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Abstract: This article aims to investigate the motivation for participation of women prisoners 

in the SCS of the Eleonas Thebes detention facility. The individual semi-structured interview 

was used as research tool, while content analysis was selected as a method of analyzing and 

processing data. The sample of the survey consisted of nine trainees attending the Elena 

Thebes SCS and the psychologist of the SCS. The results of the survey showed that the 

trainees’ motives to participate in the educational process are  mainly their educational 

development for their future rehabilitation, personal empowerment, avoiding the suffering of 

the imprisonment and their appropriate socialization. The beneficial calculation of the penalty 

is not recorded as a key incentive, and the intention to continue their studies after release is 

basically positive in relation to the exogenous conditions they will face after serving their 

sentence. 
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Πεπίλητη: ηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη  λα δηεξεπλεζνχλ ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο 

θξαηνχκελσλ γπλαηθψλ ζην ΓΔ ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο Διεψλα Θεβψλ. 

Υξεζηκνπνηήζεθε ε αηνκηθή εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν, ελψ σο 

κέζνδνο αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ επηιέρζεθε ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. Σν 

δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ  ελλέα εθπαηδεπφκελεο έγθιεηζηεο πνπ θνηηνχλ ζην ΓΔ ηνπ 

θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο ζηνλ Διεψλα Θεβψλ, θαζψο θαη ε ςπρνιφγνο ηνπ ΓΔ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ πσο νη θξαηνχκελεο εθπαηδεπφκελεο έρνπλ σο θίλεηξα 

ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θπξίσο ηε κνξθσηηθή ηνπο αλάπηπμε γηα ηε 

κειινληηθή ηνπο απνθαηάζηαζε, ηελ πξνζσπηθή ελδπλάκσζε, ηελ απνθπγή απφ ηα δεηλά ηνπ 

εγθιεηζκνχ θαη ηελ θαηάιιειε θνηλσληθνπνίεζή ηνπο. Ο επεξγεηηθφο ππνινγηζκφο ηεο 
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πνηλήο δελ θαηαγξάθεηαη σο βαζηθφ θίλεηξν, ελψ ε πξφζεζε ζπλέρηζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο 

κεηά ηελ απνθπιάθηζε είλαη θαηά βάζε ζεηηθή, ζε ζπλάξηεζε φκσο κε ηηο δηακνξθσζείζεο 

εμσγελείο ζπλζήθεο πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπο. 

Λέξειρ κλειδιά: Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, εθπαίδεπζε θξαηνπκέλσλ, ΓΔ θπιαθψλ, θίλεηξα, 

γπλαίθεο θξαηνχκελεο. 

Διζαγυγή  

Ζ εθπαίδεπζε ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη θαζνξηζηηθή γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ αηφκνπ ηφζν ζε πξνζσπηθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν. Σν 

δηθαίσκα ζηε κφξθσζε απνηειεί έλα αλαθαίξεην δηθαίσκα γηα ην άηνκν θαη εηδηθφηεξα γηα 

ηνπο θξαηνχκελνπο ζην ρψξν ησλ θπιαθψλ, ηε ζηηγκή πνπ ε  ζχγρξνλε ζσθξνληζηηθή 

πνιηηηθή, ζέηνληαο σο ζηφρν ηελ επαλαθνηλσληθνπνίεζε, αλαγλσξίδεη ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν 

ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ νκαιή επαλέληαμε ησλ εγθιείζησλ ζηελ θνηλσλία. ηα ζσθξνληζηηθά 

θαηαζηήκαηα  ε εθπαίδεπζε παξέρεηαη κέζα απφ δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, αιιά 

θαη κέζα απφ ηε ζεζκνζέηεζε ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (ΓΔ), ηα νπνία  παξέρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο αλαγλσξηζκέλνπ ηίηινπ ζπνπδψλ γηα φζνπο δελ έρνπλ 

νινθιεξψζεη ηε γπκλαζηαθή ηνπο εθπαίδεπζε.  

Ζ εξγαζία απηή απνηειεί κία κειέηε πεξίπησζεο, ζηελ νπνία δηεξεπλψληαη ηα 

θίλεηξα θνίηεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζην ΓΔ πνπ ιεηηνπξγεί ζην θαηάζηεκα θξάηεζεο 

ζηνλ Διεψλα Θεβψλ. Πξφθεηηαη γηα γπλαηθείεο θπιαθέο. Αξρηθά ζα αλαθεξζνχκε ζην ζεζκφ 

ησλ ΓΔ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε θπιαθέο ζηε ρψξα καο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε 

ζηνηρεία γηα ην ΓΔ Διεψλα Θεβψλ. Ζ επφκελε ελφηεηα είλαη αθηεξσκέλε ζην ζπδήηεζε γηα 

ην δηθαίσκα ησλ θξαηνπκέλσλ ζηελ εθπαίδεπζε. Καηφπηλ, παξνπζηάδεηαη ε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα. Αθνινπζεί ε ελφηεηα κε ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηα απνηειέζκαηά ηεο. Σν άξζξν  νινθιεξψλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. 

1. Τα ΣΓΔ ζηιρ ελληνικέρ θςλακέρ  

χκθσλα κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο,  νη ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο ζηε θπιαθή πξέπεη λα είλαη φκνηνη κε απηνχο ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πνπ ηίζεληαη εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο θπιαθήο κε έκθαζε ζην 

δηθαίσκα γηα κάζεζε φισλ ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ην νπνίν απνηειεί  θιεηδί γηα ηελ 

αλζξψπηλε αλάπηπμή ηνπο (Council of Europe, 1990, ζει. 11). 

ε απηήλ ηελ νπηηθή θηλείηαη θαη ν ηζρχσλ σθξνληζηηθφο Κψδηθαο ησλ θπιαθψλ ηεο 

ρψξαο καο ζηα άξζξα 34 θαη 35 γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηηο ειιεληθέο θπιαθέο (ΦΔΚ Α 

291/24/12-1999). Με βάζε ην άξζξν 35 παξάγξαθν 1 ηνπ .Κ, κάιηζηα, «ε εθπαίδεπζε ησλ 

θξαηνπκέλσλ απνβιέπεη ζηελ απφθηεζε ή ζπκπιήξσζε εθπαίδεπζεο φισλ ησλ βαζκίδσλ, 

θαζψο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζή ηνπο» (φπ.π.). 
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Σν πξψην ΓΔ ζε θαηάζηεκα θξάηεζεο ιεηηνχξγεζε ζηε Γηθαζηηθή θπιαθή Λάξηζαο 

ην 2004 θαη κέρξη ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά 11 ΓΔ ζηηο θπιαθέο φιεο ηεο ρψξαο 

(Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Νεφηεηαο, 2017). πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα 

ηα ΓΔ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο ησλ Γηαβαηψλ Θεζζαινλίθεο, 

Νηγξίηαο, Γξεβελψλ, Σξηθάισλ, Λάξηζαο, Διεψλα  Θεβψλ, Γνκνθνχ, Μαιάλδξηλνπ, Πάηξαο, 

Υαλίσλ, Κνξπδαιινχ θαζψο θαη έλα ηκήκα πνπ ιεηηνπξγεί ζην Ννζνθνκείν Κξάηεζεο ηνπ 

Κνξπδαιινχ (Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ / Γεληθή Γξακκαηεία Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο θαη Νεφηεηαο / Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο, 2017). 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ ΓΔ ζηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο ηεο ρψξαο δελ δηαθνξνπνηείηαη απφ απηήλ 

ησλ ΓΔ πνπ ιεηηνπξγνχλ εθηφο πιαηζίνπ θπιαθήο. Ζ δηάξθεηα θνίηεζεο, ην σξνιφγην 

πξφγξακκα, νη γξακκαηηζκνί πνπ δηδάζθνληαη, ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο, αιιά θαη νη επξχηεξνη 

ζηφρνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ απνηεινχλ θνηλνχο ηφπνπο γηα ηα ΓΔ αλεμάξηεηα 

ηνπ ρψξνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο.  Χζηφζν, ππάξρνπλ θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο θαη πεξηνξηζκνί 

πνπ απνξξένπλ απφ ην ηδηαίηεξν πεδίν ηεο θπιαθήο θαη δηακνξθψλνπλ αληίζηνηρα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ΓΔ ζε απηφ ην ρψξν.  

