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ΔÈ˜ Ù·›ÂÈ;
Nullum
Gimen,
nulla
poena sine lege
(κανένα έγκλημα, καμία ποινή
χωρίς νόμο). Γι΄
αυτήν την ακρογωνιαία διάταξη
του Ποινικού Δικαίου έχουν δοΤου
θεί πολλοί αγώΑραβαντινού
νες και έχει χυΑντώνη
θεί πολύ αίμα.
Σκοπός της, η
θεσμοθέτηση της ποινικής δίωξης,
ο καταλογισμός της ποινής και η
υπαγωγή της παραβατικής συμπεριφοράς στα προβλεπόμενα.
Συνεπακόλουθο μεταξύ των υπολοίπων κατακτήσεων του σύγχρονου ποινικού δικαίου, ήταν και παραμένει η θεμελίωση του τεκμηρίου
αθωότητος του κατηγορουμένου
μέχρι εκδόσεως απόφασης. Ακόμα
και τότε όμως και εφόσον υπάρχει η
παραμικρή αμφιβολία της ενοχής,
ισχύει το αξίωμα «in dubio pro reo»
(εν αμφιβολία υπέρ του κατηγορουμένου).
Αναγκαστική συνέπεια της επιδειχθείσας εγκληματικής εκτροπής είναι η επιβολή της ποινής ιεραρχούμενη ανάλογα με τη βαρύτητα του
εγκλήματος. Ο προβληματισμός ως
προς το είδος της καταγνωστέας
ποινής αποτελεί και σήμερα πρόκληση πολλών παγκοσμίως συζητήσεων. Και τούτο σε συνάρτηση με τις
ισχύουσες θεωρίες περί της λειτουργίας της ποινής (γενική - ειδική
πρόληψη – τιμωρία – εκδίκηση).
Έτσι, σε αυταρχικά καθεστώτα του
τύπου «Blizeistaat» (αστυνομούμενο
κράτος) η ποινή εξαντλείται απλά
και μόνον για αυτό που χαρακτηρίζει
το κράτος αυτό καθεαυτό. Όμως και
σε κάποια αναπτυγμένα και ισχυρά

Σκίτσο: Νίκος Χρυσάφης, Σ.Υ. ΕΚΚΝΑ
κράτη (ΗΠΑ – ΑΓΓΛΙΑ), κυρίως για
εσωτερική κατανάλωση, δικαιολογία
ότι κάτι κάνουν για τη διαρκή αύξηση
της
εγκληματικότητας,
έκαναν
στροφή προς την ποινική αυστηρότητα. Την προβάλλουν δε ως καθοδηγητικό πρότυπο, αντικαθιστώντας
έτσι, την οφειλόμενη κοινωνική μέριμνα και πρόνοια, με τον ποινικό κολασμό. Το γεγονός αυτό, καθόρισε
απόλυτα και θα συνεχίσει να καθορίζει τη κοινωνική σύνθεση των
εγκλείστων στις φυλακές.
Ωστόσο τι συμβαίνει και τι πρέπει

να εφαρμόζεται στις δημοκρατικά
ευνομούμενες πολιτείες; Πώς προλαμβάνεται το έγκλημα; Πώς καταστέλλεται ο εγκληματίας άνθρωπος; Αναμορφώνεται, επανεντάσσεται, σωφρονίζεται; Τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά του σύγχρονου
εγκλήματος και η μετάλλαξη του
πλανήτη μας σε μια γειτονιά μήπως
καθιστούν αναγκαίο και τον επαναπροσδιορισμό του Σ.Σ.; Ο γραπτός
και ηλεκτρονικός τύπος αλλά και η
φύση των δικαστών επηρεάζουν και
επηρεάζονται. Οι επιφυλάξεις της
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κοινής γνώμης άλλοτε διασκεδάζονται, άλλοτε λοιδορούνται από
επαΐοντες ψευτοκουλτουριάρηδες
και όταν βολεύει, μεγιστοποιούνται.
Νομιμοποιούν με αυτόν τον τρόπο,
την ποινική αυστηρότητα, δημιουργώντας ταυτόχρονα προϋποθέσεις
για ακόμη βαρύτερες κυρώσεις, προβλέποντας ωστόσο ότι η ποινική αυστηρότητα δεν μπορεί, παρά να διαπερνά όλες τις φάσεις και όλα τα
επίπεδα – νόμους διωκτικούς και
ανακριτικούς μηχανισμούς – καταλογισμός ποινής – συνθήκες κράτησης, ως και αυτήν ακόμα την υποδοχή και αποδοχή των αποφυλακισθέντων από την κοινωνία. Κατά τα άλλα, νόμοι και δικαστικές αποφάσεις
εκδίδονται ή απαγγέλλονται εν ονόματι του ελληνικού λαού. Μέσα λοιπόν, σ’ αυτό το συνονθύλευμα και τις
εμπλοκές/διαπλοκές καλείται η Πολιτεία, αφενός να προστατεύσει το
έννομο συμφέρον των πολιτών της,
αφετέρου δε να ορίσει και τον/τους
τρόπους «διδαχής» των εγκληματιών ώστε, αφού εκτίσουν την επιβληθείσα ποινή, να προβληματισθούν για το διαπραχθέν έγκλημα
και να εκτιμήσουν ό,τι απώλεσαν
καθ’ όλο το διάστημα της εκτίσεως
της ποινής τους. Επαχθέστερο αξιολογικά μέτρο ποινικής αντιμετώπισης της ως άνω εκτροπής έχει κριθεί
η στέρηση της προσωπικής ελευθερίας, Η ΦΥΛΑΚΗ.
Έτσι η συντεταγμένη πολιτεία
αφού με τα όργανά της έχει καθορίσει α) ποια εκτροπή χαρακτηρίζεται
έγκλημα, β) ποια ποινή ανταποκρίνεται δικαιότερα στο τρωθέν έννομο
αγαθό γ) ποιες ελαφρυντικές περιστάσεις καθορίζουν την επιεικέστερη μεταχείριση του εγκληματία αλλά
και δ) ηλικία, φύλο, κ.λπ. δια του Π.Κ.

Συνέχεια στην 3η σελ.
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Editorial
O Σύλλογος Υπαλλήλων Ε.Κ.Κ.Ν.Α στην διαρκή
προσπάθειά του για ουσιαστική αναβάθμιση των λειτουργιών του Καταστήματός μας και την ανάδειξη
των προβλημάτων του χώρου μας, αποφάσισε να
προχωρήσει στην έκδοση εφημερίδας στην οποία φιλοδοξούμε να αρθρογραφούν συνάδελφοι-υπάλληλοι όλων των χώρων και κλάδων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης και κρατούμενοι. Θα επιθυμούσαμε δε, να μας τιμούσαν με απόψεις και άρθρα
επιστήμονες και πανεπιστημιακοί με άποψη στα θέματα σωφρονιστικής, μετασωφρονιστικής πολιτικής,
παραβατικότητας ανηλίκων και εγκληματικότητας.
Επίσης όσοι συμμετέχουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης και τέλος
όσοι έχουν να προτείνουν μέτρα αντιμετώπισης των
προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.
Ευχόμαστε στην προσπάθειά μας αυτή να βρούμε
αρωγούς ανθρώπους που πραγματικά ενδιαφέρονται
για τα προβλήματά μας. Ελπίζουμε όλοι αυτοί που θα
αρθρογραφήσουν, να γράψουν από την καρδιά τους
και να μιλούν αληθινά. Καιροσκόποι, δημοσιοσχετίστες, συμφεροντολόγοι και υποχθόνιοι λασπολόγοι δεν θα βρουν χώρο έκφρασης στην εφημερίδα
μας. Προσδοκούμε το αποδεδειγμένο έλλειμμα έκφρασης και αντίλογου που υπάρχει αυτή τη στιγμή
στον χώρο μας, να καλυφθεί από αυτό το έντυπο.
Στο πρώτο μας φύλλο καλέσαμε να γράψουν
ένα μέλος από κάθε κόμμα της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων σχετικά με τα
θέματα της Δικαιοσύνης και των συνθηκών Διαβίωσης των Κρατουμένων, που ύστερα από την
επίσκεψή τους στο Κατάστημά μας, πήραν μία
ελαφρά επίγευση της λειτουργίας και των προβλημάτων μας. Όλοι απάντησαν θετικά στο αίτημά μας. Μας απέστειλαν όμως το υλικό τους μόνο η Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ κ. Τζάκρη Θεοδώρα και ο Βουλευτής του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ κ. Κουράκης.
Αρθρογραφεί επίσης, η κυρία Παντελίδου Δώρα, εγκληματολόγος και υποψήφια Διδάκτωρ
του Παντείου Πανεπιστημίου, η οποία έχει επανειλημμένως επισκεφτεί το ΕΚΚΝΑ, η Δικηγόρος Ζαγγανά Κατερίνα και συνάδελφοι Σωφρονιστικοί Υπάλληλοι.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κάθε τεύχος θα
παρουσιάζεται και ένας εθελοντικός φορέας
που εμπλέκεται και προσφέρει στα Καταστήματα Κράτησης. Στο πρώτο τεύχος η Χριστιανική Ένωση Επιστημόνων μας παρουσιάζει το
έργο και τις απόψεις της.
Τέλος, από κάθε προσπάθεια που φιλοδοξεί να προσφέρει στον χώρο των φυλακών,
δεν θα μπορούσε να λείπει ο Αρχιφύλακας
του ΕΚΚΝΑ και του Γενικού Καταστήματος
Κράτησης Δομοκού κ. Αραβαντινός Αντώνης με εμπεριστατωμένες και αιτιολογημένες απόψεις που προκαλούν και προσκαλούν.
Για το Δ.Σ

Λαμπρόπουλος Κων/νος –
Καρακίτσος Σπυρίδων

™Δ∞Àƒ√À ¡π∫. £∂√¢øƒ√™ ©
∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∂™ & ∞™º∞§π™Δπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™
Επικοινωνία
τηλέφωνο: 2106195785
Fax: 2106195671
Mob: 6945580158
e-mail: gbakanakis16@yahoo.gr
Επειδή η ζωή είναι απρόβλεπτη..,
προσφέρουμε ασφαλιστικά προγράμματα για όλες τις ανάγκες σας!
(ΖΩΗΣ, ΠΥΡΟΣ, ΚΛΟΠΗΣ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ κ.α.)
Συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου
(ASPIS, INTERAMERICAN).

