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Είµαστε η Πρωτοβουλία για τα ∆ικαιώµατα των Κρατουµένων. Μια οµάδα ανθρώπων 

(εργαζόµενοι, άνεργοι, γιατροί, δικηγόροι, δηµοσιογράφοι, κοινωνιολόγοι, φοιτητές, πρώην 

κρατούµενοι) που έχουµε ενώσει τις δυνάµεις µας λόγω της αγανάκτησης που νιώθουµε 

µε όσα συµβαίνουν µέσα στις φυλακές και τα κρατητήρια. ∆ρούµε ανεξάρτητα και 

συλλογικά ζητώντας:  

 

Για τα θέµατα υγείας  

∆ηµιουργία νέων νοσοκοµείων κρατουµένων (αντρών, γυναικών και εφήβων). Ένταξη 

τους στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Αυτή τη στιγµή το µοναδικό νοσοκοµείο ανήκει στο 

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης. ∆εν υπάρχει µέριµνα για τη νοσηλεία των γυναικών 

κρατουµένων ούτε για τους ανήλικους. Στελέχωση των φυλακών, ιδιαίτερα των 

αποµακρυσµένων από τις πόλεις, µε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Στις 

περισσότερες φυλακές δεν υπάρχει γιατρός και νοσηλευτές. Ζητάµε την ελεύθερη 

πρόσβαση των κρατουµένων στα δηµόσια νοσοκοµεία.  

Να σταµατήσουν οι απελάσεις κρατουµένων ασθενών µε AIDS, στις περιπτώσεις που 

στις χώρες καταγωγής τους δεν υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης ιατροφαρµακευτικής 

φροντίδας. Να σταµατήσει ο εγκλεισµός ασθενών µε φυµατίωση. ∆ηµιουργία νέας 

κατάλληλης µονάδας. Να αποφυλακίζονται αυτοµάτως όσοι και όσες πάσχουν από 

ανίατες ασθένειες. Πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν µέσα στη φυλακή.  

∆ωρεάν παροχή σε όλους τους κρατούµενους των ειδών προσωπικής υγιεινής.  

 

Για τα ζητήµατα παιδείας  

Επέκταση των προγραµµάτων εκπαίδευσης σε όλες τις φυλακές. ∆ηµιουργία σχολείων 

δεύτερης ευκαιρίας, τεχνικών σχολών και λυκείων. ∆υνατότητα παρακολούθησης 

µαθηµάτων σε πανεπιστηµιακές σχολές µε καθεστώς ηµιελεύθερης διαβίωσης. 

Απαγόρευση των µεταγωγών κρατουµένων, που φοιτούν σε σχολικές µονάδες εντός των 

φυλακών. Συµµετοχή στις σχολικές µονάδες όσων πράγµατι το επιθυµούν, ανεξάρτητα 

πειθαρχικών ποινών και «διαγωγής» µέσα στη φυλακή. Σήµερα, τη δυνατότητα αυτή δεν 

την έχουν οι χρήστες απαγορευµένων ουσιών.  
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Για τα δικαιώµατα των κρατουµένων  

Να εφαρµόζεται ο νόµος για τα δικαιώµατα και να δίνονται τα δικαιώµατα σε όλους τους 

κρατούµενους ανεξαρτήτως ποινής. Ίση αντιµετώπιση όλων των κρατουµένων. Να 

σταµατήσουν οι διακρίσεις, οι αυθαιρεσίες, οι παράνοµες περικοπές αδειών (να παίρνουν 

άδειες και οι κρατούµενοι πρόσφυγες –µετανάστες) και τα εκδικητικά πειθαρχικά. 

Ελεύθερη διακίνηση ιδεών, εφηµερίδων και έντυπου υλικού χωρίς εξαιρέσεις. Το «ΚΕΛΙ» 

(εφηµερίδα της Πρωτοβουλίας για τα ∆ικαιώµατα των Κρατουµένων) ελεύθερο στα κελιά. 

 

Για τους χρήστες απαγορευµένων ουσιών  

Αποποινικοποίηση της χρήσης. Επέκταση των προγραµµάτων απεξάρτησης σε όλο το 

φάσµα των σωφρονιστικών καταστηµάτων. Συµµετοχή των κρατουµένων χωρίς καµία 

διάκριση. Να ισχύει ό,τι και για όλες τις υπόλοιπες των ποινών, όπου οι κρατούµενοι 

εκτίουν τα 3/5 της ποινής τους. Σήµερα για υποθέσεις που αφορούν ουσίες οφείλουν να 

εκτίσουν τα 4/5. Απαγόρευση των µεταγωγών για όσους και όσες παρακολουθούν και 

συµµετέχουν σε προγράµµατα απεξάρτησης.  

