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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΝΟΜΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ
* Εν έτει 2006,
μετά την πρώτη
απόδραση Παλαιοκώστα, ο πλέον
γνωστός Αρχιφύλακας κ. Αντώνης
Αραβαντινός κατέθετε προφητικά
συγκεκριμένες
προτάσεις στο 33ο
έκτακτο Συνέδριο
Του
Αντιπροσώπων
Αραβαντινού της Ο.Σ.Υ.Ε….!
Αντώνη
Η
ασφάλεια
των Φυλακών πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένη με
την ποιότητα της εγκληματικότητας
των κρατουμένων που φιλοξενούνται σε κάθε μία από αυτές. Ως εκ
τούτου, τα όποια μέτρα δεν πρέπει
και δεν μπορεί να αφορούν το σύνολο των φυλακών.
Τα πρώτα μέτρα ασφαλείας πρέπει να αφορούν την οργανωτική διάταξη των καταστημάτων κράτησης
και την ανάπτυξή τους. Ο υφιστάμενος διαχωρισμός σε καταστήματα Α
και Β τύπου, όχι μόνον δεν αρκεί να
καλυφθεί στοιχειωδώς ο διαχωρισμός των κρατουμένων (βασική ανάγκη της σωφρονιστικής διαδικασίας), αλλά ακυρώνει και τα όποια
μέτρα ασφάλειας.
Πρέπει να γίνει συνείδηση από
όλους ότι στις φυλακές φιλoξενoύνται πλέον κρατούμενοι παγκοσμίου
ενδιαφέροντος από πολλές υπηρεσίες και ως τέτοιοι πρέπει να αντιμετωπίζονται. Το σύνολο των μέχρι τώρα εγχειρημάτων εκ μέρους των
κρατουμένων (στάσεις, αποδράσεις
κ.λ.π.) καθ' οιονδήποτε τρόπο και
εάν διαδραματίστηκαν, εάν ως γνωστά χαρακτηριστούν συμβατικές
ενέργειες, τα επόμενα που θα ακολουθήσουν και με τον τρόπο που θα
εκφραστούν δεν θα απέχουν από το
να χαρακτηρισθούν πυρηνικές!
Καταρχήν κάποιες φυλακές (προτείνεται το 1/10), είτε ως φυλακές
καταδίκων είτε ως φυλακές υποδίκων, θα πρέπει να χαρακτηρισθoύν

και να λειτουργούν ως φυλακές μείζονος ασφαλείας (όχι βέβαια Γκουαντάναμο).
Το προσωπικό που θα υπηρετεί σε
αυτές θα πρέπει να είναι επιλεγμένο
με βάση την προτεραιότητα λειτουργίας τους. Με την τελευταία απόδραση αποδείχτηκε πανηγυρικά ότι
τόσο οργανωτικά όσο και σαν γενικότερη υπηρεσιακή διάταξη η υπηρεσία εξωτερικής φρουράς υπολείπεται των λόγων που επέβαλαν την
ίδρυσή της. Πρέπει απαραίτητα να
επαναδιαταχθεί στην λογική ενός
ακόμα κλάδου της -ούτως ή άλλωςαπό πολλούς κλάδους αποτελούμενης Σωφρονιστικής Υπηρεσίας. Σήμερα η διοίκηση και η λειτουργία της
παρουσιάζουν στοιχεία αυτόνομης
υπηρεσιακής δράσης που, λόγω των
συχνών λανθασμένων διοικητικών
παρεμβάσεων, έχει σχεδόν νομοθετηθεί.
Επιβάλλεται η ενοποίηση όλων
των διαλαμβανομένων στον χώρο
των φυλακών εργασιών-υπηρεσιών
και η ανάδειξη της Σ.Υ. σε σώμα με
δική του ιεραρχία, υπαγόμενη απ'
ευθείας στον εκάστοτε Υπουργό Δικαιοσύνης. Η παράλληλη-αυτόνομη
δράση τμημάτων μίας υπηρεσίας,
εάν όχι αποκλείει, δυσχεραίνει το
συντονισμό, την επικοινωνία και την
αλληλοενημέρωση που αποτελούν
θεμελιώδεις επιλογές σωστής και
αποτελεσματικής υπηρεσιακής λειτουργίας.
Το 265-19/10/99 Προεδρικό Διάταγμα που ορίζει τους σκοπούς και
τον τρόπο λειτουργίας της εξωτερικής φρουράς πρέπει να εφαρμοστεί
στο σύνολο των διατάξεων που περιέχει. Συμπληρωματικά πρέπει να
προβλεφθούν, τόσο από υπαλλήλους της εξωτερικής φρουράς όσο
και της εσωτερικής φύλαξης, να λειτουργήσουν ομάδες άμεσης επέμβασης και αποκατάστασης της τάξεως. Ως μέτρο λειτουργεί με ικανοποιητικά αποτελέσματα στη Γαλλία
από το 2001. Το 2004 στις Γαλλικές
φυλακές είχαμε 224 συνολικά επει-

σόδια στα οποία επενέβησαν οι δυνάμεις τάξεως και καταστολής. Το
2003 έγιναν 183 επεισόδια από τα
οποία σε 13 από αυτά επενέβησαν οι
ομάδες τάξεως, ενώ έγιναν και 3
στάσεις κρατουμένων που αντιμετωπίστηκαν από τις ίδιες δυνάμεις.
Το 2004 έγιναν επίσης 520 σοβαρές
επιθέσεις κρατουμένων κατά προσωπικού και 463 κατά το έτος 2003.
Πριν την ίδρυση των ειδικών ομάδων
τάξεως τα περιστατικά αυτά ήταν
σαφώς μεγαλύτερα και η εξέλιξή
τους τελείως διαφορετική.
Το 2004 συνέβησαν 115 αυτοκτονίες και 757 απόπειρες, το 2003 120
αυτοκτονίες και 786 απόπειρες, το
2002 122 αυτοκτονίες και 798 απόπειρες. Το 2004 έγιναν επίσης 18
αποδράσεις που αφορούσαν 22 συνολικά κρατούμενους 14 από τους
οποίους συνελήφθησαν αργότερα.
Το 2003 έγιναν 18 αποδράσεις που
αφορούσαν 27 συνολικά κρατουμένους.
Πέραν από την αποτελεσματική
αντιμετώπιση έκνομων και βίαιων
συμπεριφορών εκ μέρους των κρατουμένων, θα σταματήσει τουλάχιστον το φαινόμενο κάθε φορά που
θα έχουμε κάποιο γεγονός στις Φυλακές (δυστυχώς πάντα κάτι θα
έχουμε) να παρουσιάζεται η χώρα
σαν να βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση ή γενικής επιστράτευσης.
Όταν ολοκληρωθεί η οργανωτική
παρέμβαση θα πρέπει, κινούμενοι σε
δυο άξονες, να επιλέξουμε τα μέτρα
ασφάλειας κρατουμένων, εργαζομένων και υποδομών.
Ο πρώτος άξονας (παθητική
ασφάλεια) θα περιλαμβάνει τα μέσα
που θα έχει το προσωπικό στην διάθεσή του και ο δεύτερος άξονας
(ενεργητική ασφάλεια) θα προβλέπει τον χρόνο και τον τρόπο αξιοποίησης των μέσων.
Την ευθύνη των προτάσεων αυτών, μη υπάρχοντος ή μη λειτουργούντος (κακώς) ενδιάμεσου οργάνου (διεύθυνση επιθεώρησης-τμήμα
τάξης και ασφάλειας), θα πρέπει να

την αναλάβει το Κ.Ε.Σ.Φ., με διευρυμένη όμως σύνθεση, συμμετέχοντας
εκπρόσωποι των εργαζομένων, τεχνικοί σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες.
Σε ανάλογη περίπτωση το 2001 η
τότε ΥΠ. ΔΙΚ. της Γαλλίας ΓΚΙΓΚΟΥ
ανέθεσε, με επιστολή της στο ανώτατο στέλεχος της Σ.Υ. περιφερειακό διευθυντή ΣΩΒΕ, τη σύνταξη μελέτης σχετικά με επιπρόσθετα μέτρα ασφάλειας των καταστημάτωv
κράτησης. Ένα από τα θέματα που
κλήθηκε να αντιμετωπίσει και να συμπεριλάβει στην μελέτη του ο κ.
ΣΩΒΕ ήταν η αντιμετώπιση του φαινόμενου αποδράσεων με ελικόπτερο. Στη Γαλλία το φαινόμενο αυτό,
σε αντίθεση με τα άλλα κράτη-μέλη
της Ευρώπης, είχε πάρει μεγάλη
έκταση. Αποδράσεις με ελικόπτερο
είχαμε μία μόλις στην Αγγλία το
1977, καμία στα άλλα κράτη της Ε.Ε.
, στην Ελλάδα μία την 04-06-2006,
ενώ στη Γαλλία έγιναν 5 συνολικά
τέτοιες απόπειρες ή αποδράσεις.
Η χρήση ελικοπτέρου και η πτήση
του πάνω από Σ.Κ. πρέπει να χαρακτηρίζεται σαφέστατα επιθετική
ενέργεια και δεν πρέπει να απασχολεί μόνον για το ενδεχόμενο αποδράσεων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ακόμη και για την ρίψη οπλισμού στο
εσωτερικό της Φυλακής για λογαριασμό κρατουμένων, με προφανείς
σκοπούς και αποτελέσματα. Γίνεται
φανερό λοιπόν ότι η απαγόρευση
πτήσεων πάνω από όλα τα Σ.Κ. πρέπει να αποτελέσει μονόδρομο. Η λήψη αυτού του μέτρου συνιστά αρμοδιότητα άλλου Υπουργείου, η ευθύνη όμως της πρότασης είναι αποκλειστικά δική μας.
Συμπληρωματικά του μέτρου της
απαγόρευσης προτείνονται και πρέπει να προβλεφθούν τα ακόλουθα :
Α) Η απογείωση των ελικοπτέρων να γίνεται από ειδικά προβλεπόμενα μέρη και με συγκεκριμένη διαδικασία.
Β) Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είΣυνέχεια στην 3η σελ.
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Editorial
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΖΟΥΡΝΑ
τελευταία τρύπα του ζουρνά. Αυτό δήλωνε και ξαναδήλωνε
ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορούμενων
σωφρονιστικών υπαλλήλων στην δίκη-παρωδία που βιώσαμε
αμέσως μετά την 2η θεαματική απόδραση του Παλαιoκώστα. Και
προσπαθούσε ο άμοιρος ο δικηγόρος να πείσει το δικαστήριο, εν μέσω καταγγελιών για στημένες δίκες, ότι οι κατηγορούμενοι σωφ/κοι
υπάλληλοι δεν έχουν καμία ευθύνη για την απόδραση. Ότι προσπάθησαν να σταματήσουν τους δραπέτες, ότι κινδύνεψε η σωματική
τους ακεραιότητα, ότι έκαναν ό,τι μπορούσαν, ότι δεν τα παίρνουν,
ότι δεν είναι έμποροι ναρκωτικών, ότι δεν βοήθησαν και δεν συνέργησαν στην απόδραση, ότι το μοναδικό που δεν έκαναν είναι να δαγκώσουν το πόδι του Ριτζάι για να μην ανέβει στο ελικόπτερο, ότι εν
πάση περιπτώσει δεν υπήρχε «συμμετοχή εκ των έσω» όπως δήλωσε ο κος Υπουργός Δικαιοσύνης (πριν καν γίνει το δικαστήριο)!
Και άντε να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Άντε να πείσεις
το σεβαστό δικαστήριο ότι δεν τα πήρες. Άντε να αποδείξεις ότι δεν
φταις. Άντε να αποδείξεις στην υπόλοιπη κοινωνία, στους φίλους
σου, στην γυναίκα σου και στα παιδιά σου ότι αυτά που λέει η κυβέρνηση είναι μία ουσιαστική και συστηματική πολιτικάντικη και αισχρή
αποποίηση ευθυνών, για να κάτσουν οι καρεκλοκένταυροι στις καρέκλες τους, για να μην χαθούν ψήφοι, για να μην πέσουν τα ποσοστά
στα γκάλοπ, για να μην χαλάσει η εικόνα της κυβέρνησης. Φταίνε τα
λαμόγια οι δεσμοφύλακες που τα παίρνουν. Οι βρωμιάρηδες και δολοπλόκοι. Αυτοί οι υποχθόνιοι ανθρωποφύλακες. Οι εκδοροσφαγείς
και βυρσοδέψες που λέει και ο Αραβαντινός.
Ευτυχώς όμως το δικαστήριο δεν υπέκυψε στις πιέσεις παραδικαστικών και παρα-κυβερνητικών παραγόντων για το «κάψιμο» των
συναδέλφων. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να κάνει άλλωστε όταν είναι πασιφανές ότι δεν μπορεί να φταίνε αυτοί. Αλλά το Υπουργείο
και οι επιτελείς του επιμένουν. Ο κος Υπουργός Δικαιοσύνης, αμέσως μετά το τέλος του δικαστηρίου, επιμένει σε δηλώσεις του σε
εφημερίδες και σε συνεντεύξεις του σε κανάλια ότι η απόδραση δεν
θα είχε γίνει αν είχαν ληφθεί τα μέτρα που τον είχαν διαβεβαιώσει
οι ιθύνοντες του Κορυδαλλού ότι έχουν παρθεί και δηλώνει πεπεισμένος ότι υπήρχε συνεργασία εκ των έσω. Χωρίς όμως να μας αιτιολογεί ποιες ενδείξεις ή αποδείξεις έχει.
Και οι έρευνες σε σπίτια συναδέλφων συνεχίζονται. Λες και
πρόκειται για κακοποιούς και κακούργους. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί ανοίγονται μέσα σε μία ώρα, ξεχνώντας ότι για την υπόθεση
Βατοπεδίου, οι λογαριασμοί ακόμα δεν έχουν ανοιχτεί. Συνάδελφοι
διασύρονται καθημερινά και ασύστολα. Αντιμετωπίζονται περίεργα
και καχύποπτα από όλους και για όλα. Και την ίδια ώρα η Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων παραμένει ένας απλός θεατής των
τεκταινομένων, με επιδερμικές παρεμβάσεις, νωχελικές αντιδράσεις και πενιχρά αποτελέσματα. Ούτε μία ανακοίνωση για τα μέτρα
που έλαβε ο κύριος Υπουργός για την εκ νέου «εξυγίανση του σωφρονιστικού συστήματος».
Δυστυχώς αποδεικνύεται ότι ανάμεσά μας υπάρχουν φυγόπονοι, χαμαιλέοντες και άνανδροι. Μόλις κόπασε η μπόρα περιχαρα-
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«ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Παλαιότερα γινόταν λόγος για εγγυημένες αποδόσεις.
Σήμερα με την κρίση οι κυβερνώντες
μίλησαν για εγγυημένες (;) καταθέσεις..»
Εμείς όμως μένουμε στα παλιά!
Με τα επενδυτικά μας προγράμματα διαχείρισης κεφαλαίων,
όχι απλώς εγγυούμαστε βάση νόμιμου συμβολαίου
τα χρήματά σας, αλλά προσφέρουμε σίγουρες αποδόσεις,
ακόμη & διπλάσιες από τις αντίστοιχες τραπεζικές
των προθεσμιακών λογαριασμών!
Επικοινωνήσατε για αναλυτική ενημέρωση!