Ειδικά προς υπαλλήλους υπουργείου Δικαιοσύνης
Επιλέξτε επενδυτικό-ασφαλιστικό πρόγραμμα.
Αποταμιεύετε 100€ το μήνα κερδίζοντας φοροαπαλλαγή!

*Τα ασφάλιστρα μέχρι 1200€ ετησίως εκπίπτουν στο 100% του ποσού
από το εισόδημα, μειώνοντας έτσι σημαντικά το φόρο.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Κ. ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ

™Δ√§π™ª√π
°∞ªø¡
μ∞¶Δπ™∂ø¡
Δημόπουλος-Δραβιλάς
Τηλ: 2102629188,
2105442888, 6932701454

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
• Επεμβάσεις καταρράκτου
με υπέρηχους
• Μελέτη γλαυκώματος
• Οπτικά πεδία
• Εφαρμογή φακών επαφής
Ιατρείο: Σύρου 59 Ίλιον
Τηλ.: 210-5710895 Κιν.: 6944151715
Δέχεται: Πρωί με ραντεβού 11.30-13:00
Απόγευμα: 18:30-20:30
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Περιοδική έκδοση του Συλλόγου Υπαλλήλων
Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα
ΕΔΡΑ ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 190 11 ΤΗΛ./FAX 2295029924
syekkna@yahoo.gr , www.syekkna.gr
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) - (Κιν. 6972723211)
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ) - (Κιν. 6972846016)
Υπεύθυνος Ύλης: ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Υπεύθυνος Διαφήμισης: Μπόλης Αθανάσιος
(sales@diathesis.gr, Fax. 2112214417))
*Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τις απόψεις της εφημερίδας. Κάθε άρθρο πρέπει να είναι ενυπόγραφο, εκτός αυτών που προέρχονται
από νυν κρατούμενους, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναφέρουν από ποιο Κατάστημα Κράτησης προέρχονται.
Ηλεκτρονική Σχεδίαση Εντύπου
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες: Καρπούζη Αριστέα & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον - τηλ. 210-2619003 - e-mail: karpouzi@otenet.gr
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ΔÈ˜ Ù·›ÂÈ;
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
και του Σ.Κ. οριοθετεί και τους τρόπους «απομόνωσης» - αποβολής – επανεισαγωγής του
εκτραπέντος δράστου.
Καθόλο τον εικοστό αιώνα, υπήρξαν πολλές φωνές που χαρακτήρισαν ως απάνθρωπη
τη φυλακή ακόμα και όταν προβλέπονταν και
εκτελούνταν η ποινή του θανάτου… Καθόλη
τη μακραίωνη ιστορία της ποινικής δικαιοσύνης υπήρξαν αντιδράσεις ως προς είδος της
ποινής (ακρωτηριασμοί, εκτοπίσεις, αποζημιώσεις, καρατομήσεις, κ.λπ.). Εν πάση περιπτώσει σήμερα παγκοσμίως και ανεξαιρέτως
ευτυχώς, η φυλάκιση του δράστη αποτελεί το
μόνο μέσο εκπλήρωσης των θεωριών της ποινής. Εντασσόμενη και η Ελλάδα σ’ αυτό το θεσμικό/νομικό πλαίσιο ως προς την πρόβλεψη
της ακολουθητέας σωφρονιστικής πολιτικής
χαρακτηρίζεται ως καινοτόμα. Ωστόσο παρ’
όλες τις πρωτοπόρες απόψεις η εφαρμογή
τους απέχει παρασάγγας από την πραγματικότητα και επιεικώς χαρακτηρίζεται ζοφερή.
Εδώ κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι προ
της επιβολής της ποινής και μέχρι της καταγνώσεώς της μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο καταρρακώνονται υπάρξεις,
διαλύονται οικογένειες, εκτίθενται άσχετα με
τον δράστη πρόσωπα, οικογενειακού/ επαγγελματικού περιβάλλοντος, επηρεάζονται δικανικές κρίσεις και πλείστα άλλα στο βωμό
της «ενημέρωσης». . .! Ο οποίος βέβαια δεν είναι άλλος από τον βωμό των οικονομικών συμφερόντων. Οδηγούμενος κάποιος ως ύποπτος
ενός εγκλήματος (ή ακόμη και ο αυτουργός)
ενώπιον της Δικαστικής Αρχής έχει ήδη δημιουργηθεί από τα αρνητικά και δυσμενή σχόλια
ένα πρόκριμμα απόφασης που κατά κανόνα
επικυρώνεται με την επιβολή εξοντωτικής ποινής. Δεν απέχει λοιπόν πολύ από την αλήθεια
η ρήση των εγκλείστων ότι «Μοιράζονται τα
χρόνια σα στραγάλια».
Παρακάμπτοντας αυτήν την κατάσταση και
αναζητώντας τον “τύπον των ήλων” εμφανίζεται ενώπιον του καταδικασθέντος ο χώρος
που θα τον «φιλοξενήσει πολύ περισσότερο
να τον σωφρονίσει» η φυλακή.
Όσο οι ιδεατές κοινωνίες εξακολουθούν να

απέχουν από εδώ μέχρι τον ……. Θεό. Όσο ο
Θεός …… επιτρέπει να αυτοαποκαλούνται και
να προσδιορίζονται κάποιοι ως μικροί Θεοί.
Όσο οι …. Αντιπρόσωποί του επί της Γης επιμένουν στην μεταφυσική αντίληψη περί «αγγελικής» και «αγιοποιημένης» κοινωνίας, που
όμως όλα τα μέλη της είναι εξ ορισμού ……
αμαρτωλά. Οι άνθρωποι – οι κοινωνίες φρόντιζαν και φροντίζουν από μόνοι τους, να διαμορφώσουν τι είναι δίκαιο, άδικο, αδικοπραξία, επιτήρηση και τέλος τιμωρία. Η φυλακή θα
μπορούσε σε σχέση με τα συστήματα απονομής δικαιοσύνης που αντικατέστησε να αποτελέσει κατάκτηση για τις κοινωνίες. Η ταξική
αντίληψη όμως αυτών που επέλεξαν τις φυλακές ως θεσμό, οι προτεραιότητες, οι στόχοι
και οι σκοποί για τους οποίους τις χρησιμοποίησαν και τις χρησιμοποιούν (ξεκαθάρισμα πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών διαφορών) ο τρόπος και ο ρυθμός απονομής της δικαιοσύνης, τις κατάντησαν αντί κατάκτησης
ντροπή. Τους δε εργαζόμενους σε αυτές, ως
εξ ορισμού «ντροπιασμένους». Ωσάν να
επρόκειτο δηλαδή για σφαγείς, εκδορείς ή
βυρσοδέψες ανθρώπων. Ο δεσμοφύλακας
από φύλακας “άγγελος” του δέσμιου, όπως
εννοιολογικά επιβάλλει η λέξη, κατάντησε
(ενίοτε και με ευθύνες των εργαζομένων) ως
η πλέον ενοχοποιημένη λέξη μετά τη λέξη
φαύλος. Με αυτήν τη λογική ό,τι και να είναι οι
εργαζόμενοι στις φυλακές (δεσμοφύλακες),
κ.λπ. φαύλοι δεν είναι. Με την ίδια όμως λογική, φαύλοι είναι ίσως αυτοί που τους επιλέγουν, ορίζουν τα καθήκοντα και τις προτεραιότητές τους, καθώς και την σωφρονιστική και
μετασωφρονιστική πολιτική, αν δεχτούμε ότι
κάτι τέτοιο υπάρχει.
Ξέρω ότι όλα αυτά θέλουν ακόμα περισσότερη κουβέντα. Οι κρίσεις, οι επικρίσεις, οι θέσεις και οι απόψεις ως απόλυτα υπεύθυνες
πλην όμως υποκειμενικές, είναι για ένα τέτοιο
σοβαρό θέμα πολλές, πάρα πολλές. Δύο
πράγματα όμως κατά τη γνώμη μου είναι απολύτως έτσι: ότι οι φυλακές θεωρητικά, αν εξαιρέσουμε τα θύματα που φιλοξενούνται σε αυτές, γιατί φιλοξενούνται και τέτοια, για τους
υπολοίπους, παραβατικούς, παράνομους,
εγκληματίες αλλά και κακοποιούς, είναι η κολυμπήθρα του Σιλωάμ και ίσως έτσι πρέπει.
Για τους έχοντας όμως την πρωταρχική και
πραγματική ευθύνη της ύπαρξης, της λειτουργίας των φυλακών και των πολλαπλώς ελεγχόμενων επιλογών τους, ως κολυμπήθρα του
Σιλωάμ!!! Χρησιμοποιούν τους εργαζόμενους
σε αυτές!!! Τις πταίει;
(Δεκέμβριος 2008)
Αντώνης Αραβαντινός
Αρχιφύλακας Ε.Κ.Κ.Ν.Α
Μέλος Δ.Σ.Ο.Σ.Υ.Ε

Cafe “Greco”

