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ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
 Εγκληματική σταδιοδρομία: «η μακρόχρονη αλληλουχία εγκλημάτων τα οποία
διαπράττονται από έναν δράστη που παρουσιάζει έναν εμφανή δείκτη εγκληματικής
δράσης σε μια δεδομένη χρονική περίοδο» (Blumstein et al. 1986:12)
 Η εγκληματική σταδιοδρομία παρουσιάζει μια αρχή (onset), μια διάρκεια (career length),
και ένα τέλος (dropout/termination)
 Διαστάσεις εγκληματικής σταδιοδρομίας:
❑ Συμμετοχή (prevalence)
❑ Συχνότητα (frequency)
❑ Συνέχεια (continuity)
❑ Έναρξη κατά την ενηλικότητα (adult-onset)
❑ Εξειδίκευση (specialization)

❑ Από κοινού εγκληματική δράση (co-offending)
❑ Κλιμάκωση/αποκλιμάκωση (escalation/de-escalation)
❑ Ποικιλία (diversification)

(Piquero, Hawkins, Kazemian, 2012· Ζαραφωνίτου, 2004)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

❑ Η συμμετοχή (prevalence) παρουσιάζει μια αύξηση προς το τέλος της παιδικής ηλικίας και την αρχή
της εφηβείας, κορυφώνεται προς το τέλος της εφηβείας και μετά παρουσιάζει πτώση (the age crime –
curve) (Loeber, Farrington, 2012:5)
❑ Σε διαφορετικά ηλικιακά στάδια διαπράττονται και διαφορετικά ποινικά αδικήματα. Η χαμηλότερης
βαρύτητας παραβατικότητα προηγείται της βαρύτερης παραβατικότητας. Ωστόσο, δεν παρατηρείται
πάντα μετάβαση από τις χαμηλής βαρύτητας εγκληματικές πράξεις σε βαρύτερης μορφής ποινικά
αδικήματα (Le Blanc & Frechette, 1989)
❑ Από κοινού παραβατική δράση (co-offending) κατά την περίοδο της εφηβείας και κατά μόνας
παραβατική δράση από την ηλικία των 20 ετών και έπειτα (McCord & Conway, 2002∙ Reiss &
Farrington, 1991)
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Από κοινού εγκληματική δράση (co-offending)

Ο Reiss (1986:122) εισήγαγε τον όρο “co-offending”
υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή σε ομαδική
παραβατική δράση μπορεί να επιφέρει σημαντικές
συνέπειες στην έναρξη, την συνέχιση και την αποχή από
το έγκλημα (McCord, Conway, 2002:15)

Σύμφωνα με τον Reiss (1988) η από κοινού παραβατική
δράση φαίνεται να μειώνεται στο πέρασμα του χρόνου
και όσο αυξάνεται η ηλικία των παραβατών

Από κοινού
εγκληματική
δράση (cooffending)

(Piquero et al.
2012)

Η συχνότητα της
από κοινού
δράσης φαίνεται
να μειώνεται με
το πέρασμα του
χρόνου

Ελάχιστα
εμπειρικά
δεδομένα

Η από κοινού
δράση φαίνεται
να κορυφώνεται
κατά το τέλος
της εφηβείας

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
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Από κοινού εγκληματική δράση (co-offending)
 Η ομαδική παραβατικότητα παρατηρείται αρκετά συχνά στην περίπτωση ανήλικων παραβατών
οι οποίοι διαπράττουν χαμηλής βαρύτητας αδικήματα (Erickson 1971· Warr 1993· Zimring 1981)