 

Άδειες, πειθαρχικά, µεταγωγές 

Να γίνεται χρήση του ευεργετικού µέτρου των αδειών. Παρά τις παραγράφους του 

σωφρονιστικού κώδικα το µέτρο δεν τηρείται, πολλώ δε µάλλον σε µετανάστες ή 

πρόσφυγες που θεωρείται ότι δεν µπορούν να δηλώσουν µόνιµη κατοικία ή έχουν 

δικαστική απέλαση. Σύµφωνα µε έρευνα στις φυλακές Κορυδαλλού µόνο το 6,1% των 

κρατουµένων έχει πάρει άδεια. Να σταµτήσει ο εκβιασµός των πειθαρχικών που 

µετατρέπει τον κρατούµενο σε όµηρο και του στερεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα τα 

ευεργετήµατα του νόµου. Αυστηρή τήρηση των διατάξεων για τα ευεργετήµατα, υπέρ του 

κρατουµένου. Να µην εφαρµόζονται τα άρθρα 68 (για πειθαρχικά παραπτώµατα), 69 (για 

πειθαρχικές ποινές), 70 (για σύνθεση πειθαρχικών οργάνων) και 71 (για πειθαρχική 

διαδικασία σε περίπτωση εξεγέρσεων). Να µην προφασίζονται λόγου για την αναστολή 

νόµιµων αδειών. Να αναγνωριστούν τα οδοιπορικά. Αξιοπρεπής µεταφορά των 

κρατουµένων κατά τη διάρκεια των µεταγωγών τους. Να σταµατήσει να µεταφέρονται 

πισθάγκωνα που έχει πολλές φορές ως αποτέλεσµα τον τραυµατισµό τους εντός της 

κλούβας. Να αντικατασταθούν οι υπάρχουσες κλούβες.  

 

Βασανιστήρια  

Να καταργηθούν τα πειθαρχικά και η αποµόνωση καθώς και οι καθηµερινές προσβολές 

της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των κρατουµένων. Να καταργηθεί ο πρωκτικός για τους 

άντρες και κολπικός για τις γυναίκες έλεγχος για τη µεταφορά απαγορευµένων ουσιών. 

Αυτός ο έλεγχος προσβάλλει την προσωπικότητα και αξιοπρέπεια του ατόµου και ο µόνος 

λόγος που υπάρχει είναι για την επιβολή εξουσίας. Να καταργηθούν οι ειδικές συνθήκες 

κράτησης των πολιτικών κρατουµένων. Να διερευνώνται συστηµατικά καταγγελίες 

κρατουµένων για βασανιστήρια και να τιµωρούνται οι υπεύθυνοι σωφρονιστικοί 

υπάλληλοι. Υπενθυµίζουµε ότι ούτε στην περίπτωση των τεσσάρων ανθρώπων που 

κάηκαν στο κελί 80 του Κορυδαλλού δεν τιµωρήθηκε κανείς από τους υπεύθυνους.  
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Υπερπληθυσµός  

Ο υπερπληθυσµός αποτελεί το µεγαλύτερο, ίσως πρόβληµα για τους κρατούµενους. Η 

λύση όπως έχει φανεί δεν είναι η δηµιουργία νέων κλειστών φυλακών αλλά η 

αποσυµφόρηση των φυλακών, µέσω της µείωσης των ποινών, αποφυλάκισης όσων 

κρατούνται για ελαφριά αδικήµατα, δηµιουργίας κέντρων απεξάρτησης για τους 

τοξικοεξαρτηµένους, (άρα και αποποινικοποίηση της χρήσης) κατάργηση της έκτισης 

προκαταβολικής ποινής για υπόδικους, (τεκµήριο της αθωότητας) εκτός εξαιρετικών 

περιπτώσεων. Επίσης επέκταση των αγροτικών φυλακών.  

