8ο σνέδριο ΠΑΣΡΑ
ΦΤΛΑΚΖ: Μέζνδνο πνπ δελ ππήξμε πνηέ πξώηε επηινγή, γηα θακηά από ηηο αξραίεο νξγαλσκέλεο
πνιηηείεο.
Αληίζεηα, αμηνπνηήζεθε ζην Βπδάληην, εμέθξαζε ηνλ Μεζαίσλα θαη θαληάδεη ζήκεξα ζαλ άιινζη
ζηελ παζίδειε αδπλακία ηεο πνιηηείαο, λα εθαξκόζεη έλα αλζξώπηλν θαη δίθαην θνηλσληθό
ζύζηεκα, απαξρή, γηα κηα πγηή θνηλσλία, πνπ ζα κεηώλεη αληί λα απμάλεη ηελ εγθιεκαηηθόηεηα.
Να πηζηέςνπκε όηη ε θπιαθή ήηαλ κηα δύζθνιε εθεύξεζε θαη ινγηθά θαζπζηέξεζε λα
αλαθαιπθζεί;
Να ππνζέζνπκε όηη ιανί θαη πνιηηηζκνί, πνπ νη πξάμεηο ηνπο θαληάδνπλ αθόκα θαη ζήκεξα ζαλ
αλεμαθξίβσηα κπζηήξηα, ήηαλ αθειείο;
Ζ λα δερηνύκε ην πηζαλόηεξν, όηη ζεσξνύζαλ ηελ ειεπζεξία ην ίδην ζεκαληηθή κε ηελ δσή; θάηη
πνπ ήμεξαλ όρη κόλν λα ην απαηηνύλ, αιιά θαη λα ην απνδίδνπλ.
Αιήζεηα, αλ ζήκεξα ε πνιηηεία πινπνηνύζε κηα πνιηηηθή πξαθηηθή, ζηεξηδόκελε ζ' απηή ηελ αξρή
αιιεινζεβαζκνύ θαη ηαπηόρξνλα έπεηζε όηη απηή είλαη ν αζθαιέζηεξνο ζεκαηνθύιαθάο ηεο,
άξαγε ζα ηελ απαζρνινύζαλ δεηήκαηα όπσο, ε αύμεζε ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο θαη ην πνπ ζα βξεη
ρξήκαηα λα θηίζεη λέεο θπιαθέο; Ζ ζα ζθεπηόηαλ πνηεο από ηηο θπιαθέο ζα δηαηεξνύζε σο
πνιηηηζηηθά ζηνηρεία πεξαζκέλσλ επνρώλ θαη αληηιήςεσλ;
Γελ έρσ δηάζεζε γηα ζεσξεηηθέο ππεξβάζεηο. Γηα ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, ε θαηάξγεζε ησλ
θπιαθώλ, αθνύγεηαη, ζαλ ςεπηνπξννδεπηηζκόο. (Δίλαη κηα νπηνπηθή αληηπαξαβνιή ζηελ νπηνπία
ηεο θπιαθήο).
Αλ ε πξόνδνο εμαξηάηαη από θαηαξγήζεηο, αο γίλεη αξρή από αιινύ, αο θαηαξγεζνύλ:
-ε αζηάζεηα ζηνπο όξνπο δηαβίσζεο,
-ε αλεξγία,
-νη θνηλσληθέο κεηαξξπζκίζεηο, πνπ ζπγθξνύνληαη κε ηηο πνιηηηζηηθέο αμίεο,
-ε ραιάξσζε ηνπ θνηλσληθνύ ειέγρνπ θαη νη παξεκβάζεηο έμσ από θάζε ζύζηεκα αμηώλ,
δηόηη όια απηά επζύλνληαη γηα ηελ ηξαγηθόηεηα ηεο επνρήο καο.
Σξαγηθόηεηα, πνπ ηξνκάδεη, γηαηί ε δηαρεηξηζηηθνί πξνζαλαηνιηζκνί ηεο πνιηηείαο, ζπλέβαιαλ, ζπλ
ηνηο άιινηο, λα επδνθηκήζνπλ ην άθξηην ζπκθέξνλ, ν θαηαλαισηηζκόο, ν εληππσζηαζκόο θαη ν
παξαζηηηθόο θαη παξάλνκνο νηθνλνκηθόο πινπηηζκόο. ηνηρεία, πνπ δελ νδεγνύλ απιά ζε έμαξζε
ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο, αιιά ζε εμαλδξαπνδηζκό ηνπ αλζξσπίλνπ γέλνπο. Κάηη πνπ δελ ππάξρεη
θακηά πεξίπησζε λα απνηξαπεί, αλ ζ' όια απηά, ε κόλε αληίζεηε πξόηαζε είλαη λα θηίζνπκε θη'
άιιεο θπιαθέο.