κωθήκαν πάλι στις ίντριγκες και τα πάθη τους για τις κρίσεις. Για
τους Διευθυντές και τους Αρχιφύλακες. Για τις μεταθέσεις και τις
αποσπάσεις. Και πάλι πολεμούν τον Αραβαντινό, αυτόν που μας
ξελάσπωσε όταν έβγαινε κάθε μέρα στα κανάλια για να δώσει μάχες με τους Πρετεντέρηδες και τους Κουρήδες. Αυτόν τον μοναδικό που καθόταν δίπλα στους συναδέλφους στο εδώλιο του κατηγορουμένου, όταν άλλοι γύριζαν στους διαδρόμους του δικαστηρίου σαν τις άδικες κατάρες, χαμένοι στον κόσμο τους και
την αποποίηση των ευθυνών τους. Δυστυχώς αποδείχθηκε αληθής ο Αραβαντινός όταν, πριν γίνει η απόδραση, τους έλεγε για
διαδοχικές και συσσωρευμένες ήττες, υπηρεσιακές, επιχειρησιακές και συνδικαλιστικές.
Ας είναι όμως. Ο κλάδος, η υπηρεσία μας θα ανακάμψει
και θα αναδυθεί εκ νέου μέσα από τα αποκαΐδια της. Εν ευθέτω χρόνω.
Για την δεύτερη έκδοση της εφημερίδας μας, άλλη ήταν
η θεματολογία, αλλά τα γεγονότα μας πρόλαβαν και μας
καθυστέρησαν. Σε αυτό το φύλλο σας παρουσιάζουμε όλα
τα δελτία τύπου που εκδόθηκαν από όλα τα πολιτικά κόμματα αμέσως μετά την απόδραση με πρώτο και καλύτερο
αυτό του Γραφείο του Πρωθυπουργού, καθώς επίσης και
τα μέτρα που έλαβε τελικά το Υπουργείο. Επί της αρθρογραφίας τώρα ευχαριστούμε θερμά την κυρία Κατερίνα
Παπακώστα, Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και Πρόεδρο της Διακομματικής επιτροπής της Βουλής για την
εξέταση του Σωφρονιστικού Συστήματος, η οποία παρουσιάζει τις θέσεις της και τις παρεμβάσεις της.
Αρθρογραφεί επίσης ο Πρόεδρος του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών κύριος Παξινός Δημήτρης με προβληματισμούς και θέσεις του Δ.Σ.Α. Ο Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος
κύριος Αλέξανδρος Αρβανιτίδης αναλύει και στοχοποιεί με τα γραφόμενά του. Ακόμη, ο Πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης κύριος Κωστίκας Γεώργιος παρουσιάζει και αναλύει το χρονικό της απόδρασης και
της δίκης-εξπρές που ακολούθησε. Επιπλέον, ένας
νέος κρατούμενος από το ΕΚΚΝΑ εκθέτει τα προβλήματά του και η κυρία Ευτυχία Κλουδά, τελειόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, μας παρουσιάζει τις απόψεις της. Τέλος, ο Αρχιφύλακας
Αντώνης Αραβαντινός, δεν θα μπορούσε να λείπει και για μία ακόμη φορά προκαλεί και προσκαλεί με προφητικές προτάσεις που είχε διατυπώσει τον Ιούνη του 2006 για τα μέτρα που πρέπει
να ληφθούν ώστε να θωρακιστούν οι φυλακές
από τέτοιου είδους αποδράσεις.
Λαμπρόπουλος Κων/νος
Καρακίτσος Σπυρίδων
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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 & 210-2619696 - e-mail: karpouzi@otenet.gr
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΝΟΜΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
ναι φυλασσόμενοι και να διαθέτουν ειδικά μηχανήματα, μαγνητικές πύλες, τούνελ επιθεώρησης
με ακτίνες Χ και χειροκίνητα μέσα ανίχνευσης και
εντοπισμού όπλων και εκρηκτικών (όπως γίνεται
στα αεροδρόμια).
Γ) Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί ελικόπτερα
πρέπει πριν την πτήση να φωτογραφίζεται ηλεκτρονικά και να διατηρείται η φωτογραφία για 24
ώρες τουλάχιστον. Το μέτρο αυτό ήδη εφαρμόζεται (βιντεοσκόπηση) σε τράπεζες και άλλους δημόσιους χώρους. Μετά την πάροδο της συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας η φωτογραφία να καταστρέφεται και τυχόν παράβαση του ως άνω μέτρου (μη καταστροφή) να τιμωρείται ποινικά.
Δ) Οι υποψήφιοι ενοικιαστές πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο τα οποία θα φωτοτυπούνται. Οι φωτοτυπίες αυτές θα κρατούνται
όσο διαρκεί η πτήση στο χώρο απογείωσης, θα
επιστρέφονται δε στον πελάτη ή θα καταστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της πτήσης.
Ε) Οι πύργοι ελέγχου όλων των αεροδρομίων
να γνωρίζουν το στίγμα στο χάρτη όλων των ελικοπτέρων που βρίσκονται στην περιοχή τους.
ΣΤ) Ευθύς μόλις κάποιο ιπτάμενο μέσο προσεγγίσει και στην συνέχεια πετάξει πάνω από
κάποιο Σ.Κ. να ενεργοποιείται άμεσα -μέσω ειδικής απευθείας γραμμής- συναγερμός στον πύργο ελέγχoυ και το Σ.Κ. Η ελαχιστοποίηση του
χρόνου μετάδοσης μιας τέτοιας πληροφορίας
(για πέραν του κανονισμού πτήση πάνω από τα
Σ.Κ.) είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έγκαιρη
λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων, άρα και την
αποτελεσματική αντιμετώπιση του εγχειρήματος.
Ζ) Τοποθέτηση συσκευών εντοπισμού ιπτάμενων αντικειμένων (RANTAR) στο Σ.Κ. που θα
ενημερώνει καταρχήν για την προσέγγιση και
στην συνέχεια, όταν αυτό εισέλθει στον εναέριο
χώρο πάνω από το Σ.Κ. θα σημαίνει συναγερμό.

¢ÔÎÈÌ¿ÛÙÂ Ù· Ó¤· ÚÔ˚ﬁÓÙ· Ì·˜:
✓ ÎÚÔ˘·Û¿Ó choco banana ÎÔÙÛ›‰·
✓ ÎÚÔ˘·Û¿Ó serano ‚¿ÊÏ·

Για την αποτελεσματική λειτουργία της ενέργειας αυτής, ο χώρος που θα οροθετηθεί ως ελεγχόμενος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος (πόσο ας
προσδιοριστεί από ειδικούς) από τον χώρο που
καλύπτει το Σ.Κ.
Η) Τοποθέτηση ηλεκτρομαγνητικού μηχανήματος ελεγχόμενης διατάραξης οργάνων πτήσεως (σχετική τύφλωση) το οποίο θα ενεργοποιείται ταυτόχρονα με τη λειτουργία του συναγερμού. Με τον τρόπο αυτό, εάν δεν αποτρέψουμε
το εγχείρημα, σίγουρα θα επιβραδύνουμε τον
χρόνο εκτέλεσής του επ' ωφελεία του δικού μας
χρόνου αντίδρασης.
Θ) Ακύρωση της δυνατότητας πρόσβασης
κρατουμένων στις ταράτσες κατασκευάζοντας
γείσα περιμετρικά των ταρατσών σε όλους τους
χώρους κράτησης. Τοποθέτηση επί των ταρατσών αντικειμένων που θα καθιστούν αδύνατη
την προσγείωση.
Ι) Προμήθεια, διάθεση και αποδοχή του μέτρου ρίψης εκκωφαντικών καπνογόνων και δακρυγόνων χειροβομβίδων από τους υπαλλήλους
εξωτερικής και εσωτερικής φύλαξης.
ΙΑ) Τοποθέτηση ισχυρών υδραντλιών στους
προαύλιους χώρους σε σημεία και με τρόπο που
θα επιτρέπεται ο χειρισμός τους και από τους
εξωτερικούς φρουρούς και από το προσωπικό
εσωτερικής φύλαξης.
ΙΒ) Εγκατάσταση πάνω από τα προαύλια τεντωμένων και παράλληλα τοποθετημένων συρματόσκοινων (ντίζες) τα οποία θα συνδέονται κάθετα σε δύο παράλληλους άξονες με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπεται η ηλεκτρομηχανική περιστροφή τους κατά μήκος των αξόνων (δίκην κυλιόμενου ιμάντα) . Η ενεργοποίηση της κίνησης
στις ντίζες θα γίνεται αυτόματα, ταυτόχρονα με
την θέση του συναγερμού σε λειτουργία. Η τοποθέτηση μόνιμης εγκατάστασης διχτυών, τεντών
κ.λ.π. πάνω από τα προαύλια αντενδείκνυται για
λόγους πολιτισμού και ψυχoλoγικoύ αντίκτυπου.
ΙΓ) Σαφή, λεπτομερή και έγγραφη διατύπωση
των οφειλομένων ενεργειών εκ μέρους των
υπαλλήλων για να καθίσταται εύκολη υπόθεση η
ανάδειξη των προσωπικών ευθυνών και να αποφεύγεται ο καταλογισμός ποινικών, πειθαρχικών
και διοικητικών μέτρων σε περιπτώσεις λελογισμένης χρήσης των μέσων αποτροπής και καταστολής.
ΙΔ) Επιβεβλημένη χρήση πυρός σε ενδεχόμενη προσγείωση και ρητή απαγόρευση κατά την
διάρκεια της πτήσης εναντίον ελικοπτέρου η άλλου μέσου. Η χρήση πυρός να έχει ως στόχο να
προξενήσει βλάβη στο αντικείμενο (καταστροφή
ουραίου, ελίκων κ.λ.π). Με τον τρόπο αυτό, ανεξάρτητα της αποτελεσματικής ή μη αντιμετώπισης του εγχειρήματος, θα αποφεύγονται πλέον
οι διαφορετικές προσεγγίσεις, δηλώσεις και δημόσιες διαφωνίες που συμβάλλουν στην δημιουργία αντιπαραθέσεων επιτείνοντας τη σύγχυση στο προσωπικό και ενισχύοντας μύχιες σκέψεις και εγχειρήματα των κρατουμένων.
ΙΕ) Επέκταση του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης σε όλους τους προαύλιους χώρους, βιντεοσκοπώντας τις ώρες προαυλισμού
των κρατουμένων. Η ταινία θα διατηρείται μέχρι
την επόμενη ημέρα. Με το μέτρο αυτό, επιπλέον,
θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το φαινόμενο
της ρίψης ναρκωτικών, όπλων ή άλλων απαγορευμένων ειδών.
ΙΣΤ) Ασφαλτόστρωση των προαύλιων χώρων
για να αποφεύγεται η δημιουργία έντονων σύννεφων σκόνης που, εάν δεν αποτρέπουν, σίγουρα δυσχεραίνουν την ασφαλή χρήση των μέσων
αποτροπής και καταστολής. Για λόγους που αφορούν το ενδεχόμενο εξοστρακισμού σφαιρών, η

τσιμεντόστρωση αντενδείκνυται.
ΙΖ) Κατασκευή κλωβών υποδοχής έξω από τα
εξωτερικά θυρωρεία όλων των Φυλακών. Το
άνοιγμα και το κλείσιμο των θυρών του κλωβού
θα γίνεται ηλεκτρικά και θα ελέγχεται από τον τοποθέτη υπάλληλο.
ΙΗ) Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων που θα ακυρώνουν τη λειτουργία των κινητών τηλεφώνων. Έτσι θα είναι αδύνατη η επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες, θα αποτρέπεται ο σχεδιασμός και ο συντονισμός κατά την
εκτέλεση του εγχειρήματος. Η ενέργεια αυτή θα
απαντήσει αποφασιστικά και σε πλείστα άλλα
πρoβλήματα που λαμβάνουν χώρα στη φυλακή
από πλευράς Κρατουμένων (εκβιασμοί, απειλές,
εμπόριο ναρκωτικών, κ.λ.π) .
ΙΘ) Φραγή-ακύρωση, για τα τηλέφωνα ή καρτοτηλέφωνα που χρησιμοποιούν οι κρατούμενοι,
της δυνατότητας που παρέχει ο Ο.Τ.Ε. για τηλεφωνικές συνδιαλέξεις μέσω της προσφερόμενης
υπηρεσίας «διπλής γραμμής». Οι κρατούμενοι,
παρότι κρατούνται σε διαφoρετικές φυλακές ή
πτέρυγες, μπορούν με τον τρόπο αυτό να έχουν
ταυτόχρονη επικοινωνία μεταξύ τους και με οποιονδήποτε επιθυμούν. Οι αριθμοί τηλεφώνων ή
καρτοτηλεφώνων που χρησιμοποιούνται από
τους κρατουμένους σε όλες τις φυλακές της χώρας είναι γνωστοί, οπότε μπορεί εύκολα να υλοποιηθεί η παραπάνω πρόταση.
Κ) Ευδιάκριτη Ιεραρχία με προσωπική αναφορά και σαφή κατανομή αντικειμένου εργασίας
ώστε να καθίστανται εύκολη και προφανής υπόθεση η ανάδειξη προσωπικών ευθυνών.
ΚΑ) Ίδια συχνότητα ασύρματης επικοινωνίας
εσωτερικών και εξωτερικών φρουρών.
ΚΒ) Αλλαγή του προαυλίου για τους κρατουμένους που μετάγονται στην Δ.Φ.Κορυδαλού για
δικαστήρια και κρατούνται στο Ισόγειο της Πέμπτης (Ε’) Πτέρυγας. Η αλλαγή αυτή μπορεί εύκολα να γίνει αρκεί να διαμορφωθεί ανάλογα ο
χώρος που υπάρχει μεταξύ (Ε’) και (Β’) πτέρυγας.
ΚΓ) Καθιέρωση εσωτερικού συνεχώς μηχανοκίνητου περιπόλου στον χώρο των νεκρών ζωνών μεταξύ των προαυλίων και του εξωτερικού
μαντρότοιχου όταν είναι ανοιχτά τα προαύλια. Τα
περίπολα πρέπει να είναι μικτά, αποτελούμενα
από εξωτερικούς και εσωτερικούς υπαλλήλους.
ΚΔ) Τοποθέτηση Τμηματάρχη (Αρχιφ/κα) του
κλάδου εσωτερικής φύλαξης στην εξωτερική
φρουρά. Αυτός θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των επιλεγμένων μέτρων και μέσων, θα
ελέγχει την αποτελεσματικότητα τους, θα λειτουργεί ως σύνδεσμος εσωτερικής και εξωτερικής Φρουράς και θα αναφέρει καθημερινά εγγράφως στον επικεφαλής των Αρχιφυλάκων και τον
Διευθυντή του Καταστήματος τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις του.
ΚΕ) Συγκρότηση οργανωμένου και μεθοδικού
μηχανισμού πληροφόρησης από κρατουμένους
με κίνητρο τα νομοθετικά προβλεπόμενα ευεργετήματα από τον Σ.Κ. (εργασία, μεταγωγές κ.λ.π.)
και την διασφάλιση της εχεμύθειας εκ μέρους της
υπηρεσίας. Αποδοχή συμπεριφορών εκ μέρους
υπαλλήλων που χειρίζονται τέτοιες υποθέσεις
και ενδεχομένως αγγίζουν τις παρυφές τύπων
και κανόνων.
Εξυπακούεται ότι για τέτοιους χειρισμούς θα
έχουν ενημερωθεί ο διευθυντής και οι επόπτες
Εισαγγελικοί λειτουργοί. Σε ενδεχόμενο σημαντικότατης πληροφορίας (όπως η απόδραση με
ελικόπτερο) να δύναται έως και ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση του πληροφοριοδότη, όπως
αντίστοιχα εφαρμόζεται στις περιπτώσεις Ναρκωτικών ή άλλων σοβαρότατων υποθέσεων και
προβλέπεται από το άρθρο 24 του Π.Κ.
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Τα κόμματα για την απόδραση Παλαιοκώστα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ημ. Δημοσίευσης : 25/02/2009 11:26

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2009

Το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Ντίνος Ρόβλιας,
σχετικά με την συνεχιζόμενη δίκη για την πρόσφατη απόδραση
από τις φυλακές Κορυδαλλού, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

ΔΗΛΩΣΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
κ. Ν. ΔΕΝΔΙΑ
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ
ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σε συνέχεια των όσων έπραξα, ζητώντας και
λαμβάνοντας την παραίτηση του Ειδικού Γραμματέα κ. Βλάχου, του Προϊσταμένου του Σώματος
Επιθεώρησης κ. Οικονόμου και του Διευθυντή του
καταστήματος κράτησης Κορυδαλλού κ. Καραμπέκιου, ζήτησα σήμερα την άσκηση πειθαρχικής
δίωξης σε βάρος του Διευθυντή Σωφρονιστικής
Πολιτικής του υπουργείου κ. Κουτσούκη, τον
οποίο και έθεσα σε αναστολή εκτέλεσης των καθηκόντων του. Τις πρωινές ώρες σήμερα, κατόπιν
εντολής του Εισαγγελέα Εφετών, συνελήφθησαν ένας εξωτερικός φρουρός, δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι, ο πιλότος του ελικοπτέρου και ο
αρχιφύλακας των φυλακών Κορυδαλλού. Όλοι
τους παραπέμπονται. Ζήτησα επίσης από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τον Πρόεδρο
της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες το άνοιγμα των λογαριασμών όλων των υποδίκων και των
εργαζομένων στη συγκεκριμένη πτέρυγα των
φυλακών.
Αντίληψη της Κυβέρνησης είναι ότι το εγχείρημα δεν θα μπορούσε να πετύχει, χωρίς συμμετοχή εκ των έσω. Η Κυβέρνηση αποφάσισε να λάβει τα εξής μέτρα:
1ον Ειδική νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση ανωνυμίας του κατόχου καρτοκινητών τηλεφώνων.
2ον Τοποθέτηση ηλεκτρονικών μέσων εντοπισμού χρήσης κινητών τηλεφώνων στις φυλακές.
3ον Αλλαγή στον τρόπο πρόσληψης, που
ισχύει από το 2001, για το προσωπικό των κλάδων φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης των καταστημάτων κράτησης.
4ον Δημιουργία συνεχούς κύκλου εκπαίδευσης και ασκήσεων των σωφρονιστικών υπαλλήλων και των εξωτερικών φρουρών.
5ον Νομοθετική ρύθμιση για την πρόσληψη
διευθυντών φυλακών με ειδικά προσόντα, εκτός
του υπάρχοντος πλαισίου.
6ον Ταχεία αποπεράτωση των τριών νέων φυλακών.
7ον Πρόσληψη Συμβούλου Ασφαλείας, με
διεθνή διαγωνισμό.
8ον Στελέχωση του Σώματος Επιθεωρητών
Καταστημάτων Κράτησης.
9ον Νομοθετική ρύθμιση για την επέκταση
του «πόθεν έσχες» των σωφρονιστικών υπαλλήλων.
10ον Αυστηροποίηση της πειθαρχικής διαδικασίας των σωφρονιστικών υπαλλήλων.

