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Περίληψη 

 

 

 Η παρούσα έρευνα μελέτησε το πολύπλευρο «κόστος» της ποινής εγκλεισμού σε 

σωφρονιστικό κατάστημα, στις οικογένειες των κρατουμένων και στα ίδια τα άτομα 

(κρατούμενοι και αποφυλακισθέντες). Η σκοπιμότητα της μελέτης επικεντρώνεται στην 

διερεύνηση των προβλημάτων-συνεπειών που επιφέρει ο εγκλεισμός στα άτομα εντός και 

εκτός φυλακής, σε επίπεδο Προσωπικό, Κοινωνικό, Ψυχολογικό, Οικονομικό και 

Οικογενειακό, καταγράφοντας τις εμπειρίες των κρατουμένων, των αποφυλακισθέντων, 

καθώς και του οικογενειακού περιβάλλοντος ατόμων που έχουν βιώσει φυλάκιση. 

 

Η έρευνα διεξήχθη, κατόπιν σχετικών αδειών, στα Σωφρονιστικά Καταστήματα: 

Διαβατών - Θεσσαλονίκης, Χαλκίδας, Ναυπλίου και Ιωαννίνων. Επιπλέον στην Πύλη 

Ελευθερίας και στο ΚΕΘΕΑ Προμηθέας κατά το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 2018 - 

Ιουνίου 2019 και εντάσσεται στις πρωτογενείς μελέτες εμπειρικής διερεύνησης. 

Υιοθετήθηκε μια ποιοτική προσέγγιση και εις βάθος μελέτη του θέματος, μέσω προσωπικών 

ημι-δομημένων συνεντεύξεων (δια ζώσης) σε κρατούμενους, αποφυλακισθέντες και σε 

μέλη οικογενειών. 

 

Ο κύριος όγκος των δεδομένων προκύπτει από εκατόν δεκαοκτώ (118) συνεντεύξεις 

και ως μέθοδος ανάλυσης των ποιοτικών δεδομένων επιλέχθηκε η Θεματική Ανάλυση. Από 

την ανάλυση του υλικού δημιουργήθηκαν κωδικοί, από τους οποίους δομηθήκαν οι προς 

διερεύνηση Θεματικές, τόσο για τα άτομα που βίωσαν την εμπειρία του εγκλεισμού, όσο 

και για την ίδια την οικογένεια. Συγκεκριμένα, από την Θεματική Ανάλυση των ιδίων των 

ατόμων (κρατούμενοι-αποφυλακισθέντες) προέκυψαν πέντε (5) Θεματικές: «Εμπειρία του 

εγκλεισμού», «Εμπειρίες εντός-εκτός φυλακής», «Σχέσεις με την οικογένεια», «Φορείς», 

«Προτάσεις, Φόβοι-Προσδοκίες», ενώ ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, και για την  

Θεματική Ανάλυση των μελών των οικογενειών, προέκυψαν οι εξής τέσσερις (4) 

Θεματικές: «Εμπειρία του εγκλεισμού», «Εμπειρίες εντός-εκτός φυλακής», «Φορείς», 

«Προτάσεις, Προσδοκίες-Φόβοι». 

 

Τα ευρήματα της έρευνας στο σύνολο τους, επιβεβαιώνουν την ερευνητική και 

θεωρητική προσέγγιση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, η οποία υποστηρίζει πως η 

φυλάκιση αποτελεί ένα επώδυνο μέτρο, το οποίο επηρεάζει σοβαρά και προκαλεί 
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δυσάρεστες επιπτώσεις, όχι μόνο στο ίδιο το άτομο που στερείται το πιο σημαντικό αγαθό, 

την ελευθερία του, αλλά και στα μέλη της οικογένειάς του, καθώς ο κρατούμενος είναι 

μέρος/μέλος ενός ευρύτερου κοινωνικού δικτύου, του δικτύου της οικογένειας.  

 

Καταλήγοντας, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, εντόπισαν και ανέδειξαν 

την υπάρχουσα κατάσταση, καθώς και συγκεκριμένες ανάγκες σε ζητήματα Εγκληματο-

προληπτικού χαρακτήρα, όπως μεταξύ άλλων: θέματα υποτροπής κρατουμένων, κρούσματα 

βίας μέσα στη φυλακή και εξάρτηση από ουσίες. Επιπρόσθετα, συγκεκριμένες θεραπευτικές 

προσεγγίσεις όπως η συμβουλευτική και τα προγράμματα απεξάρτησης-επανένταξης 

θεωρήθηκαν χρήσιμες πτυχές και διερευνήθηκαν, καθώς με τον τρόπο αυτό παρέχεται μια 

πληρέστερη εικόνα όσον αφορά τους παράγοντες που μπορεί να ενισχύσουν τους 

οικογενειακούς δεσμούς (προγράμματα συμβουλευτικής), ή να απομακρύνουν τα μέλη μιας 

οικογένειας (χρήση ουσιών). Τέλος, παρατίθενται ιδιαίτερα σημαντικοί τομείς για την 

ανάπτυξη πολιτικής και πιθανών βέλτιστων πρακτικών που αφορούν τις οικογένειες, τους 

κρατούμενους και τους αποφυλακισθέντες. 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Κοινωνικό «κόστος» εγκλεισμού, Κρατούμενοι, Αποφυλακισθέντες, 

Συνέπειες στην Οικογένεια, Υποτροπή, Επανένταξη, Θεραπευτικά προγράμματα, Θεματική 

ανάλυση. 
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Abstract 

 

 

The present research examined the multifaceted impact of incarceration on inmates, 

released prisoners and their families. The purpose of this research focuses on the 

investigation of the problems and consequences caused by imprisonment to detainees as well 

as the family network of incarcerated individuals, at a Personal, Social, Psychological, 

Economic and Family level.  

 

The research was conducted by gaining access to the following Penitentiaries: 

Diavaton- Thessalonikis, Chalkida, Nafplio, and Ioannina. In addition, access was granted 

to the Gate of Freedom (NGO) and KETHEA Prometheus during the period December 2018 

- June 2019. It is the first empirical research of its kind in this area. A qualitative approach 

and in-depth analysis of the subject matter was adopted, through personal semi-structured 

interviews with inmates, released prisoners and family members. 

 

The data resulted from 118 interviews. Thematic Analysis was selected, as the 

appropriate method of analyzing such a qualitative data. From the analysis of the transcribed 

text material, appropriate codes were created, which in turn produced the following Themes, 

for both the incarcerated population and the inmates’ families. Specifically, from the 

Thematic Analysis of the incarcerated individuals (inmates-released prisoners) five (5) 

Themes emerged: «Experience of incarceration», «Experiences in and out of prison», 

«Relationships with the family», «Relevant Organizations», «Propositions-Expectations and 

Fears». Following the same procedure, for the families, four (4) Themes were identified: 

«Experience of incarceration», «Experiences in and out of prison», «Relevant 

Organizations», «Propositions, Expectations and Fears». 

 

In general, the research findings are in accordance with recent relevant literature, 

which argues that imprisonment is indeed a painful rehabilitation measure, seriously 

affecting and causing negative experiences, to not only the person who is deprived of the 

most important asset, his/her liberty, but also to his/her family members. One must not forget 

that inmates are part / members of a wider social network, their family network. 

 



vi 

 

In conclusion, the results of the present research, identified and highlighted the 

current situation, as well as specific needs in terms of crime prevention measures related  to 

prison population, such as: Re-offending,  violence in prison and substance abuse. In 

addition, specific therapeutic approaches such as counseling and rehabilitation-reintegration 

programs have been explored, as they could directly influence the factors which may 

strengthen family ties. Finally, important areas for policy development are identified and 

discussed as well as possible best practices for families, inmates and released prisoners. 

 

 

Keywords: Social impact of incarceration, Prisoners, Released, Effects of imprisonment in 

the Family, Relapse, Reintegration, Therapeutic programs, Thematic analysis. 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

 

 

«Η φυλακή είναι ένας ατελείωτος Γολγοθάς» 

 (Σ6, ισόβια, υπότροπος, K.K.II) 

 

1.0 Εισαγωγικά 

 

Η απόκλιση των ατόμων από τα κοινωνικά αποδεκτά πρότυπα και ειδικότερα 

το έγκλημα, υφίσταται σε όλες τις κοινωνίες, από τα πανάρχαια κιόλας χρόνια. 

Ακολούθως, η ποινή, η εκτέλεση αυτής, η πειθάρχηση και ο σωφρονισμός, ως έννοιες 

αλλά και ως διαδικασίες, συνδέονται τόσο με την ιστορική πορεία του ανθρώπου, όσο 

και των κοινωνιών (Μπαϊρακτάρης, 2008).  

Το παρόν εισαγωγικό κεφάλαιο παρουσιάζει συνοπτικά, θέματα που άπτονται 

του εγκλεισμού, του σωφρονισμού, αλλά και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 

εγκάθειρκτου πληθυσμού. 

 

1.1 Εγκλεισμός, σωφρονισμός και ανθρώπινα δικαιώματα 

 

Η στέρηση της ελευθερίας, θεωρείται ως η σημαντικότερη ποινή μιας 

πολιτισμένης κοινωνίας και έχει χαρακτηριστεί, ως ηθική αποστολή. Ως θεσμός, 

οριοθετεί χρονικά και τοπικά το «έγκλημα» και τον «εγκληματία», ενώ έχει ως 

απώτερο σκοπό τον σωφρονισμό των ατόμων, καθώς μέσω της βελτίωσης και της 

αναμόρφωσης, τα άτομα θα επανενταχθούν ομαλά κατά την αποφυλάκισή τους στο 

κοινωνικό σύνολο (Καλογεράτου, 1994). Η αναμόρφωση του εγκλείστου ατόμου 

υπαγορεύεται ως το προνόμιο για μια ευκαιρία επιστροφής του στην κοινωνία, έχοντας 

ενισχυμένες πιθανότητες να μεταμορφωθεί σε χρήσιμο πολίτη και να μην επιστρέψει 

στη φυλακή. Πλαισιώνει το απόγειο ενός "συνεχούς" δικαιωμάτων, το οποίο εκτείνεται 

από το επίπεδο επιβολής της ποινής στην καταφυγή, στο μέτρο του δυνατού, σε 

εναλλακτικές ποινές ή σε λιγότερο περιοριστικά της ελευθερίας μέτρα, έως το χρόνο 

μετά την αποφυλάκιση, στην πλήρη αποκατάσταση των δικαιωμάτων του 

αποφυλακισθέντα, σε αστικό και πολιτικό επίπεδο.  Στο δε στάδιο έκτισης της ποινής, 

καθιστά αναγκαία τη διαμόρφωση ενός μη καταστροφικού περιβάλλοντος κράτησης, 
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το οποίο να προσεγγίζει κατά το δυνατόν, τις συνθήκες διαβίωσης εκτός φυλακής 

(Rotman, 1990 στο Γιοβάνογλου, 2006).  

Σύμφωνα με τον Mathiesen (2000), η εργασία και η εκπαίδευση, είναι μεταξύ 

άλλων, βασικοί πυλώνες που συγκροτούν τη σωφρονιστική αποστολή της φυλακής.  

Με την εκπαίδευση, λόγω της εσωτερικής αξίας που αυτή προσδίδει, αναπτύσσεται η 

πλήρης προσωπικότητα του ατόμου (Westrheim & Manger, 2014). Επιπλέον, έχοντας 

ως βάση την ιδιαιτερότητα της ευπαθούς κοινωνικής ομάδας των κρατουμένων, 

αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός, ότι τόσο ο σχεδιασμός και η οργάνωση, όσο και η 

υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων εντός των καταστημάτων κράτησης, 

μεγιστοποιεί τα οφέλη τους (Bhatti, 2010), καθώς λειτουργεί ως βοήθεια στη μονότονη 

καθημερινότητα, διαμορφώνει ένα πιο ασφαλές περιβάλλον κράτησης (Vacca, 2004), 

βοηθά στην ομαλή επανένταξη στον κοινωνικό ιστό καθώς και είναι υπεύθυνη για την 

μείωση υποτροπών (Bhatti, 2010). Η εργασία από την πλευρά της, ευνοεί στη βελτίωση 

των συνθηκών κράτησης και στην ενδυνάμωση των μελλοντικών κοινωνικών 

προοπτικών των κρατουμένων και κατόπιν αποφυλακισθέντων (Bottoms, Rex & 

Robinson, 2013). 

Σταθερό σημείο αναφοράς στην ιστορία της φυλακής αποτελεί η έντονη κριτική 

της, η οποία την ακολουθεί έως και σήμερα. Η φυλακή έχει καταγγελθεί ως αποτυχία 

του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, αν και αρχικά θεωρήθηκε ως προοδευτικό 

μέτρο, εφ’ όσον αντικατέστησε τις σωματικές τιμωρίες (Χάιδου, 2002: 48). 

Η κριτική εντοπίζεται στη διαπίστωση της ακαταλληλότητας της στερητικής της 

ελευθερίας ποινής. Ο Φουκώ (2008) υποστηρίζει πως ούτε τα ποσοστά 

εγκληματικότητας μειώνονται, ούτε επέρχεται μείωση της υποτροπής των ατόμων μετά 

την αποφυλάκισή τους, αντιθέτως η φυλάκιση είναι η αιτία της υποτροπής, καθώς 

«κατασκευάζει εγκληματίες». Επιπλέον, ο Φουκώ (2008), δίνει έμφαση στον 

στιγματισμό που ακολουθεί το έγκλειστο άτομο μετά την αποφυλάκισή του, ο οποίος 

συνιστά την κύρια αιτία της δυσκολίας εύρεσης εργασίας και κατά συνέπεια τη 

διασφάλιση πόρων για τα προς το ζην, έχοντας ως αποτέλεσμα, το άτομο να οδηγηθεί 

εκ νέου ενώπιον της Δικαιοσύνης.  

Κατά συνέπεια, το σωφρονιστικό ιδεώδες της επανακοινωνικοποίησης εξακολουθεί να 

βρίσκεται σε θεωρητικό επίπεδο καταγραφής, ενώ ο ρεαλιστικός ρόλος της φυλακής 

είναι η τιμωρία των ατόμων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή και 

αναπαραγωγή του στερεοτύπου του εγκληματία με όλες τις πρακτικές συνέπειες που 

συνεπάγεται για τα ίδια τα άτομα και για την κοινωνία. Το προαναφερθέν 
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αποδεικνύεται εξίσου από τον κοινωνικό αποκλεισμό των αποφυλακισθέντων και από 

τα υψηλά ποσοστά υποτροπής τους (Χάιδου, 2002). 

Λαμβάνοντας υπόψη τον Goffman (1961), η φυλακή συνιστά έναν 

ολοκληρωτικό θεσμό, που τείνει να καλύπτει και να ελέγχει τη ζωή των κρατουμένων 

σε όλες της τις κλίμακες και λεπτομέρειες. Επιπλέον, μεταξύ άλλων ιδρυμάτων, 

συνθέτει έναν ολοκληρωτικό θεσμό, η ύπαρξή του οποίου βασίζεται στον απόλυτο 

έλεγχο της συμπεριφοράς των κρατουμένων. Σύμφωνα με τον ίδιο (Goffman, 1961), 

στο έργο του ‘Asylums’, ορίζεται ως ολοκληρωτικό ίδρυμα ή άσυλο, ο τόπος κατοικίας 

και εργασίας μαζί, όπου μια ομάδα ανθρώπων με κοινή τύχη είναι αποκομμένη από την 

ευρύτερη κοινωνία και διάγει κατευθυνόμενη και αυστηρά προγραμματισμένη ζωή. Ο 

ολοκληρωτικός χαρακτήρας συμβολίζεται με τη φυσική οροθέτηση από τον εξωτερικό 

κόσμο. Κλειδωμένες πόρτες, ψηλοί τοίχοι ή εμπόδια της φύσεως, όπως θάλασσα, δάση 

και αγροί, συνήθως δυσκολεύουν την επικοινωνία των εγκλείστων με τον έξω κόσμο 

(Goffman, 1961).  Κυρίαρχα γνωρίσματα των ολοκληρωτικών ιδρυμάτων είναι η 

τέλεση όλων των εκδηλώσεων της ζωής του ατόμου στον ίδιο χώρο, μαζί με άλλους 

κρατούμενους, οι οποίοι έχουν την ίδια μεταχείριση και από τους οποίους απαιτείται 

να κάνουν τα ίδια πράγματα, στο πλαίσιο ενός αυστηρού προγραμματισμού και 

ελέγχου που επιβάλλονται εκ των άνω, από ένα σύστημα τυπικών θεσπίσεων και ένα 

σώμα λειτουργών. Αυτό αναπόφευκτα περιλαμβάνει την απουσία ιδιωτικής ζωής και 

την ισοπέδωση της ταυτότητας των εγκλείστων ατόμων, μεταβάλλοντας τους σε μέρος 

ενός ανώνυμου πλήθους (Goffman, 1961).  

Ακόμα και στις μέρες μας, η φυλακή φαίνεται να λειτουργεί περισσότερο ως μέσο 

τιμωρίας και καταστολής της ανθρώπινης δραστηριότητας, με έμφαση στην εξουσία 

που ασκεί στο σώμα και στην ψυχή κάθε κρατούμενου και μπορεί να παραλληλιστεί 

με ένα ολοκληρωτικό ίδρυμα, εντός του οποίου, η αίσθηση του τόπου και του χρόνου 

χάνεται (Τσαλίκογλου, 1996).  

Θεωρητικά, όπως προαναφέρθηκε, ο εγκλεισμός πρέπει να περιορίζει απλά την 

ελευθερία κινήσεως του ατόμου. Στην πράξη, όμως, όπως εκτελείται, επιφέρει 

ιδιαίτερα δυσάρεστες συνέπειες για τους κρατούμενους. Εκτός από την 

ιδρυματοποίηση προκαλεί ακόμη τη διακοπή της οικογενειακής, επαγγελματικής και 

σεξουαλικής ζωής του ατόμου το οποίο τοποθετείται και διαβιώνει σε μια αρκετά 

«ευάλωτη» θέση, τελώντας υπό συνεχή παρακολούθηση και επιτήρηση από το 

σωφρονιστικό προσωπικό. Αυτή η βίαιη αποκοπή του ατόμου από το φυσικό του 

περιβάλλον και την κοινωνική του ζωή έχει πολύ δυσάρεστες, ψυχικές και 
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ψυχοσωματικές επιδράσεις ιδιαίτερα στην περίπτωση των μακροχρόνιων ποινών. 

Εκτός από τον περιορισμό της ελευθερίας κίνησης του ατόμου σοβαρούς περιορισμούς 

υφίστανται και πολλά άλλα δικαιώματα του εγκλείστου (Γιοβάνογλου, 2006). 

Αξίζει να σημειωθεί βέβαια, πως εδώ και αρκετά χρόνια, με την εξέλιξη των 

ανθρωπιστικών επιστημών, παρατηρείται και μια σχετική πρόοδος όσον αφορά την 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αρχές της νομιμότητας και της ισότητας 

των κρατουμένων, ως πυλώνες της σωφρονιστικής πολιτικής, καθιερώνονται από τον 

ισχύοντα Σωφρονιστικό Κώδικα (1999) στην Ελλάδα, ο οποίος υπογραμμίζει τη 

διασφάλιση του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ταυτόχρονα ενισχύει τον 

αυτοσεβασμό και την συναίσθηση της κοινωνικής ευθύνης κατά τη μεταχείριση των 

κρατουμένων, ενώ απαγορεύει κάθε δυσμενή διακριτική μεταχείριση αυτών (ά. 2 § 1 

και ά. 3 § 1). Το πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων των κρατουμένων ορίζεται στο 

άρθρο 4, όπου διακηρύσσεται ότι το μόνο δικαίωμα που περιορίζεται κατά την 

εκτέλεση της ποινής είναι η προσωπική ελευθερία, δηλαδή η φυσική ελευθερία κίνησης 

στο χώρο, για ορισμένο χρόνο (Κουράκης, 2009).  

Άλλωστε, το γεγονός ότι κάποιος βρίσκεται στη φυλακή γιατί έχει διαπράξει ένα 

έγκλημα, δεν σημαίνει ότι παύει ως άνθρωπος να έχει δικαιώματα τα οποία το κράτος 

οφείλει και πρέπει να τα σεβαστεί.  

Το νομοθετικό αυτό έργο θεωρείται, ως ένα από τα πλέον φιλελεύθερα κείμενα 

σωφρονιστικής πολιτικής στην Ευρώπη (Κουλούρης, 2004 α, β, 2009α ; 

Παπαθεοδώρου, 2004). Είναι προσανατολισμένο στο αποκαλούμενο «Δικαιϊκό 

πρότυπο» και προβλέπει στην προαγωγή της κοινωνικής επανένταξης και την 

ελαχιστοποίηση της παραμονής στη φυλακή μέσω της διεύρυνσης της εφαρμογής 

εναλλακτικών ποινών και μέτρων μεταχείρισης. Επιπλέον, διέπεται από μια αντίληψη, 

η οποία στρέφεται στην υποχρεωτική αναμορφωτική μεταχείριση των κρατουμένων 

(Αλεξιάδης, 2001 ; Human Rights Committee, 2008 ; Κουλούρης, 2009α). 

Ωστόσο, στον Σωφρονιστικό Κώδικα διατηρείται η έννοια της κοινωνικής 

επανένταξης, ως άσκηση της κοινωνικής πολιτικής, η οποία διασφαλίζει τη συμμετοχή 

του εγκλείστου στην εκπαίδευση, στην εργασία και σε διάφορα προγράμματα, των 

οποίων βέβαια η αποδοχή, εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο. Επίσης, 

ωφελιμιστικές αναφορές συναντώνται διάσπαρτες σε επιμέρους άρθρα του 

νομοθετήματος, τα οποία αναφέρονται σε θεσμούς που αποσκοπούν τόσο στην 

επικοινωνία με το ευρύτερο περιβάλλον, όσο και στην ομαλή επάνοδο στην κοινωνία. 

Συγκεκριμένα,  αυτοί είναι οι θεσμοί των αδειών, της ημιελεύθερης διαβίωσης, καθώς 



6 

 

επίσης και της μετασωφρονιστικής μέριμνας (Γιοβάνογλου, 2006 ; Κουλούρης, 2009α 

; Κουράκης, 2009). 

Επιπλέον, ρυθμιστικές διατάξεις που αφορούν τον εγκλεισμό εμπεριέχει και ο 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Γενικών Καταστημάτων Κράτησης (αριθμός 

απόφασης Υπουργού Δικαιοσύνης: 58819/2003), ο οποίος αποτελεί παρακολούθημα 

του βασικού σωφρονιστικού νομοθετήματος. Σε αυτόν (άρθρο 35) αναφέρεται ότι οι 

καταδικασθέντες από την εισαγωγή τους στη φυλακή και σε όλο το διάστημα της 

κράτησης τους υποβάλλονται σε μεταχείριση που προσανατολίζεται στο νόμιμο 

κοινωνικό βίο. Εντούτοις, τονίζεται ότι ο εσωτερικός κανονισμός σε μια προσπάθεια 

επανακαθορισμού των όρων λειτουργίας της φυλακής, σε πολλά σημεία μετριάζει τη 

διακηρυσσόμενη υπεροχή των δικαιωμάτων των κρατουμένων και συμπιέζει το εύρος 

άσκησης τους (ιδίως στον τομέα της επικοινωνίας με το ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον), έναντι της λειτουργικής ευρυθμίας της φυλακής (Εθνική Επιτροπή για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου, 2008 ; Κουλούρης, 2004α ; Κουράκης, 2009 ; Πανούσης, 

2003). 

Επίσης, επαρκή, σε διεθνές επίπεδο, δεσμευτικά κείμενα προστατεύουν τα 

δικαιώματα των κρατουμένων ή και περιέχουν αναφορές σχετικά με τις επιθυμητές 

συνθήκες κράτησης, όπως η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

(1948), το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά δικαιώματα (1966) και η 

Διεθνής Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης 

και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (1984), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα 

το 1988 και συνιστά εσωτερικό δίκαιο (Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου, 2008 ; Μητροσύλη & Φρονίμου, 2008).  

Στα πλαίσια μιας σειράς ανάλογων συμβάσεων θεσπισμένων από 

περιφερειακούς οργανισμούς αποτελεί μέρος η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την 

Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών 

(εφεξής ΕΣΔΑ). Από κοινού με την πλούσια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (εφεξής ΕΔΔΑ), το οποίο αποτελεί δικαιοδοτικό 

όργανο, παρέχει τη δυνατότητα προσφυγής του κρατούμενου, ο οποίος υποστηρίζει ότι 

υπήρξε θύμα παραβίασης των δικαιωμάτων που προστατεύονται από την ΕΣΔΑ 

(Μητροσύλη & Φρονίμου, 2008).  Επίσης, με τη Σύμβαση του Συμβουλίου της 

Ευρώπης για την πρόληψη των βασανιστηρίων (1987, στην Ελλάδα κυρώθηκε το 

1991) ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της 

απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (εφεξής CPT). Σκοπός αυτής 
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είναι η προστασία των ανθρώπων που έχουν στερηθεί την ελευθερία τους με απόφαση 

δημόσιας αρχής, από βασανιστήρια ή άλλες πράξεις που συνιστούν απάνθρωπη 

μεταχείριση, διενεργώντας τακτικές επισκέψεις στους χώρους, όπου κρατούνται οι 

έγκλειστοι και συντάσσοντας εκθέσεις προς τα κράτη - μέλη (Οικονομίδης, 1996). 

Αξίζει να αναφερθεί πως ο Σωφρονιστικός Κώδικας στην Ελλάδα (N. 

2776/1999) ορίζει τις φυλακές ως καταστήματα κράτησης, τα οποία εντάσσονται στο 

σωφρονιστικό σύστημα της χώρας και μέχρι πρότινος υπάγονταν στην αρμοδιότητα 

του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο Αλεξιάδης (2001) υπογραμμίζει ότι ο χαρακτηρισμός 

της φυλακής ως κατάστημα κράτησης αποδίδεται εν μέρει σε μια διάθεση αποφυγής 

του «στιγματισμού» των κρατουμένων, παραβλέποντας ότι ο στιγματισμός που 

προκαλείται από τον εγκλεισμό σε αυτά δεν οφείλεται στην ονομασία τους. 

 

Ο Ελληνικός Σωφρονιστικός Κώδικας (Ν. 2779/1999) διακρίνει τα 

καταστήματα κράτησης σε γενικά, ειδικά και θεραπευτικά. 

Τα γενικά καταστήματα κράτησης, σύμφωνα με την τροποποίηση του Σωφρονιστικού 

Κώδικα με το νόμο 3772/2009 (άρθρο 20), διακρίνονται σε τύπου Α', Β' και Γ'. Στα 

καταστήματα κράτησης Α' τύπου κρατούνται οι υπόδικοι, οι κρατούμενοι για χρέη και 

οι κατάδικοι σε ποινή φυλάκισης. Στα καταστήματα Β' τύπου κρατούνται όλοι οι 

υπόλοιποι κρατούμενοι, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Τέλος, στα 

καταστήματα Γ' τύπου κρατούνται, χωρίς επικοινωνία με κρατούμενους άλλων 

κατηγοριών, κρατούμενοι που εκτίουν ποινή ισόβιας κάθειρξης ή πρόσκαιρης 

κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών και κρίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνοι για την ομαλή 

κοινή συμβίωση στα καταστήματα άλλου τύπου (Λαμπάκη, 2011). 

Οι αγροτικές φυλακές, τα καταστήματα νέων, η κεντρική αποθήκη υλικού φυλακών 

(Κ.Α.Υ.Φ) και τα κέντρα ημιελεύθερης διαβίωσης καταδίκων, εντάσσονται στα ειδικά 

καταστήματα κράτησης, τα οποία εάν και προβλέπονται νομοθετικά από το 1987, δεν 

έχουν ιδρυθεί (Χάιδου, 2002). Τα θεραπευτικά καταστήματα διακρίνονται σε γενικά 

νοσοκομεία, σε θεραπευτήρια για ψυχικά ασθενείς και σε καταστήματα για 

τοξικομανείς (άρθρο 19 του Σωφρoνιστικού Κώδικα). 

Ωστόσο, η ανωτέρω διάκριση των καταστημάτων κράτησης δεν έχει τεθεί σε 

πλήρη εφαρμογή. Οι φυλακές εμπράκτως διακρίνονται σε αγροτικές φυλακές, σε 

ειδικά καταστήματα κράτησης νέων, σε θεραπευτικά καταστήματα, σε δικαστικές 

φυλακές (τύπου Α'), σε κλειστές φυλακές (τύπου Β') και σε φυλακές τύπου Γ'.  
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Η Ελλάδα έχει συνολικά τριάντα τέσσερα καταστήματα κράτησης, εκ των 

οποίων τρεις αγροτικές φυλακές ενηλίκων, τρία ειδικά καταστήματα κράτησης νέων, 

είκοσι τέσσερα καταστήματα κράτησης (δεκαπέντε δικαστικές φυλακές, οκτώ κλειστές 

φυλακές, μια φυλακή τύπου Γ6) και τρία θεραπευτικά καταστήματα (Νοσοκομείο 

Κρατουμένων Κορυδαλλού, Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, Κέντρο 

Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελαιώνα Θηβών). Τέλος, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι ο διαχωρισμός των κρατουμένων που προβλέπεται στις φυλακές τύπου 

Α΄ και Β', στην πράξη δεν ισχύει. 

Επισημαίνεται περαιτέρω ότι, ουσιαστικά, η ανάγκη για προγράμματα 

αποκατάστασης στο επίπεδο της εργασίας, εκπαίδευσης και της ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης πηγάζει από τις δυσμενείς και αποκοινωνικοποιητικές επιδράσεις που 

συνεπάγεται ο εγκλεισμός στη φυλακή (Rotman, 1986, 1990 στο Γιοβάνογλου, 2006). 

Η Ευρωπαϊκή επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή 

ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, υιοθετεί τη θέση ότι η έλλειψη κάθε 

σωφρονιστικής προσπάθειας αποτελεί απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση 

(Τσήτσουρα, 1996). 

 

1.2 Τελική αποτίμηση 

 

Η φυλακή είναι ένας θεσμός με μακρά ιστορία, ωστόσο καμία έρευνα δεν 

μπορεί με επάρκεια να υποστηρίξει ότι είναι και αποτελεσματικός. Στην αρχή 

θεωρήθηκε ως προοδευτικό μέτρο καθώς αντικατέστησε τις σωματικές τιμωρίες και σε 

θεωρητικό επίπεδο, ο εγκλεισμός πρέπει να περιορίζει απλά την ελευθερία κινήσεως 

του ατόμου. Στην πράξη όμως, όπως εκτελείται, επιφέρει ιδιαίτερα δυσάρεστες 

συνέπειες για τους κρατούμενους. 

Η σύγχρονη φυλακή προσπάθησε να είναι ένας χώρος τιμωρίας και παράλληλα ένα 

σχολείο επαναπροσπαρμογής. Όπως προέβλεπε και η αντεγκληματική πολιτική 

κοινωνικής άμυνας, η φυλάκιση πρέπει να χρησιμοποιείται ως έσχατο μέσο 

αντεγκληματικής αντίδρασης. Επιπλέον, η κράτηση πριν τη δίκη οφείλει να είναι κατ’ 

εξαίρεση μέτρο και κατόπιν αιτιολόγησης. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχει σειρά 

άλλων κυρώσεων (στερητικών ή περιοριστικών δικαιωμάτων προσωπικών και 

περιουσιακών), ενώ η στέρηση της ελευθερίας θα πρέπει να είναι μικρής διάρκειας ή 

σε καθεστώς ημι-ελευθερίας ή να προβλέπεται κατάτμηση της ποινής, αφού έχουν 
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παρθεί προφυλάξεις για να αποφευχθεί η εγκληματογόνος δράση και σε περίπτωση που 

είναι μακράς διάρκειας, ο κρατούμενος θα πρέπει να στερείται μόνο την ελευθερία του 

και κανένα άλλο δικαίωμα του. Τέλος, η στερητική της ελευθερίας ποινή θα πρέπει να 

ενσωματωθεί σ’ ένα συνεκτικό σύνολο κυρώσεων. 

Ενώ, λοιπόν, αν και ο διακηρυκτικός στόχος της στερητικής της ελευθερίας 

ποινής είναι και η μείωση των πιθανοτήτων υποτροπής, δεν υπάρχουν απτές αποδείξεις 

για την επίτευξη αυτού. Αντιθέτως, φαίνεται πως το μόνο που επιτυγχάνει είναι να 

σταθεροποιήσει τη συμπεριφορά των νομοταγών πολιτών. Η φυλακή δε, όχι μόνο δεν 

«σωφρονίζει», αλλά αποτελεί σχολείο εγκληματικότητας, επιτυγχάνοντας ακριβώς 

τους αντίθετους στόχους από αυτούς που διακηρύσσει. Ο λόγος –από αρκετούς είναι 

και παραδεκτός– που η φυλακή εξακολουθεί να υπάρχει είναι γιατί καλλιεργεί το 

αίσθημα της ασφάλειας στην κοινωνία ότι δεν απειλείται από «επικίνδυνους 

εγκληματίες», ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί παραδειγματικά προς τα μέλη της ώστε να 

μην προβαίνουν σε παράνομες πράξεις. Ταυτόχρονα, όπως σημειώνει ο Garland 

(2001), «Η φυλακή λειτουργεί ως ένα είδος πειραματικού εργαστηρίου, ένας ελεγχόμενος 

περίφρακτος χώρος, που παρείχε και παρέχει την ευκαιρία για παρατήρηση και μελέτη 

των εγκληματιών και συλλογή πληθώρας στατιστικών στοιχείων (καταδίκες, υποτροπή, 

εγκληματικές σταδιοδρομίες κ.λπ.»  

Συνεχίζοντας και εμβαθύνοντας στις δυσμενείς συνέπειες που επιφέρει ο 

εγκλεισμός σε σωφρονιστικό κατάστημα, μεταξύ άλλων, προκαλεί την διατάραξη της 

οικογενειακής ζωής στο σύνολό της. Ειδικότερα, η φυλάκιση αποτελεί ένα επώδυνο 

μέτρο που επηρεάζει σοβαρά και προκαλεί παρενέργειες, όχι μόνο στο ίδιο το άτομο 

που στερείται το πιο σημαντικό αγαθό, την ελευθερία του, αλλά και στα μέλη της 

οικογένειάς του, καθώς ο κρατούμενος είναι μέρος/μέλος ενός ευρύτερου κοινωνικού 

δικτύου, του δικτύου της οικογένειας (Smith, 2014 ; Geller, Garfinkel & Western, 2011 

; Wildeman, Schnittker, & Turney, 2012 ;  Arditti, 2005 ; Nesmith & Ruhland, 2008). 

Οι άνθρωποι αυτοί, δεν έχουν μόνο τον ρόλο του εγκλείστου ατόμου, έχουν και 

τον ρόλο του γονέα, του συντρόφου, του συζύγου, του παιδιού. Κατά συνέπεια, τα 

δεύτερα σε σειρά πρόσωπα που υποφέρουν μετά τους εγκλείστους είναι τα μέλη των 

οικογενειών τους, τα οποία καλούνται να διαχειριστούν άλλου είδους ελλείψεις από 

την στέρηση της ελευθερίας τους και αντιμετωπίζουν τις λεγόμενες «δευτερεύουσες ή 

παράπλευρες επιπτώσεις του εγκλεισμού» (Fishman, 1990). Επίσης, έχει υποστηριχθεί 

πως οι οικογένειες των φυλακισμένων, εκτίουν μια «παράλληλη ποινή» (Granja, 2016: 
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3). Όπως δηλαδή η είσοδος στη φυλακή κλονίζει τον κρατούμενο, με ανάλογο τρόπο 

αντιμετωπίζει τη φυλάκιση και η οικογένειά του (Christian, Mellow, & Thomas, 2006 

; Deady, 2014). Ομοίως η Comfort (2008) υποστηρίζει πως οι οικογένειες γίνονται 

«οιονεί κρατούμενοι» στο θεσμικό περιβάλλον της φυλακής και στην προσπάθεια της 

να αποτυπώσει αυτήν την κατάσταση, επινόησε τους όρους «δευτεροβάθμια 

φυλάκιση» και «τιμωρία πέρα από τον νόμιμο δράστη» (Jardine, 2017). 

Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτο πως σε κοινωνικό επίπεδο, ο ρόλος της 

οικογένειας είναι ακρογωνιαίος λίθος σε θέματα πιθανής υποτροπής του ατόμου 

(Mears et al, 2012 ; Bales & Mears, 2008). Συγκεκριμένα, η οικογένεια µέσω της 

ενδυνάμωσης των δεσμών της, μπορεί να περιορίσει και να μειώσει σε σημαντικό 

βαθμό την επακόλουθη εγκληματική συμπεριφορά (Hairston, 1988 ; Martinez & 

Christian, 2009 ; Naser & La Vigne, 2006) και να εξασφαλίσει την επιτυχή επανένταξη 

του αποφυλακισμένου ατόμου στην κοινωνία (Visher & Travis, 2003).  

Άρα η µη καλή διατήρηση οικογενειακών σχέσεων, μπορεί να έχει επιπτώσεις, ακόμα 

και στη δημόσια ασφάλεια (Robertson, 2007, 2011 ;  EUROCHIPS, 2006). 

Είναι επίσης εντυπωσιακό, πως στο συλλογικό μας ασυνείδητο, 

αντιμετωπίζουμε το άτομο με εμπειρία εγκλεισμού, ως μονάδα και ομοίως, το ποινικό 

σύστημα, κατά κανόνα, τιμωρεί το άτομο που παραβαίνει τον νόμο και όχι τα μέλη της 

οικογένειάς του. Σε πραγματικά δεδομένα, όμως, ο κάθε εγκλεισμός είναι η αιτία 

πρόκλησης μιας άκρως σοβαρής κρίσης στα θεμέλια της οικογένειας αλλά και της 

κοινωνίας (Datchi, Barretti & Thompson, 2016). Μέχρι πρότινος, οι «παράπλευρες» 

αρνητικές συνέπειες (Brew, Goldman & Wildeman., 2017 ; Kirk and Wakefield, 2018) 

της ποινικής καταστολής στις οικογένειες των κρατουμένων, θεωρούνταν ως ιδιωτικό 

πρόβλημα. Αδιαμφισβήτητα, η φυλάκιση ενός ατόμου μπορεί να είναι οικογενειακή 

υπόθεση, αλλά όταν η έκτιση της ποινής έχει σημαντικό αντίκτυπο που υπερβαίνει το 

άτομο που εκτίει την στερητική της ελευθερίας ποινή, δεν παραμένει στα «τείχη» της 

οικογενειακής εστίας και εκτείνεται στην κοινωνία (Condry and Smith, 2018).  

Ειδικότερα, ο εγκλεισμός πλήττει άμεσα, σε κύματα βαθμιαία μειωμένης 

έντασης, παιδιά, συζύγους, συντρόφους, γονείς, αδέλφια, άλλους συγγενείς, φίλους, 

συναδέλφους, συνεταίρους, γείτονες του εγκλείστου ατόμου (Minson, 2020). Σε 

δεύτερο επίπεδο, η φυλάκισή του, πλήττει έμμεσα έναν ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο, 

για παράδειγμα τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές των παιδιών του αλλά και 

τις οικογένειές τους. Δηλαδή, πρόσωπα τα οποία δεν γνωρίζουν τον έγκλειστο ή 
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αγνοούν το γεγονός του ποινικού εγκλεισμού του, ενώ σε ένα τρίτο επίπεδο, πλήττονται 

ολόκληρες κοινότητες από τις οποίες προέρχονται μαζικά οι κρατούμενοι (Besemer 

and Dennison, 2018). 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και καθώς η φυλάκιση ενός ατόμου επιφέρει την 

διατάραξη της ισορροπίας σε όλα τα μέλη μιας οικογένειας και όχι μόνο στο άτομο που 

στερείται την ελευθερία του, η παρούσα έρευνα η οποία είχε εμπειρικό ποιοτικό 

χαρακτήρα, προτίθεται να συμπληρώσει το κενό που παρουσιάζεται στην Ελληνική 

ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς η μέχρι στιγμής υπάρχουσα έρευνα εστιάζει στις 

συνθήκες κράτησης των ατόμων που εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας.  

Πιο συγκεκριμένα, είχε ως κύριο σκοπό την διερεύνηση των προβλημάτων-

συνεπειών που επιφέρει ο εγκλεισμός στα άτομα εντός και εκτός φυλακής, σε επίπεδο 

Προσωπικό, Κοινωνικό, Ψυχολογικό, Οικονομικό και Οικογενειακό, καταγράφοντας 

τις εμπειρίες των κρατουμένων, των αποφυλακισθέντων και των μελών των 

οικογενειών, έτσι ώστε να μπορούν να κατανοηθούν εις βάθος, σημαντικοί παράγοντες 

όπως ο στιγματισμός, η απομόνωση αλλά και η παραίτηση.  

 

Η παρούσα έρευνα περιλαμβάνει δύο μέρη, ένα θεωρητικό και ένα ερευνητικό.  

 

Το πρώτο μέρος, που αφορά και το θεωρητικό πλαίσιο, απαρτίζεται από μια 

κριτική επισκόπηση της διεθνούς έρευνας και βιβλιογραφίας, όσον αφορά το υπό 

μελέτη θέμα. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται σημαντικά στοιχεία για 

την εξέλιξη της έρευνας τον τομέα, ενώ παράλληλα, γίνεται εστιασμός στα δεινά του 

εγκλεισμού που επιφέρει η φυλάκιση και αναλύονται λεπτομερώς οι επιπτώσεις στα 

μέλη της οικογένειας ενός ατόμου με εμπειρία εγκλεισμού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 

στα ανήλικα παιδιά. 

Στο ίδιο πλαίσιο, γίνεται εκτενής αναφορά στο θέμα του στίγματος που ακολουθεί τόσο 

το ίδιο άτομο, όσο και στο στίγμα «συνοδείας» που αφορά τα μέλη της οικογένειας. 

Καταλήγοντας, αξίζει να αναφερθεί πως παρατίθενται, επίσης, κάποια συμπεράσματα 

που αναδεικνύουν τη χρησιμότητα της παρούσης έρευνας. 

Το δεύτερο μέρος, αφορά την εμπειρική διερεύνηση του θέματος. Δίδεται 

έμφαση στη σημασία και αναγκαιότητα της έρευνας και στη συνέχεια αναλύεται ο 

σκοπός και ο στόχος αυτής, καθώς επίσης διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήματα 
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και οι βασικές ερευνητικές υποθέσεις. Ακολουθεί η λεπτομερής παράθεση στοιχείων 

όσον αφορά την μεθοδολογία της έρευνας και συγκεκριμένα τη μέθοδο που 

επιλέχθηκε, την τεχνική συλλογής δεδομένων που αξιοποιήθηκε, και τον τρόπο με τον 

οποίο εκπονήθηκε η έρευνα. 

Επίσης, παρατίθενται στοιχεία που αφορούν την επιλογή του πληθυσμού των 

συνεντευξιαζόμενων, των σωφρονιστικών καταστημάτων αλλά και των φορέων. Δεν 

θα μπορούσε να παραλειφθεί η αναφορά στα δεοντολογικά ζητήματα της έρευνας, στις 

δυσκολίες και στους περιορισμούς αυτής, καθώς και σε ζητήματα αξιολόγησης, και 

συγκεκριμένα στην αξιοπιστία και στην εγκυρότητα.  

Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να γίνει κατανοητός στον αναγνώστη, ο σχεδιασμός 

της παρούσας έρευνας, ο τρόπος διεξαγωγής της αλλά και η επιλογή της Θεματικής 

Μεθόδου Ανάλυσης, ως η πλέον κατάλληλη. 

Σε επόμενο κεφάλαιο ακολουθεί η ανάλυση των δεδομένων και η παρουσίαση 

των αποτελεσμάτων-ευρημάτων. Από την Θεματική Ανάλυση των ιδίων των ατόμων 

(κρατούμενοι-αποφυλακισθέντες) προέκυψαν οι εξής πέντε (5) Θεματικές (Themes): 

«Εμπειρία του εγκλεισμού», «Εμπειρίες Εντός-εκτός φυλακής», «Σχέσεις με την 

οικογένεια»,  «Φορείς» και «Προτάσεις, Φόβοι-Προσδοκίες». Ακολουθώντας την ίδια 

διαδικασία, και για την Θεματική Ανάλυση των μελών των οικογενειών, προέκυψαν οι 

εξής τέσσερις (4) Θεματικές (Themes): «Εμπειρία του εγκλεισμού», «Εμπειρία Εντός-

εκτός φυλακής», «Φορείς» και «Προτάσεις, Προσδοκίες-Φόβοι». 

 

Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, εξελίσσεται μια εκτενής συζήτηση, υπό τα 

κριτήρια των ποιοτικών ερευνών. Συγκεκριμένα, η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από 

τα ευρήματα της έρευνας, τα οποία αναλύονται και συγκρίνονται με θεωρίες και 

εμπειρικές έρευνες της συναφούς βιβλιογραφίας. Το κεφάλαιο συγκροτείται από επτά 

(7) ενότητες, η καθεμιά από τις οποίες αντιπροσωπεύει τα επτά (7) ερευνητικά 

ερωτήματα που καθοδήγησαν την παρούσα διερεύνηση.  

Στη συνέχεια, επισημαίνεται η συνεισφορά στην επιστημονική θεωρία, έρευνα και 

κλινική πρακτική. Ακολουθεί η περιγραφή των περιορισμών που ανέκυψαν και 

παράλληλα παρατίθενται προτάσεις για μελλοντικές έρευνες.  
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Κεφάλαιο 2: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 

 

2.0 Εισαγωγικά 

 

Σύμφωνα με την Gillies (2003), η οικογένεια είναι: «μία ομάδα προσώπων που 

συνδέονται άμεσα με σχέσεις συγγένειας, τα ενήλικα μέλη της οποίας αναλαμβάνουν την 

ευθύνη της ανατροφής των παιδιών». Επικρατέστερη μορφή αποτελεί η συζυγική ή 

πυρηνική οικογένεια, η οποία διαθέτει ένα ευρύτερο δίκτυο συγγενικών σχέσεων, 

κατέχει ξεχωριστή θέση στη χώρα μας και αποτελεί θεμελιώδη κοινωνικό θεσμό 

(Μητροσύλη & Φρονίμου, 2008). Ωστόσο, στο σύγχρονο κόσμο, οι οικογένειες είναι 

όλο και πιο ποικίλες, πολύπλοκες και ρευστές σε αντίθεση με ό,τι προτείνεται στην 

ιδέα της «πυρηνικής οικογένειας», που αποτελείται από δύο γονείς και τον μικρό 

αριθμό εξαρτώμενων παιδιών τους. Όπως τονίζει η Jardine (2013), έχουμε οδηγηθεί σε 

διαφορετικά είδη οικογενειακών σχηματισμών στους οποίους οι εκτεταμένοι συγγενείς 

της οικογένειας (θείες, θείοι, παππούδες) και άλλοι (δάσκαλοι, κοινωνικοί λειτουργοί, 

ανάδοχοι γονείς) έρχονται να διαδραματίσουν βασικούς ρόλους ως φορείς φροντίδας 

και ως σύνδεσμοι (Scott και Codd, 2010 ; Bockneck, Sanderson & Britner,  2009). 

Το ποινικό σύστημα, κατά κανόνα, όπως έχει προαναφερθεί, τιμωρεί το άτομο 

που παραβαίνει τον ποινικό νόμο και όχι τα μέλη της οικογένειας του. Σε πραγματικά 

δεδομένα, όμως, ο κάθε εγκλεισμός είναι η αιτία πρόκλησης μιας άκρως σοβαρής 

κρίσης στα θεμέλια της οικογένειας αλλά και της κοινωνίας, σε ευρύτερο επίπεδο 

(Comfort, 2007 ; Datchi, Barretti & Thompson, 2016). Κατά συνέπεια, οι ποικίλες 

συνθέσεις των οικογενειών σημαίνουν ότι και ένα ευρύτερο δίκτυο μελών της 

οικογένειας (πέραν των συντρόφων / γονέων και παιδιών) είναι επίσης ευάλωτο στο να 

επηρεαστεί από τη φυλάκιση, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Επιπλέον, οι Scott & Codd 

(2010: 146) αναφέρουν, πως οι κρατούμενοι, όπως και οι μη κρατούμενοι, έχουν μια 

σειρά από σημαντικές άλλες σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών φίλων, οι 

οποίες επηρεάζονται εξίσου. 

Παρ’ όλα αυτά, η επιμονή της ιδέας για την ιδανική (πυρηνική) οικογένεια στην 

κοινωνία αντικατοπτρίζεται έντονα στην ερευνητική βιβλιογραφία και μόνο μια 

πρόσφατη έρευνα της Jardine (2017), προσπάθησε να επεκταθεί σε άλλες συγγενείς 

σχέσεις και άλλες οικογενειακές συνθέσεις. Όπως όμως συμβουλεύουν αρκετοί 
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ερευνητές, είναι σημαντικό να μην εστιάσουμε στους παραδοσιακούς ορισμούς της 

οικογένειας αλλά να επεκταθούμε στις οικογένειες φίλων, εκτεταμένων οικογενειών 

και συγγενών, προκειμένου να παράσχουμε μια πιο ρεαλιστική άποψη για τις 

οικογένειες, καθώς όπως συμβαίνει συχνά, τα άτομα που τις απαρτίζουν, καλούνται να 

αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της φυλάκισης (Braithwaite et al., 2010 ; Jarrett, Bahar, 

& McPherson, 2015 ; Stack, 1974).  

Αξίζει όμως να αναφερθεί και η αντίθετη άποψη, η οποία υποστηρίζει, πως σε 

κάποιες περιπτώσεις, η φυλακή μπορεί να θεωρηθεί ως φυσιολογική και ως μια ρουτίνα 

για ορισμένες οικογένειες. Εάν οι οικογένειες έχουν πληγεί από τη φυλάκιση για 

χρόνια, ακόμη και ολόκληρες γενιές, οι φίλοι και οι γνωστοί τους σε κοινότητες έχουν 

επίσης επηρεαστεί (Armstrong και Weaver, 2013). Για παράδειγμα, μπορεί να είναι 

φυσιολογικό για μια γυναίκα σε μια οικογένεια να έχει βιώσει τη φυλάκιση του πατέρα 

και του αδελφού της ως παιδί, στη συνέχεια να βιώσει τη φυλάκιση ενός συντρόφου, 

ακόμη και να βιώσει τη φυλάκιση των παιδιών της. Αυτό, βέβαια, δεν ισχύει για όλες 

τις οικογένειες και η εμπειρία της φυλάκισης μπορεί να περιλαμβάνει πιο 

απομακρυσμένες συγγενικές σχέσεις. Για αυτές τις οικογένειες, η φυλάκιση δεν 

«έρχεται» ως σοκ και δεν βιώνεται ως τραυματική εμπειρία (Miller, 2007). 

Σε κάθε περίπτωση, η οικογένεια έχει απασχολήσει από παλιά τις 

εγκληματολογικές και σωφρονιστικές έρευνες στο πλαίσιο των παραγόντων 

εγκληματογένεσης, ενώ σήμερα αποτελεί βασικό άξονα για την κοινωνική και 

επαγγελματική επανένταξη των εγκλείστων, προστατεύεται ως θεσμός από την έννομη 

τάξη ως προς τις επιπτώσεις που έχει η φυλάκιση του κρατούμενου στα άλλα μέλη της 

οικογένειας του και συμβάλλει στον περιορισμό της από-κοινωνικοποίησης και του 

κοινωνικού αποκλεισμού (Jardine, 2017). 

 

 

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει μια κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας και της 

έρευνας, σε θέματα που άπτονται, μεταξύ άλλων, στην εξέλιξη της έρευνας στον τομέα, 

στις επιπτώσεις της φυλάκισης στα μέλη των οικογενειών των κρατουμένων, δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση στην οικογενειακή και ιδρυματική ζωή, καθώς και στις θετικές 

επιπτώσεις  της διατήρησης ισχυρών οικογενειακών δεσμών τόσο στο ίδιο το άτομο 

(κρατούμενος-αποφυλακισθέντας), όσο και κατ’ επέκταση στην κοινωνία.  

  

*** 
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2.1 Στατιστικά των μελών των οικογενειών που πλήττονται από τη 

φυλάκιση του οικείου τους 

 

Ο ακριβής αριθμός των μελών των οικογενειών που πλήττονται από τη 

φυλάκιση του οικείου τους, δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί, καθώς τα επίσημα αρχεία, 

συχνά δεν υπάρχουν ή τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό. 

Στην Αγγλία και την Ουαλία, εκτιμάται ότι περισσότερα από 200.000 παιδιά 

επηρεάζονται από τη φυλάκιση των γονέων τους, κάθε χρόνο (Howard League, 2011 ; 

Williams, Papadopoulou & Booth, 2012 ; Barnardo's, 2014) και πάνω από 17.000 από 

αυτά τα παιδιά χωρίζονται από τη μητέρα τους (Wilkes-Wiffen, 2011) Σε ολόκληρη 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτιμάται ότι ο αριθμός των παιδιών, ανέρχεται στις 800.000 

(COPE, 2015).  

Επίσης, στις Η.Π.Α. όπως υποστηρίζεται, περίπου το 52% των κρατικών 

κρατουμένων και το 63% των ομοσπονδιακών κρατουμένων είναι γονείς σε περίπου 

1,7 εκατομμύρια ανήλικα παιδιά, που αντιπροσωπεύουν το 2,3% του πληθυσμού των 

Η.Π.Α. κάτω από την ηλικία των 18 ετών (Glaze & Maruschak, 2008). Επιπλέον, 5 

εκατομμύρια νέοι, ή το 7% όλων των παιδιών των Η.Π.Α. βιώνουν τη φυλάκιση των 

γονέων τους, σε κάποια περίοδο της ζωής τους, πριν φτάσουν στην ηλικία των 18 ετών 

(Murphey & Cooper, 2015), ενώ σε έναν παγκόσμιο υποθετικό υπολογισμό, εάν 

συμπεριληφθούν οι γονείς που έχουν συλληφθεί, η εκτίμηση των παιδιών που έχουν 

υποστεί τις συνέπειες της φυλάκισης, ανέρχεται σε 10 εκατομμύρια (Kjellstrand & 

Eddy, 2011b). 

Σχετικά με την Ελλάδα, δυστυχώς δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που να αφορούν 

τις οικογένειες των κρατουμένων.  

 

 

2.2 Η εξέλιξη της έρευνας στον τομέα 

 

Για πολύ καιρό, οι οικογένειες των κρατουμένων ήταν ερευνητικά 

«ξεχασμένες» (Matthews, 1989 ; Light & Campbell, 2007) και τα παιδιά των 

εγκλείστων, αόρατα (Hagan & Dinovitzer, 1999 ; Cunningham, 2001), με τον Shaw 

(1987: 3) να τα περιγράφει, ως «Σταχτοπούτα του Ποινικού Δικαίου» («Cinderella of 

penology»). Παρ’ όλα αυτά, ελάχιστες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν κατά το 
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δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα κατάφεραν να αποκαλύψουν τις συνέπειες της 

φυλάκισης στις οικογένειες (Arditti, 2014). 

 

Η μελέτη της Pauline Morris το 1965, αναγνωρίστηκε ως η «πρώτη 

συστηματική μελέτη των οικογενειών των κρατουμένων» (Light and Campbell, 2007). 

Συγκεκριμένα, διερεύνησε τις εμπειρίες της φυλάκισης για συζύγους (Διεξήγαγε 

συνεντεύξεις σε 825 κρατούμενους άνδρες και σε 469 συζύγους τους, στην Αγγλία). 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και μετά 

από τη μελέτη αυτή, οι οικογένειες των κρατουμένων έλαβαν αυξημένη ερευνητική 

προσοχή στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ο Roger Shaw διεξήγαγε, την πρώτη του 

είδους, συστηματική μελέτη των επιπτώσεων της πατρικής φυλάκισης στα παιδιά 

(Shaw, 1987). Μεταξύ άλλων θεμάτων, τα ευρήματα έδειξαν ότι τα παιδιά των 

φυλακισμένων πατέρων τείνουν να έχουν στερήσεις σε κοινωνικό, οικονομικό και 

εκπαιδευτικό επίπεδο. Συνδυαστικά με το συναισθηματικό τραύμα, όλες οι παραπάνω 

στερήσεις, δημιουργούσαν μεγάλο μειονέκτημα. Ωστόσο επεσήμανε, πως εάν δεν 

δοθεί η δέουσα προσοχή σε αυτές τις επιπτώσεις, θα υπάρξει ως συνέπεια, η τιμωρία 

αθώων θυμάτων και εάν παραμεληθεί αυτή η ομάδα (τα παιδιά), τα οποία κινδυνεύουν 

σοβαρά, ενδεχομένως να προκαλέσουν και έγκλημα στην επόμενη γενιά (Shaw, 1987). 

Λόγω των ταχέως αυξανόμενων ποσοστών φυλάκισης τις τελευταίες δεκαετίες, και οι 

Η.Π.Α. παρουσίασαν αύξηση στις έρευνες σχετικά με τις επιπτώσεις της φυλάκισης 

και τις εμπειρίες των οικογενειών των κρατουμένων (για παράδειγμα, μέσω των έργων 

των Laura Fishman (1981, 1988, 1991), John Hagan και Ronit Dinovitzer (1999), και 

Joyce Arditti  (2003, 2005). Μια σχετικά πρόσφατη, ποιοτική μελέτη με έδρα τις 

Η.Π.Α. διεξήχθη από την Megan Comfort (2008), η οποία, όπως η Morris, διερεύνησε 

το πώς η φυλάκιση των ανδρών, επηρέασε τις γυναίκες συντρόφους τους. 

Μολονότι σημειώθηκε σημαντική προσπάθεια ανάδειξης των συνεπειών της 

φυλάκισης στην οικογένεια, στην πλειοψηφία τους οι έρευνες στον τομέα, έριχναν φως 

στις ακραίες στερήσεις του περιβάλλοντος των φυλακών και των περίπλοκων 

κοινωνικών κόσμων των κρατουμένων (Irwin, 1987 ; Sykes, 1958). Αυτού του είδους 

οι έρευνες, όπως είναι κατανοητό, φάνηκαν αρωγοί την κατανόησή μας σχετικά με τον 

τρόπο φυλάκισης και τη ζωή εντός του ιδρύματος, καθώς και τον βαθύ αντίκτυπο της 

φυλάκισης για όσους συνδέονται άμεσα με αυτήν. Πιο συγκεκριμένα, η βιβλιογραφία 

είναι αρκετά εκτεταμένη στις επιπτώσεις (σωματικές και ψυχικές) της φυλάκισης στους 
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κρατούμενους (Golembeski & Fullilove, 2005 ; Freudenberg, 2001 ; Binswanger, 

Krueger & Steiner, 2009 ; Massoglia, 2008 ; Schnittker, 2007 ; Binswanger, Stern & 

Deyo, 2007 ; Wilper et al., 2009) αλλά και σε προβλήματα πρακτικής φύσεως όπως για 

παράδειγμα, τα επισκεπτήρια, την παροχή ρουχισμού και προσωπικών ειδών, την 

εφαρμογή των θεσμικών κανόνων και την έλλειψη της ιδιωτικής ζωής ή των ευκαιριών 

για οικειότητα μεταξύ των κρατουμένων και των μελών της οικογένειας τους (Caddle 

& Crisp, 1997 ; Light, 1995 ; McDermott & King, 1992 ; Noble, 1995 ; Paylor & Smith, 

1994 ; Peelo et al., 1991 ; Shaw, 1992). 

Κατά τη διάρκεια όμως των τελευταίων 20 περίπου ετών, η μετατόπιση στο 

θέμα της έρευνας σχετικά με τον εγκάθειρκτο πληθυσμό είναι αξιοσημείωτη. 

Ειδικότερα, πιο σύγχρονες έρευνες, αν και ελάχιστες, έχουν επεκτείνει την προοπτική 

μας, μελετώντας τον κόσμο πέρα από τα τείχη των φυλακών, για να συλλάβουμε 

ομοίως τους κοινωνικούς κόσμους και τις εμπειρίες των μελών της οικογένειας των 

εγκλείστων ατόμων (Arditti, 2014 ; Christian & Kennedy, 2011 ; Comfort , 2008 ; 

Braman, 2004). Εντούτοις, όσον αφορά τις μελέτες που αφορούν παιδιά φυλακισμένων 

μητέρων, ελάχιστες έχουν διεξαχθεί σε διεθνές επίπεδο  (Cunningham and Baker, 2003 

; Flynn, 2012 ; Hernandez, 2006 ; Hissel et al., 2011 ; Howard League, 2011 ; Lotze et 

al., 2010 ; Poehlmann, 2005 ; Raikes and Lockwood, 2011). 

Είναι σημαντικό λοιπόν, πως η επιστημονική κοινότητα μόλις τις τελευταίες 

δύο δεκαετίες έχει μελετήσει σε βάθος με ελάχιστες πρωτοποριακές έρευνες, τις 

οικογενειακές σχέσεις των εγκλείστων ατόμων και τις «παράπλευρες απώλειες» ως 

ζήτημα δημόσιας πολιτικής σε αντίθεση με την ύπαρξη πληθώρας ερευνών σχετικά με 

τις συνθήκες κράτησης εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων (Condry & Smith, 

2018). Δυστυχώς όμως, τα πορίσματα και αυτών των λίγων ερευνών, δεν έχουν 

αξιοποιηθεί επαρκώς στη χώρα μας.  

Πρόσφατη στον τομέα, θεωρείται η ποιοτική έρευνα της Johnna Christian 

(2005), σε δύο φυλακές της Νέας Υόρκης, στην οποία διερεύνησε τις εμπειρίες των 

οικογενειών από τα επισκεπτήρια. Τεκμηρίωσε τα πολυάριθμα βάρη που σχετίζονται 

με αυτά και υποστήριξε πως υπονομεύουν ενδεχομένως την διατήρηση των 

οικογενειακών δεσμών. Η Comfort (2008), επίσης διερεύνησε τις εμπειρίες των 

γυναικών που επισκέπτονται τον οικείο τους στη φυλακή, μέσα από το φακό της 

«δευτεροβάθμιας φυλάκισης», ενώ και η Kathryn Sharratt, μόλις το 2014, ερεύνησε τις 

μοναδικές εμπειρίες των παιδιών επισκεπτών ειδικά σε τέσσερις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (το Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ρουμανία και Σουηδία) και 
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παρατήρησε πόσο ποικίλα ήταν τα εμπόδια στην επίσκεψη σε όλα αυτά τα κράτη μέλη 

της Ε.Ε. 

Παράλληλα, η ποιοτική μελέτη των Chauvel & Roguski (2009) αποσκοπούσε 

στη διερεύνηση των επιπτώσεων της φυλάκισης στην υγεία και την ευημερία των 

κρατουμένων και των οικογενειών τους στη Νέα Ζηλανδία. Συγκεκριμένα, 63 

έγκλειστα άτομα συμμετείχαν σε ημι-δομημένες συνεντεύξεις. Τόσο οι άνδρες όσο και 

οι γυναίκες συμμετέχοντες ανέφεραν οικονομική πίεση, στεναχώρια λόγω της 

απώλειας και κατάρρευση των σχέσεων ως επιπτώσεις της φυλάκισης, στις οικογένειες 

τους, ενώ οι γυναίκες είχαν περισσότερο επικεντρωθεί στις επιπτώσεις που σχετίζονται 

με τα παιδιά. Αν και ο αντίκτυπος της φυλάκισης στα παιδιά φαίνεται να διέφερε 

ανάλογα με την ηλικία τους, ο πιο συχνά αναφερόμενος, ήταν το άγχος και η αίσθηση 

απώλειας και ευθύνης για την φυλάκιση των γονιών τους. Αυτές οι αντιδράσεις 

πιστεύεται ότι επιδεινώθηκαν κατά τη διαδικασία του επισκεπτηρίου, η οποία εμπόδισε 

τους κρατούμενους-γονείς να δείξουν στοργή. Η οικογένεια στο σύνολό της ανέφερε 

σημαντικές οικονομικές πιέσεις λόγω της φυλάκισης, έντονο αίσθημα του στίγματος 

και την κατάρρευση των σχέσεων.  

Τέλος, στη Σκωτία, τα τελευταία είκοσι χρόνια, υπήρξαν αρκετές μελέτες 

μικρής κλίμακας που διερευνούσαν τις εμπειρίες των επισκέψεων και της φυλάκισης 

γενικότερα, οι οποίες βοήθησαν στην οικοδόμηση μιας πιο τοπικής εικόνας. Αυτές 

περιλαμβάνουν έρευνες σχετικά με τις εμπειρίες επίσκεψης παιδιών και νέων (Buist, 

1997), τις επιπτώσεις της φυλάκισης στους νέους (McCulloch & Morrison, 2001), 

καθώς επίσης ο ρόλος και το δυναμικό των κέντρων επισκεπτών (Loucks, 2002a ; 

Families Outside, 2010). Στην ίδια χώρα, η πιο πρόσφατη έρευνα του τομέα, διεξήχθη 

το 2019 από την Cara-Jardine. Πρόκειται για μια ποιοτική έρευνα που είχε ως στόχο 

την κατανόηση του ποιος τελικά επηρεάζεται όταν επιβάλλεται ποινή φυλάκισης αλλά 

και την αποκάλυψη των ευρύτερων κοινωνικών επιπτώσεων αυτής. Ελήφθησαν 

συνεντεύξεις από 19 μέλη οικογενειών (από 14 οικογένειες κρατουμένων), 10 άνδρες 

και 4 γυναίκες που εκτίουν ποινές φυλάκισης και 12 επαγγελματίες στον χώρο της 

Ποινικής Δικαιοσύνης. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως πολλές οικογένειες που 

συμμετείχαν στην έρευνα, αντιμετώπιζαν ήδη πολλές προκλήσεις στη ζωή τους, (αλλά 

όχι σε βαθμό δυσλειτουργίας της οικογένειας) όπως φτώχεια, κακή ψυχική υγεία, 

μακροχρόνιες ασθένειες, μαθησιακές δυσκολίες κλπ. Η φυλάκιση ενός μέλους της 

οικογένειας επιδείνωσε αυτά τα προβλήματα. Οι συμμετέχοντες επίσης, ανέφεραν νέες 

δυσκολίες με την οικιακή τους ζωή και τη φροντίδα των παιδιών τους, καθώς 
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αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους για την επίλυση αυτών, χάνοντας το 

σπίτι τους. Παράλληλα ήρθαν αντιμέτωποι με διαταραχές στην ψυχική τους υγεία και 

με κοινωνικό στιγματισμό. Οι οικογένειες αφιέρωναν επίσης σημαντικό οικονομικό 

πόρο για να ταξιδέψουν στη φυλακή, να πληρώνουν για τηλεφωνικές κλήσεις και να 

παρέχουν στον οικείο τους στη φυλακή ρούχα ή άλλα προσωπικά είδη, με αποτέλεσμα 

να βιώνουν συχνά οξέα επίπεδα φτώχειας. Ωστόσο, αξιοσημείωτη ήταν η συχνότητα 

με την οποία σχολίαζαν ότι και αυτές τιμωρούνται από τη φυλάκιση (Jardine, 2019). 

 

Όπως προαναφέρθηκε λοιπόν, η ελάχιστη - σύγχρονη έρευνα, επεκτάθηκε στην 

διερεύνηση του κόσμου πέρα από τα τείχη της φυλακής, καταγράφοντας ταυτόχρονα 

τους κοινωνικούς κόσμους και τις εμπειρίες των μελών της οικογένειας των εγκλείστων 

ατόμων οι οποίοι είναι βαθιά ενσωματωμένοι στην εμπειρία της φυλάκισης, αν και δεν 

έχουν προσωπική εμπειρία εγκλεισμού (Arditti, 2014 ; Braman, 2004 ; Christian & 

Kennedy, 2011 ; Comfort, 2008 ; Christian, 2005).  

 

 

2.3 Τα «δεινά του εγκλεισμού» για τους κρατούμενους και τις 

οικογένειές τους. 

 

Πρωτίστως, είναι σημαντική η αναγνώριση ότι ο κρατούμενος είναι μέρος ενός 

ευρύτερου κοινωνικού δικτύου και ότι τα άλλα άτομα σε αυτό το δίκτυο 

αντιμετωπίζουν επίσης συνέπειες που σχετίζονται με τη φυλάκιση του (Smith, 2014 ; 

Geller, Garfinkel & Western, 2011 ; Wildeman, Schnittker, & Turney, 2012;  Arditti, 

2003, 2005 ; Braman, 2004). Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που 

πραγματοποιούνται στη ζωή ενός ατόμου με την είσοδό του στο κατάστημα κράτησης 

είναι ότι αναγκάζεται να αφήσει την οικογένειά του και το φιλικό του περιβάλλον, 

δηλαδή τα μόνα άτομα που μπορεί ένας κρατούμενος να εμπιστευτεί (Sampson, 2011). 

Όπως η είσοδος στη φυλακή κλονίζει τον κρατούμενο, με ανάλογο τρόπο 

αντιμετωπίζει τη φυλάκιση και η οικογένειά του, η οποία περιγράφει την κατάσταση 

την οποία ζει με τον αποχωρισμό του αγαπημένου της προσώπου ως αποπληκτική 

(Travis and Waul, 2004 ; Christian, Mellow & Thomas, 2006 ; Deady, 2014). 

Πριν από περισσότερα από πενήντα χρόνια, ο Gresham Sykes εντόπισε τα 

«δεινά της φυλάκισης» (Sykes, 2007 [1958]: 63) ένα πλαίσιο κατανόησης που 
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συνεχίζει να οργανώνει την έρευνα σχετικά με τις συνέπειες της φυλάκισης. Η εστίαση 

του Sykes ήταν στους άνδρες κρατούμενους που είχαν μέγιστη ποινή κράτησης, των 

οποίων οι εμπειρίες χωρίστηκαν σε πέντε «δεινά» που ήταν κοινά στην επιβολή ποινής 

στερητικής της ελευθερίας, αν και ο βαθμός στον οποίο τα βίωναν ο καθένας, διέφερε 

μεταξύ των κρατουμένων.  

Αυτά τα δεινά είναι: η στέρηση της ελευθερίας, η στέρηση των ετεροφυλόφιλων 

σχέσεων, η στέρηση της αυτονομίας, η στέρηση ασφάλειας και η στέρηση αγαθών και 

υπηρεσιών (Sykes, 2007 [1958]). Ο Sykes επίσης παρατήρησε ότι οι σύγχρονες 

φυλακές ενώ δεν είναι πλέον τόσο σωματικά βάναυσες, δεν είναι λιγότερο ψυχολογικά 

βάναυσες από ό, τι σε αυτές των προηγούμενων μορφών (Sykes, 2007 [1958]: 64).  

Η Comfort (2008) εν συνεχεία, επέκτεινε την ανάλυση για τα «δεινά του 

εγκλεισμού» του Sykes (1958) και συμπεριέλαβε τον πόνο των γυναικών που 

επισκέπτονταν τους συντρόφους τους στη φυλακή. Ειδικότερα, κατά την επίσκεψή 

τους στα σωφρονιστικά καταστήματα, οι γυναίκες υπέστησαν ‘μια εξασθενημένη αλλά 

ακόμα επιτακτική εκδοχή των περίπλοκων κανονισμών, της συγκεντρωμένης 

παρακολούθησης και του σωματικού περιορισμού που διέπει τη ζωή των 

κρατουμένων’ (Comfort, 2008: 101). Αργότερα, ο όρος επεκτάθηκε περισσότερο για 

να συμπεριλάβει τις επιπτώσεις που είχε η φυλακή στη ζωή των γυναικών, δίνοντας 

έμφαση στον παράγοντα του χρόνου. Αποτελεί ενδιαφέρουσα διαπίστωση ότι τα δεινά 

αυτά, δεν φάνηκε να γίνονται λιγότερο επώδυνα με την πάροδο του χρόνου. Πιο 

συγκεκριμένα, οι γυναίκες των εγκλείστων ατόμων, αν και είχαν συνηθίσει τόσο στις 

πρακτικές της επίσκεψης, όσο και στους κανόνες της φυλακής, τα δεινά παρέμειναν 

επώδυνα (Comfort, 2008: 97). 

Σε μία τριετή έρευνα που διεξήχθη το 2017 στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, 

διερευνήθηκε σε ποιο βαθμό 33 σύζυγοι μακροχρόνιων κρατουμένων βίωσαν «τα δεινά 

της φυλάκισης» συγκριτικά με αυτούς που πραγματικά φυλακίστηκαν (Kotova, 2018). 

Αυτά τα δεινά περιλάμβαναν τη στέρηση της αυτονομίας, της ελευθερίας, της 

ασφάλειας, των στενών σχέσεων και αγαθών και υπηρεσιών, όπως τα περιέγραψε ο 

Sykes (2007 [1958]). Διερευνήθηκε επίσης πώς οι σύζυγοι αντιμετώπισαν τη διάρκεια 

της ποινής, το πέρασμα του χρόνου και το στίγμα. Συνολικά, οι περισσότερες από τις 

γυναίκες, πριν από τη φυλάκιση των συντρόφων τους, είχαν ζήσει «συνηθισμένες» 

ζωές, με ελάχιστη έως καθόλου προηγούμενη εμπειρία του συστήματος Ποινικής 

Δικαιοσύνης. Επιβεβαιώνοντας την προηγούμενη έρευνα της Comfort (2008), όλες οι 
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γυναίκες αυτής της μελέτης περιέγραψαν ότι βιώνουν τα ίδια δεινά της φυλάκισης, αν 

και πιο ήπια και προσωρινά. Κατά την επίσκεψή τους στις φυλακές, γνώριζαν ότι η 

ελευθερία και η αυτονομία τους ήταν πολύ περιορισμένες. Έπρεπε να καθίσουν σε 

καθορισμένες καρέκλες και η φυσική τους επαφή με τους ανθρώπους που 

επισκέφτηκαν ήταν ελεγχόμενη. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους οικείους των 

μακροχρόνιων κρατουμένων, καθώς οι κρατούμενοι είναι πιθανό να κρατούνται σε 

φυλακές υψίστης ασφάλειας, όπου οι επισκέψεις υπόκεινται σε αυστηρούς 

κανονισμούς.  

Ομοίως, ορισμένες γυναίκες ένιωθαν ανασφαλείς κατά την επίσκεψή τους, 

γνωρίζοντας ότι οι κρατούμενοι γενικά θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνα άτομα. 

Επιπλέον, μερικές γυναίκες ανέφεραν πως ένιωθαν φόβο από άλλους επισκέπτες. Η 

φυλάκιση είχε επίσης σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Ορισμένες από τις γυναίκες, 

είτε έχασαν τα εισοδήματα των συντρόφων τους μετά τη φυλάκιση ή / και έχασαν τις 

δουλειές τους λόγω του στίγματος. Έχασαν ως αποτέλεσμα, και το σπίτι τους. 

Επιπλέον, ορισμένες συμμετέχουσες, περιέγραψαν την επίσκεψη και την οικονομική 

υποστήριξη ενός κρατουμένου ως «επιπρόσθετο λογαριασμό». Τέλος, περιέγραψαν ότι 

στερούνται τη στενή επαφή με τους συντρόφους τους, πως δυσαρεστήθηκαν όταν τους 

είπαν ότι θα μπορούσαν να έχουν μόνο μια αγκαλιά και φιλί στην αρχή και στο τέλος 

της επίσκεψης, ενώ η απώλεια της συναισθηματικής οικειότητας χαρακτηρίστηκε ως η 

πιο ενοχλητική. Οι σύζυγοι των εγκλείστων δήλωσαν ότι είχαν «χάσει τα πάντα» όταν 

φυλακίστηκε ο οικείος τους και με την πάροδο του χρόνου, ένας βαθμός απόστασης 

αναπτύχθηκε μεταξύ τους. Τόσο η κοινωνία γενικά όσο και οι ίδιες οι συμμετέχουσες 

άλλαξαν με την πάροδο του χρόνου, ενώ οι άνθρωποι στη φυλακή έμοιαζαν σα να είχαν 

«παγώσει στο χρόνο». Οι σύζυγοι ξεκίνησαν νέες δουλειές, έκαναν νέους φίλους και 

τα παιδιά τους μεγάλωσαν. Οι κρατούμενοι όμως, δεν ήταν εκεί για να δουν και να 

ζήσουν αυτές τις αλλαγές. Οι σύζυγοι ανέφεραν πως δεν ήθελαν να μοιραστούν πάρα 

πολλά για τη ζωή τους με τον κρατούμενους-οικείους τους, επειδή οι δεύτεροι δεν 

μπορούσαν να συμμετάσχουν σε αυτήν. Ήταν ξεκάθαρη η αδυναμία συμμετοχής στη 

καθημερινή οικογενειακή ζωή με τα παιδιά, όπως για παράδειγμα, το κοινό γεύμα, το 

κόψιμο της τούρτας γενεθλίων, η προσφορά δώρων, η αναμνηστική φωτογραφία, η 

ανάγνωση παραμυθιού, το παιχνίδι, κλπ. (Kotova, 2018). 

Τα προαναφερθέντα δεινά της φυλάκισης έχουν από καιρό τεκμηριωθεί στη 

βιβλιογραφία για τις οικογένειες των κρατουμένων (Comfort, 2008 ; Murray et al, 2014 

; Aiello and McCorkel, 2018 ; Kotova, 2018 ; Lanskey et al, 2018) και είναι ενδιαφέρον 
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ότι τα δεινά αυτά, με την πάροδο του χρόνου, έγιναν μέρος της ύπαρξης των γυναικών 

στο βαθμό που οι ίδιες οι γυναίκες δυσκολεύτηκαν να αναγνωρίσουν αν υποφέρουν. 

Όπως υποστηρίχθηκε ερευνητικά, όχι μόνο ο κρατούμενος, αλλά και τα μέλη της 

οικογένειας, έρχονται αντιμέτωπα με την ξαφνική απώλεια και τα διάφορα 

συναισθήματα που την συνοδεύουν, καθώς και με μια επιβαλλόμενη προσαρμογή στις 

νέες συνθήκες της ζωής τους. Δεν στερούνται μόνο τον άνθρωπο τους, αντιμετωπίζουν 

ενδεχομένως απώλεια εισοδήματος, ενώ τις περισσότερες φορές στερούνται, τροφή, 

ακόμα και την στέγη τους (Braman, 2004). Με άλλα λόγια, αρχίζει η δική τους έκτιση 

ποινής. Επιπλέον, έχουν αναγνωριστεί και επισημανθεί και οι κίνδυνοι που σχετίζονται 

με την ψυχοκοινωνική συμπεριφορά (Wildeman, Schnittker & Turney, 2012).  

Χρήζει υπενθύμισης, πως και από την πλευρά του ο έγκλειστος (σύζυγος-

γονέας) καλείται να αντιμετωπίσει και πρακτικά διλήμματα (σχετιζόμενα με τα 

εσωτερικά προβλήματα που προκύπτουν από τον εγκλεισμό, για παράδειγμα, σχέσεις 

με το σωφρονιστικό προσωπικό, συγκρατούμενους κλπ.) και όχι μόνον ηθικά 

(εξωτερικά προβλήματα που αφορούν τον ρόλο του ως κρατούμενος αλλά και ως 

γονέας). Στη φυλακή, η προσωπική «ταυτότητα» του ατόμου -προεξέχουσα για τους 

περισσότερους πριν από τον εγκλεισμό- κινδυνεύει να ξεθωριάσει ή να περιέλθει σε 

προσωρινή αδράνεια και τη θέση της να πάρει η ιδρυματική ταυτότητα του 

«κρατουμένου» (Condry & Smith, 2018). 

  Η κατάσταση γίνεται ακόμα δυσκολότερη στην περίπτωση που στην οικογένεια 

υπάρχουν παιδιά, καθώς οι γονείς εισέρχονται στο δίλλημα για το αν πρέπει να πουν 

στα παιδιά την αλήθεια για την φυλάκιση ου γονέα ή είναι προτιμότερο να 

κατασκευάσουν μια ιστορία, προκειμένου να δικαιολογήσουν την απουσία του από το 

σπίτι (Murray and Farrington, 2008). Οι Cooke, Baldwin και Howison (1994), 

υποστηρίζουν ότι τα μικρά παιδιά μπορούν να αναστατωθούν και να στενοχωρηθούν 

με τον αποχωρισμό και είναι πιθανό, να περάσουν μία περίοδο θυμού ή και άρνησης 

πρός τον έγκλειστο γονέα μέχρι να μπορέσουν να αποδεχτούν τη νέα κατάσταση που 

διαμορφώνεται στη ζωή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένοι γονείς δεν επιθυμούν 

να δέχονται επισκέψεις από τα παιδιά τους στη φυλακή, καθώς είτε οι ίδιοι, είτε τα 

παιδιά τους δεν μπορούν να διαχειριστούν τις νέες συνθήκες επαφής.  

 

Τέλος, η φυλάκιση μπορεί να επιφέρει καταστροφικές συνέπειες στην 

οικογενειακή ζωή, ιδιαίτερα όταν η τελευταία αντιμετωπίζει μια επισώρευση 

μειονεκτημάτων (cumulative disadvantages) λόγω ιστορικών χρήσης ουσιών, ψυχικής 
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ασθένειας, σχολικής αποτυχίας, ενδοοικογενειακής βίας, αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς και φυλακίσεων. Γάμοι, οικογενειακοί και συναισθηματικοί δεσμοί 

κλονίζονται ή/και διαλύονται (Braman 2004 ; Lopoo and Western, 2006), η ομαλή 

ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών τίθεται σε κίνδυνο, τυχόν προγενέστερα 

οικονομικά προβλήματα επιδεινώνονται και οι διαπροσωπικές εντάσεις 

πολλαπλασιάζονται (Dallaire and Wilson, 2010). 

 

 

2.4 Επιπτώσεις της Φυλάκισης στα Μέλη των οικογενειών των 

Κρατουμένων 

 

2.4.1 (Α) Σύζυγοι – Σύντροφοι Κρατουμένων 

 

Οι σύζυγοι-σύντροφοι των κρατουμένων μπορεί να μην βρίσκονται σε 

σωφρονιστικό κατάστημα, στην πραγματικότητα όμως εκτίουν τις δικές τους «ποινές» 

έχοντας μάλιστα  ένα τεράστιο και ταυτόχρονα αόρατο, για την κοινωνία φορτίο, να 

διαχειριστούν (Travis and Waul, 2004 ; Comfort, 2007 ; Murray and Farrington, 2008 

; Dallaire and Wilson, 2010 ; Sampson, 2011 ; Smith, 2014 ; Wakefield and Wildeman, 

2014 ; Arditti, 2014 ; Halsey and Deegan, 2015 ; Besemer and Dennison, 2018 ; Minson 

and Condry, 2015 ; Minson, 2018 ; Condry and Smith, 2019). Όταν κλείνει η πόρτα 

της φυλακής πίσω από τον άνδρα κρατούμενο, αρχίζει ο δύσκολος δρόμος και των 

γυναικών συζύγων-συντρόφων τους. Έρχονται αντιμέτωπες με την ξαφνική απώλεια 

του οικείου τους, η οποία χαρακτηρίζεται ως μια πολύ τραυματική εμπειρία. Τα 

συναισθήματα της αδυναμίας, της απελπισίας και της απογοήτευσης είναι 

αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας τους, καθώς μοιράζονται μαζί με τους 

έγκλειστους όλα τα κρίσιμα στάδια του συστήματος της ποινικής δικαιοσύνης: την 

σύλληψη, την προφυλάκιση, τη δίκη, την ποινή και την φυλάκιση (Murray, Farrington 

& Sekol, 2012 ; Dickie, 2013 ; Loucks, 2012a), ενώ στις πλείστες των περιπτώσεων, 

υποφέρουν λόγω έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες επίσκεψης και 

επικοινωνίας (Ferraro et al, 1983 ; Henderson and Hurley, 2008 ; Murray, 2007). 

Το 2015 το «Canadian Families and Corrections Network» δημοσίευσε τα 

«Ξεχασμένα Θύματα», μια μελέτη που μέσω 44 συνεντεύξεων σε μέλη των 

οικογενειών κρατουμένων ατόμων, εξέτασε πώς οι οικογένειες αντιμετωπίζουν, 
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ψυχολογικά και με άλλο τρόπο, τη φυλάκιση ενός αγαπημένου προσώπου. Διαπίστωσε 

ότι η έλλειψη πληροφοριών επιδεινώνει το άγχος, αντλεί συναισθηματικούς και 

οικονομικούς πόρους στη διαδικασία αναζήτησης βοήθειας και γενικά ότι είναι μια 

αρκετά δύσκολη εμπειρία (Hannem, 2015), ενώ μια παρόμοια μελέτη των Pugh & 

Lansky (2011) έδειξε ότι οι οικογένειες που πλήττονται από φυλάκιση συχνά διστάζουν 

να έχουν πρόσβαση σε υποστήριξη από εξωτερικούς φορείς. Αυτό μπορεί να οφείλεται 

σε ντροπή και στίγμα, σε έλλειψη γνώσης σχετικά με το ότι υπάρχει διαθέσιμη 

υποστήριξη ή σε ορισμένες περιπτώσεις, στη δυσπιστία των νομικών υπηρεσιών.  

Πολύ συχνά επίσης, διακρίνεται το μειονέκτημα του φύλου. Τα μέλη της 

οικογένειας που υποστηρίζουν άνδρες κρατούμενους είναι συνήθως γυναίκες 

(Christian, 2005 ; Codd, 2008 ; Comfort, 2008 ; Condry, 2007 ; Granja, 2016). Αυτό 

μπορεί εύκολα να εξηγηθεί με βάση τα ποσοστά φυλάκισης, καθώς οι άνδρες έχουν 

καθολικά και σημαντικά υψηλότερα ποσοστά (Houchin, 2005 ; World Prison Brief, 

2017). Αυτές οι γυναίκες θα αντιμετωπίσουν ήδη τη «θηλυκοποίηση της φτώχειας» ή 

τη στέρηση ευκαιριών και δυνατοτήτων (Nussbaum, 2011). Το έργο της φροντίδας 

ενός κρατούμενου (επίσκεψη, επαφή με νομικές αρχές) μπορεί να είναι επαχθές και 

όπως και άλλες εργασίες γυναικείας φροντίδας, συχνά θεωρείται δεδομένο (Condry, 

2007 ; Jardine, 2017). Ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμη και όταν ο κρατούμενος 

είναι γένους θηλυκού (δίνοντας έτσι τη δυνατότητα ενός άνδρα συντρόφου να 

αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος της παροχής φροντίδας), το βάρος της φροντίδας των 

κρατουμένων βαρύνει υπερβολικά τις γυναίκες (Codd, 2007 ; Condry, 2011 [2007] ; 

Jardine, 2017). Έχει προταθεί ότι οι διάχυτοι κανόνες για το φύλο, βλέπουν τη φροντίδα 

ως «φυσικό ρόλο» για τις γυναίκες και κατά συνέπεια, αναμένεται να αναλάβουν αυτό 

το έργο (Scheyett and Pettus, 2012).  