Κύπρου 62 - Κόρινθος
Τηλ : 27410-81342

ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹ ŒÓˆÛË
∂ÈÛÙËÌﬁÓˆÓ (Ã.∂.∂.)
Η ομάδα φυλακών Αυλώνας της (Χ.Ε.Ε. ) δραστηριοποιείται εδώ και 50 χρόνια με επισκέψεις
συμπαράστασης, με ανιδιοτελή αγάπη και στοργή, κάθε Σάββατο στους ανήλικους φυλακισμένους. (Παλαιότερα στον Κορυδαλλό και τώρα στο
ΕΚΚΝΑυλώνας). Σύμφωνα με το λόγο του Χριστού
‘‘έν φυλακή ήμην και ήλθατε προς με’’.
Το ενδιαφέρον αυτής της ομάδας που αποτελείται από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων με
συνδετικό κρίκο το πρόσωπο του Θεανθρώπου
Χριστού και την Ορθόδοξη Εκκλησία μας στρέφεται και προς το προσωπικό, αλλά κυρίως προς τους
φυλακισμένους.
Προς το προσωπικό διότι αναγνωρίζει το πόσο δύσκολο είναι να διαχειρίζεται κανείς άτομα
και μάλιστα νέους με πολλά προβλήματα και ιδιαιτερότητες, διότι η κοινωνία φορτώνει στις πλάτες
τους αυτούς που δεν ανέχεται, διότι οι ανήλικοι
ακόμη διαμορφώνουν τον χαρακτήρα τους και
χρειάζονται μεγαλύτερη προσπάθεια, ευαισθησία
και ικανότητα επικοινωνίας καθημερινά άρα ποιο
πολύ κόπο, διότι πιστεύουμε ότι η δουλειά τους
δεν είναι ένα κοινό επάγγελμα αλλά κοινωνική
προσφορά.
Στους φυλακισμένους, διότι αναγνωρίζει το
νεαρό της ηλικίας τους και το πόσο εύκολα μπορεί
κάποιος σ’ αυτή την ηλικία να γλιστρήσει και να πέσει καταλήγοντας στη φυλακή, διότι η ψυχή υποφέρει περισσότερο από το σώμα στη δοκιμασία
της φυλακής, διότι ξεχωρίζει τον άνθρωπο από
την πράξη τον αμαρτωλό από την αμαρτία. Η
αμαρτία είναι εχθρός και πρέπει να την πολεμάμε,
ο αμαρτωλός είναι άνθρωπος που παρασύρθηκε,
μπλέχτηκε και θέλει συμπαράσταση, ένα καλό λόγο, ένα χαμόγελο, ένα σφίξιμο του χεριού, διότι
έχουν κάποιες υλικές ανάγκες που στο μέτρο του
δυνατού προσπαθούμε να καλύψουμε σε συνεργασία με τον Δ/ντή και την Κοινωνική Υπηρεσία,
διότι πιστεύουμε ότι οι νεαροί κρατούμενοι μαζί,
με την βοήθεια της κοινωνικής υπηρεσίας, του
σχολείου, των ιερέων της ενορίας που λειτουργούν εντός του καταστήματος, έχουν την δυνατότητα με την βοήθεια του Θεού να συναισθανθούν,
να σκεφθούν τα λάθη τους για να πάρουν νέες
αποφάσεις και όταν αποφυλακισθούν να ακολουθήσουν ένα πιο δημιουργικό έργο και ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Το ευχόμεθα με όλη μας τη
καρδιά.
Όπως και σ’ εσάς ευχόμεθα καλή επιτυχία
στην έκδοση της εφημερίδας σας που είναι ένας
καλός τρόπος επικοινωνίας, προβολής, εξωτερίκευσης συναισθημάτων και σκέψεων αλλά και
ανάδειξης πολλών θεμάτων που υπάρχουν στα
σωφρονιστικά καταστήματα καθώς και το κοινωνικό έργο που επιτελείται στο ΕΚΚΝΑυλώνας.
(Νοέμβριος 2008)
Ο συντονιστής της ομάδας φυλακών της Χ.Ε.Ε
Νίκος Κάρμας, Γεωπόνος καθηγητής
Τηλ. 210 9711113 , κιν. 6973 557760
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Διαπιστώσεις και παρατηρήσεις από την επίσκεψή
Ως μέλος της Διακομματικής Επιτροπής για την
εξέταση του σωφρονιστικού συστήματος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων
είχα την ευκαιρία μαζί με
αλλά μέλη της Επιτροπής
την τρέχουσα χρονιά να
επισκεφτώ το Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων
Της κ.
Αυλώνα.
Θεοδώρας Τζάκρη,
Το Ειδικό Κατάστημα
Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Κράτησης Νέων Αυλώνα
Νομού Πέλλας
(ΕΙΚΚΝΑ) φιλοξενείται σε
ένα παλαιό κτίριο πεντηκονταετίας που αποτελούσε παλαιότερα την
Στρατιωτική Φυλακή Αυλώνα. Λειτουργεί από το
1998 με την σημερινή μορφή των φυλακών νέων
και έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες για την συντήρηση του κτιρίου. Το κτίριο ωστόσο εξακολουθεί να δείχνει παλαιό. Δεν επισκεφθήκαμε το χώρο των μαγειρείων παρά το γεγονός ότι το ζητήσαμε. Έχουν παρατηρηθεί και ατυχήματα από την
υγρασία και τις κακές συνθήκες που επικρατούν.
Όπως ενημερώθηκα από τον Διευθυντή των
φυλακών, σήμερα κρατούνται περίπου 360 νέοι
ηλικίας 16-25 ετών, ενώ η προβλεπόμενη χωρητικότητα δεν ξεπερνά τους 310. Οι κρατούμενοι σε
ποσοστό 44% είναι Έλληνες, ενώ οι υπόλοιποι είναι αλλοδαποί κυρίως αλβανικής αλλά και ασιατικής καταγωγής.
Οι φυλακές των νέων στον Αυλώνα έχουν κάποιες καινοτομίες. Εντός αυτών λειτουργεί Σχολείο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Επαίδευσης και το γεγονός αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι νέοι αισθάνονται παραγωγικοί, ενισχύεται η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση
τους και διαπαιδαγωγούνται εκ νέου στις αξίες
και τα ιδανικά της κοινωνίας μας, ώστε να γίνει
ομαλότερη η κοινωνική ένταξη, μόλις αποφυλακιστούν. Νομίζω πως αισθάνονται ότι η Πολιτεία ναι
μεν τους τιμωρεί για τα αδικήματα που διετέλεσαν αλλά δεν τους ακυρώνει ως ανθρώπους που
συνεχίζουν να έχουν δικαιώματα και αξία μέσα
στην φυλακή. Επιπλέον, οι νέοι αποκτούν χρήσιμη γνώση, που θα τους βοηθήσει όταν βγουν
στην κοινωνία να εξασφαλίσουν μια δουλειά και
τα προς το ζην, ώστε να αποφευχθεί η υποτροπή,
η οποία είναι μεγάλη στους ανηλίκους.
Όπως δηλώνουν οι ίδιοι οι κρατούμενοι που
φοιτούν στο σχολείο της φυλακής, οι ώρες της
διδασκαλίας τους δίνουν μια αίσθηση ελευθερίας
σε αντίθεση με τις ώρες που περνούν μέσα στα
κελιά. Επίσης είναι σημαντικό ότι οι νέοι πιστεύουν πως το σχολείο «σε διορθώνει» και ότι το