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

Το παρελθόν της κυβέρνησης Καραμανλή είναι ιδιαίτερα βεβαρημένο στο θέμα των παρεμβάσεων στην δικαιοσύνη. Η παραίτηση και οι καταγγελίες των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων για την απόδραση από τις φυλακές Κορυδαλλού περί «στημένης δίκης», «στημένου κατηγορητηρίου» και «πολιτικών παρεμβάσεων», δημιουργούν μείζον πολιτικό και ηθικό ζήτημα για την κυβέρνηση. Επαυξάνουν τις πολιτικές της ευθύνες για το όλο θέμα. Η κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή, επιχείρησε να περιορίσει σκόπιμα την υπόθεση μόνο στο σκέλος των ενεργειών των σωφρονιστικών υπαλλήλων και των εξωτερικών φρουρών. Αρνήθηκε να αναλάβει τις βαρύτατες δικές της πολιτικές ευθύνες, επιβεβαιώνοντας την παντελή απουσία πολιτικής ευθιξίας εκ μέρους της.
Μετά από αυτά, αναμένουμε από τον υπουργό Δικαιοσύνης να τοποθετηθεί επί των συγκεκριμένων καταγγελιών των συνηγόρων υπεράσπισης. Είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να
καλύψει τις ευθύνες της με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν μπορεί όμως να ξεγελάσει πια κανέναν.
___________________________________________________________________
25/02/2009

Δηλώσεις της ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Αλ. Παπαρήγα για τις εξελίξεις
Για την απόδραση Παλαιοκώστα
«Νομίζω ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για όλη την κακή κατάσταση που βρίσκεται το σωφρονιστικό σύστημα και στα πλαίσια αυτά οπωσδήποτε υπάρχουν ευθύνες για την απόδραση των 2 αυτών κυρίων. Και πρέπει να πω ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και στην περίπτωση που δεν είναι αναμεμιγμένοι κάποιοι υπάλληλοι και στην περίπτωση που είναι».
Για τη λειτουργία της δικαιοσύνης
«Εμείς πάντα λέγαμε ότι η δικαιοσύνη, οι άνθρωποι της δικαιοσύνης, κινούνται μέσα σε νόμους
που σε ένα μεγάλο μέρος δικαιώνουν τους λίγους και είναι σε βάρος των πολλών. Τώρα για τη συγκεκριμένη υπόθεση πρέπει να πω ότι βεβαίως υπάρχει μια βιασύνη και κυρίως η δημιουργία εντυπώσεων ότι το μαχαίρι πάει στο κόκαλο. Ακόμα και αν οι άνθρωποι έχουν ευθύνη, που δεν μπορώ να το
πω πριν τελειώσει η δίκη, το κόκαλο δεν βρίσκεται σε αυτούς».
___________________________________________________________________

«Η απόδραση και τα δικαιώματα των κρατουμένων»
ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
Στην ολομέλεια της Βουλής, ο βουλευτής Τάσος Κουράκης, αναφερόμενος σχετικά με την απόδραση από τις φυλακές Κορυδαλλού, είπε: «Όταν πριν λίγους μήνες αναφερόμασταν στην ανάγκη
για αποσυμφόρηση των φυλακών, δεν εννοούσαμε την δια αέρος και δια ελικοπτέρου έξοδο των
κρατουμένων. Καταθέταμε προσφορότερους και ευκολότερους τρόπους όπως την εναλλακτική κοινωνική εργασία, την ημιελεύθερη διαβίωση, την μείωση του χρόνου προφυλάκισης. Ακόμη τότε λέγαμε ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων των κρατουμένων είναι αντανάκλαση του σεβασμού των δικαιωμάτων όλης της κοινωνίας. Σήμερα με αφορμή την απόδραση λέμε ότι η στρέβλωση του σωφρονιστικού συστήματος αντανακλά τη στρέβλωση της δημόσιας διοίκησης καθώς εκεί, όπως και στις
φυλακές, επικρατεί η αναξιοκρατία, η διαπλοκή, η διαφθορά. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το όλο συμβάν δεν θα έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των δικαιωμάτων των κρατουμένων και της ελευθερίας τους και την περαιτέρω μείωση της αξιοπρέπειάς τους σε όλα τα επίπεδα. Δυστυχώς η ανυποληψία του κράτους δεν κρίνεται από μια απόδραση, όπως θέλουν να μας πείσουν σχεδόν όλοι οι κοντυλοφόροι του κατεστημένου, αλλά από την μη εκπλήρωση των υποσχέσεων του κράτους, που
αφειδώς χορηγούσε ανέξοδα τις ημέρες της ηρωικής εξέγερσης των 12 χιλιάδων κρατουμένων τον
περασμένο Νοέμβρη. Και αυτή τη φορά το δίλημμα δεν είναι ασφάλεια ή δημοκρατία, αλλά περισσότερη δημοκρατία και χρηστή διοίκηση.
___________________________________________________________________

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Κυριάκος Βελόπουλος, ρωτηθείς
να σχολιάσει την απόδραση από τις φυλακές Κορυδαλλού
των υποδίκων Παλαιοκώστα και Ριτζάι με ελικόπτερο, δήλωσε:
«Η Ελλάδα είναι μία χώρα "τρύπια" από την θάλασσα, με την τουρκική φρεγάτα στο Σούνιο, "τρύπια" από αέρος στο Αιγαίο, με τουρκικά αεροπλάνα να μπαινοβγαίνουν στον εναέριό μας χώρο και
"τρύπια" από αέρος ακόμη και στην πρωτεύουσα, με το ελικόπτερο του Παλαιοκώστα. Δεν είναι χώρα αυτή, είναι... σουρωτήρι!!! Η νέα αυτή επαναλαμβανόμενη απόδραση αποδεικνύει πόσο παλιά
αντίληψη έχουμε για την ασφάλεια. Χρειάζεται εκσυγχρονισμός της Αστυνομίας για να μην έχουμε
συνεχόμενα φαινόμενα αυτού του είδους» .

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑ.Ο.Σ. κ. Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΣΟΒΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ
ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΡΑΣΗ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Ερωτηθείς ο Πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Γ. Καρατζαφέρης για την παραίτηση του Δ. Τσοβόλα από
συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορούμενων για την απόδραση των Β. Παλαιοκώστα και Αλκέτ Ριζάι, καταγγέλλοντας πολιτικές παρεμβάσεις, δήλωσε: «Για να το κάνει ο κ. Τσοβόλας κάτι θα ξέρει».
Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν υπήρξαν πράγματι πολιτικές παρεμβάσεις ο Γ. Καρατζαφέρης απήντησε: «Είναι ένα θέμα το οποίο κοστίζει στην κυβέρνηση περισσότερο απ’ ό,τι κόστισαν μαζί, ομόλογα, SIEMENS και Βατοπέδιο».
Τέλος σε ερώτηση δημοσιογράφου για την καταδικαστική απόφαση του Ευρωδικαστηρίου σχετικά με την επέκταση των συντάξιμων χρόνων των γυναικών, ο Πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. δήλωσε: «Έπρεπε να το έχουν προλάβει οι δικοί μας, με ενέργειες που έπρεπε να έχουν γίνει στον κατάλληλο χρόνο και όχι κατόπιν εορτής».
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¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ¿Ô„Ë
Τις προηγούμενες
ημέρες
ανακοινώθηκαν
από την Κυβέρνηση μια σειρά μέτρων για τη βελτίωση του σωφρονιστικού μας συστήματος.
Ως Πρόεδρος
της Διακομματικής
Επιτροπής
της Βουλής για
την
εξέταση
Της Κατερίνας Παπακώστα
του
σωφρονιΒουλευτή Ν.Δ. και Προέδρου
της Διακομματικής Επιτροπής στικού συστήματος και των
της Βουλής για την εξέταση
του Σωφρονιστικού Συστήματος συνθηκών διαβίωσης
των
κρατουμένων, διαπιστώνω με ικανοποίηση, πως,
θέματα, τα οποία έχουν απασχολήσει εκτενώς
την Επιτροπή και έχουν τεθεί στο τραπέζι του
διακομματικού διαλόγου -εδώ και ένα χρόνο που
έχει συσταθεί η Επιτροπή-, παίρνουν νομοθετική
σάρκα και οστά.
Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι αναγκαία
αλλά είναι και από τα προοδευτικότερα μέτρα
που έχουν ακουστεί στη χώρα τα τελευταία τριάντα χρόνια και κινούνται προς την κατεύθυνση
της γενικότερης αναμόρφωσης του σωφρονιστικού μας συστήματος και των όρων διαβίωσης των
κρατούμενων.
Μεταξύ των μέτρων που ανακοινώθηκαν είναι:
― Θεσμοθετείται η δυνατότητα επισκέψεως
των Καταστημάτων Κράτησης για διοικητικής φύσεως θέματα, από τον Συνήγορο του Πολίτη, ο
οποίος και θα αναφέρεται στην ετήσια έκθεσή
του στις συνθήκες διαβιώσεως στα Καταστήματα
Κράτησης.
― Εντάσσονται στο Ε.Σ.Υ. τα ειδικά θεραπευτικά καταστήματα (νοσοκομεία και ψυχιατρεία
κρατουμένων) του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
― Θεσμοθετείται ο περιορισμός προσωρινής
κράτησης μόνο για σοβαρότερα εγκλήματα (εξαιρούνται από την προσωρινή κράτηση καταρχήν
τα οικονομικά αδικήματα).
― Απολύονται από τις φυλακές όσοι, λόγω
οικονομικής αδυναμίας, αδυνατούν να εξαγοράσουν τη μετατραπείσα σε χρηματική ποινή τους.

― Αναπροσαρμόζονται ως προς τους κρατουμένους για τα εγκλήματα περί τα ναρκωτικά υπό
επιβαρυντικές περιστάσεις τα χρονικά όρια της
υφ’ όρων παραίτησης.
― Επανακαθορίζεται σε εύλογα όρια η ελάχιστη ποσότητα κάνναβης, που τεκμαίρεται, μαχητώς, ότι, όποιος την κατέχει, την προορίζει για
προσωπική χρήση
― Οι κρατούμενες-μητέρες παιδιών μέχρι πέντε ετών, εκτός εάν έχουν καταδικασθεί για την
τέλεση ιδιαιτέρως σοβαρών κακουργημάτων, δύνανται, αντί της έκτισης της περιοριστικής της
ελευθερίας ποινής, να προσφέρουν κοινωφελή
εργασία.
― Ανασυγκροτείται το Υπηρεσιακό Συμβούλιο των σωφρονιστικών υπαλλήλων και ο έλεγχος της λειτουργίας του ανατίθεται στις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
― Παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης των
προϊσταμένων φυλακών σε άλλη φυλακή.
― Επεκτείνεται και για τους υπαλλήλους των
σωφρονιστικών καταστημάτων, η υποχρέωση
ετήσιας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.
― Παρέχεται η δυνατότητα προσλήψεως ως
Διευθυντών των φυλακών managers ή άλλων
στελεχών του δημόσιου τομέα.
― Προβλέπεται η ίδρυση φυλακών τύπου Γ,
με τον διαχωρισμό από τους κοινούς κρατουμένους των ισοβιτών ή ιδιαίτερα επικίνδυνων
εγκληματιών.
― Ορίζεται πλέον ως πειθαρχικό παράπτωμα
η χρήση ή η κατοχή κινητών τηλεφώνων από τους
κρατουμένους.
Θεωρώ ότι όλα τα μέτρα κινούνται στην κατεύθυνση, την οποία και η Διακομματική Επιτροπή έχει κινηθεί.
Θα σταθώ για παράδειγμα, στην καθιέρωση
του περιορισμού της προσωρινής κράτησης.
Όπως έχω τονίσει και στην Επιτροπή, η προσωρινή κράτηση πρέπει να αποτελεί την εξαίρεση και
όχι τον κανόνα. Στην Ελλάδα, κατά μέσο όρο,
έχουμε διπλάσιο ή τριπλάσιο αριθμό προσωρινά
κρατούμενων σε σχέση με τις άλλες χώρες της
Ευρώπης, κάτι το οποίο εκτός των άλλων επιβάρυνε δραματικά τη συμφόρηση των φυλακών.
Εξίσου σημαντική ρύθμιση, η οποία υπήρξε
και πάγιο αίτημα της Διακομματικής Επιτροπής,
είναι το ότι κατοχυρώνεται πλέον και θεσμικά η
δυνατότητα επίσκεψης στα Καταστήματα Κράτη-