Έηζη, ζηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γηα ηε θνίηεζε ζην ΓΔ, εθηφο απφ ηα ηππηθά 

θξηηήξηα πνπ ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ησλ ΓΔ, πξνζηίζεηαη θαη ην  Πεληακειέο 

πκβνχιην Δξγαζίαο Κξαηνπκέλσλ ηεο θπιαθήο (ΦΔΚ Α 291/24-12-1999, άξζξν 41, παξ. 

3), ηε ζηηγκή πνπ ε θνίηεζε ζην ΓΔ  ηπγράλεη επεξγεηηθνχ ππνινγηζκνχ εκεξψλ πνηλήο (1 

εκέξα θνίηεζεο ηζνδπλακεί κε 2 κέξεο πνηλήο) (ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο Καηαζηήκαηνο 

Κξάηεζεο Κνξπδαιινχ, ρ.ρ.). Δπηπιένλ, ηα καζήκαηα γίλνληαη θαηά ηηο πξσηλέο-θαη φρη ηηο 

απνγεπκαηηλέο, φπσο ζηα ππφινηπα ΓΔ- ψξεο θαη ππάξρνπλ αξθεηνί πεξηνξηζκνί ιφγσ ηνπ 

πιαηζίνπ ηεο θπιαθήο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία φπσο απαγφξεπζε ρξήζεο 

Γηαδηθηχνπ ή δπζθνιία ζηελ εχξεζε γλσζηηθνχ πιηθνχ. 

Παξφια απηά, ηα ΓΔ πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ θπιαθψλ δηακνξθψλνπλ ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζε εθπαηδεπηηθά, θνηλσληθά αιιά θαη πνιηηηζηηθά πεδία, έηζη ψζηε λα 

κπνξέζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη λα επαλεληαρζνχλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν βειηηψλνληαο ηελ 

απηνεθηίκεζε θαη απηνπεπνίζεζή ηνπο (Βεξγίδεο, 2008).  

ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε ζηνηρεία γηα ην ΓΔ Διεψλα Θεβψλ. 

1.1 Το ΣΓΔ ηος καηαζηήμαηορ κπάηηζηρ Δλεώνα Θηβών 

Σν ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα θξάηεζεο  ηνπ Διεψλα ιεηηνχξγεζε ζηε Θήβα Βνησηίαο 

ην 2008 γηα πξψηε θνξά θαη αθνξά απνθιεηζηηθά γπλαίθεο θξαηνχκελεο, ελήιηθεο θαη 

αλήιηθεο. ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα παξαβηάζεηο ηνπ λφκνπ πεξί 

λαξθσηηθψλ, γηα εγθιήκαηα ηδηνθηεζίαο, νηθνλνκηθά, αιιά θαη θαηά ηεο δσήο. Γπλαίθεο 

δηαθφξσλ ειηθηψλ θαη εζληθνηήησλ, κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο, αιιά θαη ζσκαηηθήο πγείαο, 

άγακεο ή έγγακεο, κε παηδηά πνπ είηε έρνπλ αθήζεη πίζσ ηνπο είηε κέρξη ηελ ειηθία ησλ ηξηψλ 

εηψλ κέλνπλ καδί ηνπο ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο, βξίζθνληαη ζην ρψξν ηεο 

θπιαθήο. ηνπο δχν θχθινπο ζπνπδψλ ηνπ ΓΔ δελ ππάξρεη ζηαζεξφο αξηζκφο θνηηνπζψλ 
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γπλαηθψλ νχηε θαηά ηελ έλαξμε νχηε θαηά ην πέξαο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ιφγσ ησλ 

κεηαγσγψλ ή ησλ απνθπιαθίζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο. Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θξαηνχκελσλ εθπαηδεπφκελσλ είλαη γπλαίθεο αιινδαπέο ειηθίαο 

κεηαμχ 20 θαη 30 εηψλ κε ζεκαληηθή αλνκνηνγέλεηα ζην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν. Οη 

πεξηζζφηεξεο βηψλνπλ έληνλν άγρνο ζε φ, ηη αθνξά ζηηο καζεζηαθέο απαηηήζεηο είηε ιφγσ 

παξειζνληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ εκπεηξηψλ είηε ιφγσ ρακειήο απηνεηθφλαο θαη απηνεθηίκεζεο 

(Κνιέζηαο, Ρνππάθα & Διιεληθνχ (2017). Χζηφζν, ζχκθσλα κε ζρεηηθή έξεπλα 

(Επγνγηάλλε, 2014), ζρεδφλ φιεο ζεσξνχλ θαζνξηζηηθφ θαη ζεηηθφ ην ξφιν ησλ εθπαηδεπηψλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζψο νη εθπαηδεπηέο επηρεηξνχλ λα εθαξκφζνπλ πην 

ειθπζηηθέο ηερληθέο γηα λα εληζρχζνπλ ηε ζπκκεηνρή ζηε κάζεζε, αιιά θαη λα βειηηψζνπλ 

ηελ απηναληίιεςή ηνπο. 

χκθσλα κε ηνλ Κνιέζηα (2016), ην ζρνιείν αζθεί ζεηηθή επίδξαζε ζηηο θξαηνχκελεο 

δεκηνπξγψληαο επηπιένλ θίλεηξα γηα ηελ ζπκκεηνρή θαη παξαθνινχζεζή ηνπ. Αξθεηέο 

θξαηνχκελεο εθπαηδεπφκελεο κέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηε ζηήξημή ηνπο απφ 

πκβνχινπο Φπρνιφγνο δείρλνπλ ελδηαθέξνλ λα ζπλερίζνπλ ζε ιπθεηαθά ηκήκαηα, λα 

ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπο αιιά θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Πνιιέο κάιηζηα, ζεσξνχλ πσο κπνξνχλ λα βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο 

ζηε κειέηε ηνπο φηαλ απνθπιαθηζηνχλ θαη ζε πεξηφδνπο δηαθνπψλ ζηελαρσξηνχληαη πνπ 

ζηακαηάεη ην ζρνιείν, δεηψληαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πεξαηηέξσ δξαζηεξηφηεηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζνπλ δεκηνπξγηθά ην ρξφλν ηνπο. Χζηφζν, φπσο επηζεκαίλεηαη ζηελ 

ίδηα έξεπλα, δεκηνπξγνχληαη θαη πξνβιήκαηα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζψο αξθεηέο 

εθπαηδεπφκελεο κπνξεί λα έρνπλ ήδε δηακνξθσκέλεο αξλεηηθέο ζρέζεηο ιφγσ ηεο δηαβίσζήο 

ηνπο ζηε θπιαθή, ηηο νπνίεο θαινχληαη νη εθπαηδεπηηθνί λα δηαρεηξηζηνχλ, έηζη ψζηε λα κε 

δηαηαξαρζεί ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ε δπλακηθή ηεο νκάδαο. Δπίζεο, πξφβιεκα 

δεκηνπξγείηαη θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ κεηέξσλ εθπαηδεπφκελσλ, θαζψο απηέο 

αλαγθάδνληαη λα έρνπλ καδί ηνπο ηα παηδηά ηνπο, δηφηη δελ πξνβιέπεηαη ζην θαηάζηεκα 

θξάηεζεο ηκήκα απαζρφιεζεο ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ 

καζεκάησλ (Κνιέζηαο, 2016). 

Αθνινπζεί ε ζπδήηεζε γηα ην δηθαίσκα ησλ θξαηνπκέλσλ ζηελ εθπαίδεπζε. 

