ. Ζαραφωνίτου Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου. Βασική στόχευση του ερευνητικού προγράμματος υπήρξε η ποσοτική και
ποιοτική διερεύνηση του φαινομένου της υποτροπής στη χώρα μας υπό το πρίσμα της
διεθνούς ερευνητικής εμπειρίας, ενώ το ερευνητικό αντικείμενο κατηγοριοποιήθηκε
αντίστοιχα και υλοποιήθηκε σε δύο χρονικές φάσεις.
Κατά την πρώτη φάση του έργου (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2017) μελετήθηκαν τα
σχετικά εννοιολογικά ζητήματα με βάση την εθνική νομοθεσία και τη διεθνή βιβλιογραφία
καθώς επίσης οι μεθοδολογικοί περιορισμοί των σχετικών εμπειρικών ερευνών.
Επιπρόσθετα, στο ίδιο πλαίσιο μελετήθηκαν οι παράγοντες που συμβάλλουν στην
υποτροπή των δραστών (παράγοντες διακινδύνευσης), όπως επίσης όσων συνδέονται με
το αντίθετο αποτέλεσμα (προστατευτικοί παράγοντες). Στη φάση αυτή αξιολογήθηκαν οι
πηγές πληροφόρησης σχετικά με τα ποσοτικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της
υποτροπής των αποφυλακισμένων στη χώρα μας, ενώ επίσης διαμορφώθηκε ερευνητική
πρόταση με στόχο την πληρέστερη διερεύνηση του φαινομένου. Η ερευνητική έκθεση της
πρώτης φάσης του ερευνητικού έργου είναι διαθέσιμη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:
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http://www.epanodos.org.gr/documents/243366/0/%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%
9D%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%97%
CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97+%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97+I.rev.
pdf/4ad019de-9e1c-4e3e-ab2f-cedc6eb93f17
Η δεύτερη φάση του ερευνητικού εγχειρήματος (Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2018)
περιλάμβανε τη διεξαγωγή μιας πρωτότυπης εμπειρικής έρευνας με στόχο τη διερεύνηση
της διαδικασίας της κοινωνικής επανένταξης και των παραγόντων που συνδέονται με την
πρόληψη της υποτροπής με βάση τη βιωμένη εμπειρία, την ερμηνεία, τις αντιλήψεις και τις
προτάσεις ατόμων που έχουν βιώσει την εμπειρία του εγκλεισμού σε κατάστημα κράτησης.
Στο πλαίσιο αυτό τέθηκαν επίσης ειδικότερα ερευνητικά ερωτήματα που αφορούσαν –
μεταξύ άλλων – τους παράγοντες έναρξης της εγκληματικής δράσης κατά την ανηλικότητα
και το βίωμα της φυλακής. Στην έρευνα συμμετείχαν αποφυλακισμένοι – ωφελούμενοι του
ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» και του Συλλόγου «Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ», όπως επίσης και κρατούμενες στο
Κατάστημα Κράτησης του Ελεώνα της Θήβας. Η σχετική έκθεση είναι διαθέσιμη στον
ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.epanodos.org.gr/documents/10186/0/%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9
D%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_II.
pdf/97c1922c-bed3-491f-8cd9-2dac221f8e37
Τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου παρουσιάστηκαν στο 1ο Ετήσιο Τακτικό
Συνέδριο του ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» με θέμα «Επάνοδος: Η πορεία προς την κοινωνική
επανένταξη», που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017, στο 2ο Τακτικό Συνέδριο
του ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» με θέμα «Η κοινωνική επανένταξη ανηλίκων και νεαρών
παραβατών», που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 και στη διεθνή συνάντηση
εμπειρογνωμόνων που διοργανώθηκε στις 5/7/2019 από την ΕΠΑΝΟΔΟ με τη συμμετοχή
επιστημόνων από την ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα με θέμα «Θεωρητικές και
ερευνητικές προσεγγίσεις της υποτροπής / Theoretical and empirical approaches of
recidivism».
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