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

σης, του Συνηγόρου του Πολίτη. Θεωρώ την υλοποίηση της πρότασης αυτής, για την οποία είχα
δεσμευτεί και εγώ ως Πρόεδρος της Επιτροπής,
πολύ θετική εξέλιξη για την αναμόρφωση του σωφρονιστικού συστήματος. Ο Συνήγορος του Πολίτη αποτελεί, οιονεί, σημαντικό επιστημονικό
συνεργάτη, τη δουλειά του οποίου, κατά τεκμήριο, εμπιστεύεται η Πολιτεία. Ορθώς λοιπόν, του
δίνεται από εδώ και στο εξής η δυνατότητα επίσκεψης στα Καταστήματα Κράτησης, όπως άλλωστε συμβαίνει και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στόχος της Διακομματικής Επιτροπής της
Βουλής για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήματος, στην οποία έχω την τιμή να είμαι Πρόεδρος, είναι να καταλήξει, ει δυνατόν σ’ ένα κοινό πόρισμα, για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του σωφρονιστικού μας συστήματος
και των όρων διαβίωσης των κρατούμενων. Φυσικά, αυτό θα είναι προϊόν όλων των απόψεων που
προέκυψαν από την ακρόαση φορέων, από την
κατάθεση επιστημονικών απόψεων, από εμπειρογνώμονες και από εκπροσώπους των Δικαστικών
Αρχών, του Δικηγορικού συλλόγου, των Πανεπιστημίων, από τη Διοίκηση των σχετικών Κρατικών
Υπηρεσιών, και τις ΜΚΟ που ασχολούνται με το
ζήτημα.
Πάντως, θα καταλήξω πως τα μέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση είναι μια θετική αρχή. Στόχος είναι η, στο ακέραιο, εφαρμογή του Σωφρονιστικού μας Κώδικα, που είναι ένα καινοτόμο και
πρωτοποριακό νομοθέτημα. Παράλληλα, στόχος
της Επιτροπής είναι να αναδείξει τα κακώς κείμενα και να καταλήξει σε ένα κοινό πόρισμα. Φυσικά
αυτό θα γίνει και από τις ΜΚΟ που ασχολούνται
με τους όρους διαβίωσης των κρατουμένων, αλλά και με την άποψη που έχουμε τα μέλη της Επιτροπής διαμορφώσει, από τις επιτόπιες επισκέψεις στα σωφρονιστικά καταστήματα.
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Τον μεν εκνευρισμό μπορώ να τον κατανοήσω, αλλά προς τι η έκπληξη;
Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να επαναληφθεί
μια εναέρια απόδραση σε οποιαδήποτε φυλακή
της χώρας. Οι φυλακές δεν έχουν ραντάρ, ούτε
έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν τον
εναέριο χώρο. Όσο θα πετούν τα ελικόπτερα –
ταξί χωρίς παρακολούθηση, θα υπάρχει πάντα ο
κίνδυνος να ξαναζήσουμε μια τέτοια κινηματογραφική απόδραση.
Δυστυχώς, η κλιμάκωση της διαφθοράς στο
δημόσιο βίο, στις μέρες μας, έκαναν εύκολη την
υπόθεση για τους κυβερνώντες, που απολογήθηκαν ρίχνοντας όλες τις ευθύνες για τον σκανδαλώδη τρόπο απόδρασης στους εργαζόμενους
στις φυλακές. Συνεχίζουν δε δημοσίως οι πολιτικοί μας ηγέτες να διατυμπανίζουν, με την φλυαρία που τους διακατέχει ως άνθρωποι γατζωμένοι
στην καρέκλα της εξουσίας, για περί κάθαρσης
της υπόθεσης και αποτελεσματική προστασία του
δημόσιου συμφέροντος και της ασφάλειας της
κοινωνίας. Είναι τέτοια η "ευαισθησία" τους που
προχωρούν σε μέτρα κατά των εργαζομένων,
ώστε να μπορούν στην επόμενη απόδραση να
έχουν σαφή νομικό πλαίσιο να ρίξουν τις ευθύνες
και να μη χρειαστεί να παραιτήσουν κι άλλους γενικούς διευθυντές και ειδικούς γραμματείς του
Υπουργείου.
Οι ηγέτες πρέπει να βγαίνουν και να λένε στο
λαό την αλήθεια και μετά να πάρουν τα ανάλογα
μέτρα. Αντί αυτού βγήκαν και έδειξαν προκλητικά
τον κλάδο μας ως το άντρο της διαφθοράς και
τον μόνο υπεύθυνο για την τελευταία απόδραση.
Ας διαβάσουν και καμιά έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για τη διαφθορά
στις δημόσιες υπηρεσίες. Μέτρα και άνθρωποι με
ιδέες που θα βοηθήσουν στη δημιουργία ενός
σύγχρονου σωφρονιστικού συστήματος υπάρχουν, υπουργοί και ικανό ανθρώπινο δυναμικό
που τους πλαισιώνει, για να τις επιβάλει και να τις
εφαρμόσει διερωτόμαστε όλοι αν υπάρχει.
Εκτιμώ ότι όλη αυτή η κατάσταση που βιώνουμε οφείλεται στην επικράτηση μιας πλαστής εικόνας της πραγματικότητας, για την οποία ευθύνεται η κυριαρχία μιας αγκυλωμένης δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας στο υπουργείο δικαιοσύνης με
καθόλου ή ελάχιστη γνώση για τη λειτουργία των
φυλακών. Αυτή η μικρή ομάδα, με τη συνδρομή

άλλων πολυπλόκαμων ψευτοδιανοούμενων που
δρουν στο χώρο των φυλακών, κατάφερε να δημιουργήσει τη στρεβλή εντύπωση ότι για όλα
φταίνε οι εργαζόμενοι και με τη βοήθεια των
ΜΜΕ να στρέψουν την κοινή γνώμη εναντίον του
κλάδου μας.
Η προσπάθεια στηρίχθηκε επίσης από διάφορους πολιτικούς φορείς, στην καλλιέργεια μύθων. Ένας εξ αυτών είναι και ότι τις προηγούμενες δεκαετίες δεν έγιναν αποδράσεις! Η εικόνα
αυτή του καλοκουρδισμένου συστήματος όλα τα
προηγούμενα χρόνια, δεν απεικονίζει την πραγματικότητα. Οι μεγαλύτερες και πολυπληθέστερες αποδράσεις έγιναν επί εποχής αυτών που δεξιά και αριστερά, σήμερα ως άλλοι μεσίες, χαρακτηρίζουν "α-δέξιους" τους εργαζόμενους, που
από το 2004 και εντεύθεν κατάφεραν να μην γίνει
καμία απόδραση μέσα από τους τοίχους των φυλακών, με μοναδική εξαίρεση τις δυο από αέρος
αποδράσεις.
Οι εργαζόμενοι απορούν, τι κάνει η Ομοσπονδία; Ένα είναι σίγουρο, ότι δεν έμεινε απλώς παρατηρητής των γεγονότων, αλλά κινήθηκε αποτελεσματικά σε όλα τα επίπεδα για να προστατεύσει τους εργαζόμενους. Οι υπερβολές και οι εγωκεντρικές ανακοινώσεις του "εγώ" τα έκανα όλα
και "εγώ" έτρεξα, έχουν παρέλθει. Οι υπερβολές
των περασμένων χρόνων που ήταν κανόνας δεν
υπάρχει πια, γιατί δεν είμαστε της λογικής αυτής
που είχε αποκτήσει ο συνδικαλισμός, αντίθετα υιοθετούμε τη συλλογικότητα σε όλα τα επίπεδα
και συμβάλαμε ως συλλογικό όργανο όπου κρίθηκε αναγκαίο.
Πως καταλήξαμε όμως μέχρι εδώ σήμερα;
Ποιο σωφρονιστικό σύστημα θέλουμε; Υπάρχει
μια αντίληψη που αναπαράγεται εδώ και δεκαετίες από πολλά υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου δικαιοσύνης, λόγω έλλειψης άλλων προτάσεων, ότι το σωφρονιστικό σύστημα οφείλει να
είναι "ανθρώπινο". Μα για ποιο ανθρώπινο σωφρονιστικό σύστημα μπορούμε να μιλάμε όταν
για παράδειγμα στην Κομοτηνή ή στην Αλικαρνασσό αντί για εκατό κρατούμενους που είναι η
χωρητικότητα της φυλακής, τα τελευταία χρόνια
κρατούνται πάνω από τετρακόσια άτομα; Με ποια
στελέχη προσπαθούν οι ηγεσίες όλων των προηγούμενων χρόνων να εφαρμόσουν "σωφρονιστική πολιτική" και τι εκπαίδευση έχουν λάβει; Ανοί-
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Τ.Κ. 13123 • τηλ.: 210-2623911

Του Αλέξανδρου Αρβανιτίδη
Προέδρου της Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών
Υπαλλήλων Ελλάδας
γουν καινούργια καταστήματα και δεν υπάρχουν
στελέχη να αναλάβουν τις διευθύνσεις, έχοντας
καταντήσει όλοι μας απλοί διαχειριστές της καθημερινότητας χωρίς ουσία στην εφαρμογή οποιασδήποτε πολιτικής που είναι ούτως ή άλλως
ανύπαρκτη. Για ποιο "ανθρώπινο" σύστημα μπορούμε να μιλήσουμε εξάλλου όταν δεν προβλέπεται εκπαίδευση του προσωπικού στο αντικείμενο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις φυλακές
και για ποιο σωφρονιστικό σύστημα συζητούμε
όταν η στοιχειώδης εισαγωγική εκπαίδευση των
νεοδιοριζόμενων γίνεται μετά από δυο και τρία
χρόνια;
Σιγά – σιγά η σκόνη που σήκωσε για άλλη μια
φορά το ελικόπτερο του Παλαιοκώστα κατακάθεται, οπότε τα ΜΜΕ μπορούν να πραγματοποιήσουν πολύ πιο ψύχραιμες επισκοπήσεις των γεγονότων. Αν και ορισμένοι κύκλοι προσπαθούν με
τις τοποθετήσεις τους να κατευθύνουν τα ΜΜΕ
ώστε να δίνουν μεγάλη σημασία στις ευθύνες
των σωφρονιστικών υπαλλήλων, ενώ θα έπρεπε
να επικεντρώνονται στα μεγάλα προβλήματα και
τις δυσλειτουργίες στο σωφρονιστικό σύστημα
που άφησε η υποχρηματοδότηση και η κακή διαχείριση όλων των προηγούμενων δεκαετιών, πιστεύουμε ότι στο τέλος θα λάμψει η αλήθεια.
Όσο για τους ηγέτες μας, στο σημερινό
εφιαλτικό περιβάλλον ανασφάλειας, όπου ανεξέλεγκτη η αναβαθμισμένη βία κυριαρχεί στους
δρόμους και οι πολίτες είναι ανυπεράσπιστοι,
προσπαθούν να μας προβάλλουν ως λύση τις νομοθετικές ρυθμίσεις για την πρόωρη αποφυλάκιση και την αυστηροποίηση του πειθαρχικού δικαίου των εργαζομένων. Μια είναι η απάντηση:
Έλλειψη σοβαρότητας. Οι παρενέργειες από τέτοιου είδους ημίμετρα είναι ορατές και δεν θα είναι καθόλου συγκυριακές. Το ζήτημα των φυλακών είναι πρόβλημα όλης της ελληνικής κοινωνίας και πρέπει να αντιμετωπιστεί στη βάση όλων
όσων έχουν προτείνει οι εργαζόμενοι όλα τα
προηγούμενα χρόνια. Με μια προϋπόθεση, να
μην επιτρέψουμε το συνδυασμό της γραφειοκρατικής αδράνειας και της σκοτεινής ιδιοτέλειας να
μας οδηγήσουν στην απάθεια και την αδιαφορία.

¶∏°∞™√™
pizza • delivery
Τηλ.: 22950-41107
Αυλώνας
Ένα νέο, μοναδικό
τηλεπαιχνίδι ΤΑΚΤΙΚΗΣ &
ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ήρθε
στην οθόνη σας...
Και σας χαρίζει ΔΩΡΑ!
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!
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™ˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ·: ∞ﬁ ÙËÓ ıÂˆÚ›· ÛÙËÓ Ú¿ÍË
Αθήνα, 17.2.2009
Όπως είναι γνωστό, ο κοινωνικός αποκλεισμός, εκτός από το χαμηλό εισόδημα και τη φτώχεια, συνεπάγεται ακόμη και στέρηση «πλεονεκτημάτων ή δικαιωμάτων και έλλειψη πρόσβασης σε διαδικασίες
και ευκαιρίες», καθώς και στέρηση
κοινωνικής καταξίωσης και αποδοχής, αφού οι τελευταίες συνδέονται
άρρηκτα με την ένταξη στην αγορά
εργασίας και την άσκηση επαγγέλματος.
Την πλέον «ευάλωτη» αποκλεισμένη κοινωνική κατηγορία αποτελούν οι φυλακισμένοι, αλλά και οι
αποφυλακισμένοι, αφού η φυλακή
λειτουργεί ως χώρος απόρριψης,
αποκοινωνικοποίησης και ως μηχανισμός ώθησης στο κέντρο του κοινωνικού αποκλεισμού, όχι μόνο αυτών που εκτίουν ποινές, αλλά και
όσων έχουν αποφυλακισθεί.
Στην εποχή μας πλέον, όπως
διαπιστώνουν οι κοινωνιολόγοι και
οι ειδικοί επιστήμονες, δεν φυλακίζονται πια ατομικοί παραβάτες, αλλά συστηματικά εγκλείονται ομάδες
πληθυσμού. Μετανάστες, εξαρτημένοι ή μη χρήστες και διακινητές,
πρόσωπα που παρουσιάζουν ψυχικές διαταραχές και δυσχέρειες, νέοι, μέλη μειονοτήτων, γυναίκες και
αθίγγανοι και γενικώς άτομα που
ακολουθούν παρεκκλίνουσα συμπεριφορά, ή δεν συμμορφώνονται με
τα «γενικώς παραδεδειγμένα» ή
ζουν στα όρια της φτώχειας, αποτελούν τη συνήθη «πελατεία» των
εγκαταστάσεων
κράτησης
και
εγκλεισμού.
Έρευνες στα Διαβατά Θεσσαλονίκης έχουν αποδείξει ότι το 60%
των κρατουμένων δεν έχει να φάει
ένα κουλούρι. Έχει διαπιστωθεί, ότι
οι φτωχοί μπαίνουν ευκολότερα στα
σωφρονιστικά καταστήματα και
βγαίνουν δυσκολότερα.
Προϋπόθεση λοιπόν, για την
επανένταξη είναι η μη ένταξη και γι’
αυτό απαιτείται ένα ενισχυμένο
κράτος πρόνοιας.
Η επανένταξη αρχίζει με τον
εγκλεισμό. Οι προϋποθέσεις δηλαδή αρχίζουν από την ίδια τη δομή
της φυλακής, την ίδια τη λειτουργία
της φυλακής και από το θεσμικό της
πλαίσιο. Ο Σωφρονιστικός μας Κώδικας είναι γεγονός ότι είναι πολύ
προοδευτικός, αναγνωρίζει και κατοχυρώνει όλα τα δικαιώματα και
τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Ο Σωφρονιστικός Κώδικας δεν
φτάνει από μόνος του, όταν δεν
υπάρχουν τέτοιες δομές, μέσα και
έξω από τη φυλακή, ώστε στοιχειωδώς να εφαρμοστεί. Ο προσανατολισμός της νομοθεσίας, σε περισσότερο φιλελεύθερες επιλογές, εξουδετερώνεται από την αχρησία των
σχετικών θεσμών και δομών.
Συγκεκριμένα, η υπό όρους απόλυση γίνεται για να αποσυμφορηθούν οι φυλακές. Δεν λειτουργεί
στην λογική της επανένταξης. Στη
Β. Ιρλανδία λ.χ. λειτουργεί ένα ιδιό-

Του Δημήτρη Χ. Παξινού
Προέδρου Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών

Σκίτσο: Νίκος Χρυσάφης, Σ.Υ. ΕΚΚΝΑ
τυπο pointsystem. Συνδέεται η υπό
όρον απόλυση του κρατουμένου με
την ενεργή ή μη συμμετοχή του σε
διαδικασίες και προγράμματα επανένταξης. Αλλά και ο γνωστός ευεργετικός υπολογισμός έχει να κάνει κυρίως με την αποσυμφόρηση
των φυλακών και της βίας, λειτουργεί εν είδει εργασιοθεραπείας.
Δεν μπορούμε να μιλούμε για
κοινωνική επανένταξη, όταν στις
φυλακές όλης της χώρας υπάρχει
ένας εγκληματολόγος, ελάχιστοι
κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, γιατροί
κ.λπ. Στη φυλακή πρέπει να υπάρχουν εργαστήρια, εργαλεία, να
μπαινοβγαίνουν άνθρωποι που να
είναι τεχνίτες, που να μαθαίνουν και
να μπορούν αυτοί να συνδέουν με
την αγορά εργασίας. Ο εσωτερικός
κανονισμός που διέπει τη λειτουργία των δικαστικών και των κλειστών φυλακών (Υ.Α. 58819/03) προβλέπει ότι …η μεταχείριση των κρατουμένων, καθ’ όλο το διάστημα της
κράτησής τους, προσανατολίζεται
στη δίκαιη εκδίκαση της υπόθεσής
τους και στην προσαρμογή τους στο
νόμιμο κοινωνικό βίο. Η ευκαιρία
όμως που δίνεται στους κρατουμένους να συνεργαστούν, εφόσον το
επιθυμούν, με το ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό των φυλακών
(κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολό-