2. Το δικαίυμα ηυν κπαηοςμένυν ζηην εκπαίδεςζη 

ηνλ σθξνληζηηθφ Κψδηθα πξνβιέπεηαη πσο «φινη νη θξαηνχκελνη έρνπλ δηθαίσκα 

ζηελ εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο κφξθσζε, άζιεζε θαη δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε, θαζψο θαη 

ζηηο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο» (Ν. 2776/1999,άξζξν 34, παξ. 1). Με βάζε ην άξζξν 35 

ηνπ .Κ. παξ.1, ε εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζηνπο θξαηνχκελνπο απνζθνπεί ζηελ απφθηεζε 

ή ζπκπιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο φισλ ησλ βαζκίδσλ, αιιά θαη ζηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε ηνπο. Ο ηίηινο ζπνπδψλ πνπ απνθηηέηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν ηεο θπιαθήο  

είλαη ηζφηηκνο κε ηνλ αληίζηνηρν ηίηιν ζπνπδψλ ηεο ίδηαο βαζκίδαο εθηφο θπιαθήο (άξζξν 35, 

παξ.3) ρσξίο λα αλαγξάθεηαη φηη απνθηήζεθε κέζα ζην ρψξν ηεο θπιαθήο γηα λα απνθεπρζεί 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Σφκνο 7, Σεχρνο 1, 2019 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                            ειίδα 125 απφ 263 

ν νπνηνζδήπνηε ζηηγκαηηζκφο ηνπ έγθιεηζηνπ (Πηηζειά, 1999).  Σν ίδην άξζξν, κάιηζηα,  ηνπ 

.Κ. πξνβιέπεη πσο ζε πεξίπησζε κεηαγσγήο δελ αλαζηέιιεηαη ε εθπαίδεπζε, ελψ ε θνίηεζε 

πξέπεη λα ζπλππνινγίδεηαη γηα ηελ απνθπγή ηεο κεηαγσγήο, έηζη ψζηε λα κελ εκπνδίδεηαη 

θαη δηαθφπηεηαη ε ξνή ηεο (άξζξν 35, παξ.9). Δπηπξφζζεηα, ζην άξζξν 46 ηνπ .Κ. 

πξνβιέπεηαη πσο ππάξρεη δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ησλ ζπνπδψλ ζηελ δεπηεξνβάζκηα θαη 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κε εθπαηδεπηηθέο άδεηεο, αλ έρεη νινθιεξσζεί ν θχθινο ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ελψ ππάξρεη ε επεξγεηηθή δηάηαμε ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ εκεξψλ 

(κηα εκέξα εθπαίδεπζεο αληηζηνηρεί ζε δχν εκέξεο έθηηζεο πνηλήο). 

Γηεζλείο εηζεγήζεηο, θαλφλεο, αιιά θαη ζπζηάζεηο νξγαληζκψλ θαηνρπξψλνπλ ην 

δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ έγθιεηζησλ αηφκσλ ζηηο θπιαθέο. πγθεθξηκέλα, ε εηζήγεζε 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο Νν R(89) 12 (1989) γηα ηελ «Δθπαίδεπζε ζηηο Φπιαθέο»  

πξνέβιεπε βαζηθέο ζπζηάζεηο γηα ηα θξάηε-κέιε, έηζη ψζηε λα ππάξμεη ζχλδεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο κε ηε ζσθξνληζηηθή πνιηηηθή. Απαξαίηεηνο θξίλεηαη ν αιθαβεηηζκφο ησλ 

έγθιεηζησλ, ελψ απαξάβαην δηθαίσκά ηνπο είλαη ε αλεκπφδηζηε πξφζβαζε ζε θάζε 

εθπαηδεπηηθή, αζιεηηθή, δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ζε 

νπνηαδήπνηε δξάζε θαιιηεξγεί ην πλεχκα ηνπο θαη ηνλ ςπρηζκφ ηνπο.  

Δηδηθφηεξα, ζηελ Διιάδα  ηα .Γ.Δ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο κε 

βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ ΔΡΔΑ (2008) παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο επηηπρίεο ζε πεδία πνπ 

αθνξνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο (ζεαηξηθέο, πνιηηηζηηθέο, αζιεηηθέο), ζε εθδφζεηο πεξηνδηθψλ θαη 

εθεκεξίδσλ, ζε ζπλεξγαζίεο κε άιια ζρνιεία ζην εζσηεξηθφ αιιά θαη ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, απνηειψληαο έλα ελζαξξπληηθφ κήλπκα γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηηο θπιαθέο.  

Χζηφζν, ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ αλαθέξεηαη ζηα δηεζλή θείκελα, αιιά θαη ηνλ 

σθξνληζηηθφ Κψδηθα ηεο Διιάδαο, δε ζεκαίλεη πσο ηίζεηαη θαη ζε εθαξκνγή κε απφιπηε 

αθξίβεηα. Σν βέβαην, φκσο,  είλαη φηη ην ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα 

ζηελ εθπαίδεπζε σο βαζηθή αλαγθαηφηεηα ηεο ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο θαη 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζε ζπληνληζκέλεο θαη νξγαλσκέλεο ελέξγεηεο γηα λα ην δηαζθαιίζεη θαη 

έκπξαθηα. Καηά ηνλ Σζηάθαιν (2004), σζηφζν, απαηηείηαη πξνζπάζεηα θαη αγψλαο ζε 

θνηλσληθφ πεδίν ψζηε «λα δηακνξθσζεί ε απαξαίηεηε πνιηηηθή βνχιεζε» (ζ.183). 

ηελ επφκελε ππνελφηεηα παξνπζηάδεηαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζρεηηθά κε ην 

δήηεκα ηεο απνηίκεζεο ηεο αμίαο ηεο εθπαίδεπζεο ζηνλ ρψξν ηεο θπιαθήο. 

2.1. Αποηίμηζη ηηρ αξίαρ ηηρ εκπαίδεςζηρ ζηον σώπο ηηρ θςλακήρ 

Ο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο  ζηνλ ρψξν ηεο θπιαθήο  θαζίζηαηαη επηηαθηηθφο, θαζψο 

ζεσξείηαη έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα κέζα γηα ηελ πγηή επαλέληαμε ηνπ έγθιεηζηνπ ζηελ 

θνηλσλία. Ζ επαλαθνηλσληθνπνίεζε ηνπ έγθιεηζηνπ απνηειεί έλαλ επξχηεξν ζηφρν ηεο 

ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο θαη πινπνηείηαη θαηά ην κεγαιχηεξν βαζκφ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. 

Με ηηο απνθηεζείζεο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο αιιά θαη ηελ αλαζεψξεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ 

νπηηθψλ ηνπο, νη έγθιεηζηνη κέζσ ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ηνπνζεηνχλ ηηο βάζεηο γηα 

κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θφζκνπ ζε φια ηα επίπεδα κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπο. Γη 
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απηφ ζα πξέπεη ην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα λα απνηειεί έλα πεξηβάιινλ πνπ ζα επλνεί ηε 

ζεηηθή αιιαγή θαη ηελ αλζξψπηλε εμέιημε (Muñoz,2009). 

Σνλ ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο σο πξνυπφζεζε γηα κηα θαιχηεξε πνξεία θαη πξννπηηθή 

ηνπ αηφκνπ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία ηνλίδεη θαη ν Lejins (1971), επηζεκαίλνληαο πσο 

επηβάιιεηαη ε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηηο θπιαθέο, ψζηε λα παξέρεηαη 

ζηνπο έγθιεηζηνπο κηα δεχηεξε ξεαιηζηηθή επθαηξία γηα ηε δσή ηνπο θαη ηε δεκηνπξγηθή 

επαλαθνξά ηνπο ζηελ θνηλσλία. Μάιηζηα θαηά ηνλ Parker (1990), νη έγθιεηζηνη 

ζπκκεηέρνληεο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αλαπηχζζνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο θαη 

βειηηψλνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο, ληψζνληαο ρξήζηκνη θαη ηθαλνί. 

Πνιιέο εξεπλεηηθέο κειέηεο ζην δηεζλή αιιά θαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν έρνπλ αλαδείμεη 

ηελ εθπαίδεπζε κέζα ζηε θπιαθή σο θεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο ηφζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ δεηλψλ ηνπ εγθιεηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα έθηηζεο ηεο πνηλήο ησλ έγθιεηζησλ φζν θαη γηα 

ηε κεηαζηξνθή ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηε κείσζε ηεο ππνηξνπήο ηνπο κεηά ηελ απνθπιάθηζε 

ηνπο (Βεξγίδεο θ.ά, 2007 ·Κνπηκηδή, 2011·Παπαζαλαζίνπ, 2010 · Bhatti, 2010 · Ζιηνπνχινπ, 

2011 ∙  Όξιεο, 2013∙ Υξπζηθνπνχινπ 2015). 

