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Θέμα:  «Δελτίο τύπου για τη διημερίδα με θέμα: «Ανήλικος: θύμα και παραβάτης». 

 
Σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων του Δικαστηρίου 

Ανηλίκων Αγρινίου και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αγρινίου συνδιοργάνωσαν  υπό 

την αιγίδα του Δήμου Αγρινίου και σε συνεργασία με τη ΓΕΑ Αγρινίου  διημερίδα με 

θέμα: «Ανήλικος: Θύμα και παραβάτης».  Η διημερίδα πραγματοποιήθηκε το 

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014 και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014, στο Παπαστράτειο 

Μέγαρο Αγρινίου. 

Στη διημερίδα παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος του 

Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου Λεωνίδας Υφαντής, η Προϊσταμένη Υπηρεσίας 

Επιμελητών Ανηλίκων του Δικαστηρίου Ανηλίκων Αγρινίου Ευτυχία Μανιάκη, ο 

Πρόεδρος της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου Χρήστος Θετάκης, ο Προϊστάμενος 

Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιτ/νίας Σπυρίδων Παπαθανασίου. Παρόντες ήταν η 

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά,  οι Αντιδήμαρχοι 

Αγρινίου Νικόλαος Καζαντζής και Νικόλαος Γκρίζης, ο Δήμαρχος Θέρμου 

Σπυρίδων Κωνσταντάρας, ο Αστυνομικός Δ/ντής  Α. Δ. Ακαρνανίας Ιωάννης 

Ματσούκας, ο Αστυνομικός Δ/ντής Α.Τ. Αγρινίου Δημήτριος Παπαευθυμίου, ο 

Υπαστυνόμος Ευάγγελος Ξηροκώστας, η Ανθυπαστυνόμος Σταυρούλα Τουρλίδα, 

η Αστυνόμος Α΄ Δήμητρα Ανδρεοπούλου, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών 

Υπαλλήλων Ακαρνανίας Δημήτρης Ρούσης, και πολλοί εκπρόσωποι φορέων 

Αγρινίου. 

Τη διημερίδα παρακολούθησαν δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, 

εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γονείς, 

δικηγόροι, κοινωνικοί λειτουργοί της Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμου Αγρινίου και 

Μεσολογγίου, αστυνομικοί λειτουργοί, επαγγελματίες και πολίτες της πόλης. 
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Ο συντονισμός και η παρουσίαση του προεδρείου της 8ης Νοεμβρίου  ήταν 

του Αντεισαγγελέα Αγρινίου Πελοπίδα Ανδρέου και η σύνοψη των συμπερασμάτων 

του Εισαγγελέα Πρέβεζας Ευάγγελου Μάστακα. Ο συντονισμός και η παρουσίαση 

του προεδρείου της 9ης Νοεμβρίου  ήταν της Επιμελήτριας Ανηλίκων Ευτυχίας 

Μανιάκη και η σύνοψη των συμπερασμάτων της Θεοδώρας Μαργάρα 

Κοινωνιολόγου-Εγκληματολόγου. 

Η διημερίδα ήταν αφιερωμένη στον ανήλικο θύμα και παραβάτη, και 

συγκεκριμένα η Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου κ. Ξένια Δημητρίου αναφέρθηκε στη  

συστημική κακοποίηση του ανηλίκου θύματος, δηλαδή σε κάποιες μορφές της 

παιδικής κακοποίησης που προέρχονται από  επαγγελματίες φορέων, οι οποίοι 

έρχονται σε επαφή με το κακοποιημένο παιδί. Ακούστηκαν αληθινές ιστορίες που 

έλαβαν χώρα στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή και προτάθηκε ο σχεδιασμός 

σωστών νομοθετημάτων, που μπορεί να καθιερώσει ένα νέο περιβάλλον για τα 

παιδιά, που έχουν πέσει θύματα κυρίως φυσικής ή σεξουαλικής κακοποίησης. 

Η Τ. Αντεισαγγελέας Εφετών Ειρήνη Πανταζή-Μελίστα αναφέρθηκε στους 

παράγοντες που συμβάλλουν στο στιγματισμό, τον ψυχικό τραυματισμό, την 

περαιτέρω παραβατικότητα και τον κοινωνικό αποκλεισμό των ανηλίκων 

παραβατών κατά τη διέλευσή τους από διάφορα στάδια της διωκτικής και 

δικαστικής διαδικασίας. Μέσω της εισήγησης αυτής προβλήθηκε η ανάγκη 

καθιέρωσης φιλικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας για και με τους ανήλικους. 