 Η ομαδική παραβατικότητα παρατηρείται και σε ορισμένα υψηλότερης βαρύτητας ποινικά
αδικήματα όπως λ.χ. η διάρρηξη και άλλα αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας (Carrington 2002,
2009· Piquero, Farrington, Blumstein 2007 ·van Mastrigt 2008· van Mastrigt, Farrington, 2009)
 Σύμφωνα με τον Warr (1996) οι ομάδες ανήλικων παραβατών στην πλειονότητα τους φαίνεται να
έχουν μια δράση η οποία διαρκεί για μικρό χρονικό διάστημα (short lived)
 Οι ομάδες παραβατών στην πλειονότητά τους είναι μικρές σε μέγεθος (2-3 άτομα ανά αδίκημα)
(Reiss, 1988· Reiss, Farrington, 1991). Οι μικρές σε μέγεθος ομάδες αντέχουν περισσότερο στο
χρόνο και τα μέλη τους διατηρούν δεσμούς για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 Παραβάτες οι οποίοι δρουν στο πλαίσιο ομάδας παρουσιάζουν μεγαλύτερη πιθανότητα για την
τέλεση περισσότερων ποινικών αδικημάτων και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (Lantz,
Hutchison, 2015)
 Οι μεγαλύτερες σε μέγεθος παραβατικές ομάδες φαίνεται να εμπλέκονται στην τέλεση ποινικών
αδικημάτων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (Lantz, Hutchison, 2015).
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Από κοινού εγκληματική δράση (co-offending)
 Οι Reiss και Farrington (1991) στο πλαίσιο της μακροχρόνιας προοπτικής έρευνας «Cambridge Study in
Delinquent Development» διαπίστωσαν ότι:
o

Αρνητική σχέση ηλικίας και από κοινού παραβατικής δράσης

o

Τα άτομα εκείνα τα οποία παρουσίαζαν μια μακρά εγκληματική πορεία (βάσει των ποινικών τους
μητρώων) έτειναν να μεταβαίνουν από την από κοινού στην κατά μόνας παραβατική δράση στο
πέρασμα του χρόνου

o

Η από κοινού παραβατική δράση είναι πιο συχνή σε εγκλήματα όπως η διάρρηξη και η ληστεία

o

Άτομα με μικρότερες χρονικά εγκληματικές σταδιοδρομίες (<5 έτη) παρουσίαζαν σε μικρότερα ποσοστά
από κοινού παραβατική δράση σε αντίθεση με άτομα τα οποία είχαν μακρά πορεία στο έγκλημα (20+
έτη)

o

Άτομα τα οποία είχαν πρώιμη εμπλοκή στην παραβατικότητα παρουσίαζαν σε μεγαλύτερα ποσοστά
από κοινού παραβατική δράση κατά την εξέλιξη της εγκληματικής τους καριέρας

o

Οι παραβάτες που δρουν από κοινού τείνουν να διαπράττουν εγκλήματα σε υψηλότερα ποσοστά σε
σύγκριση με εκείνους που επιλέγουν την κατά μόνας παραβατική δράση

o

Από το σύνολο των ποινικών αδικημάτων που είχαν τελεστεί από άτομα που παρουσίαζαν επίμονη
εγκληματική δράση στο πέρασμα του χρόνου (persistent offenders) (τουλάχιστον 10 ποινικά αδικήματα
μέχρι την ηλικία των 40 ετών) το 52,5% είχε διαπραχθεί κατά μόνας

(Piquero, Hawkins, Kazemian, 2012:36-37· McCord, Conway, 2002)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΕΣ
Συμμετοχή σε συμμορία (gang membership)

(Klein, 1971)

Ομάδα ανήλικων
παραβατών

Οι παραβάτες

Γίνονται αντιληπτοί
από τους κατοίκους
μιας περιοχής σαν μια
διακριτή συλλογική
οντότητα (σύνολο)

Αναγνωρίζουν τους
εαυτούς τους σαν μια
αναγνωρίσιμη ομάδα με
δικό της όνομα

Έχουν εμπλακεί σε μια σειρά από
ποινικά αδικήματα τα οποία έχουν
προκαλέσει την αρνητική επίσημη και
ανεπίσημη κοινωνική αντίδραση
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Συμμετοχή σε συμμορία (gang membership)

Συνένωση
συνομηλίκων
στη βάση
κοινών
ενδιαφερόντων

(Miller, 1982)

Έλεγχος
συγκεκριμένης
εδαφικής
περιοχής,
εγκατάστασης ή
επιχείρησης

Παραβατική
δράση

Αναγνωρίσιμη
ηγεσία

Συμμορία

Εσωτερική
οργάνωση
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Συμμετοχή σε συμμορία (gang membership)

