∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Eρευνητικό έργο «Παρεµβάσεις για την προώθηση της ισότητας των
φύλων και την ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελµατική
επανένταξη και προσαρµογή των κρατουµένων και αποφυλακιζοµένων
γυναικών»

Την Παρασκευή 7/12/2018 πραγματοποιήθηκε ημερίδα που διοργάνωσε η Γενική
Γραμματεία Ισότητας των Φύλων σε συνεργασία με το ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ που
λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) για
την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου «Παρεμβάσεις για την
προώθηση της ισότητας των φύλων και την ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και
επαγγελματική

επανένταξη

και

προσαρμογή

των

κρατουμένων

και

αποφυλακιζομένων γυναικών».
Είχε προηγηθεί ημερίδα που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 21/11/2018. Στις
ημερίδες απεύθυναν χαιρετισμούς: η Υφυπουργός Εσωτερικών, υπεύθυνη για
θέματα ισότητας, κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη, η Υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης, κ.
Κατερίνα Νοτοπούλου, η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, κ. Φωτεινή
Κούβελα, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, κ. Ευτύχιος Φυτράκης,
η Γενική Γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Μαρία Γιαννακάκη, η Πρόεδρος
του ΚΕΘΙ κ. Ειρήνη Αγαθοπούλου, η Αντιπρόεδρος της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, κ. Καλλιόπη

Δημητρούλη και η Πρόεδρος της ΕΠΑΝΟΔΟΥ Καθηγήτρια Εγκληματολογίας
Παντείου Πανεπιστημίου, κα Χριστίνα Ζαραφωνίτου.
Η συμβολή και η σημασία του ερευνητικού έργου αποτυπώνονται στο χαιρετισμό
της Προέδρου της ΕΠΑΝΟΔΟΥ Καθηγήτριας κ.Χριστίνας Ζαραφωνίτου, στην ημερίδα
της Θεσσαλονίκης, που ακολουθεί:

Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων
και την ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη και
προσαρμογή των κρατουμένων και αποφυλακισμένων γυναικών»
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ τριών φορέων:
του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.),
της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) και
του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ που είχε και την επιστημονική εποπτεία και
υλοποίηση της έρευνας.
Πρόκειται για μια σημαντική ερευνητική συμβολή στον τομέα της προώθησης
ζητημάτων ισότητας των φύλων που διαδραματίζουν ακόμα σπουδαιότερο ρόλο
όταν αφορούν το συγκεκριμένο πληθυσμό γυναικών που βρίσκονται αντιμέτωπες
με τις δυσχέρειες της κοινωνικής επανένταξης.
Η διεπιστημονική συνεργασία

αποτελεί ζητούμενο και προτεραιότητα στη

διαχείριση του ζητήματος του κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων κοινωνικά
ομάδων, ειδικά στις περιπτώσεις αποφυλακισμένων γυναικών που υφίστανται
«πολλαπλές διακρίσεις».
Το ΔΣ της ΕΠΑΝΟΔΟΥ -του μόνου επίσημου φορέα μετασωφρονιστικής μέριμνας
και κοινωνικής επανένταξης των αποφυλακισθέντων- ενισχύει και υποστηρίζει την
επιστημονική έρευνα και έχει ολοκληρώσει ήδη σημαντικές έρευνες για την
υποτροπή και τους παράγοντες πρόληψής της, που παρουσιάζονται στα τακτικά
ετήσια συνέδριά της όπως αυτό που διοργανώνουμε και εφέτος στις 19-12-18 και

είναι αφιερωμένο στην κοινωνική επανένταξη των ανηλίκων και νεαρών
παραβατών.
Έτσι, πολύ ευχαρίστως απεδέχθη την πρόταση αυτής της συνεργασίας που
υλοποιήθηκε υπό την επιστημονική ευθύνη της κας Μηλιώνη, διευθύντριας της
ΕΠΑΝΟΔΟΥ και Δρα Εγκληματολογίας της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, η οποία έχει
πλούσια επιστημονική και ερευνητική εμπειρία σε θέματα ισότητας των φύλων στο
πλαίσιο μελέτης της εγκληματικότητας και της σωφρονιστικής μεταχείρισης, καθώς
και

μια πολύ αξιόλογη ομάδα κύριων ερευνητριών: της κας Έλλης Ανίτση,

Ψυχολόγου, υπ.δρα Εγκληματολογίας Παντείου Παν/μίου, κας Μάρθας Λεμπέση,
Κοινωνιολόγου και υπ.δρα ΕΚΠΑ, κας Μυρτώς Χατζήνα Νομικού και την εθελοντική
συνεργασία της κας Εντίτας Οκιένσκα, συνεργάτιδας της ΕΠΑΝΟΔΟΥ και φοιτήτριας
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Η ΕΡΕΥΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ:
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ, ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ
ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
Το μέγεθος δείγματος. Στην έρευνα συμμετείχε περίπου το 1/4 των
φυλακισμένων γυναικών που κρατούνταν τη χρονική περίοδο διεξαγωγής
της έρευνας.
Στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν που είναι και εχέγγυο για την
επιστημονική ποιότητα των ερευνητικών πορισμάτων αλλά και στην
υπεύθυνη και έντιμη στάση που τηρήθηκε απέναντι στις συμμετέχουσες
καθ’ όλη τη διάρκεια της ερευνάς.
Στα ερευνητικά πορίσματα:
- που αποτυπώνουν με σαφήνεια το προφίλ της φυλακισμένης και
αποφυλακισμένης γυναίκας του σήμερα
- που καλύπτουν συνολικά το υπό εξέταση φαινόμενο της επανένταξης μέσω
της προσέγγισης της οικογενειακής, ψυχοκοινωνικής και εργασιακής
διάστασης του

-που παρέχουν ένα σύγχρονο ερμηνευτικό πλαίσιο του φαινομένου της
επανένταξης που μπορεί να αποτελέσει πρόσφορο έδαφος για το σχεδιασμό
και την εφαρμογή εξατομικευμένων δράσεων, προσαρμοσμένων στις
ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της φυλακισμένης και αποφυλακισμένης
γυναίκας, συμβάλλοντας έτσι στην προαγωγή της ισότητας σε επίπεδο
επανένταξης
Τέλος, η αξία της έρευνας εντοπίζεται στην ευαισθητοποίηση των
κρατούμενων γυναικών αφού με την αποδοχή τους να συμμετάσχουν στην
έρευνα συμμετείχαν ενεργά στην επανενταξιακή τους πορεία. Αυτό άλλωστε
ήταν και το μότο που χρησιμοποίησε η έρευνα για να προσελκύσει τις
συμμετέχουσες: «Πες μας την άποψή σου!»
Εύχομαι πρώτον να αξιοποιηθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα πορίσματα της
έρευνας αυτής και δεύτερον να υπάρξει συνέχεια τόσο στο πεδίο της διερεύνησης
των συνθηκών και παραγόντων που παρακωλύουν την κοινωνική επανένταξη λόγω
διακρίσεων βάσει του φύλου όσο και στο πεδίο αξιολόγησης των εφαρμοζόμενων
για την εξάλειψη των διακρίσεων αυτών πολιτικών με σκοπό τη βελτίωσή τους.
Καλή επιτυχία στις εργασίες της Ημερίδας!