Ζ επφκελε ελφηεηα είλαη αθηεξσκέλε ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζρεηηθά κε ηα 

θίλεηξα ησλ θξαηνπκέλσλ φζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. 

3. Κίνηηπα κπαηοςμένυν για ηη ζςμμεηοσή ηοςρ ζε εκπαιδεςηικά ππογπάμμαηα 

Καηά ηνλ Spector (2000), ηα θίλεηξα απνηεινχλ εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο πνπ 

ελεξγνπνηνχλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ θαζνδεγνχλ θάησ απφ ηελ επηξξνή 

αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ. Με ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ ηα άηνκα ζπλδένληαη θαη ηα θίλεηξα, 

νδεγψληαο ζε κηα  αλαδπφκελε ζπκπεξηθνξά πνπ επηθέξεη δξάζε (Spector, 2000). Καηά ηνπο 

Ryan and Deci (2000), ηα θίλεηξα ρσξίδνληαη ζε ελδνγελή, φηαλ ππάξρεη δξάζε γηα 

ηθαλνπνίεζε θάπνηαο εζσηεξηθήο αλάγθεο θαη ζε εμσγελή, φηαλ ππάξρεη ζχλδεζε ηεο δξάζεο 

κε θάπνην αλακελφκελν απνηέιεζκα πνπ αθνινπζεί απηήλ. 

Οη Manger, Eikeland, Diseth, Herland & Asborjornsen (2010) δηαρσξίδνπλ ηα θίλεηξα 

πνπ νδεγνχλ ζε απνθάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθπαίδεπζε ζε δχν θαηεγνξίεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηα θίλεηξα πνπ «σζνχλ» ην άηνκν λα ιάβεη ηελ απφθαζε θαη ζηα θίλεηξα 

πνπ ην «έιθνπλ» ζηελ απφθαζε απηή (ζ.536). ηελ πξψηε πεξίπησζε  ππεηζέξρνληαη 

παξάγνληεο πνπ δε ιεηηνπξγνχλ ζπλεηδεηά ζην άηνκν,  ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε  ππάξρεη 

πην ζπλεηδεηή δξάζε πνπ ελεξγνπνηείηαη θπξίσο  ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνζέζεηο ηνπ. Οη ίδηνη 

εξεπλεηέο, κειεηψληαο ηα θίλεηξα ησλ έγθιεηζησλ ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηηο θπιαθέο, έρνπλ δηαπηζηψζεη πσο παξάγνληεο φπσο ε 

θαηαγσγή, ε ειηθία, ε δηάξθεηα έθηηζεο ηεο πνηλήο, αιιά θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν  

δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζή ηνπο (Manger et al, 2010,ζ.544). Ζ ίδηα 

έξεπλα αλέδεημε πσο  έγθιεηζηνη κε ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν είραλ σο θίλεηξν ηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ελψ έγθιεηζηνη κε πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν είραλ 
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σο θίλεηξν ηε γεληθφηεξε αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπ εαπηνχ ηνπο. Χζηφζν, ζηελ έξεπλα 

απηή αλαδείρηεθαλ θαη θίλεηξα θνηλά γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο έγθιεηζηνπο πνπ αθνξνχζαλ 

ζηελ αλάγθε ηνπο γηα επηθνηλσλία κε άιινπο αλζξψπνπο, ζηελ αίζζεζε ηνπο φηη γεκίδνπλ 

παξαγσγηθά θαη δεκηνπξγηθά ηνλ ρξφλν ηνπο ζηε θπιαθή, θαζψο θαη ζηελ απνθπγή άιισλ 

ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πην δχζθνισλ, φπσο  π.ρ. ε εξγαζία (φπ.π., ζ. 537).  

Οη εξεπλεηηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζηνλ ειιεληθφ ρψξν αλαδεηθλχνπλ σο ζεκαληηθά 

θίλεηξα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ έγθιεηζησλ ζηα  ΓΔ  ηε κείσζε ηεο πνηλήο, ηελ απφθηεζε 

απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ, ηελ απφθηεζε πνηθίισλ δεμηνηήησλ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλίαο 

ζηε θπιαθή, αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη βειηίσζε (Βεξγίδεο θ.ά. 2007·Κνπηκηδή, 

2011·Παπαζαλαζίνπ,2010¨Παπαησάλλνπ, 2015). ηελ έξεπλα ησλ  Βεξγίδε θ.ά. (2007) 

επηζεκαίλεηαη πσο νη γπλαίθεο θξαηνχκελεο εκθαλίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ επηζπκία 

λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ θαη ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθφ 

ην λα βνεζνχλ ζηα καζήκαηά ηνπο ηα παηδηά ηνπο ή ηα εγγφληα ηνπο. 

ηελ έξεπλα ηνπ Παπαζαλαζίνπ (2010) επηβεβαηψλνληαη σο θίλεηξα ηφζν ε απφθηεζε 

ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ απφ ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ησλ θχθισλ ζην ΓΔ φζν θαη ν 

επεξγεηηθφο ππνινγηζκφο ησλ εκεξψλ έθηηζεο ηεο πνηλήο γηα ηνλ έγθιεηζην. Δπηπξφζζεηα, ε 

θαιιηέξγεηα ησλ γισζζηθψλ θαη θνηλσληθψλ  δεμηνηήησλ γηα ηνπο αιινδαπνχο έγθιεηζηνπο 

ζπληζηά έλα βαζηθφ θίλεηξν ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ΓΔ, θαζψο ηνπο βνεζά ζηελ αληαπφθξηζή 

ηνπο ζε θαζεκεξηλέο επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο. 

Παξάιιεια, έλα απφ ηα ζεκαληηθά θίλεηξα ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ 

ΓΔ είλαη θαη ε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ ηεο θπιαθήο ζπλπθαζκέλε  κε ηε 

δηαθπγή απφ ηελ θνπιηνχξα ηεο θπιαθήο. Ζ επαλαζχλδεζε ησλ έγθιεηζησλ κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ιεηηνπξγεί ζεηηθά, θαζψο απνθηνχλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, 

έξρνληαη ζε ζπλεξγαζία κε άιια άηνκα θαη δέρνληαη εξεζίζκαηα γηα θνηλσληθνχο θαη 

πνιηηηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο (Γεκεηξνχιε, Θεκειή & Ρεγνχηζνπ, 2006). Ζ δηαθπγή απφ 

ηελ θνπιηνχξα ηεο θπιαθήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ επεξγεηηθφ ππνινγηζκφ ηεο πνηλήο, αιιά 

θαη ηελ απνθπγή ηεο κεηαγσγήο ζπληζηνχλ θίλεηξα πνπ επηζεκαίλνληαη θαη ζηελ έξεπλα ηεο 

Κνπτκηδή (2011). 

Δλ θαηαθιείδη, ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο αλαδεηθλχνληαη σο βαζηθά θίλεηξα γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ν επεξγεηηθφο ππνινγηζκφο ηεο πνηλήο, ε 

ζχλδεζή ηνπο κε ηε κειινληηθή επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη επαλέληαμε ησλ 

έγθιεηζησλ αηφκσλ, ε πξνζσπηθή βειηίσζε θαη αλάπηπμε ηνπο, ε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε 

ηνπ «λεθξνχ» ρξφλνπ ηεο θπιαθήο, θαζψο θαη ε βειηίσζε ησλ γλσζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε ηελ εξεπλεηηθή καο κεζνδνινγία. 
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4.Μεθοδολογία έπεςναρ 

 ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο. 