 

2.4.1.1 Οικονομικές συνέπειες  

 

Η φυλάκιση τείνει να επηρεάζει οικονομικά όλες τις οικογένειες, ακόμη και 

εκείνες που μπορεί να θεωρούνταν σχετικά ευημερούσες ή τουλάχιστον όχι οικονομικά 

επισφαλείς, πριν από τη φυλάκιση (Kling 2006 ; Pager 2003 ; Western 2002 ; Dickie, 

2013 ; Jones and Wainaina-Wozna, 2013 ; Schwartz-Soicher, Geller  &  Garfinkel, 

2011). Εάν το έγκλειστο μέλος της οικογένειας συνέβαλε οικονομικά στο νοικοκυριό 

πριν φυλακιστεί, η στερητική της ελευθερίας ποινή, οδηγεί στη μείωση του 
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εισοδήματος των νοικοκυριών (Murray, 2007 ; Dickie, 2013 ; Loucks, 2012a ; Codd, 

2008 ; Smith et al., 2007 ; Light & Campbell, 2007). Αυτό φυσικά ισχύει ακόμη και αν 

η οικονομική συνεισφορά δημιουργήθηκε από συμμετοχή σε παράνομες 

δραστηριότητες (Scott και Codd, 2010). Στην περίπτωση που το έγκλειστο μέλος 

βρισκόταν ήδη σε οικονομική δυσχέρεια, τα αποτελέσματα μπορεί να γίνουν ακόμη 

πιο έντονα και σύμφωνα με τους Dixey και Woodall αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως 

«καταστροφικό συμβάν» (2012: 30). Οι Light & Campbell (2007) προτείνουν ότι τα 

οικονομικά προβλήματα μπορεί να επιδεινωθούν από το γεγονός ότι το μέλος της 

οικογένειας που βρίσκεται εκτός φυλακής, μπορεί να έχει έλλειψη εμπειρίας στην 

αντιμετώπιση οικιακών υποθέσεων ή να αντιμετωπίζει άλλου είδους προβλήματα (για 

παράδειγμα, υγείας), καθιστώντας το έτσι «μη ικανό» να διαχειριστεί αυτές τις 

υποθέσεις.  

Η οικονομική κατάσταση μπορεί επίσης να επιδεινωθεί εξαιτίας της απόλυσης 

από την αμειβόμενη εργασία ή μείωση των ωρών απασχόλησης, προκειμένου το άτομο 

που φροντίζει πλέον την οικογένεια, να αναλάβει και τις ευθύνες που είχε 

προηγουμένως ο κρατούμενος (Smith et al., 2007). 

Μελέτες αναφέρουν ότι η απώλεια εισοδήματος είναι μια από τις 

σημαντικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι σύντροφοι κρατουμένων (Sharp και 

Marcus-Mendoza, 2001) καθώς έχει διαπιστωθεί σημαντική μείωση του οικογενειακού 

εισοδήματος μετά την φυλάκιση του άνδρα (Braman and Wood, 2003: 164) και 

δραστική αύξηση της ανασφάλειας ως προς την εξασφάλιση στέγης (Geller & Franklin, 

2014 ; Tasca, Rodriguez & Zatz, 2011), την κάλυψη βασικών υλικών αναγκών 

(Schwartz-Soicher, Geller & Garfinkel, 2011) ακόμη και της στοιχειώδους διατροφής 

(Turney, 2015). Επίσης, μια περιεκτική μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο επισημαίνει ότι 

η φυλάκιση αναγνωρίζεται επίσημα ως ένας παράγοντας της παιδικής φτώχειας (Smith 

et al., 2007). Οι Phillips et al (2006) και οι Geller et al (2010), βρήκαν εξίσου 

σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της γονικής φυλάκισης και της οικογενειακής 

οικονομικής πίεσης, μειωμένο βιοτικό επίπεδο και αδυναμία κάλυψης των βασικών 

αναγκών των παιδιών. 

Επίσης, μια πρόσφατη μελέτη στην Σκωτία σχετικά με τον οικονομικό 

αντίκτυπο της φυλάκισης στις οικογένειες (Dickie, 2013) διαπίστωσε ότι η 

πλειονότητα των ενήλικων μελών της οικογένειας κρατουμένων ήταν άνεργοι και 



26 

 

λάμβαναν παροχές. Μετά τη φυλάκιση ενός μέλους, το 70% των νοικοκυριών 

παρουσίασε μείωση του εβδομαδιαίου εισοδήματος, είτε εξαιτίας της απώλειας του 

μισθού του κρατουμένου είτε εξαιτίας της απώλειας απασχόλησης του εναπομείναντος 

συντρόφου ή φροντιστή λόγω της αύξησης των οικογενειακών υποχρεώσεων.  

Η φυλάκιση αυξάνει τις οικογενειακές δαπάνες και για υλική και ηθική 

υποστήριξη του εγκλείστου. Οι οικογένειες ξοδεύουν χρήματα για να διατηρούν επαφή 

μέσω επισκεπτηρίων,  επιστολών και τηλεφωνικών κλήσεων και ξοδεύουν χρήματα 

κάνοντας εμβάσματα και αγορές αντικειμένων προσωπικής φροντίδας στον 

κρατούμενο (Murray, 2005 ; Christian, Mellow & Thomas, 2006 ; Wildeman & 

Western, 2010). Άλλωστε, όσον αφορά τα οικονομικά προβλήματα, οι υποβαθμισμένες 

συνθήκες στα σωφρονιστικά καταστήματα προκαλούν μια μετάκληση του κόστους 

διαβίωσης των κρατουμένων στις οικογένειές τους (Foster & Hagan, 2009). Επιπλέον, 

αυτά τα έξοδα αφορούν νομικές δαπάνες που σχετίζονται με τη δίκη και την 

υπεράσπιση (αμοιβές δικηγόρων, χρηματικές ποινές) (Arditti, 2005 ; Braman, 2004 ; 

Comfort, 2008 ; Western and Wildeman, 2009). 

Κατά συνέπεια, οι οικογένειες των κρατουμένων είναι πιο πιθανό να έχουν χαμηλότερο 

κοινωνικοοικονομικό καθεστώς και να αντιμετωπίζουν μια σειρά των σχετικών 

προβλημάτων (Comfort, 2008 ; Condry, 2007 ; Minson, 2020 ; Wakefield and 

Wildeman, 2014).  

Ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά στην οικογένεια, οι μητέρες και φροντιστές 

αυτών, έρχονται αντιμέτωπες με διλήμματα που αφορούν τη διαχείριση του διαθέσιμου 

εισοδήματος (Christian, 2005 ; Liu, Pickett & Baker, 2014). Το δίλημμα της μητέρας 

είναι δύσκολο, όταν πρέπει να επιλέξει αν θα επισκεφθεί τον κρατούμενο για να του 

πάει, για παράδειγμα, μια κουβέρτα ή να πάρει είδη πρώτης ανάγκης που χρειάζονται 

τα παιδιά της (Christian, Mellow & Thomas, 2006). Έχει παρατηρηθεί, πως είτε θα 

θέσουν από την αρχή αυστηρά όρια, δίνοντας έμφαση στα παιδιά και τις ανάγκες τους, 

είτε θα αναδιοργανώσουν τη ζωή τους με τρόπο που περιστρέφεται γύρω από τις 

ανάγκες του κρατούμενου. Τέλος, η οικονομική κατάσταση της οικογένειας ορισμένες 

φορές, είναι τόσο δεινή ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια για καμία ουσιαστική 

επιλογή (Geller, Garfinkel & Western, 2011).  

Αναφορικά με το ίδιο ζήτημα, ο κρατούμενος αντιμετωπίζει επίσης δίλημμα 

εάν θα ενθαρρύνει τη σύντροφό-σύζυγό του να αναζητήσει στήριξη από συγγενείς και 



27 

 

φίλους ή να απευθυνθεί σε δημόσιες υπηρεσίες και φορείς (Nicosia et al, 2011). Εάν 

επιλέξει την πρώτη εκδοχή, τη στήριξη από φίλους, υπάρχει κίνδυνος η οικογένεια στο 

σύνολό της να οδηγηθεί σε εξάρτηση από παράνομα κοινωνικά δίκτυα ή στην 

προσωπική εξάρτηση της μητέρας των παιδιών από άλλους άνδρες. Περισσότερες από 

τις μισές οικογένειες στη μελέτη του (Dickie, 2013) είχαν στραφεί στην οικογένεια ή 

σε φίλους για οικονομική υποστήριξη ως αποτέλεσμα της φυλάκισης του μέλους τους, 

έχοντας ως αποτέλεσμα, τεταμένες οικογενειακές σχέσεις. Ενώ όταν η σύντροφος-

σύζυγος απευθύνεται σε κοινωνικές υπηρεσίες, νοσοκομεία, μη-κυβερνητικές 

οργανώσεις και άλλους θεσμούς αυξάνεται η επιτήρηση της οικογένειας και οι 

δυνατότητες άσκησης κοινωνικού ελέγχου στη συμπεριφορά των μελών της (Sykes & 

Pettit, 2015).  

Δεν μπορεί να παραλειφθεί βέβαια και η άλλη όψη του νομίσματος, δηλαδή η 

φυλάκιση ενός εγκληματικά εμπλεκόμενου ατόμου, μπορεί να μειώσει τις 

οικογενειακές δυσκολίες. Μερικοί σύζυγοι-πατέρες χρησιμοποιούν οικογενειακούς 

πόρους για να αγοράσουν παράνομα ναρκωτικά ή για άλλη εγκληματική 

δραστηριότητα και η απομάκρυνση αυτών των ανδρών από το νοικοκυριό μπορεί να 

μειώσει τα οικονομικά βάρη της οικογένειάς τους. Οι Edin, Nelson & Paranal (2004) 

προτείνουν ότι η φυλάκιση του πατέρα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις οικογενειακής βίας, 

έχει τη δυνατότητα να εξαλείψει μια αποσταθεροποιητική επιρροή και να αφήσει τις 

μητέρες σε καλύτερη θέση να διαχειριστούν τους οικογενειακούς πόρους. Προτείνει 

επίσης ότι ορισμένοι άνδρες μπορεί να βλέπουν την φυλάκιση ως «σημείο καμπής», 

στο οποίο ανακατευθύνουν τη ζωή τους, γίνονται καλύτεροι σύντροφοι και 

συνεισφέρουν περισσότερο στις οικογένειές τους, μετά την απελευθέρωσή τους 

(Smith, 2014 ; Turney, 2015 ; Wakefield and Powell, 2016).  

Εντούτοις, η κατάσταση είναι πιο δύσκολη από όσο φαίνεται, καθώς είναι 

γνωστό πως οι οικονομικές συνέπειες της φυλάκισης δεν περιορίζονται στη διάρκεια 

της κράτησης ενός ατόμου, αλλά επεκτείνονται και μετά από αυτή λόγω των 

μειωμένων ευκαιριών που θα έχει ο αποφυλακισθέντας, για προσοδοφόρα απασχόληση 

(Wakefield and Wildeman, 2014). 
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2.4.1.2 Συναισθηματικές-Ψυχολογικές συνέπειες 

 

Είναι ευρέως γνωστό πως σε κάθε στάδιο των διαδικασιών της Ποινικής 

Δικαιοσύνης προκύπτουν συναισθηματικές-ψυχολογικές δυσκολίες, οι οποίες 

περιγράφονται ως «τραύματα» του εγκλεισμού ενός μέλους της οικογένειας στη 

φυλακή (Light & Campbell, 2007 : 303 ; Sampson, 2011). Σύμφωνα με τον 

Cunningham (2001: 36), είναι βέβαιο ότι οι γονείς και τα παιδιά ενός ατόμου, 

επηρεάζονται δραματικά και τραυματικά από τη σύλληψη (Light & Campbell, 2007), 

τη δικαστική διαδικασία και τη φυλάκιση, ενώ ο Fishman (1981: 372) προσδιορίζει 

τέσσερα «σημεία κρίσης» που αντιπροσωπεύουν περιόδους «μεγάλου άγχους και 

δυσκολίας» για τις οικογένειες που βιώνουν την «απώλεια» που προκαλείται από τη 

φυλάκιση ενός αγαπημένου προσώπου. Αυτά είναι τα στάδια της προ-καταδίκης, της 

καταδίκης, της φυλάκισης και της αποφυλάκισης. 

Για τις περισσότερες οικογένειες, ο αποχωρισμός επιφέρει ανεπιθύμητα και 

αρνητικά αποτελέσματα (Galloway, Haynes & Cuthbert, 2014 ; Kalkan & Smith, 2014 

; Dawson et al., 2013 ; Robertson, 2012 ; SCCYP, 2011 ; Tomkin, 2009 ; Murray, 

2007). Τα ποσοστά διαζυγίων είναι υψηλά και η έλλειψη χώρων συνεύρεσης, για όσους 

κρατούμενους δεν παίρνουν άδειες, θεωρείται, ως μια από τις αιτίες της διάλυσης των 

γάμων (Massoglia, Remster & King, 2011 ; Davey-Rothwell al., 2012). Επιπλέον, έχει 

παρατηρηθεί πως ζευγάρια που έχουν απομακρυνθεί εξαιτίας της φυλάκισης, 

αντιμετωπίζουν τεράστια αβεβαιότητα και ψυχολογική πίεση, ακόμα και στις 

ολιγοήμερες άδειες του ατόμου (Oliver & Hairston, 2008). 

Οι «παράπλευρες-δευτερεύουσες» επιπτώσεις της φυλάκισης, στη ζωή της 

οικογένειας είναι πολλές (Geller & Franklin, 2014 ; Geller, Garfinkel & Western, 2011 

; Schwartz-Soicher, Geller & Garfinkel, 2011 ; Tasca, Rodriguez & Zatz, 2011). Ο 

αποχωρισμός δημιουργεί επίσης συναισθήματα απώλειας και ορισμένοι ερευνητές 

έχουν παρομοιάσει την απώλεια αυτή, με την εμπειρία του πένθους και με συναφή 

συναισθήματα θλίψης (Arditti, 2005 ; Condry, 2011, [2007]). Ωστόσο, η θλίψη που 

βιώνουν αυτές οι οικογένειες είναι «περιθωριοποιημένη» (disenfranchised grief) 

επειδή δεν είναι μορφή πένθους η οποία αναγνωρίζεται δημοσίως ή υποστηρίζεται 

κοινωνικά, δεδομένου του στίγματος της φυλάκισης (Arditti, 2005: 253). Οι αρνητικές 

κοινωνικές συνέπιες που ακολουθούν, ή το γεγονός ότι αυτή η απώλεια παραμένει 
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μυστική, συντελούν επιπλέον στον πόνο που ήδη βιώνουν τα μέλη της οικογένειας 

(Berg & Huebner, 2011). 

Η έρευνα σχετικά με τις σχέσεις των κρατουμένων με τα μέλη της οικογένειας 

τους, διαπιστώνει ότι η φυλάκιση δημιουργεί προκλήσεις και δυσκολίες (Arditti, 2005 

; Braman, 2004) και ότι τα μέλη της οικογένειας θα έρθουν αντιμέτωπα με πολλές 

αρνητικές-βλαβερές συνέπειες (Geller, Garfinkel & Western, 2011 ; Wildeman, 

Schnittker & Turney, 2012). Συνέπειες τόσο κατά την περίοδο φυλάκισης (Braman, 

2004 ; Comfort, 2008 ; Fishman, 1990) όσο και κατά την αποφυλάκιση του ατόμου 

(Martinez & Christian, 2009 ; Naser & Visher, 2006). Παρ’ όλα αυτά, ενώ η υπάρχουσα 

έρευνα έχει αναλύσει τις πολλαπλές προκλήσεις των μελών της οικογένειας των 

κρατουμένων, για παράδειγμα εάν επιλέξουν να διατηρήσουν τη σχέση με το άτομο 

που φυλακίστηκε (Braman, 2004 ; Christian, 2005 ; Comfort, 2008), είναι λιγότερο 

γνωστό πώς διαχειρίζονται αυτές τις προκλήσεις, και ιδιαίτερα πώς τα μέλη των 

οικογενειών επιδεικνύουν αντοχή στην όλη διαδικασία (Arditti, 2014 ;  Braman, 2004 

; Comfort, 2008 ; Turanovic, Rodriguez & Pratt, 2012).  

Υπάρχουσα έρευνα εξέτασε τις στρατηγικές αντιμετώπισης και τους 

μηχανισμούς επιβίωσης μεταξύ των μελών της οικογένειας των κρατουμένων, 

διαπιστώνοντας ότι οι σύζυγοι των φυλακισμένων ανδρών είτε επικεντρώνονται στις 

προετοιμασίες για την τελική απελευθέρωσή τους ως μέσο μείωσης του πόνου της 

απώλειας τους (Fishman, 1990 ; Payne, 2011) είτε ότι ορισμένα μέλη της οικογένειας 

αντιμετωπίζουν τις δύσκολες καταστάσεις, περιορίζοντας την επαφή τους με το 

φυλακισμένο άτομο (Braman, 2004). Ωστόσο, ορισμένα μέλη της οικογένειας θα 

διακόψουν εντελώς την επαφή με τα έγκλειστα άτομα, είτε για λόγους που σχετίζονται 

με την οικονομική επιβάρυνση και τους ιδρυματικούς περιορισμούς (απόσταση 

κατοικίας από το σωφρονιστικό κατάστημα), την κακομεταχείριση ή άλλους συναφείς 

κοινωνικούς παράγοντες.  

Άλλοι, ωστόσο, μπορεί να επιθυμούν να διατηρήσουν τις σχέσεις τους με το 

έγκλειστο μέλος της οικογένειας και συναντούν πολλές συναισθηματικές δυσκολίες 

κατά τη διαδικασία αυτή (Braman, 2004 ; Christian, Mellow & Thomas, 2006 ; Foster 

& Hagan, 2009). Αυτά τα μέλη της οικογένειας καλούνται να πάρουν δύσκολες 

αποφάσεις για το πώς να αφιερώσουν καλύτερα τους πόρους τους στο έγκλειστο άτομο, 
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αναπτύσσοντας παράλληλα τις δικές τους στρατηγικές ανθεκτικότητας (Arditti & 

Parkman, 2011 ;  Miller, 2007). 

Αξίζει να αναφερθούν και οι περιπτώσεις γυναικών που βίωναν 

ενδοοικογενειακή βία πριν από την φυλάκιση του συντρόφου τους και η ενδεχόμενη 

επιστροφή του στην οικογενειακή εστία, προκαλεί φόβο για βίαιη συμπεριφορά 

(Fishman, 1990 ; Hairston & Oliver, 2006). Επιπλέον δεδομένα από έρευνες, 

υποδηλώνουν ότι η βία συμβαίνει συχνά στο πλαίσιο συγκρούσεων που σχετίζονται με 

την επανένταξη, όπως η επαναδιαπραγμάτευση των ρόλων και της εξουσίας των 

νοικοκυριών και τις σχέσεις μέσα σε αυτά. Οι προσδοκίες για μετά την αποφυλάκιση, 

η πραγματική ή η υποψία απιστίας από πλευράς των συντρόφων, η άλυτη σύγκρουση 

που προϋπήρχε της φυλάκισης, η οικονομική πίεση και η μετατόπιση του θυμού από 

την εμπειρία της φυλάκισης στην οικογένεια, είναι μερικές αιτίες της βίας (Oliver & 

Hairston, 2008).  

Επιπρόσθετα, το κοινωνικό στίγμα που συνδέεται συχνά με την φυλάκιση 

μπορεί επίσης να διαταράξει τις σχέσεις, ειδικά μεταξύ των γονέων χαμηλού 

εισοδήματος (Braman, 2004). Η εθνογραφική έρευνα των Edin et al. (2004) 

υποδηλώνει ότι οι φτωχές γυναίκες υπολογίζουν σε μεγάλο βαθμό την αξιοπρέπεια των 

υποψήφιων συζύγων τους και υποστηρίζουν ότι οι πρώην κρατούμενοι άνδρες μπορεί 

να απειλήσουν την οικογενειακή φήμη, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των 

μητέρων και των παιδιών και να μην παρέχουν «αξιοσέβαστο» τρόπος ζωής της 

μεσαίας τάξης. Επιπλέον, η φυλακή προσφέρει δικτύωση που θα μπορούσε να 

εξωθήσει το άτομο σε μια κλιμάκωση της εμπλοκής του στην παρανομία. Σε δεύτερο 

χρόνο, και έχοντας μάθει να επιλύει τα προβλήματά του με τη βία, μπορεί να μεταφέρει 

τη συνήθεια αυτή στην οικογενειακή ζωή. (Rocque et al., 2013). 

Ενώ ο σύζυγος-σύντροφός είναι στη φυλακή, η ζωή για το άτομο που μένει 

πίσω, υφίσταται επίσης σημαντικές αλλαγές, κερδίζοντας συχνά ανεξαρτησία και 

αυτάρκεια. Οι μητέρες μπορούν να δημιουργήσουν νέες σχέσεις, περιπλέκοντας 

περαιτέρω τη σχέση τους με τον βιολογικό πατέρα κατά την αποφυλάκιση του.  Αυτές 

οι αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν τις προσδοκίες του κρατούμενου για τον 

οικογενειακό ρόλο που θα παίξει ο ίδιος κατά την επιστροφή του (Braman, 2004).  

Αυτά τα ποιοτικά ευρήματα ενισχύουν την ποσοτική έρευνα που αναφέρει ότι 

οι παντρεμένοι κρατούμενοι άνδρες είναι πιο πιθανό από άλλους που δεν 
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φυλακίστηκαν ποτέ, να χωρίσουν, και οι ανύπανδροι άνδρες που φυλακίστηκαν, να 

έχουν λίγες προοπτικές γάμου κατά την επανένταξη τους (Western, 2006). Τέλος, ο 

βαθμός στον οποίο η φυλάκιση θέτει τα ζευγάρια σε κίνδυνο σύγκρουσης, χωρισμού ή 

διαζυγίου μπορεί να βλάψει την ανάπτυξη των παιδιών (Amato, 2006), καθώς η μητέρα 

μπορεί να καταφεύγει λ.χ. σε αυταρχικές πρακτικές διαπαιδαγώγησης λόγω 

προβλημάτων ψυχικής υγείας που επιδεινώθηκαν εξαιτίας της φυλάκισης του 

συντρόφου της (Perry & Bright, 2012). 

 

 

2.4.1.3 Στίγμα 

 

Έχει υποστηριχθεί, πως οι οικείοι του κρατουμένου, ιδιαίτερα όσοι συνεχίζουν 

να του συμπαραστέκονται, θα υποστούν έναν δευτερογενή κοινωνικό στιγματισμό 

(May, 2000). Σύμφωνα με την κλασική ανάλυση του Erving Goffman (1963), το 

κοινωνικό στίγμα του «εγκληματία» μεταφέρεται εύκολα στους «συμπονετικούς 

άλλους» (sympathetic others) που του προσφέρουν υποστήριξη. Για παράδειγμα, οι 

σύντροφοι των κρατουμένων κατακρίνονται, κατά περίπτωση, γιατί: πρωτίστως, 

επέλεξαν εξαρχής έναν παραβατικό σύντροφο, δεύτερον έπαψαν να του 

συμπαραστέκονται όσο ήταν στη φυλακή, ή τρίτον συνέχισαν να του 

συμπαραστέκονται, παρότι αποδείχτηκε πως ήταν «εγκληματίας». Σε κάθε περίπτωση, 

η υπόληψή τους δεν θα μείνει αλώβητη και το «πέπλο των ευθυνών» είναι συχνά από 

τα βαρύτερα φορτία που πρέπει να σηκώσουν οι οικογένειες. (Halsey and Deegan, 

2015). 

Σύμφωνα με τον ίδιο (Goffman, 1963), η σύλληψη, η καταδίκη και η φυλάκιση 

φέρουν τόσο ισχυρό στίγμα που συχνά είναι δύσκολο για τις οικογένειες να το 

αποφύγουν. Έτσι, όταν ένα μέλος της οικογένειας έχει στιγματιστεί, τα υπόλοιπα μέλη 

της οικογένειας μπορεί να αντιμετωπίσουν την απώλεια του κοινωνικού σεβασμού 

καθώς και μια αυξημένη κοινωνική εχθρότητα εναντίον τους. Ο Goffman (1963) έχει 

ονομάσει αυτό το στίγμα ως «στίγμα συνοδείας – courtesy stigma» και σύμφωνα με 

τον ίδιο συνδέεται με «εκείνους που θεωρούνται από τους άλλους πως έχουν 

«χαλασμένη ταυτότητα» επειδή μοιράζονται έναν δεσμό με τους στιγματισμένους»,  η 

ιδέα δηλαδή,  ότι λόγω μιας σχέσης με το στιγματισμένο άτομο, η ευρύτερη κοινωνία 
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αντιμετωπίζει και τα δύο άτομα «από ορισμένες απόψεις ως ένα», που σημαίνει ότι 

αυτό το μη στιγματισμένο άτομο στιγματίζεται επίσης (Goffman, 1963).  

Πολλοί ερευνητές, υιοθέτησαν ενεργά την ιδέα του «στίγματος συνοδείας» του 

Goffman (1963), στη συζήτηση, για το πώς συνδέεται το στίγμα με τον κρατούμενο 

(Mauer, 2005) και επεκτείνεται στην οικογένειά του (Lopoo and Western, 2005 ; Breen, 

2008 ; Phillips and Gates, 2011 ; Massoglia, Remster και King, 2011). Οι οικογένειες 

είτε θεωρούνται «ένοχες από την σχέση αυτή» (Cunningham, 2001), όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, είτε θεωρούνται ότι έχουν μολυνθεί κατά κάποιο τρόπο από τις πράξεις του 

δράστη (Arditti, Lambert-Shute & Joest, 2003). Στην δεύτερη περίπτωση, η έννοια της 

«εγκληματοποίησης» έχει επίσης «δευτερεύουσες» επιπτώσεις διά μέσου της 

μεταφοράς του στίγματος σε άτομα που δεν έχουν χαρακτηριστεί επισήμως ως μέρη 

της διαδικασίας» καθώς επίσης (Cunningham, 2001). 

Επιπλέον, μία άλλη πτυχή του «στίγματος συνοδείας» σχετίζεται με την άτυπη 

ιεραρχία των κρατουμένων, η οποία είναι ευρέως γνωστή, πως λειτουργεί στα 

σωφρονιστικά καταστήματα, στα πλαίσια «σεβασμού» που βασίζεται στο είδος των 

εγκλημάτων που έχουν διαπράξει. Αυτή η ιεραρχία στη συνέχεια μεταφέρεται στις 

συντρόφους των κρατουμένων.  

Η συγκεκριμένη μεταβίβαση της ιεραρχικής θέσης του άνδρα, για την γυναίκα που 

συνδέεται με αυτόν, αντανακλάται στις αντιδράσεις των λοιπών συντρόφων των 

κρατουμένων και κάποιες φορές ακόμα στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους (Fishman, 

1990).  

Συνεχίζοντας στο ίδιο πλαίσιο, έχει υποστηριχθεί πως σε αντίθεση με τον 

αποχωρισμό που οφείλεται σε μετανάστευση ή σε στρατιωτική θητεία, ο αποχωρισμός 

λόγω ποινικού εγκλεισμού είναι επιπρόσθετα δευτερογενώς στιγματιστικός για τη 

σύντροφό του κρατουμένου (Rodriguez & Margolin, 2015). Το στίγμα εκδηλώνεται με 

διαφορετικούς τρόπους, αλλά μπορεί να λάβει τη μορφή λήψης ανεπιθύμητων σχολίων 

από τα μέσα ενημέρωσης ή της κοινότητας προς την οικογένεια, και οι 

συναισθηματικές και πρακτικές του επιπτώσεις ποικίλλουν, ενώ μπορεί να είναι 

εκτεταμένες (Cunningham, 2001). Το στίγμα μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονο όταν τα 

αδικήματα θεωρούνται πολύ σοβαρά τόσο από νομικής απόψεως (αντικατοπτρίζονται 

από τη σοβαρότητα της ποινής) όσο και από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται 

κοινωνικά. Σε αυτά περιλαμβάνονται δολοφονίες και σεξουαλικά εγκλήματα. Οι 

εμπειρίες των οικογενειών με συγγενείς δράστες σοβαρών εγκλημάτων διερευνήθηκαν 

στη μελέτη του Condry (2011 [2007]) και επιβεβαιώνουν τα παραπάνω. 
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Οι εκτεταμένες συναισθηματικές επιπτώσεις του στίγματος, είχαν σημειωθεί 

και στην πρωτοπόρα μελέτη της Morris η οποία είχε αναφέρει: «πιστεύουμε ότι οι 

γυναίκες συχνά φοβούνται τα σχόλια του κόσμου, παρά το να βιώσουν μια πραγματική 

εχθρότητα» (Morris, 1965: 108), αν και αυτό αντανακλούσε περισσότερο σε εμπειρίες 

της «πρώτης φοράς για κάποια παραβατική ενέργεια» και όχι στις συζύγους των 

υπότροπων παραβατών. Σε κάθε περίπτωση, ο φόβος του στίγματος, από μόνος του 

μπορεί να είναι ψυχοφθόρος. 

Τέλος, τα μέλη της οικογένειας δεν μπορούν να καταφύγουν ούτε σε ψυχικές 

αντισταθμίσεις, καθώς στερούνται το δικαίωμα δημόσιας έκφρασης της θλίψης τους 

και εισπράττουν αδιαφορία, αποδοκιμασία ή εχθρότητα από τον κοινωνικό τους 

περίγυρο (Arditti, 2014, 103-5). Μια μελέτη, που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

εξέτασε πώς οι συγγενείς των ατόμων που καταδικάστηκαν για δολοφονία, 

διαχειρίστηκαν τη στιγματισμένη ταυτότητα τους (May, 2000). Κάποια μέλη της 

οικογένειας επέλεξαν την κοινωνική απόσυρση η την επιλεκτική ανταλλαγή 

πληροφοριών με άλλους σχετικά με τις καταστάσεις που βίωναν, ενώ ορισμένα μέλη, 

εντάχθηκαν σε ομάδα υποστήριξης και αντιστάθηκαν με αυτόν τον τρόπο, στο στίγμα 

που τους επιβλήθηκε. 

Βέβαια, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις των οικογενειών 

που δεν αντιμετωπίζουν τα παραπάνω προβλήματα, ούτε σπανίζουν περιπτώσεις 

παιδιών και συντρόφων που επωφελούνται από τον εγκλεισμό ενός βίαιου ή ανεύθυνου 

γονέα και αναδιοργανώνουν τις ζωές τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο κρατούμενος 

ήταν και πριν από τη φυλάκιση του, απών από την οικογενειακή ζωή. Ακολουθώντας 

όμως τον κανόνα, οι δυσμενείς συνέπειες του εγκλεισμού στην οικογένεια των 

κρατουμένων είναι δυσβάστακτες (Whitaker, Orzol and Kahn, 2006). 

 

 

2.4.2 (Β) Γονείς κρατουμένων  

 

Ως συνέπεια της φυλάκισης, όλο και περισσότεροι παππούδες και γιαγιάδες 

φροντίζουν τα παιδιά των κρατουμένων, έχοντας άκρως σημαντικές επιπρόσθετες 

υποχρεώσεις γονικής φροντίδας και κηδεμονίας (Murray, 2005 ; Glaze & Maruschak, 

2008 ; Mumola, 2000 ; Johnson & Waldfogel, 2002). Έχει υποστηριχθεί ερευνητικά 

πως όταν φυλακίζεται η μητέρα, οι γιαγιάδες αναλαμβάνουν συχνά το ρόλο του 
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πρωτοβάθμιου φροντιστή, σε αντίθεση με την φυλάκιση του πατέρα, που η μητέρα 

αναλαμβάνει τη φροντίδα των παιδιών, (Mumola, 2000 ; Kjellstrand & Eddy, 2011b ; 

Geller, Garfinkel, Cooper, & Mincy, 2009 ) και χρησιμεύουν ως ‘φύλακες’ όσον αφορά 

την πρόσβαση των παιδιών τους στους γονείς (Braver & O’Connell, 2000). 

Οι ανάγκες των ηλικιωμένων φροντιστών έχουν συζητηθεί στις Η.Π.Α. για 

αρκετά χρόνια, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο οι ανάγκες αυτής της ομάδας 

αναγνωρίζονται μόλις τα τελευταία χρόνια (Cox, 1999 ; Dressel & Barnhill ,1994 ; 

Minkler & Roe, 1993). 

Οι Young και Smith (2000) αναφέρουν μια σειρά προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι 

παππούδες και οι γιαγιάδες που ανατρέφουν εγγόνια, συμπεριλαμβανομένων των 

συναισθηματικών, σωματικών και οικονομικών δυσκολιών, οι οποίες, με τη σειρά 

τους, ενδέχεται να υπονομεύσουν την αποτελεσματικότητά τους ως υποκατάστατα 

φροντιστών. Τα οικονομικά προβλήματα είναι μια από τις κύριες δυσκολίες τους στη 

φροντίδα των παιδιών (Altschuler, 1999 ; Petras, 1999), επιπρόσθετα με τα 

προβλήματα υγείας που παρουσιάζουν, ως ηλικιωμένοι (Bloom and Steinhart, 1993 ; 

Petras, 1999 ; Burton, 1992 ; Butler & Zakari, 2005 ; Minson, 2017 ; Raikes, 2016). 

Αξιοσημείωτη η περίπτωση των γιαγιάδων που μεγαλώνουν τα βρέφη, των 

εφήβων παιδιών τους (Brooks-Gunn & Chase-Lansdale, 1995), καθώς η σχέση μεταξύ 

της γιαγιάς και της φυλακισμένης μητέρας είναι συχνά τεταμένη και χαρακτηρίζεται 

από μια σειρά αρνητικών συναισθημάτων όπως δυσαρέσκεια, θυμός, ενοχή ή 

απογοήτευση (Young & Smith, 2000). Με τη σειρά του αυτό, περιπλέκει τη λήψη 

αποφάσεων, η οποία απαιτεί συνεργασία μεταξύ γενεών για την εξυπηρέτηση των 

συμφερόντων του μικρού παιδιού (Hetherington & Kelly, 2002).  

Επίσης, παρατηρείται και στους γονείς των κρατουμένων, όπως και στις 

συντρόφους, η αίσθηση ότι η φυλακή λειτουργεί με «τιμωρητικό» χαρακτήρα. Σε μια 

μελέτη σε οικογένειες που φροντίζουν τα παιδιά των εγκλείστων μητέρων, μια γιαγιά 

επεσήμανε: «Όλη αυτή η κατάσταση είναι μια ποινή για μένα. Στην πραγματικότητα, 

είναι περισσότερο ποινή για μένα από ό, τι για την κόρη μου». Παράλληλα, οι γιαγιάδες 

καλούνται συνήθως να σηκώσουν το κύριο βάρος της φροντίδας και της διατήρησης 

των συναισθηματικών δεσμών του έγκλειστου ατόμου με τα ανήλικα παιδιά του. 

Γνωρίζουν καλά πως εάν δεν διαθέσουν χρόνο, χρήμα και ενεργητικότητα για να 

καταστήσουν εφικτή την τηλεφωνική επικοινωνία, την αλληλογραφία και τα 

επισκεπτήρια, η σχέση των παιδιών με τον έγκλειστο γονέα θα διαρραγεί (Minson, 

2020: 191). Να σημειωθεί πως κάποιες γιαγιάδες που φρόντιζαν τα εγγόνια τους,  
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διηγήθηκαν πώς η θλίψη των δεύτερων, εκδηλώθηκε με εφιάλτες ή ξαφνικές εκρήξεις. 

Πολλά παιδιά έδειξαν θυμό από τη στιγμή που συνελήφθη η μητέρα τους ή από την 

πρώτη φορά που άκουσαν για τη φυλάκιση της, ενώ πολλοί φροντιστές υπέστησαν 

σωματικές επιθέσεις από αυτά (Minson, 2018).  

Τα παιδιά είχαν δυσκολία στον ύπνο αφού μετακόμισαν με τους νέους φροντιστές τους, 

και ιδιαίτερα τα μικρότερα σε ηλικία, υπέφεραν από οπισθοδρομικές συμπεριφορές. 

Σχεδόν όλα τα παιδιά αυτής της μελέτης δυσκολεύτηκαν να συνεχίσουν να πηγαίνουν 

στο σχολείο (Minson, 2018). 

 

2.4.3 (Γ) Τα παιδιά των κρατουμένων 

 

Τα παιδιά των κρατουμένων, αναφέρονται συχνά στη βιβλιογραφία ως 

«ξεχασμένα παιδιά», «κρυμμένα θύματα της φυλάκισης» (McGillivray, 2016), 

«ορφανά της δικαιοσύνης» (Liebling & Maruna, 2005) ή «αόρατα θύματα της 

εγκληματικότητας και του σωφρονιστικού συστήματος» (Raeder, 2012). Παρ’ όλο που 

βιώνουν τις συνέπειες των πράξεων των γονιών τους, κατά τρόπο που κανένα παιδί δεν 

θα έπρεπε, (SCCYP, 2011 ; Martynowicz, 2011) παραμένουν αόρατα από τους νόμους 

και τους κανόνες που διαμορφώνουν το ποινικό σύστημα και δύσκολα αναγνωρίζονται 

ως μία ομάδα με πολλαπλές δυσκολίες, αντιξοότητες και ειδικές ανάγκες 

(Martynowicz, 2011 ;  EUROCHIPS, 2006). 

Σε περίπτωση που κάνουν την εμφάνισή τους, είναι στα πλαίσια της κοινωνικής 

και οικογενειακής αποκατάστασης του φυλακισμένου γονέα παρά ως αυτόνομοι φορείς 

δικαιωμάτων (SCCYP, 2011). Η παιδική «τιμωρία» είναι αρκετά συχνά η άλλη πλευρά 

του νομίσματος της γονεϊκής φυλάκισης και θεωρείται ως μια από τις σκοτεινές γωνίες 

του συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης. Στην κοινωνία, οι κρατούμενοι 

περιθωριοποιούνται, οι σύζυγοι τους απομονώνονται, ενώ τα παιδιά τους είναι αόρατα 

(Hounslow et al, 1982: 1). 

Η προσέγγιση των παιδιών των κρατουμένων ως «ξεχασμένα παιδιά» 

αντικατοπτρίζεται και στην απουσία στατιστικών στοιχείων. Σύμφωνα με το European 

Committee for Children of Imprisoned Parents (EUROCHIPS) τηρούνται λίγα 

στατιστικά στοιχεία στα αρχεία για την γονεϊκή κατάσταση των κρατουμένων 

(EUROCHIPS, 2006). Ο πραγματικός αριθμός των παιδιών, σε μια χώρα, που 

επηρεάζονται από τη φυλάκιση ενός γονέα, είναι συχνά άγνωστος, καθότι τα δεδομένα 
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δεν συλλέγονται ή/και δεν αναλύονται συστηματικά (Martynowicz, 2011 ; Robertson, 

2011). Ως εκ τούτου, υπάρχει τεράστια ανάγκη να αναπτυχθούν συστήματα για τη 

συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη γονεϊκή κατάσταση των 

κρατουμένων (EUROCHIPS, 2006 ; Robertson, 2011).  

Σε έρευνα για τα παιδιά των κρατουμένων στην Ευρώπη, ο Smith (2014: 81) 

περιγράφει έναν «ανάποδο κόσμο» στον οποίο οι εκπρόσωποι των κρατών γίνονται 

εχθροί αντί για πηγές υποστήριξης καθώς το αίσθημα εμπιστοσύνης και νομιμότητας 

των παιδιών διαβρώνεται μέσω των αλληλεπιδράσεών τους με τις υπηρεσίες ποινικής 

δικαιοσύνης. Η εργασία της Minson (2020) με παιδιά φυλακισμένων μητέρων βρήκε 

τα ίδια αποτελέσματα στις αντιλήψεις των παιδιών για την αστυνομία στην Αγγλία και 

την Ουαλία. 

 

 

2.4.3.1 Συνέπειες της γονεϊκής φυλάκισης 

 

Οι ολιγάριθμες έρευνες για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, αποδεικνύουν πως ο 

εγκλεισμός του γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα συνιστά μια τραυματική εμπειρία 

στα παιδιά (Murray, Farrington, & Sekol, 2012), τα οποία καλούνται να 

αντιμετωπίσουν δυσμενείς συνέπειες σε επίπεδο κοινωνικό, οικονομικό, ψυχολογικό 

και αναπτυξιακό  (La Vigne et al., 2008). Τα προβλήματα ψυχικής υγείας 

συμπεριλαμβάνουν: κατάθλιψη, άγχος (Braman, 2002 ; Sharp & Marcus-Mendoza, 

2001) αγωνία, σύγχυση και θυμό, ταλαιπωρία, απόσυρση, εμφάνιση οπισθοδρομικής 

συμπεριφοράς ή συμπεριφορά που αναζητά την προσοχή, διαταραχές του ύπνου (bed-

wetting) (Wright and Seymour 2000: 23 ; Light & Campbell, 2007: 304), διατροφικές 

διαταραχές και συμπτώματα διαταραχής μετατραυματικού στρες. Επίσης, 

ελλειμματική προσοχή-υπερ-κινητικότητα, σωματική και λεκτική επιθετικότητα, 

εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ και κοινωνική απόσυρση (Loucks, 2012a 

; Robertson, 2012).  

Η έρευνα των Wilbur και συνεργατών (2007), πρότεινε ότι οι διαφορές στα 

καταθλιπτικά συμπτώματα και τα προβλήματα συμπεριφοράς μεταξύ των παιδιών των 

οποίων οι πατέρες είχαν φυλακιστεί σε σύγκριση με τα παιδιά των οποίων οι γονείς δεν 

είχαν εμπλοκή με το σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης, ήταν αξιοσημείωτες. 

Συγκεκριμένα, τα παιδιά των οποίων οι πατέρες φυλακίστηκαν, όταν ήταν ηλικίας 6 
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ετών και άνω (n = 31) εμφάνισαν πιο μεταγενέστερα καταθλιπτικά συμπτώματα και 

προβλήματα συμπεριφοράς από μια συγκριτική ομάδα παιδιών (n = 71) των οποίων οι 

πατέρες δεν είχαν φυλακιστεί. 

Παρόμοια έρευνα διεξήχθη από τους Murray & Farrington (2005), οι οποίοι 

συνέκριναν αντικοινωνικές και παραβατικές συμπεριφορές σε ένα δείγμα αγοριών 

στην Αγγλία, που βίωσαν την φυλάκιση ενός γονέα, συνήθως του πατέρα τους, κατά 

τα πρώτα 10 χρόνια της ζωής τους, με αγόρια που βίωσαν άλλες μορφές αποχωρισμού 

από τους γονείς (π.χ. νοσηλεία ή θάνατο) κατά την παιδική ηλικία, καθώς επίσης και 

με αγόρια που ο γονέας τους είχε φυλακιστεί πριν από τη γέννησή τους. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι τα αγόρια που βίωσαν αποχωρισμό λόγω φυλάκισης (n = 

23) εμφάνισαν περισσότερα αντικοινωνικά και παραβατικά αποτελέσματα στην 

ενηλικίωση, από τα αγόρια που αποχωρίστηκαν από τους γονείς λόγω νοσηλείας ή 

θανάτου (n = 77), από τα αγόρια που αποχωρίστηκαν από τους γονείς για άλλους, μη 

καθορισμένους λόγους (n = 61) και από τα αγόρια των οποίων οι γονείς είχαν 

φυλακιστεί πριν από τη γέννησή τους (n = 17). Χρησιμοποιώντας το ίδιο δείγμα, οι 

Murray και Farrington (2008b), σε μεταγενέστερη έρευνα, διαπίστωσαν ότι τα αγόρια 

που αποχωρίστηκαν τους γονείς τους λόγω φυλάκισης παρουσίασαν περισσότερες 

ενδείξεις εσωτερικοποίησης προβλημάτων, συγκριτικά με τα αγόρια που χωρίστηκαν 

από τους γονείς τους για άλλους λόγους. Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών είναι 

ιδιαίτερα σημαντικά επειδή υποδηλώνουν ότι η γονεϊκή φυλάκιση επηρεάζει τα παιδιά 

σε πολλαπλά επίπεδα. 

Πιο πρόσφατη έρευνα των Geller et al. (2012) βρήκε σημαντικές αυξήσεις στις 

επιθετικές συμπεριφορές μεταξύ των παιδιών των οποίων οι πατέρες φυλακίστηκαν και 

κάποιες ενδείξεις αυξητικών τάσεων για διάσπαση προσοχής. Οι επιπτώσεις είναι 

ισχυρότερες για τα παιδιά που έζησαν με τους πατέρες τους πριν από την φυλάκιση, 

αλλά είναι επίσης σημαντικές για τα παιδιά που δεν κατοικούσαν μαζί τους, γεγονός 

που υποδηλώνει ότι η φυλάκιση θέτει τα παιδιά σε κίνδυνο μέσω οικογενειακών 

δυσκολιών, είτε ζούσαν μαζί πριν από τη φυλάκιση, είτε όχι. 

Σχετικά με τις διαταραχές στην διατροφή και τον ύπνο, το 2017 διεξήχθη μια 

έρευνα με στόχο να εξετάσει αν η φυλάκιση των γονέων σχετίζεται με προβλήματα 

συμπεριφορών ύπνου και διατροφής των παιδιών τους,  κατά την πρώιμη παιδική 

ηλικία. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τόσο η φυλάκιση της μητέρας όσο και του 
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πατέρα, αύξησαν σημαντικά τις πιθανότητες ενός αριθμού επικίνδυνων συμπεριφορών 

ύπνου και διατροφής κατά την παιδική ηλικία. Η ανάλυση αποκάλυψε επίσης, ότι η 

προβλεπόμενη πιθανότητα εμφάνισης πολλαπλών επικίνδυνων συμπεριφορών στον 

τομέα του ύπνου και της διατροφής ήταν διπλάσια στα παιδιά των οποίων οι γονείς 

ήταν και οι δύο φυλακισμένοι, σε σχέση με τα παιδιά των οποίων οι γονείς δεν είχαν 

φυλακιστεί (Jackson & Vaughn, 2017). 

Επιπλέον παρατηρούνται δυσμενείς συνέπειες στις κοινωνικές τους σχέσεις, στη 

συμπεριφορά (Bloom & Steinhart, 1993 ; Katz, 1998 ; Sack, Siedler & Thomas, 1976), 

στις μαθησιακές τους δεξιότητες (σχολική επίδοση) και γενικότερα στην ποιότητα 

ζωής τους (Minson and Condry, 2015 ; Wildeman & Turney, 2014).  

Ομοίως, αρκετές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι ένας σημαντικός αριθμός 

παιδιών με κρατούμενους γονείς, παλεύουν με μια ποικιλία προβλημάτων παιδικής 

ηλικίας που έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις προσαρμογής στην ενήλικη ζωή 

(Kjellstrand & Eddy, 2011a, 2011b). Για παράδειγμα, έως και το 70% των παιδιών των 

φυλακισμένων γονέων, υποστηρίζεται πως έχουν συναισθηματικές ή ψυχολογικές 

διαταραχές σε μεγαλύτερες ηλικίες (Nesmith & Ruhland, 2008), το 50% έως 83% των 

παιδιών έχουν προβλήματα στο σχολείο (Hanlon, O'Grady, Bennett-Sears & Callaman, 

2005 ; Henriques, 1982 ; Murray & Farrington, 2005), το 24% έως 52% παρουσιάζουν 

παραβατική συμπεριφορά (Hanlon et al., 2005 ; Murray & Farrington, 2005) και το 

10% - 30% των παιδιών, συνελήφθησαν ή / και φυλακίστηκαν (Myers et al., 1999). Οι 

Murray, Farrington, Sekol και Olsen (2009) έθεσαν αυτούς τους αριθμούς σε ένα 

πλαίσιο σε μια πρόσφατη μετά-ανάλυση, διαπιστώνοντας ότι τα παιδιά των 

φυλακισμένων γονέων είχαν περίπου διπλάσιες πιθανότητες από τους συνομηλίκους 

τους να παρουσιάσουν αντικοινωνικά προβλήματα συμπεριφοράς (La Vigne, Davies 

& Brazzell, 2008). Αυτό το εύρημα παρέμεινε ακόμη και όταν άλλοι σημαντικοί 

παράγοντες κινδύνου για αυτά τα προβλήματα ελέγχθηκαν στις αναλύσεις. Η 

αντικοινωνική συμπεριφορά στην παιδική ηλικία είναι ένας από τους ισχυρότερους 

παράγοντες πρόβλεψης προβλημάτων προσαρμογής ενηλίκων (Kohlberg, Ricks, & 

Snarey, 1984 ; Lipsey & Derzon, 1998).  

Επιπλέον προκλήσεις της γονεϊκής φυλάκισης για παιδιά και νέους 

περιλαμβάνουν την έλλειψη στέγασης (Wildeman, 2014 ; Alaimo, Olson και Frognillo, 

2001 ; Slack and Yoo, 2005), την έλλειψη φροντίδας και τη θυματοποίηση (Loureiro, 

2010 ; Boswell and Wedge 2002 ; Centre for Social and Educational Research, 2002). 

Βιώνουν δηλαδή όχι μόνο την απώλεια της φυσικής παρουσίας του γονέα, αλλά και 
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μια αναγκαστική αλλαγή κατοικίας και σχολείου και τη συνακόλουθη απομάκρυνση 

από παλιούς συμμαθητές, φίλους και γείτονες (Turney, 2014 ; Whitaker, Phillips and 

Orzol, 2006 ; Gershoff,  Aber, Raver and Lennon, 2007). Άρα, όπως είναι εμφανές, 

κάποια παιδιά θα βιώσουν άμεσα οικονομικές δυσκολίες που προκύπτουν από την 

απώλεια του εισοδήματος του γονέα που φυλακίστηκε (Western and Wildeman, 2009 

; Lewis, Garfinkel and Gao 2007 ; Western, Kling and Weiman, 2001 ; Geller, 

Garfinkel & Western, 2011 ;  Swisher and Waller, 2008). 

Σε μια ποιοτική μελέτη, διάρκειας 12 μηνών, των Nesmith & Ruhland (2008), 

η οποία διερεύνησε τον αντίκτυπο της γονεϊκής φυλάκισης στα παιδιά ηλικίας 8 έως 

17 ετών, τα οποία είχαν τη στιγμή της έρευνας, έναν γονέα στη φυλακή (τα 2 παιδιά 

είχαν κρατούμενη την μητέρα τους, τα υπόλοιπα τον πατέρα τους), από την δική τους 

οπτική γωνία. Το δείγμα περιλάμβανε 34 παιδιά (21 αγόρια και 13 κορίτσια) και μέσω 

συνεντεύξεων αναζητούσαν τις εμπειρίες τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ένας 

γονέας στη φυλακή επηρέασε τις οικογενειακές σχέσεις τους, τις σχολικές εμπειρίες, 

τις αντιδράσεις τους στις επισκέψεις στο σωφρονιστικό κατάστημα και τις αντιλήψεις 

σχετικά με τη φυλακή. Οι συνεντεύξεις διερεύνησαν τόσο τις προκλήσεις όσο και τα 

δυνατά τους σημεία. Τα παιδιά αποκάλυψαν ποικίλες πιέσεις γύρω από την κοινωνική 

απομόνωση, φόβο για το στίγμα και ανησυχία για τους φροντιστές τους, αλλά επίσης 

έδειξαν ανθεκτικότητα στον εντοπισμό πλαισίων υποστήριξης. Ωστόσο, να αναφερθεί 

πως οι φροντιστές τους ήταν όλες γυναίκες συγγενείς: μητέρες, θείες και γιαγιάδες. 

Τελευταία και πιο πρόσφατη έρευνα στον τομέα, της Shona Minson, η οποία το 

2018 μελέτησε στην ποιοτική έρευνα της, τις εμπειρίες των παιδιών των φυλακισμένων 

μητέρων. Κλήθηκαν να συμμετάσχουν τα παιδιά και οι φροντιστές τους, σε μια ημι-

δομημένη συνέντευξη σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης του παιδιού, το σχολείο, τις 

φιλίες, την οικογένεια, τις επιθυμίες και τα συναισθήματα. Ορισμένες εμπειρίες των 

παιδιών ήταν κοινές με προϋπάρχουσες έρευνες. Συγκεκριμένα τα παιδιά παρουσίασαν 

μία διφορούμενη απώλεια (Boss, 2007) και μια «αποθαρρυμένη θλίψη» (Arditti, 2014 

; Doka, 1989). Επίσης, ο τραυματικός αποχωρισμός, ως συνέπεια της φυλάκισης των 

γονιών τους (Arditti, 2014 ; Myers et al., 1999 ; Travis and Waul, 2004), ήταν εμφανής. 

Η θλίψη τους διέφερε από εκείνη που υπέστησαν τα παιδιά των χωρισμένων γονέων 

και χαρακτηρίστηκε ασαφής και αβέβαιη.  

Κανείς δεν πέθανε, και όμως το άτομο δεν είναι πλέον παρόν, και η επιστροφή του 

είναι αβέβαιη (Boss, 2007). Επιπλέον, βίωναν απογοητευμένη θλίψη. Το στίγμα που 

περιβάλλει τη φυλάκιση σημαίνει ότι αυτός ο τύπος θλίψης μπορεί να προκαλέσει 
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αισθήματα ντροπής, αμηχανίας και τη δημιουργία ενός «μυστικού» (Arditti, 2014 ; 

Werner-Lin και Moro, 2004). Αναγνωρίστηκε ένα ακόμη στοιχείο στη θλίψη των 

παιδιών, η «συγκεχυμένη θλίψη». Η φυλάκιση του γονέα και ειδικά του ατόμου που 

υπήρξε πρωταρχικός φροντιστής αλλάζει τις προσδοκίες των παιδιών, καθώς η 

καθημερινή ζωή τους αλλάζει και συγχέεται (Carlen and Worrall, 2004: 2). 

Επιπρόσθετα, υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία ότι η φυλάκιση ενός γονέα θα 

οδηγήσει σε κύκλο εγκληματικής συμπεριφοράς μεταξύ των γενεών (Dyer, 2009 ; 

Besemer et al, 2011). Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι τα παιδιά των φυλακισμένων 

γονέων έχουν κατά μέσο όρο έξι φορές περισσότερες πιθανότητες να φυλακιστούν 

(Cox, 2009 ; Roettger & Swisher, 2011). Ερευνητικά αποτελέσματα μιας πρόσφατης 

μελέτης των Besemer, Farrington & Bijleveld  (2017), στο Πανεπιστήμιο της 

Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϋ, με τίτλο «Μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-

ανάλυση της διαγενεακής μετάδοσης εγκληματικής συμπεριφοράς», τα οποία 

δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Aggression and Violent Behavior, υποστηρίζουν το 

προαναφερθέν. Η έρευνα της περιελάμβανε δεδομένα 3.423.483 παιδιών. 

Οι γονείς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο πρότυπο ενός παιδιού και στην, μεταξύ 

άλλων, ασφαλή φύλαξη και προστασία τους. Η φυλάκιση ενός γονέα καθιστά δύσκολη 

την εκπλήρωση αυτή (και από τους δύο γονείς), και τα παιδιά είναι πιθανό να 

επηρεαστούν από αυτό (Sheehy, 2010), ακόμη και, όπως προτείνουν οι Travis και Waul 

(2004) σε επίπεδο ανάπτυξης. Ο εγκλεισμός του γονέα, δεν είναι ένα μεμονωμένο ή 

διακριτό γεγονός, αλλά μια δυναμική διαδικασία που ξεδιπλώνεται με την πάροδο του 

χρόνου. Ανάλογα με τον προηγούμενο βαθμό γονεϊκής προσκόλλησης και εξάρτησης, 

η φυλάκιση ενός γονέα μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν χωρισμό που έχει ιδιαίτερα 

αρνητική επίδραση στην αίσθηση ασφάλειας και εμπιστοσύνης ενός παιδιού (Hairston, 

2003 ; Beck, 2000).  

Έρευνα η οποία υποστηρίζει τη σημαντικότητα της προϋπάρχουσας σχέσης των 

εμπλεκομένων είναι των La Vigne et al (2005). Με βάση τις εμπειρίες 233 ανδρών 

κρατουμένων σε φυλακή στο Σικάγο, οι οποίοι ερωτήθηκαν πριν και μετά την 

αποφυλάκιση τους. Τα ευρήματα έδειξαν ότι το επίπεδο, ο τύπος της οικογενειακής 

επαφής με τα παιδιά και η ποιότητα της σχέσης πριν από τη φυλάκιση, παίζουν 

καθοριστικό ρόλο τόσο στην ποιότητα όσο και στην υποστήριξη της οικογενειακής 

σχέσης κατά τη διάρκεια και μετά τη φυλάκιση, και πιο συγκεκριμένα, ότι η επαφή στη 

φυλακή μπορεί να έχει αρνητική επίδραση και στις 2 πλευρές, εάν οι σχέσεις μεταξύ 

τους είναι ήδη κακές (La Vigne et al, 2005). Καταλήγουμε πως, οι επιπτώσεις της 
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φυλάκισης στα μέλη της οικογένειας είναι πιθανό να διαφέρουν «ανάλογα με τις 

προηγούμενες σχέσεις που προϋπήρχαν της φυλάκισης, τους τύπους αδικημάτων, τα 

συστήματα κοινωνικής υποστήριξης και άλλους κοινωνικο-δημογραφικούς 

παράγοντες» (Murray, 2005: 445). Σχετικά, υπάρχει αναγνώριση ότι και τα παιδιά δεν 

είναι μια ομοιογενής ομάδα και ότι οι εμπειρίες και οι ανάγκες τους διακρίνονται από 

αυτές των ενηλίκων (Flynn, 2014 ; Knudsen, 2016). 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι ευρέως αναγνωρισμένες επιπτώσεις της γονικής 

φυλάκισης σε παιδιά διαφόρων ηλικιακών ομάδων, τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και 

σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. 

 

(Α) Βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις 

 

Η σύλληψη του γονέα 

 

Δυστυχώς, μόνο μια ελλιπής ερευνητική εικόνα του αντίκτυπου της αρχικής 

σύλληψης στα παιδιά είναι διαθέσιμη (Murray, 2007 ; Robertson, 2013 ; Snyder, 2009). 

Σύμφωνα με τον Johnson (2009) και το U.S. Department of Health and Human Services 

(Parke & Clarke-Stewart, 2002), ένα στα πέντε παιδιά είναι παρόν κατά τη σύλληψη 

και την απομάκρυνση του γονέα του, από τις αρχές. Περισσότερα από τα μισά παιδιά 

που παρακολουθούν αυτό το τραυματικό συμβάν είναι κάτω των 7 ετών και υπό την 

αποκλειστική φροντίδα της μητέρας τους (Arditti, 2014 ; Christmann, 2013). Ο τρόπος 

με τον οποίο πραγματοποιείται μια σύλληψη μπορεί να διαμορφώσει τη μελλοντική 

σχέση ενός παιδιού με το σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης (Christmann, 2013 ; Gordon 

and MacGibbon, 2011 ; Bernstein, 2005). Μια βίαιη σύλληψη μπορεί να οδηγήσει σε 

αντιπάθεια προς την εξουσία, ενώ η πραγματοποίηση σύλληψης με φιλικό προς τα 

παιδιά τρόπο μπορεί να μετριάσει την ταλαιπωρία που βιώνουν αυτά και είναι πιθανό 

να έχει ευνοϊκή επίδραση στη μελλοντική σχέση ενός παιδιού με την αστυνομία και 

άλλες υπηρεσίες Ποινικής Δικαιοσύνης (Robertson, 2013). 

Ο Bernstein επισημαίνει ότι: «βλέποντας τον γονέα αβοήθητο, σε μια ηλικία 

που κάποιος θέλει ακόμα και πρέπει να τον δει ως παντοδύναμο, μπορεί να είναι βαθιά 

αποπροσανατολιστικό» (2005:13). Μια τέτοια παιδική εμπειρία μπορεί να αυξήσει τον 

κίνδυνο ανάπτυξης κακής προσαρμογής στα παιδιά, προβληματικών συμπεριφορών 
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όπως κατάχρηση ουσιών και μελλοντικής σύλληψης (Arditti, 2014). Επιπλέον, στις 

περισσότερες καταγεγραμμένες περιπτώσεις, τα παιδιά υποφέρουν από το σύνδρομο 

μετατραυματικής διαταραχής (PTSD), όπως επιβεβαιώνεται και από ερευνητικά 

δεδομένα (Kampfner, 1995 στην Θεμελή, 2010). 

Ο Jose-Kampfner (1995) διεξήγαγε συνεντεύξεις σε 30 παιδιά που ήταν 

μπροστά τη σύλληψη της μητέρας τους. Ανέφερε ότι τα παιδιά υπέφεραν από εφιάλτες 

και αναδρομές στο περιστατικό της σύλληψης (Parke, Clarke-Stewart & Alison, 2002 

; Travis & Waul, 2004).  

Παρόμοια έρευνα σε παιδιά που βρίσκονταν στο σχολείο κατά τη στιγμή της 

σύλληψης, υποστηρίζει πως τα παιδιά επέστρεφαν σε ένα άδειο σπίτι και δεν γνώριζαν 

για τη σύλληψη της μητέρας τους (Fishman, 1983). Πιο πρόσφατη έρευνα των Phillips 

& Zhao το 2010, υποστηρίζει πως η εικόνα της σύλληψης ενός γονέα εντείνει την 

απώλεια του παιδιού, δημιουργεί πρόσθετο τραύμα και αυξάνει τις πιθανότητες τα 

παιδιά να παρουσιάσουν συμπτώματα μετατραυματικού στρες. Αυτά τα παιδιά, τα 

οποία ξεκινούν κατά αυτόν τον τρόπο τη ζωή τους, αναφέρεται πως είναι ήδη σε θέση 

σημαντικού μειονεκτήματος (Reef, Dirkzwager & Neubert, 2015). 

Η έρευνα διαπίστωσε πως υπάρχει διαμάχη γύρω από τη σοφία να παρέχονται 

στα παιδιά πληροφορίες σχετικά με τη σύλληψη και τους λόγους της φυλάκισης των 

γονέων τους. Μερικοί υποστηρίζουν ότι τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από τη 

γνώση ότι οι γονείς τους φυλακίζονται, ως τρόπος ελαχιστοποίησης του τραύματος που 

σχετίζεται με τον αποχωρισμό (Becker & Margolin, 1967 ; Snyder & Carlo, 1998 στην 

Θεμελή, 2010).  

Άλλοι υποστηρίζουν ότι η συναισθηματική δυσφορία των παιδιών 

επιδεινώνεται από την απροθυμία της οικογένειας, των φίλων ή των φροντιστών να 

συζητήσουν τη φυλάκιση των γονιών τους (Snyder, 2009). Αυτή η αποτυχία 

αποκάλυψης έχει ονομαστεί διαφορετικά ως «συνωμοσία σιωπής» (Kampfner, 1995) 

ή «αναγκαστική σιωπή» (Johnson, 1995b). Οι μητέρες είναι συνήθως αυτές που 

αναλαμβάνουν την ευθύνη για την εξήγηση της κατάστασης στα παιδιά - ανεξάρτητα 

από το εάν είναι κρατούμενες οι ίδιες ή ο πατέρας των παιδιών. Για παράδειγμα, οι 

Sack, Seidler και Thomas (1976) διαπίστωσαν ότι μόνο σε 7 από τις 31 περιπτώσεις ο 

πατέρας ή και οι δύο γονείς προσέφεραν μαζί στο παιδί μια εξήγηση. Επιπλέον, όταν 

δόθηκαν εξηγήσεις, ήταν συχνά ασαφείς και γενικές. Μια μητέρα είπε στα παιδιά της, 

ότι ο πατέρας τους «έκανε λάθος και έπρεπε να τιμωρηθεί». Άλλες εξηγήσεις ήταν 

παραπλανητικές. Η εξαπάτηση πήρε διάφορες μορφές, από απόλυτα ψέματα έως 
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ισχυρή σκίαση της αλήθειας, στην οποία η φυλακή αναφέρθηκε ως στρατόπεδο, 

νοσοκομείο ή σχολείο. Στα νήπια το σωφρονιστικό κατάστημα, συχνά περιγράφεται 

ως «σπίτι του μπαμπά» ή «δουλειά του μπαμπά» (Buist, 1997). Συνολική εξαπάτηση 

σημειώθηκε σε 4 από τις 31 οικογένειες στη μελέτη και μερική εξαπάτηση συνέβη σε 

άλλες 6 οικογένειες.  

Ομοίως σε μια πολύ μεγαλύτερη μελέτη που πραγματοποίησε στην Αγγλία, η 

Morris (1965) ανέφερε ότι το 38% των οικογενειών χρησιμοποίησαν μερική ή ολική 

εξαπάτηση για να εξηγήσουν τη φυλάκιση ενός γονέα στα παιδιά, πιθανώς ως ένα μέσο 

για να καταστεί η απουσία πιο κοινωνικά αποδεκτή, όπως περιγράφει ο Nijnetten 

(1997). 

Πιο πρόσφατες έρευνες, υποστηρίζουν πως το ποσοστό των παιδιών που δεν 

γνωρίζουν την αλήθεια για το που βρίσκεται ο γονέας τους, είναι αυξημένο, ειδικά 

μεταξύ των μικρότερων και των παιδιών όσων οι έγκλειστοι γονείς υπολογίζουν ότι θα 

παραμείνουν λίγο χρόνο στη φυλακή (Murray, 2007 ; Liebling & Maruna, 2005). 

Επίσης, ο κρατούμενος-γονέας ανησυχεί για τις συνέπειες που θα έχει η αποκάλυψη 

της αλήθειας στα παιδιά και φοβάται πως θα απαξιωθεί στα μάτια τους.  Επίσης, θα 

χρειαστεί κάποια στιγμή να τους εξηγήσει για τις πράξεις του, κάτι που χαρακτηρίζεται 

από εξαιρετική δυσκολία, ειδικά όταν εκείνος έχει κατηγορηθεί για εγκλήματα με 

μεγάλη κοινωνική απαξία. Θεωρεί πως η φυλάκισή του εάν κρατηθεί μυστική, η 

οικογενειακή ζωή θα επιστρέψει αυτομάτως στην κανονικότητά της μετά την 

αποφυλάκιση του (Jones et al, 2013). 

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Shaw, συχνά το θέμα της φυλάκισης συζητείται 

συχνά εν παρουσία του παιδιού, και όπως είναι φυσικό, το παιδί μπορεί να αρχίσει να 

συλλέγει πληροφορίες και κατά συνέπεια να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο πατέρας 

του φυλακίστηκε. Εάν ο λόγος της φυλάκισης του πατέρα δεν εξηγηθεί και συζητηθεί 

με το παιδί, όπως συχνά δεν συμβαίνει, το παιδί αφήνεται να μείνει σε αυτό και 

αναρωτιέται τι τρομερή πράξη έχει κάνει ο πατέρας του για να του επιβληθεί η πιο 

αυστηρή ποινή (Shaw, 1987: 42). Ελλείψει κατάλληλης, για την ηλικία, εξήγησης 

σχετικά με το σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης, τα παιδιά μπορεί να είναι πολύ 

μπερδεμένα και στενοχωρημένα (Cunningham, 2001 ; Light and Campbell, 2007).  

Σύμφωνα με τη σχετική επιστημονική βιβλιογραφία, όταν τα παιδιά δεν 

γνωρίζουν τον πραγματικό λόγο της απομάκρυνσης του γονέα βιώνουν μια κατάσταση 

«ασαφούς απώλειας» (ambiguous loss) (Boss, 2007). Το ίδιο ισχύει και στην 

περίπτωση όταν κάποιος δεν γνωρίζει εάν ο αγαπημένος του βρίσκεται εν ζωή ή όχι. Ο 
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γονέας παραμένει συναισθηματικά παρών, καθώς αναμένεται η επιστροφή του, 

οποιαδήποτε στιγμή. Η αμφίσημη αυτή κατάσταση προκαλεί στα παιδιά θυμό και 

ματαίωση, δυσχεραίνει την έκφραση της θλίψης για την απουσία του γονέα και την 

προσαρμογή τους στη νέα πραγματικότητα και συχνά αντιδρούν με δικούς τους 

τρόπους, ανάλογα με την ηλικία τους. 

Επιπλέον, το ψέμα παρεμποδίζει την έκφραση συμπαράστασης από το 

κοινωνικό περιβάλλον. Συγγενείς, φίλοι, και γείτονες απομακρύνονται γιατί δεν ξέρουν 

τι να πουν (Boss, 2007). Όταν όμως αποκαλυφθεί η αλήθεια στα παιδιά, κλονίζεται η 

εμπιστοσύνη τους στους γονείς, ιδιαιτέρως όταν την πληροφορηθούν από άλλες πηγές 

(Arditti, 2014 ; Porter & King, 2015) και ο αντίκτυπος μπορεί να φτάσει μέχρι και την 

ενήλικη ζωή τους (Καρβέλη, Πετρουλάκη & Νικολαΐδης, 2012).  

Σήμερα στις Η.Π.Α. τα παιδιά στην πλειοψηφία τους, έχουν αυξημένες 

πιθανότητες να ανακαλύψουν από το διαδίκτυο ότι ο πατέρας τους βρίσκεται στη 

φυλακή, λεπτομέρειες για το διαπραχθέν έγκλημα, ακόμη και να τον εντοπίσουν. 

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα νέο τεχνολογικό δεδομένο που αποκλείει τη δυνατότητα 

να συγκαλυφθεί μακροπρόθεσμα η αλήθεια από αυτά (Shaw, 2018 ; Hollins, 2019). 

Οι ειδικοί συμβουλεύουν πως είναι προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον των 

παιδιών να πληροφορηθούν την αλήθεια για τη φυλάκιση του γονέα, σε αντίθεση με το 

να αισθανθούν εξαπατημένα (Bennett, Lewis & Hunsaker, 2010 ; Murray, 2005). Η 

ανακοίνωση όμως θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο και προσαρμοσμένο τρόπο τόσο 

στην ηλικία όσο στο αναπτυξιακό στάδιο κάθε παιδιού και υπό ευνοϊκές συνθήκες 

(Καρβέλη, Πετρουλάκη & Νικολαΐδης, 2012). Τα παιδιά αποδεικνύονται συχνά ικανά 

να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα, θεωρείται όμως σκόπιμο να μην 

αποκαλυφθούν λεπτομέρειες για το αδίκημα, κατά το δυνατό (Jones et al, 2013). Παρ’ 

όλα αυτά, στην έρευνα των Nesmith & Ruhland (2008), το 43% από τα παιδιά που 

συμμετείχαν σε αυτήν, ανέφεραν ότι δεν γνωρίζουν για το αδίκημα που διέπραξε ο 

γονέας τους. Το 38% είπε ότι δεν ήταν σίγουρα ή απάντησαν αόριστα («έκανε κακά 

πράγματα», «έβλαψε κάποιον»). Βέβαια, οι φροντιστές του 73% των παιδιών δήλωσαν 

ότι πίστευαν ότι τα παιδιά ήξεραν για τα αδικήματα. 

Αντίθετες απόψεις υποστηρίζουν, πως η αποκάλυψη της αλήθειας μπορεί να 

είναι η αιτία πρόκλησης ανεπιθύμητων αντιδράσεων. Ακόμη και εάν γίνει με έναν 

ειλικρινή και κατάλληλο για την ηλικία των παιδιών τρόπο, είναι ικανή να επηρεάσει 

δυσμενώς την εικόνα που έχουν τα παιδιά για τον γονέα και να οδηγήσει στην 

εσωτερίκευση μιας «ελαττωματικής κοινωνικής ταυτότητας». Ακόμη και όταν τα 
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παιδιά «αποδέχονται» την φυλάκιση του γονέα, επιδεικνύοντας ωριμότητα, παραμένει 

το πρόβλημα για το πως θα εξηγηθεί η ξαφνική και μακροπρόθεσμη απουσία του σε 

συμμαθητές, δασκάλους, γείτονες (Rodriguez & Margolin, 2015). 

Σε άλλες περιπτώσεις, στα παιδιά λένε την αλήθεια για το γεγονός της 

φυλάκισης, αλλά όπως σημειώνει ο Shaw, η αλήθεια μπορεί να πάρει πολλές μορφές. 

Αυτή η «αλήθεια» περιλαμβάνει να πουν στα παιδιά ότι έγινε λανθασμένη σύλληψη 

του πατέρα τους από την αστυνομία (Shaw, 1987: 40). Η έρευνα υπογραμμίζει ότι αυτό 

το ψέμα μπορεί να υπονομεύσει την αίσθηση ασφάλειας του παιδιού με τους φόβους 

ότι «κανείς δεν είναι ασφαλής» (Mazza, 2002: 524 ; Minson, 2020). Επιπλέον, οι Travis 

& Waul (2004), προτείνουν ότι τα παιδιά μπορούν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες 

εξαιτίας των καταστάσεων αβεβαιότητας. Επομένως, ακόμη και οι τρόποι με τους 

οποίους η φυλάκιση γνωστοποιείται σε ένα παιδί μπορεί να αποτελέσει πηγή 

ταλαιπωρίας και μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση, γεγονός που επιτείνει το άγχος 

της μητέρας και μπορεί να έχει επιπτώσεις στις γονικές πρακτικές της (Perry & Bright, 

2012) και τελικά στον ψυχισμό των παιδιών (Chui, 2016). Μπορεί, επίσης, να 

δυσχεράνει περαιτέρω την επικοινωνία του εγκλείστου με τα ανήλικα παιδιά του (Roy 

& Dyson, 2005 ; Turney & Wildeman, 2013 ; Nesmith & Ruhland, 2008). 

Ποιος είναι όμως ο αντίκτυπος αυτής της «συνωμοσίας σιωπής» ή εξαπάτησης 

στα παιδιά;  

Υπό το φως της βιβλιογραφίας για την αντιμετώπιση των παιδιών (Ayers et al., 

1996 ; Compas, 1987), η οποία υποδηλώνει ότι η αβεβαιότητα και η έλλειψη 

πληροφοριών υπονομεύουν την ικανότητα των παιδιών να αντιμετωπίσουν την 

κατάσταση, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τα παιδιά που δεν ενημερώνονται για 

τη φυλάκιση των γονέων είναι πιο ανήσυχα και φοβισμένα (Johnson, 1995b), ακόμα 

και να θεωρήσουν την απουσία του γονέα, ως εγκατάλειψη (Gabel, 2003). 

Παρόλο που η απώλεια ενός γονέα λόγω θανάτου είναι πιο ακραία, ορισμένες 

από τις γνώσεις που προέρχονται από την βιβλιογραφία, σχετικά με τους τρόπους που 

μπορούν βοηθήσουν τα παιδιά να αντιμετωπίσουν την απώλεια, είναι χρήσιμες. Όπως 

υποστηρίζουν οι Nolen-Hoeksema, Larson & Grayson (1999), τα παιδιά χρειάζονται 

ειλικρινείς, πραγματικές πληροφορίες. Η παροχή αξιόπιστων πληροφοριών στα παιδιά, 

επιτρέπει να αρχίσουν να κατανοούν την κατάσταση και να αντιμετωπίσουν τις νέες 

συνθήκες ζωής τους. Από την άλλη πλευρά, η σιωπή σχετικά με τη φυλάκιση των 

γονέων συχνά δεν οφείλεται σε σκόπιμη προσπάθεια εξαπάτησης των παιδιών αλλά ως 

μια προσπάθεια αποφυγής άλλων επιπλοκών. 
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(Β) Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 

 

Έχουν εντοπιστεί ποικίλες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της γονεϊκής 

φυλάκισης στα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών προβλημάτων 

(Travis and Waul, 2004: 16). Οι Johnston & Sullivan (2016) μελέτησαν τον αντίκτυπο 

της γονεϊκής σύλληψης και φυλάκισης στα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των παιδιών. 

Συγκεκριμένα, μελέτησαν τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αναπτυξιακές 

«καθυστερήσεις» και επιπτώσεις σε παιδιά των οποίων οι γονείς φυλακίζονται. 

Διαπίστωσαν ότι όταν τα παιδιά που αποχωρίστηκαν από τους γονείς τους, βίωσαν 

διαφορετικά προβλήματα ανάλογα με την ηλικία του αποχωρισμού από τον γονέα τους 

και ότι αυτά τα προβλήματα επηρέασαν την ανάπτυξη τους.   

Ακολούθως, η έρευνα έχει συνδέσει τη γονεϊκή φυλάκιση με προβλήματα 

υγείας στην παιδική ηλικία, συμπεριλαμβανομένου του άσθματος, της κατάθλιψης και 

του άγχους (Lee, Fang & Luo, 2013). Τα παιδιά σχολικής ηλικίας με έγκλειστους γονείς 

εμφανίζουν προβλήματα που σχετίζονται με το σχολείο (Nichols & Loper, 2012), ενώ 

τα ευρήματα της έρευνας της Haskins (2015) και των Murray et al. (2012), δείχνουν 

ότι η φυλάκιση ενός πατέρα αυξάνει την αντικοινωνική τους συμπεριφορά προς τους 

συνομηλίκους. Όπως σημειώνεται, καθώς τα παιδιά φτάνουν στην εφηβεία, τα 

ποσοστά διακοπής και εγκατάλειψης του σχολείου είναι υψηλότερα (Hanlon et al., 

2005). Ομοίως, ο Cho (2010) διαπίστωσε ότι ο αριθμός των φορών που οι γονείς 

φυλακίστηκαν, σχετίζεται σημαντικά με τον κίνδυνο των παιδιών να εγκαταλείψουν το 

σχολείο έως την ηλικία των 17 ετών. Ένα άλλο σχολικό πρόβλημα είναι ότι τα παιδιά 

μερικές φορές εκφοβίζονται από άλλα παιδιά ως αποτέλεσμα της φυλάκισης των 

γονιών τους (Roberts 2012 ; Gordon & MacGibbon, 2011). Παράλληλα, ορισμένες 

μελέτες έχουν αναφέρει προβλήματα, υγείας, κατάχρησης ουσιών και ψυχικής υγείας 

μεταξύ παιδιών που έχουν βιώσει γονεϊκή φυλάκιση (Lee, Fang, & Luo, 2013 ; Murray 

et al., 2012).  

Το σημαντικότερο όλων είναι το στίγμα, που τα τοποθετεί στο περιθώριο από 

το στενό και το ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα 

διαπιστώνει πως τα παιδιά αρκετά συχνά εσωτερικεύουν τα προβλήματά τους, με 

αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν κατάθλιψη (Wakefield & Wildeman, 2014 ; Swisher & 

Roettger, 2012) και άλλες παθογόνες καταστάσεις ή αντιθέτως, εξωτερικεύουν τα 

έντονα συναισθήματά τους υιοθετώντας επιθετικές αλλά και παραβατικές 
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συμπεριφορές  (Craigie, 2011 ; Uggen & Mcelrath, 2014 ; Wilbur, Marani, Appugliese 

et al, 2007 ; Murray, Farrington & Sekol, 2012 ; Martin, 2017). Έχουν μακροχρόνια 

περισσότερα προβλήματα σωματικής υγείας, όπως ημικρανίες, άσθμα και υψηλή 

χοληστερόλη (Lee et al, 2013). 

Η εμπειρία από τα προβλήματα που δημιουργούνται στο σχολικό περιβάλλον, 

είναι ένα ζήτημα προς διερεύνηση (Loucks, 2004 ; Murray and Farrington, 2005 ; 

Woldoff & Washington, 2007). Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν τον 

λόγο της έλλειψης δέσμευσης ή συμπεριφοράς των παιδιών με έγκλειστους γονείς και 

να προσφέρουν την κατάλληλη υποστήριξη (De Masi & Bohn, 2010). Οι φροντιστές 

και οι κρατούμενοι γονείς από την πλευρά τους, έχουν πολύ αρνητικές εμπειρίες από 

το σχολείο των παιδιών τους και πολλοί από αυτούς βιώνουν το στίγμα και ντροπή 

(Bracken, 2011). Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι οικογένειες να μπορούν να 

εμπιστεύονται το σχολείο πριν αποκαλύψουν τόσο ευαίσθητες πληροφορίες. Μια 

σχολική κοινότητα πρέπει επομένως να ασχολείται και να εξασφαλίζει ότι όλα τα μέλη 

του προσωπικού είναι εκπαιδευμένα και κατανοούν το τραύμα και το στίγμα που 

βιώνουν αυτά τα παιδιά, έτσι ώστε να μπορούν να στηρίζουν τις οικογένειες με 

κατάλληλο και χρήσιμο τρόπο. Ένα από τα βασικά ευρήματα σε πρόσφατη μελέτη του 

Loureiro (2010) ήταν ότι τα παιδιά των κρατουμένων δεν έχουν αρκετή υποστήριξη 

και συχνά δεν έχουν μιλήσει για το τι έχουν βιώσει.  

Σε αντίθεση με τον αποχωρισμό λόγω γονικού θανάτου, διαζυγίου ή νοσηλείας, 

το στίγμα (Bernstein, 2005, 193 ; Manby et al., 2015 ; Minson, 2017 ; Pittalwala, 2014) 

που σχετίζεται με την φυλάκιση μπορεί να αποθαρρύνει τους γονείς και τους 

φροντιστές να συζητήσουν τη φύση της απουσίας του γονέα με παιδιά (Braman, 2004 

; Phillips & Gates, 2011) και υπονομεύουν την πρόσβαση των παιδιών στην κοινωνική 

υποστήριξη (Nesmith & Ruhland, 2008).  

Όλα τα παραπάνω, έχουν ως συνέπεια, το παιδί να αποφεύγει να συζητά για τη 

φυλάκιση του γονέα σε τρίτα πρόσωπα ή την εκμυστηρεύεται μόνο σε αφοσιωμένους 

φίλους. Η κατάσταση είναι δυσμενέστερη όταν δεν έχει τη δυνατότητα να εκφράσει τα 

συναισθήματά του, ούτε στους οικείους του (στις περιπτώσεις που υποτίθεται ότι δεν 

γνωρίζει πως ο γονέας του είναι στη φυλακή) και είναι αναγκασμένο να προσποιείται 

συμμετέχοντας στην οικογενειακή συμπαιγνία. Το παιδί, στην προσπάθεια του να 

προστατέψει τον εαυτό του και την οικογένειά του από τον δευτερογενή στιγματισμό, 

εγκλωβίζεται σε ένα «τοξικό μυστικό». Αδυνατεί να ζητήσει την υποστήριξη που 

χρειάζεται από τον κοινωνικό του περίγυρο (Codd, 2003 ; Braman, 2003). 
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Αντιλαμβάνεται τις αρνητικές υποθέσεις που κάνουν όσοι πληροφορούνται πως έχει 

κρατούμενο γονέα (Nesmith & Ruhland, 2008). Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί μειώνουν 

τις προσδοκίες τους αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

(Wildeman et al, 2017). 

Και ενώ τα σχολεία έχουν αναγνωριστεί ότι έχουν καθοριστικό ρόλο στη 

στήριξη των παιδιών των κρατουμένων (Roberts 2012 και 2015 ; Morgan et al. 2013 ; 

Robertson 2012 ; Gordon & MacGibbon 2011 ; Light & Campbell 2007 ; Lewis et al., 

2008), υπάρχει μια σημαντική επισήμανση που αφορά τον στιγματισμό και την 

προκατάληψη από πλευράς των εκπαιδευτικών. Σε μια έρευνα, η οποία μελετούσε 

υποθετικές συνθήκες ζωής των παιδιών, οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν τα παιδιά των 

φυλακισμένων μητέρων ως λιγότερο ικανά ακαδημαϊκά και κοινωνικά και πιο δύσκολα 

σε θέματα συμπεριφοράς από τους συνομηλίκους των οποίων οι μητέρες απουσίαζαν 

για άλλους λόγους (Dallaire, Ciccone and Wilson, 2010). Σε παρόμοια έρευνα, τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι το στίγμα της πατρικής φυλάκισης διαμορφώνει τις 

προσδοκίες των εκπαιδευτικών για τους μαθητές τους, οδηγώντας σε αύξηση 10% έως 

40% στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα προβλήματα συμπεριφοράς των 

παιδιών (Wildeman et al., 2017). 

Σχετικά με τους έφηβους, η μελέτη των Davis & Shlafer (2017), έδειξε ότι οι 

έφηβοι με φυλακισμένους γονείς διέτρεχαν αυξημένο κίνδυνο για προβλήματα ψυχικής 

υγείας. Παράλληλα, σε μία σημαντική ποιοτική έρευνα (Loureiro, 2010), 

αποκαλύφθηκαν αρκετές από τις προκλήσεις παιδιών και νέων που αντιμετωπίζουν τη 

γονεϊκή φυλάκιση. Μία από τις πιο κοινές προκλήσεις που ανέφεραν οι συμμετέχοντες 

ήταν ότι μεγάλωσαν πολύ γρήγορα. Τέσσερις από τους έξι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι 

ένιωθαν ότι η ωριμότητα «τους επιβλήθηκε». Ανέφεραν ότι έπρεπε να αναλάβουν την 

ευθύνη για τα μικρότερα αδέλφια σε πολύ νεαρή ηλικία. Χαρακτηριστικά τα λόγια του 

ενός συμμετέχοντα που σήμερα είναι 26 ετών: «Ήταν τρόπος επιβίωσης, στα 8 μου 

χρόνια έκανα τα ψώνια, το μαγείρεμα και το καθάρισμα. Δεν είχα επιλογή». Και οι έξι 

συμμετέχοντες δήλωσαν ότι ένιωθαν ότι έπρεπε να κρατήσουν μυστικό τη φυλάκιση 

των γονιών τους. Ένας από τους κύριους λόγους, σύμφωνα με τους ίδιους, ήταν το 

στίγμα σχετικά με τη φυλάκιση. Όπως προαναφέρθηκε, τα παιδιά δεν εκφράζονται για 

να αποφύγουν τις πιο δύσκολες πτυχές του στίγματος (McGillivray, 2016). 

Χαρακτηριστικά είναι και όσα υποστήριξαν για τους δασκάλους τους, οι οποίοι 

κάποιες φορές ανέφεραν ότι θα «γίνουν σαν αυτούς» (τους έγκλειστους γονείς τους). 

Με βάση αυτό, ο Loucks (2012a) προτείνει ότι τα παιδιά και οι νέοι μπορούν να 
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αντιδράσουν με απομόνωση. Παράλληλα, η γονική φυλάκιση μπορεί να προκαλέσει 

στα παιδιά μίμηση της συμπεριφοράς του γονέα τους. Στην κλινική μελέτη του Sack 

(1977) οκτώ αγόρια με πατέρες στη φυλακή, μιμήθηκαν τα εγκλήματα των πατέρων 

τους. 

Πολλά λοιπόν εξαρτώνται τόσο από την κατανόηση, όσο και τη διακριτικότητα 

του άμεσου κοινωνικού περιβάλλοντος. Στις πλείστες των περιπτώσεων, βέβαια, η 

παραβατικότητα του/των γονέα/γονέων έχει γίνει «ιστορία» στον ευρύτερο κοινωνικό 

κύκλο και όλοι πια γνωρίζουν πως: «αυτό το αγόρι ή εκείνο το κορίτσι είναι παιδί 

κρατουμένου». Είναι προφανές λοιπόν πως πρόκειται για ένα στίγμα που θα ακολουθεί 

ένα παιδί σε όλη του τη ζωή (Galloway et al., 2014 ; Dawson et al., 2013 ; Arditti, 2014 

; Robertson, 2012 ; Snyder, 2009 ; Tomkin, 2009 ; Murray, 2007). 

Σημαντικές επιπτώσεις προερχόμενες από το στίγμα (Turney & Haskins, 2014 

; Tasca, Rodriguez & Zatz, 2011) εμφανίζονται και κατά την ενηλικίωση, καθώς 

επίσης, η αυξημένη πιθανότητα κακής ψυχικής (Gjelsvik et al., 2014) ή σωματικής 

υγείας (Lee, Fang & Luo, 2013). Τέλος, έρευνες υποστηρίζουν πως διατρέχουν έναν 

μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου πριν από την ηλικία των 65 ετών, οι ενήλικες που βίωσαν 

την γονεϊκή φυλάκιση στην παιδική τους ηλικία (Van De Weijer et al., 2018). 