Ο έιεγρνο θαη ή κείσζε ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο, ε εμπγίαλζε ηεο θνηλσλίαο θαη ε βειηίσζε ηνπ
σθξνληζηηθνύ πζηήκαηνο, θηλδπλεύνπλ από ην λενπαξαινγηζκό, όηη: ε ειεπζεξία ε δηθηά κνπ,
εμαξηάηαη από ηελ ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ άιινπ, (ζθέςε ύπνπηε θαη επηθίλδπλε). Σξνκάδσ
θαη πξέπεη λα καο ηξνκάδεη όινπο. Ζ νινθιήξσζή απηήο ηεο ηδέαο, νδεγεί ζε κηα ΟΡΓΟΤΔΛΗΚΖ
θνηλσλία, ηελ θνηλσλία ηνπ "κεγάινπ αδειθνύ".
Σν παξήγνξν ζ' όια απηά, είλαη όηη ηειηθά ε πνιηηεία αληρλεύνληαο ηηο επζύλεο ηεο, αλαγθάδεηαη
λα παξεκβαίλεη δηνξζσηηθά, ζηα θαηά θαηξνύο .. θάλνληάο ηα όρη αλζξώπηλα -δελ γίλνληαη πνηέαπιά ππνθεξηά.
Έηζη πεξλάκε δηαδνρηθά, από ην ΠΔΝΤΛΒΑΝΗΚΟ Ζ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ, ζην
ΜΗΚΣΟ Ζ ΟΡΒΟΤΝΗΟ, θαηαιήγνληαο ζην ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΟ, έηζη όπσο, εκθαλίζηεθε κε ηηο
αξρέο Κξόθηνλ θαη Μαθόλνθη θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηηο επνρηαθέο παξεκβάζεηο πνπ απαηηνύζαλ

νη αλάγθεο ησλ θαηξώλ. Ωζηόζν θαη ζ' απηέο ηηο παξεκβάζεηο ε πνιηηηθή αλάγθε θαη ζθνπηκόηεηα
είλαη πξώηε επηινγή. Γη απηό βιέπνπκε ζηελ Ακεξηθή κε ηελ αύμεζε ηεο βηνκεραλίαο θαη ηνλ
ηαπηόρξνλν πεξηνξηζκό ηνπ δνπιεκπνξίνπ, ή αλάγθε εμεύξεζεο εξγαηηθνύ δπλακηθνύ θαη ν
θαηακεξηζκόο εξγαζίαο επηβάιινπλ ην ΜΗΚΣΟ Ζ ΟΡΒΟΤΝΗΟ .. (εηζάγεη ηελ εξγαζία).
Οη αλάγθεο ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο θαη άιιεο θαηαζθεπέο δελ αθήλνπλ πεξηζώξηα.
Αληίζεηα, ηελ ίδηα επνρή ζηελ Δπξώπε, πνύ θξαηείηαη από απζηεξή Θξεζθεπηηθή θαη εζηθή
αηκόζθαηξα, επηιέγεηαη ην ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ. Δίλαη ή επνρή, πνπ ή θπιαθή θαη ν
ηξόπνο θπιάθηζεο είλαη κέζα παξαδεηγκαηηζκνύ θαη ην πλεύκα αληίπαινο.
Σν δηθό καο, ζεκεξηλό .. ρσξίο λα είλαη από ηα ρεηξόηεξα ηηο Δπξώπεο - αληηζέησο κάιηζηα έρεη ζαλ αληηπάινπο ην ύληαγκα, ηνλ Πνηληθό Κώδηθα θαη ην Γηθαζηήξην-Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ.
Γηα λα γίλσ πην ζαθήο, όηαλ ιέσ .. δελ αλαθέξνκαη ζηελ ππάξρνπζα Ννκνζεζία, αιιά ζηελ
εθαξκνγή θαη ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Μαθάξη ππεύζπλνη, γη’ απηόλ ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο, λα είκαζηε εκείο, νη σθ. Τπάιιεινη. Σόηε
ζα ήηαλ παλεύθνιν λα δηνξζσζεί. Όκσο ή δηθή καο επζύλε, πνπ ζαθώο κπνξεί λα ππάξμεη
πνηθηινηξόπσο, είλαη ειάρηζηε θαη πεξηζζόηεξν επηθεληξώλεηαη ζηελ παζεηηθή απνδνρή απηνύ
ηνπ πζηήκαηνο.