4.1 Δπεςνηηικό επώηημα 

 Σν εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ ηέζεθε ήηαλ ην εμήο: 

Πνηα είλαη ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ησλ θξαηνπκέλσλ γπλαηθψλ ζην ΓΔ πνπ ιεηηνπξγεί ζην 

θαηάζηεκα θξάηεζεο ζηνλ Διεψλα Θεβψλ;  

Γηα ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ έγηλαλ επηπιένλ εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ: α) 

ηε ζχλδεζε ηνπ επεξγεηηθνχ ππνινγηζκνχ ηεο πνηλήο κε ηα θίλεηξα θνίηεζεο θαη β) ζηελ 

πξφζεζε ζπλέρηζεο ησλ ζπνπδψλ  κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπο. 

4.2.Γείγμα-πεπιοπιζμοί 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε κε βνιηθή δεηγκαηνιεςία. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 

ελλέα γπλαίθεο- έγθιεηζηεο ηνπ Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο Διεψλα Θεβψλ πνπ θνηηνχζαλ ζην 

ΓΔ ηεο θπιαθήο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018, θαζψο θαη ηελ ςπρνιφγν ηνπ 

Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο. Οη θξαηνχκελεο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ  απφ 19 εηψλ κέρξη 52 εηψλ. 

Σξεηο ήηαλ έγγακεο, ηξεηο δηαδεπγκέλεο, δχν άγακεο θαη κηα ρεξεπφκελε. Οη έμη είραλ 

ειιεληθή ππεθνφηεηα, δχν ήηαλ απφ ηε Βνπιγαξία θαη κία απφ ηε Γεσξγία. Σξεηο έγθιεηζηεο 

αλήθαλ ζην Β θχθιν ζπνπδψλ, ελψ νη ππφινηπεο έμη ζηνλ Α θχθιν ζπνπδψλ ηνπ  ΓΔ. Σν 

κνξθσηηθφ επίπεδν ηφζν ηνπ παηέξα φζν θαη ηεο κεηέξαο ηνπο ήηαλ θαηά θχξην ιφγν ρακειφ 

–έμη δήισζαλ φηη νη γνλείο ηνπο δελ είραλ νινθιεξψζεη ην Γεκνηηθφ θαη κία φηη δελ είραλ 

πάεη ζρνιείν- ελψ κία έγθιεηζηε αλέθεξε γπκλαζηαθφ επίπεδν θαη κία άιιε παλεπηζηεκηαθφ. 

Σν φηη ε έξεπλα δηεμήρζε ζε έλα ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα θξάηεζεο, παξνπζηάδεη απφ κφλν 

ηνπ αξθεηέο δπζθνιίεο θαη πεξηνξηζκνχο. Δπηπιένλ,  ε πνηνηηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζπληζηά πεξηνξηζηηθφ ζηνηρείν ζρεηηθά κε ηε γελίθεπζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ απηήο.  

4.3 Μεθοδολογική πποζέγγιζη 

ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε  πνηνηηθή κεζνδνινγία. Καηά ηνλ Creswell (2003), ε 

πνηνηηθή έξεπλα είλαη έλα είδνο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο ζηελ νπνία ν εξεπλεηήο βαζίδεηαη ζε 

απφςεηο ζπκκεηερφλησλ κε εξσηήκαηα κεγάινπ εχξνπο, ζπγθεληξψλεη δεδνκέλα πνπ 

απαξηίδνληαη θπξίσο απφ ιεθηηθά ζχλνια ηα νπνία θαη επηρεηξεί λα ηα αλαιχζεη 

αλαδεηθλχνληαο ζέκαηα κε έλαλ ηξφπν πην ππνθεηκεληθφ θαη κεξνιεπηηθφ. Θεσξείηαη, 

άιισζηε, ε θαηαιιειφηεξε πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο (Denzin Lincoln, 2003, ζ. 18-29), αιιά θαη γηα ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο 

φπνπ ν εξεπλεηήο ζηεξίδεηαη ζηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ (Creswell, 2008) θαη δηεξεπλά 
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ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ζπγθεληξψλνληαο ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα πνιιέο πηπρέο ησλ ππφ 

δηεξεχλεζε δεηεκάησλ (Κπξηαδή,1999, ζ. 52).  

ηε  ζπγθεθξηκέλε έξεπλα,  ε πνηνηηθή κέζνδνο πξνζέγγηζεο θξίζεθε σο ε πην 

θαηάιιειε, αξρηθά δηφηη ε έξεπλα αθνξά ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο φπνπ νη πνηνηηθέο 

αλαιχζεηο ελδείθλπληαη γηα ηελ θαηαλφεζε θαη αλάιπζε ησλ θαηλνκέλσλ, αιιά θαη γηαηί ν 

ζθνπφο ηεο έξεπλαο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ νπηηθέο ηεο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο. Οη 

ζπκκεηέρνπζεο απνηεινχλ ηνλ θεληξηθφ ππξήλα δηεξεχλεζεο θαη ε δηθή ηνπο νπηηθή είλαη 

απηή πνπ νδήγεζε ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζηελ έξεπλα.  

Χο εξεπλεηηθή κέζνδνο ρξεζηκνπνηήζεθε ε αηνκηθή ζπλέληεπμε εκηδνκεκέλεο 

κνξθήο, θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα κηαο πην ειεχζεξεο έθθξαζεο  ζηηο ζπλεληεπμηαδφκελεο, 

γεγνλφο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, αλ ιεθζεί ππφςε φηη απηέο, σο θξαηνχκελεο, αλήθνπλ ζε 

επάισηε θνηλσληθή νκάδα. 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζεκαηηθή 

αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. χκθσλα κε ηνλ Robson (2007), ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ νξίδεηαη 

σο «κηα θσδηθνπνηεκέλε θνηλή ινγηθή, κηα εθιέπηπλζε ησλ ηξφπσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ νη 

απινί άλζξσπνη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ 

πηπρέο ηνπ θφζκνπ πνπ ηνπο πεξηβάιιεη» (ζ. 418). Δπηιέγεηαη σο κηα απφ ηηο θαηαιιειφηεξεο 

ηερληθέο γηα ηνλ ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ εξεπλψληαο θαη αλαιχνληαο ηελ θνηλσληθή 

επηθνηλσλία κε φιεο ηηο πηπρέο θαη ζπλέπεηεο ηεο (Ησζεθίδεο, 2008).  

5.Αποηελέζμαηα 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα θίλεηξα θνίηεζεο ηνπο ζην ΓΔ ηνπ 

θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ θηλήηξσλ κε ηνλ επεξγεηηθφ ππνινγηζκφ ηεο πνηλήο 

θαζψο θαη ε πξφζεζή ηνπο λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπο.  

5.1.Κίνηηπα θοίηηζηρ ζηο ΣΓΔ ηος καηαζηήμαηορ Κπάηηζηρ 

Σα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηηο έγθιεηζηεο εθπαηδεπφκελεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

κέζα ζην ρψξν ηεο θπιαθήο πξνζαλαηνιίδνληαη θπξίσο ζηα εμήο: κνξθσηηθή αλάπηπμε θαη 

κειινληηθή επέλδπζε γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, πξνζσπηθή ελδπλάκσζε, απνθπγή 

απφ ηε δεηλή εκπεηξία ηνπ εγθιεηζκνχ, νκαιή θνηλσληθνπνίεζε. 