Οι προαναφερθείσες επιπτώσεις, όπως συζητήθηκαν, εξαρτώνται από μια σειρά 

παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων, του φύλου, της ηλικίας, της φύσης και της 

ποιότητας της σχέσης του παιδιού με τον κρατούμενο γονέα και τον κοινωνικό 

στιγματισμό (Minson, 2018).  

Επιπλέον, η έκταση και το είδος των επιπτώσεων διαφέρουν μεταξύ των 

παιδιών, ακόμη και μέσα στην ίδια οικογένεια, καθώς και από το κατά πόσον ο 

κρατούμενος γονέας είναι η μητέρα ή ο πατέρας (Martynowicz, 2011 ; EUROCHIPS, 

2006 ; Robertson, 2011 ; Loureiro, 2010 ; SCCYP, 2011 ; Muftic, Bouffard και 

Armstrong, 2016). 

 

 

Επιπτώσεις ανάλογα με το φύλο του έγκλειστου γονέα 

 

Οι έγκλειστοι γονείς παρουσιάζουν ορισμένα διαφορετικά χαρακτηριστικά 

ανάλογα με το φύλο τους και κατά συνέπεια, ως έναν βαθμό, διαφέρουν και οι 
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επιπτώσεις που επιφέρει ο εγκλεισμός τους στο παιδί, όπως επιβεβαιώνεται εν μέρει 

και από την υπάρχουσα βιβλιογραφία. 

 

 

Η φυλάκιση της μητέρας και ο αντίκτυπος στα παιδιά 

 

Σύμφωνα με τους Mortaon και Williams, (1998), μελέτες έχουν δείξει ότι οι 

συνέπειες της στέρησης της μητέρας στα παιδιά, είναι διαδεδομένες. Τα μικρά παιδιά 

που απομακρύνονται από τη φροντίδα της μητέρας τους εμφανίζουν άμεση σύγχυση, 

ακολουθούμενη από κατάθλιψη. Άλλες, πολύ πιο σοβαρές επιπτώσεις της μητρικής 

στέρησης περιλαμβάνουν διαταραχές που σχετίζονται με την ανάπτυξη. Ωστόσο, όσο 

μεγαλύτερη είναι η περίοδος χωρισμού που το παιδί βιώνει από τη μητέρα του, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η διαταραχή στη ζωή του παιδιού (Wildeman & Turney, 2014).  

Σε επιστημονικές μελέτες, τα παιδιά των φυλακισμένων μητέρων ανέφεραν 

μακροχρόνια ανάκληση του τραύματος λόγω του αποχωρισμού που προέκυψε από τη 

φυλάκιση της μητέρας και παρουσίασαν απουσία συναισθηματικής σχέσης με τους 

νέους φροντιστές. Ορισμένα από αυτά τα παιδιά παρουσίασαν συμπτώματα 

διαταραχής μετατραυματικού στρες, κατάθλιψη, συναισθήματα θυμού και ενοχής και 

ενοχλητικές αναδρομές που σχετίζονται με την αποχώρηση των μητέρων τους (Hanlon, 

Carswell & Rose, 2006 ; Arditti, 2014 ; Besemer et al., 2011 ; Loureiro, 2010 ; Snyder, 

2009). 

Επιπλέον, έρευνες υποστηρίζουν πως οι έφηβοι με μητέρες κρατούμενες έχουν 

μεγαλύτερη πιθανότητα να εγκαταλείψουν το σχολείο κατά το χρόνο φυλάκισης αυτής 

(Cho, 2011).  

Ομοίως, οι στατιστικές δείχνουν ότι τα ενήλικα παιδιά των φυλακισμένων 

μητέρων είναι πιο πιθανό να καταδικαστούν για έγκλημα, από ότι τα ενήλικα παιδιά με 

φυλακισμένους πατέρες (Prison Reform Trust, 2013). Δεδομένων των μεγαλύτερων 

επιπέδων κοινωνικού στίγματος που υφίστανται οι γυναίκες κρατούμενες, ιδίως οι 

μητέρες, σε σύγκριση με τους άνδρες (Snyder, 2009 ; Corston 2007), μια έρευνα που 

δείχνει μια σχέση μεταξύ του συσχετιστικού στίγματος που βιώνουν τα παιδιά τους και 

της πιθανότητας μελλοντικής εγκληματικότητας, αξίζει την ερευνητική προσοχή. 

Αυτά τα ευρήματα συνάδουν με τη γενική συμφωνία της βιβλιογραφίας ότι η φυλάκιση 

ενός γονέα είναι επιβλαβής για την ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη, καθώς και 
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για την οικονομική ασφάλεια ενός παιδιού, και ένα υψηλό επίπεδο οικογενειακής 

διαταραχής παρατηρείται συνήθως όταν η μητέρα φυλακίζεται (Beck, 2000 ; Bloom & 

Steinhart, 1993 ; Katz, 1998 ; Reed & Reed, 1997). 

Μελετώντας τις ίδιες τις μητέρες, οι Houck and Booker (2002), εξέτασαν το 

άγχος μεταξύ ενός δείγματος κρατούμενων γυναικών καθώς σχετίζεται με την 

κατάθλιψη και την κακή συμπεριφορά. Ανακάλυψαν ότι οι μητέρες στη φυλακή 

έρχονται αντιμέτωπες με πολλούς στρεσσογόνους παράγοντες. Μερικές από τις 

ανησυχίες που έχουν, αφορούν το πώς θα καθοδηγούν καλύτερα τα παιδιά τους ενώ 

βρίσκονται φυλακή, πώς να «μένουν κοντά» στα παιδιά τους και πώς να αντιδρούν σε 

διαφωνίες και προβλήματα με αυτά. Επιπρόσθετα, αντιμετωπίζουν επιπλέον άγχος 

επειδή η οικογένεια δεν είναι ενωμένη. Οι φυλακισμένες μητέρες έρχονται αντιμέτωπες 

με ζητήματα περιορισμένης επαφής με παιδιά, ζητήματα επιμέλειας, απώλεια 

ταυτότητας ως μητέρες, απώλεια ελέγχου της διαδικασίας γονικής μέριμνας και 

ανησυχία για τη φροντίδα που λαμβάνουν τα παιδιά τους. Όντας αντιμέτωπες με 

αυτούς τους παράγοντες, όχι μόνο έχουν ψυχολογικές και συναισθηματικές 

μεταπτώσεις, αλλά παρουσιάζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και προβλήματα στον 

αυτοπροσδιορισμό και την ταυτότητα τους ως γυναίκες (Houck & Booker, 2002). 

Σημαντικό να ειπωθεί πως οι μητέρες στις πλείστες των περιπτώσεων, είναι 

πρωταρχικοί κηδεμόνες (Snyder, 2009). Τα στατιστικά στοιχεία για τη Σκωτία 

δείχνουν ότι μόνο το 17% των πατέρων φρόντιζαν τα παιδιά τους, ενώ η μητέρα ήταν 

υπό κράτηση (Scottish Consortium for Crime and Criminal Justice, 2010). Στην Αγγλία 

και την Ουαλία, μόνο το 9% των παιδιών με φυλακισμένη μητέρα φροντίζονται από 

τους πατέρες τους (Prison Reform Trust, 2013). Επιπλέον, μόνο το 5% των παιδιών 

παραμένουν στα σπίτια τους μετά τη φυλάκιση της (Hedderman, 2012). Συχνά 

μετακινούνται πολλές φορές κατά τη διάρκεια της φυλάκισης, με αποτέλεσμα τον 

αποχωρισμό από τους φίλους, τα αδέλφια και το σχολείο (Loucks, 2012a). Πράγματι, 

σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση του Prison Advice and Care Trust (2011), έως και 

6.000 παιδιά ετησίως στην Αγγλία και την Ουαλία ξεχνιούνται από το σύστημα, όταν 

οι μητέρες τους φυλακίζονται και πολλά από αυτά διαμένουν σε ακατάλληλες και 

επικίνδυνες συνθήκες (Corston, 2007). 
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Η φυλάκιση του πατέρα και ο αντίκτυπος στα παιδιά 

 

Συνολικά, τα παιδιά των οποίων οι πατέρες φυλακίζονται, είναι εύθραυστα και 

έρχονται αντιμέτωπα με ένα σύνολο δυσκολιών που συνδέονται με τη φυλάκιση του 

γονέα τους. Αυτές οι δυσκολίες περιλαμβάνουν τον τραυματικό διαχωρισμό και τις 

αρνητικές επιπτώσεις των παιδιών, όπως η κακή ακαδημαϊκή απόδοση, η 

συναισθηματική ταλαιπωρία, η κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών και η εμπλοκή με 

το ίδιο το έγκλημα (Arditti, Smock, and Parkman, 2005), όπως αναφέρθηκαν εκτενώς 

παραπάνω. Επίσης, οι αρνητικές συνέπειες περιλαμβάνουν την εσωστρέφεια, την 

απομόνωση, καθώς επίσης και τη δημιουργία ντροπής, αμηχανίας, άγχους, ενοχής και 

ανασφάλειας (Travis, Western & Redburn, 2014 ; Giordano, 2010). Ωστόσο, τα 

προβλήματα συμπεριφοράς και οι παραβατικές πράξεις των παιδιών, αποτελούν τα πιο 

σταθερά ευρήματα σχετικά με τις επιπτώσεις της φυλάκισης του πατέρα στο παιδί, 

καθώς οι έρευνες υποστηρίζουν την αύξηση πιθανοτήτων εκδήλωσης αυτών,  στα 

παιδιά μικρότερων αλλά και μεγαλύτερων ηλικιών. Συνδυαστικά, παρατηρείται 

αύξηση σωματικής επιθετικότητας μεταξύ των αγοριών (Murray, Farrington & Sekol, 

2012a). Σύμφωνα με παρόμοια ερευνητικά δεδομένα, τα ποσοστά εκδήλωσης 

επιθετικής συμπεριφοράς, ως αποτέλεσμα της φυλάκισης του πατέρα, είναι σχεδόν 

διπλάσια στα αγόρια συγκριτικά με τα κορίτσια, αλλά είναι εξίσου σημαντικά και στα 

δύο φύλα (Geller, Garfinkel & Western, 2011).  

Η μελέτη των Foster & Hagan (2013) διερεύνησε τις επιδράσεις της μητρικής 

και πατρικής φυλάκισης στην ψυχική υγεία των νέων ενηλίκων, χρησιμοποιώντας ένα 

αντιπροσωπευτικό, σε εθνικό επίπεδο, δείγμα. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι ο 

εγκλεισμός της μητέρας αυξάνει τα καταθλιπτικά συμπτώματα ενώ ο πατρικός 

εγκλεισμός αυξάνει τα προβλήματα χρήσης ουσιών. Η χρονική διάρκεια της φυλάκισης 

των γονέων είναι επίσης σημαντική. Τέλος, δεν μπορεί να παραληφθεί και η συσχέτιση 

της πατρικής φυλάκισης, με εγκλήματα κατά της περιουσίας που διαπράττουν τα παιδιά 

(Murray, Loeber & Pardini, 2012b). 

Μελετώντας τους ίδιους τους έγκλειστους, ως πατέρες, θεωρούνται από την 

κοινωνία ως οι οικονομικοί πάροχοι της οικογένειας (Rosenberg, 2009). Αυτή η ιδέα 

μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή ζημία στην αυτοεκτίμηση των ανδρών από την εμπειρία 

της φυλάκισης, η οποία τους αφαιρεί την ικανότητά τους να παρέχουν τα παιδιά τους 

τα απαραίτητα, και έτσι αφαιρεί την αντιληπτή νομιμότητά τους ως γονέας (Greif, 2014 
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; Rosenberg, 2009). Ως αποτέλεσμα, οι πατέρες συχνά αισθάνονται 

περιθωριοποιημένοι όταν φυλακίζονται και δεν είναι σίγουροι για την ικανότητά τους 

ως γονείς (Greif, 2014). Η βιβλιογραφία επίσης υποστηρίζει ότι, εκτός από τον ρόλο 

του παρόχου, οι άνδρες ισοδυναμούν με τον ρόλο του πατέρα με το να είναι σωματικά 

παρών για να προστατεύουν τα παιδιά τους  (Rosenberg, 2009). Και πάλι, η φυλακή 

αφαιρεί την ικανότητα προστασίας ή άσκησης ελέγχου. Ο Rosenberg (2009), επίσης 

υποστηρίζει, ότι η απώλεια ελέγχου που βιώνουν οι άνδρες στη φυλακή διαφοροποιεί 

την απουσία λόγω φυλάκισης από άλλους τύπους απουσίας. 

Επίσης η κουλτούρα «αρρενωπότητας» στις φυλακές αν και μπορεί να 

οδηγήσει στην εξομάλυνση και την ομαλοποίηση της βίας στην καθημερινή ζωή 

πολλών κρατουμένων (Sim, 1994), μπορεί επίσης να εμποδίσει τις αξίες που 

χρειάζονται για να είναι ένας κρατούμενος, καλός γονέας και να τον αποθαρρύνει να 

εκφράσει την ανάγκη του για σχέση με τα παιδιά του (Rosenberg, 2009). Η μελέτη του 

Moloney et al. (2009) σχετικά με την επίδραση της πατρότητας στους νεαρούς άνδρες 

που σχετίζονται με συμμορίες επιβεβαίωσε τα παραπάνω.  

Δεδομένης της δυνατότητας της κουλτούρας των ανδρικών φυλακών να καταστέλλει 

τις καλές ιδιότητες γονέων, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη σχέση παιδιού-γονέα οι 

φυλακές να προωθούν τη θετική επαφή μεταξύ των φυλακισμένων γονέων και των 

παιδιών τους. Οι ισχυροί οικογενειακοί δεσμοί μπορούν να ενθαρρύνουν τους 

κρατουμένους να αγκαλιάσουν μια οικογενειακή ταυτότητα και να αποτρέψουν τη 

μετατόπιση στην κουλτούρα των φυλακών (Savolainen, 2009 ; Mills & Codd,  2008). 

Στα πλαίσια επισκόπησης της επιστημονικής βιβλιογραφίας μέχρι το 2012, οι 

Dyer, Pleck και McBride εντόπισαν μόλις 39 έρευνες, σχετικές με τις οικογενειακές 

σχέσεις του έγκλειστου πατέρα, από τις οποίες μόνο οι 19 εστίαζαν στην πατρότητα. 

Για παράδειγμα, η Kerry Kazura (2001) συγκρίνοντας τις ανάγκες υποστήριξης ανδρών 

και γυναικών σε ένα θεραπευτικό κατάστημα κράτησης, διαπίστωσε πως τα επίπεδα 

ανησυχίας των πατέρων ήταν ίδια όσο και των μητέρων, για τις επιπτώσεις της 

φυλάκισής τους στη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και στις συνθήκες 

διαβίωσής τους. Συγκεκριμένα και οι δύο, αναζητούσαν συμβουλές για τον τρόπο 

παροχής βοήθειας στην αντιμετώπιση του άγχους και των φόβων τους. Ήθελαν να 

βελτιώσουν τις παιδαγωγικές πρακτικές τους σε ζητήματα επιβολής πειθαρχίας και 

φροντίδας και γενικά να γίνουν στο μέλλον καλύτεροι γονείς. Επιθυμούσαν να 

συναντούν τα παιδιά υπό ευνοϊκότερες συνθήκες και για περισσότερο χρόνο. 

Προτιμούσαν χώρους επίσκεψης διακοσμημένους και εξοπλισμένους κατάλληλα ώστε 
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να μπορούν να διαβάσουν και να παίξουν μαζί τους. Ζητούσαν από τους συμβούλους 

βοήθεια στην προσπάθεια να σχεδιάσουν την επιστροφή τους στην οικογενειακή ζωή 

μετά την αποφυλάκιση. Η μόνη αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ των δύο φύλων ήταν 

πως οι μητέρες αποδείχτηκαν περισσότερο πρόθυμες να συμμετάσχουν σε ομάδες 

συμβουλευτικής υποστήριξης. Επιπλέον, οι Arditti, Smock & Parkman (2005) 

εξερεύνησαν τις εμπειρίες μιας ομάδας φυλακισμένων πατέρων πριν από την 

επανεισδοχή τους στην οικογενειακή και κοινοτική ζωή. Οι πατέρες στη μελέτη, είχαν 

ελπιδοφόρες προσδοκίες για την επιστροφή στην ζωή των παιδιών τους και στις 

οικογένειές τους. Οι ελπίδες και οι ευχές των ανδρών κρατουμένων είχαν ξεπεράσει 

απλώς την επιστροφή, αλλά αντανακλούσαν την αναγέννησή τους ως «καλός πατέρας» 

ή, τουλάχιστον «καλύτερος πατέρας» (Arditti, Smock, and Parkman, 2005, σελ. 226). 

 

 

2.4.4 Προστατευτικοί παράγοντες. 

 

Μια ομάδα θεωρητικών (Luthar, Cicchetti, & Becker, 2000 ; Rutter & Sroufe, 

2000) έχουν αναγνωρίσει ότι η επιτυχημένη προσαρμογή των παιδιών μπροστά σε 

αγχωτικά γεγονότα ζωής όπως η φυλάκιση ενός γονέα ποικίλλει ανάλογα με δύο 

πράγματα: τη μορφή και τη συχνότητα των κινδύνων, καθώς και των παραγόντων 

προστασίας ή ανθεκτικότητας που απαλλάσσουν το παιδί από τις ανεπιθύμητες 

ενέργειες (Risk and resilience theories).  Τα παιδιά ανταποκρίνονται στους κινδύνους 

με διάφορους τρόπους. Μερικά υποφέρουν από μόνιμες αναπτυξιακές διαταραχές, 

άλλα παρουσιάζουν προβλήματα ύπνου, άλλα εμφανίζουν ανθεκτικότητα κάτω από τις 

πιο δύσκολες συνθήκες και μπορεί ακόμη και να ενισχύονται από αυτές. Επιπλέον, 

όταν αντιμετωπίζουν νέους κινδύνους αργότερα στη ζωή τους, αυτά τα παιδιά 

φαίνονται καλύτερα ικανά να προσαρμοστούν στις προκλήσεις, συγκριτικά με τα 

παιδιά που έχουν βιώσει λίγο ή καθόλου κίνδυνο. Η φυλάκιση των γονέων, δηλαδή, 

παρουσιάζεται σαν ένα είδος φαινομένου εμβολιασμού (Hetherington, 1991 ; Rutter & 

Rutter, 1993).  

Έχουν εντοπιστεί τρία σύνολα προστατευτικών παραγόντων που φαίνεται να 

απαλλάσσουν το παιδί από τον κίνδυνο και το άγχος και προάγουν την καλή 

προσαρμογή και την αντιμετώπιση των αντίξοων συνθηκών, όπως η φυλάκιση του 

γονέα. Το πρώτο σύνολο παραγόντων αποτελείται από θετικά ατομικά 
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χαρακτηριστικά. Τα παιδιά που έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση, είναι ευφυή και 

ανεξάρτητα, είναι πιο προσαρμόσιμα απέναντι σε μια αγχωτική εμπειρία ζωής (Rutter, 

1987 ; Werner, 1993). Το δεύτερο σύνολο προστατευτικών παραγόντων βρίσκεται σε 

ένα υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον. Η παρουσία ενός υποστηρικτικού γονέα 

μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της φτώχειας, του 

διαζυγίου ή της φυλάκισης (Luthar et al., 2000). Το τελευταίο σύνολο παραγόντων 

περιλαμβάνει άτομα εκτός της οικογένειας, στο σχολικό σύστημα, ομάδες 

συνομηλίκων ή και την εκκλησία, που υποστηρίζουν τις προσπάθειες των παιδιών και 

των γονέων. 

Σε μια πρόσφατη μελέτη, οι Johnson και Easterling (2015), διερεύνησαν τους 

διάφορους τρόπους με τους οποίους οι έφηβοι αντιμετωπίζουν τη γονική φυλάκιση. 

Διαπίστωσαν ότι οι περισσότεροι έφηβοι χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό πολλών 

μηχανισμών αντιμετώπισης, όπως η αποστασιοποίηση από τον φυλακισμένο γονέα, η 

εξουδετέρωση της σοβαρότητας της φυλάκισης του γονέα τους και η άσκηση ελέγχου 

σε άλλες πτυχές της ζωής τους. Παράλληλα, οι Nesmith και Ruhland (2008) έχουν 

διαπιστώσει ότι τα παιδιά των φυλακισμένων γονέων εμφάνισαν ανθεκτικότητα όταν 

μιλούσαν με αγάπη για τις οικογένειες και τους φίλους τους, όταν περιέγραφαν 

πράγματα με ενθουσιασμό και είχαν θετική άποψη, αν και όχι πάντα ρεαλιστική, για 

το πώς θα είναι οι ζωές τους όταν θα αποφυλακιστεί ο γονέας τους. Ως εκ τούτου, η 

ελπίδα και ο προσανατολισμός προς τις δυνατότητες της σχέσης, μπορεί να 

λειτουργήσουν ως σημαντικές άγκυρες τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά. 

Επιπλέον, η έρευνα υποστηρίζει ότι η ισχύς ή η αδυναμία του δεσμού γονέα-

παιδιού και η ποιότητα της υποστήριξης του παιδιού και της οικογένειας, παίζουν 

σημαντικούς ρόλους στην ψυχολογία του παιδιού να ξεπεράσει τις προκλήσεις και να 

πετύχει στη ζωή του (Shlafer et al., 2013). Εάν ο γονέας ήταν ανέκαθεν μια ισχυρή 

υποστήριξη στη ζωή του παιδιού, η διακοπή της σχέσης τέκνου-γονέα λόγω της 

φυλάκισης, θα οδηγήσει ή θα επιδεινώσει πολλά από τα ζητήματα ή τους παράγοντες 

κινδύνου που έχουν ήδη συζητηθεί (Cassidy, 2010).  

Έρευνες στη Γερμανία, τη Σουηδία, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο 

(μελέτη COPING), διαπίστωσαν ότι οι σημαντικότεροι προστατευτικοί παράγοντες για 

τα παιδιά των κρατουμένων και στις τέσσερις χώρες, ήταν οι συνεχιζόμενες σχέσεις με 

τους γονείς, και το να δοθούν στα παιδιά αρκετές πληροφορίες για να καταλάβουν τι 

συμβαίνει σε αυτούς. Η συχνή και καλής ποιότητας επαφή με τον κρατούμενους γονείς 

τους ήταν ζωτικής σημασίας για τα παιδιά, καθησυχάζοντάς τα για την ευημερία τους 
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(Long et al., 2019). Συνδετικός κρίκος μεταξύ των παιδιών και των κρατουμένων 

γονέων τους, είναι οι φροντιστές. Στην έρευνα των Nesmith & Ruhland (2008), τα 

παιδιά περιέγραψαν ότι βασίζονται στους φροντιστές τους για να τα βοηθήσουν να 

επικοινωνήσουν με τον φυλακισμένο γονέα τους ή να ερμηνεύσουν τη συμπεριφορά 

αυτών.  Οι φροντιστές βοήθησαν στη σύνταξη επιστολών αλλά και στην αποδοχή και 

τον συντονισμό τηλεφωνικών κλήσεων (Nesmith & Ruhland, 2011). Ωστόσο, η 

επικοινωνία με τον φυλακισμένο γονέα αναφέρθηκε ως αμήχανη ή τεταμένη. Για 

παράδειγμα, ένας φροντιστής περιέγραψε την αμηχανία ενός παιδιού στη χρήση της 

«γλώσσας» του κρατούμενου γονέα, που ήταν ακατάλληλη για την ηλικία του παιδιού, 

ενώ ένας άλλος εξέφρασε την απροθυμία του παιδιού να συμμορφωθεί με τις 

απαιτήσεις του γονέα για στοργή προς εκείνον μετά την αποφυλάκιση (Nesmith & 

Ruhland, 2011). Οι φροντιστές ανέφεραν επίσης οικονομικούς φραγμούς στην 

επίσκεψη του παιδιού στη φυλακή, καθώς και στις δυσκολίες μεταφοράς (Nesmith & 

Ruhland, 2011). 

Από την απέναντι όχθη, υπάρχουν παιδιά τα οποία μπορεί να αντιμετωπίσουν 

δυσκολία να διατηρήσουν τη σχέση με τον φυλακισμένο γονέα τους, καθώς δεν έχουν 

την υποστήριξη από φροντιστές ή συγγενείς για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας 

αυτής (Shlafer & Poehlmann, 2010). Σε μια έρευνα, υποστηρίχθηκε πως ο πατριός δεν 

επέτρεπε στα παιδιά που είχε υπό την προστασία του, να πραγματοποιούν τηλεφωνικές 

κλήσεις ή να επισκεφθούν τον φυλακισμένο πατέρα τους και μόνο όταν τα παιδιά 

έγιναν 18, επανενώθηκαν με τον κρατούμενο γονέα τους, χωρίς τη γνώση του πατριού 

(Beck & Jones, 2007). Μια άλλη νεαρή ενήλικας κάτω των 18 ετών αποκάλυψε ένα 

σχέδιο για να δώσει στη θεία της τον αριθμό τηλεφώνου της, ώστε ο πατέρας της να 

επικοινωνήσει μαζί της από τη φυλακή (Nesmith & Ruhland, 2008), ενώ ένα άλλο παιδί 

ζήτησε από έναν μέντορα να μεταβιβάσει μια επιστολή στον πατέρα του χωρίς να 

ενημερώσει τον φροντιστή του (Shlafer & Poehlmann, 2010). 

Είναι σημαντικό ωστόσο να σημειωθεί ότι, η φυλάκιση ενός γονέα μπορεί να 

ανακουφίσει μερικά παιδιά και να βελτιώσει γενικότερα τη ζωή ολόκληρης της 

οικογένειας (SCCYP, 2011). Η βιβλιογραφία υποστηρίζει πως αναφέρονται και 

περιπτώσεις στις οποίες η φυλάκιση ενός πατέρα με ιστορικό βίαιης συμπεριφοράς ή 

βαριάς ψυχικής ασθένειας έφερε πραγματική ανακούφιση στα παιδιά. Το κράτος έχει 

υποχρέωση να διαφυλάξει τα δικαιώματα αυτής της ομάδας παιδιών προβαίνοντας σε 

κατάλληλες ενέργειες, οι οποίες εκτός του ότι θα διασφαλίσουν το συμφέρον τους, θα 
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μειώσουν, μακροπρόθεσμα, τις διαστάσεις άλλων παρεμφερών κοινωνικών 

προβλημάτων (SCCYP, 2011).  

 

 

2.4.5 Επισκεπτήρια ή εξ’ αποστάσεως επικοινωνία μεταξύ του 

έγκλειστου και της οικογένειας; 

 

Από όλες τις μορφές επαφής του κρατουμένου με την οικογένεια του 

(τηλέφωνο, Skype, επιστολές), η επίσκεψη θεωρείται συχνά ως η πιο σημαντική και η 

πιο υψίστης σημασίας, από πλευράς των κρατουμένων, της φυλακής, και των 

οικογενειών, έχει περιγραφεί ως η «κύρια μορφή επαφής» (Fishman, 1988: 55 ; Noble, 

1995 ; Murray, 2003a), και ως σημαντική «γραμμή ζωής» για τη διατήρηση των 

οικογενειακών σχέσεων (Light and Campbell, 2007: 299). Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες 

υποστηρίζουν ότι οι τηλεφωνικές κλήσεις είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη 

μέθοδος επικοινωνίας μεταξύ κρατουμένων και των οικογενειών τους (Jones et al., 

2013 ; Lösel et al., 2012).  

Δεδομένου ότι η συγγραφή επιστολών δεν αποτελεί πλέον μέσο επικοινωνίας 

που χρησιμοποιείται συνήθως από παιδιά και εφήβους, συνιστάται η σύγχρονη και 

ηλεκτρονική επικοινωνία (για παράδειγμα email) η οποία δοκιμάζεται και υιοθετείται 

ευρύτερα στις φυλακές (Robertson, 2012). Στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει σημειωθεί 

σημαντική πρόοδος στο θέμα αυτό, με το σύστημα Email-a-Prisoner να είναι πλέον 

διαθέσιμο σε φυλακές σε ολόκληρη τη χώρα (www.emailaprisoner.com). Το 

πρόγραμμα επιτρέπει στα άτομα να στέλνουν μηνύματα σε έναν κρατούμενο μέσω ενός 

ασφαλούς ιστότοπου. Το μήνυμα εκτυπώνεται μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα και 

παραδίδεται στον κρατούμενο με την καθημερινή διανομή αλληλογραφίας. Η υπηρεσία 

είναι δωρεάν για τους κρατούμενους, ενώ για τα μέλη των οικογενειών, η χρέωση είναι 

ελάχιστη.  

Η βιβλιογραφία προτείνει επίσης τη διάθεση βιντεοκλήσεων σε οικογένειες 

κρατουμένων, για παράδειγμα, μέσω Skype (Robertson, 2012). Στη Σκωτία, υπάρχουν 

ενδείξεις κίνησης προς αυτήν την κατεύθυνση, με μια πρόσφατη έκθεση που 

σκιαγραφεί τα σχέδια της Υπηρεσίας Φυλακών της Σκωτίας, να επιτρέψει στους 

κρατουμένους να συνομιλούν μέσω Skype με τις οικογένειές τους (Deadline News, 

2013). Παρόλο που τα σχέδια διατυπώνονται αποκλειστικά ως προς τη μείωση της 
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υποτροπής, η εφαρμογή τους θα αποτελούσε επίσης θετική εξέλιξη όσον αφορά τη 

στήριξη στα παιδιά και γενικότερα στις οικογένειες των κρατουμένων. 

Επιστρέφοντας στα επισκεπτήρια, η έρευνα των (Bales & Mears, 2008), με 

δεδομένα από 7000 πρώην κρατουμένων από το Florida Department of Corrections, 

υπογραμμίζει τη σημασία του επισκεπτηρίου στη μείωση ή / και την καθυστέρηση της 

υποτροπής. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην υπόθεση ότι η επίσκεψη παρέχει όφελος τόσο 

στον κρατούμενο όσο και στην οικογένεια του.  

Όπως αναφέρθηκε, ένα από τα πιο συχνά αναφερόμενα οφέλη είναι ότι βοηθά στη 

διατήρηση ισχυρών οικογενειακών δεσμών, γεγονός που με τη σειρά του αυξάνει την 

πιθανότητα επιτυχούς επανένταξης κατά την αποφυλάκιση (Cochran, 2014).  Όπως 

υποστηρίζουν οι Μητροσύλη &  Φρονίμου (2008), «Οι κανόνες ή οι θεσμοί που 

σχετίζονται άμεσα με τη συμφιλίωση των κρατουμένων με την οικογένεια τους και τη 

σύσφιξη των κοινωνικών δεσμών με το ευρύτερο περιβάλλον, με στόχο την ομαλή 

διαβίωση των κρατουμένων εντός της φυλακής, καθώς και την προσαρμογή τους στην 

κοινωνική ζωή μετά την έκτιση της ποινής, οργανώνονται γύρω από την επικοινωνία. 

Οι μορφές επικοινωνίας δεν προβλέπονται περιοριστικά στον Σωφρονιστικό Κώδικα, 

υλοποιούνται δε μέσα από τις επισκέψεις στα σωφρονιστικά καταστήματα, την 

αλληλογραφία, την τηλεφωνική επικοινωνία, τις άδειες και τον θεσμό της ημι-

ελεύθερης διαβίωσης» (ό. π., σ. 23). 

Ωστόσο, η βιβλιογραφία τεκμηριώνει τα εκτεταμένα και «εγγενή εμπόδια» που 

αντιμετωπίζουν οι οικογένειες όταν επισκέπτονται τους οικείους τους (Tewksbury & 

DeMichele, 2005: 308 ; Kalkan & Smith, 2014 ; Jones et al., 2013 ; SCCYP, 2011 ; 

Hissel et al., 2011). 

Τα επισκεπτήρια στη φυλακή, είναι μια δοκιμασία για τους οικείους του 

κρατουμένου και έχει θεωρηθεί ως μια «τελετουργία υποβάθμισης του κύρους» τους 

(Jardine, 2019). Για τον νέο ή μη οικείο, με τον χώρο, επισκέπτη, ολόκληρη η 

διαδικασία εισόδου μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, κάτι που μπορεί να επιδεινωθεί 

από την έλλειψη σαφών πληροφοριών (Kotarba, 1979) καθώς οι διαδικασίες 

ποικίλλουν από φυλακή σε φυλακή (Loucks, 2002). 

Επίσης, η διαδικασία μιας επίσκεψης μπορεί να αποτελέσει πηγή απογοήτευσης 

(Light and Campbell, 2007). Οι επισκέπτες πραγματοποιούν συχνά, μακρά και 

δαπανηρά ταξίδια για να επισκεφθούν τον οικείο τους στη φυλακή (Sheehy, 2010). Οι 

Tewksbury, DeMichele και Golder's (2004), σχολιάζουν ότι η επίσκεψη φέρνει έξοδα 

ακόμη και αν δεν συνεπάγεται μια νύχτα μακριά από το σπίτι, (μια υπενθύμιση ότι το 
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κόστος διαμονής μπορεί να είναι ένα άλλο βάρος που μπορεί να καλούνται να 

«σηκώσουν» οι οικογένειες). Οι οικογένειες ενδέχεται να περιορίσουν τη επαφή τους 

με έναν κρατούμενο επειδή το κόστος διατήρησης της σχέσης είναι πολύ υψηλό 

(Christian, Mellow & Thomas, 2006 ; Kalkan & Smith, 2014; SCCYP, 2011; Light & 

Campbell, 2007 ; Dickie, 2013 ; Loucks, 2012a). 

Μια έρευνα των κρατουμένων στο HMP Camphill στο Isle of Wight, μια από 

τις πιο απομακρυσμένες γεωγραφικά φυλακές, διαπίστωσε ότι το 55% των 

κρατουμένων δεν είχαν λάβει επισκέψεις από τότε που έφτασαν εκεί (Murray, 2003a). 

Οι κρατούμενοι των οποίων οι οικογένειες ζούσαν μακριά, περισσότερο από δύο ώρες 

από τη φυλακή, ήταν πολύ λιγότερο πιθανό να επισκεφθούν τον κρατούμενο. Από 

αυτούς που δεν έλαβαν επίσκεψη, το 72% είπε ότι ήταν επειδή το ταξίδι ήταν δύσκολο 

για τις οικογένειές τους, με το κόστος να είναι ο δεύτερος πιο σημαντικός παράγοντας.  

Η διασφάλιση ότι οι κρατούμενοι θα βρίσκονται σε σωφρονιστικά 

καταστήματα, πιο κοντά στο σπίτι τους, προκειμένου να βοηθηθούν για την 

προετοιμασία της επανένταξης αλλά και να διασφαλίσουν ότι θα λάβουν υποστήριξη 

κατά την αποφυλάκιση τους, σίγουρα θα βοηθούσε να ξεπεραστούν πολλά από αυτά 

τα εμπόδια για μια ευνοϊκή οικογενειακή επαφή (Light & Campbell, 2007). Λόγω του 

υπερπληθυσμού όμως, οι κρατούμενοι είναι πιθανό να μετακινούνται στις φυλακές της 

χώρας, με σκοπό να γεμίσουν τους διαθέσιμους χώρους, ικανοποιώντας έτσι τις 

ανάγκες του συστήματος και όχι τις δικές τους ανάγκες ή τις ανάγκες των οικογενειών 

τους.  

Άκρως σημαντικά είναι τα μέτρα ασφαλείας, ιδίως εκείνα που έχουν θεσπιστεί 

για την καταπολέμηση ναρκωτικών, τα οποία ενδέχεται να αποθαρρύνουν τις 

οικογένειες να επισκεφθούν τους οικείους τους στη φυλακή (Broadhead, 2004). Οι 

επισκέπτες συχνά υπόκεινται στον «θεσμικό έλεγχο», ο οποίος μπορεί να είναι 

ταπεινωτικός και μπορεί να τους προκαλέσει σημαντική δυσφορία, ειδικά στα παιδιά 

και στους ηλικιωμένους συγγενείς. Επίσης, τους επιβάλλεται ο αυστηρός κώδικας 

ενδυμασίας και κανόνων σχετικά με την επιτρεπόμενη κατοχή αντικειμένων, κάτι το 

οποίο θεωρείται ως ένα «σημαντικό εμπόδιο» για πολλούς επισκέπτες (Tewksbury, 

DeMichele και Golder, 2004: 103).  

Στη μελέτη της, για τις γυναίκες των κρατουμένων στην Αμερική, η Fishman 

(1990) πρότεινε ότι τέτοια μέτρα ασφαλείας δημιουργούν μια αίσθηση ντροπής, 

αποθαρρύνοντας τους συγγενείς να διατηρήσουν στενούς δεσμούς. Ορισμένοι 

τρόφιμοι, μπορεί επομένως να είναι απρόθυμοι να υποβάλουν τις οικογένειές τους σε 
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μια τέτοια δοκιμασία και μπορεί οι ίδιοι να αποτρέψουν τις οικογένειές τους από την 

επίσκεψή (HMIPP 2001 ; Broadhead 2004 ; Rimmington 2002). Ορισμένοι ερευνητές 

και θεωρητικοί, έχουν εφαρμόσει τον ισχυρισμό του «συνολικού θεσμού» (Goffman, 

1961) στους περιορισμούς και στους κανόνες του επισκεπτηρίου (Moran, 2013a, 

2014). Δεδομένης αυτής της μη χαλαρωτικής «ατμόσφαιρας», σε συνδυασμό με τις 

«έντονα αντίθετες συνθήκες του κρατουμένου και της οικογένειας», οι 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κρατουμένων και των οικογενειών τους μπορεί να είναι 

κάπως τεχνητές και όχι αυθόρμητες (Light and Campbell, 2007: 300). 

Επιπλέον, οι χρόνοι επίσκεψης μπορεί να είναι άβολοι και περιοριστικοί. Η 

πολύωρη αναμονή σε «περιφρονητικά παραμελημένους» χώρους, υπερπληρωμένους 

από ανοίκεια πρόσωπα, τους προκαλεί μίαν αίσθηση «διαπροσωπικής μίανσης» (Light 

and Campbell, 2007). Οι επισκέπτες αν και πιθανόν να έχουν μια θετική προσδοκία για 

την επίσκεψη (Sturges, 2002), μπορεί να βιώσουν αρνητικές αλληλεπιδράσεις με το 

προσωπικό της φυλακής (Jardine, 2019). Συγκεκριμένα, το προσωπικό είτε θα είναι 

αδιάφορο στις ανάγκες τους, ως επισκέπτες (Kotarba, 1979), είτε κάποιες φορές θα 

τους αντιμετωπίζει σαν να έχουν επίσης διαπράξει και οι ίδιοι αδίκημα (Sturges, 2002 

; Reeves and Heptinstall, 2011), είτε θα τους αντιμετωπίσει γενικά με περιφρόνηση 

(Hutton, 2016). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, πως έχουν σημειωθεί πολλές 

περιπτώσεις που η αντιμετώπισή σε αυτούς διαφέρει ανάλογα με τη θέση του οικείου 

τους στην άτυπη ιεραρχία κύρους της φυλακής. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις, ακραίες 

μεν, αληθινές δε, εκβιάζονται να εισαγάγουν ναρκωτικά ή να καταθέτουν χρήματα σε 

λογαριασμούς τρίτων (Condry & Smith, 2018). 

Όλα αυτά τα εμπόδια, έχουν ως αποτέλεσμα κάποιες οικογένειες να μην 

επισκέπτονται ποτέ τους οικείους τους στη φυλακή (Mumola, 2000). Στη Σκωτία, 

έρευνα για τις οικογένειες των κρατουμένων διαπίστωσε επανειλημμένες αρνητικές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ οικογενειών και υπαλλήλων φυλακών που διακινδυνεύουν τη 

δημιουργία θετικών σχέσεων μεταξύ των κρατουμένων και των οικείων του (Jardine, 

2019). Παράλληλα, οι Dixey και Woodall (2012), σημειώνουν ότι οι επισκέψεις είναι 

συχνά «τραυματικές» για τις οικογένειες, και μέρος αυτού οφείλεται στην ένταση του 

να βλέπεις έναν αγαπημένο, έγκλειστο, σε ένα «άγνωστο και τρομακτικό» περιβάλλον. 

Τέτοια συναισθήματα μπορεί να είναι πιο έντονα για τους νέους επισκέπτες που δεν 

είναι εξοικειωμένοι με το περιβάλλον της φυλακής. 

Δεδομένης της σημασίας που αποδίδεται στις επισκέψεις, μπορεί να υπάρξει 

συσσώρευση προσδοκίας από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη. Εάν η επίσκεψη δεν 
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ανταποκριθεί σε αυτές τις υψηλές προσδοκίες τόσο για τον κρατούμενο, όσο και για 

ένα μέλος της οικογένειας ή και για τις δύο πλευρές, είναι πιθανό, η εμπειρία αυτή να 

μην είναι καλή. Δεν είναι υπερβολή να αναφερθεί ότι η επίσκεψη μπορεί να είναι 

συναισθηματικά φορτισμένη, με συναισθήματα «ενθουσιασμού, αναμονής, χαράς και 

θλίψης» (Christian, 2005: 33). Επομένως, η βιβλιογραφία μεταφέρει σαφώς ότι η 

επίσκεψη είναι σημαντική για τις οικογένειες, καθώς επίσης ότι τα συνακόλουθα 

συναισθήματα δεν είναι πάντα θετικά. 

Επιπλέον, όσο περισσότερη προσπάθεια καταβάλλει η οικογένεια του 

εγκλείστου να διατηρήσει στενή επαφή μαζί του, τόσο περισσότερο ζει η ίδια «στη 

σκιά της φυλακής» (Codd, 2013). Η οικογενειακή ζωή αναδιοργανώνεται εκ θεμελίων 

με άξονα το πρόγραμμα της φυλακής, όσον αφορά τα επισκεπτήρια, την τηλεφωνική 

επικοινωνία και αλληλογραφία, την αποστολή εμβασμάτων, τις συναντήσεις με την 

κοινωνική υπηρεσία αλλά και τη διεκπεραίωση γραφειοκρατικών υποθέσεων. 

Οικογένειες αναγκάζονται να αλλάξουν ακόμα και τόπο κατοικίας και περιβάλλον 

εργασίας, ώστε να είναι σε θέση να επισκέπτονται τον έγκλειστο (Comfort, 2007). 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως εκτός από τη βοήθεια στην επανένταξη, η 

οικογενειακή υποστήριξη κατά τη διάρκεια της φυλάκισης μπορεί να βοηθήσει στη 

βελτίωση των «δεινών της φυλάκισης», ιδίως της στέρησης της ελευθερίας (Sykes, 

1958). Αυτό με τη σειρά του είναι πιθανό να βελτιώσει τη γενική ευημερία των 

κρατουμένων και μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη αυτοκτονίας / 

αυτοτραυματισμού. Ωστόσο, ερευνητικά αποτελέσματα αποδεικνύουν πως οι καλοί 

οικογενειακοί δεσμοί είναι ακρογωνιαίος λίθος για την καλή συμπεριφορά των 

εγκλείστων εντός φυλακής (Cochran, 2012) και για την αποφυγή μελλοντικής 

υποτροπής (Mears et al., 2012 ; Bales & Mears, 2008). 

 

 

2.4.6 Επισκεπτήριο και παιδιά 

 

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά αντιμετωπίζουν καλύτερα την φυλάκιση 

ενός γονέα όταν έχουν την ευκαιρία να τον επισκεφθούν (Kalkan & Smith, 2014 ; Jones 

et al., 2013 ; Robertson, 2012 ; Snyder, 2009).  Όπως σημειώνει ο Sharratt, οι 

επισκέψεις μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά μια «ανεκτίμητη ευκαιρία» (Sharratt, 

2014: 763), να έχουν μια πρόσωπο με πρόσωπο επαφή με τον κρατούμενο γονέα τους 



62 

 

(Clopton and East, 2008: 196 ; Jones et al., 2013). Άλλοι επισημαίνουν επίσης πώς οι 

επισκέψεις προσφέρουν στα παιδιά την ευκαιρία να συνεχίσουν τη σχέση τους με τον 

φυλακισμένο γονέα, με ουσιαστικό τρόπο και μπορούν να παρέχουν διαβεβαίωση 

σχετικά με την ασφάλειά του ή να διορθώσουν παρανοήσεις σχετικά με τη ζωή στη 

φυλακή (Sims, 2000 ; Hardy και Snowden, 2010). Ενώ αυτή η επαφή μπορεί να 

μετριάσει τις ανησυχίες για την υγεία και την ευημερία ενός έγκλειστου, μπορεί να 

βελτιώσει τη δική τους ευημερία μέσω αυτής της μείωσης των φόβων (Sharratt, 2014: 

763). 

Ο έγκλειστος γονέας καλείται να αποφασίσει από κοινού με τον εκτός φυλακής 

γονέα, εάν θα τον επισκέπτονται τα παιδιά στη φυλακή ή θα επικοινωνούν μαζί του 

αποκλειστικά μέσω τηλεφώνου ή άλλου πρόσφορου μέσου. Για τον έγκλειστο, το 

επισκεπτήριο αποτελεί μια θετική εμπειρία, ταυτόχρονα όμως λειτουργεί και σαν 

υπενθύμιση των προσωπικών του ευθυνών (Broadhead, 2004). Κατά κανόνα λοιπόν, 

οι μητέρες είναι εκείνες οι οποίες μεριμνούν για την επικοινωνία των τέκνων με τον 

πατέρα τους στη φυλακή. Στην ιδανική περίπτωση, μετά από την αρχική περίοδο 

επαναδιαπραγμάτευσης των οικογενειακών ρόλων, διαμορφώνεται μια συνεργατική 

σχέση (co-parenting), η οποία συνεχίζεται ακόμη κι αν ο γάμος πλέον δεν υπάρχει. Στη 

χείριστη περίπτωση, η ύπαρξη συγκρουσιακών και ευμετάβλητων σχέσεων με τη 

μητέρα των παιδιών, καταλήγουν στη διακοπή επικοινωνίας του πατέρα με τα παιδιά, 

κάτι το οποίο ο κρατούμενος το εκλαμβάνει ως εχθρική ενέργεια. (DeHart, Shapiro & 

Clone, 2018). Πολλάκις, συνοδεύεται και με τη διακοπή της επικοινωνίας των παιδιών 

με τους γονείς του εγκλείστου (Turney, 2014). Οι συνέπειες αυτού του είδους της ρήξης 

με τη μητέρα των παιδιών είναι τόσο σοβαρές, ώστε κάποιοι κρατούμενοι θυσιάζουν 

κάθε εγωισμό για να διασώσουν τη σχέση. Σε αντίθετη περίπτωση, η μητέρα μπορεί να 

ερμηνεύσει την απουσία του πατέρα στα παιδιά με διαφορετικούς τρόπους, ως 

αποτέλεσμα εγωισμού, αντικοινωνικότητας, αδιαφορίας, ανευθυνότητας, ατυχήματος, 

αδικίας ή απλά εσφαλμένων επιλογών (Claire & Dixon, 2015). 

Οι συχνές επισκέψεις των παιδιών στον κρατούμενο γονέα είναι εξαιρετικά 

σημαντικές καθώς διατηρούν ή/και διαμορφώνουν τον συναισθηματικό τους δεσμό. 

Μειώνουν το άγχος τους για την τύχη του πατέρα, περιορίζουν τις δυσμενείς 

επιπτώσεις της φυλάκισής του στη συμπεριφορά των παιδιών και βελτιώνουν τη 

μεταξύ τους σχέση (Nesmith & Ruhland, 2008, pp.1119-1130). Κάθε επισκεπτήριο 

αφενός μεν, βελτιώνει τη συναισθηματική σχέση του παιδιού με τον έγκλειστο πατέρα, 

αφετέρου δε, το εκθέτει σε μια τραυματική εμπειρία επικοινωνίας υπό αντίξοες 
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συνθήκες και σε μια συνεχή επανάληψη της σκηνής του αποχωρισμού (Arditti, 2014). 

Για τον λόγο αυτό, όταν τα ανήλικα παιδιά επισκέπτονται τον πατέρα τους στη φυλακή 

αντιμετωπίζουν ένα αναπτυξιακό παράδοξο, το οποίο εξηγεί γιατί τα ευρήματα των 

ερευνών σχετικά με την επίδραση των επισκεπτηρίων στα παιδιά είναι αντιφατικά, 

εκδηλώνουν δηλαδή αμφιθυμία (Nesmith & Ruhland, 2008 ; Sharratt, 2014 ; 

Poehlmann et al., 2010). Η αμφιθυμία ορισμένων παιδιών, η οποία είναι 

δικαιολογημένη, διατρέχει κίνδυνο να παρερμηνευτεί από τον έγκλειστο ως έλλειψη 

ενδιαφέροντος και ως αρνητική προδιάθεση από την πλευρά των παιδιών. Επιπλέον, η 

κάθε επίσκεψη θεωρείται από τον πατέρα ως η έμπρακτη επιβεβαίωση των παιδιών ότι 

επιθυμούν να διατηρήσουν τον συναισθηματικό δεσμό μαζί του, αφού η τηλεφωνική 

επικοινωνία γίνεται με πρωτοβουλία του κρατουμένου, εκτός κι αν κατέχει παράνομα 

κινητό τηλέφωνο (Swanson et al., 2013). 

Σε μια επισήμανση που έκανε η Flynn (2014) στο πλαίσιο της μελέτης της στην 

Αυστραλία, ανέφερε πως τα παιδιά μπορεί να φοβηθούν από τα χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος της φυλακής (διαδικασία εισόδου στη φυλακή, πολυσύχναστες 

αίθουσες επίσκεψης κλπ.). Τα παιδιά πρέπει επίσης να αποδεχθούν τη (σχετική) 

συντομία των επισκέψεων (Ronay, 2011). Δεδομένου ότι το πέρασμα του χρόνου 

βιώνεται αναμφισβήτητα διαφορετικά από τα παιδιά από ό, τι από τους ενήλικες, αυτό 

μπορεί να είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση και πιθανή πηγή ταλαιπωρίας για τα αυτά 

(Sims, 2000 ; Sharratt, 2014). Επιπλέον, οι μη κατάλληλοι για τα παιδιά χώροι και 

ειδικότερα η δευτερογενής ιδρυματοποίηση στην οποία υποβάλλεται η οικογενειακή 

τους ζωή, δηλαδή η υπαγωγή της στους λεπτομερειακούς κανονισμούς και το 

πρόγραμμα της φυλακής (Barnardo's, 2014 ; Mazza, 2002) έχουν ως αποτέλεσμα ένα 

ποσοστό των παιδιών να βιώνει εν τέλει αρνητικά το επισκεπτήριο και να αρνηθούν 

μια μελλοντική επίσκεψη (Arditti, 2003 ; Comfort, 2003 ; Sharratt, 2014). 

Επιπλέον, τα επισκεπτήρια με το διαχωριστικό τζάμι χαρακτηρίστηκαν ως 

απογοητευτικά στην έρευνα των Beck & Jones (2007). Κρατούμενες μητέρες που 

υποχρεώνονται να συναντούν τα παιδιά τους σε επισκεπτήρια με διαχωριστικό τζάμι, 

δηλώνουν ότι προτιμούν να μην τις επισκεφτούν καθόλου εάν δεν επιτρέπεται να τα 

αγκαλιάσουν και να τα φιλήσουν (Allen, Flaherty & Ely, 2010). Το ίδιο αναφέρεται 

και από πατέρες ανήλικων κοριτσιών καθώς μπορεί να μην επιθυμούν να τα εκθέσουν 

στα βλέμματα των συγκρατουμένων (Kelly-Trombley, Bartels & Wieling, 2014). 

Τέλος, κάποιοι φοβούνται μην εξοικειωθούν υπερβολικά τα παιδιά με το 

ιδρυματικό περιβάλλον, το ονομαζόμενο «σπίτι του μπαμπά» (Comfort, 2002 ; 
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Dennison et al., 2014) Ίσως γι’ αυτό αναφέρουν πολλές φορές πως ενώ δεν έχουν δεχτεί 

ούτε μία επίσκεψη από αυτό, διατηρούν στενή σχέση με το παιδί τους (Thomas, 2011). 

Δεν μπορεί να παραλειφθεί πως σημαντικοί παράγοντες είναι και η ηλικία και οι 

αναμνήσεις των παιδιών από τον πατέρα τους, οι οποίοι θα ληφθούν υπόψη από τα ίδια 

στην απόφαση που αφορά την επίσκεψή τους στην φυλακή. Πολλοί γονείς δεν ζούσαν 

μαζί με τα παιδιά τους πριν από την φυλάκιση. Σύμφωνα με στοιχεία της 

βιβλιογραφίας, έχει διαπιστωθεί ότι όταν ο γονέας και το παιδί έχουν θετική σχέση, οι 

επισκέψεις ενθαρρύνουν την προσκόλληση και προωθούν μια θετική σχέση μετά την 

αποφυλάκιση, ενώ όταν ο γονέας και το παιδί δεν είχαν σχέση πριν από την φυλάκιση, 

οι επισκέψεις δεν φαίνεται να είναι αρκετές για να προωθήσουν μια θετική σχέση (Folk, 

Nichols, Dallaire, and Loper, 2012 ; Martin, 2017). 

Δεν είναι λίγες και οι περιπτώσεις που κάποιοι κρατούμενοι πατέρες, 

κακοποιούσαν τις μητέρες τους, κάτι που εξηγεί το μειωμένο ενδιαφέρον των παιδιών 

να τους επισκεφτούν (Jones et al, 2013.) 

Ορισμένοι κρατούμενοι, ωστόσο, αν και θεωρούν την εξ’ αποστάσεως 

επικοινωνία καταλληλότερη, όσον αφορά τη διατήρηση των συναισθηματικών τους 

δεσμών (Sobol, 2018 ; Loper et al, 2014), χρειάζονται τόσο οι ίδιοι, όσο και τα παιδιά 

αυτών, την ελευθερία επιλογής μεταξύ του δια ζώσης επισκεπτηρίου και της εξ’ 

αποστάσεως επικοινωνίας. Η σύγχρονη τάση, ιδιαίτερα στις Η.Π.Α., να 

αντικαθίστανται τα δια ζώσης επισκεπτήρια με βίντεο-επισκεπτήρια, στερούν από τους 

εγκλείστους και τα παιδιά τους τη δυνατότητα μιας επικοινωνίας υπό όρους ευνοϊκούς 

(Bou-Rhodes, 2019). 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί πως οι κρατούμενοι έρχονται 

αντιμέτωποι με το επιπλέον δίλημμα, εάν θα αγοράσουν παράνομα κινητό τηλέφωνο. 

Με το παράνομο κινητό μπορούν να επικοινωνούν οποιαδήποτε ώρα με τα παιδιά και 

τη σύζυγό τους, να συνομιλούν με βίντεο-κλήσεις και να ανταλλάσσουν μηνύματα, 

δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο, μία ψευδαίσθηση εγγύτητας. Διατρέχουν όμως τον 

κίνδυνο της πειθαρχικής τιμωρίας, ο οποίος ως αποτέλεσμα θα έχει την χρονική 

παράταση της φυλάκισης και κατά συνέπεια τον αποχωρισμό τους από αγαπημένα 

πρόσωπα (Ronay, 2011). 

Οι εμπειρίες της επίσκεψης των παιδιών στις φυλακές, έχουν δεχθεί ερευνητική 

προσοχή τα τελευταία χρόνια (για παράδειγμα Sharratt, 2014 ; Flynn, 2014). Ωστόσο, 

μέχρι πρόσφατα, αυτό που ήταν γνωστό για τις εμπειρίες των παιδιών προήλθε σε 

μεγάλο βαθμό από τις απόψεις και εμπειρίες των γονέων των παιδιών και των 
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φροντιστών τους (Flynn, 2014: 178). Η πιο πρόσφατη έρευνα διεξήχθη το 2017. 

Σκοπός της, ήταν να μελετήσει πώς οι οικογένειες βιώνουν τη φυλάκιση ενός μέλους 

της οικογένειας, με έμφαση στις εμπειρίες τους από την επίσκεψη στο αγαπημένο τους 

πρόσωπο στη φυλακή. Διεξήχθη μέσω της παρατήρησης και μέσω ποιοτικών 

συνεντεύξεων, στο Κέντρο Επισκεπτών στο HMP του Εδιμβούργου . Η έρευνα, μεταξύ 

άλλων, έδειξε την αξία που αποδίδουν οι οικογένειες στην επίσκεψη, παρά τα 

προβλήματα που ενέχει η διαδικασία. Τα ευρήματα επίσης έδειξαν ότι στις επισκέψεις 

των παιδιών πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και να προσφερθούν με πιο συνεπή τρόπο 

στις φυλακές, ως μέρος της ενθάρρυνσης για μια ουσιαστική οικογενειακή επαφή. 

Σχετικά με το θέμα των προβλημάτων που σχετίζονται με την επίσκεψη, ενώ πολλά 

από τα θέματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν λόγω του εγγενώς περιοριστικού 

περιβάλλοντος, άλλα μπορούν να επιλυθούν ή να βελτιωθούν. Ένα παράδειγμα αυτού 

είναι η βελτίωση της εκπαίδευσης του σωφρονιστικού προσωπικού (Foster, 2017). 

Παρά το φάσμα των ζητημάτων που προκύπτουν από το επισκεπτήριο, οι 

οικογένειες των κρατουμένων τείνουν να μην έχουν πρόσβαση σε υποστήριξη. Οι Pugh 

και Lanskey (2011) διαπίστωσαν ότι το 72% των οικογενειών που επισκέπτονται τους 

οικείους τους στις φυλακές, δεν έλαβαν υποστήριξη από κανένα εξωτερικό γραφείο, 

παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετώπισαν ως αποτέλεσμα της φυλάκισης του 

μέλους της οικογένειάς τους. Επιπλέον, η κοινωνική απομόνωση αυτών των 

οικογενειών σήμαινε ότι σχεδόν οι μισές (43%) δεν είχαν κανέναν που θα μπορούσαν 

να απευθυνθούν για βοήθεια, ακόμα και για τα πιο βασικά ζητήματα, για παράδειγμα 

για τη διαδικασία του επισκεπτηρίου (Smith et al., 2007). 

Οι σωφρονιστικές αρχές των Ευρωπαϊκών χωρών από την πλευρά τους,  έχουν 

προβεί στην αναγνώριση της ανάγκης για αλλαγή της οργανωτικής κουλτούρας των 

σωφρονιστικών καταστημάτων σε μια πιο «φιλική» προς την οικογένεια των 

εγκλείστων ατόμων, δείχνοντας ιδιαίτερη μέριμνα στην συχνή επικοινωνία του 

κρατούμενου με τα παιδιά του. Το παραπάνω έχει αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, και την 

«αναβάθμιση» του επαγγελματικού ρόλου των σωφρονιστικών υπαλλήλων (Flynn, 

2014). 

Σχετικές δράσεις έχουν υλοποιηθεί σε πολλές φυλακές της Ευρώπης, συχνά με 

τη συνεργασία ειδικών επιστημόνων. Η πρόσφατη Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών 

του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα παιδιά των οποίων οι γονείς είναι κρατούμενοι 

[Σύσταση CM/Rec (2018) 5] επισφραγίζει θεσμικά τέτοιες πρωτοβουλίες καλώντας τα 

47 κράτη μέλη να λάβουν μέτρα που θα διασφαλίζουν τα δικαιώματα και τα 
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συμφέροντα των παιδιών των εγκλείστων. Ειδικότερα, οι σκοποί των σχετικών 

προγραμμάτων και δράσεων είναι: 

Πρώτον, να μετριάσουν το ψυχικό τραύμα των παιδιών και τις επιπτώσεις του 

(προβλήματα ψυχικής υγείας, μείωση εκπαιδευτικών επιδόσεων, πρόωρη εγκατάλειψη 

του σχολείου, παραβατικότητα, κ.ά.). Δεύτερον, να διατηρήσουν τους οικογενειακούς 

δεσμούς των κρατουμένων, όταν αυτό δεν αντίκειται στο βέλτιστο συμφέρον των 

παιδιών. Τρίτον, να μειώσουν τα ποσοστά υποτροπής, γιατί η διατήρηση των 

συναισθηματικών δεσμών των εγκλείστων με τα παιδιά τους αποτελεί ένα ισχυρότατο 

κίνητρο αποχής από το έγκλημα. Επιπλέον, αυξάνει τις πιθανότητες να έχουν οι 

αποφυλακισμένοι υλική και ψυχολογική στήριξη από την οικογένειά τους και 

Τέταρτον, να προλάβουν επιθετικές, βίαιες και αυτοκαταστροφικές εκδηλώσεις στις 

φυλακές ενισχύοντας την ψυχική ανθεκτικότητα των κρατουμένων. 

 

Ένα από τα μέτρα που λαμβάνονται σε αυτό το πλαίσιο είναι η διαμόρφωση 

κατάλληλα διακοσμημένων και εξοπλισμένων «παιδοκεντρικών» χώρων για τη 

διεξαγωγή των επισκέψεων. Στόχοι είναι να βελτιωθεί η εμπειρία του επισκεπτηρίου 

για τα παιδιά και τους γονείς τους και να αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών που 

επισκέπτονται τακτικά τον γονέα τους στη φυλακή. Οι ακατάλληλοι, στενάχωροι και 

συχνά ακάθαρτοι χώροι διεξαγωγής των επισκεπτηρίων, η ψυχρή ή συγκαταβατική 

συμπεριφορά ορισμένων υπαλλήλων, οι ταπεινωτικοί έλεγχοι, τα ανελαστικά ωράρια 

και οι λεπτομερειακοί περιορισμοί αποθαρρύνουν πολλούς γονείς (Flynn, 2014). 

 

 

2.4.7 Ιδρυματική vs οικογενειακή ζωή (Διατήρηση ή διακοπή των 

οικογενειακών δεσμών) 

 

Η πλειοψηφία των εγκλείστων αναμένει με ανυπομονησία κάθε επισκεπτήριο 

(Thomas et al., 2006), καθώς αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί και ως μια «γραμμή ζωής 

από την κοινωνία» η οποία τους επιτρέπει να διαχειρίζονται με πιο ψύχραιμο τρόπο τις 

καθημερινές προκλήσεις της εγκάθειρκτης ζωής (Woodall & Kinsella, 2017). 

Υποστηρίζεται μάλιστα σε ορισμένες έρευνες, πως στη φυλακή αποκαταστάθηκαν και 

οι οικογενειακοί δεσμοί οι οποίοι στο παρελθόν, είχαν κοπεί. 
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Άλλοι κρατούμενοι, ωστόσο, παραιτούνται από τα γονικά τους καθήκοντα, είτε 

ως αντίδραση στη βασανιστική αδυναμία τους να ανταποκριθούν στα πατρικά 

πρότυπα, είτε εξαιτίας της αδυναμίας από πλευράς της μητέρας να επενδύσει χρόνο, 

χρήμα και ενεργητικότητα για να υπερβεί τους ιδρυματικούς περιορισμούς (Chui, 

2016). Επιπρόσθετα, ενδέχεται ο έγκλειστος να μην επιθυμεί να επιβαρύνει περαιτέρω 

την ήδη δεινή οικονομική κατάσταση της οικογένειας, με έξοδα μετακίνησης, 

τηλεφωνικής επικοινωνίας και εμβασμάτων. Άλλωστε, μπορεί να αισθάνεται πως δεν 

αξίζει τις θυσίες που χρειάζεται να κάνει η οικογένειά του για τον επισκεφθεί.  Η 

απόφασή του αυτή, ίσως ενέχει μιας μορφής αυτοτιμωρία. Μπορεί επίσης να θέλει να 

προστατέψει την οικογένειά του από τις συνέπειες του δευτερογενούς κοινωνικού 

στιγματισμού ενθαρρύνοντάς την, να αλλάξει τόπο κατοικίας. Επίσης, έχουν σημειωθεί 

ελάχιστες αλλά παρ’ όλα αυτά υπαρκτές περιπτώσεις εγκλείστων με μακροχρόνιες 

εξαρτήσεις από ψυχοδραστικές ουσίες, κατά τις οποίες οι έγκλειστοι διακόπτουν 

συνειδητά κάθε επικοινωνία με την οικογένεια τους και κυρίως με τα παιδιά, 

προκειμένου να μην ασκήσουν περαιτέρω δυσμενή επίδραση σε αυτά (Chui, 2016). Σε 

άλλες περιπτώσεις, τα προαναφερθέντα, ως κίνητρα, μπορούν να χαρακτηριστούν 

εγωιστικά. Η προσπάθεια όμως που χρειάζεται να καταβάλει ο κρατούμενος για να 

διασώσει τους συναισθηματικούς δεσμούς με τα παιδιά του,  συνιστά μια μόνιμη πηγή 

άγχους, ενώ η έγνοια μήπως γίνει φορτικός επιτείνει τη συναισθηματική του ένταση. 

Συχνά τηρεί απέναντι στα μέλη της οικογένειάς του, μια στάση του τύπου «όλα ή 

τίποτα». Σε περίπτωση διακοπής της επικοινωνίας, απαλλάσσεται από την προσωπική 

εξάρτηση και το άγχος αν θα δεχτεί επίσκεψη (Tewksbury & DeMichele, 2005). 

Απαλλάσσεται επίσης από την κριτική συγγενών και οικείων του για τις συνέπειες των 

επιλογών του.  

Εξίσου άξιο αναφοράς, λόγω πολλών παραγόντων, όπως της συναισθηματικής 

φόρτισης, πως ο έγκλειστος πατέρας καλείται, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να πάρει 

αποφάσεις για το εάν θα προσπαθήσει να συνεχίσει να ασκεί τις γονικές πρακτικές ή 

θα εκχωρήσει στη μητέρα των παιδιών το δικαίωμα να παίρνει μονομερώς αποφάσεις 

για το μέλλον τους. Σε ακραίες περιπτώσεις, μπορεί να συναινέσει ακόμη και στην 

ανάθεση της κηδεμονίας σε άλλο πρόσωπο (Allen, Flaherty & Ely, 2010).  

Σε αντίθεση ίσως με τις έγκλειστες γυναίκες, για τις οποίες η μητρότητα 

αποτελεί ένα «μέσο αυτό-επιβεβαίωσης και προσωπικής καταξίωσης» (Μηλιώνη, 

2009) πολλοί έγκλειστοι άνδρες διανύουν μια περίοδο προσωρινής υποτίμησης του 

πατρικού τους ρόλου (Day et al., 2005 ; Arditti, Smock & Parkman, 2005 ; Dyer, 2005). 
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Κάποιοι αναγνωρίζουν στον εαυτό τους, δηλαδή, ότι είναι απαραίτητη μια 

αναθεώρηση του ρόλου τους στην οικογενειακή ζωή, ακόμη και μετά την αποφυλάκισή 

τους. Κάποιοι συνειδητοποιούν ωστόσο τον κίνδυνο αποξένωσης, ιδιαίτερα από τα 

μικρότερα παιδιά. Γι´αυτό, η καλή συνεργασία με τη μητέρα των παιδιών - είτε 

εξακολουθούν να είναι σύντροφοι είτε όχι - κρίνεται αναγκαία (Brito et al., 2012). 

 

 

2.4.8 Οι θετικές επιπτώσεις της διατήρησης ισχυρών οικογενειακών 

δεσμών στο ίδιο το άτομο (κρατούμενο, αποφυλακισθέντα) 

 

Είναι αξιοσημείωτο πως σε κοινωνικό επίπεδο, ο ρόλος της οικογένειας είναι 

ακρογωνιαίος λίθος σε θέματα πιθανής υποτροπής του ατόμου (Mears et al, 2012 ; 

Bales & Mears, 2008 ; Jardine 2014; Lösel et al., 2012 ; Williams et al., 2012 ; diZerega 

et al., 2011 ; Mills & Codd, 2008).  Συγκεκριμένα, η οικογένεια μέσω της ενδυνάμωσης 

των δεσμών της, μπορεί να περιορίσει και να μειώσει σε σημαντικό βαθμό την 

επακόλουθη εγκληματική συμπεριφορά (Hairston, 1988 ; Martinez & Christian, 2009 

; Naser & La Vigne, 2006) και να εξασφαλίσει την επιτυχή επανένταξη του 

αποφυλακισμένου, στην κοινωνία (Visher & Travis, 2003). Οι πιο πρόσφατες επίσημες 

εκτιμήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν ότι οι οικογενειακοί δεσμοί ενός 

φυλακισμένου μπορούν να μειώσουν την πιθανότητα υποτροπής κατά 39% (Ministry 

of Justice & Department for Children, Schools and Families, 2009). Άρα η μη καλή 

διατήρηση οικογενειακών σχέσεων, μπορεί να έχει επιπτώσεις και στη δημόσια 

ασφάλεια (Robertson, 2007 ; EUROCHIPS, 2006 ; Robertson, 2011). Μια άκρως 

ενδιαφέρουσα θεωρητική προσέγγιση που υποστηρίζει τα παραπάνω, αποτελεί η 

θεωρία της βιωματικής διαδρομής, σύμφωνα με την οποία οι ισχυρές οικογενειακές 

σχέσεις μπορούν να αποτρέψουν κάποιον από την εγκληματικότητα (Sampson & Laub, 

1993).  

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι οι σταθερές οικογενειακές σχέσεις αποτελούν 

βασικό παράγοντα για την αποτελεσματική επανένταξη και τη μείωση της εκ νέου 

υποτροπής. Συγκεκριμένα, οι κρατούμενοι χωρίς οικογενειακή στήριξη είναι μεταξύ 

δύο και έξι φορές πιο πιθανό να υποτροπιάσουν τον πρώτο χρόνο μετά την 

αποφυλάκιση, από εκείνους που λαμβάνουν ενεργή οικογενειακή στήριξη. Η στήριξη 

μπορεί να περιλαμβάνει πρωτίστως ηθική υποστήριξη αλλά και πρακτική παρέχοντας 
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διαμονή και απασχόληση (Niven et al., 2004). Πιο πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι οι 

επισκέψεις από την οικογένεια και τους αγαπημένους τους, μειώνουν την υποτροπή 

μεταξύ των φυλακισμένων ατόμων (Cochran, 2012) και ότι η ισχυρή οικογενειακή 

υποστήριξη είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες σε μια επιτυχημένη 

εμπειρία επανένταξης. Ομοίως, έχει διαπιστωθεί ότι η διατήρηση επισκέψεων 

βελτιώνει τη θεσμική συμπεριφορά του φυλακισμένου ατόμου και ενισχύει τα δίκτυα 

κοινωνικής υποστήριξης (Cotton et al., 2014).  

Σε μια πρόσφατη μελέτη που εξέτασε την παρουσία και τη συχνότητα των 

επισκέψεων, οι Duwe και Clark (2011) διαπίστωσαν ότι οποιαδήποτε επίσκεψη μείωσε 

τον κίνδυνο υποτροπής κατά 13% και μείωσε τον κίνδυνο άλλων παραβάσεων κατά 

25% μετά την απελευθέρωση. Επιπλέον, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι όταν οι 

επισκέψεις ήταν πιο συχνές, πιο κοντά στην ημερομηνία αποφυλάκισης από φίλους και 

μέλη της οικογένειας, ο κίνδυνος υποτροπής μειώθηκε περαιτέρω. Παρόμοιες έρευνες 

έχουν δείξει ότι τα επισκεπτήρια μπορεί να μειώσουν το συνολικό άγχος και το 

ψυχολογικό άγχος των φυλακισμένων ατόμων στις φυλακές δημιουργώντας μια 

αίσθηση προσωπικού χώρου και μια σύνδεση με τον εξωτερικό κόσμο μέσω των 

επισκεπτών τους (Cotton et al., 2014). Επιπλέον, έχει αναγνωριστεί ότι οι κοινωνικοί 

δεσμοί, όπως οι οικογενειακές σχέσεις, μπορούν να παρέχουν το κίνητρο για αλλαγή 

(HMI Prisons, HMI Probation, and Ofsted 2014 ; Jardine, 2014 ; Loucks, 2012a ; 

Savolainen, 2009 ; Snyder, 2009 ; Codd, 2008 ; Mills & Codd, 2008). Μελέτες από 

Αμερική και Βρετανία, έχουν δείξει ότι μπορούν να δώσουν στους πρώην παραβάτες 

ένα κίνητρο στη συμμόρφωση, έναν λόγο να γίνουν «νόμιμοι» ή να μπορούν να 

αντισταθούν όταν υπάρχει πειρασμός εμπλοκής σε εγκληματική δραστηριότητα 

(Garland et al., 2001: 38). Η επιρροή των οικογενειών στην απόσταση από την 

παραβατικότητα θα εξαρτηθεί προφανώς από την δύναμη και ποιότητα τέτοιων 

κοινωνικών δεσμών (Maruna, 2001), και πρέπει να θυμόμαστε ότι ορισμένες 

οικογένειες ενδέχεται να εμπλέκονται οι ίδιες σε εγκληματική δραστηριότητα και, ως 

εκ τούτου, είναι απίθανο να προωθήσουν την αποτελεσματική επανένταξη. Ωστόσο, 

μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε εκ μέρους της Μονάδας Κοινωνικού Αποκλεισμού 

για την προετοιμασία των πρώην κρατουμένων, διαπίστωσε ότι οι οικογένειες 

μπορούσαν να παρέχουν συμβουλές και καθοδήγηση για να βοηθήσουν τους 

κρατουμένους να εγκατασταθούν στην κοινότητα, για παράδειγμα, επισημαίνοντας τις 

αρνητικές συνέπειες της συμμετοχής σε εγκληματική δραστηριότητα και μέσω της 
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ενθάρρυνσης του αισθήματος ευθύνης. (Jardine, 2014 ; Moloney et al., 2009 ; 

Savolainen, 2009 ; Mills & Codd, 2008). 

Παρά αυτήν την πιθανή υποστήριξη, η προσδοκία των οικογενειών να 

διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επανένταξη και την αποφυγή υποτροπής, έχει 

διάφορες ανεπιθύμητες επιπτώσεις και μπορεί να θέσει οικογένειες που ήδη 

αντιμετωπίζουν σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες, υπό περαιτέρω 

πίεση. Μπορεί να φοβούνται ότι θα θεωρηθούν υπεύθυνοι ή θα κατηγορηθούν σε 

περίπτωση που ο δράστης αποτύχει να «πάει ευθεία», καθώς δεν μπόρεσαν να τον 

ελέγξουν με κάποιο τρόπο. Μπορούν επίσης να τοποθετηθούν σε έναν ρόλο 

αστυνόμευσης και όχι ενός ρόλου φροντίδας και ίσως αυτό επιφέρει τα αντίθετα από 

τα αναμενόμενα αποτελέσματα (Condry, 2004). 

 

 

2.4.9 Στήριξη, Καθοδήγηση και Συμβουλευτική στην οικογένεια των 

κρατουμένων. 

 

Ολοκληρώνοντας το παρόν κεφάλαιο, να αναφερθεί πως για τα Ελληνικά 

δεδομένα, δεν υπάρχει θεσμοθετημένη ή/και συστηματική διαδικασία που να 

περιλαμβάνει την παροχή στήριξης/καθοδήγησης και συμβουλευτικής στο γονέα εκτός 

φυλακής, αναφορικά με τους τρόπους διαχείρισης θεμάτων που μπορεί να προκύψουν 

στο παιδί, λόγω της φυλάκισης του άλλου γονέα. Παράλληλα, ο ρόλος του Ψυχολόγου, 

του Ψυχιάτρου και του Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών στα σωφρονιστικά 

καταστήματα, επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα που αφορούν τον κρατούμενο, ενώ τα 

περισσότερα παραδείγματα των παρεμβάσεων που αναφέρονται στη βιβλιογραφία 

στοχεύουν στους φυλακισμένους γονείς και όχι άμεσα στα παιδιά τους, τα οποία 

εμφανίζονται ως έμμεσα επωφελούμενα των θεραπευτικών αυτών παρεμβάσεων.  

Όσον αφορά το εξωτερικό, τα τελευταία χρόνια, έχουν δοκιμαστεί διάφορα 

θεσμικά μέτρα, προγράμματα αλλά και δράσεις, έχοντας ως απώτερο σκοπό τη 

διευκόλυνση της επικοινωνίας του κρατουμένου με τα παιδιά του και την ενίσχυση του 

συναισθηματικού τους δεσμού (Καρβέλη, Πετρουλάκη, Νικολαΐδης, 2012). Κάποια 

από αυτά βελτιώνουν τους όρους επικοινωνίας των κρατούμενων γονέων με τα παιδιά 

και συγκεκριμένα δίνουν έμφαση στη διάρκεια και στη συχνότητα των επισκεπτηρίων, 

καθώς επίσης και στην αποφυγή επισκεπτηρίου με διαχωριστικό μέσο. Τα παραπάνω 
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αφορούν όλους τους κρατούμενους γονείς, ανεξαρτήτως της ιδρυματικής τους 

διαγωγής τους. Επιπλέον, δίνουν έμφαση στην διαμόρφωση παιδοκεντρικών χώρων 

για την διεξαγωγή των επισκεπτηρίων και οργάνωση οικογενειακών δράσεων. Τα 

οικογενειακά επισκεπτήρια μακράς διάρκειας διεξάγονται σε ιδιωτικό χώρο οι έλεγχοι 

ασφάλειας για τα παιδιά γίνονται διακριτικά από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. 

Επιπλέον, προσφέρονται φιλικοί χώροι αναμονής στους οποίους παρέχονται 

δυνατότητες ενημέρωσης, συμβουλευτικής υποστήριξης και φροντίδας παιδιών. Οι 

επισκέπτες, μεταξύ άλλων, ενημερώνονται για τους κανονισμούς, ενώ προσφέρεται 

δωρεάν τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία με τα παιδιά και τις μητέρες τους 

(Jardine, 2014). 

Τέλος, δεν μπορούν να παραληφθούν και τα μέτρα τα οποία στοχεύουν στην 

οικονομική στήριξη της οικογένειας. Συγκεκριμένα, καλύπτεται το κόστος μετάβασης 

και διαμονής άπορων οικογενειών με ανήλικα παιδιά, για έναν ελάχιστο αριθμό 

επισκέψεων κάθε έτος, ειδικά όταν ο γονέας κρατείται σε φυλακή μακριά από τον τόπο 

μόνιμης κατοικίας του.   
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Σύνοψη κεφαλαίου: 

 

Το παρόν κεφάλαιο παρείχε μια κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας και της 

έρευνας σε σημαντικά θέματα που αφορούν τις οικογένειες των κρατουμένων και τα 

ίδια τα έγκλειστα άτομα. Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν οι επιπτώσεις της φυλάκισης στα 

μέλη των οικογενειών των κρατουμένων (συζύγους-συντρόφους, γονείς και παιδιά), 

δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην οικογενειακή και ιδρυματική ζωή, καθώς και στις 

θετικές επιπτώσεις  της διατήρησης ισχυρών οικογενειακών δεσμών τόσο στο ίδιο το 

άτομο (κρατούμενος-αποφυλακισθέντας), όσο και κατ’ επέκταση στην κοινωνία. 

Αυτό που γίνεται σαφές από αυτό το κεφάλαιο είναι ότι υπάρχει μια συναίνεση 

στη βιβλιογραφία και στην έρευνα, ότι η φυλάκιση ενός αγαπημένου προσώπου είναι 

υπεύθυνη για την πρόκληση πολλών και ποικίλων δεινών σε όλα τα μέλη της 

οικογένειας. Αυτά περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στη δημιουργία ή την 

επιδείνωση της οικονομικής πίεσης, το στίγμα, τις συναισθηματικές συνέπειες που 

προκαλούνται από την απουσία, τις ταλαιπωρίες που συνδέονται με την επίσκεψη στη 

φυλακή και τα ολέθρια αποτελέσματα της φυλάκισης για τα παιδιά.  

Ενδεικτικά να αναφερθεί πως όταν διατηρούνται οι οικογενειακοί δεσμοί ή ο 

χρόνος εγκλεισμού είναι μικρός ή ο καθημερινός χρόνος αξιοποιείται ή η 

αρχιτεκτονική του καταστήματος κράτησης δεν παραπέμπει σε υψηλής ασφάλειας 

αλλά σε χαμηλής, τότε το ενδεχόμενο ιδρυματοποίησης περιορίζεται σημαντικά. 

Όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί αυτό το ενδεχόμενο να εξαλειφθεί πλήρως, 

καθώς η ποινή στερητική της ελευθερίας επιβάλλει βίαιη αποκοπή από την κοινωνία 

και τοποθέτηση σε ένα περίκλειστο κτίριο, ενεργοποιώντας έτσι μηχανισμούς 

δευτερογενούς κοινωνικοποίησης. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει πως η εκπόνηση έρευνας στον τομέα και ειδικά για τα 

Ελληνικά δεδομένα, είναι σίγουρα πολύ χρήσιμη, εάν όχι απαραίτητη. 

 

Στη συνέχεια, το Κεφάλαιο 3 θα «θέσει τη σκηνή» στην παρούσα έρευνα μέσω της 

αναλυτικής περιγραφής της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε. 
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ΜΕΡΟΣ Β’: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ 
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Κεφάλαιο 3: Μεθοδολογία της έρευνας 

 

 

3.0 Εισαγωγικά 

 

Βάσει της διεθνούς βιβλιογραφικής επισκόπησης που προηγήθηκε και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ειδικά για την Ελλάδα, το ερευνητικό ενδιαφέρον σχετικά με 

το πολύπλευρο «κόστος» της ποινής εγκλεισμού σε σωφρονιστικό κατάστημα, στις 

οικογένειες των κρατουμένων και στα ίδια τα άτομα (κρατούμενοι, αποφυλακισθέντες) 

παρουσιάζει έλλειψη, θεωρήθηκε επιστημονικά ενδιαφέρον να διερευνηθεί περαιτέρω. 

Επίσης, προτίθεται να συμπληρώσει το κενό που παρουσιάζεται στην Ελληνική 

ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς η μέχρι στιγμής υπάρχουσα έρευνα εστιάζει στις 

συνθήκες κράτησης των ατόμων που εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας. 

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη στα Σωφρονιστικά Καταστήματα: Διαβατών-

Θεσσαλονίκης, Χαλκίδας, Ναυπλίου, και Ιωαννίνων. Επιπλέον στην Πύλη Ελευθερίας 

και στο ΚΕΘΕΑ Προμηθέας κατά το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 2018 - Ιουνίου 

2019 και εντάσσεται στις πρωτογενείς μελέτες εμπειρικής διερεύνησης (Λεπτομερείς 

πληροφορίες για τα εν λόγω Σωφρονιστικά Kαταστήματα έχουν συμπεριληφθεί στο 

παράρτημα VII της παρούσης έρευνας). Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την 

εξέταση και ανάλυση των παραπάνω ζητημάτων είναι η ποιοτική μέθοδος και 

περιλαμβάνει την επιτόπια, προσωπική συνέντευξη σε κρατούμενους, 

αποφυλακισθέντες και σε μέλη οικογενειών. Τέλος, για την ανάλυση των δεδομένων, 

αξιοποιήθηκε η Θεματική Ανάλυση. 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου, θα παρουσιαστούν αναλυτικά, μεταξύ άλλων: ο 

στόχος και ο σκοπός της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα, οι βασικές ερευνητικές 

υποθέσεις, καθώς και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε από τον αρχικό ερευνητικό 

σχεδιασμό έως την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων. 

 

 

*** 
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3.1 Η μέθοδος της έρευνας 

 

Η  ποιοτική μέθοδος θεωρήθηκε ως η πλέον κατάλληλη για την προσέγγιση του 

υπό μελέτη θέματος, καθώς εφαρμόζεται σε ερευνητικά εγχειρήματα και προσεγγίσεις 

που έχουν ως βασικό στόχο τη διερεύνηση των νοημάτων και των αναπαραστάσεων 

που αποδίδουν οι συνεντευξιαζόμενοι σε κοινωνικά φαινόμενα και διαδικασίες 

(Ιωσηφίδης, 2003, 2008).  

Συγκεκριμένα, στις ποιοτικές μεθόδους γίνεται αντιληπτή η κοινωνική ζωή ως 

μια ρέουσα πραγματικότητα και οι ερευνητές προσπαθούν να την κατανοήσουν στην 

δυναμική της διάσταση. Δίνουν ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση στους τρόπους 

ερμηνείας, βίωσης και αναπαραγωγής της κοινωνικής πραγματικότητας από τους 

κοινωνικούς δρώντες (Τσιώλης, 2018). Κατά συνέπεια, λαμβάνοντας υπόψη δύο από 

τις βασικές αρχές της ποιοτικής προσέγγισης, την μελέτη των κοινωνικών φαινομένων 

στην πολλαπλότητα τους και τον εστιασμό στην διαφοροποίηση, η βασική επιδίωξη 

των ερευνητών είναι να εξετάσουν τα ερευνώμενα φαινόμενα «εκ των έσω» και «εκ 

βαθέων», μέσα από την οπτική και από τις εμπειρίες των συμμετεχόντων. Οι υπό 

εξέταση και υπό ερμηνεία περιπτώσεις, να σημειωθεί πως δεν είναι μόνο οι 

αντιπροσωπευτικές, αλλά και οι «αρνητικές» (negative) ή οι «αποκλίνουσες» (deviant). 

Υιοθετείται λοιπόν μια ολιστική προσέγγιση και αποφεύγεται ο λεγόμενος 

‘κερματισμός’ σε επιλεγμένες παραμέτρους (Τσιώλης, 2014).  

 

Οι έρευνες που μελετούν πτυχές του εγκλεισμού και της φυλακής έρχονται 

συχνά αντιμέτωπες με την ιδιαιτερότητα του ίδιου του πεδίου και η παρούσα έρευνα, 

δεν αποτελεί εξαίρεση. Το υπό μελέτη θέμα, καθοδηγήθηκε και προσεγγίστηκε από 

ένα θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο, από αρχής μέχρι τέλους (Τσουκάτος, 2007). 

Άλλωστε, σύμφωνα με την ποιοτική προσέγγιση, η θεωρητική επεξεργασία και η 

εμπειρική διερεύνηση, διαπλέκονται διαλεκτικά τροφοδοτώντας η μία την άλλη. 

 

  Η παρούσα έρευνα αρχικά μελέτησε εις βάθος τα ευρήματα από τις 

προηγηθείσες βιβλιογραφικές αναφορές, ενώ η μεθοδολογία από την πλευρά της, 

διαπότιζε την εκπόνηση της έρευνας, από την ερευνητική ερώτηση, τον στόχο, μέχρι 

και την εξαγωγή ευρημάτων και αποτελεσμάτων, όπως υποστηρίζεται και από τους 

Denzin & Lincoln (2003). Τέλος, να σημειωθεί πως, στο πλαίσιο του τρόπου ανάλυσης 
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των δεδομένων, επιλέχθηκε η Θεματική Ανάλυση, η οποία ως μέθοδος αναλύεται 

παρακάτω. 

 

3.2 Στόχος και σκοπός της έρευνας 

 

Καθώς η φυλάκιση ενός ατόμου επιφέρει την διατάραξη της ισορροπίας σε όλα 

τα μέλη μιας οικογένειας και όχι μόνο στο άτομο που στερείται την ελευθερία του, η 

παρούσα έρευνα, η οποία είχε εμπειρικό ποιοτικό χαρακτήρα, προτίθεται να 

συμπληρώσει το κενό που παρουσιάζεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς η μέχρι 

στιγμής υπάρχουσα έρευνα εστιάζει στις συνθήκες κράτησης των ατόμων που εκτίουν 

ποινή στερητικής της ελευθερίας.  

Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα έρευνα είχε ως κύριο σκοπό την διερεύνηση των 

προβλημάτων-συνεπειών που επιφέρει ο εγκλεισμός στα άτομα εντός και εκτός 

φυλακής, σε επίπεδο Προσωπικό, Κοινωνικό, Ψυχολογικό, Οικονομικό και 

Οικογενειακό, καταγράφοντας τις εμπειρίες κρατουμένων, αποφυλακισθέντων αλλά 

και μελών της οικογένειας. Συγκεκριμένα, έδωσε την ευκαιρία σε όλους τους 

πρωταγωνιστές (κρατούμενους, αποφυλακισθέντες και μέλη οικογενειών) να 

ακουστούν, να περιγράψουν οι ίδιοι πως βιώνουν και πως βίωσαν τις προσωπικές τους 

καταστάσεις, έτσι ώστε να μπορούν να κατανοηθούν εις βάθος, σημαντικοί παράγοντες 

όπως ο στιγματισμός, η απομόνωση αλλά και η παραίτηση.  

Επιπρόσθετα, δε θα μπορούσε να παραληφθεί η κοινωνική χρησιμότητα της 

έρευνας, εφόσον μέσω της επικοινωνίας με όλους τους «πρωταγωνιστές», είμαστε σε 

θέση να αναφέρουμε προτάσεις βέλτιστων πρακτικών σε θέματα διαχείρισης των 

εγκλείστων ατόμων και πως αυτές θα μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. 

Σημαντικές επίσης και οι προτάσεις Εγκληματο-προληπτικού χαρακτήρα, όπως για 

παράδειγμα σε θέματα υποτροπής των κρατουμένων. Ωστόσο, θέματα όπως τυχόν 

κρούσματα βίας μέσα στη φυλακή, αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, εξάρτηση από 

ουσίες ή/και κάποιες θεραπευτικές προσεγγίσεις (συμβουλευτική, πρόγραμμα 

απεξάρτησης-επανένταξης) θεωρήθηκαν χρήσιμοι τομείς προς διερεύνηση στην 

παρούσα έρευνα, καθώς παρέχουν μια πληρέστερη εικόνα στους παράγοντες που 

μπορεί να ενισχύσουν τους δεσμούς (προγράμματα συμβουλευτικής), ή και να 

απομακρύνουν τα μέλη μιας οικογένειας (χρήση ουσιών). 
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Επιπλέον, είναι ζωτικής σημασίας, μέσω της συγκεκριμένης έρευνας, να 

αναδειχθεί η προώθηση της ευαισθητοποίησης, καθώς και η ανάπτυξη της 

ενσυναίσθησης, σε τέτοιου είδους σοβαρά ζητήματα και η προσπάθεια εύρεσης 

κατάλληλων τρόπων (μέσω δημιουργίας προτάσεων) για την στήριξη, σε όλα τα 

επίπεδα, των αποφυλακισθέντων αλλά και του οικείου περιβάλλοντος των 

κρατουμένων, με ιδιαίτερη μέριμνα στα ανήλικα μέλη της οικογένειας, όπως για 

παράδειγμα, η δημιουργία ενός δικτύου προγραμμάτων που θα παρέχουν ουσιαστική 

στήριξη σε αυτό το ζωτικό στοιχείο της αποκατάστασης των παραβατών, την 

οικογένεια. 

 

3.3 Ερευνητικά ερωτήματα και Ερευνητικές υποθέσεις 

 

Βασικά ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας αποτέλεσαν: 

 

1. Ποιες οι συνέπειες που επιφέρει ο εγκλεισμός τόσο στο ίδιο το άτομο, όσο και στα 

μέλη της οικογένειας του; 

2. Ποιες οι συνέπειες στα παιδιά ενός φυλακισμένου ατόμου; 

3. Είναι εύκολη η ᾽οικογενειακή επανένταξη᾽ ενός ατόμου μετά την αποφυλάκιση του; 

4. Ποιες παρεμβάσεις η κρατικές αλλαγές θα μπορούσαν να αποτρέψουν τις επιπτώσεις 

της φυλάκισης στις οικογένειες; 

5. Ποια η αντίληψη της κοινωνίας απέναντι στα μέλη της οικογένειας ενός 

κρατούμενου ατόμου; Αυτή η αντίληψη, επηρεάζει και τις σχέσεις μεταξύ των μελών 

της οικογένειας; 

6. Πως συμβάλλει ο ρόλος και τα μέλη της οικογένειας στην πιθανή υποτροπή του 

ατόμου; 

7. Πως το έγκλειστο άτομο θα βοηθηθεί ώστε να διατηρήσει καλές σχέσεις με την 

οικογένεια του; 

 

Να σημειωθεί πως η ποιοτική έρευνα στηρίχθηκε στα ερευνητικά ερωτήματα 

που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ωστόσο, μέσα από το υπό-μελέτη υλικό (βιβλιογραφία 

και μελέτες), δημιουργήθηκαν κάποιες δηλώσεις (statements), τα οποία μας οδήγησαν 

σε ορισμένες ερευνητικές υποθέσεις, εξερευνήθηκαν, εξετάστηκαν και 

διαμορφώθηκαν κατάλληλα. 
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Ερευνητικές υποθέσεις της έρευνας αποτέλεσαν: 

 

1. Η εμπειρία της φυλάκισης επιφέρει αρνητικές συνέπειες τόσο στο άτομο, όσο 

και στην οικογένεια του σε όλα τα επίπεδα.  

2. Θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις στις σχέσεις μεταξύ των μελών μιας 

οικογένειας, όταν ένα άτομο φυλακίζεται (Σχέση Καλή -» Καλή, Σχέση Καλή 

-» Κλονίστηκε και χάλασε, Σχέση Κακή -» Βελτιώθηκε, Σχέση Κακή -» Κακή) 

3. Η αντιμετώπιση των μελών της οικογένειας ενός κρατουμένου, από την 

κοινωνία, θα είναι αρνητική (στιγματισμός) 

4. Η υποτροπή ενός ατόμου (κρατούμενου-αποφυλακισθέντα) συνδέεται σε 

μεγάλο βαθμό με τις οικογενειακές σχέσεις που διατηρεί. 

5. Η επαναφορά στην οικογενειακή ζωή, μετά τον εγκλεισμό σε σωφρονιστικό 

κατάστημα, γίνεται ομαλότερη όταν έχουν προηγηθεί επισκεπτήρια, άδειες και 

θεραπευτικές διαδικασίες. 

 

3.4 Μεθοδολογία 

 

3.4.1 Τεχνική συλλογής δεδομένων    

  

Η προσωπική συνέντευξη 

 

Ως τεχνική συλλογής δεδομένων αξιοποιήθηκε η προσωπική συνέντευξη και 

συγκεκριμένα η ημι-δομημένης μορφής, μέσω δύο οδηγών, για τα ίδια τα άτομα 

(κρατούμενοι-αποφυλακισθέντες) και για τα μέλη των οικογενειών, όπως θα 

παρουσιαστούν αναλυτικότερα παρακάτω. Επιστημολογικά η συνέντευξη θεωρήθηκε 

ως η κατάλληλη μέθοδος για την πρόσληψη, την ερμηνεία της πραγματικότητας από 

τους συμμετέχοντες αλλά και για την κατανόηση του θέματος της έρευνας εις βάθος 

(Κάλλας, 2015). Επίσης, διότι έδωσε στους ερωτώμενους την αίσθηση της «συζήτησης 

με κάποιο σκοπό» και ταυτόχρονα τη δυνατότητα της ελεύθερης έκφρασης, χωρίς 

περιορισμούς και δεσμεύσεις  (Mason, 2011).  

Τέλος, η ιδιαιτερότητα του θέματος, χρειαζόταν την αμεσότητα στην 

επικοινωνία μεταξύ της ερευνήτριας και του κάθε συμμετέχοντα (Σπινέλλη, 2005: 126 
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; Ιωσηφίδης, 2008: 113). Η συνεκτίμηση όλων αυτών των στοιχείων αποτέλεσε τη 

βασική προϋπόθεση για την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων για τη διερεύνηση των 

ερευνητικών στόχων κάτω από το πλαίσιο του ποιοτικού προσανατολισμού. 

 

 

3.4.2 Σχεδιασμός του οδηγού συνέντευξης (ερωτηματολογίου) 

 

Για την συγκέντρωση των στοιχείων και τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων, 

σχεδιάστηκε ερωτηματολόγιο το οποίο κάλυπτε βασικές θεματικές ενότητες στις 

οποίες βασίζονται τόσο η θεματική περιοχή της έρευνας, όσο και τα ερευνητικά 

ερωτήματα. Η ημι-δομημένη συνέντευξη αποτελείτο από ανοιχτές ερωτήσεις, οι οποίες 

αφορούσαν τις επιμέρους ενότητες που θα παρουσιαστούν παρακάτω. Επιπλέον, 

επέτρεψαν στους ερωτώμενους να αποκαλύψουν λεπτομέρειες των εμπειριών, των 

συναισθημάτων και των σκέψεων τους, καθώς και να εκφράσουν την προσωπική τους 

τοποθέτηση ελεύθερα. Στις συνεντεύξεις, υπήρξε συναισθηματική φόρτιση, ως 

αποτέλεσμα του ευαίσθητου υπό μελέτη θέματος, χωρίς όμως αυτό να ισοδυναμεί με 

πρόκληση κάποιας «βλάβης» στον συμμετέχοντα (Allmark et al., 2009). Συγκεκριμένα, 

οι ερωτώμενοι ήρθαν στο προσκήνιο της ερευνητικής διαδικασίας ως φορείς 

συναισθημάτων, αντιληπτικών σχημάτων και κοσμοθεωρήσεων και απέκτησαν ένα 

ενεργό ρόλο σε μια δημιουργική, ρευστή και πολυδιάστατη διαδικασία παραγωγής 

γνώσης (Douglas, 1985 ; Holstein & Gubrium, 1995, 1997 ; Ζαϊμάκης, 2002 ; Fontana, 

2007). Να αναφερθεί πως η μέθοδος αυτή, θεωρήθηκε εξ’ αρχής καταλληλότερη από 

τα τυποποιημένα ερωτηματολόγια για τη διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος, 

λαμβάνοντας υπόψη το ιδρυματικό πλαίσιο γενικευμένης καχυποψίας (Hollway, & 

Jefferson, 1997 ; Αλοσκόφης, 2010). 

Για τους ανωτέρω λόγους, η κατασκευή του κάθε ερευνητικού εργαλείου, 

αποτέλεσε βασική μεθοδολογική μέριμνα. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή τόσο στη δομή 

και το περιεχόμενο του. Αναλυτικότερα, τέθηκαν σημαντικοί «περιορισμοί» ως προς 

το περιεχόμενο των ερωτήσεων κυρίως ενόψει του γεγονότος ότι θα αφορούσε σε 

πληθυσμό εγκλείστων, αποφυλακισθέντων και μελών των οικογενειών.  

Παράλληλα, βασική μεθοδολογική μέριμνα δόθηκε στην ακριβή και κατανοητή 

γλώσσα των ερωτήσεων, καθώς επίσης και στην χρονική διάρκεια των συνεντεύξεων. 
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Ο εγγενής περίκλειστος χαρακτήρας των σωφρονιστικών καταστημάτων, η συνεχής 

αλλαγή του πληθυσμού των κρατουμένων, καθώς και ο χρονικός περιορισμός από 

πλευράς αδείας εισόδου, εμπόδιζαν, όπως είναι κατανοητό, την επιστροφή της 

ερευνήτριας στο πεδίο. Λήφθηκε υπόψη και η αποφυγή δυσφορίας από πλευράς των 

συμμετεχόντων. Η συγκεκριμένη διάρκεια ήταν ικανοποιητική και κάλυψε τις 

προδιαγραφές που έχουν διεθνώς τεθεί για την λήψη της αυτοπρόσωπης συνέντευξης. 

Για τον λόγο αυτό, η παρούσα έρευνα, σχεδιάστηκε εξ’ αρχής με κεντρικό γνώμονα 

αυτές τις ιδιαιτερότητες και αξιοποίησε στο έπακρο τα στοιχεία που άντλησε η 

ερευνήτρια όταν βρέθηκε στο πεδίο. Η κάθε συνέντευξη διεξήχθη μία μόνο φορά και 

δεν προέκυψαν περαιτέρω ερωτήματα ή τυχόν διευκρινίσεις.  

Καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η εμπειρία της συνέντευξης να 

είναι εποικοδομητική για τον έγκλειστο και περιλάμβανε μια αποφόρτιση στο τέλος, 

χωρίς όμως η εμπειρία αυτή, να μετατραπεί σε συμβουλευτική συνεδρία. Επειδή οι 

έγκλειστοι αποφεύγουν να συζητήσουν τα οικογενειακά τους προβλήματα με 

συγκρατούμενους, οι συνεντεύξεις φάνηκε ότι τους προσέφεραν μια ευκαιρία να 

εκφραστούν ελεύθερα, κάτι το οποίο ίσως να μείωσε για λίγο το στρες, ακόμη και να 

τους βοήθησε να σκεφτούν βαθύτερα το θέμα (Gatrell & Dermott, 2018 ; Wolgemuth 

et al., 2014). 

Να επισημανθεί πως εξαρχής κατέστη σαφές στους συμμετέχοντες ότι η 

συνέντευξη είχε αποκλειστικά ερευνητικό σκοπό και ότι είχαν την ελευθερία να 

αρνηθούν να συμμετάσχουν ή να τη διακόψουν χωρίς οποιαδήποτε συνέπεια. Δεν τους 

ασκήθηκε πίεση να απαντήσουν σε κάποιο «ενοχλητικό» ερώτημα, ούτε ενθαρρύνθηκε 

η υπερβολική αυτό-αποκάλυψη (Drake, Earle & Sloan, 2015). 

Επιπλέον, οι ερωτήσεις βοήθησαν και στην ανάλυση των δεδομένων (Κυριαζή, 2009). 

 

Το ερωτηματολόγιο για τον έγκλειστο-αποφυλακισθέντα, διαμορφώθηκε ως εξής:  (βλ. 

παράρτημα III). 

Η πρώτη «ομάδα» ερωτήσεων αφορούσε τα «Δημογραφικά και Κοινωνικά 

χαρακτηριστικά». Στο σχεδιασμό του οδηγού της συνέντευξης προστέθηκαν κάποιες 

εισαγωγικές ερωτήσεις, οι οποίες θα βοηθούσαν στην καταγραφή του προφίλ του 

ερωτώμενου ως προς την οικογενειακή του κατάσταση, το μορφωτικό του επίπεδο, την 

ηλικία του και την καταγωγή του, την απασχόληση του πριν την φυλάκιση αλλά και 

μερικές ακόμα ερωτήσεις που θα έδιναν μια εικόνα ως προς το προφίλ του με την 
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ιδιότητα του κρατούμενου, αν είναι υπότροπος ή όχι, τον χρόνο κράτησης, την ηλικία 

πρώτης επαφής με το Σωφρονιστικό Σύστημα. Οι λεπτομέρειες σχετικά με το αδίκημα 

που διαπράχθηκε, ήταν στην ευχέρεια κάθε συμμετέχοντα για το αν επιθυμούσε να το 

αναφέρει. 

Η δεύτερη «ομάδα» ερωτήσεων, δηλαδή το κύριο μέρος της συνέντευξης, 

περιλάμβανε δεκαεννέα (19) ερωτήσεις σχετικά με: Την εμπειρία του εγκλεισμού, την 

εμπειρία από τη ζωή εντός και εκτός της φυλακής (άδειες, αποφυλάκιση, στίγμα), τις 

σχέσεις με την οικογένεια και πως βίωσαν τα μέλη, τον εγκλεισμό (από την οπτική του 

κρατούμενου-αποφυλακισθέντα), πληροφορίες σχετικά με τους φορείς (για 

παράδειγμα, το κράτος) και τέλος, προτάσεις και αναφορά σε προσδοκίες και φόβους 

του ατόμου. 

 

Το ερωτηματολόγιο για τα μέλη των οικογενειών, περιλάμβανε τις κάτωθι θεματικές:  

(βλ. παράρτημα IV). Η πρώτη «ομάδα» ερωτήσεων αφορούσε «Δημογραφικά και 

Κοινωνικά χαρακτηριστικά». 

Στο σχεδιασμό του οδηγού της συνέντευξης προστέθηκαν κάποιες εισαγωγικές 

ερωτήσεις, οι οποίες θα βοηθούσαν στην καταγραφή του προφίλ των μελών των 

οικογενειών των κρατουμένων-αποφυλακισθέντων, ως προς την συγγένεια με τον 

κρατούμενο-αποφυλακισθέντα, το μορφωτικό τους επίπεδο, την ηλικία τους,  την 

καταγωγή τους, καθώς επίσης πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά κράτησης 

του οικείου τους (χρόνος κράτησης, ηλικία πρώτης επαφής με το Σωφρονιστικό 

Σύστημα). 

Η δεύτερη «ομάδα» αφορούσε και το κύριο μέρος της συνέντευξης και 

περιλάμβανε δεκαέξι (16) ερωτήσεις σχετικά με: Την εμπειρία του εγκλεισμού του 

οικείου τους, από πλευράς των ιδίων (μελών της οικογένειας), την εμπειρία της ζωής 

εντός και εκτός της φυλακής του οικείου τους (άδειες, αποφυλάκιση, στίγμα) από 

πλευράς των μελών της οικογένειας, τις σχέσεις με τον οικείο τους και βίωσε η 

οικογένεια στο σύνολό της, τον εγκλεισμό,  πληροφορίες σχετικά με τους φορείς (για 

παράδειγμα, το κράτος) και προτάσεις και αναφορά σε προσδοκίες και φόβους των 

μελών της οικογένειας. 

 

Να σημειωθεί πως προκειμένου να ελεγχθεί ότι τα ερωτηματολόγια 

«λειτουργούν σωστά» διεξήχθησαν πιλοτικές συνεντεύξεις στα μέλη της οικογένειας 

και σε αποφυλακισθέντες. Η διεξαγωγή πιλοτικών συνεντεύξεων αποτελεί αναγκαία 
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διαδικασία, προκειμένου αφενός να αναδειχθεί το σύνολο των δυσκολιών και των 

προβλημάτων και να δοκιμαστεί η καταλληλότητα των ερωτηματολογίων προτού οι 

συνεντεύξεις λάβουν χώρα με το αυτό κάθε αυτό δείγμα της έρευνας, αφετέρου για να 

γίνουν βελτιώσεις και αναβαθμίσεις (οριστικοποίηση των ερευνητικών εργαλείων).  

Καθόλη τη διάρκεια των πιλοτικών συνεντεύξεων της παρούσας έρευνας, η ερευνήτρια 

διατηρούσε ‘ημερολόγιο έρευνας’ εξασφαλίζοντας τη συστηματική καταγραφή των 

προβλημάτων που παρουσιάζονταν. Συγκεκριμένα, προέκυψαν οι εξής παρατηρήσεις: 

Πρώτον, παρουσιάστηκε μικρού βαθμού δυσκολία κατανόησης των ερωτήσεων ειδικά 

από τους συμμετέχοντες που η Ελληνική γλώσσα δεν ήταν η μητρική τους. Για να 

αντιμετωπιστεί αυτή η δυσκολία, κάποιες ερωτήσεις διατυπώθηκαν εκ νέου σε απλή 

και κατανοητή γλώσσα, χωρίς τη χρήση σύνθετων και επιστημονικών εννοιών, ώστε 

να υπάρχει η ώθηση των συμμετεχόντων σε κατανόηση, σε ελεύθερη έκφραση και εν 

τέλει να εξασφαλιστεί η πληρότητα των απαντήσεων σε αυτές. Δεύτερον, σε ερωτήσεις 

στις οποίες δόθηκε παρόμοια απάντηση, πραγματοποιήθηκε η συνένωση αυτών, ενώ 

σε πιο ‘σύνθετες’ ερωτήσεις, έγινε διαχωρισμός. Η τροποποίηση ορισμένων 

ερωτήσεων, βοήθησε εξίσου στην εκτίμηση και στον ακριβή χρονικό προγραμματισμό 

της κάθε συνέντευξης συνολικά.  

 

 

3.5 Επιλογή πληθυσμού 

 

Επιλέχθηκαν Σωφρονιστικά Καταστήματα ανδρών. Συγκεκριμένα, το δείγμα 

αποτέλεσαν κρατούμενοι που έχουν καταδικαστεί σε στερητική της ελευθερίας ποινή 

και υπόδικοι. Επίσης, κρατούμενοι και αποφυλακισθέντες που συμμετέχουν στο 

προαναφερθέν θεραπευτικό πρόγραμμα που δραστηριοποιείται εντός και εκτός των 

Σωφρονιστικών Καταστημάτων, και τέλος, μέλη οικογενειών κρατουμένων (Γονείς, 

αδέλφια, σύζυγοι-σύντροφοι, παιδιά άνω των δεκαοκτώ (18) ετών) που συμμετέχουν 

στις δράσεις και στα προγράμματα της προαναφερθείσας Μ.Κ.Ο.  

Αξίζει να επισημανθεί πως οι συμμετέχοντες/μέλη των οικογενειών, δεν 

συνδέονται με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες (κρατούμενους και 

αποφυλακισθέντες). Το ακριβές μέγεθος του πληθυσμού της έρευνας ήταν: εβδομήντα-

τρεις (73) Κρατούμενοι, επτά (7) Αποφυλακισθέντες που παρακολουθούν το 

Θεραπευτικό πρόγραμμα και τριάντα οκτώ (38) μέλη οικογενειών. Η δειγματοληπτική 
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στρατηγική που ακολουθήθηκε σχετικά με τους κρατούμενους και αποφυλακισθέντες, 

ήταν το ομοιογενές δείγμα (Patton, 2002), ενώ για τα μέλη των οικογενειών, η 

δειγματοληψία χιονοστιβάδας ή αλυσιδωτή δειγματοληψία (Ιωσηφίδης και 

Σπυριδάκης, 2006). 

 

3.6 Δεοντολογικά Ζητήματα 

 

Τα σχετιζόμενα με την έρευνα, δεοντολογικά ζητήματα, αφορούσαν δυο 

ευρύτερους τομείς: στην ακαδημαϊκή εργασία και στους συμμετέχοντες (Heppner et 

al., 2008). Τα δεοντολογικά ζητήματα όσον αφορά την ακαδημαϊκή εργασία, 

αφορούσαν την ακριβή τήρηση των διαδικασιών, την αποφυγή λογοκλοπής, την 

αναφορά στην συμβολή άλλων ερευνητών, καθώς και την τήρηση, τόσο με ακρίβεια, 

όσο και με αξιοπιστία, του σχεδιασμού και της διεξαγωγής της έρευνας. Τα 

δεοντολογικά ζητήματα σχετικά με τους συμμετέχοντες, αφορούσαν την ελεύθερη και 

συναινετική συμμετοχή των συμμετεχόντων έπειτα από πληροφόρηση, την προστασία 

τους από οποιαδήποτε πιθανή βλάβη (σωματική ή και ψυχική), την προστασία της 

ιδιωτικής ζωής και τη διατήρηση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων, την με τον 

πληρέστερο τρόπο, διασφάλιση των απαντήσεων (Creswell, 2012) και τη δημοσίευση 

και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων (Barker et al., 2002).  

Η έρευνα διεξήχθη σε χώρους στους οποίους ήταν απαραίτητες συγκεκριμένες 

άδειες, λόγω της ιδιαιτερότητας τους. Το πρώτο βήμα για την πρόσβαση στα 

Σωφρονιστικά Καταστήματα ήταν η απόκτηση αδείας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από το κάθε Σωφρονιστικό Κατάστημα 

που θα επισκεπτόταν η ερευνήτρια για την λήψη συνεντεύξεων. Η ίδια διαδικασία 

ακολουθήθηκε και στο Κεθεά Προμηθέας και στην Πύλη Ελευθερίας. Να αναφερθεί 

και ή έγκριση για την διεξαγωγή της έρευνας από την Επιτροπή Δεοντολογίας του 

Τμήματος Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 

Αρχικό δεοντολογικό ζήτημα ήταν η εξασφάλιση της πληροφορημένης 

συναίνεσης-συγκατάθεσης των συμμετεχόντων. Για να είναι απόλυτα σίγουρη η 

ερευνήτρια γι’ αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον Εσωτερικό Κανονισμό Γενικών 

Καταστημάτων Κράτησης, ο οποίος δεν επιτρέπει την ενυπόγραφη συγκατάθεση του 

ερωτώμενου, όσο τις δεοντολογικές αρχές που διέπουν την συγκεκριμένη έρευνα 

σχετικά με τους λόγους τήρησης της ανωνυμίας, συντάχθηκε ένα ενημερωτικό 
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σημείωμα (βλ. Παράρτημα I) για συμμετοχή στην έρευνα καθώς και ένα έγγραφο 

συγκατάθεσης συμμετοχής στο οποίο ο συμμετέχων σημείωνε έναν αριθμό 

(συγκεκριμένα την αριθμητική του σειρά στην συνέντευξη). Οι συνεντεύξεις 

διεξήχθησαν αποκλειστικά μετά από προηγούμενη και πληρέστατη ενημέρωση, 

εθελούσια και επί γνώσει συναίνεση -ρητή συγκατάθεση του συμμετέχοντα (βλ. 

Έντυπο συγκατάθεσης συμμετοχής στο παράρτημα II). 

Κατά την διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας, ελήφθησαν μέτρα με βάση τον 

Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας. Πιο συγκεκριμένα, τηρήθηκε στο ακέραιο ο 

κώδικας εχεμύθειας και ανωνυμίας. Δεν χρησιμοποιήθηκαν τα αληθινά ονόματα των 

συμμετεχόντων (Αντικατάσταση με κωδικούς αριθμούς). Ωστόσο, κρίθηκε σημαντικό 

οι συμμετέχοντες να αναφέρουν κάποια δημογραφικά στοιχεία, αλλά όχι το όνομα 

τους. Τα δημογραφικά αυτά στοιχεία είναι αδύνατον να οδηγήσουν στην αναγνώριση 

τους. 

Παράλληλα, να αναφερθεί πως χρησιμοποιήθηκαν αυστηροί δεοντολογικοί 

κανόνες προστασίας των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί, καθώς υπάγονται στη 

δεοντολογία και τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, για αυτό 

δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή χρήση αλλά και στην ασφαλή αποθήκευσή τους 

(το υλικό ηλεκτρονικής μορφής αποθηκεύτηκε σε σκληρό δίσκο και το χειρόγραφο σε 

ασφαλές μέρος). Επίσης, καθορίστηκε εκ των προτέρων, το ποιος θα είχε πρόσβαση σε 

αυτά κατά τη διάρκεια της έρευνας αλλά και μετά το πέρας αυτής (αξιοποίηση ή 

δευτερογενής ανάλυση),  και αποτέλεσε μέρος της ενημέρωσης και της συμφωνίας με 

τον συμμετέχοντα, όπως ακριβώς επισημαίνει και ο Howitt (2010). Επίσης, το κάθε 

Σωφρονιστικό κατάστημα και οι λοιποί φορείς διατηρούν το δικαίωμα να λάβουν 

γνώση των αποτελεσμάτων και θα τους παρασχεθεί αντίτυπο της σχετικής έρευνας. 

Ένα ακόμα δεοντολογικό ζήτημα που λήφθηκε υπόψη ήταν ή αποτροπή τυχόν 

εντύπωσης ότι ο κάθε συμμετέχων θα επωφεληθεί ως προς την πρόσβαση του σε 

προνόμια που παρέχει το σωφρονιστικό σύστημα (π.χ. ελεύθερο επισκεπτήριο, 

πρόσβαση σε μεροκάματα με ευεργετικό υπολογισμό ημερών κ.λπ.) ή θα λάβει 

οποιουδήποτε είδους ανταμοιβή. Έτσι, μέσω του εγγράφου Αρχικής ενημέρωσης (το 

οποίο ο κάθε συμμετέχων μπορούσε να το κρατήσει) δηλωνόταν ρητά πως «η 

συμμετοχή τους εξυπηρετούσε αποκλειστικά ερευνητικούς σκοπούς». Ταυτόχρονα, η 

ερευνήτρια απέφυγε οποιαδήποτε παρέμβαση η οποία θα έδινε την αίσθηση στον 

συμμετέχοντα ότι μπορούσε να εκφέρει άποψη ή με κάποιο τρόπο να βοηθήσει στην 

εκδίκαση της υπόθεσης του.  
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Τέλος, κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας ελήφθησαν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα που αφορούσαν την προστασία των συμμετεχόντων από 

οποιοδήποτε πιθανό σωματικό και ψυχολογικό κίνδυνο ή ενδεχόμενη βλάβη, όπως 

άλλωστε προστάζουν οι αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας ερευνών (Traianou, 2014 ; 

Τσιώλης, 2014).  

Επιπλέον, αξίζει να επισημανθεί και η ευάλωτη θέση των συμμετεχόντων. Για 

τον λόγο αυτό, υπήρξε από την κάθε Κοινωνική Υπηρεσία των φυλακών, ενημέρωση 

στους συμμετέχοντες για την έρευνα που επρόκειτο να διεξαχθεί.  

 

3.7 Δυσκολίες και περιορισμοί της έρευνας 

 

Το ότι η έρευνα διεξήχθη σε σωφρονιστικά καταστήματα κράτησης, 

παρουσιάζει από μόνο του αρκετές δυσκολίες και περιορισμούς. Μια πρώτη δυσκολία 

ήταν αυτή της χρονοβόρας διαδικασίας καθώς για την έγκριση της πρόσβασης, 

απαιτούνταν πολλά γραφειοκρατικά στοιχεία αλλά και αρκετός χρόνος για τον έλεγχο 

τους και την εξέταση τους από το αρμόδιο συμβούλιο. Επιπλέον, το θεσμικό πλαίσιο 

της φυλακής, ως ένα περιβάλλον στο οποίο ακολουθούνται κανόνες, δεν επιτρέπει 

ηλεκτρονικά μέσα με αποτέλεσμα να καθιστά τη συνέντευξη μια αρκετά δύσκολη 

διαδικασία καθώς απαιτούσε άμεση εγρήγορση από την πλευρά της ερευνήτριας σε ότι 

αφορά στην καταγραφή των σημειώσεων και την πιστή μεταφορά των λόγων των 

συμμετεχόντων κρατούμενων στο χαρτί. Θα αποτελούσε παράλειψη και η μη αναφορά 

στους χώρους των συνεντεύξεων. Συγκεκριμένα, δεν υπήρχε σε κανένα Σωφρονιστικό 

Κατάστημα ειδικά διαμορφωμένος χώρος για τη λήψη των συνεντεύξεων και αυτές 

διεξήχθησαν είτε στον χώρο του επισκεπτηρίου, είτε στο γραφείο του Κοινωνικού 

Λειτουργού. 

Τέλος, να αναφερθεί και ο περιορισμός της έρευνας σχετικά με τον γυναικείο 

πληθυσμό, καθώς η πρόσβαση στο μοναδικό κατάστημα κράτησης γυναικών, δεν ήταν 

εφικτή.   
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3.8 Ζητήματα Αξιολόγησης (Αξιοπιστία, Εγκυρότητα) 

 

Στην παρούσα ερευνητική διαδικασία η αξιοπιστία και η εγκυρότητα, 

διασφαλίστηκαν πρωτίστως, με την σχολαστική ακολουθία ενός μεθοδολογικού 

πρωτοκόλλου και εν συνεχεία, με την ακριβή και αναλυτική προσέγγιση των 

δεδομένων. 

Συγκεκριμένα, η αξιοπιστία και η εγκυρότητα προκύπτει από κάθε στάδιο της 

παρούσας έρευνας. Στην εισαγωγή, παρουσιάστηκε ο σκοπός της έρευνας, 

λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα γνώση για το υπό μελέτη θέμα αλλά και το κενό 

στην Ελληνική βιβλιογραφία. 

Παράλληλα, τα ερευνητικά ερωτήματα και ο ερευνητικός στόχος, είχαν 

δηλωθεί εξαρχής με ξεκάθαρο τρόπο. Ακολούθως, μέσω της πληρέστατης περιγραφής 

της μεθοδολογίας της έρευνας που ακολουθήθηκε, του ρόλου της ερευνήτριας και της 

απόδειξης της καταλληλότητας της μεθόδου, με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα. 

Αναλυτικότερα, η σύμπραξη του θεωρητικού μέρους της ερευνητικής μελέτης με την 

επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου διερεύνησης των ερευνητικών ερωτημάτων, 

συνηγορεί στην εξασφάλιση της εγκυρότητας της έρευνας καθώς συνδέεται άμεσα το 

θεωρητικό πλαίσιο με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση με τα ερευνητικά ερωτήματα και 

την ποιοτική μέθοδο προσέγγισης που επιλέχθηκε (Williams & Morrow, 2009). 

Επιπλέον, μέσω της επιλογής των συμμετεχόντων, της διαδικασίας συλλογής των 

δεδομένων και της ανάλυσης αυτών.  

Πιο συγκεκριμένα, για τη διερεύνηση των απόψεων των συμμετεχόντων 

σχετικά με το θέμα της έρευνας, η επιλογή της ατομικής ημι-δομημένης συνέντευξης 

αποτέλεσε στοιχείο αυξημένης εγκυρότητας, από τη στιγμή που ο κάθε συμμετέχων 

μπορεί να δώσει τη δική του ερμηνεία και θεώρηση μέσα από μια διαδικασία πιο 

ανοιχτή και ευέλικτη (Mason, 2011). Με αυτό το εργαλείο συλλογής δεδομένων, 

άλλωστε, απομακρύνεται η αυστηρή κατηγοριοποίηση εννοιών που υπαγορεύει ένα 

δομημένο ερωτηματολόγιο και διαμορφώνονται οι προδιαγραφές για δημιουργία 

θεωρίας (Κυριαζή, 2009). Η απουσία διαστρέβλωσης των λεγομένων ή πιθανής 

αλλοίωσης αυτών από την ερευνήτρια όπως και η πιστή ακολουθία των ερωτημάτων 

από αυτήν, αποτέλεσαν δείγματα αξιοπιστίας για την ανάδυση της πραγματικότητας 

με αντικειμενικά στοιχεία και δεδομένα. Τέλος, σύμφωνα, με τον Oppenheim (1992) η 

αμεροληψία της έρευνας καθιστά την έρευνα αξιόπιστη με την άρση των παραγόντων 
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που μπορεί να την υπονομεύσουν π.χ. διαφοροποιήσεις ερωτημάτων, τροποποιήσεις 

στην αλληλουχία τους, φραστικές αλλαγές στη διατύπωση. Οι οδηγοί συνέντευξης, 

είχαν σχεδιαστεί από την ερευνήτρια και περιλάμβαναν οδηγίες για τη διεξαγωγή της 

έρευνας, οι ερωτήσεις προς τους συμμετέχοντες ήταν σαφείς και απλά διατυπωμένες 

σε σχέση πάντοτε με τα ερευνητικά ερωτήματα αυτής. Επιπλέον, υπήρξε χώρος για τη 

σημείωση των απαντήσεων τους, όπως ακριβώς επισημαίνει και ο Creswell (2012). 

Τέλος, να αναφερθεί πως η τελική διαμόρφωση του ερωτηματολογίου, ήταν 

αποτέλεσμα επεξεργασίας πολλών σταδίων καθώς και ελέγχου από τους επιβλέποντες 

της παρούσης έρευνας, ως προς την καταλληλότητα των ερωτήσεων. 

Όσον αφορά την ανάλυση των δεδομένων, η ισορροπία μεταξύ των λεχθέντων 

των συμμετεχόντων και του τρόπου που η ερευνήτρια ερμήνευσε το νόημα τους, ήταν 

υψίστης σημασίας και όπως υποστηρίζεται από την βιβλιογραφία (Williams & 

Morrow, 2009), προσδίδει ακεραιότητα στην διαδικασία αξιολόγησης του υλικού που 

προέκυψε από τις συνεντεύξεις. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία στην ανάλυση 

διασφαλίστηκε και από τα συναφή Θέματα που προέκυψαν από τα δεδομένα. 

Συμπληρωματικά, για την ανταπόκριση των ερμηνειών στα δεδομένα, παρατίθενται 

χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις, στο Κεφάλαιο 4.  

Να σημειωθεί πως στη θεματική ανάλυση υπάρχουν και δύο επιπλέον μέθοδοι 

για τον έλεγχο της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας: (α) Έλεγχος της εγκυρότητας από 

τους συμμετέχοντες (respondent validation) και (β) έλεγχος της εγκυρότητας από 

άλλους ερευνητές (researchers validation). Λαμβάνοντας υπόψη την πιο σημαντική 

παράμετρο που διέπει την συγκεκριμένη έρευνα, ότι δηλαδή η επιπλέον επίσκεψη στα 

σωφρονιστικά καταστήματα ήταν αδύνατη, ο έλεγχος της εγκυρότητας με αυτήν την 

μέθοδο καθίσταται αδύνατος. Για τον λόγο αυτό, δόθηκε επιπλέον έμφαση στην 

δεύτερη μέθοδο, δηλαδή από την άποψη εποπτείας της παρούσας έρευνας από τους 

επιβλέποντες καθηγητές, καθ’ όλη τη διαδικασία της ανάλυσης, της παράθεσης των 

ευρημάτων, όσο και από την συζήτηση αυτών (Κεφάλαιο 4 και 5). Ωστόσο, στην 

συζήτηση των αποτελεσμάτων, δόθηκαν αξιόπιστες ερμηνείες και παρουσιάζονται οι 

περιορισμοί της έρευνας. Η ερευνήτρια, στο κεφάλαιο της συζήτησης, αιτιολογεί πως 

η παράθεση και η αξιολόγηση των δεδομένων πληροί προδιαγραφές ακρίβειας και 

πληρότητας μέσα από την οπτική και θεώρηση των συμμετεχόντων προσώπων και όχι 

τη δική της. Επίσης, η μελέτη πολλών επιστημονικών πηγών και δεδομένων, ήταν 

αναγκαία, με αποτέλεσμα την πλήρη κατανόηση και συζήτηση των ευρημάτων από 

διαφορετικές οπτικές.  
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3.9 Χρόνος διεξαγωγής της έρευνας 

 

Η περίοδος διεξαγωγής της έρευνας αφορούσε το χρονικό διάστημα από τον 

Μάϊο του 2018 -έως και τον Ιούνιο του 2019. Αφού διεξήχθησαν πιλοτικές 

συνεντεύξεις και έγιναν οι ανάλογες τροποποιήσεις στις ερωτήσεις, οι οποίες 

παρατέθηκαν παραπάνω, η έρευνα προχώρησε στο επόμενο στάδιο. Ωστόσο, να 

σημειωθεί πως δεν υπήρξε δυσκολία ανεύρεσης συμμετεχόντων. Στόχος ήταν η λήψη 

50 συνεντεύξεων τουλάχιστον από συγγενείς πρώτου βαθμού αλλά και από τα ίδια τα 

άτομα που έχουν άμεση εμπειρία εγκλεισμού (κρατούμενοι και αποφυλακισθέντες).  

 

 

3.10 Επιλογή Σωφρονιστικών Καταστημάτων και Φορέων 

 

Η επιλογή των Σωφρονιστικών Καταστημάτων έγινε αποκλειστικά 

λαμβάνοντας υπόψη την γεωγραφική θέση αυτών. Επιλέχθηκαν τα σωφρονιστικά 

καταστήματα: Κορυδαλλού, Ναυπλίου, Χαλκίδας και Ιωαννίνων. Επίσης, το 

σωφρονιστικό κατάστημα Διαβατών-Θεσσαλονίκης που εδρεύει η Θεραπευτική 

Κοινότητα ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ καθώς και το Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης 

Αποφυλακισθέντων του ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης, 

επιλέχθηκε με βάση των αριθμό των Συμμετεχόντων στο πρόγραμμα και την 

εθελοντική τους συμμετοχή η οποία αποκτήθηκε ύστερα από ενημέρωση τους από το 

Επιστημονικό προσωπικό. Θεωρήθηκε επίσης άκρως χρήσιμη η μελέτη του θέματος 

της έρευνας και στον πληθυσμό των κρατουμένων και αποφυλακισθέντων ατόμων με 

προβλήματα χρήσης ουσιών για μια πλήρη παρουσίαση του θέματος. 

Ομοίως η Πύλη Ελευθερίας μέσω της σημαντικότητας των δράσεων της σε 

αποφυλακισθέντες και σε μέλη οικογενειών των κρατουμένων, ήταν ο λόγος της 

επιλογής της. (Να σημειωθεί πως και από το Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού, 

υπήρξε θετική ανταπόκριση για πρόσβαση αλλά σε μεταγενέστερο χρόνο από αυτόν 

που είχε οριστεί από την ερευνήτρια για την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων καθώς 

υπήρχε στο κατάστημα, άλλη επιστημονική έρευνα σε εξέλιξη. Για τον λόγο όμως, ότι 

ο απαραίτητος για την έρευνα, αριθμός των συνεντεύξεων είχε συμπληρωθεί και με το 

παραπάνω, δεν ελήφθησαν συνεντεύξεις από το συγκεκριμένο Σωφρονιστικό 

Κατάστημα). 
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3.10.1 Σωφρονιστικά Καταστήματα 

 

Αρχικά παρουσιάζεται ο Γενικός στατιστικός πίνακας κρατουμένων - ποινών κατά την 

1η Ιανουαρίου 2019 σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.  

 

• Αριθμός κρατουμένων: 10654 

• Αριθμός υποδίκων: 3317 

• Αριθμός αλλοδαπών: 5822 

• Αριθμός γυναικών: 553 

• Αριθμός ανηλίκων: 173 

• Αριθμός των παραβατών του νόμου περί ναρκωτικών: 2372 

• Κατάδικοι με ισόβια κάθειρξη: 960 

• Κατάδικοι με πρόσκαιρη κάθειρξη: Από 5 έως 10 έτη: 2154, Από 10 έως 15 έτη: 

1191, Από 15 έτη και άνω: 2219 

• Κατάδικοι με φυλάκιση: Μέχρι 6 μήνες: 62, Από 6 μήνες έως 1 έτος: 82, Από 1 έως 

2 έτη:  150, Από 2 έως 5 έτη: 469 

• Κρατούμενοι για χρέη: 16 

• Φιλοξενούμενοι: 34 

 

(Για μία λεπτομερή παρουσίαση των στατιστικών των Σωφρονιστικών Καταστημάτων, 

που επισκέφθηκε η ερευνήτρια, στα χρονικά πλαίσια της έρευνας, παρακαλώ, όπως 

δείτε το Παράρτημα VII.  Τα στοιχεία που αφορούν την «δύναμη» του κάθε 

Σωφρονιστικού Καταστήματος προέρχονται από τα στοιχεία του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, ενώ τα δημογραφικά στοιχεία, προέρχονται από την εκάστοτε Κοινωνική 

Υπηρεσία και αφορούν τις συγκεκριμένες ημερομηνίες των επισκέψεων της 

ερευνήτριας). 
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3.10.2 Συμμετέχοντες ανά κατάστημα επίσκεψης της ερευνήτριας 

 

Στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Διαβατών-Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα 

στην Θεραπευτική Κοινότητα ΚΕΘΕΑ Προμηθέας, είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον και 

τα είκοσι τέσσερα (24) άτομα. Ωστόσο, συμμετείχαν στην συνέντευξη είκοσι ένας (21) 

κρατούμενοι καθώς οι υπόλοιποι τρείς (3), είχαν μεταγωγή για δικαστήριο. Από το 

Σωφρονιστικό Κατάστημα Χαλκίδας ελήφθησαν δεκαπέντε (15) συνεντεύξεις από 

κρατούμενους, ενώ από το Σωφρονιστικό Κατάστημα Ναυπλίου, εικοσιπέντε (25) 

συνεντεύξεις. Τέλος, από το Σωφρονιστικό Κατάστημα Ιωαννίνων, ελήφθησαν δώδεκα 

(12) συνεντεύξεις. 

 

3.10.3 Κεθεά Προμηθέας 

 

Στην πτέρυγα του ΚΕΘΕΑ Προμηθέας που εδρεύει στο Σωφρονιστικό 

Κατάστημα Διαβατών-Θεσσαλονίκης, όπως προαναφέρθηκε, ο αριθμός των ατόμων 

ήταν είκοσι τέσσερις (24) από τους οποίους ορισμένοι όταν θα ολοκλήρωναν το 

θεραπευτικό πρόγραμμα, είτε θα επέστρεφαν στα κανονικά κελιά της φυλακής για να 

συνεχίσουν να εκτίουν τις ποινές τους, είτε θα κατέθεταν αίτηση για πρόωρη 

αποφυλάκιση και ένταξη στο Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης Αποφυλακισθέντων 

του ΚΕΘΕΑ-Προμηθέας στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης. 

Στο δεύτερο, κατά την επίσκεψη μου, στο πρόγραμμα συμμετείχαν επτά (7) άτομα, στα 

οποία διεξήχθησαν οι συνεντεύξεις. 

 

3.10.4 Πύλη Ελευθερίας 

 

Από την Πύλη ελευθερίας, ελήφθησαν τριάντα οκτώ (38) συνεντεύξεις από 

μέλη των οικογενειών. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν στην έρευνα: δεκατέσσερις (14) 

Σύζυγοι-σύντροφοι, οκτώ (8) Παιδιά άνω των 18 ετών, τρία (3) αδέλφια και δεκατρείς 

(13) γονείς κρατουμένων και αποφυλακισθέντων ατόμων. 
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3.11 Διαδικασία λήψης συνέντευξης 

 

Κατά την αρχή της διαδικασίας της συνέντευξης, δόθηκε στους συμμετέχοντες 

το Έντυπο Ενημέρωσης (βλ. Παράρτημα I) όπου αναφερόταν σε γενικά πλαίσια, το 

θέμα της έρευνας, ο σκοπός αυτής, η ταυτότητα της ερευνήτριας καθώς και το 

πανεπιστήμιο που έχει υποβληθεί και εγκριθεί η πρόταση της έρευνας. Την 

συγκεκριμένη ενημερωτική επιστολή (βλ. Παράρτημα I) οι συμμετέχοντες μπορούσαν 

να την κρατήσουν. Επίσης, οι συνεντευξιαζόμενοι είχαν πλήρη γνώση σχετικά με το 

θεωρητικό αντικείμενο και δόθηκαν διαβεβαιώσεις για την ανωνυμία και την 

εμπιστευτικότητα των στοιχείων (Ιωσηφίδης & Χωριανόπουλος, 2006). 

Στη συνέχεια, ενημερώθηκαν για τον εθελοντικό χαρακτήρα της συμμετοχής 

τους και ότι είχαν την ελευθερία να διακόψουν την συνέντευξη οποιαδήποτε στιγμή το 

επιθυμήσουν. Ας σημειωθεί ότι πριν από την έναρξη της κάθε συνέντευξης, ο κάθε 

συμμετέχων, σημείωνε έναν αριθμό στο Έντυπο Συγκατάθεσης Συμμετοχής. Με αυτόν 

τον τρόπο, δινόταν η διαβεβαίωση ότι ενημερώθηκε σχετικά με την έρευνα 

(αντικείμενο, σκοπός κλπ.), ότι συμφωνεί να συμμετάσχει εθελοντικά και ότι θα 

τηρηθούν όλα τα μέτρα με βάση τον κώδικα ηθικής και δεοντολογίας που διέπει τις 

επιστημονικές έρευνες  (βλ. Παράρτημα II). 

Όσον αφορά τον χώρο των συνεντεύξεων, παρευρίσκονταν η ερευνήτρια και 

ένας-ένας οι κρατούμενοι που είχαν δηλώσει την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στην 

έρευνα, χωρίς την παρουσία υπαλλήλου. Δεν υπήρχε διαχωριστικό τζάμι μεταξύ τον 

δύο και η διαδικασία εξελίχθηκε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία και απόλυτη 

ασφάλεια. Οι κρατούμενοι είχαν ερωτηθεί πριν από την επίσκεψη της ερευνήτριας, από 

το προσωπικό της κάθε Κοινωνικής Υπηρεσίας, είχαν ενημερωθεί πλήρως για τους 

σκοπούς της έρευνας, δίνοντας τους τη δυνατότητα της επιλογής της εθελοντικής και 

προαιρετικής συμμετοχής τους σε αυτήν.  

Οι συνεντεύξεις είχαν διάρκεια περίπου μία (1) ώρα η κάθε μία. Η γενικότερη 

συμπεριφορά των κρατουμένων συμμετεχόντων μπορεί να διαχωριστεί σε κάποιες 

βασικές κατηγορίες. Αρχικά, υπήρξαν κρατούμενοι που έδειξαν αμέσως την προθυμία 

τους να συμμετάσχουν στην έρευνα, οι οποίοι απάντησαν διεξοδικά στις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου χωρίς να παρατηρηθεί δισταγμός στον λόγο τους. Στην ανωτέρω 

κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και κρατούμενοι που μίλησαν περισσότερο για τα 

συναισθήματα τους αλλά και για τη ζωή τους πριν την εμπλοκή τους με το σύστημα 
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ποινικής δικαιοσύνης και τις φυλακές. Ωστόσο, υπήρξαν και λίγες περιπτώσεις που η 

διαδικασία ξεκίνησε με μια επιφυλακτικότητα από πλευράς των συμμετεχόντων, 

παρότι μετά από λίγα λεπτά παρατηρήθηκε μεταστροφή του κλίματος της συνέντευξης.  

Οι περισσότεροι κρατούμενοι διατελούσαν σε έντονη συναισθηματική 

φόρτιση, ειδικά όταν αναφερόντουσαν στα παιδιά τους και κάποιοι από αυτούς 

έκλαιγαν σε κάποια σημεία της συνέντευξης. Αναφορικά με το θέμα της άνεσης και 

της οικειότητας, σχεδόν όλοι (με εξαίρεση δύο ηλικιωμένους κρατούμενους στο 

κατάστημα κράτησης Χαλκίδας) έδειχναν εξοικείωση με τον χώρο και μίλησαν αρκετά 

ελεύθερα για παράπονα και γενικά θέματα που αφορούσαν τόσο τις συνθήκες 

κράτησης τους, όσο και το σωφρονιστικό προσωπικό. Μάλιστα, πρέπει να επισημανθεί 

πως κάποιοι φάνηκαν να κατέχουν ή να προβάλουν έναν «ηγετικό» επιπλέον ρόλο μέσα 

στην κοινωνία της φυλακής. Μια τέτοια συμπεριφορά θα μπορούσε να αποδοθεί - 

ερμηνευτεί, πέρα από τα στοιχεία της προσωπικότητας κάποιων κρατουμένων, στην 

μακρόχρονη παραμονή τους στον χώρο (εξοικείωση) αλλά και στην καλή γνώση των 

κανονισμών της φυλακής. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν «άνεση» στην αλληλεπίδραση 

με την ερευνήτρια. Δεν αρνήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις, αντιθέτως μάλιστα, 

αρκετές φορές χρειάστηκε η παρέμβαση της, προκειμένου να μην χαθεί η ροή και ο 

σκοπός της συνέντευξης. 

Οι απαντήσεις των ερωτώμενων καταγράφτηκαν σε χειρόγραφες σημειώσεις, 

με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, όπως ακριβώς πρεσβεύει η σχετική βιβλιογραφία 

(Patenaude, 2004), καθώς η χρήση μαγνητοφώνου στα Σωφρονιστικά Καταστήματα 

απαγορεύεται για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των κρατουμένων. 

Γι’ αυτό ήταν εξαιρετικά σημαντικός ο τρόπος συλλογής των δεδομένων και η 

αποδελτίωσή τους. Αυτή η μέθοδος καταγραφής των δεδομένων στην 

εγκληματολογική έρευνα και ακόμα πιο συγκεκριμένα όταν το πεδίο αυτής είναι η 

φυλακή, είναι συνήθης, όπως υποστηρίζεται από τους Noaks & Wincup (2004),  γι’ 

αυτό η ερευνήτρια αποδελτίωσε άμεσα τις συνεντεύξεις (βλ. Παραρτήματα V, VI: 

δείγματα χειρόγραφων σημειώσεων). 

Στο Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης Αποφυλακισθέντων του ΚΕΘΕΑ-

Προμηθέας επιτρεπόταν η χρήση μαγνητοφώνου από τον φορέα, με την συγκατάθεση 

φυσικά του κάθε συμμετέχοντα. Το ίδιο ίσχυε και στην Πύλη Ελευθερίας. 

 

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν και αναλύθηκαν εκατόν δεκαοκτώ (118) συνεντεύξεις. 
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Σημαντικό αναφοράς πως η διαθεσιμότητα των κρατουμένων ήταν πλήρης, 

δηλαδή, όσοι είχαν αποδεχτεί να συμμετάσχουν, αφού ενημερώθηκαν από την κάθε 

Κοινωνική Υπηρεσία και τους υπευθύνους των φορέων, δεν αναίρεσαν την απόφαση 

τους. 

 

3.12 Απομαγνητοφώνηση 

 

Στη συνέχεια, μετά το πέρας όλων των συνεντεύξεων στις οποίες 

χρησιμοποιήθηκε μαγνητόφωνο, ακολούθησε η απομαγνητοφώνηση τους. Το στάδιο 

αυτό ήταν χρονοβόρο και χρειάστηκε το λιγότερο δύο (2) ώρες για την κάθε 

συνέντευξη, αν αναλογιστούμε τις πολύωρες συνεντεύξεις και τις δυσκολίες της 

απομαγνητοφώνησης όπως: χαμηλή ένταση στη φωνή σε ορισμένα σημεία, εξωτερικοί 

θόρυβοι, πολύ γρήγορη ομιλία κάποιων συμμετεχόντων και όχι καλή γνώση της 

Ελληνικής γλώσσας στην περίπτωση των αλλοδαπών. 

 

3.13 Επεξεργασία Συνεντεύξεων και Τεχνικές Ανάλυσης 

 

3.13.1 Θεματική Ανάλυση 

 

Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η Θεματική Ανάλυση (Braun & Clarke, 2006 

; Clarke, Braun & Hayfield, 2015 ; Ίσαρη & Πουρκός, 2015: 114-117 ; Willig, 2017: 

151-177) ως η πλέον κατάλληλη και ανεξάρτητη μέθοδος για την επεξεργασία ενός 

συνόλου δεδομένων (Braun & Clarke, 2012: 57). Κύριος σκοπός της, να δοθεί 

απάντηση στα κεντρικά επιστημονικά ερωτήματα της έρευνας, μέσω μιας αναλυτικής 

και συστηματικής καταγραφής των κωδικοποιήσεων (codings) και των θεμάτων 

(themes) που προκύπτουν από τις συνεντεύξεις των συμμετεχόντων (Joffe, 2011  ; 

Braun & Clarke, 2012: 57). Συνεπώς, κατά τη διαδικασία της θεματικής ανάλυσης, 

στην παρούσα έρευνα, τα ερευνητικά ερωτήματα λειτούργησαν ως «οδηγός». 

Επιπλέον, ως μέθοδος, παρέχει χρήσιμες βασικές δεξιότητες για τη διεξαγωγή 

εξειδικευμένων προσεγγίσεων ποιοτικής ανάλυσης (Clarke, Braun & Hayfield, 2015). 

Ειδικότερα, ως τεχνική ανάλυσης, ήταν η κατάλληλη για τον εντοπισμό, την 

περιγραφή, την αναφορά, αλλά και την «θεματοποίηση» επαναλαμβανόμενων 
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νοηματικών μοτίβων, που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις (Braun & Clark, 2013 ;  

Holloway & Tondres, 2003 ; Roulston, 2016). Επιπλέον, χαρακτηρίζεται από 

«θεωρητική ελευθερία» ή «ευελιξία» (Braun & Clarke, 2006, 2012), χωρίς να σημαίνει 

ότι η διεξαγωγή της ανάλυσης πραγματοποιήθηκε χωρίς επιστημολογική πλαισίωση. 

Η ερευνήτρια προσδιόρισε, η ίδια, επιστημολογικά και θεωρητικά την ανάλυση, βάσει 

των ερευνητικών ερωτημάτων που καθοδηγούσαν την παρούσα έρευνα (Willig & 

Rogers, 2017). 

Βάσει αυτών, κρίθηκε πως το κατάλληλο είδος ανάλυσης των δεδομένων για 

την παρούσα έρευνα ήταν η θεματική ανάλυση. Σύμφωνα με τους Greg Guest, 

Kathleen M. MacQueen και Emily E. Namey (2012), αυτό το είδος είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμο σε έρευνες που επιδιώκουν αναλυτικό εύρος, ασχολούνται με μεγάλα σύνολα 

δεδομένων και περιλαμβάνουν και ποσοτικές τεχνικές ανάμεσα στις ποιοτικές, όπως 

είναι στην προκειμένη περίπτωση το ερωτηματολόγιο.  

 

3.13.2 Τρόπος διεξαγωγής της θεματικής ανάλυσης 

 

Η ανάλυση των δεδομένων στην παρούσα έρευνα, πραγματοποιήθηκε με τις 

συστηματικές διαδικασίες της μεθοδολογίας της Θεματικής Ανάλυσης και 

συγκεκριμένα με τα έξι (6) βήματα που προτείνουν οι Braun και Clarke (2006). Αρχικά 

πραγματοποιήθηκε η μετεγγραφή των συνεντεύξεων (Τσιώλης 2014: 269 ; 

Μαντζούκας, 2007). Επιπλέον, η ερευνήτρια αποτύπωσε ορισμένες παραγλωσσικές 

εκδηλώσεις και συναισθηματικές αντιδράσεις, όπως γέλιο, κλάμα, καθώς και 

σημαντικές παύσεις (Τσιώλης 2014: 269-271 ; Willig 2017). Στο στάδιο αυτό της 

μετεγγραφής αποδόθηκαν με ακρίβεια τα λόγια του κάθε συνεντευξιαζόμενου χωρίς 

να γίνει διόρθωση σε λάθη, παραδρομές, διακοπές, επαναλήψεις.  

Το πρώτο στάδιο αφορούσε την εξοικείωση με τα δεδομένα, τον εντοπισμό και 

την συγκέντρωση των αποσπασμάτων που αντιστοιχούν σε κάθε ερευνητικό ερώτημα  

(Ιωσηφίδης, 2003). Αφού δημιουργήθηκε μια πρώτη εικόνα αναφορικά με τα 

δεδομένα, καταγράφηκαν οι αρχικές ιδέες της ερευνήτριας, δηλαδή μια γενική εικόνα 

των θεματικών που προκύπτουν και τυχόν επαναλήψεις στα λεχθέντα των 

συμμετεχόντων. Τα παραπάνω έγιναν σύμφωνα με οδηγίες της επιστημονικής 

βιβλιογραφίας (Τσιώλης, 2018).  



95 

 

Δεύτερο βήμα, η κωδικοποίηση  (Braun και Clarke 2012: 57 ; Willig & Rogers, 

2017: 161-162 ; Τσιώλης, 2014: 107 ; Ίσαρη και Πουρκός 2015: 115), στην οποία η 

ίδια αξιοποίησε σχετικές ιδέες ή ευρήματα παρόμοιων ερευνών, προερχόμενα από την  

βιβλιογραφική επισκόπηση. Οι κωδικοί απόδωσαν και ονομάτισαν σημαντικές 

μονάδες νοήματος για την απάντηση των ερευνητικών του ερωτημάτων (Braun και 

Clarke (2012: 61). Επίσης, σε ορισμένα αποσπάσματα αποδόθηκαν περισσότεροι 

κωδικοί, καθώς περιείχαν περισσότερες από μία μονάδες νοήματος (Willig & Rogers, 

2017).  Τέλος, σε αρκετές περιπτώσεις, ο ίδιος κωδικός αποδόθηκε σε περισσότερα 

αποσπάσματα, καθώς αναγνωρίστηκε σε αυτά το ίδιο περιεχόμενο νοήματος (Braun 

και Clarke, 2012).  

Στο τρίτο στάδιο, έγινε εστιασμός στην αναζήτησή πιθανών Θεμάτων (Themes) 

και Υπό-θεματικών (Sub-themes)  (Langdridge, 2007), ενώ στο τέταρτο στάδιο, 

επανεξετάστηκαν τα Θέματα (Themes), λαμβάνοντας υπόψη δύο βασικά κριτήρια που 

προτείνει ο Patton (1990). Την εσωτερική ομοιογένεια και εξωτερική ετερογένεια.  

Ακολούθησε το πέμπτο στάδιο, δηλαδή ο ορισμός και η ονομασία των Θεμάτων 

(Themes) και τέλος το έκτο στάδιο, που δεν είναι άλλο από την έκθεση των δεδομένων 

και την συγγραφή των ευρημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η ερευνήτρια επέλεξε 

αποσπάσματα από τα λεχθέντα των συμμετεχόντων, τα οποία ήταν άρρηκτα 

συνδεδεμένα με τις ταυτοποιημένες ερευνητικές θεματικές. 

Τέλος, να σημειωθεί πως τόσο η αποθήκευση, η κωδικοποίηση, και διαχείριση, 

όσο και η ανάλυση και η ερμηνεία των δεδομένων έγινε αποκλειστικά από την 

ερευνήτρια με τον παραδοσιακό τρόπο, χωρίς τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών 

προγραμμάτων επεξεργασίας δεδομένων της ποιοτικής έρευνας, όπως για παράδειγμα 

NVivo10, AQUAD (Flick, 2006 ; Ιωσηφίδης, 2003, 2006). 
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Σύνοψη κεφαλαίου: 

 

Στο παρόν κεφάλαιο, πραγματοποιήθηκε η εκτενής περιγραφή της 

μεθοδολογίας της έρευνας. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, ο στόχος 

και ο σκοπός, τα ερευνητικά ερωτήματα και οι ερευνητικές υποθέσεις. Επιπλέον, 

αναφέρθηκαν τα δεοντολογικά ζητήματα, οι δυσκολίες και οι περιορισμοί της έρευνας, 

καθώς επίσης και οι πτυχές των ζητημάτων αξιολόγησης και της επιλεγόμενης μεθόδου 

ανάλυσης. 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, παρουσιάζεται λεπτομερώς, η διαδικασία ανάλυσης των 

δεδομένων και τα αποτελέσματα της έρευνας. 
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Κεφάλαιο 4: Ανάλυση δεδομένων και αποτελέσματα 

 

4.0 Εισαγωγικά 

 

Πριν προχωρήσουμε στην διαδικασία της ανάλυσης των δεδομένων, κρίθηκε 

απαραίτητη η κωδικοποίηση των Σωφρονιστικών Καταστημάτων που επισκέφθηκε η 

ερευνήτρια. (Τα καταστήματα κράτησης κωδικοποιήθηκαν ανά σειρά επίσκεψης. Το 

πρώτο ονομάστηκε Κ.Κ. Ι, το δεύτερο Κ.Κ. ΙΙ κ.ο.κ.). Εκτιμήθηκε πως η παραπάνω 

κωδικοποίηση δεν εμποδίζει τον αναγνώστη να σχηματίσει γνώση για τα στοιχεία 

αυτά. Αντιθέτως, προφυλάσσει τους συμμετέχοντες και επιβεβαιώνει τον κώδικα 

δεοντολογίας που διέπει την έρευνα. 

Η κωδικοποίηση των συνεντεύξεων αποτελεί το πρώτο στάδιο της ανάλυσης 

δεδομένων, παράλληλα με την συγγραφή υπομνημάτων των συμμετεχόντων ως προς 

τις κατηγορίες που προκύπτουν. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο κώδικας 

της έρευνας. Με τον τρόπο αυτό ο αναγνώστης μπορεί να έχει πλήρη εικόνα για τον 

τρόπο ανάλυσης και των κριτηρίων που τέθηκαν κατά τη διαδικασία αυτή.  

Αρχικά, συγκεντρώνονται τα στοιχεία-χαρακτηριστικά που αφορούν τον ίδιο 

τον συμμετέχοντα. Πιο συγκεκριμένα, πριν το κύριο μέρος της συνέντευξης, 

συγκεντρώνονται τα ατομικά- προσωπικά στοιχεία που περιγράφουν το προφίλ του 

συμμετέχοντα καθώς και τα χαρακτηριστικά της κράτησης του. Τα στοιχεία ήταν 

αναγκαία ώστε να μπορέσει να «δοθεί» ταυτότητα στο δείγμα μας. Συνεχίζοντας στο 

επόμενο στάδιο, εμπεριέχονται οι κωδικοί οι οποίοι ουσιαστικά δημιουργούν και τις 

Θεματικές ενότητες. 

 

Από την Θεματική Ανάλυση (Α) των ιδίων των ατόμων (κρατούμενοι-

αποφυλακισθέντες) προέκυψαν οι εξής πέντε (5) Θεματικές (Themes): 

 

1) «Εμπειρία του εγκλεισμού» 

2) «Εμπειρίες εντός-εκτός φυλακής» 

3) «Σχέσεις με την οικογένεια» 

4) «Φορείς» 

5) «Προτάσεις, Φόβοι-Προσδοκίες» 
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Στην πρώτη θεματική ενότητα περιέχονται οι πληροφορίες που δίνει ο κάθε 

συμμετέχων ως προς την προσωπική εμπειρία που έχει από την φυλάκισή του. Δίνεται 

έμφαση στο συναισθηματικό επίπεδο και παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν τυχόν 

δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι κρατούμενοι-αποφυλακισθέντες, σχετικά με τις 

συνθήκες κράτησης αλλά και με την βία που υπάρχει στα καταστήματα κράτησης. 

Αναλογιζόμενοι τις προαναφερθείσες δυσκολίες, οι συμμετέχοντες καταλήγουν τόσο 

σε τρόπους προστασίας, όσο και σε προσπάθειες προσαρμογής στο περιβάλλον της 

φυλακής. Ακολουθώντας τη ροή των δεδομένων, δίνεται έμφαση στην άποψη των 

ατόμων για τον ρόλο της φυλακής. Τέλος, αναλύεται η άκρως σημαντική πτυχή της 

οικογένειας και των σχέσεων που, ως φαίνεται, τροποποιούνται ως απόρροια της 

φυλάκισης.  

Ομοίως στη δεύτερη θεματική ενότητα, συγκεντρώνονται στοιχεία που 

περιγράφουν την εμπειρία της πρώτης ημέρας επιστροφής στο σπίτι (είτε κατά την 

πρώτη άδεια, είτε κατά την αποφυλάκιση), από τα ίδια τα άτομα. Λαμβάνονται υπόψη 

σημαντικοί παράμετροι, όπως το στίγμα, τις συνέπειες στην σωματική και ψυχική τους 

υγεία, καθώς επίσης την προσαρμογή στη ζωή εκτός φυλακής ή την υποτροπή. Η τρίτη 

αυτή παράμετρος, εξηγείται λεπτομερώς με βάση συγκεκριμένους παράγοντες, τόσο 

προστατευτικούς, όσο και παράγοντες επικινδυνότητας.  

Στην τρίτη θεματική ενότητα εμπεριέχονται στοιχεία που αφορούν τα μέλη της 

οικογένειας από την οπτική των ίδιων των ατόμων, δηλαδή πως πιστεύουν οι 

κρατούμενοι-αποφυλακισθέντες ότι τα μέλη της οικογένειας τους ένιωσαν στο 

άκουσμα της ποινής φυλάκισης, πως πιστεύουν πως βίωσαν την απουσία τους από το 

σπίτι, υπήρχαν συγκεκριμένοι τρόποι αντιμετώπισης της κατάστασης αυτής; και αν 

προέκυψαν συγκεκριμένα προβλήματα στην οικογένεια. 

Στην τέταρτη θεματική ενότητα εμπεριέχονται πληροφορίες που δίνει ο κάθε 

συμμετέχων ως προς την εμπειρία που έχει σχετικά με την παροχή πληροφοριών που 

είχε κατά την διάρκεια της κράτησης του. Επιπλέον αναφέρονται και 

κατηγοριοποιούνται οι ανάγκες των συμμετεχόντων για στήριξη από το κράτος, τόσο 

κατά τη διάρκεια της κράτησης, όσο και στο επίπεδο αποφυλάκισης.  Τέλος, στην 

ενότητα αυτή καταχωρούνται και αφηγήσεις που αφορούν την ανάγκη στήριξης της 

οικογένειας και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ενδυνάμωση των 

οικογενειακών δεσμών. Δεν θα μπορούσε να παραληφθεί και αναφορά των 

συμμετεχόντων σε θέματα σχετικά με αντιμετώπιση της οικογένειας τους από το 

σωφρονιστικό προσωπικό. 



99 

 

Η πέμπτη και τελευταία θεματική ενότητα, περιλαμβάνει πληροφορίες που δίνει 

ο κάθε συμμετέχων ως προς την άποψη που έχει για το τι πρέπει να αλλάξει, 

σχηματίζοντας δηλαδή προτάσεις βελτίωσης του σωφρονιστικού συστήματος. 

Επιπλέον, ο κάθε ερωτώμενος αναφέρει τις προσδοκίες και τους φόβους που έχει, σε 

προσωπικό επίπεδο, για το μέλλον και τέλος του δίνεται η ευκαιρία να προσθέσει ότι 

εκείνος θεωρεί πως πρέπει να αναφερθεί. 

 

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, και για την Β. Θεματική ανάλυση των μελών 

των οικογενειών, προέκυψαν οι εξής τέσσερις (4) Θεματικές (Themes): 

 

1) «Εμπειρία του εγκλεισμού» 

2) «Εμπειρίες εντός-εκτός φυλακής» 

3) «Φορείς» 

4) «Προτάσεις, Προσδοκίες-Φόβοι» 

 

Στην πρώτη θεματική ενότητα, περιέχονται οι πληροφορίες που δίνει ο κάθε 

συμμετέχων ως προς την προσωπική εμπειρία που έχει ως αποτέλεσμα της φυλάκισης 

του οικείου του, καθώς και τα συναισθήματα που προέκυψαν. Επίσης, παρουσιάζονται 

στοιχεία που αφορούν τυχόν δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένεια σε όλα τα 

επίπεδα. Τέλος, αναλύεται, μεταξύ άλλων, η άκρως σημαντική πτυχή της 

τροποποίησης των οικογενειακών σχέσεων.  

Ακολούθως, στη δεύτερη θεματική ενότητα, συγκεντρώνονται στοιχεία που 

περιγράφουν την εμπειρία της εξόδου του οικείου τους από τη φυλακή, είτε κατά την 

πρώτη άδεια, είτε κατά την αποφυλάκιση του. Λαμβάνονται υπόψη σημαντικοί 

παράμετροι, όπως το στίγμα, τις συνέπειες στην σωματική και ψυχική υγεία του 

οικείου τους αλλά και των ιδίων. Τέλος, η θεματική αυτή ενότητα αναλύει σημαντικές 

παραμέτρους, όπως την προσαρμογή του οικείου τους, στη ζωή εκτός φυλακής ή την 

υποτροπή του. Η Τρίτη αυτή παράμετρος, αναλύεται με βάση συγκεκριμένους 

παράγοντες, τόσο προστατευτικούς, όσο και παράγοντες επικινδυνότητας. 

Στην τρίτη θεματική ενότητα εμπεριέχονται πληροφορίες που δίνει ο κάθε 

συμμετέχων ως προς την εμπειρία που έχει σχετικά με την Κοινωνική Υπηρεσία και το 

Σωφρονιστικό προσωπικό. Παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με την παροχή 

πληροφοριών που είχαν τα μέλη της οικογένειας,  κατά την διάρκεια της κράτησης του 

οικείου τους. Επιπλέον παρουσιάζεται και η άποψη των συμμετεχόντων για τη φυλακή. 
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Η τέταρτη και τελευταία θεματική ενότητα που προκύπτει από τα μέλη των 

οικογενειών, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες που δίνει ο κάθε συμμετέχων 

ως προς την άποψη που έχει για το τι πρέπει να αλλάξει, σχηματίζοντας δηλαδή 

προτάσεις στήριξης τόσο του οικείου τους, όσο και της οικογένειας στο σύνολό της, 

δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε τρόπους ενίσχυσης των δεσμών. 

 

 

4.1 Βήματα ανάλυσης δεδομένων 

 

4.1 Πίνακας με τα ερευνητικά ερωτήματα και ποιες θεματικές 

απαντούν 

 

Ερευνητικά Ερωτήματα Θεματικές και υπό-

θεματικές που αφορούν 

τα ίδια τα άτομα: 

Θεματικές και υπό-

θεματικές που 

αφορούν τα μέλη 

των οικογενειών 

   

1. Ποιες οι συνέπειες που 

επιφέρει ο εγκλεισμός 

τόσο στο ίδιο το άτομο, 

όσο και στα μέλη της 

οικογένειας του; 

Θεματική 1: «Εμπειρία 

του εγκλεισμού» 

-Υπό-θεματική 1: 

Συναίσθημα 

- Υπό-θεματική 2: 

Δυσκολίες 

Θεματική 2: «Εμπειρίες 

Εντός-εκτός φυλακής» 

- Υπό-θεματική 2: 

Συνέπειες 

Θεματική 3: «Σχέσεις με 

την οικογένεια» 

-Υπό-θεματική 3: 

Προβλήματα που 

αντιμετώπισε η 

οικογένεια. 

Θεματική 1: 

«Εμπειρία του 

εγκλεισμού» 

- Υπό-θεματική 1: 

Συναίσθημα 

- Υπό-θεματική 2: 

Προβλήματα-

Δυσκολίες 

Θεματική 2: 

«Εμπειρία Εντός-

εκτός φυλακής» 

-Υπό-θεματική 2: 

Συνέπειες 
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2. Ποιες οι συνέπειες στα 

παιδιά ενός 

φυλακισμένου ατόμου; 

Θεματική 3: «Σχέσεις με 

την οικογένεια» 

-Υπό-θεματική 3: 

Προβλήματα που 

αντιμετώπισε η 

οικογένεια. 

Θεματική 2: 

«Εμπειρία Εντός-

εκτός φυλακής» 

-Υπό-θεματική 2: 

Συνέπειες 

3. Είναι εύκολη η 

‘οικογενειακή 

επανένταξη᾽ ενός 

ατόμου μετά την 

αποφυλάκιση του; 

Θεματική 1: «Εμπειρία 

του εγκλεισμού» 

-Υπό-θεματική 4: Κύκλος 

Θεματική 2: «Εμπειρίες 

Εντός-εκτός φυλακής» 

-Υπό-θεματική 3: 

Προσαρμογή vs 

Υποτροπή 

Θεματική 3: «Σχέσεις με 

την οικογένεια» 

-Υπό-θεματική 1: Η 

φυλάκιση ως λύση 

- Υπό-θεματική 2: 

Απώλεια 

Θεματική 1: 

«Εμπειρία του 

εγκλεισμού» 

- Υπό-θεματική 3: 

Κύκλος 

Θεματική 2: 

«Εμπειρία Εντός-

εκτός φυλακής» 

-Υπό-θεματική 3: 

Προσαρμογή vs 

Υποτροπή 

4. Ποιες παρεμβάσεις η 

κρατικές αλλαγές θα 

μπορούσαν να 

αποτρέψουν τις 

επιπτώσεις της 

φυλάκισης στις 

οικογένειες; 

Θεματική 4: «Φορείς» 

-Υπό-θεματική 5: Στήριξη 

της οικογένειας 

Θεματική 5: 

«Προτάσεις, 

Προσδοκίες-Φόβοι» 

-Υπό-θεματική 1: 

Προτάσεις 

Θεματική 4: 

«Προτάσεις,  

Προσδοκίες-

Φόβοι» 

Υπό-θεματική 1: 

Προτάσεις 

5. Ποια η αντίληψη της 

κοινωνίας απέναντι στα 

μέλη της οικογένειας 

ενός κρατούμενου 

ατόμου; Αυτή η 

Θεματική 2: «Εμπειρίες 

Εντός-εκτός φυλακής» 

-Υπό-θεματική 1: Στίγμα 

Θεματική 3: «Σχέσεις με 

την οικογένεια» 

Θεματική 2: 

«Εμπειρία Εντός-

εκτός φυλακής» 

-Υπό-θεματική 1: 

Στίγμα. 
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αντίληψη, επηρεάζει 

και τις σχέσεις μεταξύ 

των μελών της 

οικογένειας; 

-Υπό-θεματική 3: 

Προβλήματα που 

αντιμετώπισε η 

οικογένεια. 

6. Πως συμβάλλει ο ρόλος 

και τα μέλη της 

οικογένειας στην 

πιθανή υποτροπή του 

ατόμου; 

Θεματική 2: «Εμπειρίες 

Εντός-εκτός φυλακής» 

-Υπό-θεματική 3: 

Προσαρμογή vs 

Υποτροπή 

Θεματική 2: 

«Εμπειρία Εντός-

εκτός φυλακής» 

-Υπό-θεματική 3: 

Προσαρμογή vs 

Υποτροπή 

7. Πως το έγκλειστο 

άτομο θα βοηθηθεί 

ώστε να διατηρήσει 

καλές σχέσεις με την 

οικογένεια του; 

Θεματική 4: «Φορείς» 

-Υπό-θεματική 5: Στήριξη 

της οικογένειας 

-Υπό-θεματική 6: 

Σωφρονιστικό 

προσωπικό. 

Θεματική 3:  

«Φορείς» 

- Υπό-θεματική 2: 

Σωφρονιστικό 

προσωπικό 

Θεματική 4: 

«Προτάσεις, Φόβοι 

- Προσδοκίες» 

-Υπό-θεματική 1: 

Προτάσεις 

   

 

 

4.2 Πίνακας με τον κώδικα της έρευνας (Οδηγός συνέντευξης για τα 

ίδια τα άτομα: Κρατούμενοι, Αποφυλακισθέντες) 

 

 

I. Προφίλ συμμετέχοντα  

Α) Ατομικά-Προσωπικά στοιχεία  
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1. Φύλο: Όλοι οι ερωτώμενοι (κρατούμενοι και 

αποφυλακισθέντες) ήταν άνδρες. 

2. Ηλικία: Κωδικοποίηση απαντήσεων για στατιστικούς 

λόγους 

3. Εθνικότητα: Κωδικοποίηση απαντήσεων για στατιστικούς 

λόγους 

4. Τόπος γέννησης: Κωδικοποίηση απαντήσεων για στατιστικούς 

λόγους 

5. Τόπος κατοικίας: Κωδικοποίηση απαντήσεων για στατιστικούς 

λόγους 

6. Οικογενειακή κατάσταση: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς την, κατά δήλωση του, οικογενειακή του 

κατάσταση (έγγαμος, άγαμος, διαζευγμένος, 

χήρος, με τέκνα ή χωρίς) 

  

Β) Εκπαίδευση και Απασχόληση  

  

1. Εκπαίδευση: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς το, κατά δήλωση του, μορφωτικό του 

επίπεδο. 

2. Απασχόληση: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς την, κατά δήλωση του, εργασιακή 

απασχόληση του πριν τον εγκλεισμό του σε Σ.Κ. 

  

Γ) Χαρακτηριστικά κράτησης   
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1. Ποινή: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς τον χρόνο κράτησης που δηλώνει ότι του 

έχει επιβληθεί. 

2. Αδίκημα: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς το, κατά δήλωση του, αδίκημα για το οποίο 

εκτίει/εξέτισε την συγκεκριμένη ποινή. (Το 

χαρακτηριστικό αυτό, ήταν στην ευχέρεια του 

συμμετέχοντα, εάν θα το δήλωνε) 

3. Εκτιθείς χρόνος: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς τον πραγματικό χρόνο που δηλώνει πως 

έχει εκτίσει, κατά την χρονική περίοδο της 

έρευνας. 

4. Υπότροπος: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς το αν είναι η πρώτη φορά που 

καταδικάζεται σε στερητική της ελευθερίας 

ποινή ή όχι. Με αυτόν τον κώδικα σημειώνεται 

επίσης και η δήλωσή του ως προς το αδίκημα για 

το οποίο καταδικάστηκε την προηγούμενη φορά 

ή τις προηγούμενες φορές, καθώς επίσης και τον 

χρόνο που εξέτισε για εκείνη/εκείνες. Αν είναι η 

πρώτη φορά που καταδικάζεται σε στερητική 

της ελευθερίας ποινή, η απάντηση 

κωδικοποιείται ως πρώτη φορά στη φυλακή.  

5. Ηλικία πρώτης φυλάκισης: Κωδικοποιείται η ηλικία του ερωτώμενου κατά 

την πρώτη φορά εγκλεισμού του σε Σ.Κ. 

  

ΙΙ. Κύριο μέρος της συνέντευξης  

  

Α) «Η εμπειρία του εγκλεισμού»  
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1. Βίωση του εγκλεισμού: Κωδικοποιείται η αυθόρμητη απάντηση του 

ερωτώμενου ως προς το πως βιώνει/βίωσε τον 

εγκλεισμό του σε Σ.Κ. (π.χ. συνθήκες κράτησης 

και πως αυτές των επηρέασαν) 

2. Δυσκολίες: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς τις τυχόν δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει/αντιμετώπιζε, κατά την κράτηση 

του στη φυλακή. 

3. Προσπάθειες προσαρμογής: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς την προσαρμογή του στο περιβάλλον της 

φυλακής. 

4. Σχέσεις με την οικογένεια: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς το εάν διατηρεί σχέσεις με τα μέλη της 

οικογένειάς του και εάν διαφοροποιήθηκε αυτή 

η σχέση, ως αποτέλεσμα της φυλάκισης.  

5. Σχέσεις με σημαντικούς άλλους: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς το εάν διατηρεί σχέσεις με άλλους 

συγγενείς, φίλους και εάν διαφοροποιήθηκε 

αυτή η σχέση, ως συνέπεια της φυλάκισης.  

6. Κοινωνικές Υπηρεσίες: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς την εμπειρία του από την Κοινωνική 

Υπηρεσία του Κ.Κ. που εκτίει στερητική της 

ελευθερίας ποινή και εάν υπάρχουν/υπήρξαν 

ανάγκες που εμπίπτουν σε αυτές. 

  

Β) «Εμπειρία Εντός-εκτός φυλακής»  
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1. Ημέρα επιστροφής: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς το πως βίωσε την πρώτη ημέρα επιστροφής 

του στο σπίτι, είτε κατά την πρώτη άδεια, είτε 

κατά την αποφυλάκιση του.  

2. Προσαρμογή στη ζωή εκτός φυλακής: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς το εάν προσαρμόστηκε εύκολα στη ζωή 

εκτός φυλακής (στην περίπτωση που ο 

συμμετέχων έχει αποφυλακιστεί) ή εάν πιστεύει 

πως θα προσαρμοστεί εύκολα στη ζωή εκτός 

φυλακής (σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι 

κρατούμενος) 

3. Στίγμα: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς το εάν έχει αισθανθεί ότι ο εγκλεισμός του 

σε Σ.Κ. έχει επηρεάσει την κοινωνική του ζωή. 

  

Γ) «Η εμπειρία της Οικογένειας»  

  

1. Συναίσθημα της οικογένειας: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς το πως πιστεύει πως ένιωσαν οι δικοί του 

άνθρωποι όταν εκείνος καταδικάστηκε σε ποινή 

στερητικής της ελευθερίας. 

2. Απουσία από το σπίτι: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς το πως πιστεύει πως βίωσαν οι οικείοι του, 

την απουσία του από το σπίτι.  

3. Αντιμετώπιση του εγκλεισμού από τους 

οικείους: 

Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς τους τρόπους και τα μέσα που 

χρησιμοποίησε/χρησιμοποιεί η οικογένεια για 

να αντιμετωπίσει τον εγκλεισμό του ιδίου.  
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4. Προβλήματα στην οικογένεια: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς τα προβλήματα που προέκυψαν στην 

οικογένειά του, εξαιτίας της φυλάκισης του 

ιδίου. 

  

Δ) «Φορείς»  

  

1. Πληροφορίες-Υπηρεσίες: Περιλαμβάνονται οι απαντήσεις του 

ερωτώμενου ως προς το εάν είχε εύκολη 

πρόσβαση σε πληροφορίες - υπηρεσίες σχετικές 

με την ζωή του στη φυλακή ή κατά την 

αποφυλάκισή του. 

2. Κρατική βοήθεια: Κωδικοποιείται η αναφορά του ερωτώμενου, σε 

οποιαδήποτε βοήθεια που θα μπορούσε το 

κράτος να του προσφέρει. 

3. Αντιμετώπιση της οικογένειας από το 

Σωφρονιστικό προσωπικό: 

Κωδικοποιείται η αυθόρμητη απάντηση του 

ερωτώμενου ως προς το ποια ήταν η 

αντιμετώπιση της οικογένειας του από το 

σωφρονιστικό προσωπικό (κατά τα 

επισκεπτήρια) 

  

Ε) «Προτάσεις-Προσδοκίες, Φόβοι»  

  

1. Απόψεις για αλλαγή: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς το τι θα πρότεινε εκείνος να αλλάξει, όσον 

αφορά το σωφρονιστικό σύστημα. 
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2. Προσδοκίες και Φόβοι: Κωδικοποιείται η αυθόρμητη απάντηση του 

ερωτώμενου ως προς το ποιες είναι οι 

προσδοκίες του αλλά και οι φόβοι του για το 

μέλλον. 

3. Ελεύθερη έκφραση: Κωδικοποιείται η αυθόρμητη απάντηση του 

ερωτώμενου στην αναφορά του σε οτιδήποτε 

εκείνος θεωρεί πως πρέπει να ειπωθεί-

καταγραφεί. 

  

 

 

 

 

4.3 Πίνακας με τον κώδικα της έρευνας (Οδηγός συνέντευξης για τα 

μέλη των οικογενειών) 

 

I. Προφίλ συμμετέχοντα  

Α) Ατομικά-Προσωπικά στοιχεία  

  

1. Φύλο: Οι ερωτώμενοι (μέλη των οικογενειών) ήταν 

άνδρες και γυναίκες. 

2. Ηλικία: Κωδικοποίηση απαντήσεων για στατιστικούς 

λόγους 

3. Εθνικότητα: Κωδικοποίηση απαντήσεων για στατιστικούς 

λόγους 

4. Τόπος γέννησης: Κωδικοποίηση απαντήσεων για στατιστικούς 

λόγους 
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5. Τόπος κατοικίας: Κωδικοποίηση απαντήσεων για στατιστικούς 

λόγους 

  

Β) Εκπαίδευση  

  

1. Εκπαίδευση: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς το, κατά δήλωση του, μορφωτικό του 

επίπεδο. 

  

Γ) Χαρακτηριστικά κράτησης   

  

1. Σχέση συγγένειας: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς την σχέση συγγένειας με το άτομο που έχει 

άμεση εμπειρία εγκλεισμού. 

2. Κατάσταση στο παρόν: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς το εάν ο οικείος του βρίσκεται στην 

φυλακή ή έχει αποφυλακιστεί, την στιγμή 

διεξαγωγής της συνέντευξης. 

3. Ηλικία: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς την ηλικία τόσο του ιδίου, όσο και του 

ατόμου με εμπειρία εγκλεισμού, όταν ο δεύτερος 

φυλακίστηκε. 

4. Ποινή: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς τον χρόνο κράτησης που έχει/είχε 

επιβληθεί στον οικείο του. 

5. Αδίκημα: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου 

ως προς το, κατά δήλωση του, αδίκημα για το 

οποίο εκτίει/εξέτισε την συγκεκριμένη ποινή ο 
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οικείος του. (Το χαρακτηριστικό αυτό, ήταν 

στην ευχέρεια του συμμετέχοντα, εάν θα το 

δήλωνε) 

6. Κατάστημα Κράτησης: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου 

ως προς το/α σωφρονιστικό/α κατάστημα/τα 

που εκτίει/εξέτισε στερητική της ελευθερίας 

ποινή ο οικείος του. 

7. Εκτιθείς χρόνος: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς τον πραγματικό χρόνο που έχει εκτίσει ο 

οικείος του μέχρι την στιγμή που διεξήχθη η 

συνέντευξη, ή συνολικά, στις περιπτώσεις των 

αποφυλακισθέντων οικείων. 