(Κουράκης, 2004:107)
ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Πυραμιδική οργάνωση
(ιεραρχία, αρχηγός)

Κατανομή καθηκόντων

Διάρκεια και μακροχρόνιος
σχεδιασμός δράσεων
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Συμμετοχή σε συμμορία (gang membership)

Σύμφωνα με την
ερευνητική εμπειρία
ανήλικοι μέλη συμμοριών
εμπλέκονται σε πολύ
μεγαλύτερο βαθμό σε
σοβαρές και βίαιες
παραβατικές πράξεις σε
σύγκριση με ανήλικους
παραβάτες οι οποίοι δεν
συμμετέχουν σε
συμμορίες ανηλίκων

Η συναναστροφή με
συνομήλικους παραβάτες
αποτελεί έναν από τους
πιο ισχυρούς
προγνωστικούς
παράγοντες για την
εκδήλωση παραβατικής
συμπεριφοράς και την
υποτροπή

Η συμμετοχή σε συμμορία
αποτελεί μια εμπειρία
ποιοτικά διαφορετική από
την εμπειρία της
συναναστροφής με
συνομήλικους παραβάτες
(Klein,1995)

(Battin-Pearson, Thornberry, Hawkins, Krohn, 1998)

The 1985 Generation Projects
U.S. Office of Juvenile Justice and
Delinquency Prevention

The 1985
generation
projectsU.S. Office of
Juvenile
Justice and
Delinquency
Prevention
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 Seattle Development Project
 Θεωρητικό μοντέλο των Catalano & Hawkins (1996)
 Δείγμα 808 ανηλίκων (412 αγόρια και 396 κορίτσια)

 Δεδομένα από συνεντεύξεις στην ηλικία των 13, 14 και 15 ετών
 Διαπιστώθηκε ότι η συμμετοχή σε συμμορία αποτελεί παράγοντα διακινδύνευσης για την εκδήλωση
παραβατικής συμπεριφοράς ο οποίος επιδρά ανεξάρτητα από τη μεταβλητή που αναφέρεται στη
συναναστροφή με συνομήλικους παραβάτες

 Rochester Youth Development Study
 Θεωρητικό μοντέλο Thornberry (1987) & Krohn (1986)
 1000 ανήλικοι (729 αγόρια και 271 κορίτσια)
 Δεδομένα από συνεντεύξεις στην ηλικία των 14 και 15 ετών

 Διαπιστώθηκε και πάλι η σημαντική επίδραση της συμμετοχής σε συμμορία ανεξάρτητα από την επίδραση του
παράγοντα της συναναστροφής με άλλους συνομήλικους παραβάτες. Η επίδραση αυτή προέκυψε ακόμα
και όταν ελήφθησαν υπόψη μεταβλητές όπως: το χαμηλό κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο της οικογένειας, η
γονεϊκή επιτήρηση, ο δεσμός του ατόμου με το σχολείο, τα αρνητικά περιστατικά ζωής, το ιστορικό εμπλοκής
σε βίαιη συμπεριφορά και η συναναστροφή με συνομήλικους παραβάτες

(Battin-Pearson, Thornberry, Hawkins, Krohn, 1998)
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Συμμετοχή σε συμμορία (gang membership)
❑ Η ηλικία έναρξης για τη συμμετοχή σε συμμορία τείνει να προηγείται της ηλικίας έναρξης
άλλων παραβατικών δραστηριοτήτων.
❑ Pittsburgh Youth Study:
✓ Youngest cohort (503 άτομα – παρακολούθηση από την ηλικία των 6 έως 19 ετών)→ ο μέσος όρος για
την ηλικία έναρξης της εμπλοκής σε συμμορία ήταν τα 12.3 έτη, για την οπλοκατοχή τα 13.9 έτη, για τη
χρήση μαριχουάνας τα 14,8 έτη, για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών τα 14.8 έτη και για τη χρήση
σκληρών ναρκωτικών τα 15.7 έτη.
✓ Oldest cohort (506 άτομα-παρακολούθηση από την ηλικία των 12 έως 25 ετών)→ ο μέσος όρος για την
ηλικία έναρξης της εμπλοκής σε συμμορία ήταν τα 15.9έτη, για τη χρήση μαριχουάνας τα 16.5 έτη, για
τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών τα 17 έτη, για την οπλοκατοχή τα 17.3 έτη και για τη χρήση σκληρών
ναρκωτικών τα 17.5 έτη (Loeber, Farrington, 2008).