Οη πεξηζζφηεξεο έγθιεηζηεο ζεσξνχλ πσο ην ΓΔ απνηειεί κηα κεγάιε επθαηξία γηα 

απηέο, επεηδή ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα κάζνπλ, λα νινθιεξψζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο, 

αιιά  θαη ηηο εθνδηάδεη κε γλψζεηο πνπ ηνπο αλνίγνπλ ην δξφκν γηα θάηη θαιχηεξν ζην 

κέιινλ. Δηδηθφηεξα: 

Ζ Δ1,δειψλνληαο πσο «Γηα ην απνιπηήξην. Να ζπλερίζσ ηε δσή κνπ κεηά», ζεσξεί 

πσο ην ΓΔ απνηειεί ην θιεηδί γηα ην κέιινλ ηεο. Παξφκνηα άπνςε έρεη θαη ε Δ4, ε νπνία 

δειψλεη σο θίλεηξν ηελ επέλδπζε γηα έλα θαιχηεξν  κέιινλ: «Να απνθηήζσ εθόδηα, λα κελ 
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είκαη αγξάκκαηε». ην ίδην πιαίζην αλήθεη θαη ε δήισζε ηεο φπσο Δ8 «Τα γξάκκαηα είλαη ε 

επθαηξία κνπ». Σε κνξθσηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ηελ αχμεζε ησλ γλψζεσλ ζεσξνχλ σο 

βαζηθφ θίλεηξν θαη ε Δ6  θαη ε Δ7  πνπ ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηάο ηνπο αλαδεηνχλ 

ζην ΓΔ ηελ επθαηξία λα κάζνπλ Διιεληθά ηε ζηηγκή πνπ πιένλ δνπλ ζηε ρψξα απηή: «Τώξα 

κέλσ ζηελ Διιάδα. Έηζη πξέπεη λα κάζσ λα δηαβάδσ θαη λα γξάθσ Διιεληθά. Τν ζρνιείν απηό 

είλαη κεγάιε επθαηξία γηα κέλα» (Δ6), «Να καζαίλσ πνιύ θαιά ειιεληθά, λα ζπκεζώ παιηέο 

γλώζεηο αιιά θαη θαηλνύξηεο θαη λα έξρνκαη ζε θαιύηεξν πεξηβάιινλ» (Δ7). Μάιηζηα, ε 

ηειεπηαία ζεσξεί θαη σο άιιν θίλεηξν ηελ πγηή ζπλαλαζηξνθή θαη θνηλσληθνπνίεζε. Απηή 

ηε ζέζε πηνζεηεί θαη ε Δ9 πνπ ζεσξεί πσο ηα άηνκα πνπ απαξηίδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ είλαη πγηή πξφηππα πνπ ηελ επεξεάδνπλ ψζηε λα γίλεηαη πην θνηλσληθή κέζσ  ηεο 

κάζεζεο αιιά θαη ηεο ζπλαλαζηξνθήο ηεο κε απηά  «Βξίζθνκαη κε θόζκν ζσζηό. Γίλνκαη πην 

θνηλσληθή θαη καζαίλσ. Δίλαη επθαηξία γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε».  

Γχν απφ ηηο έγθιεηζηεο πξνβάιινπλ σο βαζηθφ θίλεηξν γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ελδπλάκσζή ηνπο, ζηνηρείν πνπ ζα ηηο 

νδεγήζεη ηφζν ζηελ δηθή ηνπο βειηίσζε φζν θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσληθή ηνπο απνδνρή. 

Δηδηθφηεξα, ε Δ3 δειψλεη πσο «Θέισ λα θάλσ θάηη γηα κέλα., λα κπνξώ λα κηιήζσ θαη λα 

γλσξίζσ ζσζηό θόζκν» θαη ε Δ5  ζπλδέεη ηε κάζεζε κε ηελ πξνζσπηθή ηεο ελδπλάκσζε: 

«Γηαηί ζέισ λα κάζσ λα δηαβάδσ θαη λα γξάθσ ειιεληθά θαη είλαη επθαηξία.  Θα κε θάλνπλ 

πην δπλαηή». 

Ζ απνθπγή απφ ηηο δεηλέο ζπλζήθεο ηνπ εγθιεηζκνχ απνηέιεζε έλα θεληξηθφ θίλεηξν. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αθφινπζε αλαθνξά: «Τν λα θεύγσ από ηελ πηέξπγά κνπ θαη λα 

πεγαίλσ ζην ζρνιείν είλαη σξαία» (Δ8). ηελ παξαζηαηηθή ηεο αλαθνξά ε Δ2 ζεσξεί φηη  ε 

θνίηεζή ηεο  ζην ζρνιείν απνηειεί κηα ηδαληθή δηέμνδν απφ ηε κηδέξηα ηεο θπιαθήο, 

ζπλπθαζκέλε βέβαηα θαη κε ηελ κνξθσηηθή εκπεηξία. «Γηαηί ζέισ λα θεύγσ από ηελ πηέξπγα 

θαη λα καζαίλσ θάηη θαιό. Γελ κπνξώ ηα θνπηζνκπνιηά θαη ηελ ηξέια». 

Οη ζέζεηο πνπ εθθξάδνληαη απφ ηελ ςπρνιφγν ηνπ Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο ζηηο 

ζπδεηήζεηο πνπ απηή έρεη κε ηηο έγθιεηζηεο εθπαηδεπφκελεο ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ ηηο 

σζνχλ ζηε θνίηεζε ζην ζρνιείν παξνπζηάδνπλ κεγάιε αληηζηνηρία κε ηα ιεγφκελα ησλ ίδησλ 

ησλ έγθιεηζησλ ζηηο ζπλεληεχμεηο ηνπο: «Ο πξώηνο ιόγνο πνπ πξνβάιινπλ γηα ηελ ζπκκεηνρή 

ηνπο ζην ΣΓΔ είλαη ε θαιύηεξε κνξθσηηθή απαξηίσζε,  ώζηε λα  ηύρνπλ θαιύηεξεο 

επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο. Δπίζεο επηζεκαίλνπλ όηη έρνπλ ζπλαλαζηξνθή κε άιια πγηή 

άηνκα (ηνπο εθπαηδεπηηθνύο)  πνπ απνηεινύλ  πξόηππν ηαύηηζεο  γηα ηηο ίδηεο θαη όηη παξάιιεια 

αμηνπνηνύλ επνηθνδνκεηηθά ην ρξόλν θξάηεζήο ηνπο». Όπσο πξνθχπηεη απφ ην παξαπάλσ 

απφζπαζκα, ε ςπρνιφγνο πξνηάζζεη σο θχξην ιφγν ηελ θαιχηεξε κνξθσηηθή ηνπο 

απαξηίσζε γηα κειινληηθή απνθαηάζηαζε αιιά θαη ηελ πγηή ζπλαλαζηξνθή ηνπο κε ηνπο 

εθπαηδεπηέο θαζψο θαη ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε ηηο απφςεηο ησλ εγθιείζησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

αλαθνξηθά κε ηε ζχλδεζε ησλ θηλήηξσλ κε ηνλ επεξγεηηθφ ππνινγηζκφ ησλ εκεξψλ θνίηεζεο 

ζηελ πνηλή ηνπο.  
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5.2 Σύνδεζη κινήηπυν με ηον εςεπγεηικό ςπολογιζμό ζηην ποινή 

Καη νη ελλέα έγθιεηζηεο εθπαηδεπφκελεο ηνπ δείγκαηνο δήισζαλ φηη ζα ζπλέρηδαλ ηε 

θνίηεζή ηνπο ζην ΓΔ αλεμάξηεηα απφ ηελ επλντθή δηάηαμε ησλ «κεξνθάκαησλ» γηα ηελ 

έθηηζε ησλ πνηλψλ ηνπο. Αλέθεξαλ πσο ην ζρνιείν ηνχο πξνζθέξεη ηφζν πγηείο θαηαζηάζεηο, 

φπσο φκνξθεο θηιηθέο ζρέζεηο, γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο παξνρέο, αιιά θαη κηα αίζζεζε 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ειεπζεξίαο κέζα ζην δχζθνιν θαη δεηλφ πεξηβάιινλ ηεο θπιαθήο. 

Έηζη, ρσξίο πεξηζηξνθέο δήισζαλ πσο αθφκα θαη ρσξίο κεξνθάκαηα, ζα επέιεγαλ ηελ 

παξαθνινχζεζε ζην ζρνιείν.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Δ1 αλαθέξεη πσο «ζα ζπλέρηδα λα παξαθνινπζώ ηα καζήκαηα 

ζην ζρνιείν γηαηί κε θάλεη θαη θεύγσ από ηελ πηέξπγά κνπ θαη γίλνκαη πην θνηλσληθή κε ηα 

ππόινηπα θνξίηζηα θαη ηνπο θαζεγεηέο κνπ», ελώ ε Δ2 πξνρσξά αθφκα παξαπέξα 

δηαηππψλνληαο θαη ηελ πξφηαζε λα ιεηηνπξγνχζε ην ζρνιείν θαη θαηά ην δηάζηεκα ηνπ 

θαινθαηξηνχ: «Φπζηθά θαη ζα εξρόκνπλα. Γηα κέλα ην ζρνιείν είλαη κηα κεγάιε παξέα. Μέζα 

ζην ζάιακν κνπ δελ κηιάσ πνιύ. Δδώ έρσ θίινπο. Μαθάξη λα ήηαλ αλνηθηό θαη ην θαινθαίξη».  

