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Ομάδες βίας

Οι ανήλικοι κακοποιοί της συμμορίας «Kolonos Hooligans» κρατούσαν ως τρόπαια στα κινητά τηλέφωνά τους βίντεο από τη δράση τους και τις άγριες
επιθέσεις εναντίον συνομηλίκων τους

Hooligans»), με αρχηγό τον μεγαλύτερο (ένα
παιδί που μόλις έκλεισε τα 17), μαχαίρια, σιδηρογροθιές, χασίς, ληστείες, κλοπές και έναν
ανήλικο (ούτε καν 15 χρόνων) κατηγορούμενο για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ηδη οι τρεις
από τους συνεργούς του προφυλακίστηκαν,
αφού οι «άγουροι» κακοποιοί δεν παρέλειπαν
να κρατούν ως τρόπαια στα κινητά τους τηλέφωνα βίντεο από τη δράση τους και τις άγριες
επιθέσεις εναντίον συνομηλίκων τους…

«Η ένδεια μετατρέπει
τη ζωή τους σε κόλαση»
Τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν στην
υιοθέτηση εγκληματικής συμπεριφοράς από
ανηλίκους εξηγεί η Δέσποινα Σβουρδάκου, διδάκτωρ Εγκληματολογίας, η οποία έχει ολοκληρώσει ειδική έρευνα στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων Αυλώνα. «Η ένδεια, ο πόλεμος
(για αλλοδαπούς), η έλλειψη στέγης, τροφής,
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ένδυσης και μόρφωσης μετατρέπει τη ζωή τους σε κόλαση. Η
προσπάθεια απόκτησης βασικών υλικών αγαθών γίνεται με παράνομους τρόπους, αφού δεν υπάρχουν ευκαιρίες για ανέλιξη
λόγω του ότι βρίσκονται απομονωμένοι στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Χωρίς αισθήματα, έχοντας προδώσει και προδοθεί, επιλέγουν τον εύκολο τρόπο για να βγάλουν χρήματα: κλοπές, διαρρήξεις, ληστείες. Κάποιοι έχουν βιώσει την πορνεία και
την επαιτεία. Με την ψυχρότητα στο βλέμμα, χωρίς όνειρα, με
τσαλακωμένη αξιοπρέπεια, σκέφτονται μόνον το ‘‘τώρα’’ και πιστεύουν στον έναν και πραγματικό θεό, το χρήμα, αφού ζουν
και πεθαίνουν στην κυριολεξία γι’ αυτό», λέει η Δ. Σβουρδάκου,
τονίζοντας ότι ρόλο παίζουν και οι λεγόμενοι «χημικοί ρυθμιστές
της διάθεσης», δηλαδή οι ναρκωτικές ουσίες, ο ψυχισμός και η
επίδραση της οικογένειας.
«Η ομαδική δράση θεωρείται από πολλές απόψεις ότι αποφέρει πολλαπλάσια οφέλη σε σχέση με την ατομική. Οι συμμορίες
αποτελούν μια μορφή εγκληματικής δράσης και οργάνωσης που
απασχολεί έντονα τα σύγχρονα κράτη αλλά και τους απλούς πολίτες, οι οποίοι εμφανίζονται αδύναμοι να αντιμετωπίσουν αυτές
τις μορφές συλλογικής δράσης», επισημαίνει η εγκληματολόγος.
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