«χαρτί» που θα πάρουν στα χέρια τους με το πέρας της εκπαίδευσης τους θα είναι το κλειδί για
να αλλάξουν σελίδα στην ζωή τους.
Θέλω να παρατηρήσω ότι το σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργεί μέσα
στις φυλακές έχει τον τύπο του Γενικού Λυκείου.
Ωστόσο νομίζω ότι αυτό είναι εσφαλμένο δεδομένου ότι οι γενικές γνώσεις του Γενικού Λυκείου
προτιμούνται από μια συντριπτική πλειοψηφία
μαθητών εκτός των φυλακών που επιθυμούν να
αποκτήσουν πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κάτι που δεν συμβαίνει με τους κρατουμένους. Επομένως η θεωρητική γνώση αυτού του
τύπου δεν προσφέρεται για φυλακές. Προτείνω
εναλλακτικά εντός των φυλακών να παρέχεται
τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, δηλαδή να
λειτουργούν ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ που θα βοηθήσει
τους κρατουμένους να αποκτήσουν κάποια τεχνική εξειδίκευση, ένα τεχνικό επάγγελμα,
όπως υδραυλικοί, επιπλοποιοί κτλ. Κάποιος ο
οποίος σήμερα είναι κρατούμενος στις φυλακές
δεν πρόκειται να ακολουθήσει καριέρα πανεπιστημιακού. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός των κρατουμένων που εισέρχονται στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, μια ή δυο περιπτώσεις συνολικά τον
χρόνο και αυτοί στα ΤΕΙ.
Η εκμάθηση μιας τέχνης μέσα στις φυλακές
είναι εξάλλου αίτημα και των ίδιων των κρατουμένων καθώς, όπως μας είπαν οι ίδιοι, αυτό που
θέλουν, για να επανενταχθούν στη κοινωνία είναι
να αποκτήσουν κάποια τεχνική ειδικότητα, διότι
διαφορετικά αν δεν αποκατασταθούν επαγγελματικά το βέβαιο είναι ότι θα επιστρέψουν ξανά
ως κρατούμενοι στο ίδιο ή σε άλλο σωφρονιστικό
κατάστημα της χώρας. Πιστεύω πως ευεργετικά
αποτελέσματα στην τεχνική εκπαίδευση των
εγκλείστων θα είχε και η οργάνωση και πραγματοποίηση επαγγελματικών σεμιναρίων μέσα στα
καταστήματα κράτησης.
Πολύ σημαντική κρίνεται και η κατασκευή
περισσότερων εργαστηρίων και βιβλιοθηκών μέσα στις φυλακές ώστε να απασχολούνται οι νέοι
κρατούμενοι δημιουργικά και εποικοδομητικά
και να τους δίδεται ελπίδα και διέξοδος.
Θέλω να παρατηρήσω επιπρόσθετα ότι ένα
φλέγον πρόβλημα που διαπίστωσα στο Ειδικό
Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα, το οποίο
μάλιστα είναι γενικό πρόβλημα σε όλες τις φυλακές της χώρας, είναι η απουσία μόνιμου γιατρού
επί 24ωρου βάσεως για να καλύψει τις ανάγκες
των εγκλείστων. Νομίζω ότι είναι απαράδεκτο
στον 21ο αιώνα να μην έχει φροντίσει η Πολιτεία
το αυτονόητο να υπάρχουν οργανωμένοι ιατροί
στις φυλακές και μάλιστα ενταγμένοι στο ΕΣΥ
ώστε να διασφαλίζεται η αδιάκοπη και ολοκληρωμένη ιατρική υποστήριξη των κρατουμένων. Ομοίως για τον εκσυγχρονισμό του μοναδικού νοσοκομείου για την εξυπηρέτηση των κρατουμένων
σε όλη την χώρα, του νοσοκομείου «Άγιος Παύλος» των Φυλακών Κορυδαλλού και του μοναδικού ψυχιατρικού νοσοκομείου στον Κορυδαλλό,
απαιτείται η ένταξη τους στο Εθνικό Σύστημα
Υγείας ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν
ικανοποιητικά. Η εικόνα που παρουσιάζουν οι εν
λόγω δομές είναι τριτοκοσμική απειλώντας την
υγεία νοσηλευτών και νοσηλευόμενων.
Δυστυχώς το σωφρονιστικό μας σύστημα νοσεί και η Πολιτεία οφείλει να βρει τους ενδεδειγμένους τρόπους να το εξυγιάνει. Το Υπουργείο
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Δικαιοσύνης προχώρησε πρόσφατα στην ψήφιση
ορισμένων ad hoc μέτρων αμφίβολης αποτελεσματικότητας για το άδειασμα των φυλακών υπό
την πίεση της μαζικής πολυήμερης απεργίας πείνας που συγκλόνισε το Πανελλήνιο και στην
οποία συμμετείχαν κρατούμενοι από (21) σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας με αίτημα τον
εξανθρωπισμό των συνθηκών κράτησης στις φυλακές.
Τα μέτρα ωστόσο αυτά πρόκειται να εκτονώσουν μόνο προσωρινά το πρόβλημα, το οποίο βεβαίως θα επανέλθει με μεγαλύτερη οξύτητα μετά
από ορισμένο διάστημα. Δυστυχώς η ηγεσία του
Υπουργείου Δικαιοσύνης προσπάθησε να αποσυμφορήσει τις φυλακές όπως - όπως χωρίς σχέδιο, χωρίς πρόγραμμα.
Προσωπική μου γνώμη είναι πως αν θέλουμε
να βελτιώσουμε το σωφρονιστικό μας σύστημα,
αυτό που πρέπει να μελετήσουμε πρώτα σε βάθος είναι οι αιτίες της εγκληματικότητας. Πάνω
σε αυτές πρέπει να δουλέψουμε για να έχουμε
αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου.
Στην αδυναμία της Κυβέρνησης να προωθήσει
τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της
αντεγκληματικής πολιτικής, το ΠΑΣΟΚ απαντά με
ένα πακέτο μέτρων που έχουν διττό στόχο: αφενός την αποσυμφόρηση των ελληνικών φυλακών
και αφετέρου τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων εντός αυτών.
Κάποια από τα μέτρα μάλιστα θα έλεγα ότι είναι αμεσότατης εφαρμογής, δηλαδή πρόκειται
για ήδη θεσμοθετημένες δυνατότητες που προβλέπονται από το σωφρονιστικό μας κώδικα, για
τις οποίες όμως χρόνια τώρα δεν υπάρχει πολιτική βούληση από την πλευρά της πολιτείας για οργάνωση των υποδομών, που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εφαρμογή των μέτρων αυτών.
Στην κατεύθυνση λοιπόν εξυγίανσης του σωφρονιστικού μας συστήματος πιστεύουμε πως θα
συνέβαλαν τα εξής μέτρα:
➤ Ενεργοποίηση της δυνατότητας για εναλλακτικούς τρόπους έκτισης ποινής, όπως η κοινωφελής εργασία που παρόλο που θεσμοθετήθηκαν από το 1999 και από το 2003 είχε προχωρήσει η στελέχωση των αρμοδίων υπηρεσιών, δεν
λειτουργεί. Το μέτρο αυτό έχει διττό στόχο: αποσυμφόρηση των φυλακών από καταδίκους που
δεν έχουν γνήσια εγκληματική συμπεριφορά π.χ.
αυτοί που τους επιβλήθηκαν υψηλές ποινές για
μη καταβολή φόρων στην ΔΟΥ ή ασφαλιστικών
εισφορών, ανήλικοι κ.α. και δεν είχαν την δυνατότητα να πληρώσουν τις χρηματικές-εξαγοράσιμες ποινές και αφετέρου την προσφορά κοινωφελούς εργασίας για να αισθανθεί ο κρατούμενος
μέλος της κοινωνίας αλλά και ανακουφίσει κάποια ευαίσθητη κοινωνική ομάδα π.χ. συμμετέχοντας στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι». Σημαντική κρίνεται δε και η συνεργασία του Εισαγγελέα Εκτέλεσης με Κοινωνικούς Λειτουργούς για
να επιλέξουν από κοινού την κατάλληλη για τον
κατάδικο κοινωφελή εργασία.
➤ Βελτίωση του θεσμού της εργασίας στις
φυλακές, διότι καίτοι αναγνωρίστηκε το ευεργέτημα εξαγοράς μέρους της ποινής με παροχή εργασίας στην διάρκεια της κράτησης, η ζήτηση για
εργασία είναι πολύ μεγάλη και οι θέσεις είναι πολύ λίγες. Κρίνεται πολύ σημαντικό να συνδέσουμε τις φυλακές με κοινωφελή ιδρύματα της χώ-
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μου στο ΕΚΚΝ Αυλώνα
Συνέχεια απ’ την 4η σελ.
ρας όπως νοσοκομεία, δήμους,
ΚΑΠΗ, ώστε η υπό παρακολούθηση εργασία των κρατουμένων σε
αυτά τα ιδρύματα να προσφέρει
στο κοινωνικό σύνολο, αλλά και
να βοηθά και τους ιδίους να αποφυλακίζονται γρηγορότερα.
➤ Καθώς τα ναρκωτικά αποτελούν μάστιγα και το 44% των κρατουμένων είναι παραβάτες του
νόμου των ναρκωτικών, οι περισσότεροι των οποίων είναι εξαρτημένοι χρήστες θα πρέπει να εφαρμοσθούν για αυτούς εναλλακτικά
της φυλάκισης μέτρα, όπως η παρακολούθηση θεραπευτικού προγράμματος.
➤ Να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του Σωφρονιστικού Κώδικα
για τα κέντρα ημιελεύθερης διαβίωσης που δεν συστήθηκαν ή κι
αν συστήθηκαν δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ στην πράξη, καθώς και
η δυνατότητα τμηματικής έκτισης
της ποινής.
➤ Το ανώτατο όριο της προσωρινής κράτησης (προφυλάκισης) να περιορισθεί, με εξαίρεση
τα αδικήματα για τα οποία προβλέπεται ανώτατο όριο ποινής κάθειρξης 20 ετών ή ισόβια, στα οποία
μπορεί να παρατείνεται μέχρι τους
18 μήνες που είναι σήμερα.
➤ Να ενσωματωθεί η Απόφαση-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπ’ αριθμό 757/2004 που αντιτίθεται στην εξαντλητικά αυστηρή
ποινική καταστολή των κρατουμένων για ναρκωτικά, με εξαίρεση
όσους κρατούμενους καταδικάστηκαν για μεγαλοδιακίνηση.
➤ Να προσληφθούν άμεσα
εγκληματολόγοι, ψυχολόγοι και
κοινωνικοί λειτουργοί που θα παρέχουν πολύτιμη αρωγή στους
κρατουμένους για την επίλυση
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν μέσα στις φυλακές.
➤ Να ενταχθεί άμεσα το Νοσοκομείο και το Ψυχιατρείο των
φυλακών Κορυδαλλού στο ΕΣΥ
καθώς και οι γιατροί των φυλακών,
ώστε να υπηρετούν σε μόνιμη βάση σ’ αυτές και να πάψει το φαινόμενο που ισχύει σήμερα ένας γιατρός κάθε μέρα να επισκέπτεται
την φυλακή για μισή ώρα εξετάζοντας μόνο ένα περιστατικό.
➤ Να βελτιωθεί η υλικοτεχνική υποδομή μέσα στις φυλακές με
την δημιουργία περισσότερων εργαστηρίων, βιβλιοθηκών και επαγγελματικών σεμιναρίων, ούτως
ώστε μόλις αποφυλακιστούν οι κατάδικοι να γνωρίζουν μια τέχνη
για να μπορούν να εργαστούν και
να ξανακερδίσουν το στοίχημα

της επανένταξης στην κοινωνία.
➤ Να ολοκληρωθεί η κατασκευή των (4) Σωφρονιστικών
Καταστημάτων νέου τύπου (Δράμας, Σερρών, Βόλου, Χανίων) που
ξεκίνησαν το 2002 από το ΠΑΣΟΚ
και ακόμη δεν έχουν υλοποιηθεί
από την Κυβέρνηση. Να προβεί η
κυβέρνηση στην κατασκευή νέων
σωφρονιστικών καταστημάτων.
➤ Να ξεκινήσει η λειτουργία
του 2ου Κέντρου Απεξάρτησης
Τοξικομανών Κρατουμένων στην
Χαλκιδική που ήταν έτοιμο το
2003 και να στελεχωθεί το Κέντρου Απεξάρτησης στον Ελαιώνα με το κατάλληλο προσωπικό,
ώστε να μπορεί να καλύψει 300
θέσεις θεραπείας.
➤ Να στελεχωθούν οι φυλακές με προσωπικό που έχει την ενδεδειγμένη επιστημονική γνώση
και εκπαίδευση, ώστε να μπορεί να
προσφέρει στον πραγματικό σωφρονισμό των κρατουμένων.
Γενικά αυτό που απαιτείται είναι μια συνολική αναθεώρηση του
ποινικού μας συστήματος, αλλά
αυτό είναι μια δουλειά σε βάθος,
που να δίνει τη δυνατότητα μιας
διαφορετικής αντιμετώπισης του
ποινικού συστήματος καταστολής.
Η νεότερη προοδευτική τάση σε
πολλές χώρες, είναι η προώθηση
της κοινωνικής υπηρεσίας ως την
κύρια μορφή κύρωσης για την ελαφριά και μέτρια εγκληματικότητα.
Το 1999 ενώ προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε την υλοποίησή ενός τέτοιου προγράμματος δυστυχώς
αυτό εγκαταλείφθηκε.
Ως επιστέγασμα, θα ήθελα να
ευχηθώ στους δημιουργούς της
εφημερίδας «Οιονεί... Κρατούμενος» καλή επιτυχία στο έργο τους
και καλή αρχή μιας και σήμερα κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της
εφημερίδας. Σας ευχαριστώ πολύ
για την πρόσκληση να αρθρογραφήσω στην εφημερίδα σας «Οιονεί... Κρατούμενος» και θέλω να
τονίσω ότι τέτοιες δημιουργικές
πρωτοβουλίες στις οποίες συμμετέχουν υπάλληλοι και κρατούμενοι μαζί, προάγουν τις καλές και
ομαλές σχέσεις μέσα στην κοινότητα της φυλακής , καθιστούν την
διαβίωση πιο ανθρώπινη και πιο
ανεκτή ενώ δίνουν ελπίδα και δημιουργική διέξοδο στα νέα παιδιά
που κρατούνται.
Καλά Χριστούγεννα σε όλους!