Περαιτέρω, έγινε πρόταση νομοθετικής ρύθμισης ως προς το κρίσιμο 

ζήτημα του ανασταλτικού ή μη αποτελέσματος της έφεσης αναφορικά με την 

ιδιόμορφη ποινή του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων από τον 

Πρόεδρο Εφετών Αθηνών Λάμπρο Καρέλο, ο οποίος υποστηρίζει ότι η ρύθμιση 

αυτή ή, εν πάση περιπτώσει, η ερμηνευτική αυτή προσέγγιση, είναι σύμφωνη με τη 

φύση και το σκοπό του περιορισμού ως μέσου διαπαιδαγώγησης και βελτίωσης 

του ανηλίκου και γι΄αυτό κρίνεται και σκόπιμη και ενδεδειγμένη.  

Η κ. Τρισεύγενη Παλιογιώργου αναφέρθηκε στον Εισαγγελέα ανηλίκων στη 

Γαλλία, ο οποίος ασχολείται με ένα τόσο  ευαίσθητο αντικείμενο όπως είναι οι 

ανήλικοι και η μεταχείρισή τους  είτε ως θυμάτων  είτε ως θυτών  και η συνεργασία 

του με όλους τους εμπλεκομένους φορείς σε μία προσπάθεια προστασίας του 

ανηλίκου του ευρισκομένου σε κίνδυνο,  του  ανηλίκου θύματος αλλά και του 

ανηλίκου δράστη, δεν μπορεί  παρά να εμπνέει εμπιστοσύνη και να παρέχει 

ασφάλεια στο κοινωνικό σύνολο.  
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Η Άννα-Μαρία Βιέρου από το ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ Πατρών αναφέρθηκε στη 

χρήση ουσιών, ποιοι είναι οι επιβαρυντικοί παράγοντες, πως μπορεί κάποιος να 

καταλάβει ότι το παιδί του κάνει χρήση, ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας στη 

πρόληψη και ολοκλήρωσε αναφέροντας κάποια στατιστικά στοιχεία αναφορικά με 

την ηλικία εμπλοκής με χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και προσέγγισης 

θεραπευτικού προγράμματος στον πληθυσμό που προσήλθε στο ΟΞΥΓΟΝΟ το 

2003- 9/2013. 

Η Μάχη Λαζαρίδου από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης αναφέρθηκε 

στην οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

Ευρώπης για τα μέτρα συνδρομής, στήριξης και προστασίας των παιδιών θυμάτων 

εμπορίας ανθρώπων δίνοντας στατιστικά στοιχεία καταγραφής.  Παρουσιάστηκαν 

γενικοί δείκτες για την οικιακή δουλεία, για τη σεξουαλική εκμετάλλευση, για την 

εκμετάλλευση μέσω καταναγκαστικής  επαιτείας. 

Οι Βασίλειος Φλώρος  Αστυνόμος Β΄  και Γεώργιος Γέρμανος  Υπαστυνόμος 

Α΄  της Δ/νσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος αναφέρθηκαν στα εγκλήματα 

που διαπράττονται κατά των ανηλίκων με τη χρήση του διαδικτύου και των άλλων 

μέσων ηλεκτρονικής ή ψηφιακής επικοινωνίας και αποθήκευσης δίνοντας χρήσιμες 

συμβουλές στους ακροατές πώς να υπάρχει ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο και 

προστασία των ανήλικων.  

Η Βασιλική Χαντζαρά αναφέρθηκε στην οικογένεια ως τον πρωταρχικό 

πυρήνα της κοινωνίας και τον σημαντικότερο και συχνά καθοριστικό  παράγοντα 

στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Όρισε την ενδοοικογενειακή 

βία, την παραμέληση, την κακοποίηση και παρέχοντας κάποια στοιχεία έρευνας 

της UNISEF αναφέρθηκε στα παιδιά που εργάζονται κυρίως στον αναπτυσσόμενο 

κόσμο, στα παιδιά που ζουν και εργάζονται στους δρόμους, στα παιδιά που 

εμπλέκονται σε εμπόλεμες συρράξεις, στα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. 

Καθόλη τη διάρκεια των εισηγήσεων το ακροατήριο είχε την ευκαιρία να 

παρακολουθεί αντίστοιχα βίντεο. 

Στο κοινό διανεμήθηκε υλικό σχετικό με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου   

και με την πρόληψη κατά των ναρκωτικών. 

Τέλος, τα πρακτικά της διημερίδας θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο.  

                                                                       Η Προϊσταμένη Υπηρεσίας 

                                                                                              κ.α.α.                                                                            
                                                                 Ευτυχία Γ. Μανιάκη  