ήκεξα, ζηηο ειιεληθέο θπιαθέο δελ θξαηνύληαη θαη δελ θηινμελνύληαη -όπσο ζα έπξεπεάλζξσπνη, δπζηπρώο ζηνηβάδνληαη θαη ζηαπιίδνληαη, κε όιε ηελ ζεκαζία ησλ ιέμεσλ. Έηζη, ε
θπιάθηζε δελ είλαη ή κόλε πνηλή θαη ηηκσξία. Ο ηξόπνο έθηηζεο ηεο πνηλήο, γίλεηαη κία
επηπξόζζεηε ηηκσξία, πνπ θαλέλαο δελ δηθαηνύηαη λα επηβάιεη.
Σν ύληαγκα δελ μερσξίδεη ηνπο Έιιελεο ζε θξαηνύκελνπο θαη Πνιίηεο. Αμηώλεη γηα όινπο,
ζεβαζκό ηεο αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη ηεο πξνζσπηθήο Εσήο. Πξνβιέπεη αθόκε δηθαίσκα
ζηελ εθπαίδεπζε, εξγαζία, ακνηβή, πγεία θαη πεξίζαιςε. Δίπα πγεία θαη Θπκήζεθα ηελ
πεξίπησζε ηνπ άηπρνπ ΑΛΔΞΗΟΤ, πνύ ην εγθεθαιηθό ηνπ επεηζόδην αληηκεησπίζηεθε κε "πιύζε
ζηνκάρνπ". Λέλε όηη, ν ζθνπόο ηεο θπιαθήο είλαη λα πξνζηαηεύεη ηελ θνηλσλία από παξαβαηηθά
άηνκα. Οη θξαηνύκελνη όκσο πώο πξνζηαηεύνληαη; Γηαηί πνιύ από απηνύο ζηηο θύιαθεο από ζύηεο
γίλνληαη ζύκαηα.
Ζ αζθπθηηθή θαη ζπλνζπιεπκαηηθή ζπγθαηνίθεζε ππνδίθσλ θαη θαηαδίθσλ κε θαηεγνξίεο γηα όηη
κπνξεί λα θαληαζηεί θαλείο, είλαη πνιύ επηθίλδπλε (απεηιέο, μπινδαξκνί, βηαζκνί θαη εθβηαζκνί)
θαη ειαρηζηνπνηνύλ ηελ όπνηα δπλαηόηεηα αλακόξθσζεο.
Αθόκα, νη όρη απόιπηα δηθαηνινγεκέλεο πνηλέο, ε δηθαζηηθή πιάλε, νη καθξνρξόληεο θαη αλέιπηδεο
πνηλέο θαζώο θαη ε έιιεηςε απαζρόιεζεο δεκηνπξγνύλ ζαθώο κηα αλαζηαιηηθή πξαγκαηηθόηεηα.
Οη ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ν βαζκόο παξνρήο ππεξεζηώλ, ν δηαρσξηζκόο θξαηνπκέλσλ, ε
δπλαηόηεηα απαζρόιεζεο θαη ε πνηληθή κεηαρείξηζε είλαη βαζηθόηαηνη παξάγνληεο πνπ δελ
θαζνξίδνπλ κόλν ηνλ ραξαθηήξα θαη ηελ βησζηκόηεηα θάζε . πζηήκαηνο, αιιά θαη ην πνζνζηό
επαλέληαμεο ησλ θξαηνπκέλσλ. Καη ζ' απηή ηελ ινγηθή πξέπεη λα επαλαδηαηππσζνύλ. Γηαηί κεηά
ηελ απνκπζνπνίεζε ηνπ σθξνληζκνύ θαη ηεο Αλακόξθσζεο, ζαλ δηαδηθαζία επηβνιήο, ε
ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο πεξηνξίδεηαη ζηελ ζηήξημε γηα επαλέληαμε.
ήκεξα νη θξαηνύκελνη πνπ απνθπιαθίδνληαη παξαδίδνληαη ζηελ θνηλσλία ζηηγκαηηζκέλνη θαη
νηθνλνκηθά εμαληιεκέλνη, έηζη νη πη9αλνηεηεο λα μαλακπνύλ θπιαθή είλαη κεγάιεο.
Ζ εηαηξία πξνζηαζίαο απνθπιαθηδνκέλσλ, πνπ ζα κπνξνύζε λα ήηαλ κηα ιύζε, εθηόο απ' ην
γεγνλόο, όηη πνηέ δελ ιεηηνύξγεζε ηθαλνπνηεηηθά, ηώξα δηαιύζεθε.
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Οη ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο είλαη πεηξακαηηζκνί πνπ δελ θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο. Τπάξρνπλ γηα λα
δείρλνπλ ηελ ληξνπή ηεο Πνιηηείαο γηα ηελ απνπζία θαη αδηαθνξία ηεο. Δπεηδή δελ ππάξρεη
Ννκνζεηηθό θελό, ή ιύζε είλαη κία: Να ζηακαηήζεη ή Πνιηηεία λα βιέπεη ηηο Φπιαθέο ζαλ
αληηπαξαγσγηθή νηθνλνκηθή επέλδπζε. Δηδάιισο ηα πξνβιήκαηα, αληί λα ιύλνληαη, ζα
πνιιαπιαζηάδνληαη.