(Δεκέμβρης 2008)
*Η κ. Θεοδώρα Τζάκρη είναι Εισηγήτρια του Κοινοβουλευτικού
Τομέα Εργασίας του ΠΑΣΟΚ σε
θέματα Δικαιοσύνης.

Prison
∞ÓÒÓ˘ÌÔ ¿ÚıÚÔ ÂÓ ÂÓÂÚÁÂ›· ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘
Δεν θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας πόσο δύσκολο είναι να βρίσκεσαι μέσα στην φυλακή ή τι συνέπειες έχεις μετά. Θέλω να αναφερθώ
σε μερικά πράγματα όμως που είναι
σημαντικά για την συμβίωση των
κρατουμένων μέσα στις φυλακές.
Καταρχάς υπάρχουν αρκετοί ξένοι
από άλλες χώρες (π.χ. Σομαλία,
Ιράν, Ιράκ κτλ.) που κρατούνται σε
φυλακές σε άθλια κατάσταση, λόγω συμφόρησης και μεταξύ αυτών
μεταφέρουν και διάφορες ασθένειες. Πρέπει λοιπόν κ. Υπουργέ όσοι
πιάνονται για χαρτιά να μην στέλνονται στην φυλακή, αλλά πίσω
στις χώρες τους εντός κάποιου μικρού χρονικού διαστήματος. Ακόμα
να υπάρχει 24ωρη περίθαλψη στις
φυλακές με εξειδικευμένους γιατρούς και προσωπικό. Επίσης κύριοι
εισαγγελείς, κύριοι πρόεδροι των
δικαστών πρέπει να δίνετε ευκαιρίες στα παιδιά και ειδικά στους
ανήλικους λόγω του ότι δεν είναι
δυνατό ένα παιδί να κάτσει φυλακή
πολύ καιρό (1-2 χρόνια) γιατί αλλάζει προς το χειρότερο και όχι προς
το καλύτερο. Γενικά είναι ανάγκη
να υπάρχουν διάφορα προγράμματα ώστε οι κρατούμενοι φεύγοντας
από εδώ να μπορούν να γνωρίζουν
μία τέχνη και με τη βοήθεια της κοινωνικής υπηρεσίας να εντάσσονται
για ένα χρονικό διάστημα σε κάποιο
εργασιακό χώρο ώστε να εξασφαλίζουν χρήματα. Να υπάρχουν προγράμματα και για αποφυλακισμένους ώστε να ενταχθούν καλύτερα
στην κοινωνία. Επιπρόσθετα είναι
απαραίτητο να υπάρχει σεβασμός
ανάμεσα σε κρατουμένους και

υπαλλήλους. Δεν πρέπει να συμπεριφέρονται με άσχημο τρόπο οι δύο
πλευρές.
Στο ΕΚΚΝΑ συγκεκριμένα το
οποίο έχει δύναμη 350-400 άτομα
τα οποία τα 100 περίπου φέρνουν
ασθένειες (είναι αλλοδαποί από μακρινές χώρες) και λόγω του ότι δεν
υπάρχει χώρος κρατούνται στα πειθαρχία και σε άλλους χώρους τα
οποία δεν είναι κελιά αλλά μπουντρούμια. Μέχρι να έρθει η ώρα να
σταλθούν πίσω (επειδή δεν έχουν
χαρτιά) κάνουν δυσβάσταχτη την
ζωή τους και τη ζωή των άλλων
κρατουμένων και υπαλλήλων. Ακόμα πρέπει η φυλακή να αρχίσει να
βάζει ζεστό νερό τουλάχιστον 3
φορές την εβδομάδα και όχι μία και
αν. Να γίνεται συχνός έλεγχος στα
μαγειρεία λόγω του ότι υπάρχει
πολλή βρωμιά και κακομαγειρεμένο
φαγητό.
Τέλος, θα ήθελα να προσθέσω
ότι οι περισσότεροι από εμάς καταλάβαμε το λάθος μας και το έχουμε
μετανιώσει. Θα θέλαμε μία δεύτερη
ευκαιρία ώστε να μην τρώμε τα νιάτα μας και την εφηβεία μας μέσα
στην φυλακή. Να τιμωρηθούμε ΝΑΙ,
αλλά σκεφτείτε την ζωή μας όταν
θα βγούμε από εδώ, θα έχουμε ευκαιρίες; Θα μπορέσουμε να επανενταχτούμε; Θα μας δεχτείτε; Η τιμωρία και ο σωφρονισμός είναι
απαραίτητος, αλλά μήπως ο τρόπος
που γίνονται είναι κάπως δύσκολος;

(Νοέμβρης 2008)
Ανήλικος Κρατούμενος
στο ΕΚΚΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΑΜΟΥΛΑΡΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ
ΣΠΥΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 56-58, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 11473
ΤΗΛ: 2108252072, 2108847809, 6944227559

¶∏°∞™√™
pizza • delivery
Τηλ.: 22950-41107
Αυλώνας
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√ ÁÈ·ÙÚﬁ˜ Berger
·ﬁ ÙÔ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ
ΔË˜ ¶·ÓÙÂÏ›‰Ô˘ £ÂÔ‰ÒÚ·˜
∫ÔÈÓˆÓÈÔÏﬁÁÔ˘ & ˘Ô„‹ÊÈ·˜
‰È‰¿ÎÙÔÚÔ˜ ∂ÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜
“Ο γιατρός Berger από το Αμβούργο – ειδικός για το πρόβλημα των ναρκωτικών- περίγραψε καλά το νέο ρόλο μιας νεαρής γυναίκας σαν
πόρνη: Σεξουαλικό αντικείμενο μεταβαλλόμενο
δι’ ηρωίνης σε κομιστή χρημάτων". Σύστημα σαφέστατα πιο προσοδοφόρο…". Κέρδη από την
πορνεία, κέρδη από την κατανάλωση ναρκωτικών από τις πόρνες… Κορίτσια που η ηλικία
τους δεν υπερβαίνει τα 15 έτη, αποδίδουν ποσά
διόλου ευκαταφρόνητα…
Κορίτσια γίνονται τοξικομανείς - με δωρεάν
χορήγηση ουσιών… και μετά εκδίδονται για 1
γραμμάριο ηρωίνης…
Ενέργειες αναμφίβολα αντισυμβατικές οι
παραπάνω…
Με τίτλο "μικροί θύτες ή μεγάλα θύματα", το
υπό διερεύνηση θέμα έχει κεφάλαια αφιερωμένα στην επίδραση του πολιτιστικού περιβάλλοντος της οικογένειας, στην εξέταση και ανάλυση των οικογενειακών και οικονομικών μεταβλητών που ασκούν καταλυτικό ρόλο στην διαμόρφωση μιας προσωπικότητας.
Κλοπές πάσης φύσεως, ληστείες, σωματικές
βλάβες, απόπειρες ανθρωποκτονίας και ανθρωποκτονίες από πρόθεση, βιασμοί, εγκλήματα κατά της ζωής, πλαστογραφίες, παράβαση ειδικών
ποινικών νόμων, απόδοση και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, πρόκληση ζημιών και φθορών
δημόσιας και ξένης ιδιοκτησίας, αγορά, πώληση
και χρήση ναρκωτικών ουσιών, αποτελούν μια
λίστα αδικημάτων στα οποία επιδίδονται ανήλικοι παραβάτες…
Είναι μάταιο έως και οξύμωρο να προσδοκούμε περιστολή του φαινομένου της νεανικής
παραβατικότητας όσο το ζωτικότερο κύτταρο
της κοινωνίας μας – η οικογένεια - ηθικά και συναισθηματικά αποξηραίνεται…
Όσο υπάρχουν παιδιά που μεγαλώνουν, διαπλάθουν προσωπικότητα κάτω από την σκιά ενδοοικογενειακών συγκρούσεων, όσο λαμβάνουν και μιμούνται σαθρά γονικά πρότυπα, η
ομαλή ένταξη στο κοινωνικό σύνολο μάλλον δυσμενής καθίσταται για το νεαρό άτομο – μέλος
όταν η απουσία στοργής και η παιδευτική και
κοινωνικοοικονομική μειονεξία της οικογένειας
είναι παρούσα…
Το αίτημα για ζωή του 12χρονου τσιλιαδόρου, της 15χρονης που εκπορνεύτηκε και τώρα
χάνεται σε νόθα, μπλε ταξίδια, πρέπει αποφασιστικά να απαντηθεί με την έμπρακτη ενίσχυση
του ρόλου της Πολιτείας, της Οικογένειας, της
Κοινωνικής Πρόνοιας, του Σχολείου, της Εκκλησίας. Είναι αυτοί που πραγματικά μπορούν να
συμβάλουν στην θεμελίωση ενός στέρεου κοινωνικού οικοδομήματος όπου η αυτοκυριαρχία,
το υψηλό ήθος, ο εθισμός στην αρετή, θα είναι
χαρακτηριστικά που θα το διέπουν.
Η ανάσχεση έξαρσης φαινομένων κοινωνικής παθογένειας θα επιτευχθεί μόνο όταν επωμιστούμε όλοι μας το κόστος της. Όταν βαθιά
κατανοήσουμε πως πραγματικά όλοι φέρουμε
ευθύνη και πως η ατομική πρωτοβουλία θα είναι
η απαρχή μιας συλλογικής έκφρασης. “Ποτέ μια
φωνή δεν πάει χαμένη, θ’ ακούσουν. Πριν από
το αυτί ήταν η φωνή. Με το φώναζε φώναζε
γεννήθηκε το αυτί… (Ν. Καζαντζάκης)”.
(Νοέμβρης 2008)

¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ¿Ô„Ë...
α τελευταία χρόνια η εκρηκτική κατάσταση στις ελληνικές φυλακές έχει φέρει
στο προσκήνιο το ζήτημα των φυλακών
στο σύνολό του. Οι μεσαιωνικές συνθήκες κράτησης, ο πολύ μεγάλος αριθμός κρατουμένων,
η αυστηροποίηση των ποινών, η σκανδαλώδης
διακίνηση ουσιών, η διαφθορά, το ασφυκτικό
κλείσιμο της φυλακής, το χάσμα ανάμεσα στη
νομοθεσία και την εφαρμογή της έχει δημιουργήσει μείζον ζήτημα νομιμότητας και λειτουργίας της δημοκρατίας. Ο πρωτοφανής και μεγαλειώδης αγώνας των κρατουμένων έχει
ανοίξει το ζήτημα στην ελληνική κοινωνία. Το
αίτημα για λιγότερη φυλακή, ανοικτή στην κοινωνία και καθαρή από ουσίες και διαφθορά είναι πια ώριμο.
Όσον αφορά τις φυλακές ανηλίκων, έννοιες
ασύμβατες, έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο
από την Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των
Κρατουμένων η καμπάνια για την κατάργησή
τους και η αντικατάστασή τους από άλλους
τρόπους αντιμετώπισης της παραβατικότητας
και της κοινωνικής επανένταξης. Στο αίτημα
αυτό συνηγορεί όχι μόνο η αποτυχία του θεσμού αλλά και η ευρωπαϊκή εμπειρία και κατεύθυνση.
Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της
Ευρώπης στο προοίμιο της Σύστασης Νο.R(87)
20 για τις «Κοινωνικές Αντιδράσεις στην Παραβατικότητα των Ανηλίκων» εκφράζει την πεποίθησή της ότι το ποινικό σύστημα για ανηλίκους θα πρέπει να συνεχίζει να χαρακτηρίζεται
από τους σκοπούς της διαπαιδαγώγησης και
της κοινωνικής ένταξης και ότι θα πρέπει, όσο
το δυνατόν, να καταργηθεί η στέρηση της ελευθερίας των ανηλίκων.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Ψήφισμα
σχετικά με τις συνθήκες κράτησης τις φυλακές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: διευθετήσεις και
εναλλακτικές ποινές (ΕΕC της 9-4-1999, σ.299)
είναι της άποψης ότι οι ανήλικοι δεν πρέπει να
κρατούνται σε σωφρονιστικά ιδρύματα. Υποστηρίζει μεταξύ άλλων την καθιέρωση ενός δικαίου ανηλίκων που να προβλέπει εναλλακτικές δυνατότητες για την κράτηση νέων στις
φυλακές καθώς και μέτρα που θα στοχεύουν,
κατά το δυνατόν, στην κάλυψη των ουσιαστικών και εκπαιδευτικών ελλείψεων στις οποίες
συχνά οφείλεται η επιλήψιμη συμπεριφορά.
Σχετικά πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
στο πλαίσιο της εκπόνησης ενός κοινού ευρωπαϊκού σωφρονιστικού χάρτη για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτείνει να αποτελεί η κράτηση των ανηλίκων ένα έκτακτο μέτρο, το οποίο θα λαμβάνεται όταν έχει εξαντληθεί κάθε άλλη εναλλακτική δυνατότητα.
Η στέρηση της ελευθερίας σήμερα δεν είναι πλέον θεμιτή. Η αρχή της διαπαιδαγώγησης
και η φροντίδα για την κοινωνική ένταξή τους
πρέπει να αποτελούν τους πυλώνες της πολιτικής αντιμετώπισης της παραβατικότητας των
ανηλίκων.
Ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η σταδιακή
αντικατάσταση των στερητικών της ελευθερίας
ποινών με εξωιδρυματικά μέτρα, ιδίως όταν με
σχετικά πρόσφατη νομοθεσία (ν. 3189/03), ο
παραδοσιακός κατάλογος των αναμορφωτικών
μέτρων έχει εμπλουτισθεί με τη θέσπιση νέων.
Η Ελληνική Πολιτεία χρειάζεται να υλοποιήσει άμεσα μέτρα που θα διασφαλίζουν:
➤ Την έκτιση των στερητικών της ελευθερίας ποινών για ανηλίκους σε χώρους ξεχωριστούς από τις φυλακές και τα ειδικά καταστή-

Τ

Του κ. Κουράκη Τάσου,
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
ματα κράτησης νέων, ώστε οι ανήλικοι να μην
συνυπάρχουν με νεαρά ενήλικα πρόσωπα και
να διαβιούν σε συνθήκες ανταποκρινόμενες
στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας και κατά το
δυνατό εγγύτερα στα πρότυπα της οικογενειακής ζωής.
➤ Την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
σε χώρους κράτησης εφήβων και μετεφήβων,
ώστε να διασφαλίζεται η υγεία, η υγιεινή, η κατάλληλη ψυχαγωγία και η δημιουργική απασχόληση των κρατουμένων, με ενθάρρυνση της ουσιαστικής σχολικής τους φοίτησης και της
επαγγελματικής τους κατάρτισης.
➤ Την ειδική θεραπευτική αντιμετώπιση
των ανηλίκων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης, σε κατάλληλα οργανωμένες και
στελεχωμένες μονάδες, που θα αποβλέπουν
κυρίως στην θεραπεία και την κοινωνική τους
επανένταξη.
➤ Τη λειτουργία κατάλληλα στελεχωμένων ξενώνων φιλοξενίας και υποστήριξης για
έφηβους με παραβατική συμπεριφορά που
χρειάζεται να απομακρυνθούν από το οικογενειακό τους περιβάλλον και να λάβουν βοήθεια
για την υγιή κοινωνική τους ένταξη
➤ Την επαρκή και κατάλληλη στελέχωση
των υπηρεσιών επιμελητών ανηλίκων των δικαστηρίων ανηλίκων όλης της χώρας, ώστε να
μπορούν να φέρουν σε πέρας και αποτελεσματικά την εκ του νόμου αποστολή τους
➤ Την ενίσχυση της εφαρμογής των εκ του
νόμου προβλεπόμενων αναμορφωτικών μέτρων, μέτρων που λειτουργούν εναλλακτικά
στον εγκλεισμό, όπως τα μέτρα επιμέλειας, η
κοινωφελής εργασία, η επανορθωτική δικαιοσύνη, η ένταξη σε προγράμματα εκπαίδευσης
και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
➤ Την πρόβλεψη ειδικών διατάξεων για
την εφαρμογή του μέτρου της κοινωφελούς
εργασίας (ασφαλιστική κάλυψη και δυνατότητα ένταξης των ανηλίκων σε προγράμματα της
τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωφελών δημοσίων και μη κυβερνητικών οργανισμών).
➤ Την ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα
πρόληψης και υποστηρικτικής παρέμβασης
πριν από την ποινική εμπλοκή των ανηλίκων και
με την ενίσχυση του έργου των κοινωνικών
υπηρεσιών και των δομών ψυχικής υγείας της
κοινότητας.
➤ Την ίδρυση και λειτουργία των Μονάδων Μέριμνας Νέων, που προβλέπονταν σε
σχέδιο νόμου, το οποίο δόθηκε μεν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ήδη το
2003, ουδέποτε όμως εγκρίθηκε από τη Βουλή.
➤ Την πρόσληψη ενός ικανοποιητικού
αριθμού και κατάλληλων κοινωνικών λειτουργών και ειδικών επιστημόνων (νομικών, ψυχολόγων, γεωπόνων, κοινωνιολόγων και εκπαιδευτικών) και τη δια βίου επιμόρφωση όλου του
προσωπικού.
➤ Tην νομική συμπαράσταση των ανηλίκων, δεδομένου ότι οι περισσότεροι είναι αλλοδαποί, φτωχοί και χωρίς υποστήριξη από την οικογένειά τους.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεσμεύτηκε μέσα
στη Βουλή ότι θα προχωρήσει στην κατάργηση
των φυλακών των ανηλίκων. Περιμένουμε, παρακολουθούμε, συνεχίζουμε να διεκδικούμε.