8. Υπότροπος: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς το εάν είναι η πρώτη φορά που 

καταδικάστηκε ο οικείος του σε στερητική της 

ελευθερίας ποινή ή όχι. Με αυτόν τον κώδικα 

σημειώνεται επίσης και η δήλωση του ως προς 

το αδίκημα για το οποίο καταδικάστηκε την 

προηγούμενη φορά ή τις προηγούμενες φορές, 

καθώς επίσης και τον χρόνο που εξέτισε για 

εκείνη/εκείνες. Εάν είναι η πρώτη φορά που 

καταδικάζεται σε στερητική της ελευθερίας 

ποινή, η απάντηση κωδικοποιείται ως πρώτη 

φορά στη φυλακή.  

9. Ηλικία πρώτης φυλάκισης: Κωδικοποιείται η ηλικία του οικείου του 

ερωτώμενου, κατά την πρώτη φορά εγκλεισμού 

του σε Σ.Κ. 

  

ΙΙ. Κύριο μέρος της συνέντευξης  
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Α) «Η εμπειρία του εγκλεισμού»  

1. Συναίσθημα του εγκλεισμού: Κωδικοποιείται η αυθόρμητη απάντηση του 

ερωτώμενου ως προς το πως συναίσθημα που 

προέκυψε σε αυτόν, από τον εγκλεισμό του 

οικείου του σε Σ.Κ. 

2. Δυσκολίες: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς τις τυχόν δυσκολίες που προέκυψαν, ως 

αποτέλεσμα της φυλάκισης του οικείου του. 

3. Εμπειρία της νέας πραγματικότητας: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς το πως βίωσε την νέα πραγματικότητα, 

μετά τη φυλάκιση του οικείου του. 

4. Σχέσεις με τον 

κρατούμενο/αποφυλακισθέντα: 

Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς το εάν διατηρεί σχέσεις με τον οικείο του 

και αν διαφοροποιήθηκε αυτή η σχέση ως 

αποτέλεσμα της φυλάκισης του.  

5. Σχέσεις με σημαντικούς άλλους: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς το εάν διατηρεί σχέσεις με άλλους 

συγγενείς, φίλους κλπ. και αν διαφοροποιήθηκε 

αυτή η σχέση ως συνέπεια της φυλάκισης του 

οικείου του.  

  

Β) «Εμπειρία Εντός-εκτός φυλακής»  

1. Στίγμα: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς το εάν βίωσε τον στιγματισμό, ως 

αποτέλεσμα της φυλάκισης του οικείου του. 

2. Ημέρα επιστροφής: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς το πως βίωσε την πρώτη ημέρα επιστροφής 

του οικείου του στο σπίτι, είτε κατά την πρώτη 

άδεια, είτε κατά την αποφυλάκισή του.  
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3. Επιπρόσθετες ανάγκες: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς το εάν υπήρξαν άλλες ανάγκες σε όλα τα 

επίπεδα, ως αποτέλεσμα της φυλάκισης του 

οικείου του και αν προέκυψαν, πως τις 

αντιμετώπισε. 

Γ) «Φορείς»  

  

1. Κοινωνικές Υπηρεσίες: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς την εμπειρία του από την Κοινωνική 

Υπηρεσία του Κ.Κ. που εκτίει/εξέτισε στερητική 

της ελευθερίας ποινή ο οικείος του και εάν 

υπάρχουν/υπήρξαν ανάγκες που εμπίπτουν σε 

αυτές. 

2. Πληροφορίες-Υπηρεσίες: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς το εάν είχε εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες 

και πληροφορίες, σχετικές με τη φυλάκιση του 

οικείου του. 

3.  Κρατική βοήθεια: Κωδικοποιείται η αναφορά του ερωτώμενου, σε 

οποιαδήποτε βοήθεια που θα μπορούσε το 

κράτος να του προσφέρει. 

4. Αντιμετώπιση από το Σωφρονιστικό 

προσωπικό 

Κωδικοποιείται η αυθόρμητη απάντηση του 

ερωτώμενου ως προς το ποια ήταν η 

αντιμετώπιση του από το σωφρονιστικό 

προσωπικό (κατά τα επισκεπτήρια στον οικείο 

του) 

  

Δ) «Προτάσεις, Προσδοκίες-Φόβοι»  
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1.  Απόψεις για αλλαγή στο 

σωφρονιστικό σύστημα: 

Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς το τι θα πρότεινε εκείνος να αλλάξει όσον 

αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης της οικογένειας 

των κρατουμένων από τους αρμόδιους φορείς. 

2. Προσωπικές απόψεις: Κωδικοποιείται η απάντηση του ερωτώμενου ως 

προς το τι θα επιθυμούσε να αλλάξει στην 

εμπειρία στο σύνολό της. 

3.  Προσδοκίες και Φόβοι: Κωδικοποιείται η αυθόρμητη απάντηση του 

ερωτώμενου ως προς το ποιες είναι οι 

προσδοκίες του αλλά και οι φόβοι του για το 

μέλλον. 

4.  Ελεύθερη έκφραση: Κωδικοποιείται η αυθόρμητη απάντηση του 

ερωτώμενου στην αναφορά του σε οτιδήποτε 

εκείνος θεωρεί πως πρέπει να ειπωθεί-

καταγραφεί. 

  

 

 

4.4 Πίνακας με το σύστημα σημειογραφίας που εντοπίστηκε κατά την 

διάρκεια της ανάλυσης των συνεντεύξεων 

 

Σύστημα σημειογραφίας/Παραγλωσσικές 

εκδηλώσεις 

Ερμηνεία 

(…….) Σημαντική παύση 

[γέλιο] Εκτός ομιλίας πληροφορία που αναφέρεται από 

την ερευνήτρια 

[κλάμα] Εκτός ομιλίας πληροφορία που αναφέρεται από 

την ερευνήτρια 

(Για τη σημαντικότητα του συστήματος σημειογραφίας στην θεματική ανάλυση βλ. 

Τσιώλης (2014), 269-271 ; Willig (2015), 98-100) 
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Ακολουθεί ένα παράδειγμα κωδικοποίησης μιας συνέντευξης (Σ.1, Α.Π.), όπως και το 

υπόμνημα το οποίο συντάχθηκε μετά την ανάλυση της συγκεκριμένης συνέντευξης. 

 

Τα υπομνήματα είναι άκρως βοηθητικά αλλά και χρήσιμα, καθώς παρέχουν μια 

περίληψη της κάθε συνέντευξης. Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να «ανατρέξουμε» σε 

αυτήν όποτε κριθεί αναγκαίο και να έχουμε μια πιο άμεση και συνολική εικόνα για το 

δείγμα της έρευνας, έως ότου επέλθει ο θεωρητικός κορεσμός (Mason, 2011). 

 

4.5 Πίνακας με Κωδικοποιημένη συνέντευξη (Step 3: Coding) 

 

Κείμενο/Συνέντευξη (Σ.1, Α.Π.) Κωδικοί 

Α. Προσωπικά Στοιχεία   

Φύλο: Άρρεν  Στατιστικά Στοιχεία  

Ηλικία: 34  Στατιστικά Στοιχεία  

Εθνικότητα: Ελληνική Στατιστικά Στοιχεία  

Τόπος γέννησης: ……. Στατιστικά Στοιχεία*  

Τόπος κατοικίας: …….. Στατιστικά Στοιχεία*  

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος ___       Άγαμος Χ  

Σε διάσταση ___   Διαζευγμένος ___    Χήρος ___   

Οικογενειακή 

κατάσταση /Στ. 

Στοιχεία 

Έχετε παιδιά;  Ναι __    Όχι Χ  

Αν ναι, πόσα;      ___ 

Οικογενειακή 

κατάσταση/Στ. Στοιχεία 

  

Β. Εκπαίδευση και Απασχόληση  

  

Δημοτικό ☐  

Γυμνάσιο ☐ Χ  

Και τώρα, αυτή τη στιγμή, µέσω ενός προγράμματος του 

ΚΕΘΕΑ, θα ολοκληρώσω το Λύκειο, έχω τελειώσει µόνο το 

Μορφωτικό επίπεδο 
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Γυμνάσιο και πηγαίνω σχολείο. Και µε τα μαθήματα 

φωτογραφίας που ασχολούμαι, µου αρέσει πολύ γιατί ψάχνω να 

κάνω πράγματα που µε εκφράζουν και µέσω της φωτογραφίας 

εκφράζομαι πολύ (…..) Έχει μια ωραία μαγεία.  

Λύκειο ☐  

Τεχνική/Επαγγελματική σχολή☐  

Πανεπιστήμιο☐  

Άλλο: …………………..  

Τίποτα ☐ 

 Κωδικοί 

Ποια ήταν η κύρια ή η τελευταία απασχόληση πριν τον εγκλεισμό 

σας σε Σ.Κ;  

Μισθωτός __   Πιο συγκεκριμένα __  

Αυτοαπασχολούμενος __ Πιο συγκεκριμένα __  

Άνεργος __  Άλλο Χ     Πιο συγκεκριμένα: Αθλητής -

Ποδοσφαιριστής : Ήμουν αθλητής, έπαιζα ποδόσφαιρο πάρα 

πολλά χρόνια, είχα γίνει επαγγελματίας, είχα κάνει συμβόλαιο. 

Από εκεί και πέρα έκανα μια λάθος επιλογή µε τα ναρκωτικά και 

πήγε στην άκρη όλο αυτό (…..) Και βιολογικά δεν μπορούσα και 

μετά έκανα διάφορες δουλειές.. έχω ασχοληθεί µε τα υδραυλικά, 

όχι ότι έχω κάποια τεχνική κατάρτιση, µε έναν φίλο µου που 

ήξερε. Και επειδή κάποια πράγματα το μυαλό µου τα πιάνει, 

ασχολήθηκα µε το τεχνικό κομμάτι. 

Επαγγελματική 

απασχόληση πριν τη 

φυλάκιση 

Γ. Χαρακτηριστικά κράτησης  

  

Πόσος χρόνος κράτησης σας έχει / είχε επιβληθεί;  

8,5 χρόνια συνολικά εκ των οποίων τα 5,5 ήταν συνεχόμενα και 

τα υπόλοιπα από 1,5-2 χρόνια.  Έχω εμπειρία και σε κλειστές 

αλλά και σε αγροτικές φυλακές. Συγκεκριμένα στη φυλακή 

Νιγρίτας Σερρών έκανα την έκτιση του μεγαλύτερου χρονικού 

διαστήματος (3,5 χρόνια). Σε αγροτικές ήμουν σε Κασσαβέτια, 

Ποινή 
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Τίρυνθα και Κασσάνδρα. Επειδή έχω εμπειρία και σε κλειστές 

και σε αγροτικές φυλακές, για τον λόγο αυτό δήλωσα ότι θέλω να 

συμμετέχω στην έρευνα σου. Πρώτα γιατί θέλω, µε αφορά 

έμμεσα και άμεσα μια τέτοια έρευνα και κυρίως να 

εξωτερικεύσω σε έναν άνθρωπο που ασχολείται επιστημονικά µε 

τέτοιο ζήτημα και δεύτερον γιατί µε οποιονδήποτε τρόπο θέλω 

να συμβάλλω θετικά. Κυρίως όμως θέλω να πάρεις τη γνώση εσύ 

γιατί εγώ την έχω. Μπράβο σου γιατί είναι ένα θέμα που αφορά 

ψυχές, αφορά εμπειρίες, αφορά βιώματα. Και η γνώμη η δική 

µου, αν μεταφερθούνε µε σωστά ελληνικά για να αποδίδεται το 

καταλληλότερο νόημα και χωρίς να έχει καταγγελτικό ύφος γιατί 

έχουμε να κάνουμε µε το σωφρονιστικό σύστημα, οι μπάτσοι 

κλπ.. δηλαδή όσο πιο κατασταλαγμένος ένας άνθρωπος σε σχέση 

µε όλο αυτό το ζήτημα γιατί θίγονται πολύ καίρια πράγματα, ας 

πούμε πολύ βαριά η ελευθερία, ο χρόνος.. τέλος πάντων. 

  

Κείμενο/Συνέντευξη (Σ.1, Α.Π.)  

Για ποιο αδίκημα εκτίετε / εκτίσατε την τρέχουσα ποινή;  

Κλοπές, Ληστείες, Ξυλοδαρμό, Χουλιγκανισμό και 

Πλαστογραφία. 

Αδίκημα** 

Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που έχετε διανύσει μέχρι τώρα στο 

κατάστηµα κράτησης; (σε περίπτωση που δεν έχετε αποφυλακιστεί 

ακόμη)  

Έχω αποφυλακιστεί εδώ και 10 μήνες. 

Πραγματικός Εκτιθείς 

χρόνος 

Έχετε / είχατε ομολογήσει την ενοχή σας;  

Ναι, δεν αρνήθηκα ποτέ τίποτα. 
Ομολογία- 

Παραδοχή αδικήματος 

Έχετε / είχατε προβάλλει ελαφρυντικά; Εάν ναι, έγιναν 

δεκτά; 

 

Όλα τα αδικήματα που έκανα εγώ προήλθαν από την έλξη 

μου προς τα ναρκωτικά. Δηλαδή ήταν καθαρό παράγωγο 
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οι συμπεριφορές αυτές της χρήσης ουσιών, στην οποία δεν 

μπορείς πρακτικά να έχεις τη συνειδητότητα που πρέπει, 

επομένως συνέβαλλε πάρα πολύ το ναρκωτικό και οι 

ουσίες. Για τον λόγο αυτό, για εμένα, θεωρείται 

ελαφρυντικό από µόνο του. Να τονίσω όμως και κάτι. 

Χωρίς αυτό να κατατάσσει έναν χρήστη ναρκωτικών να 

μπορεί να είναι στο απυρόβλητο και να μπορεί να κάνει τα 

πάντα. Δεν εννοώ αυτό, αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση, 

σε πάρα πολλά δικαστήρια.. επειδή το δελτίο 

εγκληματικότητας µου έχει πάνω από 50 εγγραφές,  στις 

45 ένιωσα ότι δεν δικάστηκα µε βάση την πράξη την οποία 

έκανα.. δεν αποδόθηκε η δικαιοσύνη µε βάση αυτό που 

έκανα και τα σχετικά.. και πάρα πολύ μεγάλο ρόλο έπαιζε 

το παρελθόν.. δηλαδή σε εισαγωγικά μια ‘ξεπέτα’ .. να 

διεκπεραιωθεί μια υπόθεση για να πάμε παρακάτω. Όμως 

θέλω να τονίσω πως έχω δει και το ανθρώπινο πρόσωπο 

της δικαιοσύνης, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό έχω νιώσει 

την αδικία. Γι´αυτό σου λέω, πως θέλω μέσα από τα µάτια 

µου να δεις την αντικειμενικότητα. Το δίκαιο και κάποια 

άλλα πράγματα είναι τελείως υποκειμενικά.. η αλήθεια.. 

και.. και.. και.. Όλα αυτά τα ερμηνεύει καθένας όπως 

θέλει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελαφρυντικά 

Έχετε / είχατε καταδικαστεί στο παρελθόν για το ίδιο 

ή Υπότροπος για άλλο ποινικό αδίκημα; 

 

Ναι, για το ίδιο. 

Υπότροπος 

Πόσων ετών ήσασταν όταν μπήκατε για πρώτη φορά 

σε σωφρονιστικό κατάστηµα;    

 

Μπήκα 25 χρονών. Αλλά η πρώτη φορά που άνοιξα 

λογαριασμό µε την δικαιοσύνη ήταν όταν ήμουν 9 

χρονών. Με είχαν πιάσει µε φωτοβολίδες και 

πυροτεχνήματα στο γήπεδο σε ντέρμπι και την 

Ηλικία πρώτης 

«επαφής με Σ.Κ» 
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επόμενη χρονιά κατηγορήθηκα για ξυλοδαρμό. Ήταν 

και τότε η εποχή που υπήρχε η μαγκιά κλπ.. Από τότε 

άρχισα να παρεκκλίνω. Οι παραπάνω λεπτομέρειες 

αφορούν πιο θεραπευτικό κομμάτι και είναι για άλλη 

έρευνα! 

  

Δ. Κύριο Μέρος Συνέντευξης Κωδικοί 

  

1. Πως βιώνετε/ βιώσατε την κατάσταση του 

εγκλεισμού σας 

 

Την πρώτη φορά, όταν μπήκα, όταν πέρασα τις 

πόρτες της φυλακής.. η πρώτη μου προφυλάκιση.. 

κοίτα, θα σου πω ότι και αυτό είναι υποκειμενικό στη 

δικιά μου την περίπτωση όλο αυτό που κουβαλούσα 

σε σχέση με το όνομα και τη συμπεριφορά μου δεν 

μου.. δεν μου επέτρεψε να νιώθω φόβο για το γεγονός 

ότι μπήκα μέσα στη φυλακή και τα σχετικά.. σε 

συνδυασμό με το ότι ήμουνα πάρα πολύ εξαρτημένος 

από ουσίες δεν είχα την αντίληψη και σίγουρα το 

συναίσθημα μου δεν μπόρεσε να μου δίνει μηνύματα 

για να ξέρω ακριβώς την κατάσταση που βιώνω. Από 

εκεί και πέρα παίζουν μεγάλο ρόλο οι γνωριμίες και το 

πώς το βλέπω.. εγώ υπερασπιζόμουν τότε κάποια 

πράγματα για τον εαυτό μου δηλαδή η εντύπωση που 

είχα είναι ότι Ok.. Δεν έχω να φοβηθώ κάτι.. Γιατί να 

ξέρεις πως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η προδοσία.. κάτι 

που εγώ δεν το είχα κάνει, δεν έχω καταδώσει κάποιον 

για να φοβάμαι.. κυρίως αυτό.. επομένως ήμουν 

αεράτος.. για το λόγο αυτό έκατσα λιγότερο από ένα 

μήνα, προφυλακίστηκα στη Κομοτηνή και έμπλεξα σε 

μία φασαρία εκεί επιτόπου με αλλοδαπούς και πολύ 

γρήγορα έφυγα, με έστειλαν στον Κορυδαλλό.. πήγα 

Φήμη / ταυτότητα 

κρατουμένου 

(επηρεάζει το 

συναίσθημα) 

 

 

 

Παράγοντας 

Επηρεασμού (ουσίες) 

 

Γνωριμίες μέσα στη 

φυλακή 

 

 

Κανόνες της φυλακής 

 

 

 

Σύνθεση πληθυσμού 

φυλακής 
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εκεί και άρχισα να συνειδητοποιώ το μέγεθος της 

κατάστασης.. εκεί διαφοροποιήθηκε η κατάσταση 

γιατί με το που πέρασα μέσα στην ακτίνα .. είναι μία 

από τις μεγαλύτερες σε χωρητικότητα φυλακές στην 

Ελλάδα και είναι μία φυλακή στην οποία γίνονται οι 

περισσότερες ωμότητες.. βλέπεις καθαρά ωμή βία.. η 

πρώτη εικόνα που είδα εγώ όταν μπήκα ήταν να 

δέρνουν έναν άνθρωπο και να είναι ανυπεράσπιστος.. 

δεν μπορεί κάποιος να τον βοηθήσει εκεί πέρα.. 

Αυτό δημιούργησε το μηχανισμό άμυνας σε μένα.. έχω 

πει μία άλλη φράση.. εκεί δοκιμάστηκα για να δω από 

τι μέταλλο είμαι φτιαγμένος.. για ένα παιδί 25 χρονών 

που είναι και ευάλωτο και διαταραγμένο  

συναισθηματικά από τα ναρκωτικά.. όλο αυτό είναι το 

μόνο στάνταρ που θα σου δημιουργήσει φόβο. 

Ζορίστηκα πάρα πολύ. Και τελικά έψαξα και βρήκα 

κάποια πράγματα, κάποια αξεσουάρ της φυλακής για 

να προστατέψω τον εαυτό μου.. Αιχμηρό αντικείμενο 

καθαρά για την άμυνα μου. Για προστασία.. και πάλι 

όμως δεν γινόταν να μην το κουβαλάω μαζί μου όμως 

προσευχόμουν πραγματικά μέσα μου να μη χρειαστεί 

να το χρησιμοποιήσω.. Δεν μπορούσα να καταδεχτώ 

το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να έχει μία 

μεγάλη ποινή, ισόβια, γιατί εκεί μέσα αυτό παίζει.. να 

έχει κάποιος να βγάλει πολλά χρόνια και άνθρωπο να 

σκοτώσει δεν του κοστίζει κάτι παραπάνω. Δεν θα 

έχει κάποια επιβάρυνση και κάποια επίπτωση χρονική 

επιπλέον. Αυτό όμως δεν δίνει το δικαίωμα σε αυτόν 

να με αντιμετωπίζει εμένα ως τίποτα. Και αυτό είναι 

σίγουρο ότι δημιουργεί παιχνίδια του μυαλού και έχει 

να κάνει με τον εγωισμό, με το αντριλίκι και χίλια δυο. 

Είναι ένα παιχνίδι το ισχυρού και όπως έχει πει και ο 

 

 

Μέγεθος φυλακής & 

Βία 

 

 

 

 

 

 

Τρόπος προστασίας-

άμυνας 

 

 

 

 

 

 

Συγχρωτισμός 

Συνέπειες 

«παιχνίδι ισχυρού» 

Επιβίωση 
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Ζακ Μεσρίν στο βιβλίο του «Απλά επιβιώνεις μέσα 

στη φυλακή, δεν μπορείς να ζεις». 

2. Ποιές δυσκολίες αντιμετωπίζετε/ 

αντιμετωπίσατε; 

 

Το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετώπισα ηταν 

αυτό που περιέγραψα. Όμως όταν μπαίνεις στη 

φυλακή.. επειδή είναι το μέρος το οποίο αν θες να πεις 

ποιος είσαι μιλάς με το ότι έχεις κάνει.. Ok; αυτό 

κατατάσσει την κατηγορία των ανθρώπων δηλαδή 

των παράνομων. Η παρανομία έχει τη δική της 

γλώσσα.. πάρα πολλοί άνθρωποι ειδικά η Ελλάδα έχει 

13.000 κρατούμενους.. όλοι έχουν κάνει μια 

παρανομία.. οι πραγματικά παράνομοι με τη 

φιλοσοφία του παράνομου είναι πάρα πολύ λίγοι.. δεν 

αντιπροσωπεύουν τον αριθμό 13.000..  

Όταν μπαίνεις μέσα στη φυλακή λοιπόν, είσαι 

χρήστης και όλα τα αδικηματα που έκανες ήταν για 

να εξοικονομίσεις τη δόση σου.. μπαίνεις μέσα και 

έρχεσαι αντιμέτωπος με μία πραγματικότητα. Βλέπεις 

την πραγματική κατάσταση, γιατί δεν έχεις κάποιο 

πόρο, πέρα απο το υποστηρικτικό περιβάλλον που 

έχεις ή αν έχεις κάποια καβάτζα που λέμε.. 

χρηματική.. εμένα τα λεφτά μου ήταν σε πάρα πολύ 

χαμηλά επίπεδα και πολύ γρήγορα γιατί η φυλακή έχει 

ναρκωτικά και η τιμή είναι πάρα πολύ αυξημένη, 

τελειώσανε γρήγορα… και μετά εκεί έρχεσαι αντι-

μέτωπος στο να κάνεις κάποια επιλογή. Φυσικά δεν 

μπορούνε η οικογένειά σου να σου στέλνει 200 ευρώ 

τη μέρα και σου λέω ένα light ποσό ή θα ασχοληθείς 

με παράνομη δραστηριότητα μέσα στη φυλακή.. από.. 

μέχρι.. η θα συνετιστείς με την πραγματικότητα και 

θα περάσεις δύσκολα. 

 

 

 

Φήμη/Ταυτότητα 

κρατουμένου 

 

 

 

 

 

 

Η πραγματικότητα 

 

 

 

 

 

Παράνομη 

δραστηριότητα/Επιλογή 
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Επιπλέον ερώτηση ερευνήτριας.. «Σχετικά με τυχόν 

διαφορές στις συνθήκες μεταξύ Κλειστών και 

Αγροτικών φυλακών;» 

 

Οι συνθήκες ορίζονται σε σχέση με το βιοτικό 

επίπεδο.. Λοιπόν..Πουθενά! όλες οι φυλακές κυρίως οι 

παλαιότερες αγροτικές και όλα αυτά είναι δομές πάρα 

πολλών ετών, επομένως δεν υπάρχει.. δεν παρέχονται 

οι συνθήκες για να πεις οκ έχω κάνει κάτι και το 

ξεπληρώνω με την ελευθερία μου.. όμως τι από όλα 

αυτά μπορεί να με κάνει να νιώσω άνθρωπος.. Σε 

πολλές δεν έχει καλοριφέρ στις περισσότερες δεν έχει 

ζεστό νερό για μπάνιο.. πάρα πολλά άτομα σε ένα 

θάλαμο.. Δεν υπάρχει ποιότητα.. είναι κάτω από το 

μέτριο.. Βέβαια έχει να κάνει με ότι εγώ μπορούσα να 

βρώ θετικό.. απο μία κλειστή φυλακή που έκατσα 3,5 

χρόνια, και διέκρινα ότι μέχρι και στο μάτι μου έχει 

περιοριστεί η όραση γιατί έβλεπα τοίχο και μόνο ένα 

μικρό κομμάτι ουρανού.. σε αντίθεση όταν έβλεπα ας 

πουμε τα δέντρα, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό. 

Είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το συμπεριλάβεις 

στα θετικά, απλά το αναφέρω ως μια σύγκριση. Και 

σίγουρα μια διαφορά απο τις κλειστές φυλακές με τις 

αγροτικές είναι οτι το σύστημα είναι διαφορετικό, οι 

δομές, τα πάντα τα κάνουν οι άνθρωποι. Το επίπεδο 

και όλα όσα φέρνουν μαζί τους, δηλαδή ένας 

άνθρωπος σε μια κλειστή φυλακή, εγώ προσωπικά 

έχω κάτσει 1,5 χρόνο συνεχόμενα που παραλίγο να 

ξεχάσω και τα Ελληνικά γιατί ήμουν με 28 υπήκοους 

της Αλβανίας και 30 Ρώσους. Είχα να ακούσω άν-

θρωπο να αποφυλακιστεί παραπάνω απο ένα χρόνο. 

Δηλαδή η ίδια κατάσταση, η ίδια, η ίδια, η ίδια.. 

Οπότε οι ποινές και όλα αυτά διαμορφώνουν την 

καθημερινότητα. 

 

 

 

 

Συνθήκες κράτησης 

 

 

 

 

 

 

Σύγκριση 

κλειστών/αγροτικών 

φυλακών/συνέπειες στη 

υγεία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συγχρωτισμός 
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3. Υπήρξαν προσπάθειες προσαρμογής στο 

περιβάλλον της φυλακής και αν ναι, ποιές είναι/ήταν; 

 

Ναι, η αυτοπροστασία μου.. όλα όσα είπα στην πρώτη 

ερώτηση. 

 

4. Συνεχίζεται/Συνεχίστηκε η σχέση σας με τα 

μέλη της οικογένειάς σας; Άλλαξε κάτι σε αυτή τη 

σχέση; 

 

Αυτό που παρατηρείται ως φαινόμενο σε χρήστες 

έγκλειστους και βιωματικά σου μιλάω είναι ότι και 

νομίζω μόνο στην Ελλάδα γίνεται.. να βλέπεις τη μάνα 

σου το πρώτο επισκεπτήριο, δηλαδή έχει περάσει 

κανάς μήνας κρατητήρια, ιστορίες και όλα αυτά και 

να σε βλέπει λίγο με χρωματάκι και όλα αυτά και 

πραγματικά να βλέπεις τη χαρά όχι που σε βλέπει μέσα 

στη φυλακή, αλλά που σε βλέπει καλά.. εκεί είναι το 

νόημα.. Εντάξει άμα είσαι καλά, αφού δεν πέθανες 

απο ναρκωτικά, αφού δεν κινδυνεύεις σε εισαγωγικά 

απο τη χρήση να πεθάνεις.. αλλά κινδυνεύεις απο ένα 

σωρό άλλα πράγματα.. Γι’αυτό η φυλακή δεν μπορεί 

να αποτελέσει ιδανικό μέρος ποτέ και για τίποτα.. 

Είναι λίγο κουφό και στην δική μου περίπτωση όχι 

μόνο διαταράχτηκε η σχέση.. διαταραγμένη ήταν η 

σχέση μας γιατί οι άνθρωποι είχαν φτάσει σε 

απόγνωση.. αλλά συνέχισαν να είναι υποστηρικτικοί, 

πάλι δείξανε τη διάθεση και την πρόθεση του γονέα 

και πολύ περισσότερο.. σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό 

μέχρι και εκείνη η καθημερινότητα που εγώ κατάφερα 

και διαμόρφωσα να κουράσει ή να προβληματίσει.. να 

υπάρχουν απορίες, αμφιβολίες και ενδοιασμοί για το 

τι τα κάνεις τα λεφτά. 

 

 

Ελπίδα της οικογένειας/ 

Οικογενειακοί δεσμοί 

 

 

 

Άποψη για τη φυλακή 

 

 

 

 

 

Προϋπάρχουσες 

διαταραγμένες σχέσεις/ 

Υποστήριξη 

οικογένειας 

Επιπλέον ερώτηση ερευνήτριας.. «Αντιμετώπισαν οι ίδιοι κάποιο 

πρόβλημα με τις μετακινήσεις για τις αποστάσεις και τα λοιπά;» 
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Ναι εννοείται, αλλά κυρίως εκεί μπαίνει το συναισθηματικό, η 

μητέρα ας πούμε που είναι πιο δεμένη με τα παιδιά της και όλα 

αυτά, θέλει να έρθει στο επισκεπτήριο, ο νόμος προβλέπει για έναν 

άνθρωπο, ας πούμε αν είναι από τη Θεσσαλονίκη, να πάει σε μία 

φυλακή κοντά στον νομό μέχρι 200 χιλιόμετρα.. αλλά αν 

μεταφερθείς; δεν είναι τα έξοδα λίγα. Επομένως χρειάζεται να 

μετακινηθούν οι άνθρωποι τρένα, λεωφορεία και τα σχετικά.. Ας 

πούμε, εμένα ήρθαν στην ….. πολλές φορές, νοίκιασαν ξενοδοχείο 

γιατί δεν είχαν συγγενείς και όλα αυτά.. πολύ πιο αυξημένα τα 

έξοδα και κυρίως το άγχος και όλα αυτά για μισή ώρα.. όλο αυτό 

πώς να το αποτρέψεις; όμως εκεί βλέπεις.. δηλαδή αρχίζεις να 

σκέφτεσαι.. ρε παιδί μου δεν σου κάνει αυτό που ζεις, σε 

προβληματίζει και κάνεις μία αναζήτηση.. σε μένα.. Ίσως θα 

ήθελα να στο πω και πιο μετά.. Σε μένα όλο αυτό που πέρασα στα 

8,5 χρόνια είναι αποτέλεσμα αυτό που κάνω εδώ τώρα.. που 

ευελπιστώ στο καλύτερο αποτέλεσμα της απεμπλοκής μου από 

την παραβατικότητα και από τη χρήση, με σκοπό να δω πώς 

μπορώ να είμαι καλύτερος άνθρωπος και να μην διαφέρω από 

έναν απλό πολίτη επειδή απλά είχα μάθει να μπορώ να βγάζω 

εύκολα χρήματα η με άλλους τρόπους. 

 

 

 

Επισκεπτήρια/ Έξοδα 

μετακίνησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προβληματισμός/     

Συνειδητοποίηση 

 

 

 

 

 

Αλλαγή ζωής/ 

Προμηθέας 

Επιπλέον ερώτηση ερευνήτριας.. Στο επισκεπτήριο υπήρχε επαφή 

ή ήταν πίσω απο το τζάμι; 

 

Ναι, φυσικά πίσω απο το τζάμι! Απαγορευόταν η επαφή. Η 

μητέρα μου ερχόταν για μισή ώρα, πίσω απο το τζάμι. Και έχει 

και παρακάτω.. Η επικοινωνία γίνεται με ένα τηλέφωνο. Μια 

συσκευή όπως χρησιμοποιούμε τα σταθερά. Αλλά τα περισσότερα 

είναι χαλασμένα, γιατί ο άλλος μάλωσε με την κοπελιά του και το 

 

 

Επισκεπτήρια/ 

Δυσκολίες 
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έσπασε.. η είναι απο το χρόνο, απο τον καιρό και απο την 

εγκατάλειψη που έχει το σωφρονιστικό σύστημα σε τεχνικής 

φύσεως ζητήματα. 

5. Επηρεάστηκε η σχέση σας με τους σημαντικούς άλλους 

(υπόλοιπα μέλη οικογένειας, φίλοι κλπ); Αν ναι, σε ποιά σημεία 

παρατηρήθηκε αλλαγή στην συμπεριφορά τους; 

 

Αυτό είναι το νούμερο ένα ζήτημα. Αρκεί να μπορείς να το δεις.. 

αυτό που εγώ πριν μπω φυλακή..καταρχάς μιλάμε για την 

προκατάληψη.. όταν ήμουν πιο πιτσιρικάς πριν μπώ φυλακή, ένας 

φίλος μου ήξερα οτι ήταν φυλακή.. γνωστός μου τέλος πάντων, 

ήταν και σε μεγαλύτερη ηλικία.. όταν αποφυλακίστηκε και απλά 

μόνο εγώ άκουγα διάφορα πράγματα για αυτόν απο τις παρέες και 

αυτά.. όταν τον είδα μπροστά μου κατάλαβα ότι τον βλέπω 

κάπως.. και για αυτό σου λέω σε βάζω στο βιωματικό πρώτα.. και 

ενώ ήμουν δηλαδή μέσα στα πράγματα, δεν υπήρχε λόγος. Και 

όμως τον είδα.. όχι σαν άρρωστο, δεν μπορώ να στο ορίσω για να 

το καταλάβεις, πάντως τον είδα ‘κάπως’.. Τον κατέταξα σε μία 

κατηγορία. Επομένως κατι τέτοιο έχει συμβεί και σε μένα και 

στον οποιονδήποτε.. και ο στιγματισμός, γιατί για στιγματισμό 

μιλάμε.. οταν μπείς σε μια φυλακή, εχεις πλέον κατι. Επομένως 

ναι, από φίλους από συγγενείς από κοπέλες.. όμως έχει και το 

αντίθετο. Βλέπεις και ποιός είναι δίπλα σου, ποιός ξεπερνάει κάτι 

τέτοιο και ποιός προσπαθεί. Και υπάρχουν και περιπτώσεις που 

απο εκεί που το περίμενα, δεν ήρθε.. και βίωσα την απόρριψη, την 

απογοήτευση.. και απο άλλους ανθρώπους πήρα τη χαρά, την 

ικανοποίηση, πήρα διάφορα πράγματα. Αλλά συμβαίνει.. 

Διαταράσσονται οι σχέσεις. Είναι ορόσημο. Μπήκες στη φυλακή, 

αλλάζουν ολα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Στίγμα 

 

 

 

 

Σύγκριση ανθρώπων/ 

ξεκαθάρισμα 

 

 

 

Διατάραξη σχέσεων ως 

αποτέλεσμα της 

φυλάκισης 

6. Υπάρχουν/Υπήρχαν ανάγκες που εμπίπτουν στις Κοινωνικές 

Υπηρεσίες; Ποια η εμπειρία σας από αυτές; 
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Η Κοινωνική Υπηρεσία μεσα στη φυλακή ασχολείται με διάφορα 

πράγματα. Έχει στην ευθύνη της από τον ιματισμό και από τη 

φροντίδα των απόρων, μέχρι και τις άδειες των κρατουμένων, 

πειθαρχικά παραπτώματα.. Δηλαδή εμπλέκεται σε πάρα πολλά.. 

επομένως, ως προς τη μέριμνα των ανθρώπων που δεν έχουν 

κάποιο πόρο είναι πραγματικά υποτυπώδες και σε πάρα πολλές 

φυλακές ανύπαρκτη. Και υπάρχει μία συμβολή με τον Παπά και 

με τα σχετικά.. οπότε δεν μπορείς να νιώσεις ασφάλεια. Δεν έχεις 

τίποτα από την κοινωνική υπηρεσία.. Στο κομμάτι αυτό και για 

να στο φέρω το παράδειγμα, τα Χριστούγεννα έχεις ένα ξυραφάκι 

και καμιά τηλεκάρτα των 4 ευρώ και μέχρι τότε ρίχνεις χαρτάκι, 

περιμένεις, δε σε φωνάζει  κανείς κλπ. Είναι πολλά τα άτομα 

ειδικότερα με τους αλλοδαπούς. Εντάξει μέχρι ένα σημείο είναι 

κατανοητό και δεν θα κάτσω εγώ να ασχοληθώ αν έχουν κονδύλι 

η άμα τα φάγαμε ήδη.. γιατί εγώ έχω γίνει και καχύποπτος μέσα 

στη φυλακή.. και μετά πάμε στο κομμάτι των ζητημάτων της 

άδειας, κάτι πιο εξεζητημένο. Εκεί έχουν συμβεί πολλά. Υπάρχουν 

περιπτώσεις στις οποίες η κοινωνική υπηρεσία ανοιχτά ‘ο κόσμος 

το χει τούμπανο κι εμείς κρυφό καμάρι’ τα παίρνει για να ορίσει 

μία άδεια η για το πειθαρχικό.. εντάξει, και σου λέω χωρίς να 

καταγγέλλω, σου περιγράφω μια πραγματικότητα. Όμως και σε 

κάποιες περιπτώσεις σαφέστατα αυτό που πραγματικά πρέπει να 

πρεσβεύουν και να υπηρετούν το κάνουν.. αλλά όχι στην 

πλειοψηφία.. δεν έχει σταθερότητα και νιώθεις ανασφάλεια, το 

λιγότερο. 

 

 

 

 

 

 

Άποψη για την Κ.Υ/ 

Ανασφάλεια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άποψη για την 

Κ.Υ/Ανασφάλεια 

7. Μπορείτε να περιγράψετε την πρώτη ημέρα επιστροφής σας, στο 

σπίτι; (είτε στην πρώτη άδεια, είτε όταν αποφυλακίστηκατε) 

 

Καταρχάς άδεια δεν πήρα ποτέ. Ειδικότερα στα 5,5 που είχε 

σφίξει το μυαλό μου. Γιαυτό θα σου πώ δυο πράγματα πιο μετά. 

Στην πρώτη αποφυλάκιση δεν μπόρεσα πάλι να πάρω εκείνο το 

συναίσθημα γιατί ήμουν πάρα πολύ διαταραγμένος στο ‘είναι’ 

Κοινωνικός 

αποκλεισμός 
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μου γενικότερα.. ενώ έφυγα από τον Κορυδαλλό και έφυγα με 

πάρα πολύ ωραίο τρόπο για έναν άνθρωπο, δηλαδή στη μέση της 

προφυλάκισής μου έγινε δεκτή η αίτησή μου στο Συμβούλιο του 

εξαμήνου που υπήρχε τότε και εκκρεμούσε μία μικρή ποινή και 

με έστειλαν στην Τύρινθα. Τέλος πάντων, όταν αποφυλακίστηκα 

ένιωθα μία ένταση και όταν πήγα σπίτι δεν είχα την ηρεμία αυτή 

για να το βιώσω ρεαλιστικά. Τρέχανε τα πάντα στο μυαλό μου, 

είχα πολύ θόρυβο στο μυαλό και ακόμα έχω.. σαν να μην πέρασε 

όμως τίποτα, σαν να μην είναι τίποτα από όλο αυτό το κακό που 

είδα που σου περιγράφω.. έτσι κι αλλιώς ήμουν στο ίδιο ύφος με 

τη βία και με όλα αυτά.. Εντάξει αυτό που είδα ήταν το έπακρον 

αλλά δεν.. και δεν είχα και την ωριμότητα δηλαδή με δυο λόγια, 

να αντιληφθω τι πραγματικά έχει συμβεί και πόσο σημαντικό 

είναι ενώ αποφυλακίστηκα.. Είχα και στην πλάτη 15 δικαστήρια 

απο τα οποία σίγουρα θα έβγαζα φυλακή.. προσπαθώ να σου 

περιγράψω.. πως δεν είχα καμία σχέση δεν υπήρχε σύνδεση με 

τον εαυτό μου.. το είδα όμως μετά από τα 5,5 που πραγματικά 

έφτασα σε μία κατάσταση να με έχει κουράσει, να μην θέλω να 

είμαι άλλο στη φυλακή, να μην μπορώ να διαχειριστώ άλλο αυτην 

την κατάσταση.. τώρα το πώς.. γιατί μου έκαναν και πολλά εκεί.. 

και τέλος πάντων όταν έφτασα σπίτι όταν βγήκα από τη φυλακή 

ήμουν σαν.. σαν ένας χαζούλης. Μύριζα το οξυγόνο, ένιωθα τα 

πράγματα σαν να τα βλέπω πρώτη φορά.. Σαν να ήρθα απο 

κανένα νησί ναυαγός και ήρθα ξανά στον πολιτσμό και στον 

κόσμο. Όμως εγώ αυτό που πιστεύω είναι οι άνθρωποι που 

βγάζουν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στη φυλακή, δεν 

πρέπει σε καμία περίπτωση να τους αφήνεις έτσι. Ανοίγουν την 

πόρτα και ‘γειά’. Χρειάζεται συνδρομή ψυχολόγου, στάνταρ, η 

τουλάχιστον μια προετοιμασία πριν αποφυλακιστεί. Γιατί έρχεσαι 

σε μια αντίθεση.. απο το απόλυτο μηδέν.. στον έξω κόσμο.. 

Εμπειρικά σου λέω σαν άνθρωπος που έμεινε 5,5 χρόνια μέσα σε 

μια ακτίνα.. δηλαδή σε πολύ λίγα τετραγωνικά, με τους ίδιους 

ανθρώπους.. ο ένας δολοφόνος, ο άλλος ληστής, ο άλλος που 

 

Παράγοντας 

επηρεασμού 

 

 

 

 

 

 

Συνέπειες εγκλεισμού 

 

 

 

 

 

 

 

Αλλαγή ζωής 

 

 

 

Συνέπειες εγκλεισμού 

 

 

Προετοιμασία για την 

αποφυλάκιση 

 

 

 

Συγχρωτισμός 
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βίασε κλπ.. όλοι αυτοί μέσα εκεί.. και ξαφνικά ενώ έπρεπε να έχεις 

μια στάση στην οποία πρέπει να προσέχεις να μην κάνεις λάθη 

γιατί κινδυνεύεις απο τους ίδιους ανθρώπους που πίνεις καφέ.. 

στην απόδοση της αυτοδικίας, γιατί μέσα στη φυλακή λειτουργεί 

αλλιώς το θέμα.. και ξαφνικά βγαινεις απο εκεί.. και βλέπεις 

ανθρώπους στο κτελ, είσαι στην κοινωνία. Χάος μέσα, άλλο χάος 

όμως έξω. Και πρέπει να προσαρμοστείς με ταχύτητα σε όλο αυτό 

εδώ. Νιώθεις παράτερος, σίγουρα. Και άμα δεν έχεις δουλέψει 

λίγο με τον εαυτό σου, είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Το μόνο 

σίγουρο είναι οτι θα σε οδηγήσει ξανά εκεί. Γι’αυτό το γεγονός, 

εάν εγώ θέλω να σου πω κάτι με αυτήν την απάντηση που σου 

δίνω, με αυτήν την περιγραφή είναι οτι σίγουρα πρέπει να υπάρχει 

ψυχολογική συνδρομή κἀποιου ειδικού, να προετοιμάζεται ένας 

άνθρωπος πριν περάσει και βγεί. Για μια ομαλότερη προσαρμογή 

έξω. Για αυτό το θέμα, για αυτό το πράγμα νομίζω το 

σωφρονιστικό σύστημα ορίζει την άδεια ως ομαλή επανένταξη 

και προετοιμασία. Αλλά μια άδεια χωρίς την υποστήριξη ενός 

ειδικού, δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα. 

 

Κανόνες της φυλακής/ 

συμβίωσης/ 

συμπεριφοράς 

 

 

Υποτροπή 

 

 

 

Προετοιμασία για την 

αποφυλάκιση 

8. Προσαρμοστήκατε εύκολα στη νέα ζωή εκτός φυλακής;  

Πιστεύετε πως θα προσαρμοστείτε εύκολα στη ζωή εκτός 

φυλακής; 

 

Όλγα δεν προσαρμόστηκα καθόλου εύκολα. Στην ουσία δεν 

προσαρμόστηκα ποτέ.. στο τότε γιατί αυτό που βίωσα ήταν η 

υποτροπή μου. Απο τα Τρίκαλα και τον Κορυδαλλό, τα 5,5 χρόνια 

βγήκα σε προχωρημένη χρήση ναρκωτικών, έκανα κάθε μέρα 

χρήση ναρκωτικών.. το πού και το πώς νομίζω δεν έχει νόημα 

ειπωθεί γιατί είναι ένα κοινό μυστικό. Και αν θέλεις μες στη 

φυλακή για ανθρώπους που έχουν να βγάλουν 15 χρόνια η έχουν 

βγάλει ήδη.. χωρίς ναρκωτικά δεν μπορούν.. δεν μπορεί αυτήν την 

πραγματικότητα να τη βιώσει κανείς και με αυτό τον τρόπο. 

Κάποιοι άνθρωποι βρήκαν αυτό το μέσο και κρατάνε ήρεμες τις 

φύλακες. Σε μια καταστολή. Όταν πήγα εγω σπίτι μετά απο 5,5 

χρόνια.. όλα όσα είχαν καταγράψει τα δικά μου μάτια και η 

 

 

 

Υποτροπή 

 

 

Άποψη για τη φυλακή 
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καθημερνότητα γιατί με καταπίεζε…. είναι το απόλυτα 

καταπιεστικό καθεστώς που μπορεί να υπάρξει.. Ο εγκλεισμός.. 

όταν εγώ πήγα σπίτι μου ένιωσα σαν ξένος όχι ότι προκάλεσαν η 

οικογένειά μου, η μάνα μου, οι αδερφές μου.. Είμαστε πέντε 

αδέρφια, ο πατέρας μου έχει ένα χρόνο που συγχωρέθηκε και τα 

σχετικά.. αυτά λοιπόν, η βία και η καθημερινότητα που είχα εγώ 

ήταν αλλιως.. με αγκάλιαζε η μάνα μου και ένιωθα απόμακρος.. 

και σου λέω, δεν ξέρω πώς να στο δώσω να καταλάβεις.. αυτά 

που κουβαλούσε ψυχή μου.. τώρα τι να λέμε.. βία και χίλια δυο 

ερχόντουσαν σαν εικόνες ξανά και ξανά και ειδικά όταν βρέθηκα 

σε ένα πιο ήρεμο περιβάλλον. Δεν το άντεξα, δεν μπορούσα να το 

σηκώσω όλο αυτό.. και πήγα να βρω να γεμίσω αυτό το κενό στα 

ναρκωτικά. 

Συνέπειες του 

εγκλεισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υποτροπή 

9. Αισθάνεστε / Αισθανθήκατε ότι ο εγκλεισμός σας, έχει 

επηρεάσει την κοινωνική σας ζωή; (Στίγμα) 

 

Θα σου πώ. Αυτό υπάρχει και πάντα θα υπάρχει. Έτσι το είπα και 

πιο πριν όμως ο μόνος τρόπος για να σε επηρεάσει αυτό το 

πράγμα είναι να το υπερασπίζεται και εσύ. Εγώ έχω σκεφτεί 

ορισμένα πράγματα είναι κάτι που θα το αντιμετωπίζω όπως και 

με τη θεραπεία που κάνω και με τη βούλα αν αποφοιτήσω απο το 

πρόγραμμα απεξάρτησης και όταν.. είμαι πρώην χρήστης. Ενώ 

αν δεν είχα αυτό εδώ πέρα, θα ήμουνα άτυπα, απλά θα το ήξεραν 

πέντε άνθρωποι ότι εντάξει, έπινε αλλά δεν πίνει τώρα, όμως 

τώρα θα έχω ένα χαρτί το οποίο θα το πιστοποιεί. Όπως και τα 

αποφυλακιστήρια που έχω. Αλλά επειδή λοιπόν έχω αντιληφθεί 

ότι θα το αντιμετωπίζω από υπηρεσίες, από ανθρώπους.. σε 

όλους τους τομείς. Ο μόνος τρόπος και το δουλεύω φυσικά είναι 

μέσα στη θεραπεία.. Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να με θίξει όλο 

αυτό είναι να το έχω ψηλά γιατί εάν μία πράξη με καθορίζει εμένα 

σαν άνθρωπο δεν έχω δικαίωμα και συνύπαρξη στην κοινωνία.. 

εφόσον έχω κάνει φυλακή. Όποιος διαφοροποιεί το σκεπτικό του 

από αυτό, εδώ μου δίνει το δικαίωμα να συζητήσουμε ότι κάνει 

Στίγμα και προσωπική 

εμπλοκή 

 

 

Αλλαγή ζωής/ 

Προμηθέας 

 

 

 

 

 

Στίγμα και προσωπική 

εμπλοκή 

 

 

Τρόπος αντιμετώπισης 

του στίγματος 
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ένας άνθρωπος και τελικά να διαπιστώσει στην πράξη αν εγώ 

ανήκω εκεί ή αν έχω στοχοποιηθεί επειδή έχω κάνει φυλακή. Δεν 

ξέρω αν εγώ έχω βρει αυτόν το τρόπο μέσω αυτής της σκέψης για 

να μη με ρίχνει. 

10. Πως πιστεύετε πως ένιωσαν οι δικοί σας άνθρωποι όταν 

καταδικαστήκατε σε ποινή εγκλεισμού; 

 

Εντάξει η μάνα μου.. η μάνα μου στεναχωρήθηκε και αγχώθηκε 

πάρα πολύ αλλά ξέρεις κάτι επειδή πραγματικά δεν το χω 

συζητήσει, ίσως και να ανακουφίστηκε. γιατί ο ρυθμός και η 

ένταση που είχα σαν άνθρωπος τότε.. εντάξει σαν γονιός δεν 

ξέρεις τι μπορεί να σου ξημερώσει και ίσως σε αυτήν την 

περίπτωση να ήταν το καλύτερο πράγμα ή φυλακή. Είχα 

εκτροχιαστεί, και το θράσσος μου είχε πάρει τα ύψη, που θα 

σταματήσει αυτό; Θα έλεγαν ότι ή το παιδί θα το σκοτώσουν η 

κάτι θα γίνει.. Γιατί άμα μπλέξεις με βία και με νύχτες… 

Συνέπειες στην 

οικογένεια 

Ανακούφιση 

Στεναχώρια 

Λύση η φυλακή 

 

Συνειδητοποίηση 

11. Πως πιστεύετε πως βίωσαν την απουσία σας απο το σπίτι;  

Πραγματικά δεν ξέρω τα δικά τους συναισθήματα. Δεν είμαι 

ακόμα έτοιμος για αυτό. 

Φόβος για την 

αντιμετώπιση 

συναισθημάτων 

12. Πως αντιμετώπισε η οικογένεια σας την κατάσταση του 

εγκλεισμού σας; 

 

Με ψυχραιμία. Ήταν δίπλα μου όπως μπορούσαν. Αλλά νομίζω 

πως θα προτιμούσαν να είμαι σε ένα άλλο πρόγραμμα να 

απεξαρτηθώ και κάπως να εκτίσω την ποινή μου διαφορετικά. 

Όχι μέσα σε μια φυλακή που είναι βέβαιο πως σε κάνει χειρότερο 

άνθρωπο απο ότι μπήκες. 

Στήριξη από την 

οικογένεια 

 

 

Άποψη για τη φυλακή 

13. Όταν φυλακιστήκατε, προέκυψαν προβλήματα στα μέλη της 

οικογένειάς σας; Ποια κρίνετε ως κυριότερα; Γιατί; 

 

Στον οικονομικό τομέα.. σε οικονομικό επίπεδο σε καμία 

περίπτωση γιατί μέσα απο τις δραστηριότητες που εγώ έκανα, τις 

 

Οικονομικό επίπεδο 
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παράνομες, δεν συντηρούσα την οικογένειά μου και δεν συνέβαλα 

σε καμία περίπτωση. Πιο πριν που ήμουνα Okay, νορμάλ 

άνθρωπος γιατί υπήρχε ένα διάστημα το οποίο έπαιρνα 800 ευρώ 

από την ομάδα που έπαιζα ποδόσφαιρο και επειδή ήμασταν 

πολύτεκνοι είχα κάνει αίτηση στο ….. και μου δώσανε, μου 

κάνανε μία σύμβαση οκτάμηνη από την οποία είχα κάποιες 

οικονομικές απολαβές.. τότε ήταν ο αδερφός μου φαντάρος και 

όπως έβγαλα την κάρτα της τράπεζας, έβγαζα χρήματα 1 και 16, 

τα έδωσα στη μάνα μου και δεν έβγαλα ούτε ένα ευρώ. Δηλαδή  

δεν κράτησα πραγματικά για μένα ούτε ένα ευρώ.. γιατί ξέρω, 

κατανοούσα την οικονομική μας κατάσταση.. εντάξει δεν 

είμασταν τελείως φτωχοί αλλά οι ανάγκες απο τα αδέλφια μου, 

ήταν πιο μικρά.. είναι και είναι ένας λόγος αυτός, αυτή η 

συμπεριφορά μου και κάποιες άλλες που είναι αυτό που λέμε «η 

μάνα ξέρει τι παιδί έχει..» αν ήμουν τελείως αληταράς 

συμπεριφορικά στην οικογένειά μου, ενδεχομένως θα είχα κι άλλη 

αντιμετώπιση πέρα από την μητρική αγάπη. Περισσότερο το 

εστιάζω το πρόβλημα στο κοινωνικό κομμάτι.. Η μάνα μου 

δουλεύει στην ……., έχει μία πάρα πολύ καλή,  εντάξει θέση 

κοινωνικά και η γυναίκα εκεί διαμορφώνει και την 

καθημερινότητα της, αναπτύσσει μία σχέση.. έχει προϊσταμένους 

έχει τέλος πάντων μια εικόνα.. Απο εκεί και πέρα συζητώντας 

μεταξύ τους.. ο γιος μου τι έκανε..έκανε εκέινο.. έκανε το άλλο.. ο 

δικός σου τι έκανε; και τώρα για μένα απέκρυπτε κάποια 

πράγματα αλλά και όλο αυτό μέσα της θα την επηρέαζε κιόλας. 

Ξέρεις κάτι.. ανοιχτά δεν μου έχει πεί οτι ντρέπεται για εμένα και 

το αντιλαμβάνομαι αλλά σε μία τέτοια περίπτωση σίγουρα θα 

απέκρυπτε στοιχεία. Κυρίως το ζήτημα που δημιουργήθηκε είναι 

ότι απλά πάρα πολύ καιρό έλειψα απο την καθημερινότητά τους 

και έχασα πολύ μεγάλα κομμάτια ως προς την ανάπτυξη της 

σχέσης δηλαδή έχω χάσει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα 

επαφής και αυτό μετά κατ᾽ἐπέκταση προχώρησε και σε άλλους 

τομείς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνικό επίπεδο/ 

Ντροπή/ Απόκρυψη της 

αλήθειας 

 

 

 

Χάσμα στη σχέση 
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14. Όταν φυλακιστήκατε, είχατε εύκολη πρόσβαση σε 

πληροφορίες, υπηρεσίες κλπ; 

 

Όχι. Τίποτα απολύτως. Ούτε τον φυλακίστηκα, ούτε κατα τη 

διάρκεια, ούτε μετά. Για ένα διάστημα έλεγα είναι ότι εντάξει, 

αλλά βγαίνοντας απο τη φυλακή ένας άνθρωπος πραγματικά δεν 

έχει να χτυπήσει μία πόρτα. Για παράδειγμα ο ΟΑΕΔ. Εγώ για 

παράδειγμα, σαν πρώην έγκλειστος χρειαζόμουν κάτι άμεσο. 

Υπήρχε ένα επίδομα για τους αποφυλακισμένους, έχει μια κάπως 

χρονοβόρα διαδικασία, σχετικά γρήγορη όμως με μια διαδικασία 

απο μέσα, παίρνεις μια εισηγητική έκθεση απο τον διευθυντή και 

και και.. και πάς στον ΟΑΕΔ και απλά διεκπαιρεώνεις κάποια 

άλλα έγγραφα και παίρνεις ένα ποσό 600 ευρώ σε 3 δόσεις. Αλλά 

και πάλι εχει διαδικασία και σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να 

καταφέρεις και κάτι… σε γενικές γραμμές πέραν από αυτό δεν 

υπάρχει κάτι, τίποτα απολύτως. 

 

Εμπειρία από 

Υπηρεσίες κλπ 

15. Ποιά είναι η πιο άμεση-απαραίτητη βοήθεια που σας έλειψε η 

σας λείπει απο το κράτος; 

 

Αυτό που εκλείπει στη συνθήκη του εγκλεισμού είναι το τι 

γίνεται με αυτό τον άνθρωπο που είναι έγκλειστος ειδικότερα 

αλλά και γενικότερα. Επομένως, πραγματικά δεν υπάρχει η 

έννοια του σωφρονισμού, ουσιαστικά, για το λόγο ότι άνθρωποι 

που δεν έχουνε δικαίωμα στη μόρφωση, εντάξει το θέμα της 

υγείας πάλι υποτυπώδης η κατάσταση και γενικότερα δεν 

υπάρχει κάποια.. κάποια κατεύθυνση σε κάτι διαφορετικό ας 

πούμε.. μία βιβλιοθήκη, που υπάρχουν αλλά ο τρόπος που 

υπάρχουν είναι τέτοιος που καλύτερα να μήν υπήρχαν. Όταν 

ήμουν μέσα, θεωρώ ότι η άμεση ανάγκη είναι η ζωή μέσα.. η 

περίθαλψη, τα φάρμακα.. αυτό που είπα πριν..οι  συνθήκες 

διαβίωσης, το νερό, όλα αυτά.   

Μετά, να υπάρχει μία περίοδος προσαρμογής για να μην βγεί 

ένας άνθρωπος και δεν ξέρει πού να πάει και να κάνει.  

Στήριξη του 

κρατουμένου 

 Άποψη για 

σωφρονισμό 

Συνθήκες κράτησης 

 

Στήριξη μέσω 

εκπαίδευσης 

 

Συνθήκες κράτησης 

 

 

Προετοιμασία 

αποφυλάκισης 
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Πραγματικά, γιατί κάτι διαφορετικό δεν υπάρχει. Και δεν ξέρω 

αλλά και δεν με ενδιαφέρει, αν η κατάσταση της χώρας δεν 

μπορεί να πάρει, να παρέχει μία συνδρομή σε έναν άνθρωπο που 

πέραν από αυτό που έκανε, έτσι όπως ορίζεται, το ξεπλήρωσε 

και μετά τι; για το λόγο αυτό και για πάρα πολλούς ακόμα 

μπορώ να σου πω ότι μιας και είμαστε στο θέμα του 

σωφρονισμού.. αυτό που εγώ αντιλήφθηκα είναι ότι τελικά το 

Ελληνικό Σύστημα και με τη δικαιοσύνη έτσι οπώς γίνεται και 

με τις βλακείες εκεί που καταλήγει.. με έναν τρόπο εκκολάπτουν 

την παρανομία, την παραβατικότητα και απλά σου δίνει ένα 

πρόβλημα και σου δίνει τη λύση που είναι η φυλακή και γίνεται 

μία ανακύκλωση.. το χω δει και εγώ αλλά και θα στο πούνε κι 

άλλοι.. ότι οι ίδιοι και οι ίδιοι είναι στα κρατητήρια οι ίδιοι και 

οι ίδιοι στη φυλακή.. κάπου κάποιον τον χάνεις.. μετά τον 

ξαναβλέπεις.. κύκλος δηλαδή. 

 

 

Υποτροπή/ Επανάληψη/ 

Κύκλος παρανομίας 

16. Η αντιμετώπιση της οικογένειάς σας, από το σωφρονιστικό 

προσωπικό, ποια  είναι/ήταν; 

 

Υπήρξαν περιπτώσεις και περιπτώσεις. Καταρχάς όταν έρχεται 

ένας επισκέπτης της οικογένειας έχει και κάποια αιτήματα.. 

μπορεί να θέλει η μάνα σου να σου φέρει γλυκό του κουταλιού η 

φαγητό, επειδή το φαγητό μέσα δεν τρώγεται με τίποτα, αλλά 

μπορεί να αφορά το ζήτημα ένα μπουφάν το οποίο όμως και εκεί 

πάμε στην ανάλυση των υλικών της σύνθεσης του εργοστασίου 

και του κινέζου που έφτιαξε το μπουφάν δηλαδή φτάνουμε στον 

παραλογισμό, σε πολλές των περιπτώσεων, με μοναδική σαν 

απάντηση είναι ότι μπορεί να περάσω ναρκωτικά. okay, είναι 

στάνταρ αυτό.. και ένας κρατούμενος ή ένας άνθρωπος που έχει 

θέμα ναρκωτικών, θα χρησιμοποιήσει τα πάντα.. όπως έχει γίνει. 

Από κει και πέρα όμως δημιουργούνται ζητήματα. Στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι δεν 

έχουν τον αυτοσεβασμό σαν άνθρωποι και δεν έχουν κάποια 

κατάρτιση στον τρόπο συμπεριφοράς των ανθρώπων, των 

 

Συνθήκες κράτησης 

 

 

 

Εμπειρία από 

σωφρονιστικό 

προσωπικό 

 

 

Έλειψη εκπαίδευσης 

 

 

Τρόποι συμπεριφοράς 
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επισκεπτών.. και γενικότερα. Ακόμη και των κρατουμένων.. και 

καθαρά τα δικά τους κόμπλεξ, οι προκαταλήψεις, τα στερεότυπα, 

ότι φέρει αυτός άνθρωπος, δημιουργεί καταστάσεις. Θα σου 

αναφέρω ότι η χειρότερη.. μία από τις χειρότερες όλων, η οποία 

ήταν ο θάνατος σωφρονιστικού υπαλλήλου στο …… και μετά η 

επέκταση αυτού ήταν ο θάνατος του κρατούμενου, μιλάμε για τον 

….. για το λόγο αυτό.. επειδή ήμουν μέσα και ήμουν στη φυλακή 

που κατέληξε, ξεκίνησαν για το γεγονός ότι ο υπάλληλος, ο ….. 

δεν σεβάστηκε ένα αίτημα που είχε αυτός ο άνθρωπος το οποίο 

αφορούσε τη μητέρα του που ερχόταν από την …. και του 

δημιούργησε ζητήματα που σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να 

λυθούν έτσι.. ενώ υπήρχανε πάρα πολλοί τρόποι έδωσε την 

επιλογή σε αυτόν τον άνθρωπο, σε έναν άνθρωπο αγρίμι μέσα στις 

φυλακές, χωρίς εννοείται να το δικαιολογώ, γιατί στο προφίλ που 

είχα εγώ σαν κρατούμενος, αυτός ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε 

να είναι στον κύκλο μου.. έχει κάνει κάποια λάθη στην τότε ζωή.. 

Οπότε καταλαβαίνεις μία κατάσταση ενός ανθρώπου που δεν έχει 

την κατάρτιση, που δεν είχε τη γνώση.. Αν θέλεις, σε μία 

περίπτωση που ο άλλος δεν έχει τίποτα να χάσει. Κανείς δεν 

γεννήθηκε δολοφόνος. Το κακό δεν χρειάζεται να το έχεις 

σπουδάσει για να το κάνεις, είναι μία στιγμή.. και για να το 

κλείνω, υπήρξαν πάρα πάρα πολλές φορές που παράλογα 

πράγματα δείξανε αντικοινωνική συμπεριφορά, σε όλες όμως τις 

περιπτώσεις έλλειψη σεβασμού σε ανθρώπους που έχουν το δικό 

τους πόνο, τη δικιά τους στεναχώρια και απλά έρχονται να 

επισκεφθούν τον άνθρωπο τους.. και δεν ξέρεις τι έχει περάσει για 

να έρθει.. Και η δική μου οικογένεια είχε αντιμετωπίσει 

προβλήματα συμπεριφοράς. Πολλές φορές φερόντουσαν σαν να 

είναι οι δικοί μου σκουπίδια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φήμη/Επιλογή κύκλου 

ατόμων στη φυλακή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρόποι συμπεριφοράς 

17. Κατά την γνώμη σας, τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει; τι θα 

επιθυμούσατε να αλλάξει; 
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Εκπαίδευση και Κατάρτιση των σωφρονιστικών υπαλλήλων. 

Ψυχολογική εκπαίδευση για να μην βγάζουν όλα τα απωθημένα 

τους σε άλλους ανθρώπους. Να δημιουργηθούν άλλες δομές που 

οι άνθρωποι με προβλήματα ναρκωτικών να κάνουν θεραπεία, 

ειδικά σε μικρή ηλικία, ώστε το πρόβλημα να τελειώνει εκεί. 

Ουσιαστική υποστήριξη μετά την αποφυλάκιση. Προετοιμασία 

για την αποφυλάκιση. Και πολλά άλλα..Η λίστα δεν τελειώνει. 

 

 

Προτάσεις 

18. Ποιές είναι οι προσδοκίες σας, αλλά και οι φόβοι σας για το 

μέλλον; 

 

Οι φόβοι είναι περισσότεροι απο τις προσδοκίες. Φοβάμαι μην 

ξανα βρεθώ εκεί μέσα.. Φοβάμαι πολύ. Οι προσδοκίες μου για 

τώρα είναι να τελειώσω το πρόγραμμα. 

Φόβος υποτροπής 

 

Ελπίδα Προγράμματος 

Προμηθέας 

19. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι άλλο;  

Όλα αυτά που σου είπα, και ήμουν και φειδωλός, γιατί δεν θέλω 

να διαφημίζομαι μέσα από τη φυλακή, όμως έχω να πω πάρα 

πολλά πράγματα. λοιπόν, η σύνοψη όλων αυτών των πραγμάτων 

και τα βιώματα που είχα, με κάνανε να αξιολογήσω τη θέση μου. 

επομένως έψαξα να δώ Αν μου αξίζει όλο αυτό που βίωσα και αν 

μου είναι okay Τέλος πάντων.. διαταράσσοντας την οικογένειά 

μου.. τέλος πάντων, το μέλλον μου σε κάτι που ένας απλός 

άνθρωπος κάνει.. να δουλεύει, δηλαδή αν είχα το δικαίωμα πλεόν 

να θεωρούμαι πολίτης ή περιθωριακός άνθρωπος που ακόμα και 

η υπόσταση του έπρεπε να πεταχτεί σε μια φυλακή. επομένως, Ο 

μόνος τρόπος που βρήκα μέσα την αναζήτηση στον εαυτό μου 

ήταν ότι σίγουρα έχω κάνει κάποια λάθη, σίγουρα έχω αδικήσει 

ανθρώπους.. σε οποιαδήποτε περίπτωση Αυτό που κάνω δεν είναι 

το μόνο που μπορώ να κάνω για τη ζωή μου να πάω να κλέψω η 

να πάω να πιώ ναρκωτικά Γιατί κάποια στιγμή αντιλαμβάνεσαι 

ότι σου κάνει κακό οπότε εκεί.. φτάνεις στο σταυροδρόμι και είτε 

συνεχίζεις με όποιο κόστος η προσπαθείς να κάνεις κάτι. και στο 

επίπεδο της χρήσης και της κοινωνικότητας.. εγώ δεν είχα τον 

Επαναξιολόγηση ζωής 

Συνειδητοποίηση 

Επιλογή για αλλαγή 

 

 

 

 

Αποδοχή και παραδοχή 

της κατάστασης 

 

Επαναξιολόγηση ζωής 

Συνειδητοποίηση 

Επιλογή για αλλαγή 
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εαυτό μου να πεθάνω σε καμία φυλακή έτσι για το πρεστίζ και για 

την υστεροφημία κάποιου για το λόγο αυτό έψαξα τον τρόπο και 

το βρήκα μέσα από τη θεραπεία.. και μέσα από τη λογοτεχνία.. 

και τη φωτογραφία κατ επέκταση.. όμως μέσα στη φυλακή Εγώ 

έκανα γυμναστική πάρα πολλές ώρες τη μέρα και 

διαφοροποιήθηκα με έναν τρόπο. και επειδή μπορώ να σου μιλάω 

100 ώρες θα σου πω ότι αυτό που κατάλαβα μέσα από όλη αυτή 

την πορεία είναι οτι ο μόνος τρόπος για να πολεμήσεις ένα 

σύστημα είναι να μείνεις έξω από αυτό.. όσο είσαι μέσα το 

διατηρείς χωρίς να το ξέρεις και εφόσον έχουν και το καρπούζι 

και το μαχαίρι έτσι το πω λίγο βλάχικα.. Εντάξει εσένα θα σου 

κόβουν τις άδειες και εσύ απλά θα είσαι επαναστάτης χωρίς αιτία 

και θα σπάς μία φυλακή η θα χτυπάς κόσμο η θα σε χτυπάνε και 

απλά θα λες ότι εγώ είμαι κατά της αστυνομίας.. και οι άνθρωποι 

αυτοί κάνουν μία δουλειά και όπως και να έχει, εσύ το έχεις φέρει 

και εσύ το προκάλεσες. 

Σας Ευχαριστώ πολύ.  

*/** (Στατιστικά στοιχεία που θα γίνει η απόκρυψή τους, για λόγους 

ασφαλείας των συμμετεχόντων) 

 

 

 

Υπόμνημα για τον Σ’.1 

 

Το προφίλ του συμμετέχοντα: 

 

Ο Σ’.1. έχει αποφυλακιστεί εδώ και 10 μήνες και κατά την διάρκεια διεξαγωγής της 

έρευνας, παρακολουθούσε το πρόγραμμα του Κεθεά Προμηθέας και ολοκλήρωνε την 

εκπαίδευση του (Λύκειο). Η συνολική διάρκεια της κράτησης του, ήταν 8,5 χρόνια και 

ήταν υπότροπος κρατούμενος. Αναφέρει πως όλα τα αδικήματα που διέπραξε 

προήλθαν από την έξη του προς τα ναρκωτικά. 

 

Αναδυόμενα στοιχεία από το κύριο μέρος της συνέντευξης: 
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Ο Σ’.1. αναφέρει πως εξαιτίας της φήμης του, δεν του επιτρεπόταν να νιώσει φόβο, 

καθώς επίσης, λόγω της εξάρτησης του από ουσίες, δεν είχε την αντίληψη και το 

συναίσθημα που απαιτούσε η κατάσταση. Τονίζει τόσο τη σημαντικότητα των 

«γνωριμιών» που έχει ένας κρατούμενος, όσο και τους κανόνες της φυλακής, σε 

επίπεδο διαβίωσης εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων. Κάνει αναφορά στην 

σύνθεση του πληθυσμού των φυλακών, στην βία, καθώς και στους τρόπους 

προστασίας/άμυνας του κατά την διάρκεια της κράτησης του. Αναφέρει πως λόγω 

οικονομικών δυσκολιών, είναι πολύ εύκολο κάποιος να επιλέξει να ακολουθήσει τον 

δρόμο της παρανομίας εντός φυλακής. 

Επιπλέον, κάνει λόγο για τις συνέπειες του εγκλεισμού στην υγεία και στο συναίσθημα, 

για τις προϋπάρχουσες διαταραγμένες σχέσεις του με την οικογένεια του αλλά και για 

την προσπάθεια κάποιων μελών να διατηρήσουν σχέσεις μαζί του, παρόλες τις 

δυσκολίες (έξοδα μετακίνησης για επισκεπτήρια). Η άποψη του για την φυλακή, για 

τις Κοινωνικές Υπηρεσίες είναι ξεκάθαρη, όπως και για το στίγμα των ανθρώπων που 

έχουν εκτίσει ποινή στερητική της ελευθερίας. Έχει βιώσει κοινωνικό αποκλεισμό, 

πιστεύει στην σημαντικότητα της προετοιμασίας για την αποφυλάκιση και αναφέρει 

θέματα που αφορούν την υποτροπή αλλά και τη στήριξη ενός κρατούμενου. Ωστόσο, 

δίνει έμφαση στα προβλήματα που αντιμετώπισε η οικογένεια του, ως αποτέλεσμα της 

φυλάκισης του και στην επιλογή της αλλαγής της ζωής του. Τέλος, είναι ξεκάθαρη η 

συμβολή του προγράμματος Κεθεά Προμηθέας. 

 

Σημειώσεις της ερευνήτριας: Ο συμμετέχοντας ήταν πολύ ευγενικός, υπήρχε 

βλεμματική επαφή, μιλούσε αργά και με πολύ προσεγμένο λεξιλόγιο.  
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4.2 (Α) Έκθεση των ευρημάτων για τους κρατούμενους και τους 

αποφυλακισθέντες 

 

 

4.2.1 Εισαγωγικά  

 

 Στην παρούσα έρευνα, η εξαγωγή των Θεματικών βασίστηκε στην 

κωδικοποίηση, η οποία είχε προηγηθεί σε προηγούμενο στάδιο της Θεματικής 

Ανάλυσης, στο υλικό των δεδομένων της επιστημονικής έρευνας (συνεντεύξεις). 

Ανιχνεύτηκαν κωδικοί οι οποίοι αποτελούν τα συστατικά στοιχεία με τα οποία 

δομήθηκε η κάθε Θεματική. Από την ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων 

στους κρατούμενους και αποφυλακισθέντες, αναδείχθηκαν πέντε Θεματικές: 

«Εμπειρία του εγκλεισμού», «Εμπειρίες εντός-εκτός φυλακής», «Σχέσεις με την 

οικογένεια», «Φορείς» και «Προτάσεις, Προσδοκίες, Φόβοι», τα οποία 

συμπεριλαμβάνουν και επιμέρους υπό-θεματικές (sub-themes). 

Στη συνέχεια πραγματοποιείται η ανάπτυξη των ανωτέρω πέντε (5) Θεματικών. 

Σε κάθε περιγραφή παρατίθενται και αποσπάσματα από τα λεχθέντα των 

συμμετεχόντων, τα οποία στοχεύουν στην υποστήριξη, στην επεξήγηση, στη 

διευκρίνιση και στην τεκμηρίωση όλων όσων παρουσιάζονται. Στα αποσπάσματα από 

τις συνεντεύξεις (χειρόγραφες και απομαγνητοφωνημένες) που ακολουθούν, 

αναφέρεται ο κωδικός αριθμός του συμμετέχοντα, η ποινή κάθειρξης, αν είναι 

υπότροπος και ο κωδικός του Καταστήματος Κράτησης., π.χ. Σ20, ισόβια, υπότροπος, 

Κ.Κ. IV.  

Επιπλέον, πριν την ανάλυση της κάθε Θεματικής και των Υπό-θεματικών, παρατίθεται 

αντίστοιχο Διάγραμμα, καθώς επίσης, μετά το πέρας αυτής, μικρή περίληψη των 

συμπερασμάτων που προκύπτουν. 

 

Πριν παρατεθούν τα ποιοτικά ευρήματα της έρευνας, θεωρείται σημαντικό να 

παρουσιαστούν ορισμένα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τους συμμετέχοντες 

κρατούμενους και αποφυλακισθέντες, σε πίνακες: 
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4.2.2 Στατιστικά των συμμετεχόντων κρατουμένων στα 

Σωφρονιστικά Καταστήματα: 

 

4.6 Ηλικία των κρατουμένων συμμετεχόντων. 

 

 

 

 

 

4.7 Εθνικότητα των κρατουμένων συμμετεχόντων. 
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4.8 Οικογενειακή κατάσταση των κρατουμένων συμμετεχόντων. 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 Εκπαιδευτικό επίπεδο των κρατουμένων συμμετεχόντων. 
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4.10 Κύρια η τελευταία επαγγελματική απασχόληση των κρατουμένων 

συμμετεχόντων, πριν τη φυλάκιση. 

 

 

 

 

 

 

4.11 Επιβληθείσες ποινές των κρατουμένων συμμετεχόντων. 
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4.12 Διαπραχθέντα αδικήματα των κρατουμένων συμμετεχόντων. 

 

 

(Να σημειωθεί ότι δέκα συμμετέχοντες ήταν στην φυλακή για περισσότερα από ένα 

αδικήματα) 

 

4.13 Ηλικία πρώτης φυλάκισης των κρατουμένων συμμετεχόντων. 
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4.14 Υποτροπή κρατουμένων συμμετεχόντων. 

 

 

(Να σημειωθεί πως όλοι οι υπότροποι κρατούμενοι, είχαν καταδικαστεί στο παρελθόν 

για το ίδιο αδίκημα) 

 

 

4.15 Χρόνος κράτησης των κρατουμένων συμμετεχόντων, μέχρι την διεξαγωγή 

της έρευνας. 

 

 

 



143 

 

4.2.3 Στατιστικά των συμμετεχόντων αποφυλακισθέντων (Κεθεά 

Προμηθέας). 

 

4.16 Εθνικότητα των αποφυλακισθέντων συμμετεχόντων Κεθεά Προμηθέας. 

 

 

(Οι συμμετέχοντες ήταν όλοι άνδρες) 

 

4.17 Οικογενειακή κατάσταση των αποφυλακισθέντων συμμετεχόντων Κεθεά 

Προμηθέας. 

 

 

(Μόνο ο ένας ήταν γονέας) 
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4.18 Ηλικία των αποφυλακισθέντων συμμετεχόντων Κεθεά Προμηθέας. 

 

 

 

 

 

4.19 Εκπαιδευτικό επίπεδο των αποφυλακισθέντων συμμετεχόντων Κεθεά 

Προμηθέας. 
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4.20 Κύρια η τελευταία επαγγελματική απασχόληση των αποφυλακισθέντων 

συμμετεχόντων Κεθεά Προμηθέας. 

 

 

 

 

 

4.21 Υποτροπή των αποφυλακισθέντων συμμετεχόντων Κεθεά Προμηθέας. 

 

 

(Να σημειωθεί πως όλοι οι υπότροποι κρατούμενοι, είχαν καταδικαστεί στο παρελθόν 

για το ίδιο αδίκημα) 
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4.22 Ηλικία πρώτης φυλάκισης των αποφυλακισθέντων συμμετεχόντων Κεθεά 

Προμηθέας. 

 

 

 

 

 

4.23 Διαπραχθέντα αδικήματα των αποφυλακισθέντων συμμετεχόντων Κεθεά 

Προμηθέας. 
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4.24 Πραγματικός χρόνος έκτισης ποινής και αποφυλάκισης των συμμετεχόντων 

του Κεθεά Προμηθέας. 

  

Αποφυλακισθέντες 

Κεθεά Προμηθέας 

Συνολικός χρόνος 

φυλάκισης 

Χρονική διάρκεια αποφυλάκισης 

   

Συμμετέχον 1 8,5 έτη 10 μήνες 

Συμμετέχον 2 5 έτη + 16 μήνες 18 μήνες 

Συμμετέχον 3 11 έτη + 8 μήνες 1 έτος 

Συμμετέχον 4 6 έτη 11 μήνες 

Συμμετέχον 5 7 έτη 2 έτη 

Συμμετέχον 6 17 έτη 18 μήνες 

Συμμετέχον 7 2 έτη 18 μήνες 
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4.3 ΘΕΜΑΤΙΚΗ 1: «ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ» 

 

Η πρώτη Θεματική αποτελείται από τέσσερις (4) Υπό-θεματικές.  

 

 

4.1 Διάγραμμα πρώτης θεματικής 

 

 

 

 

 

 

Ειδικότερα, η Θεματική αναφέρεται στο πως οι κρατούμενοι και οι 

αποφυλακισθέντες περιγράφουν την εμπειρία της φυλάκισής τους, λαμβάνοντας 

υπόψη: τα συναισθήματα που τους δημιουργήθηκαν κατά την είσοδο τους στο 

κατάστημα κράτησης, τις δυσκολίες που προέκυψαν κατά την παραμονή τους σε αυτό, 

«Εμπειρία του 
εγκλεισμού»

Συναίσθημα

Ψυχοδραστικές 
ουσίες

Φήμη-Γνωριμίες

Δυσκολίες

Βία

Συνθήκες 
Κράτησης

Τρόποι 
προστασίας & 
προσαρμογής

Άποψη για τη 
φυλακή

Κοινωνικές 
Υπηρεσίες

Σωφρονισμός vs 
Παράνομη 

δραστηριότητα

Κύκλος

Οικογένεια

Σημαντικοί άλλοι
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την άποψη που σχημάτισαν για τις φυλακές καθώς επίσης, με ποιόν τρόπο επηρεάστηκε 

η σχέση τους με τα μέλη της οικογένειάς τους και με τους σημαντικούς άλλους.  

 

Αναλυτικότερα, ακολουθούν επεξηγήσεις για κάθε υπό-θεματική (sub-theme) και 

ενδεικτικές περιγραφές των ιδίων των συμμετεχόντων. 

 

 

4.3.1 Υπό-θεματική 1: Συναίσθημα 

 

Ο εγκλεισμός σε σωφρονιστικό κατάστημα, όπως είναι ήδη γνωστό, αποτελεί 

ένα επώδυνο μέτρο που επηρεάζει άμεσα τις ζωές των κρατουμένων καθώς τους 

αφαιρεί αυτομάτως το δικαίωμα της επιλογής, σχεδόν σε όλα τα ζητήματα που 

προκύπτουν, και το αντικαθιστά με τον περιορισμό σε ένα πρωτόγνωρο και ιδιαίτερο 

περιβάλλον. Η μέχρι τώρα ζωή του ατόμου αλλάζει ριζικά, καθώς και τα συναισθήματα 

που τον συνοδεύουν. Στους περισσότερους συμμετέχοντες στην έρευνα, 

παρατηρήθηκε ένα σταθερό πρότυπο επανάληψης (pattern) της λέξης ᾽σοκ᾽, όταν 

αναφερόντουσαν στο συναίσθημα που συνόδευε τον εγκλεισμό τους.  

 

 «Σοκ, χάος, είναι απώλεια ελευθερίας και ζωής» (Σ10, υπόδικος, υπότροπος, K.K. IV) 

 

 «Είναι ένα σοκ» (Σ12, υπόδικος, υπότροπος, Κ.Κ. IV) 

 

«Απότομο σοκ» (Σ5, ισόβια, K.K. IV) 

 

«Σοκ» (Σ1, ισόβια, υπότροπος ; Σ2, δις ισόβια ; Σ3, υπόδικος, υπότροπος ; Σ9, Π.Π.Κ. 

; Σ17, ισόβια ; Σ19, ισόβια ; Σ25, δις ισόβια, υπότροπος K.K.III ; Σ5, Π.Π.Κ, K.K.II) 

 

«Σοκ, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει και δεν το έχω συνηθίσει» (Σ25,  δις ισόβια, 

υπότροπος, K.K.III) 

 

Ωστόσο, κάποιοι υπόδικοι που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία εγκλεισμού, 

παρουσίασαν μια μη συνειδητοποίηση της κατάστασης που βιώνουν. Συγκεκριμένα, ο 

Σ.1. υπόδικος στο Κ.Κ ΙV. αναφέρει: 
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«Δεν το κατάλαβα στην αρχή, η αλήθεια είναι πως ακόμα δεν το έχω καταλάβει, είναι 

πρωτόγνωρο για μένα». 

 

Ενώ αρκετοί άλλοι υπόδικοι παρουσίασαν μια άρνηση στην αποδοχή της κατάστασης 

που βιώνουν.  

 

«Είμαι σε άρνηση, όχι σε εμένα, δεν μπορεί να έχει συμβεί σε εμένα, έχω πολύ θυμό μέσα 

μου» (Σ7, υπόδικος, Κ.Κ.ΙV) 

 

Στους υπόδικους και ταυτόχρονα υπότροπους παρατηρείται ως κυρίαρχο συναίσθημα 

ο φόβος και το άγχος, αν και έχουν παρελθοντική εμπειρία εγκλεισμού σε κατάστημα 

κράτησης. Ο Σ6. στο Κ.Κ.III. αναφέρει: 

 

«Έχω άγχος και φόβο. Τα έχω ξανά περάσει αυτά, αλλά αυτή η αίσθηση δεν αλλάζει» 

 

Επίσης ο Σ22, στο Κ.Κ.III. υποστηρίζει:  

 

«Βιώνω την κατάσταση με φόβο και καθημερινό άγχος. Πιέζομαι πάρα πολύ, είναι άθλια 

όλα αυτά που ζώ, για άλλη μια φορά» 

 

Τα συναισθήματα αυτά παρατηρήθηκε πως δεν αλλάζουν, ακόμα και αν ο κρατούμενος 

έχει καταδικαστεί πλέον σε στερητική της ελευθερίας ποινή και ο χρόνος που έχει 

διανύσει στο κατάστημα κράτησης είναι άνω των 18 μηνών. Ο Σ1, εκτίει ποινή κάτω 

των 5 ετών, στο Κ.Κ.II και αναφέρει: 

 

«Σοκ, φόβος, πρώτη ημέρα είδα μαχαιρώματα. Σιγά-σιγά όσο περνάνε οι μέρες, 

συνηθίζεις αυτά που βλέπεις αλλά το συναίσθημα παραμένει» 

 

Οι κρατούμενοι με ποινές πρόσκαιρης κάθειρξης (5-15) χρόνια επισημαίνουν: 

 

«Φόβος, δεν μπορείς να φανταστείς πως είναι να φοβάσαι συνεχώς και τα πάντα. Δεν 

υπάρχει εμπιστοσύνη εδώ μέσα, φοβάσαι να μιλήσεις, να εκφραστείς μέσα στον θάλαμο» 

(Σ3, Π.Π.Κ, K.K.II) 
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«Το σημαντικό είναι πως όταν φυλακίζεσαι χάνεις την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια 

σου. Το λιγότερο που χάνεις είναι η ελευθερία σου. Πάντα υπάρχει ο φόβος, όλα αυτά 

που ακούς στην τηλεόραση για τις φυλακές, είναι αλήθεια και πολύ χειρότερα» (Σ13, 

Π.Π.Κ, K.K.II) 

 

«Δύο λέξεις χαρακτηρίζουν αυτό που αισθάνομαι και τώρα και στην αρχή περισσότερο… 

Φόβος και τρόμος» (Σ7, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K. I) 

 

«Η ψυχολογία μου ήταν στο 0. Ένιωθα απελπισία, απογοήτευση, φόβο και τρόμο για τους 

κινδύνους που υπάρχουν στην φυλακή. Είχα φοβηθεί τόσο πολύ στην αρχή που ζήτησα 

από τον ψυχίατρο να μου δώσει χάπια για να κοιμάμαι» (Σ17, Π.Π.Κ, K.K.I) 

 

Στην ίδια κατηγορία ποινών, εντάσσεται και η περίπτωση ενός κρατούμενου ο οποίος 

δηλώνει: 

 

«Είμαι παγωμένος, δεν έχω συναίσθημα για ότι βιώνω. Είμαι και 72 ετών, δεν 

ασχολούμαι με τίποτα εδώ μέσα, κάθομαι μόνος μου. Τον εαυτό μου φοβάμαι» (Σ12, 

Π.Π.Κ, K.K.II) 

 

Επιπλέον, οι καθ´υποτροπή κρατούμενοι με ισόβια κάθειρξη περιγράφουν: 

 

«Ήμουν προετοιμασμένος, το είχα ξαναπεράσει και ήξερα πως είναι.. παρόλα αυτά 

ακόμα υπάρχει ο φόβος» (Σ20, ισόβια, υπότροπος, K.K. III) 

 

«Οδυνηρή κατάσταση.. Φόβος και τρόμος… μα πιο πολύ με πείραζε ο νοητικός-

πνευματικός εγκλεισμός μου, όχι ο σωματικός» (Σ6, ισόβια, υπότροπος, K.K.I) 

 

«Βαρύ φορτίο όλο αυτό. Γεμάτο φόβο και άγχος. Χάνεται το ανθρώπινο στοιχείο με τον 

εγκλεισμό» (Σ12, ισόβια, υπότροπος,  K.K.I) 

 

Τέλος, οι Αποφυλακισθέντες μιλώντας για το συναίσθημα που τους δημιουργήθηκε 

κατά τον εγκλεισμό τους, υποστηρίζουν: 
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«Εντάξει, η αλήθεια είναι… είναι ένα σοκ. Είναι σαν να πηγαίνεις από έναν κόσμο, σε 

έναν άλλον κόσμο. Και το να διαχειριστείς αυτό το σοκ, είναι πολύ δύσκολο ας πούμε» 

(Σ6, Π. Α. 1,5χρ, ποινή 17 έτη) 

 

«Έπαθα σοκ. Δεν είχα συνειδητοποιήσει την κατάσταση. Άργησα πολύ να καταλάβω τι 

έχει γίνει.» (Σ3, Π. Α. 1χρ, ποινή 11χρ & 8 μ) 

 

«Αφού πέρασα το πρώτο σοκ της φυλακής, άρχισα να σκέφτομαι: γιατί σε εμένα ; γιατί 

μου συμβαίνει αυτό ; γιατί τα έκανα όλα αυτά ; Στην αρχή, είχα μεγάλη άρνηση. Για την 

κατάσταση που βίωνα, για εμένα τον ίδιο, για τα πάντα. Δεν είχα ίσως καταλάβει το 

μέγεθος του προβλήματος. Δεν είχα συνειδητοποιήσει τι ακριβώς γίνεται. Όταν άρχισα 

να καταλαβαίνω ένιωθα ένα απίστευτο βάρος. Έναν κόμπο στο λαιμό. Πνιγόμουν» (Σ2. 