αλ άκεζε αλάγθε, γηα ηελ βειηίσζε ηνπ σθ. πζηήκαηνο, ζήκεξα επηβάιιεηαη:
- ε απνζπκθόξεζε ησλ Φπιαθώλ,
- ε βειηίσζε ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ,
- ε αύμεζε ησλ νηθνλνκηθώλ παξνρώλ θαη
- ε άξζε ηεο αλαζηνιήο όισλ ησλ πξννδεπηηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ . Κώδηθα.
Πέξαλ απηώλ, ζα κπνξνύζε ν θαζέλαο από καο λα πξνζζέζεη θαη ηελ δηθή ηνπ γλώκε. Γειαδή:
1) Να θύγνπλ νη απνδεδεηγκέλα ηνμηθνκαλείο θξαηνύκελνη από ηηο Φπιαθέο. Γελ είλαη ε Φπιαθή
ρώξνο γη’ απηνύο. Ο 1729 -όηαλ επηηέινπο εθαξκνζηεί- πξέπεη λα επεθηαζεί ζηελ θαηεύζπλζε ηεο
ιεηηνπξγίαο Κξαηηθώλ Κνηλνηήησλ, όπσο ε ΗΘΑΚΖ, ΣΡΟΦΖ θαη άιιεο.
2) Να εθαξκνζηεί ε δηαδηθαζία ηεο ηκεκαηηθήο έθηηζεο ηεο Πνηλήο.
3) Να βξεη απνδνρή ν ζεζκόο ησλ επηκειεηώλ, πνπ πξνβιέπεη ηελ επηβιεπόκελε αλαζηνιή ηεο
Πνηλήο.
4) Να παξαρσξεζεί ή αξκνδηόηεηα ηεο ππ’ όξνπο απόιπζεο ζην πκβνύιην ηεο Φπιαθήο θαη ζηνλ
Γηθαζηή εθηέιεζεο Πνηλώλ. Έηζη εμαζθαιίδεηαη θαιύηεξα ή επζπθξηζία θαη πεξηνξίδνληαη ε
απεηζαξρία θαη νη ηξηβέο ζηε Φπιαθή.
Γηα λα γίλεη απηό βέβαηα, πξέπεη -πξώηα θαη θύξηα- λα αλαβαζκηζηεί θαη λα ζηειερσζεί
επηζηεκνληθά ε σθξνληζηηθή Τπεξεζία.
5) Να εηζαρζεί λέα δηαδηθαζία θξάηεζεο κε ηνλ όξν ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΥΩΡΗΟ. Μηα δηαδηθαζία
πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηηο εκηειεύζεξεο ζπλζήθεο θξάηεζεο κε κεξηθή απηνδηάζεζε θαη πιήξε
απηνδηαρείξηζε παξαγσγηθώλ -θαη' αξρήλ- ηκεκάησλ ησλ Αγξνηηθώλ Φπιαθώλ θαη ζπγθξόηεζε
-ζηε ζπλέρεηα- εξγαζηεξηαθώλ θαη βηνηερληθώλ κνλάδσλ. Μηα εξγαζία εληαγκέλε ζην Α.Δ.Π. πνπ
ζα εμαζθαιίδεη πνζνζηό ακνηβήο ζηνπο κέηνρνπο θξαηνπκέλνπο.
Έηζη ν θξαηνύκελνο δηαηεξεί ηελ αίζζεζε παξαγσγηθνύ θαη θνηλσληθνύ αηόκνπ, απνδεζκεύεηαη
από ηνλ παξαζηηηθό ηξόπν δσήο θαη ηαπηόρξνλα κε ηελ ακνηβή κπνξεί λα ζπληεξήζεη ν ίδηνο σο
έλα βαζκό ηελ νηθνγέλεηα ηνπ θαη λα εμαζθαιίζεη ηα πξνζσπηθά ηνπ έμνδα, ηελ αζθάιηζε ηνπ θαη
γεληθόηεξα κηα θάπνηα ππνδνκή γηα ηελ απνθπιάθηζε ηνπ.
Γελ ζέισ λα θιείζσ ηελ εηζήγεζή κνπ κε πξνηάζεηο πνπ δελ έρνπλ ίζσο θακία αμία ε δελ
πξόθεηηαη πνηέ λα εηζαθνπζηνύλ.
Γη’ απηό ζα θιείζσ κε κηα επρή: ΛΗΓΟΣΔΡΟΗ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΟΗ – ΚΑΛΤΣΔΡΔ ΦΤΛΑΚΔ.
Δπραξηζηώ.
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