(Δεκέμβρης 2008)
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∏ ¡ÔÌÈÎ‹ ÕÔ„Ë...
στήλη αυτή θα
έχει τη δυνατότητα να σας
ενημερώνει και να
σας απαντά σε όποια
νομικά ερωτήματα θέτονται από εσάς. Το
πρώτο αυτό τεύχος,
έρχεται σε μια περίοδο που υπάρχει πραγΤης ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ
ματικός αναβρασμός
ΖΑΓΓΑΝΑ,
στις φυλακές και ζηΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΔΣΑ
τήματα που απαιτούν
άμεση και σοβαρή λύση από τους αρμόδιους φορείς. Το άρθρο αυτό
γράφεται, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η απεργία πείνας, που έχουν κηρύξει οι τρόφιμοι σε όλα τα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες διαβίωσης που επικρατούν μέσα στις ελληνικές φυλακές.
Η οργή, η ένταση, το πείσμα και η αγανάκτηση της πλειοψηφίας των φυλακισμένων και με
σχεδόν καθολική συμμετοχή συνεχίζουν για δεύτερη εβδομάδα τις κινητοποιήσεις τους στις φυλακές της χώρας. Υπολογίζεται ότι στην απεργία
πείνας συμμετέχουν, πλέον, περίπου 4.800 κρατούμενοι, ενώ άλλοι 8.000 απέχουν από το συσσίτιο. Την ίδια ώρα, και μετά το σάλο που έχει δημιουργηθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης προσανατολίζεται στη μείωση του ανώτατου ορίου προφυλάκισης από 18 σε 12 μήνες, αλλά και στη λήψη και άλλων ευνοϊκών μέτρων. Σύμφωνα με
στοιχεία της Πρωτοβουλίας για τα Δικαιώματα
των Κρατουμένων, η συμμετοχή των κρατουμένων στην απεργία πείνας στις φυλακές της Κρήτης, έχει ως εξής: Αλικαρνασσός: 79 και Χανιά:
33.
Την ίδια στιγμή η Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων, με δελτίο Τύπου που
εξέδωσε, κάνει λόγο για κλίμα τρομοκρατίας, με
απειλές και μαζικές μεταγωγές, που επικρατεί
στα σωφρονιστικά ιδρύματα με σκοπό να καμφθεί, όπως καταγγέλλεται, το ηθικό των κρατουμένων. Ταυτόχρονα η ανακοίνωση αναφέρει πως
«τα τελευταία 24ωρα γίνονται μαζικές μεταγωγές, ενώ υπάρχουν απειλές και αιφνιδιαστικά
“ντου” σε κελιά». «Ωστόσο» συνεχίζει η ανακοίνωση «παρά την προσπάθεια εκφοβισμού, οι κρατούμενοι είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν
με τον πιο μαζικό τρόπο στην απεργία πείνας
διεκδικώντας τα αυτονόητα». Καταλήγοντας επισημαίνεται ότι «μπορεί οι ανθρωποφύλακες να
κρατούν και να βασανίζουν ανθρώπους, σε καμιά
όμως περίπτωση δεν μπορούν να φυλακίσουν την
οργή».
Όλη αυτή η κίνηση αγανάκτησης καταδεικνύει περίτρανα ότι το σύστημα νοσεί, πάσχει και ότι
οι φυλακές το 2008, δεν θα πρέπει να είναι «κολαστήρια» που πετάμε τους ανθρώπους για να
τους εκδικηθούμε (είτε τους φυλακισμένους είτε
ακόμη και τους εργαζόμενους σε αυτές).
Πάγια αιτήματα των κρατουμένων αποτελούν:
― Η κατάργηση του ορίου συμπλήρωσης των
4/5 της ποινής για όσους έχουν καταδικασθεί για
εμπορία ναρκωτικών και η μείωσή του στα 3/5 της
ποινής όπως ισχύει για τις άλλες κατηγορίες καταδικών.
― Ζητείται μείωση ποινών κατά τρία χρόνια
σε όλες τις καταδίκες, προκειμένου να μειωθεί ο
υπερπληθυσμός των φυλακών. Αυτή τη στιγμή,
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ενώ η συνολική χωρητικότητα των φυλακών
ανέρχεται σε 7.500 θέσεις, κρατούνται περισσότεροι από 13.000 άνθρωποι.
― Ζητείται να υπάρξουν γιατροί στις φυλακές.
― Ζητείται να σταματήσει το δέσιμο των
κρατουμένων πισθάγκωνα, κατά τη διάρκεια μεταγωγών ή όταν μεταφέρονται σε νοσοκομείο.
― Ζητείται να ληφθούν μέτρα εντός των φυλακών και να ελέγχεται η συμπεριφορά των δεσμοφυλάκων.
― Πάγιο αίτημα της «Πρωτοβουλίας» αποτελεί επίσης η πλήρης κατάργηση των φυλακών
ανηλίκων και η αντικατάστασή τους από άλλης
μορφής ιδρύματα που παρέχουν τις προϋποθέσεις κοινωνικοποίησης των παιδιών και όχι περαιτέρω ώθησής τους σε περιθωριακές ή εγκληματικές συμπεριφορές.
Νομικοί, εγκληματολόγοι, πολιτικοί, άνθρωποι σκεπτόμενοι έχουν θέσει σοβαρά τα προβλήματα που υπάρχουν στο σωφρονιστικό μας σύστημα, το οποίο έχει ανάγκη από μια γενναία μεταρρύθμιση που θα στηρίζεται στις ακόλουθες
αρχές:
1. Στο δικαίωμα των κρατουμένων για αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης με σαφή αναγνώριση στους κρατούμενους όλων των συνταγματικών τους δικαιωμάτων και ελευθεριών, πλην αυτών που η άσκησή τους δε συμβιβάζεται με το καθεστώς του κρατούμενου. Γνώμονα δε, θα πρέπει
να αποτελέσουν η ιδεολογική και φυλετική ανομοιογένεια.
2. Στην ισότητα, στην κατάργηση δηλαδή της
εξατομίκευσης της μεταχείρισης που δημιουργούν με αυτό τον τρόπο διακρίσεις και ανισότητες μεταξύ των κρατουμένων, ενόψει μιας δήθεν
προσαρμογής της ποινής στις ανάγκες βελτίωσης του κρατούμενου.
3. Στην ταξινόμηση των κρατουμένων κατά
ομοειδείς κατηγορίες και όχι στο πλαίσιο της
ίδιας φυλακής. Απαιτείται δηλαδή κατανομή των
κατηγοριών κρατουμένων σε διαφορετικό για κάθε μία κατάστημα. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα πάψουν
να στοιβάζονται στα ίδια σωφρονιστικά καταστήματα οι υπόδικοι με τους κατάδικους, οι χρήστες
με τους εμπόρους ναρκωτικών και οι ισοβίτες με
τους κρατούμενους για πλημμελή εκπλήρωση
συμβατικών υποχρεώσεων.
4. Στην παιδεία των σωφρονιστικών λειτουργών και όλων των εμπλεκομένων και η κατανόηση της στόχευσης για σωφρονισμό των έγκλειστων. Απαιτείται, ίσως περισσότερο από ποτέ,
τώρα, η μεταβολή του λειτουργικού ρόλου του
προσωπικού της φυλακής από τον «κατασταλτικό» ρόλο και του αναμορφωτή προσωπικοτήτων
σ’ έναν ρόλο που θα οδηγήσει τους τροφίμους σε
μια πραγματική και ουσιαστική κοινωνικοποίηση.
5. Στην αποσυμφόρηση των φυλακών με πρόγραμμα κατασκευής νέων φυλακών. Ο αριθμός
των φυλακισμένων ανέρχεται τους 10.627, ενώ η
χωρητικότητα των φυλακών αρκεί μόνο για τους
μισούς. Στα πλαίσια της επισήμανσης του προβλήματος του υπερπληθυσμού των φυλακισμένων η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων της
χώρας κατήγγειλε, ότι ο αριθμός φυλακισμένων
διογκώνεται εξαιτίας της μεγαλύτερης αυστηρότητας στην επιβολή των ποινών και στις προφυλακίσεις, από δικαστές που λειτουργούν υπό το
κλίμα φοβίας και ανασφάλειας.
Σίγουρα, οι ως άνω αλλαγές, ακόμη και αν αυτές πραγματοποιηθούν και οι φυλακές δεν γίνουν
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κοινωνικά ωφέλιμες, τουλάχιστον θα πάψουν να
είναι βλαπτικές στην έκταση που ήταν μέχρι σήμερα.
Στις κοινωνίες με ανθρώπινο πρόσωπο και
κοινωνικό χαρακτήρα, η τήρηση των νόμων είναι
για το καλό όλων και κάθε άτομο στη δημοκρατία
έχει το αναφαίρετο δικαίωμα αυτόνομης – αξιοπρεπούς προσωπικής ζωής. Οι αρχές αυτές της
αξιοπρεπούς διαβίωσης απευθύνεται προς όλους
είτε πρόκειται για έγκλειστο, για ασθενή, για
άπορο. Ας μην ξεχνά κανείς από εμάς ότι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι
υπόθεση του κάθε πολίτη που νιώθει ελεύθερος
και ταυτόχρονα βασική υποχρέωση μιας κοινωνίας με πρόσωπο κοινωνικό και ανθρωποκεντρικό
είναι να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που
θα αποτρέπουν την όποια προσβολή του νομικού
μας πολιτισμού.
Αναλογιζόμενοι τα ανωτέρω, και πέρα από
κάθε θεωρητικό επίπεδο, τα αιτήματα των σημερινών κρατουμένων αφορούν κυρίως τις συνθήκες κράτησης τους, αλλά και νομοθετικές τροποποιήσεις και εφαρμογή διατάξεων που ισχύουν
για τα ελάχιστα όρια της ποινής, την χορήγηση
αδειών και της υπό όρον απόλυσης. Η παρούσα
αντίδραση, δεν είναι μια «απλή» διαμαρτυρία, κάποιων περιθωριακών ατόμων, αντίθετα είναι μία
εξέγερση των κρατουμένων στις φυλακές όλης
της χώρας, η οποία ανέδειξε για μια ακόμα φορά
και με δραματικό τρόπο, δυστυχώς (ραμμένα στόματα κρατουμένων) τα πολλαπλά ελλείμματα του
σωφρονιστικού συστήματος και της γενικότερης
σωφρονιστικής πολιτικής αυτής της χώρας. Ταυτόχρονα, απέδειξε περίτρανα ότι, οι φυλακές παραμένουν ένας χώρος συστηματικής παραβίασης
των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ένα αδιαφανές
σύστημα όπου υποθάλπεται η αυθαιρεσία και η
ανεξέλεγκτη εξουσία των μηχανισμών (νομοθετικών και δικαστικών).
Η κινητοποίηση αυτή απέδειξε για άλλη μια
φορά ότι οι «καταπιεσμένοι» όλου του κόσμου,
όπου και αν βρίσκονται, όταν τους εξευτελίζεις
και τους καταπατάς το δικαίωμα για μια αξιοπρεπή ζωή, οδηγούνται στην αντίδραση και στην εξέγερση.
Σε αυτό το πρώτο τεύχος εύχομαι οι μηχανισμοί εξουσίας να κινηθούν υπέρ της αξιοπρέπειας του ατόμου και να βελτιωθεί η κατάσταση που
επικρατεί στις φυλακές. Ας μη ξεχνάμε λοιπόν,
ότι το σωφρονιστικό σύστημα είναι ένα ακόμα
πρόσωπο του ανθρωπιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα της κοινωνίας στην οποία ζούμε καθώς
«Ποιότητα της Δημοκρατίας είναι η επίλυση των
προβλημάτων του Σωφρονιστικού Συστήματος»
όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας.