Π.Α. 18 μήνες, ποινή 6,5 έτη, υπότροπος) 

 

Ακολουθώντας μια πιο αναλυτική προσέγγιση, για την υπό-θεματική (sub-

theme) «Συναίσθημα» θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε δύο βασικούς άξονες που 

προέκυψαν από την ανάλυση, οι οποίοι περιγράφουν τον τρόπο αναγνώρισης και μη 

βίωσης του συναισθήματος του φόβου.  

 

Πρώτον, οι ψυχοδραστικές ουσίες φαίνεται πως παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην 

αναγνώριση και τη διεργασία των συναισθημάτων των κρατουμένων.  

 

«Τις πρώτες φορές δεν το είχα συνειδητοποιήσει γιατί ήμουν μέσα στις ουσίες. Τώρα που 

είμαι καθαρός, είναι χειρότερα, αισθάνομαι όλα όσα συμβαίνουν εδώ μέσα» (Σ4, 

υπόδικος, υπότροπος, Κ.Κ.ΙΙ) 

 

«…..δεν είχα συναίσθημα, έκανα χρήση» (Σ7, Π.Π.Κ, υπότροπος, Κ.Κ.Ι) 

 

«Δεν έδινα σημασία για το που βρισκόμουν. Χρήση έκανα και έξω, χρήση και μέσα. Δεν 

είχα συναίσθημα. Ουσιαστικά, δεν άλλαξε κάτι γι’ αυτό και δεν με ενδιέφερε» (Σ13, 

Π.Π.Κ, υπότροπος,  Κ.Κ.Ι) 

 

«Ήμουν μέσα στις ουσίες και δεν κατάλαβα και πολλά…» (Σ20, Π.Π.Κ, υπότροπος, 

Κ.Κ.Ι) 
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«….Ήμουν πάρα πολύ εξαρτημένος από ουσίες.. δεν είχα την αντίληψη και σίγουρα το 

συναίσθημα μου δεν μπόρεσε να μου δίνει μηνύματα για να ξέρω ακριβώς την κατάσταση 

που βιώνω» (Σ1, Π. Α..10 μήνες, ποινή 8,5 έτη, υπότροπος) 

 

«…Ειδικά την πρώτη φορά που ήμουν και πολύ μέσα στη χρήση, δεν το κατάλαβα και 

πολύ, δεν το πήρα ζεστά, σοβαρά.. οπότε πέρασε ο χρόνος και ήταν σαν να μην το έκανα. 

Όταν είσαι μέσα στη χρήση δεν σκέφτεσαι και πολλά πράγματα, απλά περνάει ο καιρός.» 

(Σ4, Π. Α. 11 μήνες, ποινή 6 έτη, υπότροπος) 

 

Δεύτερον, εξίσου σημαντικός άξονας, είναι η φήμη, η ‘ταυτότητα’ και οι 

γνωριμίες που έχει ή θέλει να αποκτήσει ένας κρατούμενος, βάση των οποίων 

περιγράφεται  η μη έκφραση και η μη βίωση του συναισθήματος του φόβου. 

 

«Πολύ δύσκολα, άλλη ζωή μέχρι να κάνεις γνωριμίες. Στην αρχή φοβάσαι, μετά είσαι 

αεράτος» (Σ4. υπόδικος, Κ.Κ.ΙΙΙ) 

 

«Είχα προστασία, ανθρώπους δικούς μου. Δεν φοβήθηκα. Ίσα ίσα πάντα υπήρχε ο 

σεβασμός προς το πρόσωπό μου» (Σ9. Π.Π.Κ, Κ.Κ.ΙΙ) 

 

«…Στη φυλακή, παίζει ρόλο και γιατί είσαι μέσα, αυτή είναι η ταυτότητα σου από την 

οποία θα εξαρτηθεί αν έχεις λόγο να φοβάσαι» (Σ12. Π.Π.Κ,  Κ.Κ.ΙΙ) 

 

«Με ψυχραιμία, δεν σε παίρνει εδώ μέσα να δείξεις ότι φοβάσαι γιατί σε φάγανε. Πρέπει 

να φτιάξεις καλή φήμη» (Σ14, Π.Π.Κ,  Κ.Κ.ΙΙ) 

 

«Την πρώτη φορά είχα ανάμεικτα συναισθήματα. Φόβου και ενθουσιασμού. Ένιωθα 

περίεργα αλλά είχα γνωστούς μέσα και ήταν θέμα χρόνου να προσαρμοστώ. Την επόμενη 

φορά, ήταν σαν να έμπαινα σπίτι μου. Είχα γνωριμίες και δεν φοβόμουν κανέναν και 

τίποτα» (Σ2. Π.Π.Κ, υπότροπος, Κ.Κ.Ι) 

 

«Πολύ δύσκολα αλλά ευτυχώς είχα μέσα φίλους. Δεν χρειάστηκε να κάνω κάτι να βάλω 

τη δική μου σφραγίδα» (Σ8. Π.Π.Κ, υπότροπος, Κ.Κ.Ι) 

 



154 

 

Επίσης, ο (Σ15, ισόβια, Κ.Κ.Ι), μιλώντας για το ίδιο θέμα, δίνει έμφαση και συγκρίνει 

τις φυλακές μεγάλης χωρητικότητας με το θεραπευτικό πρόγραμμα εντός 

σωφρονιστικού καταστήματος. 

 

«Φοβόμουν πάρα πολύ. Η πρώτη φυλακή που μπήκα ήταν ο Κορυδαλλός. Καμία σχέση 

με εδώ. Τεράστια φυλακή, πολλοί και διαφορετικοί άνθρωποι. Ευτυχώς κατά τύχη βρήκα 

γνωστούς. Μετά ήρθα στο πρόγραμμα, είναι παράδεισος, εδώ δεν φοβάμαι» 

Από την πλευρά τους οι Αποφυλακισθέντες αποκαλύπτουν: 

 

«… Όλο αυτό που κουβαλούσα σε σχέση με το όνομα και τη συμπεριφορά μου δεν μου.. 

δεν μου επέτρεψε να νιώθω φόβο για το γεγονός ότι μπήκα μέσα στη φυλακή και τα 

σχετικά… όταν μπαίνεις στη φυλακή.. επειδή είναι το μέρος το οποίο αν θες να πεις ποιος 

είσαι μιλάς με το ότι έχεις κάνει.. Ok; αυτό κατατάσσει την κατηγορία των ανθρώπων 

δηλαδή των παρανόμων… Από εκεί και πέρα παίζουν μεγάλο ρόλο οι γνωριμίες» (Σ1, 

Π. Α. 10 μήνες, ποινή 8,5 έτη, υπότροπος) 

 

«…Είχα προστασία.. Και δεν φοβήθηκα ούτε λεπτό μέσα στη φυλακή» (Σ2. Π. Α. 18 

μήνες, ποινή 6,5 έτη, υπότροπος) 

 

«Σίγουρα με περίμεναν οι παρέες μου. Είχα πολλούς γνωστούς μέσα στις φυλακές. Δεν 

φοβήθηκα που θα έμπαινα φυλακή. Εντάξει, στην αρχή όταν ήρθαν και με πιάσανε, είχα 

μία ανησυχία σε ποια φυλακή θα με πηγαίνανε, εάν είχα κάποιο γνωστό.. αλλά όταν 

άκουσα Κορυδαλλό χάρηκα. Χάρηκα με την έννοια, όχι ότι θα μπω φυλακή, χάρηκα με 

την έννοια ότι έχω πολλούς γνωστούς εκεί…. Την επόμενη φορά.. πλέον είχα ζήσει 

αρκετά χρόνια μέσα στη φυλακή, γνώριζα τι σημαίνει φυλακή. Δηλαδή, παρόλο που εκεί 

που πήγα δεν είχα γνωστούς, δεν είχα κάποιο λόγο να φοβηθώ. Με το που μπήκα, ήρθαν 

μόνοι τους οι γνωστοί. Μου έλεγαν «Είμαι ο φίλος του τάδε, ο ξάδελφος του τάδε.. τι 

χρειάζεσαι, τι θέλεις.. κλπ.». Οπότε δεν είχα πρόβλημα. » (5, Π. Α. 2 έτη, ποινή 7 έτη, 

υπότροπος) 
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4.3.2 Υπό-θεματική 2: Δυσκολίες 

 

Εντός των τειχών των σωφρονιστικών καταστημάτων, η ύπαρξη δυσκολιών 

που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των κρατουμένων, θεωρείται αναπόφευκτη. Καλούνται 

να αντιμετωπίσουν δυσκολίες πρακτικής φύσεως και πιο συγκεκριμένα, δυσκολίες που 

αφορούν τις συνθήκες κράτησης, τον υπερπληθυσμό και τον συγχρωτισμό, τόσο από 

άποψη εθνικοτήτων, όσο και αδικημάτων. Υπάρχουν όμως και δυσκολίες που αφορούν 

την ψυχική υγεία, τη σωματική ακεραιότητα, και κατ᾽επέκταση την ίδια την ζωή τους. 

Τα βίαια επεισόδια μεταξύ́ των κρατουμένων είναι ένα συχνό́ φαινόμενο στα 

Σωφρονιστικά́ Καταστήματα. Αφορούν ένα ευρύ́ φάσμα συμβάντων, από «ελαφρές» 

μορφές παρενόχλησης μέχρι απροκάλυπτο εκφοβισμό́ και σοβαρές σωματικές 

επιθέσεις. Οι αναφορές των συμμετεχόντων στην έρευνα είτε ως μάρτυρες επιθέσεων, 

είτε ως θύματα αλλά και ως θύτες, παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

«Έχω δει τι σημαίνει βία, έχω δει να μαχαιρώνουν άνθρωπο, έτσι χωρίς ουσιαστικό 

λόγο» (Σ12, υπόδικος, υπότροπος, Κ.Κ.Ι) 

 

«Έχω φάει ξύλο εγώ.. Με χτύπησαν άσχημα γιατί μου είπαν να στρώσω το κρεβάτι 

κάποιου και να του καθαρίσω τα εσώρουχα. Δεν το έκανα και με σάπισαν» (Σ4, 

υπόδικος, υπότροπος, Κ.Κ.ΙΙ) 

 

«Γίνονται πολλά, πολλά βίαια περιστατικά.. χτυπήματα, μαχαιρώματα, πνιγμοί.. Σήμερα 

με βλέπεις ζωντανό, αύριο ποιος ξέρει..» (Σ8, Π.Π.Κ, υπότροπος, Κ.Κ.ΙΙΙ) 

 

«Με χτύπησαν για να γελάσουν. Είχα στερητικά από ναρκωτικά και γελούσαν μαζί μου» 

(Σ7, Π.Π.Κ, υπότροπος, Κ.Κ.Ι) 

 

«Αυτό που λένε ‘με το στόμα λύνονται όλα τα προβλήματα᾽.. στη φυλακή δεν υπάρχει. 

Στη φυλακή μιλάει η βία, η ωμή βία, τα αυτοσχέδια μαχαίρια, όλα αυτά.. Έχω δει 

παλικάρι 25 ετών να σπάει στο ξύλο κάποιον 70 ετών» (Σ17, ισόβια, Κ.Κ.ΙΙΙ) 

 

«….Κάθε μέρα ότι και αν κάνεις έχεις ψυχολογική βία, έναν καθημερινό πόλεμο για τα 

πάντα.» (Σ6, ισόβια, υπότροπος, Κ.Κ.ΙΙ ; Σ10, Π.Π.Κ, υπότροπος, Κ.Κ.Ι) 
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«Τσακωνόμουν πολύ, υπήρχαν πολλοί τραυματισμοί. Και σε εμένα και στους 

συγκρατούμενους μου. Ναρκωτικά πολλά, έκανα πολλά κρασιά και τέτοια. Ήμουν 

αντιδραστικός πολύ και βίαιος» (Σ7, Π. Α. 1,5 έτος, ποινή 2 έτη, υπότροπος) 

 

Συμπληρωματικά, ο Σ1, (Π. Α.10 μήνες, ποινή 8,5 έτη, υπότροπος) μοιράζεται την δική 

του εμπειρία, δίνοντας έμφαση, μεταξύ άλλων, στους νόμους της φυλακής: 

 

«…Γιατί να ξέρεις πως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η προδοσία.. κάτι που εγώ δεν το είχα 

κάνει, δεν έχω καταδώσει κάποιον για να φοβάμαι.. κυρίως αυτό.. επομένως ήμουν 

αεράτος..» και συνεχίζει… «…με έστειλαν στον Κορυδαλλό.. πήγα εκεί και άρχισα να 

συνειδητοποιώ το μέγεθος της κατάστασης.. εκεί διαφοροποιήθηκε η κατάσταση γιατί με 

το που πέρασα μέσα στην ακτίνα .. είναι μία από τις μεγαλύτερες σε χωρητικότητα 

φυλακές στην Ελλάδα και είναι μία φυλακή στην οποία γίνονται οι περισσότερες 

ωμότητες.. βλέπεις καθαρά ωμή βία.. η πρώτη εικόνα που είδα εγώ όταν μπήκα ήταν να 

δέρνουν έναν άνθρωπο και να είναι ανυπεράσπιστος.. δεν μπορεί κάποιος να τον 

βοηθήσει εκεί πέρα..»  

 

Το παραπάνω απόσπασμα λειτουργεί σαν συνδετικός κρίκος με τις συνθήκες κράτησης 

και συγκεκριμένα με τον υπερπληθυσμό και τον συγχρωτισμό. Ο υπερπληθυσμός, εδώ 

και αρκετά χρόνια, προκαλεί ανησυχία διότι θέτει σε κίνδυνο τόσο την ομαλή 

λειτουργία των καταστημάτων κράτησης, όσο και τις συνθήκες διαβίωσης των ατόμων. 

Οι ερωτώμενοι της έρευνας, υποστηρίζουν: 

 

«Η συμβίωση με τόσο κόσμο είναι η μεγαλύτερη τιμωρία» (Σ13, ισόβια, υπότροπος, 

Κ.Κ.ΙΙΙ) 

 

«Πάρα πολλοί κρατούμενοι και πολύ βρομιά από όλους αυτούς, οι περισσότεροι δεν 

κάνουν μπάνιο, με τι να κάνουν; ούτε σαπούνι δεν υπάρχει, δεν αντέχεις να ζεις με τόσα 

άτομα δίπλα σου» (Σ1, Π.Π.Κ, Κ.Κ.Ι) 

 

«Το πρώτο εξάμηνο ήταν πολύ δύσκολο. 1,5 μήνα κοιμόμουν κάτω, δεν υπήρχαν άδεια 

κρεβάτια, πάρα πολλοί κρατούμενοι» (Σ11, ισόβια, υπότροπος, Κ.Κ.ΙΙΙ) 
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Από την πλευρά του, ο συγχρωτισμός αφορά τόσο τις εθνικότητες, όσο και τα 

αδικήματα. Και στις δύο περιπτώσεις δημιουργούνται πολλές δυσκολίες και 

συγκρούσεις μεταξύ των κρατουμένων.  

 

«Είναι πολύ δύσκολα. Στη φυλακή βλέπεις ένα μωσαϊκό κρατουμένων. Ανακατεμένοι 

άνθρωποι στα αδικήματα, στις φυλές.. Άλλα ένστικτα.. περίεργα..» (Σ12, ισόβια, Κ.Κ.ΙΙΙ) 

 

Πιο συγκεκριμένα, στις Ελληνικές φυλακές δεν υπάρχει διαχωρισμός των 

κρατουμένων βάσει της εθνικότητάς τους και ο συγχρωτισμός διαφορετικών 

κουλτούρων είναι αναπόφευκτος. Έρευνες σχετικά με τη μικροκοινωνία των 

κρατουμένων έχουν εστιάσει στις ομαδοποιήσεις που σχηματίζονται, οι οποίες 

διεκδικούν να συγκεντρώσουν κάθε μορφής εξουσίας που μπορούν να ασκήσουν εντός 

της μικροκοινωνίας των κρατουμένων, αλλά και εντός της φυλακής. Ως «εθνικές 

ομάδες» αναφέρονται εκείνες οι ομάδες που συγκροτούνται βάσει της εθνικότητας των 

κρατουμένων. Επειδή η κοινωνία των κρατουμένων είναι πολυ-πολιτισμική, οι 

ομοεθνείς συνασπίζονται προκειμένου να αποκτήσουν τον έλεγχο της πτέρυγας ή της 

φυλακής. Επιπλέον, όπως σημειώνεται, όταν δεν υπάρχει ο κατάλληλος αριθμός 

ομοεθνών, ώστε να συγκροτηθεί ομάδα, τότε κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα 

ορισμένων εγκλείστων, με αποτέλεσμα να μην αισθάνονται ασφαλείς. 

 

«Είμαι σε ακτίνα Αλβανών και δε με δέχονται επειδή είμαι Έλληνας. Φυσικά και φοβάμαι 

για τη ζωή μου» (Σ22, υπόδικος, υπότροπος, Κ.Κ.ΙΙΙ) 

 

«Πολλά προβλήματα δημιουργούνται εξαιτίας των διαφορετικών εθνικοτήτων που 

είμαστε όλοι μαζί. Φαντάσου μια ακτίνα με 8 Έλληνες και 500 Αλβανούς. Πολλές 

φασαρίες, πολλά προβλήματα» (Σ7, ισόβια, υπότροπος, Κ.Κ.ΙΙΙ) 

 

«.. Έχω κάτσει 1,5 χρόνο συνεχόμενα που παραλίγο να ξεχάσω και τα Ελληνικά γιατί 

ήμουν με 28 υπηκόους της Αλβανίας και 30 Ρώσους.» (Σ1, Π. Α. 10 μήνες, ποινή 8,5 

έτη) 

Ομοίως, δεν υπάρχει διαχωρισμός των κρατουμένων βάσει των αδικημάτων για 

τα οποία εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας. Σε κάθε κελί διαμένουν μαζί οι 

υπόδικοι, κατάδικοι με ποινές κάτω των 5 ετών, με ποινές πρόσκαιρης κάθειρξης (5-

15 έτη) καθώς και ισόβια-δις ισόβια. Σχετικά με τα αδικήματα, ένας κρατούμενος που 
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εκτίει ποινή λόγω οικονομικών παραβάσεων, μπορεί να κρατείται μαζί με κάποιον που 

εκτίει ποινή για ανθρωποκτονία. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, τα 

προβλήματα που δημιουργούνται από τον μη διαχωρισμό αδικημάτων, αγγίζουν μέχρι 

τον κίνδυνο για τη σωματική τους ακεραιότητα. Ο (Σ3, Π.Π.Κ, Κ.Κ.ΙΙ) περιγράφει: 

 

«Είμαι μαζί με άλλα 13 άτομα στο θάλαμο.. μαζί με δολοφόνους, πλαστογράφους.. με ότι 

μπορείς να φανταστείς. Άτομα με άλλη θεώρηση των πραγμάτων, που αν βγάλουν από τη 

μέση άλλον έναν.. επειδή απλά δεν τους αρέσει η φάτσα του, δεν έγινε και κάτι» 

 

Ομοίως ο (Σ1, Π. Α. 10 Μήνες, ποινή 8,5 έτη, υπότροπος) υποστηρίζει: 

 

«..Δεν μπορούσα να καταδεχτώ το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να έχει μία μεγάλη 

ποινή, ισόβια, γιατί εκεί μέσα αυτό παίζει.. να έχει κάποιος να βγάλει πολλά χρόνια και 

άνθρωπο να σκοτώσει δεν του κοστίζει κάτι παραπάνω. Δεν θα έχει κάποια επιβάρυνση 

και κάποια επίπτωση χρονική επιπλέον. Αυτό όμως δεν δίνει το δικαίωμα σε αυτόν να με 

αντιμετωπίζει εμένα ως τίποτα. Και αυτό είναι σίγουρο ότι δημιουργεί παιχνίδια του 

μυαλού και έχει να κάνει με τον εγωισμό, με το αντριλίκι και χίλια δυο. Είναι ένα παιχνίδι 

το ισχυρού και όπως έχει πει και ο Ζακ Μεσρίν στο βιβλίο του «Απλά επιβιώνεις μέσα 

στη φυλακή, δεν μπορείς να ζεις». 

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, να αναφερθεί ότι γίνονται προσπάθειες 

από πλευράς των κρατουμένων τόσο για την προστασία τους, όσο και για την, όσο το 

δυνατόν, ομαλότερη προσαρμογή τους, στο κατάστημα κράτησης. Καθώς αρκετές 

φυλακές εγκυμονούν κινδύνους από όπου δεν υπάρχει διέξοδος και διαφυγή, οι 

έγκλειστοι γρήγορα μαθαίνουν να είναι συνεχώς σε επαγρύπνηση για πιθανά σημάδια 

απειλής ή προσωπικού κινδύνου. Για την ατομική τους προστασία, φροντίζουν να είναι 

προετοιμασμένοι με διάφορους τρόπους. 

 

«Εννοείται πως προσπαθείς να προστατευτείς. Μαζεύεσαι, προσέχεις. Μόνο αμάξι δεν 

μπορεί να σε πατήσει. Από όλα τα άλλα, κινδυνεύεις» (Σ10, ισόβια, υπότροπος, Κ.Κ.ΙΙΙ) 

 

«Ναι, βέβαια. Οφείλεις να το κάνεις γιατί κάποια στιγμή, οι συνθήκες, σου ξυπνάνε τα 

πιο αρχέγονα ένστικτα σου. Γιατί από ένα σημείο και μετά τίθεται θέμα επιβίωσης με τον 
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έναν η με τον άλλον τρόπο, οπότε ναι, οφείλεις να το κάνεις αυτό..» (Σ6, Π. Α. 1,5 χρ, 

ποινή 17 έτη) 

 

«Αναγκαστικά θα βγάλεις άμυνες για να επιβιώσεις.. Έχω κάνει και εγώ πολλά για να 

αμυνθώ.. μέχρι και μαχαίρι έχω φτιάξει» (Σ7, ισόβια, υπότροπος, Κ.Κ.ΙΙΙ ; Σ18, Π.Π.Κ, 

υπότροπος, Κ.Κ.Ι) 

 

«…Μαχαίρια, σίδερα, οτιδήποτε αντικείμενο το χρησιμοποιούσαμε ως όπλο και ως 

προστασία. Να φανταστείς, ξύλινες κουτάλες.. τις σπάγαμε.. τις τρίβαμε στην τουαλέτα 

για να κάνουμε μύτη για να γραπώνουμε..» (Σ5, Π.Α.2 έτη, ποινή 7 έτη, υπότροπος) 

 

«Με διάφορα αντικείμενα, ακόμα και αυτό που σου είπα.. Δεν πήγαινα στα μπάνια. Μου 

είχε γίνει κόλλημα. Είχα ακούσει για βιασμούς και δεν πήγαινα. Δεν εμπιστευόμουν 

κανέναν. Έκανα με κρύο νερό μπάνιο και δεν με ενδιέφερε καθόλου. Μετά αυτό που 

έκανα, έκοψα τα φάρμακα. Κατευθείαν.. δηλαδή στον μήνα πάνω. Τα φάρμακα που μας 

έδιναν από την φυλακή, την φαρμακευτική αγωγή. Βέβαια έκανα ναρκωτικά αλλά 

παράνομα.. τα αγόραζα. Μετά δούλεψα κιόλας. Έκανα μεροκάματα, με σταμάτησαν 

βέβαια γιατί τσακωνόμουν. Έκανα πολλά πειθαρχικά» (Σ7, Π. Α. 1,5 έτος, ποινή 2 έτη, 

υπότροπος) 

 

«…Δημιούργησε το μηχανισμό άμυνας σε μένα.. έχω πει μία άλλη φράση.. εκεί 

δοκιμάστηκα για να δω από τι μέταλλο είμαι φτιαγμένος.. τελικά έψαξα και βρήκα κάποια 

πράγματα, κάποια αξεσουάρ της φυλακής για να προστατέψω τον εαυτό μου.. Αιχμηρό 

αντικείμενο καθαρά για την άμυνα μου. Για προστασία.. και πάλι όμως δεν γινόταν να 

μην το κουβαλάω μαζί μου όμως προσευχόμουν πραγματικά μέσα μου να μη χρειαστεί 

να το χρησιμοποιήσω..  (Σ1, Π. Α. 10 μήνες, ποινή 8,5 έτη, υπότροπος) 

 

Κατά καιρούς, πολλοί είναι εκείνοι που, αναφερόμενοι στη φυλακή, την 

αποκαλούν «σχολείο». Γιατί, όπως στο σχολείο, έτσι και στη φυλακή παραδίδονται 

«μαθήματα» που ‘σμιλεύουν’ την ψυχή, το ήθος και το πνεύμα. Η μόνη διαφορά είναι, 

ότι στην περίπτωση της φυλακής, «δάσκαλος» δεν είναι άλλος, από την ανάγκη για 

επιβίωση. Η γνώση, δηλαδή, που αποκτά κανείς στη φυλακή, προσεγγίζεται βιωματικά, 

με την τήρηση (και) άγραφων νόμων. Γιατί ο εγκλεισμός, ναι μεν, ως ποινή, 
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υπαγορεύθηκε από ένα σύνολο τυπικών νόμων, αλλά ως βίωμα, ρυθμίζεται σε μεγάλο 

βαθμό από εθιμικούς κανόνες. 

 

«Έμαθα τον νόμο της φυλακής» (Σ9, υπόδικος, Κ.Κ.Ι) 

 

«Ακολουθώ τους κανόνες» (Σ11, ισόβια, υπότροπος, Κ.Κ.ΙΙΙ ; Σ1, κάτω των 5, Κ.Κ.ΙΙ ; 

Σ5, ισόβια, Κ.Κ.Ι) 

 

«Μου είχαν δώσει κάτι συμβουλές κάποιοι γνωστοί.. να μην ρουφιανέψω ποτέ εδώ μέσα.. 

έτσι και έκανα και θα συνεχίσω να κάνω.. έχει νόμους εδώ» (Σ6, ισόβια, υπότροπος, 

Κ.Κ.ΙΙ) 

 

«..Απλά πήγα με τα νερά των άλλων. Δηλαδή, δεν ανακατευόμουν σε δουλειές άλλων, 

που δεν με αφορούσαν έτσι και αλλιώς, είχα λεφτά δικά μου και δε χρειάστηκα χάρη από 

κανέναν. Απλά πολλές φορές άκουγα και δεν μίλαγα. Αν δεν κάνεις κάποια πράγματα, 

δεν σε πειράζει κανένας. Αν όμως κάνεις, δεν επιβιώνεις» (Σ2. Π. Α. 18 μήνες, ποινή 6,5 

έτη, υπότροπος) 

 

«..Πρέπει να κάνεις πως δεν βλέπεις τίποτα, δεν ακούς τίποτα και φυσικά να μην λες 

τίποτα..» (Σ3, Π. Α. 1 έτος, ποινή 11 έτη & 8 μήνες) 

 

«Όχι. Δεν έκανα κάτι το ιδιαίτερο. Απλά υπάκουσα όλες τις φορές στον νόμο της 

φυλακής. Δεν ακούω, δεν βλέπω, δεν μιλάω.» (Σ4, Π. Α. 11μήνες, ποινή 6 έτη, 

υπότροπος) 

 

«…Έπρεπε να έχεις μια στάση στην οποία πρέπει να προσέχεις να μην κάνεις λάθη γιατί 

κινδυνεύεις από τους ίδιους ανθρώπους που πίνεις καφέ.. στην απόδοση της αυτοδικίας, 

γιατί μέσα στη φυλακή λειτουργεί αλλιώς το θέμα..» (Σ1, Π. Α. 10 μήνες, ποινή 8,5 έτη, 

υπότροπος) 

 

«Στην αρχή δεν ήξερα τους νόμους της φυλακής και είχα προβλήματα.. Μετά έμαθα να 

κάνω υπομονή, μείωσα πολύ το εγώ μου για να επιβιώσω» (Σ11, Π.Π.Κ, Κ.Κ.ΙΙ) 

 



161 

 

Να σημειωθεί πως στους περισσότερους συμμετέχοντες στην έρευνα, παρατηρήθηκε 

ένα σταθερό πρότυπο επανάληψης (pattern) της λέξης ᾽υπομονή᾽. 

 

«Μια λέξη… Υπομονή. Για να βγω ζωντανός» (Σ4, υπόδικος ,υπότροπος, Κ.Κ.ΙΙ ; Σ8,  

κάτω των 5, Κ.Κ.ΙΙ ; Σ15, Π.Π.Κ, υπότροπος, Κ.Κ.ΙΙ ; Σ13, ισόβια, υπότροπος, Κ.Κ.ΙΙΙ 

; Σ22, υπόδικος, υπότροπος, Κ.Κ.ΙΙΙ ; Σ8, Π.Π.Κ, υπότροπος, Κ.Κ.ΙΙΙ) 

 

Ωστόσο, σημειώθηκε πως η οποιαδήποτε μορφή δημιουργικής απασχόλησης, είτε 

εργασία, είτε εκπαίδευση, λειτουργεί ευεργετικά ως προς την επίτευξη της μείωσης των 

εκδηλώσεων επεισοδίων βίας, των πειθαρχικών παραπτωμάτων, καθώς και διενέξεων. 

Το ίδιο ισχύει και για τη μείωση του ψυχολογικού κόστους. 

 

«Δουλεύω για να ξεχνιέμαι» (Σ2, υπόδικος, Κ.Κ.IV ; Σ4, υπόδικος, K.K.III ; Σ19, Π.Π.Κ, 

υπότροπος, K.K.I ; Σ3, Π.Π.Κ, K.K.I ; Σ5, ισόβια, K.K.I ; Σ5, ισόβια, K.K.III) 

 

«Διάβαζα πολύ.. αυτή ήταν η διέξοδος μου» (Σ5, Π.Π.Κ, Κ.Κ.ΙΙ ; Σ7, ισόβια, υπότροπος, 

Κ.Κ.ΙΙΙ ; Σ24, ισόβια, Κ.Κ.ΙΙΙ) 

 

Εκτός όμως των ανωτέρω τρόπων προσαρμογής, κάποιοι κρατούμενοι αναπτύσσουν 

κοινωνικές σχέσεις ανάγκης με ανάλογες συμπεριφορές, προκειμένου να αισθανθούν 

ασφαλείς ή να τύχουν προστασίας.  

 

«Έκανα προσπάθειες να δειχτώ πιο πολύ.. Να φτιάξω το όνομα μου στη φυλακή» (Σ2, 

Π.Π.Κ, υπότροπος, Κ.Κ.Ι) 

 

«Έκανα φασαρίες με σκοπό να μπω σε παρέες. Μόλις τα κατάφερα, μέχρι και κρεβάτι 

βρήκα γιατί κοιμόμουν στο πάτωμα» (Σ7, Π.Π.Κ, υπότροπος, Κ.Κ.Ι) 

 

«Αναγκαστικά γίνεσαι σκληρός και επιθετικός για να μπεις σε παρέα» (Σ9, Π.Π.Κ, 

υπότροπος, Κ.Κ.Ι) 

 

«Ήμουν σε ομάδα που δημιουργούσε προβλήματα, αναγκαστικά για να επιβιώσω» (Σ12, 

ισόβια, υπότροπος, Κ.Κ.Ι) 
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«Έκανα γνωριμίες για προστασία. Έδινα μέχρι και τα πράγματα μου για να μπω σε 

παρέες» (Σ17, Π.Π.Κ, Κ.Κ.Ι) 

 

Τέλος, κάποιοι συμμετέχοντες αναφέρουν πως δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες 

και κατ’ επέκταση δεν έκαναν προσπάθειες προσαρμογής ή προστασίας. Σημαντικό 

ρόλο διαδραμάτισαν οι γνωριμίες, ενώ κάποιοι υποστηρίζουν πως ευεργετήθηκαν από 

τον εγκλεισμό τους καθώς είτε συνέχισαν την παράνομη δραστηριότητα, είτε την 

εξέλιξαν.  

 

«Δεν αντιμετώπισα δυσκολίες, είχα χρήμα και γνωστούς και δεν μου έλειψε τίποτα» (Σ8, 

υπότροπος, Κ.Κ.Ι) 

 

«Είχα γνωστούς, δεν αντιμετώπισα πρόβλημα» (Σ13, υπότροπος, Κ.Κ.Ι ; Σ14, 

υπότροπος, Κ.Κ.Ι) 

 

«Δεν αντιμετώπισα δυσκολίες, ίσα ίσα με βοήθησε το περιβάλλον της φυλακής, έφτιαχνα 

την πορεία μου μέσα» (Σ2, υπότροπος, Κ.Κ.Ι) 

 

«Δεν έκανα καμία προσπάθεια προσαρμογής. Είχα γνωστούς που με προστατεύαν και 

μάλιστα ήμουν συστημένος και σε παράνομη δουλειά εντός» (Σ16, Π.Π.Κ, υπότροπος, 

Κ.Κ.Ι) 

 

«Δεν πέρασα δύσκολα.. αλλά έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το ότι είχα ανθρώπους, δηλαδή 

που ήταν γνωστοί στις φυλακές. Γι’ αυτό ήταν λίγο πιο ήπιο. Πιο ήπια η προσαρμογή μου 

εκεί. Είχα ανθρώπους δηλαδή που τους γνώριζα και με είχαν από κοντά.» (Σ4, Π. Α. 11 

μήνες, ποινή 6 έτη. υπότροπος ) 

 

«Δεν μπορώ να πω πως αντιμετώπισα κάποια σοβαρή δυσκολία. Θα σου φαίνεται 

παράξενο αυτό που σου λέω αλλά είναι αλήθεια και θα στο εξηγήσω. Έχω έναν αδελφό. 

Είναι στην Αλβανία. Στις φυλακές στην Αλβανία. Είχε μιλήσει με κάποιους εδώ στις 

φυλακές, έχει συνδέσεις με άλλους κρατούμενους εννοώ, που ήμουν εγώ και φαντάσου 

με περίμεναν. Μέχρι και τα τσιγάρα μου, μου είχαν έτοιμα και κινητό. Ο αδελφός μου 

είναι αρκετά χρόνια στη φυλακή και έχει πολλούς φίλους. Είχα προστασία από αυτούς, 
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και δεν φοβήθηκα ούτε λεπτό μέσα στη φυλακή» (Σ2. Π. Α. 18 μήνες, ποινή 6,5 έτη, 

υπότροπος) 

 

Κατά την ολοκλήρωση της υπό-θεματικής (sub-theme) των δυσκολιών είναι αναγκαία 

να αναφερθεί και συμβολή των θεραπευτικών προγραμμάτων εντός των 

Καταστημάτων Κράτησης, και σε θέματα ασφάλειας των κρατουμένων. 

 

«Η μεγαλύτερη προστασία για εμένα ήταν που μπήκα στο πρόγραμμα.. προσαρμόστηκα.. 

δεν κινδυνεύω» (Σ1, Π.Π.Κ, υπότροπος, Κ.Κ.Ι) 

 

 

4.3.3 Υπό-θεματική 3: Άποψη για τη φυλακή 

 

Οι συμμετέχοντες, μέσα από την εμπειρία του εγκλεισμού τους σε 

σωφρονιστικό κατάστημα, εκφράζουν απόλυτα αρνητικές απόψεις για τον ρόλο της 

φυλακής. Τα συμπεράσματα αυτά, προέκυψαν τόσο από την εμπειρία-συνεργασία τους 

από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες, όσο και από το προσωπικό τους βίωμα για το αν η 

φυλακή είναι κατάλληλο μέρος για σωφρονισμό των εγκλείστων ή αποτελεί ευκαιρία 

για ένταξη σε παράνομες δραστηριότητες. 

 

«Η φυλακή είναι χώρος να πετούν τους ανθρώπους σαν σκουπίδια. δεν υπάρχει 

ανθρώπινη αντιμετώπιση» (Σ7, υπόδικος, K.K.IV) 

 

«Η φυλακή δεν είναι τίποτα, παρά ένα μέρος να σαστίζεις.. Αλλάζει συνεχώς ο πληθυσμός 

της και κάθε μέρα είναι χειρότερα. Θέλεις.. δε θέλεις.. θα κάνεις άσχημα πράγματα, 

αλλιώς δε βγαίνει» (Σ2, ισόβια, K.K.II) 

 

«Η φυλακή είναι ένας ατελείωτος Γολγοθάς» (Σ6, ισόβια, υπότροπος, K.K.II) 

 

«Αποθήκη ανθρώπων» (Σ8, κάτω των 5, K.K.II) 

 

«Για μένα… είναι ακόμα μια θητεία.. αλλά στα 72 μου είναι διαφορετικά τα πράγματα» 

(Σ12,  Π.Π.Κ, K.K.II) 
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«…Η φυλακή δεν μπορεί να αποτελέσει ιδανικό μέρος ποτέ και για τίποτα..» (Σ1, Π. Α.10 

μήνες, ποινή 8.5 έτη, υπότροπος) 

 

«Η φυλακή είναι μια καλή ευκαιρία για αφύπνιση.. Όλοι όσοι έχουν κάνει κάτι πρέπει να 

περνάνε από εδώ, για να τους λείπουν πράγματα και να τα εκτιμήσουν..» (Σ14, ισόβια, 

υπότροπος, K.K.III) 

 

Κατά ορισμένους συμμετέχοντες κρατούμενους, η φυλακή υπερέχει από άλλους 

χώρους: 

 

«Είχα πολύ άσχημη αντιμετώπιση στο κρατητήριο.. Μετά από ότι πέρασα, η φυλακή μου 

φαίνεται σαν πταίσμα» (Σ5, ισόβια, K.K.III ; Σ11, ισόβια, υπότροπος, K.K.III ; Σ13, 

ισόβια, υπότροπος, K.K.III) 

 

«Καθώς δεν υπάρχει χειρότερο από τις μεταγωγές και τα κρατητήρια.. στη φυλακή είναι 

πιο καλά» (Σ10, ισόβια, υπότροπος, K.K.III) 

 

«Έχω περάσει από ψυχιατρείο.. και είδα πολύ χειρότερα πράγματα.. μπροστά σε όλα 

αυτά.. η φυλακή είναι καλύτερη..» (Σ7, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

 

Σχετικά με την Κοινωνική Υπηρεσία, 20 συμμετέχοντες, δεν εξέφρασαν άποψη για 

αυτές, ενώ ορισμένοι ανέφεραν μια καλή έως άριστη συνεργασία: 

 

«Άριστη εμπειρία και άψογη συμπεριφορά» (Σ1, κάτω των 5, K.K.II ; Σ7, Π.Π.Κ, K.K.II 

; Σ12, Π.Π.Κ, K.K.II) 

 

«Καλή» (Σ4, υπόδικος, υπότροπος, K.K.II ; Σ3, υπόδικος, υπότροπος, K.K.III ; Σ5, 

ισόβια, K.K.III) 

 

O Σ9, (Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I), δίνει έμφαση στην δική του συμπεριφορά, η οποία 

κατά τον ίδιο, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στην συμπεριφορά των εργαζομένων: 

 

«Ήταν καλοί και υποστηρικτικοί με εμένα. Αναλόγως βέβαια και τη συμπεριφορά μου. 

Αν είσαι καλός, έξυπνος και ακολουθείς τον νόμο της φυλακής, έχεις καλή συνεργασία» 
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Ομοίως ο (Σ16, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I), και ο (Σ4, Π. Α . 11μ, ποινή 6 χρ, υπότροπος) 

σημειώνουν: 

 

«Ο χαρακτήρας μου κέρδισε και την Κοινωνική Υπηρεσία. Δούλευα στο κυλικείο 

υπαλλήλων, έβλεπαν την προσπάθεια μου και με βοηθούσαν» 

 

«Δεν αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα με αυτές… Αλλά νομίζω πως επειδή δεν έδινα 

δικαιώματα και επειδή δούλευα συνέχεια στη φυλακή..» 

 

Κάποιοι υποστήριξαν πως δεν τις χρειάστηκαν: 

 

«Δεν την χρειάστηκα» (Σ3, Π.Π.Κ, K.K.II ; Σ5, Π.Π.Κ, K.K.II ; Σ13, Π.Π.Κ, K.K.II ; 

Σ15, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.II) 

 

«Δεν έχω χρειαστεί αλλά βλέπω πως βοηθάει όσους έχουν ανάγκη» (Σ7, ισόβια, 

υπότροπος, K.K.III) 

 

Ενώ κάποιοι υποστήριξαν πως δεν είχαν καμία βοήθεια από αυτές: 

 

«Δεν είχα ποτέ καμία βοήθεια. Ξέρω άτομα, κρατούμενους.. που αναγκάζονται να 

κάνουν πολλά άλλα πράγματα για να πάρουν ένα πακέτο τσιγάρα και όταν κάποιος 

αναγκάζεται να κάνει περίεργα πράγματα, χάνει το στοιχείο του ως άνθρωπος και γίνεται 

χειρότερος» (Σ12, ισόβια, υπότροπος, K.K.I) 

 

«Ως προς τη μέριμνα των ανθρώπων που δεν έχουν κάποιο πόρο είναι πραγματικά 

υποτυπώδες και σε πάρα πολλές φυλακές ανύπαρκτη. Και υπάρχει μία συμβολή με τον 

Παπά και με τα σχετικά.. οπότε δεν μπορείς να νιώσεις ασφάλεια. Δεν έχεις τίποτα από 

την κοινωνική υπηρεσία.. Στο κομμάτι αυτό και για να στο φέρω το παράδειγμα, τα 

Χριστούγεννα έχεις ένα ξυραφάκι και καμιά τηλεκάρτα των 4 ευρώ και μέχρι τότε ρίχνεις 

χαρτάκι, περιμένεις, δε σε φωνάζει  κανείς κλπ. Είναι πολλά τα άτομα ειδικότερα με τους 

αλλοδαπούς.» (Σ1. Π. Α.10 μήνες, ποινή 8,5, υπότροπος) 

 



166 

 

«Απλά δεν υπάρχουν. Η εμπειρία μου, από μακριά και αγαπημένοι που λέμε. Εντάξει, 

εγώ ήμουν πολύ άνθρωπος της απληστίας. Αλλά κάποιοι εκεί μέσα το έχουν τερματίσει.» 

(Σ2. Π. Α. 18 μήνες, ποινή 6,5 έτη, υπότροπος) 

 

«Δεν είδα βοήθεια από αυτές, δεν προσφέρουν τίποτα. » (Σ3, Π. Α. 1 έτος, ποινή 11έτη 

& 8 μήνες) 

 

Ωστόσο, η διαφορά στο Πρόγραμμα Κεθεά Προμηθέας ήταν εμφανής: 

 

«Στις κανονικές φυλακές δεν προσφέρουν τίποτα, στο πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ, μας 

στηρίζουν πάρα πολύ» (Σ5, Π.Π.Κ, K.K.I) 

 

«Πριν μπω στο πρόγραμμα, ήμουν κρατούμενος σε πολλές φυλακές και είχα πάντα 

τυπικές σχέσεις. Εδώ στο ΚΕΘΕΑ είναι μια χαρά. Πολλοί υποστηρικτικοί οι άνθρωποι» 

(Σ8, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

 

«Από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ έχω τις καλύτερες εμπειρίες.. με στήριξαν 

πολύ με τις σπουδές μου. Το εκτιμώ σαν άνθρωπος και είναι πολύ συγκινητικό για εμένα.. 

να υπάρχουν κάποιοι δίπλα σου μέσα στη φυλακή» (Σ6, ισόβια, υπότροπος, K.K.I) 

 

Όσον αφορά τον σωφρονισμό ή την παράνομη δραστηριότητα, όλοι οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα, μέσα από το προσωπικό τους βίωμα, κατέληξαν στο 

συμπέρασμα πως η φυλακή, σε καμία περίπτωση, δεν σωφρονίζει.  

 

«…η φυλακή δεν σωφρονίζει.. Ξέρω περίπτωση κακοποιού που σκότωσε με σίδερο μια 

γιαγιά.. βγήκε και ξανά έκανε τα ίδια.. Σωφρονισμός είναι αυτός; Στη φυλακή το χρήμα 

κυριαρχεί. Κάποιοι κρατούμενοι χρειάζονται χειρότερη και αυστηρότερη αντιμετώπιση» 

(Σ10, ισόβια, υπότροπος, K.K.III) 

 

«Η φυλακή είναι ένα κολαστήριο. Δεν υπάρχει σωφρονισμός εδώ μέσα. Καλύτερα να 

πεθάνεις, παρά να μπεις στη φυλακή. Το έχω σκεφτεί πολλές φορές να το κάνω.. να 

τελειώνω.. αλλά σκέφτομαι και τα παιδιά μου και κάνω πίσω» (Σ13, Π.Π.Κ, υπότροπος, 

K.K.II) 
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«Η φυλακή δεν σωφρονίζει.. μέσα στη φυλακή είναι το έγκλημα, η παρανομία και όλα. 

Αν έχεις λεφτά, είσαι βασιλιάς. Στον Κορυδαλλό, πήρα 7 κιλά. Είχαμε τηλεόραση, ψυγείο, 

κουζίνα.. ότι ήθελες, μέσα στο κελί» (Σ9, Π.Π.Κ, K.K.III) 

 

«Η φυλακή είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας.. Θα βρεις και τη ζήλεια, τη λασπολογία, 

το έγκλημα, τα ναρκωτικά.. Μόνο τον σωφρονισμό δεν θα δεις!» (Σ12, ισόβια, K.K.III) 

 

«Η φυλακή δεν σωφρονίζει.. μόνο ως ζούγκλα μπορώ να την χαρακτηρίσω.  Σε πετάνε 

μέσα και βγάλτα πέρα μόνος σου» (Σ1, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

 

Αντιθέτως, τη χαρακτήρισαν ως σχολείο εγκλήματος και βιομηχανία παρασκευής 

κρατουμένων:  

 

«Για εμένα, η φυλακή δεν είναι σωφρονιστική. Για εμένα είναι σχολείο εγκλήματος. 

Υπάρχουν παιδιά που έχουν μπει ως θύματα μέσα στη φυλακή, πραγματικά ως θύματα 

και βγήκαν εγκληματίες. Αυτό που πήραν εκεί, το χρησιμοποίησαν έξω μετά. Μάθανε, 

ακούγανε, χτίζανε τη γνωριμία της φυλακής, την παρέα της φυλακής» (Σ5, 

Προμ.Αποφ.2χρ, ποινή 7χρ, υπότροπος) 

 

«Η φυλακή είναι ένα πανεπιστήμιο της παρανομίας στο οποίο γίνονται συζητήσεις του 

τύπου.. Τι δουλειά θα κάνουμε.. μέσα και έξω.. Μηδέν σωφρονισμός» (Σ21, Π.Π.Κ, 

υπότροπος, K.K.I) 

 

« μιλάμε για μια βιομηχανία παρασκευής κρατουμένων η οποία να ανακυκλώνεται 

συνέχεια και συνέχεια. Δηλαδή αν δεις στους 100 κρατούμενους, οι 70 είναι οι ίδιοι και 

οι υπόλοιποι είναι εκ παραδρομής. Και δεν αναφέρομαι στην οικονομική υποστήριξη 

αλλά στην υποστήριξη για την αλλαγή της όποιας πεποίθησης των αποφυλακισμένων για 

να ζήσουν μια νόμιμη ζωή.» (Σ6, Π. Α. 1,5 χρ, ποινή 17 έτη) 

 

Ορισμένοι συμμετέχοντες υποστήριξαν πως η φυλακή τους προσέφερε το κίνητρο για 

παράνομη δραστηριότητα: 

 

«Η φυλακή μου έδωσε το κίνητρο για να γίνω επαγγελματίας παράνομος. Δεν με 

σωφρόνισε» (Σ23, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.III) 
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«Και μέσα από την φυλακή, συνέχιζα κανονικά την παρανομία. Μέσα από τη φυλακή έχω 

και δικογραφίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση κλπ. και για ναρκωτικά.. 

συνέχιζα την παρανομία ως αρχηγός… Με ναρκωτικά που ερχόντουσαν και βάζαμε, 

διακινούσαμε ναρκωτικά μέσα στη φυλακή. Μοιράζαμε σε άλλες φυλακές, σε άλλες 

ακτίνες. Αλλά όχι μόνο ναρκωτικά. Ρούχα που ήταν παλιά, για τις προσωπικές ανάγκες 

πχ ξυραφάκια κλπ.» (Σ5, Π.Α.2 έτη, ποινή 7 έτη, υπότροπος) 

 

«..Όταν μπαίνεις μέσα στη φυλακή λοιπόν, μπαίνεις μέσα και έρχεσαι αντιμέτωπος με 

μία πραγματικότητα. Βλέπεις την πραγματική κατάσταση, γιατί δεν έχεις κάποιο πόρο, 

πέρα από το υποστηρικτικό περιβάλλον που έχεις ή αν έχεις κάποια καβάτζα που λέμε.. 

χρηματική.. εμένα τα λεφτά μου ήταν σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα και πολύ γρήγορα 

γιατί η φυλακή έχει ναρκωτικά και η τιμή είναι πάρα πολύ αυξημένη, τελειώσανε 

γρήγορα. και μετά εκεί έρχεσαι αντιμέτωπος στο να κάνεις κάποια επιλογή.. ή θα 

ασχοληθείς με παράνομη δραστηριότητα μέσα στη φυλακή.. από.. μέχρι.. η θα συνετιστείς 

με την πραγματικότητα και θα περάσεις δύσκολα» και συνεχίζει.. μιας και είμαστε στο 

θέμα του σωφρονισμού.. αυτό που εγώ αντιλήφθηκα είναι ότι τελικά το Ελληνικό 

Σύστημα και με τη δικαιοσύνη έτσι όπως γίνεται και με τις βλακείες εκεί που καταλήγει.. 

με έναν τρόπο εκκολάπτουν την παρανομία, την παραβατικότητα και απλά σου δίνει ένα 

πρόβλημα και σου δίνει τη λύση που είναι η φυλακή και γίνεται μία ανακύκλωση.. το 'χω 

δει και εγώ αλλά και θα στο πούνε κι άλλοι.. ότι οι ίδιοι και οι ίδιοι είναι στα κρατητήρια 

οι ίδιοι και οι ίδιοι στη φυλακή.. κάπου κάποιον τον χάνεις.. μετά τον ξαναβλέπεις.. 

κύκλος δηλαδή..» (Σ1, Π. Α. 10 μήνες, ποινή 8.5 έτη, υπότροπος) 

 

Τέλος, δύο συμμετέχοντες σημείωσαν πως το θεραπευτικό πρόγραμμα συμβάλλει στον 

σωφρονισμό τους: 

 

«Τον πραγματικό σωφρονισμό.. τον μαθαίνεις εδώ στο πρόγραμμα.. σε καθοδηγούν, 

περνάει ο καιρός δημιουργικά και βρίσκεις τον εαυτό σου.. αλλά και την οικογένεια σου. 

Η φυλακή χωρίς το πρόγραμμα.. δεν σωφρονίζει» (Σ5, Π.Π.Κ, K.K.I) 

 

«Σωφρονίστηκα και συνεχίζω.. μέσα από το πρόγραμμα. Κατάφερα να περάσω στις 

πανελλήνιες και τώρα σπουδάζω.. Διαβάζω και δουλεύω με εμένα. Στη φυλακή δεν θα 

είχα καταφέρει τίποτα» (Σ6, ισόβια, υπότροπος, K.K.I) 
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4.3.4 Υπό-θεματική 4: Κύκλος 

 

Όπως είναι ήδη γνωστό, ο κρατούμενος είναι μέρος-μέλος ευρύτερων 

κοινωνικών δικτύων, όπως της οικογένειας και των σημαντικών άλλων. Ως συνέπεια 

της φυλάκισης του ατόμου, οι σχέσεις αυτές, είτε μεταξύ των μελών μιας οικογένειας, 

είτε των σημαντικών άλλων, θα τροποποιηθούν.  

 

«Φυσικά και άλλαξε η σχέση με την οικογένεια και με τους σημαντικούς άλλους. Όλες οι 

σχέσεις αλλάζουν όταν μπαίνει κάποιος φυλακή» (Σ2, ισόβια, Κ.Κ.ΙΙ) 

 

Όσον αφορά το δίκτυο της οικογένειας, ο κάθε έγκλειστος έχει τον ρόλο του γονέα, 

του συντρόφου-συζύγου, του παιδιού. Κατά τη διάρκεια της φυλάκισης, οι 

οικογενειακές αυτές σχέσεις αλλάζουν. Τα εμπλεκόμενα μέρη είτε θα απομακρυνθούν, 

είτε θα έρθουν πιο κοντά. Από αυτήν την τροποποίηση εξαρτάται και η επαφή που θα 

διατηρηθεί με τον κρατούμενο (επισκεπτήρια, επικοινωνία). 

 

Στην πλειοψηφία τους οι κρατούμενοι-συμμετέχοντες της έρευνας, βίωσαν τη διάλυση 

της οικογένειας τους και τη μη συνέχιση της σχέσης.  

«Όλοι χάθηκαν. Κανείς δεν μου μιλάει, κανείς δεν έρχεται να με δει. Όταν τους 

τηλεφωνώ, μου το κλείνουν» (Σ11, υπόδικος, K.K.IV) 

 

«Όλοι με έκαναν πέρα, γονείς, παιδιά, σύζυγος, όλοι» (Σ16, υπόδικος, K.K.III) 

 

«Όχι, δεν συνεχίστηκε, δεν είχα και δεν έχω κανέναν και δεν θα ήθελα να το συζητήσω.» 

(Σ6, Π. Α. 1,5 έτος, ποινή 17 έτη) 

 

«Δική μου οικογένεια δεν έχω. Οι γονείς και τα αδέρφια, χάθηκαν όλοι.. Με το που με 

έπιασαν, εξαφανίστηκαν. Ποτέ δεν ήρθαν να με δουν, ούτε έχω ακούσει τη φωνή τους» 

(Σ8, Π.Π.Κ, K.K.III) 

 

«Η γυναίκα μου εξαφανίστηκε. Δεν έχω επαφή ούτε με τα παιδιά μου.. δεν θέλουν να με 

δουν» (Σ5, ισόβια, K.K.IV ; Σ9, υπόδικος, K.K.IV) 
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«Με την γυναίκα μου τσακωνόμαστε συνέχεια.. Θέλει να φύγει και να πάρει και τα παιδιά 

μαζί της. Δεν αντέχει λέει αυτήν την κατάσταση» (Σ2, υπόδικος, K.K.IV) 

 

«Με το που μπήκα στη φυλακή, χώρισα. Η γυναίκα μου κατέθεσε αγωγή διαζυγίου. Ούτε 

το παιδί μου δεν βλέπω, δεν έρχονται επισκεπτήρια» (Σ1, υπόδικος, K.K.IV) 

 

«Διαλύθηκε η οικογένεια μου. Με την γυναίκα μου χώρισα, μου είπε ότι δεν θα φέρει 

ποτέ να δω τα παιδιά μου, τους έχει πει ότι είμαι στο εξωτερικό» (Σ13, Π.Π.Κ, Κ.Κ.ΙΙ) 

 

«Απομακρύνθηκε η κόρη μου. Δεν έχει έρθει ούτε να με δει, ούτε μου μιλάει στο τηλ.. και 

ο γιός μου με το ζόρι θα μου μιλήσει 5 λεπτά» (11, Π.Π.Κ, Κ.Κ.ΙΙ) 

 

Ωστόσο υπήρξαν και ελάχιστες περιπτώσεις στις οποίες η σχέση συνεχίστηκε: 

 

«Πολύ καλές σχέσεις με την γυναίκα μου και τα παιδιά μου» (Σ8, υπόδικος, K.K.IV) 

 

«Η γυναίκα μου με στήριξε» (Σ1, κάτω των 5, Κ.Κ.ΙΙ) 

 

«Δόξα το Θεό, είναι κοντά μου. 3 φορές την εβδομάδα έρχονται να με δουν. Και τα παιδιά 

μου.. 2 φορές είναι το κλειστό επισκεπτήριο πίσω από το τζάμι και 1 φορά το ανοικτό, 

κάθε Σάββατο. Δεν φαντάζεσαι πόση δύναμη μου δίνει να τους βλέπω» (Σ3, Π.Π.Κ, 

Κ.Κ.ΙΙ) 

 

«Οπωσδήποτε συνεχίστηκε αλλά βλέπω κάθε φορά που έρχονται να με επισκεφθούν, 

πόσο τους κούρασα» (Σ8, κάτω των 5, Κ.Κ.ΙΙ) 

 

Παράλληλα, κάποιοι κρατούμενοι υποστηρίζουν πως η απομάκρυνση των οικείων 

τους, δεν οφείλεται αποκλειστικά στον εγκλεισμό τους αλλά και στις ήδη 

διαταραγμένες σχέσεις που είχαν πριν τη φυλάκιση τους.  

 

«Είδα διαφορά, απομακρύνθηκαν όλοι.. Βέβαια, είχαν δίκιο με αυτό που έκανα. Οι 

σχέσεις μας είχαν χαλάσει από πριν φυλακιστώ. Έχω μεγάλο μερίδιο ευθύνης» (Σ11, 

ισόβια, υπότροπος, Κ.Κ.ΙΙΙ) 
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«Με στηρίζουν οι 3 αδερφές μου. Με την σύζυγο έχουμε χάσει κάθε τι που μας ένωνε και 

μου απαγορεύει να δω το παιδί μου. Επιδεινώθηκε η ήδη προβληματική σχέση που είχαμε 

λόγω της πορείας μου» (Σ14, ισόβια, υπότροπος, Κ.Κ.ΙΙΙ) 

 

«Εξαφανίστηκαν όλοι από την οικογένεια μου. Νομίζω ανακουφίστηκαν γιατί ήμουν 

βίαιος, τους είχα κάνει πολλά. Είχαν και έχουν δίκιο. Η γυναίκα μου απέβαλε όταν με 

συνέλαβαν» (Σ25, ισόβια, υπότροπος, Κ.Κ.ΙΙΙ) 

 

«Η οικογένεια χάθηκε στο σύνολο της. Η έλλειψη εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο μου 

είναι δικαιολογημένη μετά από όσα τους έκανα» (Σ12, ισόβια, υπότροπος, Κ.Κ.Ι) 

 

«Η γυναίκα μου με παράτησε, πήρε τα παιδιά και γύρισε στην μητέρα της. Δεν τα έχω δει 

από όταν φυλακίστηκα. Την καταλαβαίνω όμως, τους έκανα πολλά» (Σ17, Π.Π.Κ, Κ.Κ.Ι) 

 

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, παρουσιάστηκαν και λίγες περιπτώσεις, στις οποίες 

παρόλο που οι σχέσεις ήταν από πριν διαταραγμένες, η σχέση συνεχίστηκε ή 

διαφοροποιήθηκε προς το καλύτερο: 

 

«Οι γονείς μου με στηρίζουν πολύ, παρόλα αυτά που τους έχω κάνει. Από 14 χρονών 

τους ταλαιπωρώ.. από τότε που ξεκίνησα την καριέρα μου» (Σ13, ισόβια, υπότροπος, 

Κ.Κ.ΙΙΙ) 

 

«Με στηρίζουν αν και δεν θα έπρεπε. Είχαμε πάντα χάλια σχέσεις» (Σ21, ισόβια, Κ.Κ.ΙΙΙ) 

 

«Διαφοροποιήθηκε προς το καλύτερο. Ήρθαμε πιο κοντά. Εγώ τους είχα απομακρύνει 

λόγω της εξάρτησης μου από τις ουσίες» (Σ15, ισόβια, Κ.Κ.Ι) 

 

«…Στην δική μου περίπτωση όχι μόνο διαταράχτηκε η σχέση.. διαταραγμένη ήταν η 

σχέση μας γιατί οι άνθρωποι είχαν φτάσει σε απόγνωση.. αλλά συνέχισαν να είναι 

υποστηρικτικοί, πάλι δείξανε τη διάθεση και την πρόθεση του γονέα και πολύ 

περισσότερο..» (Σ1, Π. Α.10 μήνες, ποινή 8.5 έτη, υπότροπος) 

 

Κάποιοι συμμετέχοντες ωστόσο, αναφέρουν πως διαφοροποιήθηκε η σχέση τους μόνο 

με συγκεκριμένα μέλη της οικογένειας τους: 



172 

 

«Συνεχίστηκε η σχέση με τους γονείς μου, έρχονται και με βλέπουν στη φυλακή.. Πιο 

πολύ η μητέρα μου. Ο αδερφός μου εξαφανίστηκε, δε ρωτάει αν ζω ή πέθανα» (Σ3, 

Π.Π.Κ, K.K.IV) 

 

«Με την μάνα μου έχω δεθεί περισσότερο.. Με τον πατέρα μου έχω τσακωθεί.. έχει πολύ 

θυμό με εμένα» (Σ4, υπόδικος, K.K.IV) 

 

«Μόνο με τα αδέρφια μου έχω επαφή.. Όλοι οι άλλοι έφυγαν, έκοψαν επαφή» (Σ6, 

υπόδικος, K.K.IV) 

 

«Έχω πολύ καλή σχέση με την γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Η μάνα μου ποτέ δεν ήταν 

δίπλα μου και από τον πατέρα μου πάντα θυμάμαι βία. Ευτυχώς με στηρίζει τώρα η δική 

μου οικογένεια. Έχω μεγαλώσει σε ίδρυμα. Δεν ήξερα τι σημαίνει οικογένεια, μέχρι που 

έκανα τη δική μου» (Σ4, υπόδικος, υπότροπος, K.K.II) 

 

«Με την γυναίκα μου χωρίσαμε αλλά με βοηθάει πολύ στο να συνεχιστεί η σχέση μου, 

όσο γίνεται, με το παιδί» (Σ6, ισόβια, K.K.II) 

 

«Την πρώτη φορά που φυλακίστηκα.. Τους 18 μήνες.. Η μητέρα μου ερχότανε. Ο πατέρας 

μου είχε έρθει μόνο μια φορά ή δύο.. Την δεύτερη φορά δεν ήρθε ποτέ κανείς. Άλλαξε 

πολύ η σχέση μας. Είχαν φοβηθεί οι γονείς μου.» (Σ7, Π. Α. 1,5 έτος, ποινή 2 έτη, 

υπότροπος) 

 

Ωστόσο, δύο περιπτώσεις συμμετεχόντων αναφέρουν:  

 

«Με την οικογένεια μου είχαμε πολύ γερά θεμέλια από πριν και η σχέση συνεχίστηκε» 

(Σ12, ισόβια, K.K.II) 

 

«Ναι. Με την μάνα μου, τον πατέρα μου και τα αδέρφια μου, δεν άλλαξε κάτι…ήταν δίπλα 

μου συνέχεια. Με στήριζαν και οικονομικά και ηθικά, δηλαδή ερχόντουσαν στα 

επισκεπτήρια συχνά και η μάνα μου και ο αδερφός μου και η γιαγιά μου.. όλοι ήταν εκεί. 

Ειδικά την πρώτη φορά. Ακόμα και όταν μεταφερόμουν από τη μία φυλακή στην άλλη, 

είχε ο αδερφός μου το αυτοκίνητο και ερχόντουσαν παντού..» (Σ4, Π. Α . 11μήνες, ποινή 

6 έτη, υπότροπος) 
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Η ανάλυση επίσης κατέδειξε πως οι περισσότεροι οικείοι των κρατουμένων αν 

και έχουν διατηρήσει καλές σχέσεις, χρησιμοποιούν άλλες μεθόδους επικοινωνίας 

καθώς δυσκολεύονται να πραγματοποιήσουν επισκεπτήρια εξαιτίας της απόστασης και 

των εξόδων:  

 

«Με τα παιδιά μου είναι καλά μέχρι στιγμής, μιλάμε από το τηλέφωνο. Δεν έρχονται 

επισκεπτήρια λόγω απόστασης και εξόδων» (Σ10, υπόδικος, υπότροπος, K.K.IV) 

 

«Καλή είναι η σχέση μας αλλά δεν έχω επισκεπτήρια, λόγω απόστασης» (Σ2, ισόβια, 

K.K.III) 

 

«Μιλάμε μόνο στο τηλέφωνο. Δεν μπορούν να έρθουν στα επισκεπτήρια γιατί μένουν 

μακριά και τα έξοδα είναι πολλά» (Σ17, ισόβια, K.K.III) 

 

«Αραιά και που στο τηλέφωνο. Η φυλακή είναι 400 χιλιόμετρα περίπου μακριά από το 

σπίτι μου και δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα για να έρθουν» (Σ18, ισόβια, K.K.III) 

 

«Καλή η σχέση αλλά δύσκολα τα επισκεπτήρια λόγω απόστασης και εξόδων. Η γυναίκα 

μου ήταν έγκυος στον 7ο όταν φυλακίστηκα και δεν έχω δει το παιδί μου» (Σ24, ισόβια, 

K.K.III) 

 

«Με την μάνα μου και την αδελφή μου βέβαια. Όλα ήταν καλά. Με αποδέχτηκαν έτσι 

όπως είμαι και δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Ερχόντουσαν στα επισκεπτήρια, όχι συνέχεια 

βέβαια γιατί είναι πολλά τα έξοδα» (Σ2. Π. Α. 18 μήνες, ποινή 6,5 έτη, υπότροπος) 

 

«….Οι μετακινήσεις δημιούργησαν πρόβλημα γιατί δεν μπορούσαν με τα έξοδα να 

έρχονται.» (Σ3, Π. Α. 1 έτος, ποινή 11έτη & 8 μήνες) 

 

«Ναι εννοείται είχα επισκεπτήρια, αλλά …. δεν είναι τα έξοδα λίγα. Επομένως χρειάζεται 

να μετακινηθούν οι άνθρωποι, τρένα λεωφορεία και τα σχετικά.. Ας πούμε, εμένα ήρθαν 

στην Αθήνα πολλές φορές, νοίκιασαν ξενοδοχείο γιατί δεν είχαν συγγενείς και όλα αυτά.. 

πολύ πιο αυξημένα τα έξοδα…» (Σ1, Π. Α.10 μήνες, ποινή 8.5 έτη, υπότροπος) 
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Επίσης, δύο αποφυλακισθέντες κάνουν λόγο και για τη χρονική διάρκεια των 

επισκεπτηρίων, καθώς και για τεχνικής φύσεως προβλήματα.  

 

«Ερχόντουσαν στα επισκεπτήρια. Αλλά για μισή ώρα και πίσω από το τζάμι Δεν είναι οι 

συνθήκες καλές, χαλασμένες συσκευές..» (Σ5, Προμ.Αποφ.2χρ, ποινή 7 χρ, υπότροπος) 

 

«…και κυρίως το άγχος και όλα αυτά για μισή ώρα... Και, φυσικά πίσω από το τζάμι! 

Απαγορευόταν η επαφή. Η μητέρα μου ερχόταν για μισή ώρα, πίσω από το τζάμι. Και 

έχει και παρακάτω.. Η επικοινωνία γίνεται με ένα τηλέφωνο. Μια συσκευή όπως 

χρησιμοποιούμε τα σταθερά. Αλλά τα περισσότερα είναι χαλασμένα, γιατί ο άλλος 

μάλωσε με την κοπελιά του και το έσπασε.. η είναι από το χρόνο, από τον καιρό και από 

την εγκατάλειψη που έχει το σωφρονιστικό σύστημα σε τεχνικής φύσεως ζητήματα.» (Σ1, 

Π. Α.10 μήνες, ποινή 8.5 έτη, υπότροπος) 

 

Σε κάποιες περιπτώσεις οι κρατούμενοι ανέφεραν πως οι ίδιοι δεν επιθυμούν να τους 

επισκέπτονται οι οικείοι τους στη φυλακή.  

 

«Έχω επισκεπτήρια αλλά εγώ δεν θέλω να δω κανέναν. Και στην πιο μακρινή φυλακή 

να με στείλουν δεν με νοιάζει» (Σ4, ισόβια, Κ.Κ.Ι) 

 

«Η οικογένεια μου διαλύεται καθημερινά από τη φυλάκιση μου. Δεν θέλω εγώ να με 

επισκέπτονται. Δεν θέλω να με βλέπουν έτσι εδώ μέσα.. Δεν έχω δεχτεί ούτε ένα 

επισκεπτήριο» (Σ12, Π.Π.Κ, Κ.Κ.ΙΙ) 

 

«Έχω καλή σχέση με τους γονείς μου αλλά επισκεπτήρια δεν έχω. Δεν θέλω να έρθουν. 

Είναι καθαρά δική μου πρωτοβουλία» (Σ1, ισόβια, υπότροπος, Κ.Κ.ΙΙΙ) 

 

Ειδικά όταν υπάρχουν μικρά παιδιά στην οικογένεια οι αποφάσεις των γονέων είναι 

κοινές: 

 

«Φυσικά, έρχονται όλοι επισκεπτήρια αλλά χωρίς το παιδί. Εγώ τους έχω πει να μην το 

φέρουν.. δεν θέλω να δει που είμαι.. Καλύτερα να ξέρει ότι λείπω για δουλειά» (Σ9, 

Π.Π.Κ, Κ.Κ.ΙΙΙ) 
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«Καλή είναι η σχέση μας, βέβαια η γυναίκα μου δεν φέρνει ποτέ το παιδί στα 

επισκεπτήρια για να μην του αποτυπωθούν οι εικόνες. Καλά κάνει, την καταλαβαίνω.. 

αλλά μου λείπει» (Σ7, ισόβια, Κ.Κ.ΙΙΙ) 

 

«Το παιδί δεν το φέρνουν σε επισκεπτήριο.. εγώ δεν θέλω να δει τα κάγκελα..» (Σ11, 

ισόβια, υπότροπος, Κ.Κ.ΙΙΙ) 

 

Επιπλέον, άκρως σημαντικοί είναι και οι συναισθηματικοί παράγοντες για τέτοιου 

είδους απόφαση: 

 

«Έρχονται τα παιδιά στα επισκεπτήρια αλλά εγώ δεν θέλω. Δεν τους λέω τα προβλήματα 

μου και από ότι έχω καταλάβει και εκείνα μου κρύβουν πολλά» (Σ15, ισόβια, Κ.Κ.ΙΙΙ) 

 

«Έχουν αλλάξει πολλά, πήρα διαζύγιο στους 8 μήνες, έχασα το μεγάλωμα των παιδιών.. 

Επισκεπτήρια έχω αλλά στεναχωριέμαι πολύ όταν έρχεται η ώρα να αποχωριστώ την 

οικογένεια μου, τα παιδιά μου γι´αυτό και τα αποτρέπω να έρθουν» (Σ3, ισόβια, Κ.Κ.Ι) 

 

«…Το μωρό μου είναι 17 μηνών, δεν με ξέρει γιατί δεν έχουμε ιδωθεί ποτέ. Δεν θέλω να 

έρθει σε επισκεπτήριο. Θεωρώ πως το προστατεύω από τους σωφρονιστικούς. Δεν θέλω 

να περάσει το σοκ του ελέγχου» (Σ7, Π.Π.Κ, υπότροπος, Κ.Κ.Ι) 

 

Κλείνοντας το τμήμα της οικογένειας, δεν μπορεί να παραλειφθεί και η συνδρομή-

υποστήριξη του προγράμματος που εδρεύει εντός του καταστήματος κράτησης στην 

περίπτωση της διατήρησης ή / και της επανένωσης της σχέσης των κρατουμένων, με 

τα μέλη της οικογένειας τους. Οι ίδιοι οι συμμετέχοντες, μοιράζονται τις εμπειρίες τους 

και αναφέρουν: 

 

«Μόλις φυλακίστηκα απομακρύνθηκαν όλοι. Ένα γεια είχα με τη μητέρα μου, ο πατέρας 

μου ούτε να με ακούσει δεν ήθελε. Το ίδιο και τα αδέρφια μου. Με το που μπήκα στο 

ΚΕΘΕΑ Προμηθέας, άλλαξαν όλα. Τώρα μου έχουν τυφλή εμπιστοσύνη και αυτό μου 

δίνει χαρά» (Σ9,  Π.Π.Κ, υπότροπος, Κ.Κ.Ι) 
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«Ήταν διαταραγμένη η σχέση μας από πριν. Τώρα έγιναν χειρότερα τα πράγματα, ειδικά 

με τον πατέρα μου. Αλλά με το πρόγραμμα, αισθάνομαι πως κάτι αλλάζει» (Σ11,  Π.Π.Κ, 

υπότροπος, Κ.Κ.Ι) 

 

«…Δεν υπήρχε σχέση πριν. Τώρα χτίζεται. Όταν είσαι σε χρήση, δεν κάνεις σχέση.. απλά 

συνυπάρχεις με κάποιους ανθρώπους… Το συγκεκριμένο πρόγραμμα βοηθάει πολύ. 

Επειδή ασχολείται και με τη χρήση και με τον στιγματισμό της φυλακής και με την 

οικογένεια. Αυτό που έπρεπε να κάνει το κράτος.. το κάνει το πρόγραμμα. Αυτό που θα 

έπρεπε να γίνει σε όλους, είναι για εμάς εδώ σαν «προνόμιο».» (Σ4, Π. Α. 11μήνες, ποινή 

6 έτη, υπότροπος)  

 

«Η οικογένεια μου ήταν διαλυμένη από πριν και όλα έγιναν χειρότερα από όταν 

φυλακίστηκα. Δημιουργήθηκε ξανά με το πρόγραμμα» (Σ16, Π.Π.Κ, υπότροπος, Κ.Κ.Ι) 

 

«Παραδόξως δεθήκαμε ακόμα πιο πολύ. Η γυναίκα μου απέδειξε πως με αγαπάει πιο 

πολύ. Είχα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην οικογένεια μου, λόγω της χρήσης μου, 

που τα καταλαβαίνω τώρα που δουλεύω τον εαυτό μου στο πρόγραμμα. Ακόμα και η 

αδελφή μου άλλαξε συμπεριφορά απέναντι μου, ήρθε πιο κοντά μου γιατί με είδε καθαρό 

και αλλαγμένο» (Σ6, ισόβια, υπότροπος, Κ.Κ.Ι) 

 

«Με την οικογένεια μου δεν ήμασταν ποτέ μαζί. Πάντα χώρια.. Έχω κάνει πολλά, δεν με 

αποδέχτηκαν, δεν με πίστεψαν ότι άλλαξα και αυτό το θεώρησα ως προδοσία. Αυτός ήταν 

ο λόγος που έκανα υποτροπή και βρέθηκα ξανά στη φυλακή. Μέσα στο πρόγραμμα 

κατάλαβα πως τόσο καιρό ρίχναμε τα βάρη ο ένας στον άλλο, τώρα αρχίζουμε να 

συνεννοούμαστε» (Σ2, Π.Π.Κ, υπότροπος, Κ.Κ.Ι) 

 

Όσον αφορά τις σχέσεις με τους σημαντικούς άλλους, οι περισσότεροι συμμετέχοντες 

στην έρευνα, υποστήριξαν πως παρατηρήθηκε η απομάκρυνση μεταξύ των δύο 

πλευρών. 

 

«Έχουν φύγει όλοι» (Σ2, υπόδικος, K.K.IV ; Σ11, Π.Π.Κ, K.K.II; Σ10, ισόβια, 

υπότροπος, K.K.III ; Σ11, ισόβια, υπότροπος, K.K.III ; Σ17, ισόβια, K.K.III ; Σ20, 

ισόβια, υπότροπος, K.K.III) 
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«Είδα μεγάλη διαφορά. Ήμουν δίπλα σε όλους, μετά εξαφανίστηκαν όλοι. Να και ένα 

καλό της φυλακής.. το ξεκαθάρισμα ανθρώπων» (Σ1, κάτω των 5, K.K.II ; Σ7, ισόβια, 

υπότροπος, K.K.III ; Σ9, Π.Π.Κ, K.K.III) 

 

«Αν θες να δεις ποιος είναι ο φίλος σου, μπες φυλακή» (Σ16, υπόδικος, K.K.III) 

 

«Δεν υπάρχει φίλος, Όλοι σε αφήνουν. Εσύ έχεις ανάγκη να τους ακούσεις αλλά 

φοβούνται μη ζητήσεις χάρη» (Σ6, ισόβια, υπότροπος, K.K.II ; Σ4, υπόδικος, K.K.III) 

 

«Εξαφανίστηκαν όλοι οι φίλοι μου, αλλά αυτό είναι αναμενόμενο» (Σ1, ισόβια, 

υπότροπος, K.K.III) 

 

«…και φίλοι με άφησαν ναι. Περίμενα να έχω κάποια υποστήριξη αλλά τελικά δεν είχα 

τίποτα. Φοβήθηκαν μάλλον μην τους βγει το όνομα» (Σ2. Π. Α. 18 μήνες, ποινή 6,5 έτη, 

υπότροπος) 

 

«Κάποιοι έμειναν δίπλα μου αλλά όσο περνάει ο καιρός απομακρύνονται» (Σ1, υπόδικος, 

K.K.IV ; Σ13, ισόβια, υπότροπος, K.K.III) 

 

«Αλλαγή στη συμπεριφορά είδα από φίλους που δεν περίμενα ότι θα έχω αλλά 

φοβόντουσαν. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα το είχαμε από την οικογένεια, τους γονείς 

της αρραβωνιαστικιάς μου. Την επηρέαζαν όλη μέρα να με αφήσει. Να πάρει το παιδί 

και να φύγει.» (Σ3, Π. Α. 1 έτος, ποινή 11 έτη & 8 μήνες) 

 

Ενώ ορισμένοι συμμετέχοντες ανέφεραν πως οι ίδιοι επέλεξαν να απομακρυνθούν: 

 

«Απομακρύνθηκα από δική μου επιλογή» (Σ10, υπόδικος, υπότροπος, K.K.IV) 

 

«….μετά από κάποιο σημείο θες και εσύ να απομακρυνθείς. Σε απομακρύνει η φυλακή 

γενικά από τους ανθρώπους σου. Σκέψου.. αν δεν πάρεις εσύ ένα τηλέφωνο, ποιος θα σε 

πάρει;» (Σ2, ισόβια, K.K.II) 

 

Ωστόσο κάποιοι ερωτώμενοι υποστήριξαν πως οι σχέσεις τους με τους σημαντικούς 

άλλους, δεν διαφοροποιήθηκαν.  
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«Οι φίλοι μου είναι κοντά μου, με έχουν στηρίξει παραπάνω. Έχει να κάνει με το πως 

τους αντιμετώπισες έξω. Αν υπάρχουν στέρεες βάσεις, η φυλακή δεν τις γκρεμίζει» (Σ6, 

υπόδικος, υπότροπος, K.K.III) 

 

«Φίλους από πριν, δεν μπορώ να πω ότι είχα κιόλας. Δύο άτομα μόνο, που εκεί είδα ότι 

ήταν πραγματικοί μου φίλοι, μου στάθηκαν και δεν αντιμετώπισα προβλήματα του τύπου.. 

᾽ Εσύ μπήκες τώρα φυλακή και εμείς θα κόψουμε᾽.. ίσα ίσα που ήρθαν και πιο κοντά. 

Άρα με ότι συνέβη, δοκιμάστηκε και η φιλία μας. » (Σ4, Π. Α. 11μήνες, ποινή 6 έτη, 

υπότροπος) 

 

«Όλοι είναι δίπλα μου» (Σ5, ισόβια, K.K.IV ; Σ11, υπόδικος, K.K.IV ; Σ9, Π.Π.Κ, 

υπότροπος, K.K.II) 

 

«Οι φίλοι ήταν πάντα δίπλα μου» (Σ5, Π.Α.2 έτη, ποινή 7 έτη, υπότροπος) 

 

Ενώ ορισμένοι υποστηρίζουν πως βίωσαν μια αντικατάσταση ατόμων. 

 

«Κάποιοι που δεν περίμενα ήρθαν πιο κοντά μου και οι πιο κοντινοί χάθηκαν.» (Σ4, 

υπόδικος, K.K.IV ; Σ3, Π.Π.Κ, K.K.II ; Σ15, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.II) 

 

«Τα ξαδέλφια μου και φίλοι, απομακρύνθηκαν.. αλλά μέσα στη φυλακή έκανα φίλους, 

έγινε αντικατάσταση» (Σ14, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

 

«.Ο στιγματισμός, γιατί για στιγματισμό μιλάμε.. όταν μπεις σε μια φυλακή, έχεις πλέον 

κάτι. Επομένως ναι, από φίλους από συγγενείς από κοπέλες.. όμως έχει και το αντίθετο. 

Βλέπεις και ποιος είναι δίπλα σου, ποιος ξεπερνάει κάτι τέτοιο και ποιος προσπαθεί. Και 

υπάρχουν και περιπτώσεις που από εκεί που το περίμενα, δεν ήρθε.. και βίωσα την 

απόρριψη, την απογοήτευση.. και από άλλους ανθρώπους πήρα τη χαρά, την 

ικανοποίηση, πήρα διάφορα πράγματα. Αλλά συμβαίνει.. Διαταράσσονται οι σχέσεις. 

Είναι ορόσημο. Μπήκες στη φυλακή, αλλάζουν όλα.» (Σ1, Π. Α. 10 μήνες, ποινή 8.5 έτη, 

υπότροπος) 

 

Τέλος, οι παρακάτω αποφυλακισθέντες συμμετέχοντες, μέσα από την εμπειρία τους 

δίνουν έμφαση και στον παράγοντα της χρήσης ουσιών, στις σχέσεις που 
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δημιουργούνται μέσα από την παραβατικότητα και κατά πόσο αυτοί οι παράγοντες 

ενισχύουν τη συνέχιση των σχέσεων: 

 

«Όταν είσαι στη χρήση, δεν υπάρχουν φιλίες.. Αυτοί βέβαια που είχα δίπλα μου, έμειναν» 

(Σ9, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I ; Σ9, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I ; Σ16, Π.Π.Κ, υπότροπος, 

K.K.I) 

 

«Κοίταξε, οι φίλοι όχι. Γιατί όλοι μου οι φίλοι ήταν το ποιόν μου. Δηλαδή, έχουν να 

κάνουν με την εγκληματικότητα, με την παραβατικότητα. Ήταν κάτι αναμενόμενο να μην 

με εγκαταλείψουν. Και αρκετοί φίλοι μου έχουν μπει φυλακή και εγώ ήμουν πάντα εκεί 

για αυτούς» (Σ7, Π. Α. 1,5 έτος, ποινή 2 έτη, υπότροπος) 

 

 

Συζήτηση ευρημάτων για την πρώτη θεματική  «Εμπειρία του 

εγκλεισμού» 

 

Στην πλειοψηφία των συμμετεχόντων, ο εγκλεισμός συνιστά την πιο δύσκολη 

εμπειρία, η οποία συμπεριλαμβάνει μόνο αρνητικά συναισθήματα. Για τους 

περισσότερους υπόδικους και κατάδικους, υπότροπους η μη, η φυλάκιση αποτέλεσε 

ένα σοκ, ενώ για κάποιους υπόδικους και μη υπότροπους, παρατηρήθηκε η μη 

συνειδητοποίηση της κατάστασης που βιώνουν, καθώς και η άρνηση. Επιπλέον 

κυρίαρχο συναίσθημα ήταν ο φόβος, ο οποίος είναι άμεσα συνδεδεμένος με την βία 

που κυριαρχεί στα καταστήματα κράτησης και ειδικά στης μεγάλης χωρητικότητας.  

Αναφορικά με το συναίσθημα, ακολουθώντας μια πιο αναλυτική προσέγγιση, 

η ανάλυση κατέδειξε δύο βασικούς άξονες οι οποίοι περιγράφουν τον τρόπο 

αναγνώρισης αλλά και μη βίωσης του συναισθήματος του φόβου. Πρώτος άξονας, οι 

ψυχοδραστικές ουσίες οι οποίες έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο τόσο στην αναγνώριση, όσο 

και στη διεργασία των συναισθημάτων των συμμετεχόντων. Δεύτερος άξονας, η φήμη, 

η ᾽ταυτότητα᾽ και οι γνωριμίες που διατηρεί ή θέλει να αποκτήσει ένας κρατούμενος, 

βάσει των οποίων περιγράφηκε τόσο η μη έκφραση, όσο και η μη βίωση του 

συναισθήματος του φόβου. 

Σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν/αντιμετώπισαν οι συμμετέχοντες, 

πρωταρχικό ρόλο είχαν τα βίαια επεισόδια μεταξύ των κρατουμένων. Ακολουθούν οι 
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συνθήκες κράτησης και συγκεκριμένα ο υπερπληθυσμός και ο συγχρωτισμός, ο οποίος 

αφορά τις διαφορετικές εθνικότητες και τα διαφορετικά αδικήματα. Λαμβάνοντας 

υπόψιν τα προαναφερθέντα προβλήματα, οι ερωτώμενοι κατέληξαν στους τρόπους 

προστασίας και στις προσπάθειες προσαρμογής τους. Μεταξύ άλλων, αξιοσημείωτοι 

είναι και οι λεγόμενοι άγραφοι νόμοι της φυλακής. Δεν μπορούν να μην 

συμπεριληφθούν, η εκπαίδευση και η εργασία, μέσω των οποίων οι κρατούμενοι 

οδηγούνται προς την επίτευξη της μείωσης των επεισοδίων βίας αλλά και του 

ψυχολογικού κόστους του εγκλεισμού.  

Στο ίδιο πλαίσιο πρέπει να συμπεριληφθούν και οι κοινωνικές σχέσεις ανάγκης 

αλλά και συμπεριφορές που αναπτύσσει ένας κρατούμενος για να εξασφαλίσει την 

προστασία του.  

Στον αντίποδα, εξίσου σημαντικές ήταν και οι περιπτώσεις κρατουμένων οι 

οποίοι όχι μόνο δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες, αλλά ευεργετήθηκαν από τον εγκλεισμό 

τους, καθώς συνέχισαν ή εξέλιξαν την παράνομη δραστηριότητα.  

Ακολουθώντας τη ροή της πρώτης Θεματικής, έγινε παρουσίαση των 

συμπερασμάτων, των ίδιων των συμμετεχόντων, για τον ρόλο της φυλακής. Τα 

συμπεράσματα αυτά, προέκυψαν τόσο από την εμπειρία τους με τις Κοινωνικές 

Υπηρεσίες, στην οποία οι γνώμες διίστανται, σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 

υπηρεσιών, ενώ οι περισσότεροι συμμετέχοντες κατέληξαν πως η συμπεριφορά των 

εργαζόμενων ήταν άμεσα συνδεδεμένη με αυτήν των κρατουμένων. 