γους, κοινωνιολόγους, εγκληματολόγους), για το σχεδιασμό προγράμματος εποικοδομητικής μεταχείρισης, εξανεμίζεται με την πανθομολογούμενη έλλειψη σωφρονιστικών υπαλλήλων και επιστημονικού προσωπικού, την έλλειψη θέσεων εργασίας στη φυλακή, την έλλειψη εργαστηρίων, χώρων, μηχανημάτων κ.λπ.
Ενδεικτικά αναφέρω, ότι στη Δικαστική Φυλακή Κορυδαλλού 20 περίπου υπάλληλοι σε κάθε βάρδια είναι επιφορτισμένοι με την φύλαξη
τουλάχιστον 2.500 κρατουμένων.
Το 2003 πέρασαν απ’ τη Δικαστική
Φυλακή Κορυδαλλού 4.850 κρατούμενοι. Επομένως, πως μπορεί να χαραχθεί πολιτική επανένταξη με 11
κοινωνικούς λειτουργούς, 2 κοινωνιολόγους, 1 εγκληματολόγο! Οι θέσεις εργασίας για ευεργετικό υπολογισμό είναι 400. Με βάση λοιπόν
τα ως άνω στοιχεία αντιλαμβανόμαστε, ότι οι πλείστοι των κρατουμένων παραμένουν αδρανείς, αρκετοί
δε αναζητούν ευκαιρίες για να διασυνδεθούν πάλι με τους παράνομους μηχανισμούς, ώστε όταν αποφυλακισθούν να «επανενταχθούν»
στον κόσμο και στους νόμους της
παρανομίας.
Ωστόσο, για τους ανθρώπους
αυτούς δεν είναι μόνο η φυλακή

σχολείο εγκληματικότητας, όπως
συνήθως κατηγορείται. Η ίδια η οργανωμένη κοινωνία με τις προκαταλήψεις της, τον ανταγωνισμό της
και τις διακρίσεις της αναπαράγει
την εγκληματικότητα. Επομένως και
εάν όλα τα ζητήματα τα είχαμε λύσει στην φυλακή, αν είχαμε ένα τέλειο σύστημα κράτησης, εφόσον η
κοινωνία και οι συμμετέχοντες στην
αγορά εργασίας έχουν την παγιωμένη αντίληψη για τον φυλακισμένο
ως εγκληματία, δεν μπορούμε να
προχωρήσουμε.
Ως Δικηγορικός Σύλλογος έχουμε πρόσφατα βιώσει όλη την προσπάθεια για βοήθεια και επανένταξη
των κρατουμένων στη δικαστική και
στη γυναικεία φυλακή Κορυδαλλού
μέσα από το πρόγραμμα «Κοινωνία
Εντάσσουσα» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL. Συμμετείχαμε
δηλαδή σε μία οργανωμένη, συλλογική προσπάθεια ώστε μέσα από
ένα δίκτυο φορέων και υπηρεσιών
εντός και εκτός φυλακής να βοηθηθούν οι κρατούμενοι και αποφυλακιζόμενοι έτσι ώστε αφενός να διευκολυνθούν να βρουν δουλειά και
αφετέρου να έχουν αποσυμφορήσει τον εαυτό τους από ενοχές, πιέσεις ακόμα και από υπαρκτά προβλήματα υγείας, νομικής κατάστασης, σχέσεων με την οικογένεια και
όσο το δυνατόν πιο ισορροπημένοι
να δώσουν τη μάχη – γιατί πρόκειται
περί μάχης – στο δεύτερο γύρο του
κοινωνικού αποκλεισμού, με την
επαναφορά τους στην ελεύθερη
κοινωνία.
Δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι οι φυλακισμένοι και οι εγκληματούντες χρήζουν καλύτερης μεταχείρισης από άλλους άνεργους
και παρίες της κοινωνίας, οι οποίοι
στο κάτω κάτω ούτε παραβάτησαν,
ούτε διέπραξαν έγκλημα. Το οριοθετώ στα πλαίσια ενός κράτους πρόνοιας, για το τι δηλαδή δικαιώματα
μπορεί να έχει μια ευπαθής, όπως
λέγεται, μειονεκτούσα ομάδα και τί
πρέπει να κάνουμε εμείς για την
προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ομάδας αυτής. Οι επιστημονικοί φορείς έχουμε χρέος να εκπαιδεύουμε και να ενεργοποιήσουμε τα μέλη μας στην κατεύθυνση
της προσφοράς, του εθελοντισμού,
της προάσπισης των δικαιωμάτων
και άλλων κοινωνικών στρωμάτων,
της ενδυνάμωσης των συνεκτικών
δεσμών, της αλληλεγγύης, όσο και
αν τα στοιχεία αυτά παραπέμπουν
σε συναισθηματισμούς. Ίσως όμως
χρειάζεται και λιγάκι συναίσθημα
για τον χιλιοταλαιπωρημένο αλλοδαπό, τον χρήστη, τον κρατούμενο,
που πρέπει να ξανασταθεί όρθιος.
Ας μην ξεχνάμε, ότι είμαστε
όλοι συνυπεύθυνοι, με ανάλογο μερίδιο στην επιτυχία ή την αποτυχία
της εξέλιξης της κοινωνίας.
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εν ξέρω πώς να ξεκινήσω
να γράφω για το θέμα
«φυλακή», αν και θα
έπρεπε μετά από 2,5 χρόνια
εγκλεισμού στο ΕΚΚΝΑ. Πιστεύω πως μέσα από αυτή την
εμπειρία είμαι σε θέση να ξέρω
και να κρίνω 2 πράγματα, πάντα
όμως μέσα από τα μάτια ενός
κρατούμενου. Ξεκινώ με το πώς
ένας άνθρωπος φτάνει στο σημείο να περάσει τη μεγάλη πόρτα της φυλακής. Το πρώτο στάδιο είναι η αίθουσα ενός δικαστηρίου ή το γραφείο ενός ανακριτή. Κάπου εδώ αρχίζω να
αναρωτιέμαι: έχω από αυτή την
Έδρα ή από τον οποιοδήποτε κο
Ανακριτή την αντιμετώπιση ανθρώπου; Μάλλον ΟΧΙ, θεωρώ.
Το λέω αυτό διότι εμένα, όπως
και τον καθένα μας που βρίσκεται εδώ μέσα, όλοι αυτοί οι κύριοι εκεί έξω, από τις μεγάλες πολυθρόνες και τις γραφειάρες
τους, μας βλέπουν σαν χαρτιά,
σαν απλές υποθέσεις που πρέπει να κλείσουν. Έλα όμως που
αυτά τα χαρτιά τυχαίνει να είναι
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΨΥΧΗ! Το έχει
άραγε καταλάβει κανένα δικαστήριο αυτό; Ξέρω πως πρέπει
να υπάρχει τιμωρία για τους παραβάτες των νόμων & συμφωνώ
απόλυτα με αυτό τον θεσμό της
κοινωνίας, αλλά.. Υπάρχει ένα
μεγάλο ΑΛΛΑ. Η ταπεινή μου
άποψη είναι πως κανένας δε
γεννήθηκε, μεγάλωσε και ωρίμασε αφήνοντας το μυαλό του
να κατρακυλήσει. Εννοώ πως
κανένας δεν ήθελε να κλέψει,
να ληστέψει, να βιάσει, να σκοτώσει. Τον καθέναν από εμάς
τον έχει κάνει μια τραυματική
εμπειρία να φτάσει σε αυτό το
σημείο και σκεφτείτε ότι αύριομεθαύριο μπορεί να συμβεί ακόμα και σε σας τους ίδιους. Από
την άλλη, πιστέψτε με, καταλαβαίνω ότι τα δικαστήρια υπάρχουν για κάποιο λόγο κατανοητό και σεβαστό καθώς ούτε εμένα θα μου άρεσε να κλέψουν το
σπίτι μου, να βιάσουν τη γυναίκα μου, να γίνει το παιδί μου τοξικομανής. Η κοινωνία μας έχει
διαλέξει τον εγκλεισμό σαν συνέπεια των πράξεών μας, για να
μας τιμωρήσει ή μάλλον για να
μας σωφρονίσει.
Κρίνοντας από τον εαυτό
μου, αυτό έχει γίνει ως έναν
βαθμό. Το μυαλό μου έχει αλλάξει πάρα πολύ αλλά είμαι –όπως
προανέφερα- 2,5 χρόνια μέσα,
ούτε πολύς αλλά ούτε λίγος
χρόνος. Έχω σωφρονιστεί λοιπόν, όμως η φυλακή σιγά-σιγά
σε αγριεύει, σε απομακρύνει
ακόμα και από την ίδια σου την
οικογένεια, σε κάνει πιο ψυχρό,

Δ

πιο απόμακρο. Ο πολύς εγκλεισμός σε απομονώνει. Εδώ αναρωτιέμαι: αν παθαίνω εγώ κάτι
τέτοιο, ένας που είναι φυλακή
4-5 χρόνια, τι μπορεί να συμβαίνει στο μυαλό του; Καταλήγω
στο ότι καλός ο σωφρονισμός
και η φυλακή αλλά μέχρι ενός
σημείου γιατί παραπέρα έχει
πολύ κακή επιρροή στον κάθε
άνθρωπο. Ίσως παρατηρήσατε
ότι αναφέρομαι στον εαυτό μου
και τον λέω «άνθρωπο» και όχι
«κρατούμενο», γιατί αυτό είμαι,
παρά την ιδιότητα του κρατούμενου..
Περνάω τώρα στο στάδιο
της φυλακής. Μετά από κάποιον
καιρό άρχισα να συνειδητοποιώ
πού βρίσκομαι και τί ακριβώς
συμβαίνει εδώ μέσα. Το πρώτο
που δε μου άρεσε ήταν η κατηγοριοποίηση των φυλών. Άλλο
οι Αλβανοί, άλλο οι Έλληνες,
άλλο οι Ρώσοι εδώ μέσα, παρόλο που η συμπεριφορά της Υπηρεσίας είναι ίδια προς όλους.
Τελευταία όμως με απασχολεί
ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, οι αλλοδαποί που έχουν γεμίσει το
«σπίτι» μου, αφού καλώς ή κακώς η φυλακή είναι το σπίτι μου
καιρό τώρα. Με ενοχλεί μεν η
παρουσία τους αλλά με αγγίζει
και σαν άνθρωπο, γιατί όλοι αυτοί είναι εδώ γιατί δεν έχουν
χαρτιά, άδεια παραμονής και τέτοια. Σας ρωτώ λοιπόν, δεν είναι
κρίμα; Μα, αν δε θέλει κανείς να
ενδιαφερθεί για αυτούς, ενδιαφερθείτε για εμάς, γιατί ίσως
αυτοί από τη χώρα που έρχονται
να κουβαλάνε την οποιαδήποτε
αρρώστια! Είμαι λοιπόν υποχρεωμένος, επειδή στο παρελθόν
παραβίασα τους νόμους και βρίσκομαι σε μια φυλακή της πατρίδας μου, να διακινδυνεύω την
υγεία μου; Πρόσφατα είχαμε
κρούσματα ψώρας στη φυλακή
μας. Παρακαλώ λοιπόν τον κάθε
αρμόδιο να κάνει κάτι προκειμένου να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Στο ζήτημα καλοριφέρ,
ζεστό νερό, ρεύμα, συνθήκες
κράτησης δε θα αναφερθώ, γιατί από τη στιγμή που έσφαλα δε
γίνεται να τα θέλω όλα! Ένας
άντρας πρέπει να αναλαμβάνει
την ευθύνη των πράξεών του,
καταλαβαίνω ότι ίσως η στέρηση δε βγάζει πάντα σε κακό, σε
λογικά πλαίσια όμως, καθώς θα
σας επαναλάβω ότι ΕΙΜΑΣΤΕ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ. Τέλος, να ξέρετε
όλοι σας ότι έχετε φυλακίσει το
κορμί μας, την ψυχή μας μπορούμε μόνο εμείς οι ίδιοι, κανένας άλλος.
Με σεβασμό και εκτίμηση,
ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ

∏ ÁÈÔÚÙ‹ ÙË˜ ÊˆÙÈ¿˜
∏ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙË˜ ÔÏ˘ÏËıÔ‡˜
∫Ô˘Ú‰ÈÎ‹˜ ∫ÔÈÓﬁÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∂∫∫¡∞
Στις 22/03/2009 οι Κουρδικής καταγωγής κρατούμενοι του Καταστήματός μας γιορτάσανε την γιορτή της
φωτιάς (NAWRUZ). Σύμφωνα με τον
μύθο, πριν 2709 χρόνια ήταν ένας αιμοσταγής τύρρανος που τον έλεγαν
Ζοχάκ, ο οποίος ήταν γητευτής φιδιών και σκότωνε Κούρδους ώστε με
το αίμα τους να ταΐσει τα φίδια του.
Αρκετοί Κούρδοι προσπάθησαν να
σκοτώσουν τον Ζοχάκ αλλά χωρίς
αποτέλεσμα, ώσπου κάποια στιγμή
βρέθηκε ένας Κούρδος εν ονόματι
Καουά, σιδεράς στο επάγγελμα, που
έφτιαχνε με μεγάλη δεξιότητα μαχαίρια και σπαθιά. Αυτός ο Καουά κατόρθωσε να σκοτώσει το Ζοχάκ και,
ως ένδειξη θαυμασμού για την νίκη
του, άναψε φωτιές στο βουνό. Για
τους Κούρδους αυτή η ημέρα σηματοδοτεί μία καινούρια μέρα και κάθε
χρόνο στις 20 Μαρτίου ανάβουν φωτιές το βράδυ και στις 21 Μαρτίου

γιορτάζουν αυτήν τη νέα μέρα.
Οι Κούρδοι κρατούμενοι γιόρτασαν με μουσική, τραγούδι και χορό
στο ΕΚΚΝΑ (βλέπε φωτό) και ένας
από αυτούς έγραψε και τραγούδησε
το παρακάτω τραγούδι:
Είμαι Κούρδος σαν φωτιά
Μεγάλο μυαλό καρδιά
Για σένα στέλνω λουλουδιά
Έρχεται η λευτεριά
Ελευθερία Ελευθερία Ελευθερία
Λευτεριά στον Οτσαλάν
Πρώτος είσαι Πρόεδρος
Έχεις δίκιο έχεις Θεό
Είμαστε όλοι άνθρωποι
Σβήνει φωτιά ο πόλεμος
Ελευθερία Ελευθερία Ελευθερία
Ελευθερία στον Οτσαλάν
*Το σκίτσο ανήκει στον κρατούμενο Jenga Mohammed και οι στίχοι του
τραγουδιού στον κρατούμενο Abou
Diar.
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¢ËÌﬁÛÈ· ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· & ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹ ∞Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ε αφορμή τις πρόσφατες
στατιστικές για την αύξηση
της
εγκληματικότητας
στην Ελλάδα και την χολιγουντιανή δραπέτευση του κρατουμένου
Παλαιοκώστα, πολλοί μίλησαν για
κοινωνική ανασφάλεια εκτοξεύοντας κατηγορίες προς όλες τις κατευθύνσεις. Για άλλη μία φορά στο
επίκεντρο του ενδιαφέροντος των
ΜΜΕ βρέθηκαν οι αστυνομικοί και
οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι. Τι είναι όμως αυτό το αίσθημα κοινωνικής ανασφάλειας; Ποιοι άλλοι φέρουν μερίδιο ευθύνης για αυτό;
Το αίσθημα ανασφάλειας συνδέεται άρρηκτα με τον φόβο της
θυματοποίησης και την αύξηση της
μικρομεσαίας εγκληματικότητας. Ο
μέσος πολίτης δεν ενδιαφέρεται
τόσο για το οργανωμένο έγκλημα.
Εγκλήματα δηλαδή όπως η σωματεμπορία ή το διεθνές εμπόριο μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών λογίζονται από τον μέσο πολίτη ως αποκλειστική υπόθεση του
κράτους, όχι γιατί άμεσα ή έμμεσα
δεν τον αγγίζουν αλλά γιατί δεν τα
βιώνει πάντα ο ίδιος προσωπικά.
Τον αφορούν κυρίως εγκλήματα
που άπτονται της ιδιωτικής του
σφαίρας, εγκλήματα βίας και
εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας
δηλαδή. Άλλωστε ο συνωστισμός
κρατουμένων που παρατηρείται
στις φυλακές οφείλεται κατά γενική πια ομολογία στην κράτηση ατόμων που διέπραξαν εγκλήματα μικρότερης κοινωνικής απαξίας σε
σχέση με άλλα που θα μπορούσαν

