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Στις 17/05/2019 στο πλαίσιο του μαθήματος «Πόλη και Εγκληματικότητα, αίσθημα
ασφάλειας και τιμωρητικότητα» του ΠΜΣ Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου,
πραγματοποιήθηκε η 10η ετήσια επίσκεψη-μάθημα των μεταπτυχιακών φοιτητών στο
Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα με ευθύνη της διδάσκουσας Καθηγήτριας
Εγκληματολογίας, Διευθύντριας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» κ. Χριστίνας Ζαραφωνίτου. Την επίσκεψη καλωσόρισε ο Διευθυντής
του καταστήματος κράτησης κ. Χριστόφορος Γιαννακόπουλος και ο Διευθυντής του
Γυμνασίου-Λυκείου ΕΚΚΝΑ, κ. Πέτρος Δαμιανός. Ακολούθησε ξενάγηση στους εξωτερικούς
χώρους του καταστήματος κράτησης από τον κ. Δαμιανό, ο οποίος ενημέρωσε τους φοιτητές
αναφορικά με τη λειτουργία του σχολείου.
Η ετήσια επίσκεψη-μάθημα του ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το
2010 με την συνεργασία της Διευθύντριας του ΠΜΣ, κ. Ζαραφωνίτου και του Διευθυντή
Γυμνασίου-Λυκείου του Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα κ. Δαμιανού αφού χορηγήθηκαν οι απαιτούμενες
εγκρίσεις από τη Διεύθυνση του ΕΚΚΝΑ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Έκτοτε διεξάγεται κάθε χρόνο, ενώ το 2013 εγκαινιάστηκε η λειτουργία εικαστικού
εργαστηρίου με τη συμμετοχή φοιτητών και νεαρών κρατουμένων που συμπληρώνει το
θεωρητικό σκέλος του μαθήματος. Από την έναρξη της δράσης έχει καλυφθεί μια ποικιλία
θεμάτων εγκληματολογικού ενδιαφέροντος όπως ο σχολικός εκφοβισμός, τα ναρκωτικά, η
βία στο σχολείο, το έγκλημα σε σχέση με κοινωνικούς παράγοντες, οι ποινικές κυρώσεις και
η κοινωνική επανένταξη. Η προετοιμασία και παρουσίαση των θεμάτων γίνεται από τους
φοιτητές, υπό την επίβλεψη της διδάσκουσας Καθηγήτριας κ. Ζαραφωνίτου.
Θέματα της παρούσας επίσκεψης -μαθήματος αποτέλεσαν «Τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις των κρατουμένων» και «Η εκπαίδευση ως δικαίωμα στα καταστήματα
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κράτησης». Οι άνω θεματικές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας
του Γυμνασίου-Λυκείου ΕΚΚΝΑ με θέμα «Σεβασμός του άλλου. Δικαιώματα και
υποχρεώσεις των κρατουμένων» στην οποία δόθηκε από πλευράς ΠΜΣ Εγκληματολογίας
ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση.
Στην πρώτη ενότητα παρουσιάστηκαν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των κρατουμένων
σύμφωνα με το ισχύον εθνικό νομικό πλαίσιο καθώς και σύμφωνα με την ισχύουσα
ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία ενώ έγινε αναφορά και σε καλές πρακτικές που
εφαρμόζονται σε καταστήματα κράτησης σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη.
Η δεύτερη παρουσίαση εστίασε στο δικαίωμα της εκπαίδευσης, ξεκινώντας με μια ιστορική
αναδρομή σε διεθνές επίπεδο. Εν συνεχεία παρουσιάστηκαν τα «καλά παραδείγματα»
εκπαιδευτικών δράσεων σε φυλακές του εξωτερικού και διεθνή ερευνητικά δεδομένα σε
σχέση με τον ρόλο της εκπαίδευσης στην πρόληψη της υποτροπής. Ακολούθησε η
παρουσίαση της κατάστασης στην Ελλάδα και η ισχύουσα νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό
παρουσιάστηκαν εκπαιδευτικές δράσεις ελληνικών καταστημάτων κράτησης ενώ έγινε και
μια συνοπτική αναφορά στην έως σήμερα εμπειρία του κοινού αυτού μαθήματος που
συμπλήρωσε πλέον 10 χρόνια διεξαγωγής και αποτελεί μια καινοτόμα εκπαιδευτική
εμπειρία η οποία άρχισε να βρίσκει ήδη καλούς μιμητές. Στο μάθημα παρευρέθηκαν επίσης
μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, Καθηγητές του Γυμνασίου-Λυκείου ΕΚΚΝΑ.
Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων από τους φοιτητές, ακολούθησε συζήτηση και
σχολιασμός με τη συμμετοχή των κρατουμένων, των φοιτητών και των εκπαιδευτικών. Κατά
τη συζήτηση οι νεαροί κρατούμενοι μοιράστηκαν τις σκέψεις, τις ανησυχίες αλλά και τις
προσδοκίες τους για το μέλλον. Οι παρουσιάσεις και η συζήτηση αποτέλεσαν τροφή για
σκέψη και δράση για το εικαστικό εργαστήρι που ακολούθησε με θέμα «Το σχολείο που
ονειρεύομαι και ο σεβασμός στον άλλο». Με αφορμή το θέμα οι κρατούμενοι και οι
φοιτητές συμμετείχαν σε μια εικαστική, ζωγραφική εμπειρία όπου σε ένα κοινό χαρτί
αποτύπωσαν τις σκέψεις και τις ιδέες τους.
Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στους χώρους του σχολείου από τον Διευθυντή του
Γυμνασίου-Λυκείου ΕΚΚΝΑ, κ. Δαμιανό, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε αναφορά σε
πρότυπες δράσεις που πραγματοποιούνται στο σχολείο.
Ευχαριστούμε θερμά τον Διευθυντή του ΕΚΚΝΑ κ. Χριστόφορο Γιαννακόπουλο, τον
Διευθυντή του Γυμνασίου-Λυκείου κ. Πέτρο Δαμιανό, τους Καθηγητές και τους μαθητές του
σχολείου για τη φιλοξενία και την άριστη συνεργασία.
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