Σημαντική πτυχή αποτέλεσε ο σωφρονισμός, συγκριτικά με την παράνομη 

δραστηριότητα εντός των καταστημάτων κράτησης, καθώς όλοι οι συμμετέχοντες στην 

έρευνα, μέσα από το προσωπικό τους βίωμα, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η 

φυλακή, σε καμία περίπτωση δεν σωφρονίζει. Αντιθέτως, την χαρακτήρισαν ως 

«σχολείο εγκλήματος» και αποκάλυψαν πως κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού τους, 

τους προσφέρθηκε το κίνητρο για παράνομη δραστηριότητα. 

Τέλος, αναλύοντας μια άκρως σημαντική πτυχή που αφορά την οικογένεια των 

κρατουμένων-αποφυλακισθέντων, η έρευνα κατέδειξε πως οι σχέσεις μεταξύ των 

συμμετεχόντων και της οικογένειας τους, θα τροποποιηθούν. Στην πλειοψηφία τους οι 

συμμετέχοντες, βίωσαν τη διάλυση της οικογένειας τους και τη μη συνέχιση της 

σχέσης. Ωστόσο, υπήρξαν και κάποιες περιπτώσεις στις οποίες ή σχέση συνεχίστηκε. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ή ύπαρξη των ήδη διαταραγμένων σχέσεων πριν τη 

φυλάκιση. 
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Επιπλέον, σε αντίθεση με τα παραπάνω, παρουσιάστηκαν και λίγες περιπτώσεις 

στις οποίες, παρόλο που οι σχέσεις ήταν διαταραγμένες από πριν, η σχέση συνεχίστηκε 

ή διαφοροποιήθηκε προς το καλύτερο όταν το άτομο φυλακίστηκε. Σχετικά με τα 

επισκεπτήρια αναδύθηκαν κυρίως προβλήματα απόστασης και εξόδων. Υπήρξαν 

περιπτώσεις συμμετεχόντων που επεσήμαναν την ανάγκη για μη πραγματοποίηση 

επισκεπτηρίων με τους οικείους τους, ειδικά όταν υπάρχουν στην οικογένεια μικρά 

παιδιά, λαμβάνοντας υπόψιν το ψυχολογικό κόστος. Όσον αφορά τους σημαντικούς 

άλλους, αποδείχθηκε η απομάκρυνση μεταξύ των δύο πλευρών και σε κάποιες 

περιπτώσεις, από επιλογή των ιδίων των συμμετεχόντων. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες 

της έρευνας και ταυτόχρονα του προγράμματος ΚΕΘΕΑ Προμηθέας που εδρεύει σε 

σωφρονιστικό κατάστημα της Βορείου Ελλάδος, στο οποίο διεξήχθησαν συνεντεύξεις, 

παρουσίασαν μια διαφορετική εικόνα από όσα ειπώθηκαν παραπάνω.  Συγκεκριμένα, 

στο πρόγραμμα δεν επικρατεί το συναίσθημα του φόβου και του κινδύνου, συγκριτικά 

με τα άλλα καταστήματα κράτησης. Δεν παρατηρείται υπερπληθυσμός και οι συνθήκες 

κράτησης σύμφωνα με τα λεγόμενα των συμμετεχόντων, είναι καλές. Οι Κοινωνικές 

Υπηρεσίες όπως υποστηρίχθηκε, στηρίζουν τους κρατούμενους. Ωστόσο, όσον αφορά 

τον σωφρονισμό, οι συμμετέχοντες επισημαίνουν πως μόνο μέσω του προγράμματος, 

είναι εφικτός. Τέλος, όσον αφορά τις οικογένειες των κρατουμένων, οι συμμετέχοντες 

υποστηρίζουν πως μέσω του προγράμματος, προσπαθούν να διατηρήσουν, να ενώσουν 

ξανά ή και να δημιουργήσουν από την αρχή, ισχυρούς δεσμούς με την οικογένεια. 
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4.4 ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2: «ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΝΤΟΣ-ΕΚΤΟΣ ΦΥΛΑΚΗΣ» 

 

Η δεύτερη Θεματική αποτελείται από 3 Υπό-θεματικές.  

 

 

4.2 Διάγραμμα δεύτερης θεματικής. 

 

 

 

Ειδικότερα, η θεματική «Εμπειρίες εντός-εκτός φυλακής» αναφέρεται στο πως 

οι κρατούμενοι και οι αποφυλακισθέντες αναλύουν την εμπειρία της εξόδου από τη 

φυλακή είτε κατά την πρώτη άδεια, είτε κατά την αποφυλάκιση τους, λαμβάνοντας 

υπόψη: το βίωμα ή τον φόβο του στίγματος, τις συνέπειες της φυλάκισης στην 

σωματική και ψυχολογική τους υγεία, την προσαρμογή εκτός φυλακής ή την υποτροπή 

τους. 

 

Αναλυτικότερα, ακολουθούν επεξηγήσεις για κάθε υπό-θεματική και ενδεικτικές 

περιγραφές των ιδίων των συμμετεχόντων. 

 

 

4.4.1 Υπό-θεματική 1: Στίγμα 

 

Το στίγμα της φυλάκισης αποτελεί καταλύτη όχι μόνο για τις προηγούμενες 

σχέσεις του έγκλειστου ατόμου με το κοινωνικό του περιβάλλον ή για την περαιτέρω 

«Εμπειρία εντός-εκτός 
φυλακής»

Στίγμα

Συνέπειες

Σωματικές

Ψυχολογικές

Προσαρμογή vs 
Υποτροπή
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αποκατάσταση του (σε όλα τα επίπεδα) μετά τη φυλάκιση, αλλά και για τον ίδιο του 

τον εαυτό.  

 

«Βέβαια, και ποιον που βγαίνει από τη φυλακή δεν επηρεάζει; Όχι μόνο το βλέμμα των 

δικών σου ανθρώπων, η των ξένων.. ακόμα και οι σκέψεις οι δικές μου με επηρεάζουν.» 

(Σ3, Π. Α. 1 έτος, ποινή 11έτη & 8 μήνες) 

 

Ειδικά για τον ίδιο τον εαυτό τους, οι συμμετέχοντες αναφέρουν: 

 

«Το στίγμα το έχω εγώ σε εμένα.. » (Σ4, υπόδικος, υπότροπος, K.K.II) 

 

«Ναι, εγώ στιγματίζω τον εαυτό μου» (Σ12, ισόβια, υπότροπος, K.K.I) 

 

«..Ναι, αλλά πρόσεξε. Εγώ έγινα διαφορετικός. Εγώ άλλαξα. Βγαίνω έξω και νομίζω ότι 

όλοι με κοιτάνε περίεργα. Εγώ κοιτάω τον εαυτό μου περίεργα.» (Σ2. Π. Α. 18 μήνες, 

ποινή 6,5 έτη, υπότροπος) 

 

Η ανάλυση των δεδομένων κατέδειξε πως οι συμμετέχοντες είτε έχουν αισθανθεί το 

στίγμα: 

 

«Ναι, έχω αισθανθεί το στίγμα όταν έψαχνα για δουλειά και έκλειναν όλες οι πόρτες» 

(Σ2, ισόβια, K.K.II) 

 

«Ναι, αισθάνθηκα τον στιγματισμό, δεν με έπαιρνε κανείς στην δουλειά του» (Σ1, ισόβια, 

υπότροπος, K.K.III) 

 

«Βέβαια. Αρκετός κόσμος που δεν ξέρει πράγματα για μένα, που και πως έφτασα ως εδώ 

κλπ.. Πάντα μας υποτιμούσαν όσους έχουμε κάνει φυλακή και πάντα θα γίνεται αυτό. Με 

έχουν πει αλήτη κλπ. Έχω βιώσει πολύ το στίγμα… Πήγα για δουλειά και μου λέει ένας 

«εσύ έχεις βγάλει φυλακή» (Σ5, Π.Α.2 έτη, ποινή 7 έτη, υπότροπος) 

 

«Ναι, είναι κάτι που θα με ακολουθεί πάντα.. Όσο ζώ.. και το στίγμα αυτού του ανθρώπου 

που έκανε φυλακή και του χρήστη. » (Σ7, Π. Α. 1,5 έτος, ποινή 2 έτη, υπότροπος) 
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«Ναι κλείνουν οι πόρτες παντού.. σε δουλειά .. σε σχέσεις.. στην οικογένεια..» (Σ14, 

Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

 

«Φυσικά υπάρχει η ταμπέλα ᾽φυλακισμένος᾽.. Δεν υπάρχει ενημέρωση στον κόσμο.. 

Άγνοια σημαντική.. μπήκες φυλακή.. έχεις κάνει τα χειρότερα.. έχεις σκοτώσει.. » (Σ24, 

ισόβια, K.K.III) 

 

Είτε φοβούνται ότι θα το αισθανθούν και το θεωρούν αναμενόμενο: 

 

«Φυσικά και το φοβάμαι το στίγμα.. Έκανα κάτι.. πολύ κακό για το οποίο μίλαγε όλη η 

Ελλάδα» (Σ5, ισόβια, K.K.III) 

 

«Το περιμένω και με επηρεάζει.. Έκανα το χειρότερο.. Είναι δυνατόν να μην είμαι 

στιγματισμένος;» (Σ4, ισόβια, K.K.I) 

 

«Είμαι γνωστός στους κύκλους της πόλης μου και το στίγμα που θα με ακολουθεί, είναι 

δεδομένο» (Σ10, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

 

«Είμαι σίγουρος πως θα αντιμετωπίσω έναν άλλο Γολγοθά. Σίγουρα θα έχουν πει για 

εμένα πράγματα που δεν θα ισχύουν.. Μόνο που μπήκα φυλακή.. αρκεί για να λένε» (Σ7, 

υπόδικος, K.K.IV) 

 

«Το φοβάμαι πολύ το στίγμα.. Γιατί ο κόσμος μιλάει μόνο και δεν μπαίνει στη διαδικασία 

να μάθει γιατί είναι κάποιος φυλακή.. φτάνει που μπήκε..» (Σ8, κάτω των 5, K.K.II) 

 

Ο Σ7 (ισόβια, υπότροπος, K.K.III), ο οποίος μιλώντας για την εμπειρία του στο θέμα 

του στιγματισμού, αναφέρει πως το στίγμα για τον εγκλεισμό του, ακολούθησε και την 

κόρη του: 

 

«Φυσικά και με ακολουθούσε, με ακολουθεί και θα με ακολουθεί το στίγμα πάντα.. Αλλά 

δεν έχει μείνει μόνο σε μένα.. Ακολουθεί και την κόρη μου. Η κόρη του φυλακισμένου» 

 

Σημειώθηκαν και περιπτώσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες αναφέρουν πως δεν έχουν 

βιώσει το στίγμα και ο λόγος είναι εμφανής στις περιγραφές των ιδίων: 
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«Όχι, δεν έχω βιώσει το στίγμα γιατί ο κύκλος μου ήταν μέσα στην παρανομία» (Σ3, 

υπόδικος, υπότροπος, K.K.III) 

«Στον κύκλο μου δεν αισθάνθηκα το στίγμα» (Σ10, ισόβια, υπότροπος, K.K.III) 

 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα από το πρόγραμμα Κεθεά Προμηθέας, αναφέρουν: 

 

«Είμαι διατεθειμένος να καταβάλω διπλή προσπάθεια για να ενταχθώ στο επόμενο 

στάδιο του προγράμματος και να το παλέψω το στίγμα» (Σ6, ισόβια, υπότροπος, K.K.I) 

 

«Το στίγμα το φοβάμαι και είμαι σε δίλημμα.. Η θα λέω την αλήθεια και θα τα έχω καλά 

με τον εαυτό μου, ή θα αποκρύψω την κατάσταση. Αλλά αν μαθευτεί, θα γίνει χειρότερο.. 

Τώρα στο πρόγραμμα το δουλεύουμε.. Να αποδεχόμαστε την κατάσταση και να λέμε μόνο 

αλήθειες» (Σ15, ισόβια, K.K.I) 

 

«Τώρα μαθαίνω να βάζω στόχους ενάντια στο στίγμα γιατί το φοβάμαι» (Σ16, Π.Π.Κ, 

υπότροπος, K.K.I) 

 

Τέλος, ο (Σ1, Π. Α.10 μήνες, ποινή 8,5 έτη, υπότροπος), σημειώνει: 

 

«Θα σου πω. Αυτό υπάρχει και πάντα θα υπάρχει… όμως ο μόνος τρόπος για να σε 

επηρεάσει αυτό το πράγμα είναι να το υπερασπίζεται και εσύ. Εγώ έχω σκεφτεί ορισμένα 

πράγματα είναι κάτι που θα το αντιμετωπίζω όπως και με τη θεραπεία που κάνω και με 

τη βούλα αν αποφοιτήσω από το πρόγραμμα απεξάρτησης και όταν.. είμαι πρώην 

χρήστης. Ενώ αν δεν είχα αυτό εδώ πέρα, θα ήμουνα άτυπα, απλά θα το ήξεραν πέντε 

άνθρωποι ότι εντάξει, έπινε αλλά δεν πίνει τώρα, όμως τώρα θα έχω ένα χαρτί το οποίο 

θα το πιστοποιεί. Όπως και τα αποφυλακιστήρια που έχω. Αλλά επειδή λοιπόν έχω 

αντιληφθεί ότι θα το αντιμετωπίζω από υπηρεσίες, από ανθρώπους.. σε όλους τους 

τομείς. Ο μόνος τρόπος και το δουλεύω φυσικά είναι μέσα στη θεραπεία.. Ο μόνος τρόπος 

λοιπόν για να με θίξει όλο αυτό είναι να το έχω ψηλά γιατί εάν μία πράξη με καθορίζει 

εμένα σαν άνθρωπο δεν έχω δικαίωμα και συνύπαρξη στην κοινωνία.. εφόσον έχω κάνει 

φυλακή. Όποιος διαφοροποιεί το σκεπτικό του από αυτό, εδώ μου δίνει το δικαίωμα να 

συζητήσουμε ότι κάνει ένας άνθρωπος και τελικά να διαπιστώσει στην πράξη αν εγώ 

ανήκω εκεί ή αν έχω στοχοποιηθεί επειδή έχω κάνει φυλακή. Δεν ξέρω αν εγώ έχω βρει 

αυτόν το τρόπο μέσω αυτής της σκέψης για να μη με ρίχνει.» 
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4.4.2 Υπό-θεματική 2: Συνέπειες 

 

Οι άνθρωποι που κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα, αντιμετωπίζουν 

αυξημένες πιθανότητες να έχουν χειρότερη σωματική και ψυχική υγεία με τον 

υπόλοιπο πληθυσμό, ενώ η διάρκεια εγκλεισμού είναι σημαντική, καθώς όσο 

μεγαλύτερος είναι ο χρόνος παραμονής σε κατάστημα κράτησης, τόσο περισσότερο 

μπορεί να αυξηθεί η επιβάρυνση της υγείας του ατόμου. 

 

Ακόμα και πριν την έξοδο από το Κ.Κ. οι συμμετέχοντες έκαναν λόγο για άγχος: 

 

«Πριν βγω είχα πολύ άγχος, σφίξιμο στο στήθος» (Σ7, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I ; Σ8, 

Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

 

Μεγάλο ποσοστό συμμετεχόντων παρουσίασε προβλήματα και δυσκολίες στην όραση: 

 

«Είχα μεγάλο πρόβλημα με την όραση μου, έβλεπα λίγα χρώματα» (Σ1, ισόβια, 

υπότροπος, K.K.III ; Σ12, ισόβια, K.K.III) 

 

«Είχα τεράστιο πρόβλημα με την όραση μου.. ένιωθα λες και είχα γεννηθεί μέσα σε 

κλουβί» (Σ8, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.III) 

 

«Όταν μπήκα στο αυτοκίνητο ζαλίστηκα, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη ζάλη. Αυτή η 

υπερβολική φασαρία, ο θόρυβος, δεν άντεχα. Ένιωθα πόνο από τον ήχο. Πήγα σπίτι, η 

μάνα με καλοδέχτηκε αλλά εμένα με ενοχλούσαν όλα. Εκτός ότι ένιωθα ξένος, με 

ενοχλούσε η φασαρία του σπιτιού, οι ομιλίες» (Σ2. Π. Α. 18 μήνες, ποινή 6,5 έτη, 

υπότροπος) 

 

«Πήρα το λεωφορείο, όλο το δρόμο ζαλιζόμουν και έκανα εμετό. Επίσης είχα πολύ 

πρόβλημα με τη φασαρία, επειδή μέσα στη φυλακή ξέρεις.. υπάρχει ησυχία. Δεν άντεχα η 

φασαρία, τα μηχανάκια, τις σειρήνες από ασθενοφόρα, αστυνομίες. Μου πήρε κάποιο 

διάστημα το αυτί να συνηθίσει τους θορύβους» (Σ5, Π.Α.2έτη, ποινή 7 έτη, υπότροπος) 
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Ενώ από Ψυχολογικής πλευράς, ο φόβος, η κρίση πανικού και ο ιδρυματισμός, 

κατείχαν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους: 

 

«Έμεινα κλεισμένος στο σπίτι.. δεν ήθελα να βγω.. δεν μπορούσα τη φασαρία του κόσμου, 

τα γέλια. Με ενοχλούσε το φως. Ήθελα πως και πως να τελειώσει η άδεια για να γυρίσω 

πίσω» (Σ2, ισόβια, K.K.II) 

 

«Δεν ήθελα να βγω από το σπίτι» (Σ5, Π.Π.Κ, K.K.II ; Σ7, Π.Π.Κ, .K.K.II) 

 

«Έπαθα κρίση πανικού και πήγα στο νοσοκομείο.. ήθελα να γυρίσω πίσω στη φυλακή» 

(Σ20, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

 

«Δυσκολία στην όραση, φοβόμουν τα αυτοκίνητα.. είχα διάσπαση προσοχής και στένευε 

ο δρόμος.. τον πρώτο καιρό ένιωθα ότι με παρακολουθούν.. με κοιτούν περίεργα όλοι» 

(Σ2, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

 

«Ήμουν θολωμένος.. δεν έβλεπα καλά για 1 εβδομάδα.. Φοβόμουν πολύ τα αυτοκίνητα, 

φοβόμουν να περπατήσω στον δρόμο.. ξεχνούσα οδούς. » (Σ4, υπόδικος, υπότροπος, 

K.K.II) 

 

«Φόβος, με κοιτούσαν όλοι.. την πρώτη φορά βγήκα μετά από 4,5 χρόνια. Είχα μπει 17 

χρονών… φοβόμουν τους γύρω μου.. είχα γίνει ένα αγρίμι. Δεν άντεξα και τελικά γύρισα 

πίσω» (Σ9,  Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

 

«Παίρνω άδειες στις εξεταστικές περιόδους. Στην αρχή ήταν σοκαριστική εμπειρία. 

Κρυβόμουν πίσω από τους αστυνομικούς για να μην φαίνομαι. Πάθαινα κρίσεις 

πανικού» (Σ6, ισόβια, υπότροπος, K.K.I) 

 

«Δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ από την αγωνία μου και το άγχος μου. Ένιωθα σαν να 

έβλεπα πρώτη φορά κάποια αντικείμενα.. πιρούνια, καλαμάκια του καφέ.. και άρχισα να 

σέβομαι τα πάντα.. Την άλλη μέρα κατέβηκα βόλτα στο Μοναστηράκι και έπαθα κρίση 

πανικού.. Νόμιζα πως με κοιτούσαν όλοι.. » (Σ6, ισόβια, υπότροπος, K.K.II) 
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«Ήθελα μόνο να κλειστώ στο δωμάτιο μου και να μην βλέπω κανέναν τους» (Σ2. Π. Α. 

18 μήνες, ποινή 6,5 έτη, υπότροπος) 

 

«Δεν άντεχα να μείνω στο σπίτι και ήθελα να γυρίσω στη φυλακή γιατί μου ήταν πιο 

οικείο το μέρος» (Σ3, Π. Α. 1 έτος, ποινή 11 έτη & 8 μήνες) 

 

«… Η κοπέλα μου, μου έλεγε να σταματήσω αυτή τη ᾽φυλακίστικη᾽ συμπεριφορά στον 

δρόμο, στα μαγαζιά .. εγώ δεν το καταλάβαινα..» (Σ5, Π.Α.2 έτη, ποινή 7 έτη, υπότροπος) 

 

«Αυτό που με εντυπωσίασε πάρα πολύ ήταν ότι δεν μπορούσα να περπατήσω στον δρόμο. 

Πολύ δυνατή ανάμνηση. Και σε δρόμο που αφορούσε χώρο εξοχικό. Εάν σου πω τι έπαθα 

όταν μπήκα στην πόλη μέσα.. ήταν ένα άλλο σοκ αυτό. Τι άλλο να σου πω; Για την 

δυσκολία του να πιάνεις ένα ποτήρι, ένα κουτάλι.. λες τι είναι αυτό; Είναι νομίζω το ίδιο 

με ότι είχαν πάθει οι Ινδιάνοι με τις χάντρες και τον πολιτισμό.» (Σ6, Π. Α. 1,5 έτος, 

ποινή 17 έτη) 

 

«Ήμουν χαμένος, δεν ήξερα που πάω και που βρίσκομαι. Έκανα καιρό να συνέλθω από 

τον εγκλεισμό. Παραπάνω από ένα μήνα μου πήρε. Δεν έβγαινα πολύ από το σπίτι. Με 

ενοχλούσε ο θόρυβος πολύ αλλά είχα πολύ φόβο μέσα μου.» (Σ7, Π. Α. 1,5 έτος, ποινή 2 

έτη, υπότροπος) 

 

«…Άδεια δεν πήρα ποτέ.. Τέλος πάντων, όταν αποφυλακίστηκα ένιωθα μία ένταση και 

όταν πήγα σπίτι δεν είχα την ηρεμία αυτή για να το βιώσω ρεαλιστικά. Τρέχανε τα πάντα 

στο μυαλό μου, είχα πολύ θόρυβο στο μυαλό και ακόμα έχω.. τέλος πάντων όταν έφτασα 

σπίτι όταν βγήκα από τη φυλακή ήμουν σαν.. σαν ένας χαζούλης. Μύριζα το οξυγόνο, 

ένιωθα τα πράγματα σαν να τα βλέπω πρώτη φορά.. Σαν να ήρθα από κανένα νησί 

ναυαγός και ήρθα ξανά στον πολιτισμό και στον κόσμο.» (Σ1, Π. Α.10 μήνες, ποινή 8.5 

έτη, υπότροπος) 

 

Εξίσου σημαντικό να αναφερθεί, πως σύμφωνα με τα λεγόμενα των συμμετεχόντων, 

υπάρχει διαφορά στις συνέπειες του εγκλεισμού, σε μία κλειστή και σε μία αγροτική 

φυλακή: 

 



189 

 

«Σε αποφυλάκιση από κλειστή φυλακή, τρόμαξα πολύ. Σε αποφυλάκιση από αγροτική, 

ήταν πολύ καλύτερα.. Δεν έχει τοίχους αλλά συρματοπλέγματα και δεν πονάνε τα μάτια 

σου.. Δεν χάνεις την όραση σου.. Έχει ζώα και δεν χάνεις το συναίσθημα σου.. δεν χάνεις 

την ανθρωπιά σου» (Σ18,  Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

 

«..Σε μία κλειστή φυλακή που έκατσα 3,5 χρόνια, διέκρινα ότι μέχρι και στο μάτι μου έχει 

περιοριστεί η όραση γιατί έβλεπα τοίχο και μόνο ένα μικρό κομμάτι ουρανού.. σε 

αντίθεση όταν έβλεπα ας πούμε τα δέντρα στην αγροτική, πράγμα που είναι πολύ 

σημαντικό.» (Σ1, Π. Α.10 μήνες, ποινή 8.5 έτη, υπότροπος) 

4.4.3 Υπό-θεματική 3: Προσαρμογή vs Υποτροπή 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν πως κάθε άτομο με εμπειρία 

εγκλεισμού σε σωφρονιστικό κατάστημα, ταλαντεύεται ανάμεσα σε δύο πόλους, την 

προσαρμογή στη ζωή εκτός φυλακής και στην υποτροπή ή οποία συνεπάγεται και την 

επιστροφή του στη φυλακή. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί, αν λάβουμε υπ’ όψιν τον χρόνο 

παραμονής ενός ατόμου σε σωφρονιστικό κατάστημα,  με το αν είναι ήδη υπότροπος 

ή όχι, καθώς και με την ύπαρξη προστατευτικών παραγόντων όπως είναι η οικογένεια. 

Σημαντικοί εξίσου και οι παράγοντες διακινδύνευσης όπως για παράδειγμα, η ανεργία, 

η μη στήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον και η χρήση ουσιών. 

 

Οι υπόδικοι κρατούμενοι, οι κατάδικοι κάτω των 5 ετών και με ποινές Π.Κ. αναφέρουν: 

 

«Ναι, θα προσαρμοστώ.. » (Σ2, υπόδικος, K.K.IV ; Σ9, υπόδικος, K.K.IV ; Σ11, 

υπόδικος, K.K.IV ; Σ1, κάτω των 5, K.K.II) 

 

«Βεβαίως και θα επιστρέψω κανονικά στη ζωή μου.. Έχω τη στήριξη των δικών μου 

ανθρώπων και θα τα καταφέρω» (Σ12, Π.Π.Κ, K.K.II) 

 

«Θα δυσκολευτώ πιστεύω.. αλλά θα προσπαθήσω για το παιδί μου.. είναι το κίνητρο μου» 

(Σ9, Π.Π.Κ, K.K.III) 

 

«Θα προσαρμοστώ αλλά σίγουρα θα υπάρξουν προβλήματα. Θα γίνει ο απολογισμός της 

καμένης γης» (Σ5, Π.Π.Κ, K.K.I) 
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Σχετικά με τον χρόνο παραμονής σε Κ.Κ, οι (Σ1, υπόδικος, K.K.IV ; Σ10, υπόδικος, 

υπότροπος, K.K.IV) αναφέρουν: 

 

«Δεν ξέρω αν θα προσαρμοστώ στη ζωή εκτός φυλακής. Ανάλογα με τον χρόνο που θα 

περάσω εδώ» 

 

και ο (Σ6, Π. Α. 1,5 έτος, ποινή 17 έτη) συμπληρώνει: 

 

«Καθόλου εύκολα. Και δεν νομίζω να τα καταφέρω και ποτέ… τα 17 χρόνια ήταν πολλά» 

 

Σε κάποιες περιπτώσεις ο φόβος κυριαρχεί: 

 

«Φοβάμαι ότι δεν θα προσαρμοστώ.. ξέρω ότι είναι δύσκολα» (Σ11, Π.Π.Κ, K.K.II) 

 

«Φοβάμαι πως δε θα βγω ζωντανός από τη φυλακή» (Σ3, Π.Π.Κ, K.K.II) 

 

«Φοβάμαι ότι δεν θα προσαρμοστώ .. έχω ξεχάσει το έξω.. τη ζωή.. η ιδέα της ζωής έξω. 

.μου φέρνει τρόμο» (Σ24, ισόβια, K.K.III) 

 

«Δεν νομίζω να προσαρμοστώ εύκολα. Φοβάμαι γιατί δεν ξέρω πια πως είναι έξω.. Και 

τον γιό μου και την μάνα μου, τώρα τους γνώρισα ουσιαστικά. Και τον εαυτό μου επίσης» 

(Σ16, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

 

«Δεν ξέρω.. φοβάμαι πολύ.. χρειάζεται χρόνος με την οικογένεια.. Να τους γνωρίσω και 

να με γνωρίσουν ξανά από την αρχή» (Σ3, ισόβια K.K.I) 

 

Οι υπότροποι συμμετέχοντες μέσα από την εμπειρία τους, δίνουν έμφαση στους 

παράγοντες  διακινδύνευσης που τους οδήγησαν στην υποτροπή.  

 

 «Δεν προσαρμόστηκα.. Δεν είχα στήριγμα από την οικογένεια μου.. τους έβλεπα ότι δεν 

μπορούσαν να ξεπεράσουν τη φυλάκιση μου. Δεν άντεχα αυτή τη σιωπή μέσα στο σπίτι 

και έκανα υποτροπή. Έκανα τα ίδια και να σου πω την αλήθεια.. ένιωθα καλά» (Σ1, 

ισόβια, υπότροπος, K.K.III) 
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«Δεν προσαρμόστηκα καθόλου. Από τα 16 μου έχω πάρε-δώσε.. Έτσι έχω μάθει πια.. 

Και γιατί δεν μου αρέσουν τα ψέματα.. Αν μπεις μια φορά φυλακή, θα μπαινοβγαίνεις και 

άλλες» (Σ7, ισόβια, υπότροπος, K.K.III) 

 

«Όχι μόνο δεν προσαρμόστηκα.. αλλά έκανα τα ίδια και χειρότερα.. δεν είχα καμία 

υποστήριξη» (Σ10, ισόβια, υπότροπος, K.K.III) 

 

«Καθόλου εύκολα.. Όταν δεν έχεις τίποτα να σε κρατήσει.. οικογένεια.. δουλειά. 

Αναγκαστικά θα κάνεις κάτι για να αισθανθείς κάποιος» (Σ23, Π.Π.Κ, υπότροπος, 

K.K.III) 

 

«Προσαρμόστηκα εύκολα.. αλλά όχι στην κοινωνία.. στην παρανομία.. στην κλίκα.. στο 

εύκολο χρήμα.. Συνέχισα να κάνω κανονικά τη δουλειά που ήξερα να κάνω καλύτερα» 

(Σ9, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

 

«Γιατί να προσαρμοστώ έξω.. Η φυλακή.. τι είναι για μένα η φυλακή.. Δεύτερο μου σπίτι.. 

από 12 χρονών την έχω μάθει» (Σ9, Π.Π.Κ, Υπότροπος, K.K.I) 

 

« Όχι δεν προσαρμόστηκα εύκολα…με το που βγήκα από τη φυλακή, δεν δούλευα, 

συνέχιζα κανονικά τη χρήση. Μέσα σε ένα μήνα είχα μπει φυλακή πάλι. Αυτή είναι η 

αλήθεια. Ήταν θέμα χρόνου να ξαναμπώ φυλακή» (Σ7, Π. Α. 1,5 έτος, ποινή 2 έτη, 

υπότροπος) 

 

«Εύκολα όχι. Αναγκάστηκα να μπω πάλι στην παρανομία. Δεν είχα άλλη δουλειά και 

έπρεπε να καλύψω τα οικονομικά μου. Δεν είχα άλλη υποστήριξη, δεν είχα δουλειά, τέχνη 

δεν ήξερα.. δυσκολίες υπήρχαν, ανεργία υπήρχε.. που και ποιος θα με έπαιρνε για 

δουλειά; » (Σ5, Π.Α.2 έτη, ποινή 7 έτη, υπότροπος) 

 

«Καθόλου εύκολα. Επειδή η μετάβαση από την φυλακή, στο έξω.. έγινε μέσω της 

χρήσης... Δηλαδή, σαν να ήταν ένα διάλειμμα η φυλακή και συνέχισα να κάνω ακριβώς 

αυτό που έκανα» (Σ4, Π. Α. 11 μήνες, ποινή 6 έτη, υπότροπος) 

 

«Όλγα, δεν προσαρμόστηκα καθόλου εύκολα. στην ουσία δεν προσαρμόστηκα ποτέ. στο 

τότε γιατί αυτό που βίωσα ήταν η υποτροπή μου. Όταν πήγα εγώ σπίτι μετά από 5,5 
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χρόνια.. όλα όσα είχαν καταγράψει τα δικά μου μάτια και η καθημερινότητα γιατί με 

καταπίεζε..  είναι το απόλυτα καταπιεστικό καθεστώς που μπορεί να υπάρξει.. Ο 

εγκλεισμός.. όταν εγώ πήγα σπίτι μου ένιωσα σαν ξένος όχι ότι προκάλεσαν η οικογένεια 

μου, η μάνα μου, οι αδερφές μου.. Είμαστε πέντε αδέρφια, ο πατέρας μου έχει ένα χρόνο 

που συγχωρέθηκε και τα σχετικά.. αυτά λοιπόν, η βία και η καθημερινότητα που είχα εγώ 

ήταν αλλιώς.. με αγκάλιαζε η μάνα μου και ένιωθα απόμακρος.. και σου λέω, δεν ξέρω 

πώς να στο δώσω να καταλάβεις.. αυτά που κουβαλούσε ψυχή μου.. τώρα τι να λέμε.. 

βία και χίλια δυο ερχόντουσαν σαν εικόνες ξανά και ξανά και ειδικά όταν βρέθηκα σε 

ένα πιο ήρεμο περιβάλλον. Δεν το άντεξα, δεν μπορούσα να το σηκώσω όλο αυτό.. και 

πήγα να βρω να γεμίσω αυτό το κενό στα ναρκωτικά.» (Σ1, Π, Α.10 μήνες, ποινή 8,5 έτη, 

υπότροπος) 

 

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, οι υπότροποι συμμετέχοντες που πλέον δίνουν έμφαση 

στους προστατευτικούς παράγοντες, αναφέρουν: 

 

«Φυσικά και θα προσαρμοστώ γιατί τώρα έχω οικογένεια δική μου. Την προηγούμενη 

φορά δεν είχα κάτι να με κρατάει και μπλέχτηκα ξανά.. εκεί βρήκα να ακουμπήσω.. τώρα 

είναι αλλιώς» (Σ6, υπόδικος, υπότροπος, K.K.III) 

 

«Δεν προσαρμόστηκα και δεν έμαθα από το λάθος μου γι´αυτό και είμαι πάλι εδώ.. τώρα 

όμως άλλαξαν οι συνθήκες.. έχω περισσότερη στήριξη από την οικογένεια και έχω και 

εγώ κίνητρο να φτιάξω πάλι τη σχέση μας» (Σ22, υπόδικος, υπότροπος, K.K.III) 

 

«Όχι, δεν είναι εύκολη η προσαρμογή παρόλο που βαδίζω καλά στα πόδια μου 

επαγγελματικά και οικονομικά.. Αισθάνομαι σαν ένα παιδί μικρό που μαθαίνει 

διστακτικά πράγματα.. αλλά βασίζομαι πολύ στην οικογένεια μου και θα τα καταφέρω.. 

» (Σ6, ισόβια, υπότροπος, K.K.I) 

 

Τέλος, δεν θα μπορούσε να παραληφθεί και παράθεση των εμπειριών από τους 

κρατούμενους της θεραπευτικής μονάδας ΚΕΘΕΑ Προμηθέας: 

 

«Δεν προσαρμόστηκα γιατί δεν είχα σωφρονισμό. Για μένα ήταν ένας φαύλος κύκλος. 

Άγνοια ευθυνών και κινδύνων. .το μόνο που με ένοιαζε ήταν πως θα κάνω χρήση. Τώρα 
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στο πρόγραμμα έχω περισσότερη αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρω» (Σ11, Π.Π.Κ, 

υπότροπος, K.K.I) 

 

«Έχω πίστη ότι θα τα καταφέρω γιατί τώρα είμαι στο πρόγραμμα. Αν ήμουν σε άλλες 

φυλακές, η απάντηση θα ήταν όχι» (Σ12, ισόβια, υπότροπος, K.K.I) 

 

«Θα προσαρμοστώ.. Θα δυσκολευτώ αλλά θα τα καταφέρω. Έχω πιστέψει πλέον στον 

εαυτό μου και με βοήθησε το πρόγραμμα σε αυτό. Σίγουρα έχουν αλλάξει πράγματα αλλά 

άλλαξα και εγώ.. Έχω πλέον ανθρώπους που με υποστηρίζουν.. δεν θα ξεκινήσω από το 

0..» (Σ15, ισόβια, K.K.I) 

 

Η προσπάθεια είναι κοινή και με τους αποφυλακισθέντες του προγράμματος: 

 

«Όχι, καθόλου. Βασίζομαι μόνο στο παιδί μου, που μου δίνει χαρά. Αλλά είναι πολύ 

δύσκολα. Νομίζω πως θα ξυπνήσω και θα είμαι μέσα στο κελί.. Προσπαθώ όμως και θα 

τα καταφέρω…» (Σ3, Π. Α. 1 έτος, ποινή 11 έτη & 8 μήνες) 

 

«Όχι. Δεν προσαρμόστηκα και δεν έχω προσαρμοστεί ακόμα. Δεν βγαίνω με φίλους, δεν 

πηγαίνω πουθενά. Όταν δεν είμαι εδώ, στο πρόγραμμα, είμαι στο κρεββάτι όλη μέρα. 

Έχω ανάγκη για ηρεμία και σπίτι. Μόνο εδώ στο πρόγραμμα νιώθω ασφάλεια και αυτό 

μου δίνει ελπίδα για να προσπαθήσω περισσότερο» (Σ2. Π. Α. 18 μήνες, ποινή 6,5 έτη, 

υπότροπος) 

 

 

Συζήτηση ευρημάτων για τη δεύτερη θεματική  «Εμπειρίες εντός-

εκτός φυλακής» 

 

Οι συμμετέχοντες της έρευνας νοηματοδότησαν την εμπειρία εξόδου τους από 

το κατάστημα κράτησης, είτε κατά την πρώτη άδεια, είτε κατά την αποφυλάκιση τους, 

λαμβάνοντας υπόψιν σημαντικές παραμέτρους.  

Όσον αφορά το στίγμα, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων υποστηρίζει πως το 

έχει βιώσει σε όλα τα επίπεδα (προσωπικό, επαγγελματικό, κοινωνικό, οικογενειακό), 

ενώ αρκετοί συμμετέχοντες επεσήμαναν πως οι ίδιοι έχουν στιγματίσει τον εαυτό τους. 
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Όσοι δε το έχουν βιώσει, υποστηρίζουν πως ο φόβος του στίγματος είναι παρόν και 

πως το θεωρούν δεδομένο ότι θα το βιώσουν. Άκρως σημαντική είναι και η επισήμανση 

του στίγματος συνοδείας, στο οποίο όπως αναφέρεται από συμμετέχοντα στην έρευνα, 

το στίγμα δεν ακολούθησε μόνο τον ίδιο, αλλά επεκτάθηκε και στα μέλη της 

οικογένειας του. Υπήρξαν και οι περιπτώσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες δεν βίωσαν 

το στίγμα, καθώς όπως περιγράφουν, ο κύκλος τους ήταν μέσα στην παρανομία. 

Σχετικά με τις συνέπειες στην σωματική και ψυχική τους υγεία, ως αποτέλεσμα 

της φυλάκισης, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων υποστήριξε πως παρουσίασε 

προβλήματα όρασης, ενώ από ψυχολογικής πλευράς, ο φόβος, η κρίση πανικού και ο 

ιδρυματισμός, κατείχαν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Εξίσου σημαντικό να 

αναφερθεί, πως σύμφωνα με τα λεγόμενα των συμμετεχόντων, υπάρχει διαφορά στις 

συνέπειες του εγκλεισμού σε μια κλειστή και σε μια αγροτική φυλακή.  

Σημαντική παράμετρος που ολοκληρώνει τη Θεματική αυτή, είναι η 

ταλάντευση των ατόμων, ανάμεσα σε δυο πόλους. Την προσαρμογή στη ζωή εκτός 

φυλακής και στην υποτροπή, ή οποία συνεπάγεται και την επιστροφή του στη φυλακή. 

Για αυτήν την σημαντική παράμετρο, οι απόψεις των συμμετεχόντων διίστανται. Το 

γιατί, εξηγήθηκε περαιτέρω μέσω σημαντικών παραγόντων, όπως για παράδειγμα, ο 

χρόνος παραμονής ενός ατόμου στη φυλακή, αν είναι ήδη υπότροπος ή όχι, καθώς και 

με την ύπαρξη τόσο προστατευτικών παραγόντων, όπως για παράδειγμα η οικογένεια, 

όσο και παραγόντων διακινδύνευσης όπως η ανεργία, η χρήση ουσιών και η μη ύπαρξη 

οικογένειας.  

Ομοίως με την πρώτη Θεματική, οι συμμετέχοντες στο ΚΕΘΕΑ Προμηθέας, 

επισήμαναν σημαντικές διαφορές συγκριτικά με τα άλλα καταστήματα κράτησης. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά το θέμα του στίγματος, επισήμαναν πως μέσω του 

προγράμματος μαθαίνουν τόσο να διαχειρίζονται όσο και να αντιμετωπίζουν το στίγμα. 

Παράλληλα, μιλώντας για την Υπό-θεματική (sub-theme) της προσαρμογής-

υποτροπής και λαμβάνοντας υπόψιν τις προηγούμενες εμπειρίες από άλλα 

καταστήματα κράτησης, αναφέρουν πως δεν προσαρμόστηκαν, δεν σωφρονιστήκαν, 

γι´αυτό και έκαναν υποτροπές. Με την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα όμως, έχουν 

πίστη και αισιοδοξία πως θα τα καταφέρουν να προσαρμοστούν, καθώς άλλαξαν μέσω 

του προγράμματος. 
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4.5 ΘΕΜΑΤΙΚΗ 3: «ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» 

 

Η Θεματική «Σχέσεις με την οικογένεια» αποτελείται από 3 Υπό-θεματικές.  

 

 

4.3 Διάγραμμα τρίτης θεματικής. 

 

 

 

Ειδικότερα, η Θεματική, αναφέρεται στο πως οι κρατούμενοι και οι 

αποφυλακισθέντες πιστεύουν πως ένιωσαν οι δικοί τους άνθρωποι όταν εκείνοι 

καταδικάστηκαν σε στερητική της ελευθερίας, ποινή: Η φυλάκιση ως λύση και η 

φυλάκιση ως απώλεια αποτελούν τις 2 πρώτες υπό-θεματικές. Την 3η υπό-θεματική 

απαρτίζουν τα προβλήματα που προέκυψαν στην οικογένεια τους, εξαιτίας της 

φυλάκισης των ιδίων. Αναλυτικότερα, ακολουθούν επεξηγήσεις για κάθε υπό-

θεματική και ενδεικτικές περιγραφές των ιδίων των συμμετεχόντων. 

 

 

4.5.1 Υπό-θεματική 1: Η φυλάκιση ως λύση 

 

Η ανάλυση των δεδομένων κατέδειξε πως οι περιπτώσεις μελών των 

οικογενειών που επωφελούνται από τον εγκλεισμό ενός βίαιου ατόμου, δεν σπανίζουν.  

«Σχέσεις με την 
οικογένεια»

Η φυλάκιση ως 
λύση

Απώλεια

Προβλήματα που 
αντιμετώπισε η 

οικογένεια

Οικονομικά

Κοινωνικά

Ψυχολογικά
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«Πιστεύω πως ανακουφίστηκαν.. Τους έκανα πάρα πολλά.. τους απογοήτευσα.. τους 

στεναχώρησα. Αλλά πιστεύω πως από όταν φυλακίστηκα.. είναι πολύ καλύτερα» (Σ13, 

ισόβια, υπότροπος, Κ.Κ.ΙΙΙ) 

 

«Η φυλάκιση μου ήταν μια καλή λύση. ήμουν βίαιος στη γυναίκα μου και το παιδί έχει 

δει πολλά.. Τώρα συνειδητοποιώ τι έκανα.. (κλάμα). Τι εικόνες και μνήμες έχει ένα 

παιδάκι από τον ναρκομανή πατέρα του. Είμαι στη φυλακή και είναι το καλύτερο. Έχω 

μάθει από τις αδελφές μου πως τώρα είναι καλύτερα και αυτό με κάνει καλά γιατί μου 

αξίζει εδώ που βρίσκομαι» (Σ14, ισόβια, υπότροπος, Κ.Κ.ΙΙΙ) 

 

«Όταν εγώ φυλακίστηκα για δεύτερη φορά, έχασαν τη γη κάτω από τα πόδια τους. 

Καταρρακώθηκαν. Είχαν αρχίσει να κλείνουν οι πληγές και εγώ τους τις ξανά άνοιξα.  

Άλλαξαν τα πάντα και στη δική μου ζωή και στη δική τους. Είχα πάρει τέτοιο δρόμο που 

καλύτερα που φυλακίστηκα για να σταματήσω να τους κάνω κακό» (Σ23, Π.Π.Κ, 

υπότροπος, Κ.Κ.ΙΙΙ) 

 

«Η φυλάκιση μου τους έκανε καλό. Είχα προβλήματα από τα 14 μου.. τους έχω πληγώσει 

πολύ και αυτή τη φορά πιο πολύ την κόρη μου.. Είναι καλύτερα να ζει χωρίς εμένα» (Σ25, 

ισόβια, υπότροπος, Κ.Κ.ΙΙΙ) 

 

«Με την πορεία που είχα πάρει .. το περίμεναν ότι θα συμβεί και μου είπαν μια φορά στο 

επισκεπτήριο ότι καλύτερα που είσαι εδώ, παρά νεκρός» (Σ3, ισόβια, Κ.Κ.Ι) 

 

«Η φυλάκιση μου τους ηρέμησε γιατί περιορίστηκα κάπου.. φοβόντουσαν αν θα πέθαινα 

από τη χρήση σε κανένα πεζοδρόμιο.. Και η γυναίκα μου με φοβόταν, φερόμουν άσχημα» 

(Σ7, Π.Π.Κ, υπότροπος, Κ.Κ.Ι) 

 

«Θες την αλήθεια; χάρηκαν και είχαν δίκιο» (Σ13, Π.Π.Κ, υπότροπος, Κ.Κ.Ι) 

 

«Οι γονείς μου χαίρονται γιατί μέσα στη φυλακή.. μπήκα στο πρόγραμμα και ξέρουν πως 

είμαι καλύτερα.. προσπάθησαν να με γνωρίσουν εξαρχής και όταν ήρθαν 1 χρόνο μετά 

στο επισκεπτήριο.. έκλαιγαν για 15᾽» (Σ16, Π.Π.Κ, υπότροπος, Κ.Κ.Ι) 

 

Από την πλευρά τους οι αποφυλακισθέντες αποκαλύπτουν: 
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« Εντάξει η μάνα μου.. η μάνα μου στεναχωρήθηκε και αγχώθηκε πάρα πολύ αλλά ξέρεις 

κάτι… ίσως και να ανακουφίστηκε. γιατί ο ρυθμός και η ένταση που είχα σαν άνθρωπος 

τότε.. εντάξει σαν γονιός δεν ξέρεις τι μπορεί να σου ξημερώσει και ίσως σε αυτήν την 

περίπτωση να ήταν το καλύτερο πράγμα ή φυλακή. Είχα εκτροχιαστεί, και το θράσος μου 

είχε πάρει τα ύψη, που θα σταματήσει αυτό; Θα έλεγαν ότι ή το παιδί θα το σκοτώσουν 

η κάτι θα γίνει.. Γιατί άμα μπλέξεις με βία και με νύχτες… Πραγματικά δεν ξέρω τα δικά 

τους συναισθήματα. Δεν είμαι ακόμα έτοιμος για αυτό.,, Ήταν δίπλα μου όπως 

μπορούσαν. Αλλά νομίζω πως θα προτιμούσαν να είμαι σε ένα άλλο πρόγραμμα να 

απεξαρτηθώ και κάπως να εκτίσω την ποινή μου διαφορετικά. Όχι μέσα σε μια φυλακή 

που είναι βέβαιο πως σε κάνει χειρότερο άνθρωπο από ότι μπήκες.» (Σ1, Π. Α.10 μήνες, 

ποινή 8,5 έτη, υπότροπος) 

 

 

4.5.2 Υπό-θεματική 2: Απώλεια 

 

Η ξαφνική απώλεια που βιώνει η οικογένεια, χαρακτηρίζεται ως μια άκρως 

τραυματική εμπειρία. Οι συμμετέχοντες αναφέρουν: 

 

«Οι γονείς μου ένιωσαν περισσότερο τη φυλακή, παρά εγώ.. Ένιωσαν πως χάνουν για 

πάντα το παιδί τους» (Σ15, ισόβια, Κ.Κ.Ι) 

 

«Όταν έμαθαν πως θα κάνω φυλακή, ένιωσαν απαίσια.. θυμάμαι τα βλέμματα τους. Τους 

λείπω πολύ και αυτό με πληγώνει. .Η οικογένεια μου διαλύθηκε ψυχολογικά με την 

απουσία μου» (Σ3, Π.Π.Κ, Κ.Κ.ΙΙ) 

 

«Ήταν μεγάλη απώλεια. Δεν το πίστευαν.. ούτε η μάνα, ούτε η γυναίκα μου. Πέρασε 

καιρός για να ηρεμήσουν.. και στο παιδί μου λείπω πολύ» (Σ11, ισόβια, υπότροπος, 

Κ.Κ.ΙΙΙ) 

 

«Η οικογένεια μου έπρεπε μέσα σε μικρό διάστημα να ζει και να επιβιώνει χωρίς εμένα. 

Βιώνουν έντονη στεναχώρια και πόνο. Η ανασφάλεια είναι κάτι το μόνιμο.. τόσο για τη 

γυναίκα μου.. όσο και για τα παιδιά μου» (Σ2, ισόβια, Κ.Κ.ΙΙ) 
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«Τους λείπω απίστευτα.. είναι μια μεγάλη απώλεια για δύο μικρά παιδιά να χάνουν τον 

μπαμπά τους. Είναι τόσο μπερδεμένα και πληγωμένα.. Η γυναίκα μου στέκεται βράχος 

με αξιοπρέπεια και αυτοσεβασμό.. της το χρωστάω» (Σ5, Π.Π.Κ, Κ.Κ.ΙΙ) 

 

«Χάλια ήταν η κατάσταση. Μπορεί να είμαι ο χειρότερος άνθρωπος, μπορεί να μην μου 

έφταναν τα λίγα, ήμουν άπληστος. Ήθελα τα πολλά.. Αλλά δεν ήμουν κακός άνθρωπος, 

ήμουν πάντα δίπλα στην οικογένεια μου. Μου έλειπαν, ειδικά η μαμά. Και εγώ τους 

έλειπα σίγουρα.» (Σ2. Π. Α. 18 μήνες, ποινή 6,5 έτη, υπότροπος) 

 

«Πολύ δύσκολα. Τους έλειπα.. Ας έκανα ότι έκανα, δεν είχαμε αποστάσεις. Ήμουν κοντά 

τους… Οι δικοί μου.. Ο αδερφός μου ο μεγάλος είναι λίγο πιο σκληρός σαν άνθρωπος.. 

Σίγουρα ένιωσε ένα ξάφνιασμα αλλά νομίζω πως επειδή είχα αρχίσει λίγο πιο πριν να 

δείχνω το που θα καταλήξω.. και ο αδερφός μου, όλα μου τα αδέρφια και ο πατέρας μου, 

ίσως να το είχαν στο πίσω μέρος του μυαλού τους, αλλά η μάνα μου και η γιαγιά μου.. 

ποτέ. Δεν ήθελαν να το πιστέψουν ότι θα πήγαινα φυλακή και το συνειδητοποίησαν, όταν 

πήγα. » (Σ4, Π. Α. 11μήνες, ποινή 6 έτη, υπότροπος) 

 

Στο σημείο αυτό, ο Σ16 (Υπόδικος, K.K.III), αναδεικνύει την κατάσταση της «ασαφούς 

απώλειας», που βιώνουν τα παιδιά όταν δεν γνωρίζουν τον λόγο της απομάκρυνσης 

του γονέα.  

«Το παιδί μου όταν το είδα πρώτη φορά στο επισκεπτήριο μου είπε ᾽μπαμπά νόμιζα ότι 

πέθανες.. πότε θα σε ξανά δω; Μετά όταν χωριστήκαμε έκανε μια μέρα να συνέλθει από 

το κλάμα» 

Ακόμα όμως και στα ενήλικα άτομα, ο αποχωρισμός εξαιτίας της φυλάκισης, μπορεί 

να βιωθεί όπως η απώλεια θανάτου. 

 

«Έχω μιλήσει με την μητέρα μου και μου είπε πως ένιωσε σαν να πέθανα.. σαν να με 

έχασε για πάντα.. Γιατί τους είχα υποσχεθεί ότι θα αλλάξω και δεν κράτησα τον λόγο 

μου. Ένιωσαν πολύ άσχημα και τους απογοήτευσα για άλλη μια φορά» (Σ1, ισόβια, 

υπότροπος, K.K.III) 

Τέλος, οι παρακάτω συμμετέχοντες, μέσα από την εμπειρία τους, δίνουν έμφαση στο 

θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ Προμηθέας, το οποίο μεταξύ άλλων, φροντίζει και 

για την οικογένεια των κρατουμένων. 
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«Η μάνα μου ένιωσε πως με έχασε για πάντα, δε με χάρηκε. Τώρα που ήρθαμε πιο κοντά 

μέσω του προγράμματος, τα λέμε όλα. Έχω ενοχές γιατί δεν ήμουν ποτέ δίπλα της» (Σ9, 

Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

 

«Όταν φυλακίστηκα, βίωσαν την απώλεια αλλά μόνο στο συναισθηματικό επίπεδο.. γιατί 

με τη χρήση που έκανα, δεν προσέφερα τίποτα οικονομικά.. Μετά θύμωσαν μαζί μου και 

είχαν ανάμεικτα συναισθήματα.. εδώ και κάποιους μήνες που είμαι στο πρόγραμμα, τους 

βλέπω διαφορετικά.. έχουν χαρά γιατί είμαι καλά» (Σ1, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

 

 

4.5.3 Υπό-θεματική 3: Προβλήματα που αντιμετώπισε η οικογένεια 

 

Ο εγκλεισμός πλήττει άμεσα, σε κύματα βαθμιαία μειωμένης έντασης, όλη την 

οικογένεια και σε όλα τα επίπεδα. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων κρατουμένων-

αποφυλακισθέντων, υποστηρίζει πως η φυλάκιση επηρέασε και μάλιστα σε μεγάλο 

βαθμό, οικονομικά τις οικογένειες τους: 

 

«Οικονομική καταστροφή» (Σ3, Π.Π.Κ, K.K.IV ; Σ1, κάτω των 5, K.K.II ; Σ7, Π.Π.Κ, 

K.K.II) 

 

Ειδικά όταν ο κρατούμενος ήταν η κύρια πηγή εσόδων πριν την φυλάκιση: 

 

«Η οικογένεια μου καταστράφηκε οικονομικά. Η γυναίκα μου δεν δουλεύει.. εγώ έφερνα 

χρήματα στο σπίτι. Θα τους κόψουν το νερό.. χρωστάνε 2000 ευρώ. Έκοψε τα μαθήματα 

των Αγγλικών του γιού μου, της έκαναν κατάσχεση το αυτοκίνητο και δεν μπορεί να 

μετακινηθεί με τα παιδιά» (Σ2, υπόδικος, K.K.IV) 

 

«Οικονομικά γιατί έχασαν το στήριγμα τους» (Σ6, ισόβια, υπότροπος, K.K.I) 

 

Σημειώθηκε και η αντίθετη άποψη: 

«…Στην δική μου περίπτωση δεν ισχύει αυτό γιατί δεν πρόσφερα ποτέ. Οπότε δεν 

περίμεναν κάτι από εμένα. Ίσα ίσα που έπαιρνα από αυτούς» (Σ4, Π. Α . 11μήνες, ποινή 

6 έτη, υπότροπος) 
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«Σε οικονομικό επίπεδο σε καμία περίπτωση γιατί μέσα από τις δραστηριότητες που εγώ 

έκανα, τις παράνομες, δεν συντηρούσα την οικογένεια μου και δεν συνέβαλα σε καμία 

περίπτωση. Το αντίθετο, τους έπαιρνα κιόλας» (Σ1, Π. Α.10 μήνες, ποινή 8,5 έτη, 

υπότροπος) 

 

Σημαντικές είναι και οι νομικές δαπάνες αλλά και οι δαπάνες που αφορούν την υλική 

και συναισθηματική υποστήριξη του κρατουμένου: 

 

«…Ειδικά η μάνα μου, γονάτισε οικονομικά. Τα έξοδα των δικηγόρων, όλα αυτά που 

έστελνε σε μένα, τα επισκεπτήρια.. ήταν πάρα πολλά. Τα δικαστήρια μόνο.. Ανακριτή.. να 

πας στο Πρωτόδικο.. Εφετεία.. να κάνεις και μια αίτηση, ξέρω εγώ, μπας και σε 

αποφυλακίσουν νωρίτερα.. είναι 6 με 7 χιλιάρικα, λίαν επιεικώς. Και έχω κάνει άπειρα 

δικαστήρια. Δηλαδή εάν δεν είχε γίνει όλο αυτό, η μάνα μου θα ήταν μια χαρά τώρα και 

δεν θα χρεωνόταν στην τράπεζα και δεν θα χρειαζόταν να δουλεύει.» (Σ4, Π. Α. 11 μήνες, 

ποινή 6 έτη, υπότροπος) 

 

«Το σπίτι αποδυναμώθηκε οικονομικά.. πολλά έξοδα σε δικηγόρους και σε αυτά που 

στέλνουν σε εμένα» (Σ2, ισόβια, K.K.II) 

 

«Σίγουρα οικονομικά για να μου στέλνουν εμένα ή και για τους δικηγόρους κλπ.» (Σ7, 

Π. Α. 1,5 έτος, ποινή 2 έτη, υπότροπος) 

 

«Τους έχω καταστρέψει οικονομικά.. Αντί να τους στέκομαι εγώ.. μου δίνουν εμένα όλη 

τους τη σύνταξη» (Σ1, ισόβια, υπότροπος, K.K.III ; Σ23, Π.Π.Κ, υπότροπος, Κ.Κ.ΙΙΙ) 

 

«Τους έχω γονατίσει οικονομικά για τα επισκεπτήρια» (Σ3, υπόδικος, υπότροπος, 

Κ.Κ.ΙΙΙ) 

 

«Καταστράφηκαν οικονομικά. Στερούνται πράγματα για να μου στέλνουν εμένα» (Σ18, 

ισόβια, Κ.Κ.ΙΙΙ) 

 

«Οικονομικά σίγουρα. Δεν έβγαιναν οι άνθρωποι. Ακόμα και για επισκεπτήρια ήθελαν 

μια περιουσία για να έρθουν από άλλη χώρα» (Σ2. Π. Α. 18 μήνες, ποινή 6,5 έτη, 

υπότροπος) 
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«Οικονομικά πολύ δύσκολα γιατί έπρεπε να μου δίνουν εμένα.. και για να έρχονται να με 

βλέπουν και να μου φέρνουν πράγματα.» (Σ3, Π. Α. 1 έτος, ποινή 11 έτη & 8 μήνες) 

 

Επίσης τα οικονομικά προβλήματα είναι εμφανή και σε παππούδες που έχουν αναλάβει 

να μεγαλώσουν τα εγγόνια τους: 

 

«Ξέρω πως οι γονείς μου έχουν καταστραφεί οικονομικά. Ακόμα πουλάνε πράγματα για 

να ανταπεξέλθουν και να μεγαλώσουν το παιδί μου» (Σ25, ισόβια, υπότροπος, Κ.Κ.ΙΙΙ) 

 

Συνεχίζοντας την ροή των συνεπειών, θεωρείται αξιοσημείωτο πως οι οικείοι των 

συμμετεχόντων, ήρθαν αντιμέτωποι με τον δευτερογενή κοινωνικό στιγματισμό: 

 

«Αντιμετώπισαν το στίγμα. Όλοι οι άλλοι συγγενείς εξαφανίστηκαν.. τους έκλεισαν τις 

πόρτες» (Σ4, υπότροπος, K.K.IV) 

 

«Τα παιδιά μου έμειναν στον δρόμο.. Ο σπιτονοικοκύρης μόλις έμαθε ότι είμαι φυλακή, 

είπε ψέματα ότι θέλει το σπίτι για δική του χρήση και τους έδιωξε (κλάμα).. Δεν μπορώ 

να κάνω τίποτα για να σώσω τα παιδιά μου. Απέτυχα ως γονιός» (Σ9, υπόδικος, K.K.IV) 

 

«Όλοι απομακρύνθηκαν και δεν προσέφεραν μια βοήθεια στο παιδί μου» (Σ1, κάτω των 

5, K.K.II) 

 

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισε η οικογένεια μου είναι κοινωνικό.. Είναι 

απομονωμένοι από όλους.. ντρέπονται και φοβούνται τον κόσμο» (Σ3, Π.Π.Κ, K.K.II) 

 

«Τα παιδιά μου βιώνουν το στίγμα για τα δικά μου λάθη.. επειδή η φυλάκιση μου έγινε 

γνωστή στην τοπική κοινωνία.. δεν δέχτηκαν τα παιδιά μου στην κατασκήνωση., και άλλα 

παιδιά, φίλων.. δεν λένε ένα Χρόνια πολλά σε γιορτές.. Οι γονείς τους κρατάνε 

αποστάσεις αλλά τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα. Και η γυναίκα μου την ίδια 

αντιμετώπιση έχει από συγγενείς μας και κοντινούς φίλους. Την αντιμετωπίζουν σαν 

εγκληματία» (Σ5, Π.Π.Κ, K.K.II) 

 

«Το στίγμα ακολουθεί τους γονείς μου.. Αυτοί έχουν παιδί στη φυλακή.. εγκληματία» (Σ1, 

ισόβια, υπότροπος, K.K.III) 
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«Έπεσε ο ουρανός και τους πλάκωσε.. η κόρη μου άλλαξε σχολείο.. γιατί στο παλιό της 

γειτονιάς μας.. δεν την έκανε κανείς παρέα» (Σ4, υπόδικος, K.K.III) 

 

«Μετακόμισαν σε άλλη γειτονιά για να γλιτώσουν την μη καλή αντιμετώπιση» (Σ24, 

ισόβια, K.K.III ; Σ11, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

 

«Η γιαγιά μου έχει πληγωθεί πολύ και έχει απομακρυνθεί από όλους. Της είπαν μια φορά 

για μένα και από τότε λέει ότι είμαι στη Γερμανία για δουλειά» (Σ5, Π.Π.Κ, K.K.I) 

 

«Αντιμετώπισαν τον στιγματισμό και μετακόμισαν» (Σ8, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

 

«Κλείστηκαν πολύ στον εαυτό τους.. η γυναίκα μου έχασε τη δουλειά της γιατί μαθεύτηκε 

ότι είμαι φυλακή» (Σ10, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

 

«Το παιδί μου άλλαξε σχολείο γιατί το κορόιδευαν» (Σ18, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

 

«Κοινωνικά γιατί υπάρχει το στίγμα ότι ο γιός σας είναι εγκληματίας και θα είναι σε όλη 

του τη ζωή.» (Σ3, Π. Α. 1 έτος, ποινή 11 έτη & 8 μήνες) 

 

«Το στίγμα για το παιδί τους και για όλη την οικογένεια μας» (Σ7, Π. Α. 1,5 έτος, ποινή 

2 έτη, υπότροπος) 

 

«Κοινωνικό πρόβλημα αντιμετώπισαν. Προσπάθησαν να το κρατήσουν μυστικό, αλλά 

όσο και να θες να το κρατήσεις, κάποια στιγμή και ειδικά σε κλειστή κοινωνία θα βγει. 

Πόσο να είναι ένα κοινό μυστικό; Όταν ήρθε η αστυνομία σπίτι και έψαχνε.. έκανε 

έρευνα.. κάποιοι το έβλεπαν και στόμα με στόμα θα έχει κυκλοφορήσει. Η μάνα μου δεν 

μου λέει πράγματα για να μην με στεναχωρήσει, αλλά πολλά θα είχαν ειπωθεί. Έμαθα 

για ένα σκηνικό, εκεί στο ισόγειο, στο σπίτι της μητέρας μου.. τώρα ακριβώς δεν το 

θυμάμαι να στο περιγράψω αλλά κάποιος  της λέει «που είναι ο γιός σου;» Του απάντησε 

«λείπει τώρα, είναι σε μια δουλειά και δεν θα αργήσει». Της λέει «Άσε τώρα, ξέρω που 

είναι ο γιός σου». Κάποια τέτοια περιστατικά, η μάνα μου τα είχε. Είναι και μόνη της, 

είναι χωρισμένη χρόνια. Εντάξει, σε τέτοια μέρη δεν μένει κρυφό τίποτα.» (Σ4, Π. Α. 

11μήνες, ποινή 6 έτη, υπότροπος) 
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Επιπλέον, η ανάλυση των δεδομένων κατέδειξε την ύπαρξη συναισθηματικών-

ψυχολογικών δυσκολιών, τα «τραύματα» του εγκλεισμού ενός μέλους της οικογένειας 

στη φυλακή, τα οποία προκύπτουν σε κάθε στάδιο των διαδικασιών της ποινικής 

δικαιοσύνης.  

 

«Η μάνα μου πέρασε τα χειρότερα που είδε την σύλληψη.. πήγε νοσοκομείο» (Σ24, 

ισόβια, K.K.III) 

 

«Το παιδί μου 5,5 ετών.. αρνιόταν να φάει μέχρι να γυρίσω σπίτι. Ήταν μπροστά στη 

σύλληψη μου. Είδε πολλά που το επηρέασαν ψυχολογικά» (Σ19, ισόβια, K.K.III) 

 

«Η γυναίκα μου όταν άκουσε την ποινή στο δικαστήριο, απέβαλε.. δεν το ξεπέρασε ποτέ 

ψυχολογικά.. καταστράφηκε η οικογένεια μου» (Σ16, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

 

«Ψυχολογικά είναι χάλια, ειδικά ο πατέρας μου.. τον είδα που έκλαιγε στο δικαστήριο..» 

(Σ4,  ισόβια, K.K.I) 

 

«Η γυναίκα μου από την στεναχώρια της μόλις έμαθε για την ποινή, έπαθε ανακοπή 

καρδιάς» (Σ12, Π.Π.Κ, K.K.II) 

 

«Η υγεία του πατέρα μου επιδεινώθηκε από το άγχος.. κάθε φορά που ακούει στις 

ειδήσεις κάτι για φυλακές.. του ανεβαίνει η πίεση» (Σ13, Π.Π.Κ, K.K.II) 

 

«Ψυχολογικά.. χάλια.. τους έχω προκαλέσει πολύ πόνο.. έχω μερίδιο ευθύνης για τον 

θάνατο της μάνας μου, έπαθε από την στεναχώρια εγκεφαλικό.. Στα παιδιά μου στερώ 

πολλά..» (Σ6, ισόβια, υπότροπος, K.K.I) 

 

«Τα παιδιά μου αντιμετώπισαν πολλά ψυχολογικά προβλήματα… Ξυπνούσαν το βράδυ 

και με ζητούσαν» (Σ2, υπόδικος, K.K.IV) 

 

«Πληγώθηκε η ψυχή των παιδιών μου.. η γυναίκα μου τα πήγε σε παιδοψυχολόγο» (Σ9, 

υπόδικος, K.K.IV) 
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«Η γυναίκα μου έπαθε κατάθλιψη.. μεγαλώνει 2 μωρά μόνη της» (Σ11, υπόδικος, 

K.K.IV) 

 

«Η μητέρα μου από την στεναχώρια της πήγε στο νοσοκομείο.. Η γυναίκα μου κλαίει 

συνεχώς γιατί το παιδί με ζητάει και του λέει ψέματα ότι λείπω ταξίδι» (Σ1, κάτω των 5, 

K.K.II) 

 

«Η μητέρα μου φοβάται να εκφραστεί.. Ήταν νέα και έσπασε.. έχει πέσει ψυχολογικά.. 

Το παιδί μου ρωτάει συνεχώς για εμένα και του είπαν πως ο μπαμπάς είναι τιμωρία.. 

όπως εσύ στο δωμάτιο σου» (Σ6, ισόβια, υπότροπος, K.K.II) 

 

«Τα παιδιά μου.. (κλάμα).. έχουν παράπονο και μου το είπαν στο επισκεπτήριο.. ᾽Δεν 

έχεις έρθει ποτέ στο σχολείο᾽.. Αυτό είναι μαχαιριά για εμένα.. περνάνε δύσκολα 

ψυχολογικά.. » (Σ11, Π.Π.Κ, K.K.II) 

 

«Η μητέρα μου πάει σε ψυχολόγο για να τα καταφέρει» (Σ8, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.III) 

 

«Ο γιος μου κλαίει συνεχώς.. κάπου άκουσε ότι είμαι φυλακή και με ρωτούσε τι είναι.. 

του είπαν ότι είναι ένα σπίτι και κάθε φορά στο τηλέφωνο με ρωτάει ποτέ θα έρθει να 

μείνει στο σπίτι μου» (Σ9, Π.Π.Κ, K.K.III) 

 

«Έχουν πολλές ενοχές που δεν με κράτησαν μακριά από την παρανομία.. Αυτό τους έχει 

ρίξει ψυχολογικά και συμβουλεύονται γιατρό» (Σ23, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.III) 

 

«Στεναχωρήθηκαν πάρα πολύ γιατί πιστεύουν ότι έφταιξαν εκείνοι που είμαι στη 

φυλακή» (Σ2,  Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

«Η μαμά πήγε να πεθάνει. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι όσες φορές ήρθε στο επισκεπτήριο, 

δεν με κοίταξε ούτε μια φορά στα μάτια. Ούτε μία.» (Σ2. Π. Α. 18 μήνες, ποινή 6,5 έτη, 

υπότροπος) 

 

«Η κόρη μου έκλαιγε από ότι μου είπαν. Της έλειπα. Ερχόταν με την μαμά της στο 

επισκεπτήριο αλλά κουραζόταν πολύ. Της έψαχναν την πάνα. Πολύ ταραχή. Μετά 

χαιρόταν που με έβλεπε αλλά πάλι της έλειπα…. Ψυχολογικά γιατί δεν είναι εύκολο να 
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σου λείπει κάποιος που αγαπάς και να μην ξέρεις αν θα τον ξαναδείς. Πολλά γίνονται 

μέσα στις φυλακές» (Σ3, Π. Α. 1 έτος, ποινή 11 έτη & 8 μήνες) 

 

«Για την μάνα μου και την γιαγιά μου, είμαι σίγουρος ότι έπαθαν σοκ. Δεν τις έχω 

ρωτήσει καμιά φορά γιατί δεν είμαι έτοιμος. Είναι κάποια ερωτήματα που γεννιούνται 

αλλά κατά βάθος ξέρω τις απαντήσεις, δεν χρειάζεται να ρωτήσω. Σίγουρα έπαθαν σοκ, 

σίγουρα δυσκολεύτηκαν. Μιλούσα με την μάνα μου στο τηλέφωνο, δεν λέγαμε για αυτό 

το θέμα αλλά ένιωθα πως την πείραζε και το ότι ήταν χάλια. Η γιαγιά μου κάθε φορά που 

έπαιρνα τηλ και σήκωνε το τηλέφωνο, έκλαιγε. Ήταν κάτι που τις στιγμάτισε.» (Σ4, Π. Α. 

11 μήνες, ποινή 6 έτη, υπότροπος) 

 

«Το μόνο και μεγαλύτερο πρόβλημα τους ήταν το παιδί τους, ο άνθρωπος τους, έλειπε 

από το σπίτι. Η απουσία και η ανησυχία για το που βρίσκομαι, πως περνάω, τι θα φάω 

και τέτοια. Ακούγανε και στις ειδήσεις για όλα αυτά που γίνονται στις φυλακές, για 

κόντρες εθνικοτήτων και φοβόντουσαν.» (Σ5, Προμ.Αποφ.2χρ, ποινή 7 χρ, υπότροπος) 

 

«Οι δικοί μου είναι χάλια ψυχολογικά. Εγώ τους δίνω δύναμη» (Σ17, ισόβια, Κ.Κ.ΙΙΙ) 

 

«Τα σημαντικότερα προβλήματα είναι τα ψυχολογικά. Τους δίνω εγώ δύναμη.. Κρύβομαι 

με ψέματα ότι είμαι μια χαρά.. δε θέλω να τους δημιουργήσω αλλά προβλήματα» (Σ4, 

υπόδικος, υπότροπος, Κ.Κ.ΙΙ) 

 

«Ψυχολογικά δεν είναι εντάξει.. μου κρύβονται ότι είναι εντάξει.. ο ένας δίνει δύναμη 

στον άλλον για να αντέξουμε» (Σ6, υπόδικος, υπότροπος, Κ.Κ.ΙΙΙ) 
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Συζήτηση ευρημάτων για την Τρίτη θεματική «Σχέσεις με την 

οικογένεια» 

 

 

Η ανάλυση των δεδομένων κατέδειξε πως οι περιπτώσεις μελών των 

οικογενειών που επωφελούνται από τον εγκλεισμό ενός βίαιου ατόμου, δεν σπανίζουν. 

Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι περιπτώσεις στις οποίες ή οικογένεια βίωσε την απουσία 

του οικείου της, ως απώλεια, χαρακτηρίζοντας την ως «τραυματική εμπειρία». 

Ιδιαιτέρως σημαντικές ήταν και οι μαρτυρίες από τις οποίες αναδύθηκε ή κατάσταση 

τόσο της «ασαφούς απώλειας» την οποία βιώνουν τα παιδιά, όσο και ο αποχωρισμός 

που μπορεί να βιωθεί στα ενήλικα άτομα όπως ακριβώς η απώλεια θανάτου. Σχετικά 

με τα προβλήματα που αντιμετώπισε η οικογένεια, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

υποστήριξε πως η φυλάκιση, τους επηρέασε σε μεγάλο βαθμό, οικονομικά. Σημαντικές 

ήταν οι νομικές δαπάνες αλλά και οι δαπάνες που αφορούν την υλική και την 

συναισθηματική υποστήριξη των κρατουμένων. Δεν θα μπορούσαν να παραληφθούν 

τα κοινωνικά προβλήματα καθώς όπως υποστηρίζουν οι συμμετέχοντες, οι οικείοι τους 

ήρθαν αντιμέτωποι με τον δευτερογενή στιγματισμό. 

Επιπλέον η ανάλυση των δεδομένων, κατέδειξε την ύπαρξη συναισθηματικών-

ψυχολογικών δυσκολιών, τα λεγόμενα «τραύματα του εγκλεισμού», τα οποία 

προέκυψαν από κάθε στάδιο των διαδικασιών της Ποινικής Δικαιοσύνης. Τέλος, οι 

συμμετέχοντες της έρευνας και παράλληλα του θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ 

Προμηθέας, επισημαίνουν την ενδυνάμωση των δεσμών με την οικογένεια, μέσω του 

προγράμματος. 
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4.6 ΘΕΜΑΤΙΚΗ 4: «ΦΟΡΕΙΣ» 

 

Η Θεματική «Φορείς» αποτελείται από 6 Υπό-θεματικές.  

 

 

4. 4 Διάγραμμα τέταρτης θεματικής. 

 

 

 

 

Ειδικότερα, η τέταρτη Θεματική αναφέρεται στο πως τα ίδια τα άτομα 

(κρατούμενοι-αποφυλακισθέντες) περιγράφουν την εμπειρία τους σε θέματα που 

αφορούν την πρόσβαση τους σε πληροφορίες-υπηρεσίες τόσο κατά τη διάρκεια του 

εγκλεισμού τους, όσο και κατά την αποφυλάκιση. Επιπλέον, αναφέρονται σε 

οποιαδήποτε βοήθεια που μπορεί το κράτος να τους προσφέρει και τέλος, συζητούν 

την εμπειρία τους, ως προς την αντιμετώπιση της οικογένειας τους από το 

σωφρονιστικό προσωπικό, κατά τα επισκεπτήρια. Αναλυτικότερα, ακολουθούν 

επεξηγήσεις για κάθε υπό-θεματική και ενδεικτικές περιγραφές των ιδίων των 

συμμετεχόντων. 

 

 

«Φορείς»

Πρόσβαση σε 
υπηρεσίες

Στήριξη 
κρατουμένων

Προετοιμασία 
για 

αποφυλάκισηΣτήριξη 
Αποφυλακισθέντων

Στήριξη στην 
οικογένεια

Σωφρονιστικό 
προσωπικό
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4.6.1 Υπό-θεματική 1: Πρόσβαση σε υπηρεσίες 

 

Η ενημέρωση ενός κρατούμενου – αποφυλακισθέντα σχετικά με το δικαίωμα 

αδείας, την εκπαίδευση, τη θεραπεία, τα «μεροκάματα», την παροχή οικονομικής 

βοήθειας στην αποφυλάκιση κλπ. είναι άκρως σημαντικά τόσο για την ομαλή 

συμβίωση του εντός του καταστήματος κράτησης, όσο και για την προετοιμασία του 

για την αποφυλάκιση αλλά και την ένταξη του στην κοινωνία. 

Στην Υπό-θεματική (sub-theme) αυτή, οι πλειοψηφία των συμμετεχόντων υποστήριξε 

πως δεν είχε καμία ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς: 

 

«Όχι, τίποτα απολύτως.» (Σ3, Π. Α. 1 έτος, ποινή 11 έτη & 8 μήνες) 

 

«Όχι. Τίποτα απολύτως. Ούτε τον φυλακίστηκα, ούτε κατά τη διάρκεια, ούτε μετά. Για 

ένα διάστημα έλεγα είναι ότι εντάξει, αλλά βγαίνοντας από τη φυλακή ένας άνθρωπος 

πραγματικά δεν έχει να χτυπήσει μία πόρτα..» (Σ1, Π. Α.10 μήνες, ποινή 8,5 έτη, 

υπότροπος) 

 

«Όχι, δεν είχα τίποτα. Ούτε το επίδομα πήρα, αυτό που δίνουν μετά τη φυλακή, γιατί είχε 

λήξει η άδεια παραμονής μου. Ήθελαν τα χαρτιά, αλλά αφού εκείνη την ημέρα 

αποφυλακίστηκα, πως θα τα είχα; Η απάντηση που είχα ήταν «τι με νοιάζει εμένα, εγώ 

θέλω αυτά τα δικαιολογητικά. Αν δεν τα έχεις, πρόβλημα σου.»  Τα χαρτιά για να τα 

φτιάξω, χρειάζονται 2 με 3 μήνες. Η προθεσμία για αυτά τα χρήματα είναι 20 ημέρες. 

Και έτσι, τα έχασα όλες τις φορές. Και στην πρώτη αποφυλάκιση και στην Δεύτερη. » 

(Σ5, Π. Α. 2 έτη, ποινή 7έτη, υπότροπος) 

 

Ωστόσο, κάποιοι ανέφεραν έλαβαν πληροφορίες από συγκρατούμενους: 

 

«Όχι. Τίποτα απολύτως. Ότι έμαθα, το έμαθα από τους άλλους κρατούμενος. Δεν μου 

είπαν τίποτα. Ούτε δικαιώματα, ούτε τίποτα. Αλλά για ποια δικαιώματα μιλάμε; Αν έχεις 

λεφτά μέσα στη φυλακή, έχεις τα πάντα. Είσαι μια χαρά.. Όλα είναι καλά. Κάνεις ότι 

θέλεις, πληρώνονται όλοι, τα παίρνουν όλοι.. Οι υπάλληλοι, όλοι. Έχεις ότι θες. Αυτή 

είναι η αλήθεια.. Τα πάντα εξαγοράζονται. Όλα.» (Σ7, Π. Α. 1,5 έτος, ποινή 2 έτη, 

υπότροπος) 
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«Δεν είχα, τα μαθαίνεις όλα από κρατούμενους» (Σ3, Π.Π.Κ, K.K.IV; Σ10, υπόδικος, 

υπότροπος, K.K.IV) 

 

Ορισμένοι συμμετέχοντες υποστήριξαν πως έκαναν προσωπική αναζήτηση:  

 

«Σαν κρατούμενος όχι, ατομικά ναι. Ψάχτηκα μόνος μου.» (Σ2. Π. Α. 18 μήνες, ποινή 

6,5 έτη, υπότροπος) 

«Μόνος μου, Ναι.. πουθενά δεν ενημέρωσαν» (Σ1, υπόδικος, K.K.IV ; Σ1, κάτω των 5, 

K.K.II ; Σ2, ισόβια, K.K.III ; Σ4, υπόδικος, K.K.III ; Σ17, Π.Π.Κ, K.K.I ; Σ19, Π.Π.Κ 

υπότροπος, K.K.I) 

 

«Έψαξα μόνος μου στη βιβλιοθήκη και διάβασα το εγχειρίδιο» (Σ17, ισόβια, K.K.III ; 

Σ5,  Π.Π.Κ, K.K.I ; Σ6, ισόβια, υπότροπος, K.K.I ; Σ18, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

 

Ενώ δύο, υποστήριξαν πως ενημερώθηκαν μέσω δικηγόρου: 

 

«Μέσω δικηγόρου.. μέσω χρήματος» (Σ6, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.III ; Σ5, ισόβια, 

K.K.III) 

 

 

4.6.2 Υπό-θεματική 2: Στήριξη κρατουμένων 

 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα τόνισαν την ανάγκη για την στήριξη τους, κατά τη 

διάρκεια της φυλάκισης.  

 

Πρωταγωνιστικό ρόλο στα αιτήματα τους είχαν οι συνθήκες κράτησης: 

«Στήριξη μέσω των συνθηκών.. Ζεστό νερό, κουβέρτες, φαγητό» (Σ4, υπόδικος, K.K.IV 

; Σ12,  υπόδικος, υπότροπος, K.K.IV) 

 

«Πιο ανθρώπινες οι συνθήκες.. να μην ζούμε με κατσαρίδες και κοριούς» (Σ8, υπόδικος, 

K.K.IV ; Σ13, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

 

«Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη» (Σ19, Π.Π.Κ, K.K.I, υπότροπος ; Σ13, Π.Π.Κ, K.K.II) 
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«Και το θέμα της υγείας είναι πολύ σημαντικό μέσα στη φυλακή. Αν είσαι μέσα και πάθεις 

κάτι, το πιο σίγουρο είναι ότι θα πεθάνεις. Ο άλλος δίπλα είχε επιληψία και η διαδικασία 

μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο να τον πάρει είναι χρονοβόρα. Έτσι και είναι κλειστή η 

φυλακή; Μέχρι να χτυπήσεις την πόρτα, να ξυπνήσει ο υπάλληλος αν κοιμάται, να έρθει 

αν έχει πάει στην τουαλέτα, να έρθει, να δει τι γίνεται, να πάρει τηλέφωνο τον αρχιφύλακα 

κλπ. Μια γραφειοκρατία που δεν οδηγεί πουθενά και πεθαίνουν τόσοι άνθρωποι. Δεν 

υπάρχει ιατρική κάλυψη μέσα στις φυλακές και πεθαίνουν τόσοι που έξω δεν πεθαίνουν 

από τέτοια πράγματα. Από φαρμακευτική κάλυψη; Υπάρχουν μόνο τα φάρμακα της 

καταστολής. Από αυτά, αφθονία μέσα. Αν δεν υπήρχαν τα χάπια αυτά της καταστολής; 

Τα ηρεμιστικά και η ηρωίνη.. νομίζω πως όλες οι φυλακές θα είχαν καεί.…» (Σ4, Π. Α. 

11μήνες, ποινή 6 έτη, υπότροπος) 

 

«Καταρχάς, να υπάρχει πιο πολύ καθαριότητα μέσα στις φυλακές. Είναι χάλια μέσα. Η 

κατάσταση είναι άθλια… Υπήρχαν άπειρες κατσαρίδες, το οποίο ήταν φρικτό. Μου έχει 

δημιουργήσει πρόβλημα αυτό και ακόμα δεν το έχω ξεπεράσει. Να κοιμάμαι με τις 

κατσαρίδες. Όσο και να καθάριζα, δεν έφευγαν. Ποτέ…» (Σ7, Π. Α. 1,5 έτος, ποινή 2 

έτη, υπότροπος) 

 

«Όταν ήμουν μέσα, θεωρώ ότι η άμεση ανάγκη είναι η ζωή μέσα.. η περίθαλψη, τα 

φάρμακα.. αυτό που είπα πριν.. οι συνθήκες διαβίωσης, το νερό, όλα αυτά. » (Σ1, Π. 

Α.10 μήνες, ποινή 8,5 έτη, υπότροπος) 

 

«Από που να αρχίσω και που να τελειώσω.. Όλα πρέπει να αλλάξουν. Πολλές ανάγκες. 

Όταν είσαι μέσα…. Φαγητό χάλια, τρως απ’ έξω.. Νερό παγωμένο, θέρμανση μηδέν. Ο 

άλλος πεθαίνει δίπλα σου και δεν υπάρχει γιατρός. Τι να σου λέω;» (Σ2. Π. Α. 18 μήνες, 

ποινή 6,5 έτη, υπότροπος) 

 

και φυσικά ο διαχωρισμός εθνικοτήτων, αδικημάτων με σκοπό την αίσθηση της 

ασφάλειας: 

«Μείωση των κινδύνων.. διαφορετικά κελιά σε υπόδικους-ισοβίτες, διαφορετικές 

εθνικότητες..» (Σ11, υπόδικος, K.K.IV ; Σ8, κάτω των 5, K.K.II ; Σ7, ισόβια, υπότροπος, 

K.K.III ; Σ2, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I ; Σ3, ισόβια, K.K.I ; Σ18, ισόβια, K.K.III; Σ20, 

Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I ; Σ10,  Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I ; Σ9,  Π.Π.Κ, K.K.II) 
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«Διαχωρισμός στα αδικήματα ώστε να μην φοβάμαι, να μην απειλούμαι» (Σ22, υπόδικος, 

υπότροπος, K.K.III) 

 

«Ο διαχωρισμός κρατουμένων είναι απαραίτητος.. πολλές θρησκείες μαζί σημαίνει 

πολλά προβλήματα» (Σ11, Π.Π.Κ, K.K.II) 

 

«Θα ήθελα να αισθάνομαι περισσότερη ασφάλεια. Δεν μπορεί να είναι ένας μόνο 

φύλακας στα 200 άτομα στην πτέρυγα.. ισοβίτες, κλπ.» (Σ5, Π.Π.Κ, K.K.I) 

 

Ωστόσο, οι συμμετέχοντες επεσήμαναν την ανάγκη για διαφορετική υποστήριξη σε 

εξαρτημένα άτομα και σε κρατούμενους που αντιμετωπίζουν άλλους είδους σοβαρά 

προβλήματα: 

 

«Στήριξη τοξικομανών κρατουμένων, ατόμων που παθαίνουν επιληπτικές κρίσεις, 

υπογλυκαιμικό σοκ. Να μην πεθαίνουν άνθρωποι μέσα στις φυλακές» (Σ2, ισόβια, 

K.K.II) 

 

«Διαφορετική υποστήριξη σε εξαρτημένα άτομα» (Σ3, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.III) 

 

«…Στήριξη κρατουμένων χρηστών.. να μην υπάρχουν ναρκωτικά μέσα στις φυλακές. 

Είναι γεγονός ότι πιο εύκολα βρίσκεις ναρκωτικά μέσα στις φυλακές, παρά έξω στον 

δρόμο» (Σ7, Π. Α. 1,5 έτος, ποινή 2 έτη, υπότροπος) 

 

«Υποστήριξη σε κρατούμενους με θέματα αναπηρίας» (Σ4, υπόδικος, υπότροπος, K.K.II) 

 

Επιπλέον δόθηκε έμφαση στον ποιοτικό χρόνο μέσα στη φυλακή: 

 

«Ο ποιοτικός χρόνος, το σχολείο.. Είναι απαίσιο το να μην κάνεις τίποτα. Μπαίνεις μέσα 

και γίνεται απενεργοποίηση του εαυτού σου.. και μετά μόλις βγεις πρέπει να 

ενεργοποιηθείς άμεσα και είναι σοκ αυτό» (Σ4, Π. Α. 11 μήνες, ποινή 6 έτη, υπότροπος) 

Ο (Σ5, Π.Α.2 έτη, ποινή 7 έτη, υπότροπος) δίνει έμφαση στην οικονομική υποστήριξη: 

 

«Επίσης να υπάρχει μια οικονομική υποστήριξη. Για παράδειγμα, δίνουν μια τηλεκάρτα 

σε κάποιον.. αυτός θα πάει αμέσως και θα την ανταλλάξει με ένα πακέτο τσιγάρα και θα 
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κάνει να μιλήσει με τους γονείς του πάνω από 6 μήνες. Και ειδικά όταν δεν έρχονται οι 

γονείς στα επισκεπτήρια επειδή δεν μπορούν. Είναι πολλά τα έξοδα για κάποιους. 