(Νοέμβρης 2008)
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πάρχει μία ατέλειωτη λίστα που βλέπουμε
όσοι εργαζόμαστε σε σωφρονιστικά καταστήματα: «Ο τάδε κρατούμενος για παράνομη είσοδο στη χώρα, ο δείνα για παράνομη
έξοδο….». Δανείζομαι τον τίτλο ενός βιβλίου του
συμπαθούς - πλην όμως γραφικού - Δημοσθένη
Λιακόπουλου για να περιγράψω μια κατάσταση
που ομοιάζει με τις πληγές του Φαραώ.. Το όνομα
αυτής λαθρομετανάστευση και πλήττει την Υπηρεσία μας, τη γειτονιά μας, την πόλη μας, τη χώρα ολόκληρη! Η υπερβολική εισροή λαθρομεταναστών είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας αντιμετώπισης τόσο από τους κρατούντες του τόπου
όσο και από το λαό, την κοινή γνώμη. Η τελευταία
-δυστυχώς- άγεται και φέρεται από την πλειοψηφία των ΜΜΕ και της κοινωνικής ‘ελίτ’, οι οποίοι
όμως ζουν τη δική τους καθημερινότητα, εντελώς
διαφορετική από αυτή του μέσου πολίτη, και προωθούν μια πολιτική ανεκτικότητας και συμπάθειας απέναντι στους παράνομους εισβολείς.. Δε θα
δούμε ποτέ, λόγου χάρη, κάποιον ιδεολόγο δήθεν προοδευτικό προύχοντα του τόπου μας να
πάρει το λεωφορείο και να πάει να ψωνίσει στα
μικρομάγαζα της Ευριπίδου με τόσα βλέμματα
σαν μαχαίρια να σε περιεργάζονται, ούτε πάλι θα
στείλει το παιδί του σε δημόσιο σχολείο της Κυψέλης, σωστά; Πολύ δε περισσότερο, δεν πρόκειται να κάνει σωματική έρευνα σε τριτοκοσμικό
εξαθλιωμένο λαθρομετανάστη με κίνδυνο να
κολλήσει καμιά απίθανη ασθένεια..!
Θεωρώ ότι δε χρειάζεται να αναλύσουμε τις
επιπτώσεις του νοσηρού φαινομένου της αθρόας λαθρομετανάστευσης. Ενδεικτικά μόνο έχουμε: αύξηση εγκληματικότητας (το αστυνομικό ρεπορτάζ βρίθει εγκλημάτων από αλλοδαπούς),
υποβάθμιση-γκετοποίηση περιοχών, κατακόρυφη
αύξηση μαύρης εργασίας και παραοικονομίας,
επιβάρυνση σε έξοδα και σε έλλειμμα ποιότητας
της δημόσιας Υγείας και της Παιδείας μας, ύπαρξη τριτοκοσμικών ασθενειών, εξαγωγή συναλλάγματος, αίσθημα φόβου και ανασφάλειας του
λαού μας, κ.α. Στο ΕΚΚΝ Αυλώνα βιώνουμε καθημερινά την εισβολή των παρανόμων μεταναστών
στη χώρα μας, οι ορδές τους αυξάνονται συνεχώς και κάποιες φορές μόνο με… αλχημείες βρίσκεται χώρος για την κράτησή τους. Να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των κρατουμένων μας (υπολογίζω περίπου 70%) είναι αλλοδαποί. Είναι απόλυτα λογικό αυτό, καθώς συνήθως στο έγκλημα
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στρέφεται ο μη έχων τίποτα να χάσει!
Εμείς όμως γιατί να χάσουμε όσα μας ανήκουν; Αν, προσωπικά, με ενοχλεί μια φορά το να
στοιβάζονται τόσοι αλλοδαποί στις φυλακές, με
ενοχλεί 10 φορές η παρουσία τους στην ελληνική
κοινωνία. Τούτο είναι ανεξάρτητο από την ποιότητα των λαθρομεταναστών, καθώς σίγουρα η
πλειοψηφία τους έρχεται με καλές προθέσεις
στη χώρα μας. Έχουμε όμως εμείς τις τεράστιες
εκτάσεις ή την αφθονία πλουτοπαραγωγικών πηγών για να τις μοιράσουμε με τους παράνομους
συγκατοίκους μας; Ή πάλι θέλουμε τα χωριά μας
να χάσουν τις παραδόσεις τους και να κατακλυστούν από τζαμιά, φερετζέδες και Αλβανούς
αγρότες; Για το θέμα θα μπορούσα να γράψω μυθιστόρημα μα η ουσία και επιδίωξή μου είναι ΟΛΟΙ
οι Έλληνες να δώσουμε τη δέουσα βαρύτητα σε
αυτό, να το κάνουμε πρώτη προτεραιότητα και να
συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε οι ιδιοκτήτες
της Ελλάδας! Ως ιδιοκτήτες οφείλουμε να περιφρουρήσουμε το κτήμα μας, το ποτισμένο με το
αίμα των προγόνων μας. Μας ενόχλησε όταν ο
Μουσολίνι ζήτησε να χρησιμοποιήσει τα λιμάνια
μας το 1940, μας ενοχλούν οι παραβιάσεις του
εναέριου χώρου μας από τα τουρκικά αεροπλάνα,
μας ενοχλεί ακόμα όταν οι βαλτικές δημοκρατίες
ψηφίζουν Ρωσία στη Eurovision (!), είναι δυνατόν
να μη μας ενοχλεί η κατάληψη της γης μας από
τους αλλοεθνείς; Πολλώ δε μάλλον που οι περισσότεροι από αυτούς εισήλθαν και παραμένουν
χωρίς να μας ρωτήσουν! Είναι κρίμα να ανεχόμαστε μοιρολατρικά την ανεξέλεγκτη έλευση μυρίων αλλοδαπών, είναι κρίμα να γίνουμε μειονότητα στον τόπο μας...
Το αυτονόητο λοιπόν είναι ένα: ΝΑ
ΔΙΩΞΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ! Θα πει
κάποιος πως αυτό θεωρητικά συμβαίνει και τώρα,
έστω σπασμωδικά και παρά το πρόβλημα της παροχής ασύλου σε Ιρακινούς, Σομαλούς και Αφγανούς. Ξαναέρχονται όμως.. Και μάλιστα πλέον
χωρίς να φοβούνται, ξέρουν ότι αν τύχει και τους
πιάσει η Αστυνομία, θα έχουν απλά μια μικρή ποινή φυλάκισης. Αφού η λέξη ΕΙΣΒΟΛΗ, εδώ λέγεται “είσοδος”. Άρα δεν είναι λύση η 3μηνη φυλάκιση και η απέλαση. Πρέπει συγχρόνως να θωρακίσουμε τα σύνορα της χώρας. Πώς όμως; Με νομοθετήματα, με Κέντρα Υποδοχής, με ρεπορτάζ,
με περισυλλογή ναυαγών απ’ το Λιμενικό, με
νουθεσίες και μικρο-ποινές, με κλεφτοπόλεμο
και κρυφτούλι στα όρη και τα πελάγη; Μήπως
πρέπει όλοι να φυλάμε σκοπιά στα αχανή μας σύ-

Του ΜΠΟΛΗ ΘΑΝΟΥ
(bolisplace@yahoo.gr )
Σωφρονιστικού υπαλλήλου ΕΚΚΝΑ
νορα για να περιθάλπουμε λαθρομετανάστες;
Πρέπει να γεμίζουμε ασφυκτικά τις φυλακές και
να τους συστήνουμε με τα άτομα του κοινού
εγκλήματος;
Όχι ασφαλώς, η απάντηση είναι απλή: δε
φτιάχνεις ομελέτα αν δε σπάσεις τα αυγά! Πιστεύω ακράδαντα ότι τα σύνορα της χώρας πρέπει να τα υπερασπίζεται ο Στρατός και να αντιμετωπίζει κάθε παρανόμως εισερχόμενο σαν εχθρό
της πατρίδας, χρησιμοποιώντας βέβαια τους κανόνες του πολέμου. Και ο πόλεμος πιθανόν να
έχει θύματα αλλά έχει πάντα αποτέλεσμα. Αν μάθει όλη η ομήγυρη του δουλεμπορίου ότι οι Έλληνες ανοίγουν πυρ στα σύνορα, νομίζετε ότι θα
τολμήσει να πατήσει κανείς; Προλαβαίνω αυτούς
που ίσως χαρακτηρίσουν μη ανθρωπιστική τη συγκεκριμένη άποψη, αποδίδοντάς τους έλλειψη
ανθρωπισμού εναντίον εμένα και των ανθρώπων
στους οποίους ανήκει αυτή η γη. Το χωράφι πρέπει να καθαρίζεται από τα ζιζάνια για να ευδοκιμήσουν τα φυτά! Εμείς δηλαδή γιατί να υποβαθμίσουμε τη ζωή μας εξαιτίας των τριτοκοσμικών;
Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει παγκόσμιο μοίρασμα της μιζέριας; Ας βρουν την άκρη στη χώρα
τους και εμείς ευχαρίστως να στείλουμε ανθρωπιστική βοήθεια όσο υπάρχει δυνατότητα.
Εν κατακλείδι, εάν δε ληφθούν από την ηγεσία του τόπου γενναίες αποφάσεις και όχι εκτιμήσεις και ευχολόγια, τότε στην πιάτσα των διακινητών λαθρομεταναστών θα γελούν εις βάρος
μας και η Ελλάδα θα συνεχίσει να θεωρείται παράδεισος δουλεμπορίου! Τα σωφρονιστικά καταστήματα θα συνεχίσουν να είναι πανδοχεία μεταναστών και να επιφορτίζονται την αδράνεια
των Αρχών. Αφήνω για το τέλος ένα κατά την
άποψή μου ασήμαντο ζήτημα. Είναι αλήθεια ότι η
Ελλάδα χρηματοδοτείται από την ΕΕ ως χώρα
υποδοχής λαθρομεταναστών. Ευχαριστούμε αλλά δε θα πάρουμε κύριοι! Και ερωτώ: αν οι γείτονές σας προσφέρανε 500€ το μήνα, θα δεχόσασταν άραγε να πετάνε τα σκουπίδια σπίτι σας; Ή
θα δεχόσασταν η πόρνη της γειτονιάς να εργάζεται σε ένα δωμάτιο του σπιτιού σας και να σας δίνει ενοίκιο; Κλείνω κάπου εδώ διότι το θέμα με
βγάζει έξω από τα ρούχα μου!!
(Δεκέμβρης 2008)

Ένα νέο, μοναδικό
τηλεπαιχνίδι ΤΑΚΤΙΚΗΣ &
ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ έρχεται
στην οθόνη σας...
Και σας χαρίζει ΔΩΡΑ!
ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ!!
Όχι σε κάποιο
τηλεοπτικό κανάλι, μα στο

www.didw.gr
Παίζω ΔΩΡΕΑΝ και διεκδικώ 6 έως 10 δώρα!
Το δι..δω! δεν είναι παιχνίδι τύχης ή γνώσεων. Όλα εξαρτώνται από την επιθυμία
των 10 παικτών για τα δώρα & κυρίως από τη στρατηγική και την ευστροφία τους!
Λεπτομέρειες στο www.didw.gr αλλά και στο www.diathesis.gr , την ιστοσελίδα της
εταιρίας ΔΙΑΘΕΣΗ, η οποία έχει αναλάβει την προώθηση και τη διαχείριση του παιχνιδιού.
Εγγραφείτε τώρα.
Επίσημη Πρεμιέρα στις 2 Φεβρουαρίου 2009 με σούπερ δώρα!!!