Μ

να ενταχθούν στο οργανωμένο
έγκλημα.
Για αυτό το συναίσθημα ανασφάλειας δεν ευθύνεται μόνο ο
υψηλός δείκτης εγκληματικότητας
των τελευταίων χρόνων αλλά και
άλλοι παράγοντες όπως οι κρατική
αδράνεια και οι συνθήκες που
έχουν διαμορφωθεί μέσα σε κάθε
κοινωνία , ο καινούριος τρόπος ζωής και σκέψης. Η αθρόα μετανάστευση, η ξενοφοβία, η γκετοποίηση, η ρευστότητα των προσδοκιών
και η ανεργία ενισχύουν τον φόβο
των ασθενέστερα κοινωνικά τάξεων. Εκτός αυτού ο κοινωνικός αποκλεισμός συγκεκριμένων ομάδων
του πληθυσμού πχ των τσιγγάνων,
γεννά «νέους εγκληματίες» που οι
άλλοι θα πρέπει να προσέχουν και
να προφυλάσσονται από αυτούς.
Ακόμα η έλλειψη κοινωνικών οραμάτων και η έξαρση ατομικιστικών
αντιλήψεων παραγκωνίζουν κάθε
συλλογική προσπάθεια για μείωση
της εγκληματικότητας και τροφοδοτούν εκ νέου το αίσθημα της κοινωνικής ανασφάλειας.
Η αποτυχημένη αντεγκληματική πολιτική και η δυσπιστία του πολίτη απέναντι στην ποινική δικαιοσύνη οδήγησαν τους ιδιώτες στο
να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας.
Οι τρόποι που επιλέγει ο πολίτης
να αμυνθεί ποικίλουν ανάλογα με
τον τρόπο που ο καθένας ερμηνεύει τα αίτια της αυξανόμενης εγκληματικότητας και ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες. Σε κάθε περίπτωση στοχεύουν στον

έλεγχο της λεγόμενης προεγκληματικής κατάστασης. Για παράδειγμα αναμένουμε ότι ο διαρρήκτης
παρατηρώντας την πόρτα ασφαλείας ή το σύστημα συναγερμού «θα
το σκεφτεί καλύτερα» πριν τελέσει
την εγκληματική του πράξη. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα ανθίζουν
οι εταιρίες security που εξαρτούν
την επιτυχία τους από αυτή ακριβώς την στάθμιση «κόστους- οφέλους» που κάνει ο δράστης(αν βέβαια τελικώς την κάνει).
Όλα δείχνουν ότι η κρατική
αστυνομία έχει υποκατασταθεί σε
ορισμένα καθήκοντά της από την
ιδιωτική αστυνομία αφού παρατηρείται πια μια αλματώδης αύξηση
των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Το κράτος έχει χάσει το μονοπώλιο της
θεσμοποιημένης βίας λόγω του ότι
υπεισήλθαν νέοι φορείς αστυνόμευσης
τόσο
υπερκρατικοί
(Europol) όσο και μη κρατικοί (ιδιωτικές εταιρίες).
Τα τελευταία γεγονότα έδωσαν
έναυσμα για συζητήσεις για ιδιωτικοποιήσεις και στον τομέα του κρατικού σωφρονισμού. Αληθεύει μεν
ότι οι κρατικές φυλακές στην Ελλάδα παρουσιάζουν τεράστιες ελλείψεις, τα δε έξοδα συντήρησης των
φυλακών είναι παρά πολύ μεγάλα
ενώ παρατηρείται αισθητή μείωση
του ειδικευμένου προσωπικού: ψυχολόγων, ψυχιάτρων, κοινωνικών
λειτουργών κ.α. Αμφιβάλλουμε
όμως για το κατά πόσο θα εξυπηρετηθεί στην ουσία κατά αυτόν τον

Της Ευτυχίας Κλουδά
Τελειόφοιτης Νομικής Αθηνών
τρόπο ο σκοπός της φυλάκισης.
Και αυτό γιατί μια ιδιωτική επιχείρηση μπορεί να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, όμως οι δραστηριότητες της δεν έχουν ως κέντρο
τον άνθρωπο- κρατούμενο και την
αξιόποινη πράξη του. Άλλωστε κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει το
γεγονός ότι μια δημόσια φυλακή
ακόμη και με κακή λειτουργία απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των πολιτών, αφού μόνο στα πλαίσια αυτής δίνονται τα εχέγγυα για να
πραγματωθεί το δεοντολογικόηθικό περιεχόμενο της στερητικής
της ελευθερίας ποινής. Βέβαια η
ιδιωτικοποίηση των φυλακών έχει
γίνει ήδη πραγματικότητα στον
βαθμό που με συμβάσεις προμηθειών ιδιώτες έχουν αναλάβει την παροχή φαρμακευτικού υλικού, γραφικής ύλης, ιματισμού και τροφίμων στα διάφορα σωφρονιστικά
καταστήματα της χώρας.
Παρόλα αυτά για το αν οι ρυθμοί ιδιωτικοποίησης των φυλακών
θα πρέπει να ενταθούν τα επόμενα
χρόνια ή όχι, απαιτείται στην πράξη
δημόσιος διάλογος, ώστε να ακουστούν οι απόψεις των ενδιαφερομένων μερών. Το σίγουρο είναι ότι
η λύση πρέπει να είναι άμεση, ώστε
να μην πλήττεται το κύρος του σωφρονιστικού συστήματος στο σύνολό του και να μην μετατίθεται η
κρατική ευθύνη στις πλάτες των
σωφρονιστικών υπαλλήλων.

ºˆÓ‹ ‚ÔÒÓÙÔ˜ ÂÓ ÙË ÂÚ‹Ìˆ
™‡ÓÙÚÔÊÔÈ...
Στις 14/03/2009 μας επισκέφτηκαν έξω από το Κατάστημά μας
διαδηλωτές του αντιεξουσιαστικού
χώρου. Αφού έγραψαν αρκετά
συνθήματα στους τοίχους, αφού
έβρισαν χυδαία τα σπίτια και τις οικογένειές μας, φώναξαν και αρκετά συνθήματα μερικά από τα οποία
σας τα παραθέτουμε ως ακολούθως:
― ΦΩΤΙΑ ΦΟΥΡΝΕΛΟ
ΣΕ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ.
― ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΕΣ
ΒΑΣΑΝΙΣΤΕΣ.
― ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΛΕΥΤΕΡΙΑ
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟ
ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΛΙΑ.
― ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ
ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΚΕΛΙΑ.
― Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΗ
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.
― ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟ ΕΧΟΥΝ
ΟΙ ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΟΙ

ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΙ.
― ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΛΙΑ
ΚΤΛ.

Ανάμεσα στα αιτήματά τους
ήταν και η άμεση απελευθέρωση
65 κρατουμένων – προφυλακισμένων, 4 εκ των οποίων βρίσκονται

στο ΕΚΚΝΑ. Να πούμε ότι οι 3 από
τους 4 κρατουμένους που βρίσκονται στο ΕΚΚΝΑ αδιαφόρησαν παντελώς και ο ένας μόνο έδειξε ενδιαφέρον για την παρουσία τους.
Σας ευχαριστούμε Σύντροφοι
για τα καλά σας λόγια και την διαδήλωσή σας, η οποία δυστυχώς μόνο για τους εργαζομένους ήταν ενδιαφέρουσα. Κατά τα άλλα για
τους ανήλικους κρατουμένους,
σας ενημερώνουμε ότι μερικοί από
αυτούς έπαιζαν ποδόσφαιρο στα
προαύλια, άλλοι κοιμόντουσαν και
άλλοι το έριξαν στην πλάκα. Σύντροφοι, μάλλον σε λάθος πόρτες
διαμαρτυρηθήκατε. Όσο για τον
χαρακτηρισμό περί ανθρωποφυλάκων (βλέπε φωτογραφία) σας παραπέμπουμε στο βιβλίο του Περικλή Κοροβέση, νυν βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ, με τίτλο Ανθρωποφύλακες. Διαβάστε να ξεστραβωθείτε.
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Δ· Ì¤ÙÚ· Ô˘ ¿ÌÂÛ· ÂÍ‹ÁÁÂÈÏÂ
Ô ÀÔ˘ÚÁﬁ˜ ¢ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜
Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Στα μέτρα για τη βελτίωση του Σωφρονιστικού Συστήματος,
μεταξύ άλλων, προβλέπονται:
α) Θεσμοθετείται η δυνατότητα επισκέψεως στα Καταστήματα Κράτησης από τον Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος και θα
αναφέρεται στην ετήσια έκθεσή του στις συνθήκες διαβιώσεως
στα Καταστήματα Κράτησης.
β) Η έναρξη λειτουργίας Ειδικού Θεραπευτικού Καταστήματος στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Η ίδρυση και λειτουργία ενός
ακόμη Θεραπευτικού Καταστήματος απεξάρτησης τοξικομανών
κρατουμένων και η στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό.
γ) Εντάσσονται στο Ε.Σ.Υ. τα ειδικά θεραπευτικά καταστήματα (νοσοκομεία και ψυχιατρεία κρατουμένων) του Υπουργείου
Δικαιοσύνης.
δ) Απολύονται από τις φυλακές όσοι, λόγω οικονομικής αδυναμίας, αδυνατούν να εξαγοράσουν τη μετατραπείσα σε χρηματική ποινή τους.
ε) Αναπροσαρμόζονται ως προς τους κρατουμένους για τα
εγκλήματα περί τα ναρκωτικά υπό επιβαρυντικές περιστάσεις τα
χρονικά όρια της υφ' όρων απόλυσης.
στ) Επανακαθορίζεται σε περισσότερο εύλογα όρια η ελάχιστη ποσότητα κάνναβης, που τεκμαίρεται, μαχητώς, ότι όποιος
την κατέχει την προορίζει για προσωπική χρήση.
ζ) Οι κρατούμενες-μητέρες παιδιών μέχρι πέντε ετών, εκτός
εάν έχουν καταδικασθεί για την τέλεση ιδιαιτέρως σοβαρών κακουργημάτων, δύνανται, αντί της έκτισης της περιοριστικής της
ελευθερίας ποινής, να προσφέρουν κοινωφελή εργασία.
η) Ανασυγκροτείται το Υπηρεσιακό Συμβούλιο των σωφρονιστικών υπαλλήλων και ο έλεγχος της λειτουργίας του ανατίθεται στις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
θ) Παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης των προϊσταμένων
φυλακών σε άλλη φυλακή.
ι) Επεκτείνεται και για τους υπαλλήλους των σωφρονιστικών
καταστημάτων η υποχρέωση ετήσιας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.
ια) Παρέχεται η δυνατότητα προσλήψεως ως Διευθυντών
των φυλακών managers ή άλλων στελεχών του δημόσιου τομέα.
ιβ) Πρόβλεψη για την ίδρυση φυλακών τύπου Γ, με τον διαχωρισμό από τους κοινούς κρατουμένους των ισοβιτών ή ιδιαίτερα επικίνδυνων εγκληματιών.
ιγ) Η χρήση ή η κατοχή κινητών τηλεφώνων από τους κρατουμένους αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
Για τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης προβλέπονται:
α) Η συμμετοχή σωφρονιστικού ή αστυνομικού υπαλλήλου
σε απόδραση καθίσταται κακούργημα τιμωρούμενο με κάθειρξη
μέχρι δέκα ετών.
β) Αποτελεί ποινικό και πειθαρχικό παράπτωμα η κατοχή κινητού τηλεφώνου από σωφρονιστικό υπάλληλο στους χώρους
των φυλακών.
γ) Θεσπίζεται αυστηρότερη ποινική μεταχείριση για τα
εγκλήματα της βιαιοπραγίας σε δημόσιες συναθροίσεις, της ληστείας, της απρόκλητης φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της σωματικής βλάβης, όταν τα εγκλήματα αυτά τελούνται από άτομα που
καλύπτουν ή αλλοιώνουν τα φυσικά τους χαρακτηριστικά.
δ) Αυτεπάγγελτη η δίωξη για εξύβριση εάν ο παθών είναι
αστυνομικός κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και εξυβρίζεται από κουκουλoφόρο.
ε) Περιορισμός προσωρινής κράτησης μόνο σε σοβαρότερα
εγκλήματα (εξαιρούνται από την προσωρινή κράτηση καταρχήν
τα οικονομικά).
στ) Αυστηρότερες ποινικές κυρώσεις για εγκλήματα που τελούνται κατά δικαστικών λειτουργών, αστυνομικών κ.λπ. κατά
την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.
ζ) Στο νόμο περί καταχραστών του δημοσίου χρήματος, η
ποινή από απλή κάθειρξη γίνεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα
ετών, ενώ στα σχετικά αδικήματα προστίθεται και αυτό της απιστίας.
η) Η άρση του απορρήτου προβλέπεται για το σύνολο των κακουργημάτων του Ποινικού Κώδικα καθώς και για τα κακουργήματα περί τη λαθρομετανάστευση.

ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎﬁ ÙË˜ ·ﬁ‰Ú·ÛË˜
Κινηματογραφική απόδραση σε επανάληψη έγινε το μεσημέρι της
22\02\2009, ημέρα Κυριακή. Οι πρωταγωνιστές του ίδιου έργου που είχαμε δει
πριν από 2,5 χρόνια, Β. ΠΑΛΑΙΟΚΩΣΤΑΣ
και ΑΛΚΕΤ ΡΙΤΖΑΪ, απέδρασαν και πάλι
με ελικόπτερο και ανεμόσκαλα, με τις
σφαίρες να σφυρίζουν πάνω από το κεφάλι τους, χτυπώντας και κάποιες από
αυτές το ελικόπτερο.
Η δεύτερη κινηματογραφική απόδραση με το ίδιο σχέδιο προκάλεσε την
έντονη αντίδραση της ηγεσίας του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. Ο Υπουργός σε δήλωσή του πριν φτάσει στις φυλακές έκανε λόγο για «προσβολή» και
προανήγγειλε αυστηρά μέτρα. Δυστυχώς όμως πάλι οι υπάλληλοι θα πλήρωναν το μάρμαρο. Ο Υπουργός ζήτησε και
έλαβε τις παραιτήσεις του κ. ΦΩΤΗ
ΒΛΑΧΟΥ (ειδικού γραμματέα του Υπ. Δικαιοσύνης), του κ. ΑΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
(Γεν. επιθεωρητή των φυλακών) και του
κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟΥ (Διευθυντή των φυλακών κορυδαλλού). Την
έρευνα για τις ποινικές ευθύνες της υπόθεσης είχε αναλάβει ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ
ΕΦΕΤΩΝ, στον οποίο ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ παρήγγειλε να ασκήσει ποινική Δίωξη κατά
παντός υπευθύνου. Έτσι οδηγήθηκαν
στο αυτόφωρο για να δικαστούν σε δικαστήριο εξπρές 2 σωφρονιστικοί υπάλληλοι, 1 εξωτ. Φρουρός, 1 αρχιφύλακας και
ο πιλότος.
Η κατηγορία ήταν η εξής: Στον Κορυδαλλό στις 22-02-2009 και περί ώρα
15:45 οι παραπάνω κατηγορούμενοι τέλεσαν αξιόποινη πράξη που τιμωρείται
με στέρηση της ελευθερίας. Συγκεκριμένα στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους
Μ. Γ. και Μ. Μ. ,ενώ ήταν υποχρεωμένοι
να φροντίζουν με συνεχή επιτήρηση την
τάξη και την ασφάλεια του χώρου , ώστε
να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή τις κινήσεις των κρατουμένων και παρά το γεγονός ότι αντιλήφθησαν, ότι επίκειται η
αναρρίχηση και όφειλαν να αποτρέψουν
με κάθε τρόπο την επικείμενη απόδραση, εντούτοις δεν προέβησαν σε καμία
ενέργεια προς το σκοπό αυτό. Στον εξ.
φρουρό Ν. Ε., σκοπό στην 5Α σκοπιά της
Δικαστικής φυλακής, αν και είχε την
υποχρέωση εκ της προαναφερόμενης
ιδιότητάς του να εμποδίσει τους κρατουμένους να αποδράσουν επιβιβαζόμενοι
στο ελικόπτερο που προσέγγισε την
οροφή του ειδικού χώρου κράτησης της
Γ’ πτέρυγας κάνοντας χρήση του οπλισμού του οποίου κατείχε, μολονότι ο
ίδιος βρισκόταν σε απόσταση 15 έως 20
μέτρα το πολύ, δεν προέβηκε σε καμία
ενέργεια αποτροπής της απόδρασης.
Στον Ν.Κ., αρχιφύλακα της Γ’ πτέρυγας,
γιατί δεν μερίμνησε για την ασφαλή τοποθέτησή τους και κυρίως για τον διαχωρισμό τους, ούτε έλαβε κάποια πρόσθετα μέτρα ασφαλείας αν και είχε πληροφορίες περί επικείμενης απόδρασης και
τέλος στον κυβερνήτη του ελικοπτέρου.
Σάλο είχαν προκαλέσει στον νομικό κόσμο της χώρας και όχι μόνο οι άστοχες
κυβερνητικές δηλώσεις και παρεμβάσεις
στο έργο της Δικαιοσύνης. Ο νομικός και
δικαστικός κόσμος άρχισε να αποδοκιμάζει τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και

Του Γεωργίου Κωστίκα
Προέδρου της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Υπαλλήλων
Εξωτερικής Φρούρησης
υποδείξεις, όπως αυτές ξεκίνησαν με το
πρωτοφανές αίτημα του Υπουργού
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ κου Ν. ΔΕΝΔΙΑ προς τον
Εισαγγελέα Εφετών να ασκήσει ποινική
δίωξη για να οδηγηθούν κάποιοι αμέσως
στο αυτόφωρο, αντί να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση, όπως ήταν η φυσιολογική ροή των πραγμάτων. Ο Πρόεδρος
της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος κ. Σ.
Μπάγιας, χαρακτήρισε θεσμικά άστοχη
και άτοπη τη δήλωση που έκανε ο
Υπουργός μετά την απόδραση, παραγγέλλοντας την άσκηση ποινικής δίωξης
χωρίς να έχει αυτό το δικαίωμα. Η Κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη αυτή τη φορά, διότι η αντισυνταγματική παραγγελία για άσκηση δίωξης, συνοδεύτηκε
από υποδείξεις για παραδειγματική τιμωρία όσων οδηγήθηκαν στην Δικαιοσύνη και έντεχνες διαρροές μέσα από την
συνεδρίαση της κυβερνητικής επιτροπής για ευθύνες συγκεκριμένων προσώπων, που γνωρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει επανειλημμένα καταδικάσει Χώρες για παρόμοια τακτική, λέγοντας ότι έχουν παραβιαστεί οι εγγυήσεις
για Δικαιοσύνη. Όμως το σημαντικότερο
στην υπόθεση είναι ότι με την άσκηση
δίωξης έγινε μια γρήγορη και πρόχειρη
αναγκαστική έρευνα για μερικούς Σωφρονιστικούς υπαλλήλους και εξ. Φρουρούς αφήνοντας στο απυρόβλητο την
κυβέρνηση και την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία. Αντίθετα, αν είχε παραγγελθεί προκαταρκτική έρευνα θα δινόταν η ευκαιρία να αποδειχθεί η ολιγωρία
και αδράνεια της κυβέρνησης να λάβει
τα κατάλληλα μέτρα , όπως έχουν ήδη
καταγγείλει με υπομνήματα και έγγραφα αλλά και με δηλώσεις στα Μ.Μ.Ε.
από την Π.Ο.Υ.Ε.Φ αλλά κι από την
Υ.Π.Α, οι οποίες είχαν κάνει συγκεκριμένες προτάσεις που έμειναν στο συρτάρι. Η δίωξη, και όχι η προκαταρκτική,
βοηθά την κυβέρνηση να μην στραφεί
εναντίον της η εισαγγελική έρευνα και
να αποφευχθεί ένα πόρισμα κόλαφος
για τις τεράστιες ευθύνες της.
Φυλακές Κορυδαλλού, ώρα 15:45
περίπου, ένα ελικόπτερο στο οποίο επιβαίνουν δύο συνεργοί των Παλαιοκώστα
και Ριζάι πλησιάζει τις φυλακές και κατεβαίνει πάνω από την απομόνωση της Γ’
πτέρυγας. Οι υπόδικοι βρίσκονται μαζί
στον προαύλιο χώρο της απομόνωσης
περίπου 25 τ.μ. Κατά τη διάρκεια της
προσέγγισης και της απογείωσης, έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού και πυροβόλησαν το ελικόπτερο,
δύο υπάλληλοι της εξ. Φρουράς από
απόσταση περίπου 80 μ. οι οποίοι είχαν
οπτική επαφή με το ελικόπτερο. Ο τρίτος φρουρός ευρισκόμενος σε απόσταση περίπου 20 μ. από το σημείο προσγείωσης του ελικοπτέρου δεν έκανε χρήση
του όπλου του διότι δεν μπόρεσε να
εξέλθει από τη σκοπιά του απειλούμε-
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Συνέχεια απ’ την 10η σελ.
νος με όπλο από τους συνεργούς.
Εναντίον του ελικοπτέρου έβαλε
επίσης αστυνομικός της διμοιρίας
επιφυλακής της ΕΛ.ΑΣ., η οποία βρισκόταν στον εξωτερικό περίβολο
της φυλακής. Το ελικόπτερο εν συνεχεία πήρε ύψος και κατευθύνθηκε
προς το Πολυδένδρι όπου οι δραπέτες με τους συνεργούς φορούν
στον πιλότο μία κουκούλα και αφού
επιβιβάζονται σε Ι.Χ. φεύγουν με
κατεύθυνση την εθνική οδό.
Στις φυλακές Κορυδαλλού μετέβη αμέσως το προεδρείο της
Π.Ο.Υ.Ε.Φ, ο Γ. Γραμματέας του
Υπουργείου , ο Υπουργός και όλοι οι
υπηρεσιακοί παράγοντες. Οι συνάδελφοι μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν στην πολιτική ηγεσία οδηγήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση
Αττικής για να δώσουν κατάθεση.
Εντύπωση μας προκάλεσε ο ισχυρισμός πολιτικού παράγοντα του
Υπουργείου ο οποίος απευθυνόμενος στον συνάδελφο εξ. Φρουρό
που δεν πυροβόλησε αν και απειλούνταν με όπλο , του είπε επί λέξει: Για αυτό πληρώνεσαι, για να πυροβολήσεις παρόλο που σε απειλούσαν και αν χρειαστεί να σκοτωθείς! Αμέσως η Π.Ο.Υ.Ε.Φ. εξέδωσε
δελτία τύπου με τα πραγματικά γεγονότα καταγγέλλοντας επίσης
ότι για μια ακόμα φορά τα αυστηρά
μέτρα της ηγεσίας εξαντλούνταν
στην τιμωρία των εργαζομένων και
γινόμασταν θεατές σε ένα έργο που
οι πραγματικοί ένοχοι δεν θα λογοδοτούσαν. Επίσης σε διαθεσιμότητα
τέθηκαν με απόφαση του Υπουργού
οι παραπάνω συνάδελφοι προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη και
πειθαρχικών ευθυνών. Ο πρόεδρος
και ο γραμματέας της ομοσπονδίας
μας πήγαν στην Αστυνομική διεύθυνση προς συμπαράσταση των συναδέλφων οι οποίοι εκείνη την
ώρα(23:00) έδιναν κατάθεση. Ξημερώματα μετά τις καταθέσεις οι δύο
εξ. Φρουροί που πυροβόλησαν αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ ο Ε. Ν. (σκοπός στη 5Α) μαζί με τον αρχιφύλακα, τους δύο σωφρονιστικούς και
τον πιλότο μετά από εντολή του εισαγγελέα Εφετών συνελήφθησαν
και όλοι τους πλέον παραπέμπονταν σε δίκη. Ο Υπουργός επίσης
ζήτησε το άνοιγμα των λογαριασμών των συναδέλφων. Ο συνάδελφος είχε στο πλευρό του, συναδέλφους και τους νομικούς Πορτοκάλη
Ιωάννη και Μπουκουβάλα Χάρη. Η
επόμενη μέρα Δευτέρα είναι δύσκολη για όλους. Η Π.Ο.Υ.Ε.Φ από το
πρωί είναι στα κανάλια της τηλεόρασης και στα ραδιόφωνα φωνάζοντας ότι αυτό που συμβαίνει είναι
άδικο και προσπαθώντας να πούμε
σε όλους αυτούς που ήδη μας είχαν
καταδικάσει ότι κανένα μέτρο δεν
πάρθηκε από κανέναν παρόλα τα
δεκάδες έγγραφα που είχαν σταλεί
προς όλους τους παράγοντες για
την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων. Οι νομικοί μας βρίσκονταν
από το πρωί στην Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κοντά στον συνά-
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δελφο που άδικα κατηγορούνταν,
διότι - ως γνωστό- στην Ελλάδα οι
μόνοι που δεν φταίνε για ό,τι στραβό γίνεται είναι οι πολιτικοί. Φταίνε
οι υπηρεσιακοί παράγοντες, οι κατώτεροι διοικητικοί υπάλληλοι, οι
φρουροί, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι όχι όμως οι πολιτικές ηγεσίες
των Υπουργείων. Το μεσημέρι της
Δευτέρας έγινε κατ’ οίκον έρευνα
στις οικίες των κατηγορούμενων.
Στον αρχιφύλακα βρέθηκε ένα βιβλιάριο με 40.000 Δρχ που κάποιοι
θέλησαν να τα μετατρέψουν σε
ΕΥΡΩ (!) και σ’ έναν σωφρονιστικό
υπάλληλο ένα γκλόπ. Όπως έγραψε
και ο δημοσιογράφος Δημήτρης Καμπουράκης «κυνήγι μαγισσών έχει
εξαπολύσει η κυβέρνηση προκειμένου να εντοπίσει τους υπεύθυνους
της απόδρασης. Η κυβέρνηση καίγεται να βαφτίσει κάποιους υπεύθυνους και να τους τιμωρήσει παραδειγματικά θέλοντας έτσι να ανακτήσει το χαμένο κύρος της. Της είναι πιο εύκολο να πιστέψει ότι η
απόδραση στέφθηκε από επιτυχία
επειδή υπήρχε βοήθεια εκ των έσω,
παρά να παραδεχτεί ότι το ίδιο το
σύστημα είναι διάτρητο». Μέσα σ’
όλο αυτό το χάος τη Δευτέρα το
βράδυ οι συνάδελφοι οδηγούνται
στα δικαστήρια του Πειραιά για να
ξεκινήσει η δίκη. Οι συνήγοροι ζητούν αναβολή και ταυτόχρονα καταγγέλλουν ότι πάει να γίνει μια δίκη χωρίς να έχουν στα χέρια τους
το κατηγορητήριο που έφερε τους
πελάτες τους στο ειδώλιο. Τελικά
το δικαστήριο αναβλήθηκε για την
Τρίτη το μεσημέρι. Οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τα γεγονότα
μας έλεγαν πως οι κατηγορούμενοι
μοιάζουν να έχουν βγει από τις σελίδες της «ΔΙΚΗΣ» του ΚΑΦΚΑ και
κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με όλον τον παραλογισμό του
συστήματος. Ενδεχομένως να καταδικαστούν επειδή βρέθηκαν στο
λάθος μέρος τη λάθος στιγμή και το
δυστύχημα είναι πως η κυβέρνηση
θα κομπάσει πως έκανε το χρέος
της κι επέβαλε την τάξη. Αυτά λοιπόν συνέβαιναν την Δευτέρα αλλά
και την Τρίτη στη χώρα όπου δεν ανθεί μόνο η φαιδρά πορτοκαλέα αλλά
και ο φαιδρός πολιτικός λόγος και
μάλιστα απαράδεκτος. Την ώρα λοιπόν που δικάζονταν οι συνάδελφοι
δεν μπορεί ο Υπουργός μας να δηλώνει ότι θα τιμωρηθούν παραδειγματικά, δηλ. να βγάζει απόφαση.
Αποφάσεις όμως έσπευσαν να βγάλουν αυτές τις δύο μέρες και τα αυτόφωρα τηλεδικεία με τους γνωστούς τηλεεισαγγελείς και τηλεδικαστές. Κεραυνοβολούσαν μάλιστα
από τα τηλεπαράθυρα της άκρατης
και άκριτης ανευθυνότητας, αυτοί οι
τιμητές των πάντων, και τους φρουρούς.
Γιατί δεν πυροβόλησαν για να ρίξουν το ελικόπτερο;
Ζητούσαν τον αποκεφαλισμό
των φρουρών διότι δεν προκάλεσαν

αιματοχυσία με ανυπολόγιστη έκταση. Δεν τους απασχολούσε τι θα γινόταν όταν (και όχι αν) το ελικόπτερο θα έπεφτε σε κατοικημένη περιοχή. Πόσους νεκρούς θα θρηνούσαμε;
Επίσης αγνοούσαν παντελώς τις
διατάξεις οπλοχρησίας (Ν. 2721/99
άρθρο 50), που καταρχήν είναι δυνητικές καθώς προβλέπει ότι ο
φρουρός δύναται να κάνει χρήση
του όπλου. Επιπλέον, ο νόμος προβλέπει χρήση οπλισμού, χωρίς να
προσδιορίζει το είδος της βολής,
δηλαδή αν θα είναι εκφοβιστικές ή
δραστικές. Τέλος, απαξιώνουν την
πιο βασική αρχή μιας ένοπλης συμπλοκής από άντρες του νόμου, την
διαφύλαξη αθώων ανθρώπινων ζωών, όπως δηλαδή του πιλότου, των
κρατουμένων που βρίσκονταν στα
προαύλια, τους πολίτες της περιοχής του Κορυδαλλού και άλλους.
Την Τρίτη το μεσημέρι συνεχίστηκε η δίκη. Στη δικαστική αίθουσα
παραβρέθηκαν περί τα 250 άτομα,
όλοι συνάδελφοι. Η διαδικασία ξεκίνησε με αίτημα ακυρότητας του κατηγορητηρίου από τους συνηγόρους, διότι το αδίκημα της «συμμετοχής σε απόδραση κρατουμένου»
προϋποθέτει τον άμεσο δόλο, κάτι
που δεν στοιχειοθετούνταν από τα
πραγματικά περιστατικά. Το αίτημα
όμως απερρίφθη και ξεκίνησε η κατάθεση των μαρτύρων. 1ος μάρτυρας ο Γ. Π. (σωφρονιστικός υπάλληλος) εξήγησε πως ο ίδιος και ο ένας
εκ των κατηγορούμενων (σωφρονιστικός υπάλληλος) βγήκαν στο
προαύλιο και δεν είδαν το ελικόπτερο. Το ακούγανε αλλά μόλις έκαναν
την κίνηση να βγουν έξω ο Ριτζάϊ
τους απείλησε με ένα αυτοσχέδιο
σουβλί ότι θα τους σκοτώσει. Επίσης είπε πως αυτοί πάνω στο ελικόπτερο είχαν αυτόματα όπλα και
πως θα τους σκότωναν. Επίσης είπε
πως μόνο στο προαύλιο της Γ’ πτέρυγας και σ’ αυτό της Δ’ δεν έχει
τοποθετηθεί ειδικό πλέγμα. Τόνισε
ότι σε όλες τις πτέρυγες είναι πιθανό να αιωρείται κάποιο ελικόπτερο
και να ριχτεί προς το προαύλιο μεγάλη ανεμόσκαλα. Τόνισε επίσης
πως πάνω από το προαύλιο υπάρχει
υπάλληλος και πως, όταν ακούστηκε στον ασύρματο ότι έφτασε ελικόπτερο πάνω από τις φυλακές, όλοι
έτρεξαν προκειμένου να προλάβουν
απόδραση, τόσο από τον ειδικό χώρο κράτησης της Γ’ πτέρυγας όσο
και από τα προαύλια των άλλων πτερύγων. Δεύτερος κατέθεσε ο εξ.
Φρουρός Τ. Σ. ο οποίος είπε: «είχα
υπηρεσία σε σκοπιά μακριά από την
τρίτη πτέρυγα αλλά άκουσα το ελικόπτερο να έρχεται και ενημέρωσα
το κέντρο μας. Ήμουν ο πρώτος που
βγήκα έξω και έριξα προειδοποιητικές βολές στον αέρα. Όμως εμένα,
αυτοί που ήταν μέσα στο ελικόπτερο και όπως λένε οι συνάδελφοί μου
κράταγαν όπλα, με είχαν πίσω τους
και ακόμη και να με πυροβολούσαν