 

Ανήλικοι  

Κατάργηση των φυλακών ανηλίκων. Εκατοντάδες παιδιά βρίσκονται έγκλειστα σε 

φυλακές. Η θλιβερή σωφρονιστική πραγµατικότητα των ανήλικων παραβατών κάνει 

επιτακτικό το αίτηµα της  αλλαγής του τρόπου αντιµετώπισής των. Η κατάργηση του 

εγκλεισµού ανηλίκων θα συµβάλει στη διαχείριση ενός κοινωνικού προβλήµατος µε όρους 

κοινωνικούς και πολιτικούς. Οι ανήλικοι χρειάζονται ένα ανοικτό περιβάλλον ουσιαστικής 

κοινωνικής εκπαίδευσης. Η κοινωνικοποίηση δεν µπορεί να συντελεσθεί στο εσωτερικό της 

παραβατικής υποκουλτούρας. Για τους ανήλικους η ελπίδα είναι ακόµη ισχυρή και 

ζωντανή. Η κοινωνική ευθύνη, η αυτοεκτίµηση, ο αλληλοσεβασµός είναι δυνατόν να 

ανακτηθούν. Αρκεί να επικρατήσει «η λογική της διαπαιδαγώγησης όχι µέσω της ποινής 

αλλά της διαπαιδαγώγησης αντί της ποινής». Πέντε χρόνια µετά την αναµόρφωση του 

ελληνικού θεσµικού πλαισίου για την αντιµετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων 

(Ν. 3189/2003) η κατάσταση δεν έχει µεταβληθεί ουσιαστικά. Η δηµιουργία εναλλακτικών 

θεσµών ισότιµης και δηµιουργικής ένταξης των παιδιών και των εφήβων στο κοινωνικό 

σύνολο είναι η απάντηση στον εγκλεισµό. Για την εφαρµογή εναλλακτικών µέτρων 

χρειάζεται οργάνωση,  εξειδικευµένοι φορείς, εκπαιδευµένο στελεχικό δυναµικό, 

υποδοµές, τεχνογνωσία, πόροι και κυρίως τόλµη. Γιατί η κατάργηση του εγκλεισµού των 

ανηλίκων αποτελεί ένα πρώτο θεσµικό βήµα για την επανεκπαίδευση και την 

διαπαιδαγώγηση της  ίδιας της κοινωνίας ως προς τους τρόπους προσέγγισης και επίλυσης 

προβληµάτων που η ίδια έχει προκαλέσει λόγω της υποκρισίας , της αδιαφορίας, της 

ανικανότητας, της αναλγησίας και της πολιτικής της κοινωνικής εγκατάλειψης. Οι 

φυλακές ανηλίκων είναι αποτέλεσµα µιας κοινωνικά άδικης πολιτικής που δηµιουργεί 

τους όρους και τις προϋποθέσεις για την «παραβατικότητα».  

 

Νέες φυλακές  

Καµία φυλακή έξω από τον ιστό της πόλης. Το χτίσιµο όποιων νέων φυλακών δεν πρέπει 

να γίνεται έξω από τα όρια της πόλης όπως για παράδειγµα το Μαλανδρίνο, γιατί έτσι 

αποµονώνονται οι κρατούµενοι από το κοινωνικό σύνολο και η επανένταξή τους µετά την 

αποφυλάκισή τους είναι σχεδόν αδύνατη. Επίσης είναι δύσκολο να γίνουν επισκεπτήρια σε 

τόσο αποµακρυσµένες περιοχές, όπως και ο απαραίτητος κοινωνικός έλεγχος για τη 

λειτουργία της φυλακής.  

 

Επισκεπτήρια 
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Επέκταση των επισκεπτηρίων. Ελεύθερη συνάντηση των συγγενών και των φίλων των 

κρατουµένων χωρίς διαχωριστικό τζάµι. ∆υνατότητα ερωτικής συνεύρεσης των 

κρατουµένων µε τους ερωτικούς τους συντρόφους.  

 

Κελιά  

Χρειάζεται νέα διαµόρφωση ο χώρος διαµονής των κρατουµένων. Τουαλέτα µε ξεχωριστή 

πόρτα. Όχι παραπάνω από δυο άτοµα σε κάθε κελί. Στοιχειώδης επίπλωση που να 

εξασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση των κρατουµένων. Σε πολλές περιπτώσεις οι 

κρατούµενοι κοιµούνται στο πάτωµα ενώ δεν υπάρχει τραπέζι να φάνε.  

 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Πάνος Λάµπρου (6944361139), Ιωάννα ∆ρόσου (6396514299) 