❑ Η συμμετοχή για πρώτη φορά σε συμμορία τοποθετείται χρονικά κατά την έναρξη της εφηβείας
(περίπου στα 12 έτη)
(Thornberry, Krohn, Lizotte, Smith, Tobin, 2003· Esbensen, Huizinga, 1993· Peterson, Taylor, Esbensen, 2004)
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Συμμετοχή σε συμμορία (gang membership)
❑ Τα μέλη των συμμοριών αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα εμπλοκής σε παραβατική δράση για το χρονικό
διάστημα πριν την ένταξή τους στη συμμορία, σε σύγκριση με ανήλικους παραβάτες οι οποίοι δεν
αποτελούν μέλη συμμορίας. Τα μέλη των συμμοριών είναι πιο ενεργά όσον αφορά την τέλεση ποινικών
αδικημάτων για όσο διάστημα παραμένουν μέλη (Bendixen et al. 2006).

❑ Η συμμετοχή σε συμμορία φαίνεται να παρουσιάζει κορύφωση προς το τέλος της εφηβείας και μετά
παρουσιάζει ταχύτατη πτώση (White et al. 2008).
❑ Η ένταξη σε συμμορία αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο με την πλειονότητα των ανήλικων παραβατών να
αποχωρεί περίπου μετά από ένα χρόνο. Σε μικρό ποσοστό φαίνεται να εντάσσονται παραβάτες σε
συμμορία κατά το στάδιο μετάβασης από την εφηβεία στο στάδιο της ενηλικίωσης.
(Bendixen et al. 2006· Esbensen, Huizinga 1993· Gatti et al. 2005· Kein, 1995).
❑ Τα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τη διαδικασία αποχής των παραβατών από τις συμμορίες είναι πολύ
περιορισμένα.

(Rosenfeld, White, Esbensen, 2012)
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Συμμετοχή σε συμμορία (gang membership)

(Klein & Maxson
2006)
Δεν υπάρχει ομοφωνία
σχετικά με τους παράγοντες
διακινδύνευσης για την ένταξη
ενός ανηλίκου σε συμμορία.

3 παράγοντες φαίνεται να
προκύπτουν σταθερά: αρνητικά
περιστατικά ζωής, προβλήματα
συμπεριφοράς –εκτός
παραβατικής συμπεριφοράςκαι χαρακτηριστικά του δικτύου
συνομηλίκων.
Σημαντική και η επίδραση των
πεποιθήσεων που ευνοούν την
παραβατική συμπεριφορά, η
έλλειψη γονεϊκής επιτήρησης και
ο δεσμός με άλλους ανήλικους
παραβάτες.

 Σημαντικός
ο
ρόλος
των
δυναμικών
που
αναπτύσσονται στο πλαίσιο δράσης των συμμοριών
ανηλίκων
 Διερεύνηση
παραγόντων
διακινδύνευσης
και
προστατευτικών παραγόντων αναφορικά με την ένταξη
και την αποχώρηση των ανήλικων παραβατών από τις
συμμορίες

 Διερεύνηση της επίδρασης τόσο της από κοινού
παραβατικής δράσης όσο και της συμμετοχής σε
συμμορία ή οργανωμένη εγκληματική ομάδα στη
διαμόρφωση των εγκληματικών σταδιοδρομιών
 Η μελέτη των εγκληματικών σταδιοδρομιών προσφέρει
χρήσιμα δεδομένα για την αποτελεσματικότερη
πρόληψη και αντιμετώπιση τόσο της έναρξης (onset)
της παραβατικής συμπεριφοράς όσο και για τη
συνέχεια (persistence) αλλά και την αποχή (desistance)
από το έγκλημα.
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