ήμουν πολύ μακριά για να με πετύχουν. Ο συνάδελφος μου της 5ης
σκοπιάς που δεν πυροβόλησε και
κρύφτηκε νομίζω πως καλά έπραξε
γιατί τον απειλούσαν με αυτόματο
όπλο και βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το ελικόπτερο. Η σκοπιά
έχει τρίπλεξ τζάμι, αλλά θα έπρεπε
να βγει έξω για να τους ρίξει. Όπως
γνωρίζω, τον σκόπευαν με ευθεία
βολή και θα τον σκότωναν. Επομένως πολύ καλά έκανε που δεν πυροβόλησε γιατί κινδύνευε η ζωή του.
Τέλος ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για την αντιμετώπιση επιχείρησης με εναέριο μέσο». Η ώρα είχε
πάει 23:00 και η έδρα ζήτησε να συνεχιστεί η δίκη την Τετάρτη το πρωί.
Οι συνήγοροι κατέθεσαν αίτημα για
την μη περαιτέρω κράτηση των κατηγορούμενων το οποίο όμως απερρίφθη. Οι δικηγόροι Δ. Τσοβόλας και
Γ. Καρατζογιάννης υπέβαλαν τις
παραιτήσεις τους καταγγέλλοντας
τις πρωτοφανείς διαδικασίες της δίκης. Οι δύο δικηγόροι έκαναν λόγο
για «στημένη δίκη, στημένο κατηγορητήριο» αλλά και για πολιτικές
παρεμβάσεις. Ο κος Τσοβόλας σημείωσε επίσης: «είναι πρωτόγνωρο
αυτόφωρη διαδικασία να διακόπτεται για δεύτερη φορά». Έτσι φτάσαμε στο σημείο οι δικηγόροι να παραιτούνται της υπεράσπισης, οι κατηγορούμενοι να διαμαρτύρονται
και όσοι γνωρίζουν καλά τα τεκταινόμενα να μιλούν για μια υπό περίεργες συνθήκες διεξαγόμενη δίκη, έως και στημένη. Επίσης, οι δικηγόροι που παραιτήθηκαν κατήγγειλαν πως το συγκεκριμένο δικαστήριο καταργεί το ρόλο της υπεράσπισης και παραβιάζει τη νομοθεσία
κρατώντας ανθρώπους που δεν είναι ύποπτοι φυγής. Ο κος Τσοβόλας
κάνοντας σχόλιο στο δικαστήριο
κάλεσε τον Υπουργό Δικαιοσύνης
να μην παρεμβαίνει στο έργο της δικαιοσύνης για να προσθέσει πως
από τη μέχρι στιγμής ακροαματική
διαδικασία δεν προέκυψαν ευθύνες
για τους κατηγορούμενους αλλά
πραγματικές ευθύνες έχουν αυτοί
που δεν πήραν τα κατάλληλα μέτρα
για αποτρέψουν την απόδραση. Επίσης
έκανε λόγο για ειλημμένη
απόφαση.
Τετάρτη 10:00 το πρωί ξεκινάει
το δικαστήριο. Από τους 19 μάρτυρες σήμερα θα καταθέσουν οι υπόλοιποι 17. Τρίτος μάρτυρας ήταν ο
Διευθυντής της φυλακής κ. Λ. Καραμπέκιος. Ο παραιτηθείς Διευθυντής υπογράμμισε μεταξύ άλλων τα
εξής:
➤ Είχε ζητήσει ο ίδιος η δίκη
για την προηγούμενη απόδραση
των δύο κρατουμένων τον Ιούνιο
του 2006 που βρίσκεται σε εξέλιξη
αυτές τις μέρες, να επισπευτεί ώστε
να μην υπάρχουν τόσοι «επώνυμοι»
κρατούμενοι στη φυλακή του κορυδαλλού.
➤ Οι δύο δραπέτες βρίσκονταν
μαζί στο χώρο της απομόνωσης της
Γ΄πτέρυγας με απόφαση του αρχιφύλακα, επειδή λόγω διαφορών και

Συνέχεια στην 12η σελ.

Μάρτιος - Απρίλιος 2009

12

ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎﬁ ÙË˜ ·ﬁ‰Ú·ÛË˜
Συνέχεια απ’ την 11η σελ.
σχέσεων με άλλους κρατούμενους δεν μπορούσαν να είναι σε άλλη πτέρυγα.
➤ Καθήκον των δύο κατηγορούμενων σωφρονιστικών υπαλλήλων δεν ήταν να επιβλέπουν τον προαυλισμό αλλά την πτέρυγα όπου
κρατούνταν οι υπόλοιποι 430 κρατούμενοι.
➤ Ο κατηγορούμενος αρχιφύλακας πρότεινε
σε καθημερινή βάση επιπλέον μέτρα ασφαλείας
στην Γ’ πτέρυγα τα οποία και υλοποιούνταν.
➤ Για το αυτοσχέδιο σουβλί δήλωσε ότι αυτό
είναι το μόνο εύκολο να το φτιάξουν οι κρατούμενοι και ανάλογα περιστατικά είναι καθημερινό
φαινόμενο στις φυλακές.
➤ Δεν γνώριζε πώς επικοινωνούσαν οι κρατούμενοι με το ελικόπτερο.
➤ Ο προαυλισμός γίνεται σε συγκεκριμένες
ώρες, βάσει κανονισμού, και απαγορεύεται μόνο
σε όσους κρατούμενους έχουν τιμωρηθεί.
➤ Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα σχέδιο αντιμετώπισης με ελικόπτερο. Μόνο τα χιαστί συρματοπλέγματα που έχουν τοποθετηθεί στα μεγάλα
προαύλια.
➤ Ο κανονισμός προβλέπει για τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε περίπτωση απόδρασης
να κτυπά τον συναγερμό και να το αναφέρει στον
ασύρματο.
➤ Είχε ζητήσει από τους εξ. Φρουρούς στις
σκοπιές αν ακούσουν κάτι να πετάει, να πυροβολήσουν για εκφοβισμό, πράγμα που έγινε.
➤ Δεν γνώριζε αν ο σκοπός που είχε βάρδια
στη συγκεκριμένη σκοπιά μπορούσε ή όχι να πυροβολήσει για εκφοβισμό στο ελικόπτερο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του σωφρονιστικού υπάλληλου που είχε οπτική επαφή με τον φρουρό τον
σημάδευαν με όπλο από το ελικόπτερο.
➤ Οι υπάλληλοι μέσα και έξω δεν έχουν καμία εκπαίδευση για να αντιμετωπίσουν παρόμοιες καταστάσεις.
Επόμενος μάρτυς ήταν ο αρχιφύλακας της
Αυλώνας, κ. Α. Α. ο οποίος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η απόδραση ήταν αναπόφευκτο γεγονός. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι ακόμη και τώρα
να πήγαινε ελικόπτερο στις φυλακές Κορ\λού θα
έπαιρνε όποιον ήθελε να αποδράσει. Έθεσε μάλιστα το ερώτημα ποιος θα πυροβολούσε έναν
αθώο εννοώντας τον πιλότο του ελικοπτέρου. Η
αξία της ανθρώπινης ζωής δεν είναι συγκρίσιμο
μέγεθος με ένα πλημμέλημα που τιμωρείται με 6
μήνες φυλάκιση. «Δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχει
υπηρεσιακή ευθύνη αλλά δεν φταίνε οι εξ. Φρουροί» ανέφερε στην κατάθεσή του. Και πρόσθεσε
«ναι υπήρχαν και άλλες επιλογές σε ό,τι αφορά
και τον αρχιφύλακα και γενικότερα το σύστημα
αλλά με βεβαιότητα σας λέω ότι δεν υπάρχει δόλος». Απευθυνόμενος στην έδρα, υπογράμμισε:
«Δώστε μας με την απόφασή σας μια οριστική λύση. Να ξέρουμε κι εμείς τι θα κάνουμε από αύριο.
Θα πυροβολούμε ή όχι. Το τι θα γίνει οφείλει να
αποφασίσει η πολιτεία. Να μας πει όταν βλέπουμε ελικόπτερο ποιες θα είναι οι επιχειρησιακές κινήσεις μας. Στις άλλες χώρες υπάρχει σχέδιο
στην Ελλάδα όμως όχι. Πρέπει να το φτιάξει το
κράτος».
Επόμενοι μάρτυρες ήταν ο συνάδελφος Φ. Α.
ο οποίος συγκλόνισε με την κατάθεσή του αναφερόμενος σε όλα όσα είχαν γίνει και τότε στην
απόδραση του Πάσσαρη αλλά και τώρα η πολιτεία δεν έχει πάρει κανένα μέτρο. Αναφέρθηκε
και σε όλα τα έγγραφα και υπομνήματα που έχει
κάνει η Π.Ο.Υ.Ε.Φ. τα οποία και κατέθεσε στο δικαστήριο. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η κατάθεση του Ν. Δ. Μετά το πέρας της κατάθεσης
των μαρτύρων το δικαστήριο διέκοψε για μισή

ώρα και μετά θα απολογούνταν οι κατηγορούμενοι. Από την ακροαματική διαδικασία μέχρι εκείνη
την στιγμή δεν προέκυψαν, όπως ισχυρίζονταν οι
συνήγοροι, πέρα από διοικητικές παραλείψεις,
κάποια ποινικά αδικήματα που να δικαιολογούν
το δόλο που τους καταλογίζει το κατηγορητήριο
για συνενοχή σε απόδραση κρατουμένου.
Πρώτος απολογήθηκε μετά τη διακοπή ο κατηγορούμενος σωφρ. Υπάλληλος Μ. Γ. ο οποίος
τόνισε ότι έπραξε το καθήκον του ενώ σημείωσε
ότι έθεσε τον εαυτό του σε κίνδυνο στην προσπάθεια του να αποτρέψει την απόδραση. Ανέφερε
επίσης ότι ο Ριτζάι και ο Παλαιοκώστας δεν έπρεπε να είναι μαζί στις φυλακές Κορυδαλλού γιατί
ήταν πολύ επικίνδυνο ενώ στράφηκε κατά της
πολιτείας λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κάποιοι
ασυνείδητοι από το Υπουργείο με αποκάλεσαν
“χέστη” όπως και τον προϊστάμενό μου. Εμείς
βάζουμε το τομάρι μας μπροστά και είμαστε
απροστάτευτοι από παντού». Ανέφερε επίσης
ότι υπεύθυνη για την απόδραση είναι η Διεύθυνση των φυλακών. Στη συνέχεια κατέθεσε ο Μ. Μ.
ο οποίος υποστήριξε ότι είναι αθώος και δεν έχει
καμία εμπλοκή στην απόδραση. Ο εξ. Φρουρός Ε.
Ν. ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσε να αποτρέψει
την απόδραση και να ανοίξει πυρ καθώς τον σημάδευαν με όπλο από το ελικόπτερο.
Ο αρχιφύλακας δήλωσε ότι είχε λάβει τα
απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει το ενδεχόμενο απόδρασης ενώ κατήγγειλε εσωτερικό πόλεμο εναντίον του από τους ανωτέρους του. Τέλος ο πιλότος υποστήριξε ότι έλεγξε το διαβατήριο της μυστηριώδης πελάτισσας με το όνομα
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΒΝΑ» όχι όμως και του άντρα που
του συστήθηκε με το όνομα «ΤΙΓΚΑΣ». Τόνισε δε,
ότι έλεγξε το σακ βουαγιάζ και δεν βρήκε κάτι το
επιλήψιμο. «Με την απειλή χειροβομβίδας και
όπλου με οδήγησαν στις φυλακές. Ο άνδρας μού
είπε “κατέβαινε και θα σου πω που θα προσγειω-

θείς, αν δε προσγειωθείς εδώ θα μείνουμε όλοι!”
Παρόλο που ο χώρος ήταν πολύ στενός κατάφερα να προσγειωθώ. Τότε η γυναίκα άνοιξε την
πόρτα και κατέβηκε ψύχραιμη κοιτώντας προς
την αυλή. Ο άνδρας με το δεξί χέρι που κρατούσε
τη χειροβομβίδα, κρατούσε και τον λαιμό μου ενώ
με το αριστερό σημάδευε το σκοπό που ήταν στη
σκοπιά σε απόσταση περίπου 25 μέτρων. Ο σκοπός υπό την απειλή του όπλου δεν προέβη σε καμία ενέργεια. Χωρίς να γνωρίζω με ποιο τρόπο,
εμφανίστηκε στο ελικόπτερο ο Ριτζάι. Ακολούθησε με μεγάλη καθυστέρηση ο Παλαιοκώστας.
Αμέσως μετά μπήκε και η γυναίκα και άρχισαν να
φωνάζουν: “φύγε γρήγορα”. Μου είπαν να ακολουθήσω την εθνική οδό προς τα διόδια Αφιδνών.
Μετά τα διόδια με καθοδήγησαν στο χώρο προσγείωσης όπου και προσγειώθηκα. Ο Παλαιοκώστας που έμεινε τελευταίος μου είπε ότι θα μου
βάλει κουκούλα κι έδωσε εντολή να σβήσω τη μηχανή».
Ακολούθησαν οι αγορεύσεις των συνηγόρων
οι οποίοι ζήτησαν την αθώωση των πελατών
τους. Έπειτα ακολούθησε η Εισαγγελέας. Μία
ενοχή και τέσσερις αθωώσεις πρότεινε προς το
αυτόφωρο τριμελές Πειραιά η Εισαγγελέας της
έδρας. Ειδικότερα η Εισαγγελέας πρότεινε την
ενοχή με ενδεχόμενο δόλο για τη συμμετοχή σε
απόδραση του κατηγορούμενου αρχιφύλακα θεωρώντας πως, αν και γνώριζε πως οι κρατούμενοι
ήταν επικίνδυνοι, δε φρόντισε να βρει τρόπο να
την αποτρέψει. Για τους δύο σωφρονιστικούς
υπαλλήλους και τον εξ. Φρουρό πρότεινε την
αθώωσή τους εκτιμώντας ότι δεν προκύπτουν
στοιχεία που να αποδεικνύουν την συμμετοχή
τους στην απόδραση. Η Εισαγγελέας ζήτησε επίσης να διερευνηθεί για τυχόν ποινικές ευθύνες
του συμβουλίου των φυλακών για την εκχώρηση
στον αρχιφύλακα της αρμοδιότητας να τοποθετεί
κρατουμένους στις πτέρυγες.
Το δικαστήριο τις πρώτες πρωινές ώρες αποφάσισε και έκανε δεκτή την πρόταση της εισαγγελέως.