Ζ Δ8 δειψλεη πσο εθηφο απφ ηηο γλψζεηο πνπ απνθηά έρεη θαη φθεινο ζηε δηαγσγή ηεο «Θα 

ην ζπλέρηδα γηαηί καζαίλσ πνιιά αιιά βνεζάεη θαη ζηε δηαγσγή», ελψ ε Δ5 δίλεη κηα πην 

πξνζσπηθή πξνζέγγηζε ζηε θνίηεζή ηεο, πξνβάιινληαο σο πξσηαξρηθφ ην αίζζεκα ηεο 

ειεπζεξίαο πνπ βηψλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηεο: «Ναη ζα ζπλέρηδα ην ζρνιείν γηαηί 

όηαλ πεγαίλσ εθεί αηζζάλνκαη ειεύζεξε. Δδώ βιέπεηο ππάξρνπλ παξάζπξα πνπ κπνξείο λα δεηο 

ηνλ ήιην θαη ηνλ νπξαλό. Έηζη ληώζεηο ειεύζεξε».  

Θεηηθέο ήηαλ θαη νη πξνζεγγίζεηο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη απφ ηηο ππφινηπεο 

έγθιεηζηεο, νη νπνίεο πξνέηαμαλ σο βαζηθά θίλεηξα ηελ κνξθσηηθή ηνπο αλάπηπμε, ηελ 

απφθηεζε ηνπ απνιπηεξίνπ,  αιιά θαη ηελ γφληκε αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηεο 

θπιαθήο.  Έηζη, ε Δ4 απαληά ζεηηθά θαη θαηεγνξεκαηηθά φηη δε ζα ζηακάηαγε ηε θνίηεζή 

ιφγσ ηνπ κε επεξγεηηθνχ ππνινγηζκνχ ιέγνληαο πσο «Ναη ζα ην ζπλέρηδα γηαηί ζέισ λα 

απνθηήζσ εθόδηα θαη λα κάζσ πξάγκαηα.». Σε ζπκβνιή ηνπ ζρνιείνπ ηνλίδεη θαη ε Δ6, ε 

νπνία πξνζζέηεη φηη ηα κεξνθάκαηα ιφγσ απηνχ δελ απνηεινχλ θίλεηξν  «Ναη ζα ζπλέρηδα γηα 

λα θεύγσ από ηελ πηέξπγα κνπ θαη γηα λα κάζσ γξάκκαηα θαη αλ ήζεια κεξνθάκαηα ζα 

έβξηζθα ηξόπν θαη λα δνπιέςσ». ην ίδην πιαίζην, θαη ε Δ7 δειψλεη φηη σζείηαη  

απνθιεηζηηθά απφ ην θίλεηξν ηεο απφθηεζεο ηνπ απνιπηεξίνπ  «Έρσ βάιεη ζηόρν λα πάξσ ην 

απνιπηήξην κνπ. Έηζη δε ζα ζηακάηαγα ην ζρνιείν», φπσο θαη   ε Δ9   πνπ ζεσξεί πσο 

επηπιένλ πσο θαη  ε πξνζσπηθή επραξίζηεζε θαη ραξά πνπ βηψλεη απφ ηελ θνίηεζή ηεο είλαη 

βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο επηινγήο ηεο «Πεξλάσ ηόζν σξαία. Μαζαίλσ ηόζα πξάγκαηα. Οπόηε 

ζα ζπλέρηδα γηα λα πάξσ ην απνιπηήξην». Μφλν ε Δ3 παξαδέρηεθε πσο ηα κεξνθάκαηα 

βνεζάλε, αιιά θαη ε κφξθσζε είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή γηα απηήλ «Θα ζπλέρηδα αιιά ζίγνπξα  

βνεζάεη ζηα κεξνθάκαηα καο αιιά καζαίλνπκε θαη πνιιά πξάγκαηα».  

Ίζσο ην φηη  δελ αλαθέξζεθε απφ ηηο έγθιεηζηεο ν επεξγεηηθφο ππνινγηζκφο ηεο 

πνηλήο θξάηεζεο σο θίλεηξν γηα ηε ζπκκεηνρή  ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε, ελδερνκέλσο βέβαηα 

λα νθείιεηαη ζε πηζαλή δηθή ηνπο ζπζηνιή ιφγσ ηνπ σθειηκηζηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ θηλήηξνπ.  
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ηελ επφκελε ελφηεηα ζα παξνπζηάζνπκε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

θξαηνπκέλσλ ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζή ηνπο λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο 

θαη κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπο. 

5.3 Ππόθεζη ζςνέσιζηρ ζποςδών μεηά ηην αποθςλάκιζη 

Σέινο, ηέζεθε ην εξψηεκα ηεο ζπλέρηζεο ησλ ζπνπδψλ κεηά ηελ θνίηεζε ζην ΓΔ 

ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο. Πέληε  εθπαηδεπφκελεο  ζπλέδεζαλ ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο κε ηελ εξγαζία πνπ ζα βξνπλ «αλ βέβαηα κνπ ην επηηξέπεη θαη ε δνπιεηά πνπ ζα βξσ» 

(Δ1), «Αλάινγα κε ηε δνπιεηά πνπ ζα βξσ» (Δ2), «Δμαξηάηαη από ηε δνπιεηά.»(Δ8), «Ναη αιιά 

ίζσο ππάξμεη πξόβιεκα ιόγσ δνπιεηάο» (Δ5), «Μάιινλ δε ζα πξνιαβαίλσ κε ηελ δνπιεηά. Γελ 

κπνξώ λα ζνπ πσ αθόκα γηα κεηά» (Δ6), νη ηέζζεξηο εθδειψλνληαο ηελ επηζπκία ηνπο λα 

ζπλερίζνπλ, ελψ ε Δ6 ήηαλ πην επηθπιαθηηθή. Γχν  απφ απηέο απάληεζαλ θαηεγνξεκαηηθά 

πσο ζα ζπλερίζνπλ (Δ4,Δ7)  ελψ άιιεο δχν είπαλ πσο ζα ζπλδπάζνπλ  ηε κφξθσζε κε ηε 

δνπιεηά ηνπο «Ναη, ζα πξνζπαζήζσ λα ζπλδπάζσ κόξθσζε θαη δνπιεηά» (Δ9), «Θα ήζεια λα 

ζπλερίζσ γηα λα κε βνεζήζεη ζηε δνπιεηά.» (Δ3).  

Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηηο έγθιεηζηεο εθπαηδεπφκελεο ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνεγνχκελεο απφςεηο ηνπο θαίλνληαη πην δηζηαθηηθέο,  ίζσο ιφγσ ηνπ φηη δεηήζεθε θάηη πνπ 

αθνξά ζην κέιινλ ηνπο  θαη εμαξηάηαη απφ εμσγελείο θαη αζηάζκεηεο  παξακέηξνπο,  φπσο 

π.ρ. νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο «έμσ» δσήο. ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, 

δηαθαίλεηαη φηη ην θίλεηξφ ησλ πεξηζζνηέξσλ γηα κάζεζε δείρλεη ηζρπξφ. 

Ζ ηειεπηαία ελφηεηα ηεο εξγαζίαο καο είλαη αθηεξσκέλε ζηα ζπκπεξάζκαηά ηεο. 

Σςμπεπάζμαηα 

Με ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε αλαδείρηεθε, φπσο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο 

πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζε ΓΔ ζσθξνληζηηθψλ Καηαζηεκάησλ, ε αμία ηεο εθπαίδεπζεο ζηε 

θπιαθή σο βαζηθήο παξακέηξνπ γηα ηε γεληθφηεξε βειηίσζή ηνπο, αιιά θαη ηελ νκαιή 

επαλέληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία.  

Σα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηηο έγθιεηζηεο εθπαηδεπφκελεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζα 

ζην ρψξν ηεο θπιαθήο πξνζαλαηνιίδνληαη θπξίσο ζηα εμήο: 

 κνξθσηηθή αλάπηπμε θαη κειινληηθή επέλδπζε γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε,  

 πξνζσπηθή ελδπλάκσζε,  

 απνθπγή απφ ηε δεηλή εκπεηξία ηνπ εγθιεηζκνχ,   

 πγηήο θνηλσληθνπνίεζε. 

Χο πξσηαξρηθφ θίλεηξν θνίηεζεο ζην ΓΔ θάλεθε απφ ηελ παξνχζα έξεπλα λα είλαη ε 

κνξθσηηθή ηνπο αλάπηπμε κε ηελ επηδησθφκελε απφθηεζε ηίηινπ ζπνπδψλ, έηζη ψζηε λα 

ππάξμεη κηα  θαιχηεξε επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε κεηά ηελ απνθπιάθηζε. Καη ζηελ έξεπλα 

ησλ Papaioannou, Anagnou & Vergidis (2018) φπνπ επηρεηξήζεθε κηα ζπζηεκαηηθή 
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αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη ζπιινγή ησλ πνξηζκάησλ ησλ κειεηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαμχ 2006-2016 ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα ησλ θξαηνπκέλσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, παξνπζηάδεηαη έλα πςειφ πνζνζηφ πνπ 

αλαθέξεηαη ζην ίδηνθίλεηξν γηα ηελ εθπαίδεπζε (22%). 

Σν θίλεηξν απηφ ζπλπθαίλεηαη κε ηελ πξνζσπηθή ελδπλάκσζε θαη βειηίσζε αιιά θαη 

ηελ αλάγθε γηα πγηείο ζπλαλαζηξνθέο κε αλζξψπνπο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο πξφηππα θαη 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηελ ππνθνπιηνχξα ηεο θπιαθήο. Οη πεξηζζφηεξεο έγθιεηζηεο 

εθπαηδεπφκελεο θάλεθε λα ελδηαθέξνληαη λα απνθηήζνπλ γλψζεηο πνπ ζα ηηο βνεζήζνπλ λα 

βειηησζνχλ πξνζσπηθά, αιιά θαη λα απνθηήζνπλ γλσζηηθά εθφδηα ρξήζηκα γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε. Παξφκνηα, νη Skaalvik, Finbak θαη Pettersen (2003) 

πξνζδηφξηζαλ σο ην κεγαιχηεξν θίλεηξν γηα ηνπο θξαηνχκελνπο ηελ αμία ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο. Παξεκθεξή ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ θαη 

απφ ηηο έξεπλεο ησλ Βεξγίδε θ.ά. (2007) θαη  Γθαζνχθα (ρ.ρ), φηη δειαδή νη θξαηνχκελνη κε 

ηελ εθπαίδεπζή ηνπο απνζθνπνχλ ζηελ απφθηεζε θάπνηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ή ζηελ απφθηεζε 

θάπνηαο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ψζηε λα ππάξμεη επαγγεικαηηθή, αιιά θαη θνηλσληθή 

επαλέληαμή ηνπο κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπο. ηελ  παξνχζα έξεπλα δελ  θαηαγξάθεθε, 

ηνπιάρηζηνλ σο δεισζέλ άκεζν θίλεηξν, ν  επεξγεηηθφο ππνινγηζκφο ηεο πνηλήο, πνπ 

απαληάηαη σο θίλεηξν ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην ρψξν ησλ 

θπιαθψλ (Βεξγίδεο θ.ά., 2007· Irwin, 2008· Bhatti, 2010· Manger et al, 2010· 

Παπαζαλαζίνπ, 2010· Ζιηνπνχινπ, 2011· Κνπτκηδή, 2011).  

Ζ απνθπγή ησλ δεηλψλ ηνπ εγθιεηζκνχ, επίζεο,  θαηαγξάθεηαη σο θίλεηξν θαη ζε άιιεο 

έξεπλεο, θαζψο κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο δίλεηαη ε επθαηξία ζηηο έγθιεηζηεο  λα μεθχγνπλ 

απφ ην απνπληθηηθφ πεξηβάιινλ ηεο θπιαθήο, λα αμηνπνηήζνπλ δεκηνπξγηθά ην λεθξφ ρξφλν 

ηνπο θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ ςπρηθή ηνπο ηζνξξνπία (Βεξγίδε θ.ζπλ, 2007· Bhatti, 2010·  

Ζιηνπνχινπ, 2011· Κνπτκηδή,2011). 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ζχλδεζε ηεο 

παξαθνινχζεζεο κε ηνλ επεξγεηηθφ ππνινγηζκφ ηεο πνηλήο, θαζψο ζην ζχλνιφ ηνπο νη 

έγθιεηζηεο εθπαηδεπφκελεο απνζπλδένπλ ηελ παξαθνινχζεζε ζην ΓΔ κε ηα «κεξνθάκαηα», 

εθηφο απφ κία  πνπ ζεσξεί  ηε θνίηεζή ηεο  σο  ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηαγσγή ηεο, 

εχξεκα πνπ απνηππψλεηαη θαη ζηελ έξεπλα ηεο  Κνπτκηδή (2011), ελψ θάπνηα άιιε 

απνδέρεηαη ηε ζεκαζία ηνπ επεξγεηηθνχ ππνινγηζκνχ σο πιενλέθηεκα, αιιά θαη απηή 

πξνθξίλεη ηελ αμία ηεο κφξθσζεο. ε απηφ ην ζεκείν θαίλεηαη ηα επξήκαηα λα ζπκθσλνχλ 

κε απηά πνπ αλαδείρηεθαλ θαη ζηελ έξεπλα ηεο Υξπζηθνπνχινπ (2015), φπνπ δελ αλαθέξεηαη 

σο θίλεηξν ν επεξγεηηθφο ππνινγηζκφο ηεο πνηλήο. 

Σέινο, νη εθπαηδεπφκελεο θξαηνχκελεο ηνπ δείγκαηνο δήισζαλ φηη επηζπκνχλ λα 

ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη κεηά ηε θνίηεζε ζην ΓΔ, ππφ ηελ αίξεζε, σζηφζν, ηεο 

χπαξμεο εμσγελψλ θαη αζηάζκεησλ παξαγφλησλ, φπσο νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη νη 

ππνρξεψζεηο ηεο «έμσ» δσήο. ε απηφ ην ζεκείν δηαπηζηψζεθε έλα θνηλφ εχξεκα κε ηελ 

έξεπλα ηνπ Όξιε (2013), ελψ ππήξμε κηα κηθξή δηαθνξνπνίεζε κε ηελ έξεπλα ηεο 

Ζιηνπνχινπ (2011) πνπ θάλεθε ε θπξίαξρε ηάζε ηεο ζπλέρηζεο ησλ ζπνπδψλ κεηά ηελ 
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απνθνίηεζε απφ ην ΓΔ αλεμάξηεηα ζπλζεθψλ, αιιά θαη ηεο Κνπηκηδή (2011) φπνπ ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ έγθιεηζησλ εθπαηδεπφκελσλ ηάρζεθε ππέξ ηεο ζπλέρηζεο ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο κεηά ηε θνίηεζή ηνπο ζην ΓΔ. 

Καηαιήγνληαο, δηαθαίλεηαη θαη απφ απηήλ ηελ έξεπλα ν πνιχ ζεκαληηθφο ξφινο πνπ έρεη 

γηα ηνπο θξαηνχκελνπο θαη ηηο θξαηνχκελεο ε εθπαίδεπζε. Σν ΓΔ απνηειεί, φπσο πξνθχπηεη 

απφ ηηο απαληήζεηο ησλ γπλαηθψλ θξαηνπκέλσλ ηνπ δείγκαηνο, κία «φαζε» κέζα ζην 

αζθπθηηθφ πεξηβάιινλ ηεο θπιαθήο θαη κία δεχηεξε επθαηξία γηα πξνζσπηθή βειηίσζε θαη 

αλάπηπμε, αιιά θαη γηα νκαιή θνηλσληθή επαλέληαμε.  
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