Κάποιοι δεν ξέρουν αν ζουν οι γονείς τους. Κάποιοι αναγκάζονται 40 και 50 χρονών, να 

πλύνουν τα ρούχα και τα σεντόνια άλλων κρατουμένων για 3 ευρώ. Υπάρχουν άτομα που 

για ένα πακέτο καπνό την εβδομάδα, μεταφέρουν το φαγητό σε όλα τα κελιά στον δίσκο. 

Εμείς τους λέγαμε ταξιτζήδες. Ερχόντουσαν, έπαιρναν τα κουπόνια για το φαγητό, 

κατέβαιναν κάτω και έφερναν το φαγητό στα κελιά μεσημέρι και βράδυ. Για έναν καπνό 

την εβδομάδα. Πολύ άσχημο για την ψυχολογία. Είσαι άρρωστος, δεν σου δίνουν τίποτα. 

Εκεί, να πεθάνεις.» 

 

Ενώ είναι ξεκάθαρη η ανάγκη των εγκλείστων για περισσότερα θεραπευτικά 

προγράμματα: 

«Περισσότερα προγράμματα σαν τον Προμηθέα στις φυλακές» (Σ4, ισόβια, K.K.I) 

 

«Όλη τη στήριξη που έχω στο πρόγραμμα.. να την έχουν σε όλες τις φυλακές» (Σ16, 

Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

 

«Ψυχολογική υποστήριξη, όπως στον Προμηθέα» (Σ6, υπόδικος, υπότροπος, K.K.III) 

 

 

4.6.3 Υπό-θεματική 3: Στήριξη αποφυλακισθέντων 

 

Οι συμμετέχοντες της έρευνας, επισήμαναν την ανάγκη για ουσιαστική επανένταξη: 

 

«Πραγματική επανένταξη» (Σ3, υπόδικος, υπότροπος, K.K.III ; Σ4, ισόβια, K.K.I ; Σ7, 

Σ14, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I ; Σ17, Π.Π.Κ, K.K.I ; Σ7, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I ; 

Σ8, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I ; Σ9, Π.Π.Κ υπότροπος, K.K.I) 

 

Η οποία σύμφωνα με τα αποσπάσματα που ακολουθούν, μπορεί να επιτευχθεί μέσω 

της επαγγελματικής αποκατάστασης. Να αναφερθεί πως οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες ήταν υπότροποι: 

«Η δουλειά είναι το πιο σημαντικό.. αν είχα δουλειά όταν αποφυλακίστηκα.. δεν θα ξανά 

έμπαινα φυλακή» (Σ7, ισόβια, υπότροπος, K.K.III ; Σ8, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.III ; 
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Σ10, ισόβια, υπότροπος, K.K.III ; Σ12, ισόβια, υπότροπος, K.K.III ; Σ13, ισόβια, 

υπότροπος, K.K.III ; Σ14,  ισόβια, υπότροπος, K.K.III ; Σ6, ισόβια, υπότροπος, K.K.II) 

 

«Όταν βγω να βρω μια δουλειά για να μην επιστρέψω εδώ» (Σ1, κάτω των 5, K.K.II) 

 

«Να με βοηθήσουν να βρω μια δουλειά.. ένα κίνητρο.. να σωφρονιστώ πραγματικά για 

να μην ξανά έρθω εδώ» (Σ11, υπόδικος, K.K.IV) 

 

«Μια βοήθεια για δουλειά ειδικά στους ηλικιακά μεγαλύτερους» (Σ10, υπόδικος, 

υπότροπος, K.K.IV) 

 

«Μια δουλειά» (Σ3, Π. Α. 1 έτος, ποινή 11 έτη & 8 μήνες) 

 

Επίσης οι συμμετέχοντες επεσήμαναν την ανάγκη για ιδιαίτερη μέριμνα στους 

ανήλικους αποφυλακισθέντες: 

 

«Στήριξη ανήλικων αποφυλακισθέντων για να μην γίνουν χειρότεροι» (Σ13, Π.Π.Κ, 

υπότροπος, K.K.I)  

 

«Στήριξη σε ανήλικα παιδιά. Σημαντική η πρώτη φορά που θα μπει κάποιος φυλακή.. μια 

φορά φυλακή = μια ζωή φυλακή» (Σ21, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

 

Ο (Σ23, Π.Π.Κ, υπότροπος, Κ.Κ.ΙΙΙ) και Ο (Σ5, Π.Α.2 έτη, ποινή 7 έτη, υπότροπος) , 

μέσα από τις εμπειρίες τους ως κρατούμενος και πρώην κρατούμενος αντίστοιχα,  

δίνουν έμφαση στην χρηματική ποινή και τις συνέπειες που επιφέρει: 

 

«Να σταματήσει η χρηματική ποινή μαζί με την φυλάκιση.. μόνο έτσι θα σταματήσει ο 

κύκλος της παρανομίας» 

 

«Και εκτός από αυτά, μας δικάζουνε, βγάζουμε την ποινή μας και μας δίνουν και 

πρόστιμο. Χρηματικό. Τον λόγο δεν τον ξέρω. Εφόσον τιμωρήθηκα, έβγαλα την ποινή 

μου.. τα 30.000 ευρώ πρόστιμο για ποιο λόγο μου τα βάζεις; Αυτά πρέπει να τα πληρώσεις 

όσο είσαι μέσα στη φυλακή. Όταν βγαίνεις έξω διπλασιάζονται. Εγώ είχα 15.000, όταν 

αποφυλακίστηκα πήγαν αυτόματα 30.000 και τώρα έχουν φτάσει στα 60.000 και 
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παραπάνω. Πως θα τα πληρώσω; Γιατί μου δίνεις το πρόστιμο; Γιατί; Γκρέμισα κάτι; 

Ανατίναξα κάτι; Έκλεψα κάτι η έκανα ζημιά και πρέπει να το πληρώσω; Με έπιασαν με 

ναρκωτικά, με τιμώρησαν, έβγαλα τη φυλακή. Το πρόστιμο για ποιο λόγο; Ξέρουν αν εγώ 

έχω άλλα λεφτά από τα ναρκωτικά; Μπορεί να ήταν η πρώτη φορά που το μετέφερα και 

με έπιασαν. Τι κάνουν; Γιατί με βασανίζουν; Με βασάνισαν με τη φυλακή, μου έδωσαν 

το ανώτερο της ποινής που πρέπει. Δεν είδαν την ηλικία, το ποινικό μητρώο. Τίποτα. 

Κατευθείαν μου έδωσαν τόσα, οκ. Το ξεπλήρωσα με τα χρόνια μου. Τι άλλο θέλουν να 

πάρουν από τη ζωή μου; Ας ήταν να διαλέξω.. Έχεις τόσα χρόνια φυλακή η πρόστιμο. Τι 

θέλεις; Διάλεξε. Φυλακή; Ωραία, Κάνε φυλακή. Το πρόστιμο γιατί; Με δικάζεις δηλαδή 

και μέσα, με δικάζεις και όταν αποφυλακίζομαι. Εγώ τι να κάνω; Μια επιδότηση αν μπει 

στο όνομα μου, μου το κατάσχουν. Και μέσα δικασμένος και έξω δικασμένος. Τώρα εγώ 

αν πληρωθώ από τον εργοδότη, θα μου βάλει τα λεφτά μέσα στην τράπεζα. Θα μου τα 

κρατήσουν. Πως θα ζήσω; Μετά φταίω εγώ αν πάω να κλέψω, να ληστέψω;» 

Επιχειρηματολογώντας υπέρ του θεραπευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες 

προβάλλουν ακόμα μια πτυχή που συνδέεται με την ομαλή επανένταξη. 

 

« όταν είσαι έξω… μόνο το επίδομα των 600. Καμία υποστήριξη. Ευτυχώς πήγα στο σπίτι 

μου. Μετά ήρθα εδώ στο πρόγραμμα. Αν όμως δεν υπήρχε αυτή η λύση τι θα έκανα; Κάτι 

κακό ίσως και ξανά μέσα.» (Σ2. Π. Α. 18 μήνες, ποινή 6,5 έτη, υπότροπος) 

 

«… Όταν βγαίνεις.. πάλι ξεκρέμαστος είσαι. Σου ανοίγουν την πόρτα και σου λένε φύγε… 

Η κοινωνική επανένταξη είναι όσο πιο ομαλή γίνεται, μέσω του προγράμματος. Εγώ όταν 

αποφυλακίστηκα, δεν σκέφτηκα καν να πάω στο σπίτι, ήρθα εδώ. Παρακολουθούσα το 

πρόγραμμα, το ίδιο που ᾽τρέχει᾽ μέσα στην φυλακή των Διαβατών και μετά ήρθα εδώ. 

Δηλαδή είναι έτσι δομημένο το πρόγραμμα εδώ, που μπορείς να γυρίσεις αργότερα στο 

σπίτι σου  αλλά να δεις τα πάντα και να κάνεις τα πάντα με άλλο τρόπο.. με πιο υγιή 

τρόπο. Και τα πράγματα να είναι πιο ξεκάθαρα μεταξύ των δικών μας. Όπως έχω πει 

πολλές φορές.. είναι καλά εδώ στο πρόγραμμα. Υπάρχει βοήθεια στο να γίνει πιο ομαλό 

το έξω.. Και όταν τελειώσουν οι θεραπευτικές συνεδρίες, δεν σε πετούν στον δρόμο. Σου 

δίνουν ένα διάστημα να βρεις ένα σπίτι, μια δουλειά. Ένας χρόνος είναι το θεραπευτικό 

κομμάτι, 2 χρόνια να περάσεις στο κομμάτι της επανένταξης, έχεις και κάποιους μήνες 

να βρεις σπίτι και δουλειά. Στην ουσία σου δίνει το περιθώριο να κάνεις κάτι για τον 

εαυτό σου, μόνος σου. Χωρίς δεκανίκια και χωρίς να στηρίζεσαι στους άλλους.. γιατί 

εμείς αυτό που κάναμε πριν, ήταν να τα περιμένουμε όλα από τους άλλους. Τώρα πρέπει 
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να αναλάβεις την ευθύνη να συντηρείσαι μόνος σου. Να νοικιάσεις ένα σπίτι και να το 

πληρώνεις εσύ. Εγώ δεν είχα πληρώσει ποτέ ενοίκια, ούτε είχα ΔΕΗ κλπ. Πήγα την άλλη 

φορά να βγάλω ταυτότητα στην αστυνομία και μου ζήτησαν λογαριασμό που να είναι στο 

όνομα μου. Και εγώ δεν είχα ποτέ τίποτα. Στην ουσία, ζούσαμε μέσα στον κόσμο αλλά 

μόνοι μας.» (Σ4, Π. Α. 11 μήνες, ποινή 6 έτη, υπότροπος) 

 

 

4.6.4 Υπό-θεματική 4: Προετοιμασία για αποφυλάκιση 

 

Για να επιτευχθεί η ομαλότερη επανένταξη ενός κρατούμενου, είναι άκρως 

απαραίτητη η προετοιμασία του, η οποία αρχίζει από την πρώτη ημέρα της κράτησης. 

Οι συμμετέχοντες επεσήμαναν την ανάγκη τους για εκπαίδευση: 

 

«Να μορφωθώ.. να μάθω γράμματα» (Σ11, υπόδικος, K.K.IV) 

 

«Να μάθω υπολογιστή» (Σ5, Π.Π.Κ, K.K.II) 

 

«Η μόρφωση μπορεί να αλλάξει τον κόσμο.. ακόμα και των φυλακών» (Σ10, ισόβια, 

υπότροπος, K.K.III) 

 

«Εκπαίδευση σε όλους.. για να σπάσει ο κύκλος μπες βγες» (Σ12, ισόβια, υπότροπος, 

K.K.I ; Σ14, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

 

Και για εργασία: 

 

«Ο κρατούμενος να εργάζεται στις φυλακές και να μαζεύει ένα κομπόδεμα που θα το 

χρειαστεί μέχρι να βρει δουλειά» (Σ7, Π.Π.Κ, K.K.II) 

 

«Υποχρεωτική εργασία για να μπορείς να δημιουργήσεις πράγματα αργότερα» (Σ9, 

Π.Π.Κ, K.K.II) 

 

Όλα τα παραπάνω, συνιστούν και έναν ποιοτικό χρόνο εντός των καταστημάτων 

κράτησης, ο οποίος θεωρείται από τους ίδιους και προστατευτικός: 
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«Να περνάει ο χρόνος ποιοτικά και να μορφώνεσαι από γνώσεις και όχι από παρανομία.. 

αυτό είναι σωφρονισμός» (Σ6, υπόδικος, υπότροπος, K.K.III) 

 

«Προγράμματα, σχολείο, τέχνες.. Για να μην ξανά κάνεις το ίδιο πάλι, να μην μένει κενός 

χρόνος. Έτσι θα αποφεύγεις και τους καβγάδες αλλά και τις συζητήσεις εγκληματικού 

περιεχομένου» (Σ11, ισόβια, υπότροπος, Κ.Κ.ΙΙΙ) 

 

«Καλό για εμένα, θα ήταν ξέρω εγώ.. ως μικρό παιδί που μπήκα.. να μάθαινα σχολείο, 

να μάθαινα τέχνη, να μάθαινα γλώσσα, να μάθαινα αγγλικά, να μάθαινα υπολογιστή. 

Ειδικά μια τέχνη είναι πολύ σημαντική, γιατί ένας άνθρωπος που αποφυλακίζεται, αν 

γνωρίζει κάποια τέχνη, ψάχνει πάνω σε αυτό. Λέει.. εγώ ξέρω υδραυλικά, η πλακάς, η 

ξυλουργός.. και μπορεί να βρεθεί δουλειά. Τώρα αν ένας άνθρωπος δεν ξέρει τίποτα, τι 

να ψάχνει;» (Σ5, Π.Α.2 έτη, ποινή  έτη, υπότροπος) 

 

Επιπλέον, η Ψυχολογική προετοιμασία και ο έλεγχος της κατάστασης ενός έγκλειστου 

για να αποφυλακιστεί, θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος για τους συμμετέχοντες: 

 

«Ψυχολογική υποστήριξη για όσα θα τραβήξω έξω» (Σ6, ισόβια, υπότροπος, Κ.Κ.ΙΙ) 

 

«Ψυχολογική προετοιμασία» (Σ9, Π.Π.Κ, υπότροπος, Κ.Κ.Ι) 

 

«Πριν αφήσεις έναν άνθρωπο έξω στην κοινωνία, πρέπει να ελέγχεις που θα πάει.. τι θα 

κάνει.. κάποιοι δεν θέλουν να φύγουν γιατί δεν έχουν που να πάνε.. σε χαρτόκουτο στην 

ομόνοια;» (Σ14, ισόβια, υπότροπος, Κ.Κ.ΙΙΙ) 

 

«Ψυχολογική υποστήριξη και πιο συχνές άδειες για να δει την κατάσταση έξω.. να μην 

χάνεται από τον κόσμο και μετά δεν μπορεί να ενταχθεί» (Σ13, Π.Π.Κ, Κ.Κ.ΙΙ) 

 

«..Αυτό που πιστεύω είναι οι άνθρωποι που βγάζουν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα 

στη φυλακή, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τους αφήνεις έτσι. Ανοίγουν την πόρτα 

και ´γεια᾽. Χρειάζεται συνδρομή ψυχολόγου, στάνταρ, η τουλάχιστον μια προετοιμασία 

πριν αποφυλακιστεί. Γιατί έρχεσαι σε μια αντίθεση.. από το απόλυτο μηδέν.. στον έξω 

κόσμο.. μένεις για χρόνια μέσα σε λίγα τετραγωνικά και ξαφνικά βγαίνεις από εκεί.. και 

βλέπεις ανθρώπους στο ΚΤΕΛ, είσαι στην κοινωνία. Χάος μέσα, άλλο χάος όμως έξω. 
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Και πρέπει να προσαρμοστείς με ταχύτητα σε όλο αυτό εδώ. Νιώθεις παράταιρος, 

σίγουρα. Και άμα δεν έχεις δουλέψει λίγο με τον εαυτό σου, είναι πάρα πολύ μεγάλο 

λάθος. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα σε οδηγήσει ξανά εκεί. Γι´αυτό το γεγονός, εάν εγώ 

θέλω να σου πω κάτι με αυτήν την απάντηση που σου δίνω, με αυτήν την περιγραφή είναι 

ότι σίγουρα πρέπει να υπάρχει ψυχολογική συνδρομή κάποιου ειδικού, να προετοιμάζεται 

ένας άνθρωπος πριν περάσει και βγει. Για μια ομαλότερη προσαρμογή έξω. Για αυτό το 

θέμα, για αυτό το πράγμα νομίζω το σωφρονιστικό σύστημα ορίζει την άδεια ως ομαλή 

επανένταξη και προετοιμασία. Αλλά μια άδεια χωρίς την υποστήριξη ενός ειδικού, δεν 

μπορεί να έχει αποτέλεσμα.» (Σ1, Π. Α.10 μήνες, ποινή 8,5 έτη, υπότροπος) 

 

«…Όλοι μέσα στις φυλακές, η διοίκηση, γνωρίζουν πότε κάποιος είναι να αποφυλακιστεί, 

έτσι; Ένα μήνα πριν, θα πρέπει να τον φωνάζουν και να τον ρωτούν.. «έχεις κάπου να 

μείνεις τώρα που θα φύγεις; Έχεις κάποιον άνθρωπο δικό σου;» Εγώ είχα, αλλά άλλοι, 

οι περισσότεροι.. δεν έχουν. «Έχεις λεφτά να φύγεις;» Ούτε αυτό δεν σε ρωτάνε. Εγώ 

έτυχε όταν αποφυλακίστηκα από τον Κορυδαλλό, περίμενα τα λεφτά να έρθουνε και 

αποφυλακίστηκα μια μέρα νωρίτερα. Λέω ρε παιδιά, πως θα φύγω; είχα πάνω μου 20 

ευρώ. Πως θα πάω στη Λάρισα; Με κοίταγε ο γραμματέας έτσι. Σαν να μην καταλάβαινε. 

Είπα ευχαριστώ πολύ και έφυγα. Δηλαδή σου λένε, κάνε ότι νομίζεις. Άντε εγώ βρήκα 

άκρη. Πήρα τηλέφωνο τη μάνα μου, πλήρωσε εκείνη εισιτήρια κλπ. και σώθηκα. Άλλος 

που θα πάει; Τι θα κάνει; Τι θα φάει; Θα βγει να πάει να κλέψει. Δηλαδή είναι σαν να 

σου λένε «βγες, κλέψε και ξανά έλα». Σε αυτούς που δεν έχουν που να μείνουν, να του 

βρουν κάπου για τον πρώτο καιρό.. ένα μήνα.. δύο.. δεν ξέρω πόσο. . ότι δυνατότητα 

υπάρχει. Τώρα τι; να πω, να βοηθήσουν να βρει κάποιος και μια δουλειά; Αυτό είναι 

όνειρο. Τι ωραία που θα ήταν, να βγει κάποιος και να του πουν «Πήγαινε εκεί, θα σε 

περιμένουν κάποιοι, να πας για δουλειά.. οτιδήποτε.. Αυτό που υπάρχει τώρα, δεν είναι 

σωφρονισμός. Είναι τιμωρητικό καθαρά. Δεν γίνεται ούτε το πιο βασικό. Ούτε να σου 

πουν «πάρε τα εισιτήρια να πας σπίτι σου». Στην ουσία τον αναγκάζεις τον άλλον όταν 

θα βγει από τη φυλακή, να πάει να κλέψει για να μπορεί να φτάσει στο σπίτι του. Και 

πριν, και μέσα, και μετά.. πρέπει να γίνεται δουλειά» (Σ4, Π. Α. 11 μήνες, ποινή 6 έτη, 

υπότροπος) 
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4.6.5 Υπό-θεματική 5: Στήριξη στην οικογένεια 

 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα, μέσα από την παράθεση των εμπειριών τους, 

δίνουν έμφαση στη στήριξη της οικογένειας και ειδικά στα παιδιά: 

 

«Το κράτος πρέπει να σταθεί στις οικογένειες που μένουν πίσω» (Σ1, υπόδικος, K.K.IV) 

 

«Απαραίτητη η στήριξη της οικογένειας και ειδική μέριμνα στα παιδιά μας» (Σ9, 

υπόδικος, K.K.IV) 

 

«Κάποιος φορέας, κάποια υπηρεσία να στηρίξει την οικογένεια μου. Κανέναν δεν έχουν.. 

εγώ εδώ μέσα τουλάχιστον έχω ένα πιάτο φαγητό, η οικογένεια μου έχει;» (Σ1, κάτω των 

5, K.K.II) 

 

«Ψυχολογική υποστήριξη όλης της οικογένειας.. Τα δικά μου παιδιά (κλάμα) έβλεπαν τον 

πατέρα τους να πεθαίνει στο κρεβάτι από τα ναρκωτικά..» (Σ17, Π.Π.Κ, K.K.I) 

 

Επίσης επισημαίνουν και παραθέτουν τρόπους με τους οποίους οι οικογενειακοί δεσμοί 

θα ενδυναμωθούν, όπως για παράδειγμα, κατάλληλοι χώροι για επισκεπτήρια των 

οικογενειών, περισσότερες άδειες και ελεγχόμενη χρήση κινητού. Χαρακτηριστικά 

είναι τα αποσπάσματα που ακολουθούν: 

 

«Θα ήθελα να βλέπω περισσότερο την οικογένεια μου, να μην χανόμαστε.. » (Σ11, 

υπόδικος, K.K.IV) 

 

«Να βοηθήσει το κράτος να έρχονται περισσότερα επισκεπτήρια και να φτιαχτεί ένας 

χώρος ειδικός για παιδιά» (Σ5, Π.Π.Κ, K.K.II ; Σ7, Π.Π.Κ, K.K.II) 

 

«Να φτιαχτούν σε ένα σημείο κούνιες για να ζω λίγες στιγμές με το παιδί μου και αυτό 

να χαίρεται» (Σ6, ισόβια, K.K.II) 

 

«Πιο ιδιωτικό επισκεπτήριο στις οικογένειες. Δεν μπορεί ο άλλος δίπλα σου να φιλιέται 

και εσύ να έχεις τα παιδιά σου εκεί.. Έχω πει ψέματα στην οικογένεια μου ότι χάλασε το 
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μηχάνημα ελέγχου για να μην έρθουν γιατί έχω τσακωθεί πολλές φορές με 

συγκρατούμενους για αυτόν τον λόγο.. αλλά το θέμα είναι ότι δεν βλέπω εγώ τα παιδιά 

μου» (Σ11, Π.Π.Κ, K.K.II) 

 

«Πιο συχνές άδειες για να μην χάνομαι αιώνες από το σπίτι» (Σ13, Π.Π.Κ, K.K.II) 

 

«Να φτιαχτεί ένας χώρος με παιχνίδια για να μην καταλαβαίνουν τα παιδιά που 

έρχονται» (Σ11, ισόβια, υπότροπος, K.K.III) 

 

«Ελεύθερο επισκεπτήριο με τις νόμιμες συζύγους, δωμάτιο συνεύρεσης» (Σ24, ισόβια, 

K.K.III ; Σ11, υπόδικος, K.K.IV) 

 

«Να μπορώ να έχω ένα κινητό, να το ελέγχουν που μιλάω.. αποκλειστικά για τα παιδιά 

μου» (Σ12, ισόβια, K.K.III) 

 

«Πιο γρήγορες οι άδειες για να μην χάνεται η επαφή με την οικογένεια» (Σ19, ισόβια, 

K.K.III) 

 

«Άμεσο επισκεπτήριο σε γονείς.. είχα 8 χρόνια να αγκαλιάσω το παιδί μου.. » (Σ8, 

Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

 

«Ανοικτό επισκεπτήριο, να μπορεί μια μάνα να αγκαλιάσει και να φιλήσει το παιδί της» 

(Σ15,  ισόβια, K.K.I) 

 

«Ανοικτά επισκεπτήρια σε γονείς και κινητό ελεγχόμενο που να μπορεί να καλεί μόνο το 

τηλ της οικογένειας. Skype σε παιδιά που αναγκαζόμαστε να λέμε ψέματα πως λείπουμε 

σε δουλειά στο εξωτερικό» (Σ18, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

 

 

4.6.6 Υπό-θεματική 6: Σωφρονιστικό προσωπικό 

 

Το σωφρονιστικό προσωπικό, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε θέματα 

οικογένειας και ενδυνάμωσης των δεσμών της, καθώς από την συμπεριφορά των 
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εργαζομένων, μπορεί να συνεχιστούν τα επισκεπτήρια του κρατούμενου με τους 

οικείους του., η να διακοπούν. Στους περισσότερους συμμετέχοντες οι γνώμες 

διίστανται σχετικά με την συμπεριφορά του Σωφρονιστικού προσωπικού. Ωστόσο, 

όπως υποστηρίζει η πλειοψηφία, η συμπεριφορά των σωφρονιστικών υπαλλήλων, 

εξαρτάται από την δική τους συμπεριφορά: 

 

«Έχει να κάνει με τον κρατούμενο» (Σ5, ισόβια, K.K.I) 

 

«Η συμπεριφορά τους έχει να κάνει με το πως είσαι εσύ.. αν δημιουργείς προβλήματα 

κλπ.» (Σ10, υπόδικος, υπότροπος, K.K.I) 

 

«Άψογη.. είχα άριστες σχέσεις μαζί τους και αυτό μεταφερόταν και στην μητέρα μου» 

(Σ8, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.III) 

 

«Παίζει ρόλο το πως είσαι εσύ.. και μετά έχουν ανάλογη συμπεριφορά και στους γονείς 

σου» (Σ8, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

 

«Υπήρχαν και καλές εμπειρίες και καλές. Στην Νιγρίτα μετέφεραν την δική μου κόντρα 

που είχα μαζί τους.. στην μητέρα μου. Έφταιξα και εγώ βέβαια, τώρα τα βλέπω αλλιώς. 

Από το πρόγραμμα έμαθα να γυρίζω το δάχτυλο στον εαυτό μου» (Σ16, Π.Π.Κ, 

υπότροπος, K.K.I) 

 

«Ήταν καλή γιατί και η δική μου συμπεριφορά ήταν καλή. Έβλεπαν με ποιους κάνω 

παρέα κιόλας και ίσως υπήρχε και ο φόβος.» (Σ2. Π. Α. 18 μήνες, ποινή 6,5 έτη, 

υπότροπος) 

 

«Για την συμπεριφορά προς την οικογένεια πιστεύω πως παίζει ρόλο ο κρατούμενος. Αν 

έχουν προσωπικά με έναν κρατούμενο, θα κάνουν και πράγματα στην οικογένεια του, 

που δεν πρέπει. Ανάρμοστη συμπεριφορά.. ειρωνεία.. Μια φορά με τη γιαγιά μου είχε 

γίνει κάτι, έτυχε να είμαι μπροστά.. Στην Άμφισσα που ήταν και λίγο πιο άμεσα τα 

πράγματα. Δεν υπήρχαν τόσες πόρτες κλπ. Είχε έρθει μια φορά επισκεπτήριο η γιαγιά μου 

να μου φέρει ρούχα. Εκεί στην Άμφισσα έχουν αρχαία μηχανήματα, έψαξαν όλα τα ρούχα 

και λένε «χτυπάει ο σάκος», «χτυπάει ο σάκος ναρκωτικά». Η γιαγιά μου τότε δεν 

μπορούσε να καταλάβει τι γίνεται, άρχισε να φωνάζει. Την άκουσα εγώ και βγήκα και 
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την ηρέμησα. Η γιαγιά μου το είδε αλλιώς «μεγάλη γυναίκα θα μου πεις ότι φέρνω 

ναρκωτικά στη φυλακή;». Δεν είχαν διαφορετικό χειρισμό σε μια ηλικιωμένη. Δεν έχουν 

την εκπαίδευση για αυτά. Κάνουν μόνο τα βασικά. Να κρατούν τις πόρτες κλειστές. Αυτό 

κάνουν, όλο το υπόλοιπο είναι θέμα ανθρώπου μετά. Υπάρχουν άνθρωποι που βοηθούν 

αλλά υπάρχουν και αγροίκοι. Θα πρέπει να γίνεται κανένα σεμινάριο και για αυτούς, να 

τους μαθαίνουν πράγματα. Αν κάποιος συγγενείς τους αντιμιλήσει, αυτό μετά να μην 

περάσει στον κρατούμενο. Γιατί γίνεται και αυτό. » (Σ4, Π. Α. 11 μήνες, ποινή 6 έτη, 

υπότροπος) 

 

«Χάλια. Δεν ήταν καθόλου καλή. Γυρνούσαν πίσω τα πράγματα που μου έφερνε η μητέρα 

μου. Έχει μια λογική γιατί εγώ ήμουν χρήστης, αλλά η μητέρα μου δεν έφταιγε σε τίποτα 

να έχει άσχημη συμπεριφορά. Της δημιουργούσανε πρόβλημα, άλλοι της μιλάγανε 

απότομα.. την έβλεπα σε άσχημη κατάσταση, μου τα έλεγε κιόλας και εγώ μετά 

τσακωνόμουν μαζί τους. Άλλοι, είχαν πρόβλημα μαζί μου και την πλήρωνε η μάνα μου. 

Είχε γίνει προσωπικό πλέον το ζήτημα. Μόλις άκουγαν το όνομα μου, γινόταν χαμός και 

την πλήρωνε η μάνα μου. Εντάξει, τσακωνόμουν συχνά εγώ αλλά να σταματούσε εκεί. Σε 

εμένα, όχι στην μάνα μου» (Σ7, Π. Α. 1,5 έτος, ποινή 2 έτη, υπότροπος) 

 

Κάνουν λόγο και για την χωρητικότητα της φυλακής: 

 

«Σε μικρότερες φυλακές είναι καλή.. σε μεγαλύτερες όπως ο Κορυδαλλός δεν είναι καλή» 

(Σ4,  υπόδικος, υπότροπος, K.K.II) 

 

«Αναλόγως τη φυλακή.. στις μεγάλες άσε..» (Σ21, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

 

Υπήρξαν και οι περιπτώσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες ανέφεραν μια άσχημη 

εμπειρία, η οποία ήταν η αφορμή για τη διακοπή των επισκεπτηρίων. Τα ακόλουθα 

αποσπάσματα αποτελούν κάποια ενδεικτικά παραδείγματα όσων υποστηρίζουν αυτήν 

την άποψη: 

 

«Είχα πολύ άσχημη εμπειρία.. είχε γίνει ένα περιστατικό με την κόρη μου γι’ αυτό και 

πλέον δεν δέχομαι να έρθει το παιδί μου να με δει» (Σ17, ισόβια, K.K.III) 
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«Πολύ άσχημη εμπειρία για αυτό δεν θέλω να δέχομαι επισκεπτήρια» (Σ1, ισόβια, 

υπότροπος, K.K.III) 

 

«Έκοψα τα επισκεπτήρια για αυτόν τον λόγο. Δεν έχουν καλή συμπεριφορά και αυτοί 

χρειάζονται εκπαίδευση στην ψυχολογία» (Σ12, ισόβια, υπότροπος, K.K.I) 

 

«…Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι δεν έχουν τον 

αυτοσεβασμό σαν άνθρωποι και δεν έχουν κάποια κατάρτιση στον τρόπο συμπεριφοράς 

των ανθρώπων, των επισκεπτών.. και γενικότερα. Ακόμη και των κρατουμένων.. και 

καθαρά τα δικά τους κόμπλεξ, οι προκαταλήψεις, τα στερεότυπα, ότι φέρει αυτός 

άνθρωπος, δημιουργεί καταστάσεις…. υπήρξαν πάρα πολλές φορές που παράλογα 

πράγματα δείξανε αντικοινωνική συμπεριφορά, σε όλες όμως τις περιπτώσεις έλλειψη 

σεβασμού σε ανθρώπους που έχουν το δικό τους πόνο, τη δικιά τους στεναχώρια και 

Απλά έρχονται να επισκεφθούν τον άνθρωπο τους.. και δεν ξέρεις τι έχει περάσει για να 

έρθει.. Και η δική μου οικογένεια είχε αντιμετωπίσει προβλήματα συμπεριφοράς. Πολλές 

φορές φερόντουσαν σαν να είναι οι δικοί μου σκουπίδια.» (Σ1, Π. Α. 10 μήνες, ποινή 8,5 

έτη, υπότροπος) 

 

«Ήταν καλή γιατί και η δική μου συμπεριφορά ήταν καλή. Έβλεπαν με ποιους κάνω 

παρέα κιόλας και τι θέση έχω στη φυλακή και ίσως υπήρχε και ο φόβος» (Σ2. Π. Α. 18 

μήνες, ποινή 6,5 έτη, υπότροπος)  

 

«Κάποιες φορές καλή, κάποιες όχι. Αυτός ο έλεγχος στο παιδί μου ήταν το χειρότερο. 

Ήταν υπερβολικοί. Δεν μπορούσα να το βλέπω να κλαίει. Και το ακόμα χειρότερο.. όταν 

μου το έπαιρναν από την αγκαλιά για να το δώσουν στη μαμά του.. με κοιτούσαν σαν να 

χαιρόντουσαν που υπέφερα.. Γι´αυτό και έκοψα τα επισκεπτήρια» (Σ3, Π. Α. 1 έτος, 

ποινή 11 έτη & 8 μήνες) 
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Συζήτηση ευρημάτων για την τέταρτη θεματική «Φορείς» 

 

Η προτελευταία Θεματική που αφορά τους κρατούμενους-αποφυλακισθέντες, 

αρχικά περιελάβανε τις απαντήσεις των συμμετεχόντων ως προς το αν είχαν εύκολη 

πρόσβαση σε πληροφορίες-υπηρεσίες σχετικά με τον εγκλεισμό τους στο κατάστημα 

κράτησης. Η πλειοψηφία υποστήριξε πως δεν είχε καμία ενημέρωση από τους 

αρμόδιους φορείς, ενώ ορισμένοι συμμετέχοντες ανέφεραν πως έλαβαν πληροφορίες 

από συγκρατούμενους. Στη συνέχεια, κατηγοριοποιήθηκαν οι ανάγκες για στήριξη Α) 

στο επίπεδο κράτησης τους, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών, του διαχωρισμού 

εθνικοτήτων και αδικημάτων, στον ποιοτικό χρόνο, καθώς και η ειδική μέριμνα σε 

εξαρτημένα άτομα και άλλου είδους σοβαρά προβλήματα. Β) στο επίπεδο 

αποφυλάκισης. Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες επισήμαναν την ανάγκη για 

ουσιαστική επανένταξη, η οποία σύμφωνα με τα λεγόμενα τους και ειδικά των 

υπότροπων συμμετεχόντων, μπορεί να επιτευχθεί μέσω της επαγγελματικής 

αποκατάστασης. Επιπλέον, έθιξαν ζητήματα σχετικά με χρηματικές ποινές και τόνισαν 

την ανάγκη για ιδιαίτερη μέριμνα στους ανήλικους αποφυλακισθέντες, ώστε να 

αποτραπεί η υποτροπή τους.  Φυσικά, για να επιτευχθεί η ομαλότερη επανένταξη ενός 

κρατουμένου, είναι άκρως απαραίτητη η προετοιμασία του, ή οποία αρχίζει από την 

πρώτη ημέρα της κράτησης.  

Επιπλέον, τόνισαν την ανάγκη για εκπαίδευση, για εργασία, καθώς και για 

ψυχολογική υποστήριξη. Μέσα από την παράθεση των εμπειριών τους, παράλληλα, 

δίνουν έμφαση στη στήριξη της οικογένειας τους και ειδικά στα παιδιά. Επίσης, 

επισημαίνουν και παραθέτουν τρόπους με τους οποίους οι οικογενειακοί δεσμοί, θα 

ενδυναμωθούν. 

Κλείνοντας, δεν θα μπορούσε να παραληφθεί και η αναφορά στο σωφρονιστικό 

προσωπικό, καθώς διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο σε θέματα οικογένειας. Μέσω της 

συμπεριφοράς των εργαζόμενων, μπορεί είτε να συνεχιστούν τα επισκεπτήρια του 

κρατουμένου από την οικογένεια του, είτε να διακοπούν. Η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων υποστήριξε πως η συμπεριφορά των σωφρονιστικών υπαλλήλων στην 

οικογένεια, εξαρτάται από την δική τους συμπεριφορά. Σημειώθηκαν και περιπτώσεις 

στις οποίες οι συμμετέχοντες ανέφεραν μια άσχημη εμπειρία, ή οποία ήταν η αφορμή 

για διακοπή των επισκεπτηρίων.  
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Πριν προχωρήσουμε στην επόμενη και τελευταία Θεματική, να τονιστεί και η 

ανάγκη των εγκλείστων για περισσότερα θεραπευτικά προγράμματα μέσα στα 

καταστήματα κράτησης. Από την πλευρά τους και οι αποφυλακισθέντες 

συμμετέχοντες, υποστηρίζουν την ίδια ανάγκη καθώς όπως ανέφεραν ή κοινωνική 

επανένταξη επιτυγχάνεται με ομαλό τρόπο μέσω του προγράμματος του ΚΕΘΕΑ 

Προμηθέας. 

 

4.7 ΘΕΜΑΤΙΚΗ 5: «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΦΟΒΟΙ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ» 

 

Η τελευταία Θεματική «Προτάσεις, Φόβοι-Προσδοκίες» αποτελείται από 3 Υπό-

θεματικές. 

 

 

4.5 Διάγραμμα πέμπτης θεματικής. 

 

Συγκεκριμένα, στη Θεματική αυτή, οι συμμετέχοντες παραθέτουν τις απόψεις 

τους για το τι πρέπει να αλλάξει στις φυλακές. Επιπλέον, απαντούν αυθόρμητα ποιες 

είναι οι προσδοκίες τους αλλά και οι φόβοι τους για το μέλλον. Εν κατακλείδι, αυτή η 

Θεματική, δίνει το βήμα στους συμμετέχοντες να εκφραστούν ελεύθερα και να 

αναφέρουν ότι εκείνοι θεωρούν σημαντικό, που προκύπτει από την εμπειρία του 

εγκλεισμού τους σε κατάστημα κράτησης. 

 

 

«Προτάσεις, Φόβοι-
Προσδοκίες»

Προτάσεις Φόβοι Προσδοκίες
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4.7.1 Υπό-θεματική 1: Προτάσεις 

 

Οι προτάσεις των ιδίων των ατόμων, αφορούν πολλούς σημαντικούς τομείς. 

Πιο συγκεκριμένα, σε θέματα φυλακών, συνθηκών κράτησης και συμπεριφοράς: 

 

«Περισσότερες αγροτικές φυλακές.. να μην χάνουμε την όραση μας και την ανθρωπιά 

μας» (Σ18, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I ; Σ19, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

 

«Να γίνουν περισσότερες αγροτικές φυλακές, στο βουνό, στη φύση.. να μην χάνουμε την 

όραση» (Σ1, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

 

«Επιτακτική η ανάγκη να φτιαχτούν μπάνια και τουαλέτες. Να τα φτιάξουν οι ίδιοι οι 

κρατούμενοι. είναι θέμα καθαριότητας και ασθενειών» (Σ8, υπόδικος, K.K.IV) 

 

«Τα πάντα. Οι φυλακές, το Σύστημα, το προσωπικό.. Όλα.. Αν κάνουμε σύγκριση με τις 

φυλακές των Βαλκανίων θα τρελαθούμε. Εντάξει, έκανες όλα τα κακά του κόσμου. Το 

πληρώνω που είμαι μέσα σε ένα κελί. Να πεθάνω κιόλας; Δεν τον φοβάμαι τον θάνατο, 

αλλά αυτός είναι αργός και βασανιστικός.. Σκέψου πως στην Αμερική μέσα στις φυλακές, 

τους επιτρέπουν να έχουν ζώα συντροφιάς. Σκύλο, γάτα.. Εγώ έχω ένα σκύλο.. το παιδί 

μου. Ξέρεις πόσο μου έλειπε.. επειδή κάθε βράδυ που ξάπλωνα ερχόταν πάνω μου και 

ένιωθα το βάρος του.. το πρώτο βράδυ στη φυλακή έψαχνα να δω τι μου λείπει και δεν 

μπορώ να ηρεμήσω.. και ήταν αυτό.. Μετά στη Θήβα, είχα υιοθετήσει μια γάτα. Ξέρεις 

πόσο ανακουφιστικό είναι να βλέπεις μια αθώα ψυχή να έρχεται κοντά σου; Να σε 

εμπιστεύεται; Όταν δίπλα σου βλέπεις όλη τη βία του κόσμου.» (Σ2. Π. Α. 18 μήνες, ποινή 

6,5 έτη, υπότροπος) 

 

«Να σταματήσει ο υπερπληθυσμός σε όλες τις φυλακές. Να μην βάζουν πολλές 

εθνικότητες μαζί» (Σ3, Π. Α. 1 έτος, ποινή 11 έτη & 8 μήνες) 

Σε διαδικαστικά θέματα: 

 

«Να γίνεται πιο γρήγορα η διαδικασία των δικαστηρίων» (Σ5, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I 

; Σ3,  υπόδικος, υπότροπος, K.K.III ; Σ17, ισόβια, K.K.III ; Σ6, υπόδικος, K.K.IV) 
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«Να υπάρχει πραγματική δικαιοσύνη και να κάνει τη δουλειά της ανεξάρτητα από την 

εκάστοτε πολιτική εξουσία» (Σ3, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.II) 

 

Σχετικά με το Σωφρονιστικό προσωπικό: 

 

«Εκπαίδευση και Κατάρτιση των σωφρονιστικών υπαλλήλων. Ψυχολογική εκπαίδευση 

για να μην βγάζουν όλα τα απωθημένα τους σε άλλους ανθρώπους» (Σ1, Π. Α.10 μήνες, 

ποινή 8,5 έτη, υπότροπος) 

 

«Να μας αντιμετωπίζουν σαν ανθρώπους» (Σ1, ισόβια, υπότροπος, K.K.III) 

 

Σε θέματα οικογένειας και ψυχολογικής υποστήριξης: 

 

«Να ορίζει το κράτος παιδοψυχολόγο να παρακολουθεί το παιδί μου όσο λείπω» (Σ10, 

Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.II) 

 

«Οι κοινωνικοί λειτουργοί να πηγαίνουν σε ανύποπτο χρόνο στο σπίτι, να ελέγχου τα 

παιδιά.. όταν ο γονιός είναι φυλακή και δεν μπορεί να τα ελέγχει ο ίδιος. Να υπάρχει μια 

κοινωνική πρόνοια σε θέματα οικογενειακά. όταν το παιδί μένει μόνο του.. δεν 

μαζεύεται» (Σ7, Π.Π.Κ, K.K.II) 

 

«Σε γονείς να αλλάξουν τις ποινές και να τους βάλουν βραχιόλι. Να μην χάνουν τα παιδιά 

τους» (Σ6,  ισόβια, υπότροπος, K.K.II ; Σ10, ισόβια, υπότροπος, K.K.III) 

 

Σε θέματα ποινών:  

 

«Στα οικονομικά εγκλήματα να έχουν ως ποινή την εργασία» (Σ16, υπόδικος, K.K.III) 

 

«Σε όσους χρωστάνε και είναι στη φυλακή, να τους βάζουν να δουλεύουν χωρίς μισθό 

και τους βάζουν βραχιόλι για να τους ελέγχουν» (Σ25, ισόβια, υπόδικος, K.K.III) 

 

«Όταν οι ποινές είναι μικρές να μην σε κλείνουν σε ένα κελί.. να σε βάζουν να δουλέψεις 

στα χωράφια.. γιατί να μένει ο χρόνος κενός; καλύτερα να σπάω πέτρες και να γυρίζω 

να κοιμάμαι στο κελί» (Σ11, υπόδικος, K.K.IV) 
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« Να σταματήσουν οι μεγάλες ποινές που καταστρέφουν όλους. Αν κάποιος μπει για τη 

μισή του ζωή.. τι θα κάνει μετά; Θα ξανά κάνει κακό και περισσότερο την επόμενη φορά. 

Να αλλάξουν τα δεδομένα σχετικά με τις αναστολές. Να δίνουν άδειες.» (Σ3, Π. Α. 1 

έτος, ποινή 11 έτη & 8 μήνες) 

 

Στην μόρφωση και την εκπαίδευση: 

 

«Να γεμίσουν όλες οι φυλακές με βιβλία» (Σ2, ισόβια, K.K.III) 

 

Αλλά και μελλοντικής υποστήριξης: 

 

«Όταν κάποιος μένει στη φυλακή πάνω από 3 χρόνια, να του δοθεί μια άδεια.. ακόμα και 

σε λαϊκή, μια καντίνα. Επιπλέον μην με φορολογήσεις για 2 χρόνια για να ορθοποδήσω» 

(Σ12,  ισόβια, K.K.III) 

 

«Ουσιαστική υποστήριξη μετά την αποφυλάκιση. Προετοιμασία για την αποφυλάκιση» 

(Σ1, Π. Α.10 μήνες, ποινή 8,5 έτη, υπότροπος) 

 

Ειδική μέριμνα σε κρατούμενους-χρήστες: 

 

«Να κλείσουν οι φυλακές και να ανοίξουν προγράμματα σαν τον Προμηθέα» (Σ21, 

Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

 

«Ο περισσότερος κόσμος, ειδικά αυτοί που κάνουν χρήση ναρκωτικών, θα πρέπει να 

είναι μέσα σε προγράμματα και όχι σε φυλακή. Να εξετάζεται η κάθε περίπτωση 

ξεχωριστά.» (Σ7, Π. Α. 1,5 έτος, ποινή 2 έτη, υπότροπος) 

 

«Όλα αυτά που γίνονται εδώ, στο πρόγραμμα του προμηθέα, να γίνονται από όλες τις 

δομές. Στο εξωτερικό γίνεται και έχει δείξει ότι βοηθάει κιόλας… Τα σχολεία είναι πολύ 

σημαντικά, όπως και τα συμβουλευτικά προγράμματα για χρήστες. Κάτι υπάρχει αλλά να 

υπάρχει παντού.. Για παράδειγμα, εγώ στα Γρεβενά. Υπάρχει συμβουλευτικό για 

χρήστες.. αλλά μπορεί κάποια μέρα να έρθει ένα χαρτί και να σου πει πας σε άλλη φυλακή, 

στην οποία δεν έχει συμβουλευτικό πρόγραμμα. Εκεί τι γίνεται; Μένεις ξεκρέμαστος.» 

(Σ4, Π. Α. 11 μήνες, ποινή 6 έτη, υπότροπος) 
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«…Το πιο σημαντικό.. για τους χρήστες ουσιών.. Να μην τους βάζουν φυλακή αλλά σε 

κάποια άλλα προγράμματα. Να γίνονται καλά. Στη φυλακή υπάρχουν πιο πολλά 

ναρκωτικά από ότι έξω. Πως θα γίνουν καλά;» (Σ3, Π. Α. 1 έτος, ποινή 11 έτη & 8 

μήνες) 

 

«…Να δημιουργηθούν άλλες δομές που οι άνθρωποι με προβλήματα ναρκωτικών να 

κάνουν θεραπεία, ειδικά σε μικρή ηλικία, ώστε το πρόβλημα να τελειώνει εκεί.» (Σ1, Π. 

Α.10 μήνες, ποινή 8,5 έτη, υπότροπος) 

 

Ενώ, ένας ερωτώμενος, δίνει έμφαση στην πρόληψη: 

 

«Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να υπάρξει η ουσιαστική πρόληψη, ειδικά στους 

νέους ανθρώπους.. γενικά για την παραβατικότητα ώστε να μην δώσουμε εμείς οι 

άνθρωποι την δυνατότητα στο κατεστημένο να χτίσει καινούργιες φυλακές. Αυτό, αν 

μπορέσουμε να το μεταφέρουμε με κάποιο τρόπο στους γύρω μας.. θα αλλάξουν κάποια 

πράγματα. » (Σ6, Π. Α. 1,5 έτος, ποινή 17 έτη) 

 

 

4.7.2 Υπό-θεματική 2: Φόβοι 

 

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα, αποκάλυψαν πως έχουν 

περισσότερους φόβους και όχι προσδοκίες και κατά κύριο λόγο αφορούσαν την 

επιστροφή τους στη φυλακή: 

 

«Οι φόβοι είναι περισσότεροι από τις προσδοκίες. Φοβάμαι μην ξανά βρεθώ εκεί μέσα.. 

Φοβάμαι πολύ.» (Σ1, Π. Α.10 μήνες, ποινή 8,5 έτη, υπότροπος) 

 

«Τώρα οι φόβοι.. άπειροι! Φοβάμαι τη μοναξιά, φοβάμαι μην ξανά πάω φυλακή. Η ιδέα 

της φυλακής με παραλύει.» (Σ2. Π. Α. 18 μήνες, ποινή 6,5 έτη, υπότροπος) 

 

«Φόβος.. ο μεγαλύτερος.. να μην σκέφτομαι ότι θα ξανά μπω στη φυλακή. Γιατί άλλη 

φορά το σκέφτηκα και έγινε.. Δεν άντεχα την ησυχία του σπιτιού.» (Σ3, Π. Α. 1 έτος, 

ποινή 11 έτη & 8 μήνες) 
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«Οι φόβοι μου είναι να μην ξανά γυρίσω εκεί που ήμουν. Να μην στραβοπατήσω πάλι 

και γυρίσω εκεί… Είναι φόβος αυτό.. αν θα τα καταφέρω. Και να μπεις σε έναν κύκλο 

με καθαρούς ανθρώπους, που δεν έχουν να κάνουν με χρήση.. το πως θα σε 

αντιμετωπίσουν, το αν θα είσαι αποδεκτός, το αν θα μάθουν ποιος είσαι .. Το τι θα γίνει 

μετά.. αν θα βρεις δουλειά..» (Σ4, Π. Α. 11μήνες, ποινή 6 έτη, υπότροπος) 

 

Ενώ οι κρατούμενοι συμμετέχοντες εστίασαν στο φόβο του θανάτου μέσα στη φυλακή: 

 

«Φοβάμαι μην δεν τα καταφέρω και πεθάνω στη φυλακή» (Σ1, υπόδικος, K.K.IV) 

 

«Φοβάμαι ότι θα πεθάνω εδώ» (Σ3, Π.Π.Κ, K.K.II) 

 

«Έχω φόβο για το αν θα καταφέρω να γυρίσω στα παιδιά μου.. κάποιοι φεύγουν με κάσα 

από εδώ» (Σ3, ισόβια, K.K.I) 

 

Στην αντιμετώπιση του στίγματος: 

 

«Φοβάμαι την αντιμετώπιση που θα έχω έξω.. τον στιγματισμό και την προκατάληψη» 

(Σ11,  Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

 

«Φοβάμαι το στίγμα και γενικά φοβάμαι τα πάντα.. αλλά μόνο έτσι θα γίνω καλύτερος» 

(Σ8, Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

 

Αλλά και το συναίσθημα: 

 

«Φοβάμαι μήπως δεν καταφέρω να διαχειριστώ την αγάπη που λαμβάνω από τους δικούς 

μου ανθρώπους.. Μήπως δεν μπορώ να διαχειριστώ τα συναισθήματα μου» (Σ16, Π.Π.Κ, 

υπότροπος, K.K.I) 
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4.7.3 Υπό-θεματική 3: Προσδοκίες 

 

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες και ειδικά οι κρατούμενοι, στο άκουσμα της 

λέξης προσδοκίες, απάντησαν πως: 

 

«Δεν έχω προσδοκίες, μόνο φόβους» (Σ1, ισόβια, υπότροπος, K.K.III) 

 

Ωστόσο, οι κρατούμενοι και αποφυλακισθέντες που παρακολουθούν το πρόγραμμα, 

έδωσαν έμφαση τόσο στην ολοκλήρωση του προγράμματος ΚΕΘΕΑ Προμηθέας σε 

συνδυασμό με θέματα οικογένειας: 

 

«Να συνεχίσω στον Προμηθέα στην επόμενη φάση. Αυτό μου δίνει ελπίδα» (Σ7, Π.Π.Κ, 

υπότροπος, K.K.I) 

 

«Οι προσδοκίες μου για τώρα είναι να τελειώσω το πρόγραμμα.» (Σ1, Π. Α.10 μήνες, 

ποινή 8,5 έτη, υπότροπος) 

 

«Να τελειώσω το πρόγραμμα, μετά το γυμνάσιο και να κάνω επιτέλους το όνειρο μου 

πραγματικότητα.. Να ασχοληθώ με τη μαγειρική.. Να δουλέψω πάνω σε αυτό.. ακόμα και 

εθελοντικά.. να γίνω ενεργό μέλος στην κοινωνία και να κάνω οικογένεια» (Σ2, Π.Π.Κ, 

υπότροπος, K.K.I) 

 

«Να τελειώσω με το καλό το πρόγραμμα και να ενώσω πάλι την οικογένεια μου» (Σ1, 

Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

 

«Προσδοκίες.. αρχικά θέλω να τελειώσω το πρόγραμμα.. να κάνω και εγώ κάτι σωστό 

στη ζωή μου.. Μετά.. ίσως σου φανεί περίεργο, αλλά θέλω να κάνω ένα παιδί. Το θέλω 

πολύ» (Σ2. Π. Α. 18 μήνες, ποινή 6,5 έτη, υπότροπος) 

 

«Να ενωθώ με την οικογένεια μου.. όπως μου έμαθε και με βοήθησε το πρόγραμμα» (Σ7, 

Π.Π.Κ, υπότροπος, K.K.I) 

 

«Να ενωθεί πάλι η οικογένεια μου» (Σ4, υπόδικος, υπότροπος, K.K.II) 
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«Να σταθεροποιήσω τη ζωή μου.. να ενωθώ με την οικογένεια μου και να μάθω 

γράμματα» (Σ4, ισόβια, K.K.I) 

 

«Να συμβάλλω καθοριστικά στην εξέλιξη της οικογένειας μου» (Σ6, ισόβια, υπότροπος, 

K.K.I) 

 

«Προσδοκία σαν όνειρο; Να μεγαλώσει το παιδί μου και να σταματήσει να με ρωτάει 

«Μπαμπά ποτέ θα πάμε στο σπίτι που έμενες;» (Σ3, Π. Α. 1 έτος, ποινή 11 έτη & 8 μήνες) 

 

Ενώ ο (Σ5, Προμ.Αποφ.2χρ, ποινή 7 χρ, υπότροπος), αναφέρει: 

 

«Να αλλάξει ο κόσμος.. Να βλέπουν έναν άνθρωπο στο τώρα, στις προσπάθειες που 

κάνει και όχι στα λάθη του παρελθόντος… Ωραία, έκανα φυλακή. Το πλήρωσα. Πρέπει 

να είμαι δικασμένος και τιμωρημένος μια ζωή; να δώσουν ευκαιρίες στον κόσμο. Στους 

ανθρώπους. Ο άνθρωπος που κάνει κάποια μορφή εγκλήματος, τις περισσότερες φορές 

το κάνει γιατί αναγκάζεται να το κάνει. Δεν το κάνει γιατί δεν έχει πως να περάσει την 

ημέρα του. Δύσκολα να το καταλάβουν..» 

 

 

Συζήτηση ευρημάτων για την Πέμπτη θεματική «Προτάσεις-

Προσδοκίες-Φόβοι» 

 

Στην τελευταία Θεματική, οι συμμετέχοντες παρέθεσαν τις απόψεις τους για το 

τι πρέπει να αλλάξει στα καταστήματα κράτησης. Πιο συγκεκριμένα επισήμαναν 

θέματα που αφορούν τις φυλακές ως δομές, τις συνθήκες κράτησης αλλά και την 

αλλαγή σε θέματα συμπεριφοράς. Επιπλέον έδωσαν έμφαση σε διαδικαστικά θέματα, 

θέματα που αφορούν το σωφρονιστικό προσωπικό, αλλά και την οικογένεια. Δεν 

παρέλειψαν την μόρφωση-εκπαίδευση, την ειδική μέριμνα σε κρατούμενους χρήστες, 

δίνοντας έμφαση στο ΚΕΘΕΑ Προμηθέας. Συνεχίζοντας με τους φόβους και τις 

προσδοκίες, οι φόβοι σαφώς και ήταν περισσότεροι και κατά κύριο λόγο αφορούσαν 

την επιστροφή τους στην φυλακή, τον θάνατο εντός φυλακής και το στίγμα. Σχετικά 

με τις προσδοκίες, αξιοσημείωτο είναι πως μόνο οι συμμετέχοντες κρατούμενοι και 

αποφυλακισθέντες που συμμετέχουν και στο θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ 
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Προμηθέας μίλησαν για αυτές και εστίασαν στην ολοκλήρωση του προγράμματος και 

σε θέματα οικογένειας. 

 

 

 

4.8 (Β) Έκθεση των ευρημάτων που αφορά τα μέλη των οικογενειών 

των κρατουμένων, αποφυλακισθέντων 

 

4.8.1 Εισαγωγικά 

 

Για τα μέλη των οικογενειών, ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία. Η εξαγωγή των 

Θεματικών βασίστηκε στην κωδικοποίηση, η οποία είχε προηγηθεί σε προηγούμενο 

στάδιο της Θεματικής Ανάλυσης, στο υλικό των δεδομένων της επιστημονικής έρευνας 

(συνεντεύξεις). Ανιχνεύτηκαν κωδικοί οι οποίοι αποτελούν τα συστατικά στοιχεία με 

τα οποία δομήθηκε η κάθε Θεματική. Από την ανάλυση των δεδομένων των 

συνεντεύξεων στα μέλη των οικογενειών των κρατουμένων, αποφυλακισθέντων, 

αναδείχθηκαν τέσσερις (4) Θεματικές: «Εμπειρία του εγκλεισμού», «Εμπειρίες εντός-

εκτός φυλακής», «Φορείς» και «Προτάσεις, Προσδοκίες-Φόβοι», τα οποία 

συμπεριλαμβάνουν και επιμέρους Υπό-θεματικές (sub-themes). 

Στη συνέχεια πραγματοποιείται η ανάπτυξη των ανωτέρω τεσσάρων (4) 

Θεματικών. Σε κάθε περιγραφή παρατίθενται και αποσπάσματα από τα λεχθέντα των 

συμμετεχόντων, τα οποία στοχεύουν στην υποστήριξη, στην επεξήγηση, στη 

διευκρίνιση και στην τεκμηρίωση όλων όσων παρουσιάζονται. Στα αποσπάσματα από 

τις συνεντεύξεις (χειρόγραφες και απομαγνητοφωνημένες) που ακολουθούν, 

αναφέρεται ο κωδικός αριθμός του συμμετέχοντα και η συγγένεια με τον κρατούμενο, 

αποφυλακισθέντα. Επίσης πριν την ανάλυση της κάθε Θεματικής και των Υπό-

θεματικών, παρατίθεται αντίστοιχο Διάγραμμα, καθώς και μετά το πέρας αυτής, μικρή 

περίληψη των συμπερασμάτων που προκύπτουν. 

Πριν παρατεθούν τα ποιοτικά ευρήματα της έρευνας για τα μέλη της 

οικογένειας, θεωρείται σημαντικό να παρουσιαστούν ορισμένα στατιστικά στοιχεία 

που αφορούν τους συμμετέχοντες, σε πίνακες: 
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4.8.2 Στατιστικά των συμμετεχόντων μελών οικογενειών. 

 

4.25 Φύλο των συμμετεχόντων μελών οικογενειών 

 

 

 

 

 

4.26 Παρούσα κατάσταση του οικείου της οικογένειας. 

 

 

(Μόνο ένα άτομο, βρισκόταν στη φυλακή καθ’ υποτροπή) 
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4.27 Συγγένεια των συμμετεχόντων (μέλη των οικογενειών) με τον κρατούμενο-

αποφυλακισθέντα. 
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4.9 ΘΕΜΑΤΙΚΗ 1: «ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ» 

 

Η Θεματική «Εμπειρία του εγκλεισμού» αποτελείται από 3 Υπό-θεματικές. 

 

 

4.6 Διάγραμμα πρώτης θεματικής. 

 

 

 

Ειδικότερα, η  Θεματική αυτή,  αναφέρεται στο πως τα μέλη των οικογενειών 

των κρατουμένων και των αποφυλακισθέντων, νοηματοδοτούν την εμπειρία της 

φυλάκισης των δικών τους ανθρώπων, λαμβάνοντας υπόψη: τα συναισθήματα που τους 

δημιουργήθηκαν κατά την φυλάκιση των οικείων τους, τις δυσκολίες που προέκυψαν 

στην οικογένεια κατά την φυλάκιση του ατόμου, με ποιον τρόπο επηρεάστηκε η σχέση 

τους τον κρατούμενο και με τους σημαντικούς άλλους. Αναλυτικότερα, ακολουθούν 

επεξηγήσεις για κάθε υπό-θεματική και ενδεικτικές περιγραφές των ιδίων των 

συμμετεχόντων. 

 

 

«Εμπειρία του 
εγκλεισμού»

Συναίσθημα

Προβλήματα-
Δυσκολίες

Άγνοια

Οικονομικά

Ψυχολογικά

Κοινωνικά

Κύκλος

Σχέση με τον 
κρατούμενο-

αποφυλακισθέντα

Σημαντικοί 
άλλοι
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4.9.1 Υπό-θεματική 1: Συναίσθημα 

 

Ο εγκλεισμός σε σωφρονιστικό κατάστημα, επηρεάζει άμεσα όχι μόνο τις ζωές των 

κρατουμένων αλλά και όλης της οικογένειας. Η μέχρι τώρα ζωή όλων των μελών 

αλλάζει ριζικά, καθώς και τα συναισθήματα τους. Στους περισσότερους 

συμμετέχοντες, μέλη των οικογενειών, στην έρευνα, παρατηρήθηκε ένα σταθερό 

πρότυπο επανάληψης (pattern) της λέξης ᾽σοκ᾽, όταν αναφερόντουσαν στο 

συναίσθημα που συνόδευε τον εγκλεισμό των οικείων τους.  

 

«Έπαθα σοκ.. είναι το μόνο που μπορώ να πω.. μια λέξη και εμπεριέχει τόσα αρνητικά 

συναισθήματα.. Το δικό μου παιδί να βρίσκεται στη φυλακή.. απίστευτο.. » (Σ5, Μητέρα 

κρατουμένου) 

 

«Ήταν πολύ μεγάλο σοκ για εμένα, φυλακίστηκαν και οι 2 γονείς μου όταν ήμουν 12 

ετών, θυμάμαι τη σύλληψη, όλα.. » (Σ10, κόρη κρατουμένων) 

 

«…Μετά που άκουσα τα χρόνια που καταδικάστηκε ο σύντροφος μου, γιατί ήταν 

παραπάνω, ήταν νομίζω 26, κάτι τέτοιο, και μετά μου είπαν ότι θα κάνουμε συγχώνευση 

και θα πάει περίπου στα 16.. λέω Παναγία μου 16 χρόνια.. ήταν ένα μεγάλο σοκ, δηλαδή.. 

είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσεις» (Σ1, Σύντροφος αποφυλακισθέντα) 

 

«Εγώ το περίμενα ότι θα καταλήξει στη φυλακή.. με την ζωή που έκανε, με τα ναρκωτικά.. 

ήταν αναμενόμενο.. ή θα πέθαινε η .. αλλά όταν το ζεις είναι σοκαριστικό.. » (Σ23, 

πατέρας κρατουμένου) 

 

 

Σημειώθηκε και η ύπαρξη του ψυχικού πόνου: 

 

«Αρχικά πέσαμε από τα σύννεφα γιατί δεν περιμέναμε να συμβεί ποτέ αυτό σε εμάς.… 

Πολύ πόνο, πάρα πολύ πόνο. Επίσης αδικία γιατί κατηγορήθηκε για κάτι που δεν έκανε. 

Γενικά πολλά αρνητικά συναισθήματα. Δεν το περίμενα ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο στο 

δικό μου παιδί. Σε τι έφταιξα εγώ δεν ξέρω. Του είχαμε πάντα απεριόριστη ελευθερία για 
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να σταθεί γερά στα πόδια του. Να μεγαλώσει και να κάνει τη δική του οικογένεια. Γιατί 

έγιναν αυτά, δεν ξέρω» (Σ2, Μητέρα αποφυλακισθέντα) 

 

«Τον πρώτο καιρό.. με το που φυλακίστηκε ο πατέρας μου.. είχα τάσεις αυτοκτονίας..  

Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και δεν είχα αντοχές. Είχα παραλύσει από τον φόβο» 

(Σ4, Γιός κρατουμένου) 

 

Αλλά και του θυμού: 

 

«Έπεσα από τα σύννεφα. Στην κυριολεξία. Ήμουν στον κόσμο μου, δεν ξέρω. Λόγω 

ηλικίας εννοώ. Καταρχήν δεν πίστευα και δεν περίμενα ποτέ ότι αυτό θα συμβεί στην 

δική μου οικογένεια. Ήταν όλα φυσιολογικά. Δεν μας είχε πει τίποτα ο πατέρας μου, ότι 

χρωστούσε κλπ. Ούτε είχε δείξει κάτι. Ποτέ δεν έλειπε τίποτα από το σπίτι, και φαντάσου 

πως εκείνη την εποχή είχαμε πάει διακοπές και αμέσως μετά μάθαμε όλα αυτά. Έγιναν 

πολύ γρήγορα, ή έτσι μου φάνηκε εμένα. Ένιωσα θυμό στην αρχή. Γιατί να γίνει αυτό; 

Τη μαμά δεν την άφηνε να πάει για δουλειά και τώρα μας άφηνε στους πέντε δρόμους» 

(Σ3, Κόρη κρατουμένου) 

 

 

4.9.2 Υπό-θεματική 2: Προβλήματα-Δυσκολίες 

 

Η ανάλυση των δεδομένων κατέδειξε πως τα μέλη των οικογενειών ήρθαν 

αντιμέτωπα με διάφορες δυσκολίες, κατά την φυλάκιση του οικείου τους.  

Μια από τις σημαντικότερες δυσκολίες που προέκυψαν ήταν η άγνοια. Συγκεκριμένα,  

βίωσαν την άγνοια που αφορά τις άγνωστες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν 

για πρακτικής φύσεως ζητήματα αλλά και την άγνοια που οφείλεται στην απόκρυψη 

της αλήθειας, ειδικά στα παιδιά των κρατουμένων.  

 

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η άγνοια. Όταν ξαφνικά μπαίνεις σε αυτόν τον κόσμο 

των φυλακών και της δικαιοσύνης, που δεν ξέρεις τίποτα, που δεν έχεις ενημέρωση από 

πουθενά και πρέπει να αρχίσεις να ψάχνεσαι. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό πρόβλημα για 

εμένα. Το τι πρέπει να κάνω αυτή τη στιγμή. Γιατί ήξερα πως ο σύντροφος μου δεν 

μπορούσε να κάνει τίποτα… Ήμουν στο σκοτάδι όμως και δεν ήξερα τι πρέπει να κάνω, 



238 

 

πως μπορώ να βοηθήσω  ή ακόμα και να δω τον άνθρωπο μου. Δεν ήξερα. Παίρνω 

τηλέφωνο στις φυλακές, ρωτάω και μου είπαν πως συγκεκριμένες ημέρες και ώρες θα 

μπορούσα να πάω να τον δω. Πήρα τσάντες με πράγματα, δεν ήξερα τι μπορώ να του 

πάω, προσωπικά είδη και φαγητά. Πήγα λοιπόν στις φυλακές και με ρώτησαν τι του είμαι. 

Σύντροφος του λέω. Με ρώτησαν τότε ‘αίτηση κάνατε;’ Λέω ‘ποια αίτηση; ‘Για το 

επισκεπτήριο’. ‘Μα δεν μου είπε η υπάλληλος τίποτα για αίτηση από την κοινωνική 

υπηρεσία’. Α, λέει δεν γίνεται έτσι. Αυτά που σου περιγράφω ήταν μερικά από τα 

πρακτικά. Όλα τα πρακτικά μου έλειψαν. Τι θα πει φυλακή, τι επιτρέπεται να του πάω, τι 

απαγορεύεται.. όλα αυτά έπρεπε να τα μάθω μόνη μου.» (Σ1, Σύντροφος 

αποφυλακισθέντα) 

 

«Όλο αυτό το καινούργιο, το άγνωστο περιβάλλον με τρόμαξε. Δεν βρέθηκε κανείς να 

μου πει κάποια πράγματα.. τι θα γίνει με τον πατέρα μου από εδώ και πέρα, πως να το 

χειριστώ.. ούτε πως και πότε θα τον βλέπω δεν ήξερα..» (Σ4, Γιός κρατούμενου) 

 

«Η άγνοια ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα μου. Η γιαγιά μου, μου έλεγε ψέματα για το που 

βρίσκονται οι γονείς μου.. καταλάβαινα ότι δεν μου έλεγε την αλήθεια αλλά δεν μπορούσα 

να γνωρίζω και την αλήθεια. αυτό με σκότωνε» (Σ10, κόρη κρατουμένων) 

 

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στην έρευνα υποστήριξαν πως αντιμετώπισαν η 

συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τεράστιο οικονομικό πρόβλημα, ειδικά όταν ο 

κρατούμενος ήταν η κύρια και μοναδική πηγή εσόδων στο σπίτι: 

 

«Οικονομικά είμαι σε απόγνωση.. εκείνος έφερνε όλα τα χρήματα στο σπίτι.. τώρα εγώ 

πως να πάω για δουλειά.. που να αφήσω τα παιδιά.. δεν έχω κανέναν να με βοηθήσει» 

(Σ15, σύζυγος κρατουμένου) 

 

«Έχει φυλακιστεί εδώ και 8 μήνες.. ότι έτοιμα χρήματα υπήρχαν στην άκρη, δεν υπάρχουν 

πια. Εκείνος δούλευε. Νιώθω ανασφάλεια για το πως θα δώσω φαγητό στα παιδιά.. Πως 

θα του σταθώ.. πως θα ζήσουμε.. » (Σύζυγος κρατουμένου) 

 

«Δεύτερο και μεγάλο πρόβλημα, το οικονομικό. Εκτός από δάνεια που πρέπει να 

πληρώσουμε κλπ., αφήσαμε το σπίτι μας και πήγαμε στη γιαγιά μου. Για περισσότερη 

οικονομία. Δεν μπορώ να πω ότι μας δέχτηκε με άνεση, ειδικά στην αρχή. Έλεγε στη 
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μαμά μου.. αφού τον διάλεξες, βγάλε τα πέρα μόνη σου και τέτοια, ότι μήπως είναι μέσα 

για άλλο λόγο και στο κρύβει..» (Σ3, Κόρη κρατουμένου) 

 

Υποστήριξαν πως τα έξοδα αφορούν τις αμοιβές για τη νομική υποστήριξη των οικείων 

τους:  

 

«Επίσης το οικονομικό είναι μεγάλο θέμα.. Δεν είχαμε καθόλου χρήματα, έπρεπε να πάω 

να βρω δικηγόρο πρώτα από όλα..  αλλά αν δεν έχεις χρήματα, είναι πολύ δύσκολο αυτό.. 

Εκείνη την εποχή δεν είχα και δουλειά. Μετά βρήκα δουλειά και ότι πήρα από χρήματα, 

τα έδωσα στους δικηγόρους.» (Σ1, Σύντροφος αποφυλακισθέντα) 

 

«Οικονομικά καταστραφήκαμε.. Ότι είχα μαζέψει τόσα χρόνια, έφυγαν στους δικηγόρους 

και στις εγγυήσεις.. Πήρα δάνειο, το οποίο όπως φαίνεται θα αργήσω να ξεχρεώσω. Η 

δουλειά μου δεν πάει καλά γιατί πλέον δεν έχω κόσμο στο μαγαζί μου. Καταστράφηκα» 

(Σ6, Πατέρας Κρατουμένου) 

 

«Οικονομικά γονατίσαμε σαν οικογένεια. Δανείστηκα για να καλύψω τα έξοδα των 

δικηγόρων αλλά ακόμα δεν έφταναν (Σ4, γιός κρατουμένου) 

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις παρατηρήθηκε πως στερούνται οι ίδιοι για να 

καλύψουν τον άνθρωπο τους που βρίσκεται στη φυλακή και να φροντίσουν την αγορά 

υλικών αγαθών και την αποστολή χρημάτων για την διαβίωση στη φυλακή. Επιπλέον, 

όταν υπάρχουν παιδιά, το δίλημμα είναι εμφανές. 

 

«Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν το οικονομικό. Δανειστήκαμε από 

άλλους για να βάλουμε δικηγόρο και για να του πάρουμε πράγματα. Δεν μπορούσαμε, δεν 

δεχόντουσαν στη φυλακή να του πάμε πράγματα από το σπίτι, μαξιλάρια, κουβέρτες κλπ. 

Μας υποχρέωσαν να του πάρουμε καινούργια. Επίσης του δίναμε πολλά χρήματα για να 

περάσει μέσα στη φυλακή. Να έχει να αγοράσει πράγματα. Δεν θέλαμε σε καμία 

περίπτωση να του λείψει τίποτα. Αυτός είχε περισσότερα χρήματα να περάσει την κάθε 

εβδομάδα μέσα στη φυλακή από ότι εμείς» (Σ2, Μητέρα αποφυλακισθέντα) 
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«Οικονομικά εγώ είμαι στο μηδέν.. στερούμαι εγώ πράγματα για να του στέλνω 

χρήματα..» (Σ9, μητέρα κρατουμένου ; Σ11, μητέρα με 2 κρατούμενους γιούς ; Σ32 

σύζυγος κρατούμενου) 

 

«Οικονομικά είχαμε πρόβλημα γιατί του στέλναμε πολλά χρήματα για να περνάει άνετα 

αλλά μόλις καταλάβαμε ότι παίρνει ναρκωτικά, σταματήσαμε να του στέλνουμε» (Σ23, 

πατέρας κρατουμένου) 

 

«Οικονομικά αντιμετωπίζω μεγάλο πρόβλημα.. στερώ από το παιδί μου για να του 

στέλνω χρήματα. Είμαι σε μεγάλο δίλλημα να μην το συνεχίσω άλλο. Δεν μπορεί το παιδί 

μου να πληρώνει λάθη δικά του» (Σ12, σύζυγος κρατουμένου) 

 

Επίσης άκρως σημαντική είναι και η ηθική υποστήριξη του κρατουμένου, μέσω των 

δαπανηρών εξόδων μετακίνησης για τα επισκεπτήρια. 

 

«Πήρα δάνειο με υποθήκη το σπίτι για να μπορώ να δω τι θα κάνω, έπρεπε να πηγαίνω 

επισκεπτήρια, έξοδα μετακίνησης πολλά..» (Σ4, Γιός κρατουμένου) 

 

«Πολύ μεγάλο πρόβλημα το οικονομικό.. Πολλά έξοδα για τα επισκεπτήρια» (Σ19, 

σύντροφος κρατουμένου) 

 

Έξοδα επίσης αφορούν και την φροντίδα των ανήλικων παιδιών των κρατουμένων: 

 

«Έπρεπε και να φροντίσω την αδελφή μου. Η μητέρα μου έχει πεθάνει από όταν ήμουν 

μικρός και εγώ και η αδελφή μου και τώρα που φυλακίστηκε ο πατέρας μου.. έπεσαν όλα 

πάνω μου» (Σ4, γιός κρατουμένου) 

 

«Όλη μου η σύνταξη πηγαίνει στο μεγάλωμα του παιδιού. Τι μου φταίει το εγγόνι μου; Ο 

γιός μου έκανε πολλά λάθη.. Έχω αναλάβει αποκλειστικά εγώ το παιδί, η νύφη μου 

δουλεύει για να ξεχρεώσει» (Σ13, μητέρα κρατουμένου) 

 

Κλείνοντας την υπό-θεματική των οικονομικών δυσκολιών, δεν θα μπορούσε να 

παραλειφθεί και η άλλη όψη του νομίσματος. Η (Σ38, σύζυγος κρατουμένου) εξηγεί: 
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«Οικονομικά δεν αντιμετωπίζω κανένα πρόβλημα.. όταν ζούσαμε όλοι μαζί είχαμε 

πρόβλημα.. ότι χρήματα είχαμε, τα ξόδευε.. ναρκωτικά, ποτά κλπ.. » 

 

Παράλληλα, η ανάλυση των δεδομένων κατέδειξε την ύπαρξη 

συναισθηματικών-ψυχολογικών δυσκολιών, τα «τραύματα» του εγκλεισμού στα μέλη 

της οικογένειας, τα οποία προέκυψαν όχι μόνο από τη φυλάκιση του οικείου τους αλλά 

και από τη σύλληψη. 

 

«Ψυχολογικά κατέρρευσα.. και εγώ ως μητέρα και στο σύνολο της όλη η οικογένεια.. 

Πρέπει να φαίνομαι δυνατή γιατί έχω και άλλο παιδί και δεν θέλω να επηρεαστεί.. Όχι 

ότι δεν επηρεάστηκε αλλά δεν θέλω να κάνω χειρότερη την κατάσταση στο σπίτι» (Σ5, 

Μητέρα κρατουμένου) 

 

«Ψυχολογικά.. τι να λέμε.. η απόλυτη κατάρρευση. Ήμουν μπροστά στη σύλληψη και 

πραγματικά πάγωσε το αίμα μου. Ευτυχώς η αδελφή μου ήταν στο σχολείο και δεν το είδε 

όλο αυτό» (Σ4, Γιός κρατούμενου) 

 

«Έβλεπα και καμιά φορά ακόμα βλέπω εφιάλτες.. Βλέπω συνεχώς που συνέλαβαν τον 

πατέρα μου μέσα στο σπίτι.. Αυτό που είχα ζήσει στην πραγματικότητα δηλαδή» (Σ21, 

κόρη κρατουμένου) 

 

«Ψυχολογικά ακόμα και τώρα που μεγάλωσα.. δεν έχω συνέλθει.. η ψυχοθεραπεία με 

βοηθάει να διαχειριστώ πράγματα του παρελθόντος και του παρόντος» (Σ10, κόρη 

κρατουμένων) 

 

Από την απώλεια του αγαπημένου προσώπου: 

 

«Γύριζα σπίτι και το σπίτι ήταν άδειο. Μοναξιά. Το δωμάτιο του άδειο. Πήγαινα και 

γέμιζα τις ντουλάπες του για να μην τις βλέπω άδειες. ..Μοναξιά. Πολύ μοναξιά όσο 

έλειπε. Ήμουν όμως πολύ λυπημένη και επίσης ένιωθα την αδικία. Να φανταστείς, ότι 

πήγαινα κάθε μέρα και καθάριζα το δωμάτιο του. Του άλλαζα τα σεντόνια, σαν να ήταν 

εκεί. Δεν μπορούσα να το βλέπω άδειο και αυτή η υπερβολική ησυχία στο σπίτι ήταν πολύ 

δύσκολη για μένα… Νομίζω ότι θα μπει ξανά μέσα για πολλά χρόνια. Και το έχω πει 

στον άνδρα μου, δεν θα πάω να τον δω ούτε μια φορά. Δεν το αντέχω αυτό.. Αυτός που 
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επηρεάστηκε πολύ ήταν ο άνδρας μου. Εγώ έχω περάσει πολλά στη ζωή μου και είμαι 

πιο σκληρή, πιο δυνατή. Ο άνδρας μου έκλαιγε κάθε μέρα. Δεν μου μίλαγε. Γι’ αυτό είπα 

πριν και για τη σιωπή στο σπίτι» (Σ2, Μητέρα αποφυλακισθέντα) 

 

«Βλέπω την άδεια καρέκλα στο τραπέζι και πονάει η ψυχή μου.. Μεγάλος άνθρωπος να 

είναι μέσα σε κελί.. Είναι μεγάλη απώλεια» (Σ33, κόρη κρατουμένου) 

 

«Ψυχολογικά είμαι πολύ χάλια.. μου λείπει.. το σπίτι είναι άδειο.. αισθάνομαι σαν να τον 

έχασα για πάντα. σαν να πέθανε..» (Σ26, σύντροφος κρατουμένου) 

 

Καθώς επίσης η ψυχολογική πίεση είναι αποτέλεσμα και της ένταξης σε μια άγνωστη 

μέχρι πρότινος πραγματικότητα: 

 

«Ψυχολογικά είναι πολύ δύσκολο.. Αυτά που μόνο στην τηλεόραση τα έχεις δει, τώρα να 

τα ζεις. Να γίνεται η καθημερινότητα σου να μπαίνεις μέσα στη φυλακή, πρώτη φορά να 

βλέπεις τα κρύα σίδερα και να μυρίζεις αυτή τη μυρωδιά. Τη μυρωδιά της φυλακής. Μετά 

γίνεται η καθημερινότητα σου. Αυτά που μόνο στην τηλεόραση τα έχεις δει, τώρα να τα 

ζεις. Να γίνεται η καθημερινότητα σου να μπαίνεις μέσα στη φυλακή, πρώτη φορά να 

βλέπεις τα κρύα σίδερα και να μυρίζεις αυτή τη μυρωδιά. Τη μυρωδιά της φυλακής. Μετά 

γίνεται η καθημερινότητα σου.» (Σ1, Σύντροφος αποφυλακισθέντα) 

 

Αλλά και από την συμπεριφορά των ιδίων των κρατουμένων: 

 

«Με πιέζει πολύ ψυχολογικά.. πολλές φορές αισθάνομαι πως με κατηγορεί επειδή έχω 

την ελευθερία μου.. με ελέγχει και αυτό δεν το αντέχω.. δεν του έχω δώσει κανένα 

δικαίωμα, ίσα ίσα είμαι δίπλα του..» (Σ14, σύζυγος κρατουμένου) 

 

Ειδικά αν στο παρελθόν έχουν σημειωθεί περιστατικά βίας. Η (Σ16, κόρη 

αποφυλακισθέντα), υπογραμμίζει: 

 

«Ψυχολογικά είμαι χάλια.. Τώρα που αποφυλακίστηκε είμαι ακόμα πιο φοβισμένη.. δεν 

ξέρω ποσό τον έχει αλλάξει η φυλακή.. φοβάμαι πιο πολύ.. πάντα ήταν βίαιος αλλά τώρα 

έχει αγριέψει περισσότερο» 
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Επίσης, οι γονείς συμμετέχοντες επισημαίνουν τις τύψεις που μπορεί να έχουν σχετικά 

με την παραβατική πορεία των παιδιών τους  

 

«Ψυχολογικά η γυναίκα μου δεν είναι καλά. Είχαν γίνει πολλά. Είχε μπλέξει άσχημα ο 

γιός μου από την ηλικία των 17 ετών. Δοκιμάσαμε τα πάντα. Τίποτα. Μετά από χρόνια 

ήρθε και η φυλακή.. έχουμε τύψεις μήπως εμείς φταίξαμε» (Σ6, Πατέρας Κρατουμένου) 

 

«Από όταν φυλακίστηκε, δεν είμαι καλά.. έχω θυμό, τύψεις.. μήπως δεν τον έκανα σωστό 

άνθρωπο στην κοινωνία.. μήπως έφταιξα εγώ που δεν του έλεγα όχι σε τίποτα» (Σ9, 

μητέρα κρατουμένου) 

 

Τέλος, σημειώθηκαν αναφορές, οι οποίες επισημαίνουν πτυχές που αφορούν την 

ψυχολογία των μικρών παιδιών καθώς επίσης και των ηλικιωμένων φροντιστών 

ανηλίκων παιδιών 

 

«Ψυχολογικά προβλήματα αντιμετωπίζω.. δεν περίμενα σε αυτήν την ηλικία να 

μεγαλώσω άλλο παιδί.. εγγόνι μου είναι αλλά και εγώ φοβάμαι.. αν μου συμβεί κάτι τι θα 

κάνει αυτό το παιδί.. » (Σ17, Μητέρα κρατουμένου) 

 

«Το μεγαλύτερο μου πρόβλημα είναι η ψυχολογία του παιδιού μου.. άκουσε από 

συζητήσεις ότι ο μπαμπάς του είναι στη φυλακή και μια μέρα μου είπε.. μαμά θα κάνω 

οικονομία, δεν θα τρώω σοκολάτες για να δώσουμε χρήματα για να έρθει ο μπαμπάς στο 

σπίτι» (Σ30, σύζυγος κρατουμένου) 

 

Τα μέλη των οικογενειών ανέφεραν και δυσκολίες κοινωνικής φύσεως και όπως 

υποστήριξαν, είτε έχουν απομονωθεί από τον περίγυρο, είτε αποκρύπτουν την 

κατάσταση που βιώνουν: 

 

«Το κυριότερο πρόβλημα για εμένα ήταν η ντροπή. Ο πατέρας μου ήταν γνωστός στην 

περιοχή. Ντρεπόμουν να πάω σχολείο. Το φροντιστήριο το σταμάτησα και γι’ αυτό αλλά 

και για τα χρήματα. Έβλεπα τους ανθρώπους στο δρόμο και νόμιζα ότι με σχολιάζουν. 

Ξέρεις, η κόρη του τάδε που έκανε αυτά.. που χρωστάει σε τόσους.. κλπ. Ντρεπόμουν 

τους φίλους μου. Οι γονείς τους είναι.. ή μάλλον ήταν φίλοι με τους δικούς μου. Εννοείται 
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πως η οικογένεια μου θα ήταν αρκετές μέρες το θέμα συζήτησης. Αυτό με τρόμαζε και 

συνεχίζει να με τρομάζει» (Σ3, Κόρη κρατουμένου) 

 

«Κοινωνικά έχω απομονωθεί.. έχω αλλάξει μέρος που ζω, δεν χρησιμοποιώ τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης γιατί φοβάμαι.. ντρέπομαι.. μήπως κάποιος με βρει από το μέρος 

που κατάγομαι. Οικογένεια δική μου δεν θα κάνω γιατί δεν αντέχω να ζω με τον φόβο 

ότι θα ανακαλυφθεί ποιοι είναι οι γονείς μου. Ευτυχώς δεν έχω αδέλφια, η γιαγιά μου 

δεν ζει πια.. το μυστικό μου είναι ασφαλές με εμένα» (Σ10, κόρη κρατουμένων) 

 

«Απομακρύνθηκα από όλους. Οι δικοί μου, μου λένε να τον χωρίζω, να πάρω διαζύγιο.. 

ο κόσμος μιλάει.. πολύ μεγάλο πρόβλημα να μην έχεις στήριξη από πουθενά..» (Σ28, 

σύζυγος κρατουμένου) 

 

«Κοινωνικά δεν έχουμε αντιμετωπίσει πρόβλημα γιατί δεν το ξέρει κανείς.. Στη γειτονιά, 

σε φίλους κλπ. έχουμε πει ότι λείπει για σπουδές. Ούτε σε άλλους συγγενείς έχουμε πει 

κάτι.. Ότι περνάμε.. το περνάμε εμείς οι 3.. Εγώ, ο σύζυγος μου και η κόρη μου» (Σ5, 

Μητέρα κρατουμένου) 

 

 

4.9.3 Υπό-θεματική 3: Κύκλος 

  

Η ανάλυση κατέδειξε πως οι σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας και του 

έγκλειστου ατόμου, θα τροποποιηθούν, αγγίζοντας δύο ακραίους πόλους. Αυτόν της 

ενδυνάμωσης των σχέσεων και της διακοπής. Από αυτήν την τροποποίηση εξαρτάται 

και η επαφή που θα διατηρηθεί με τον κρατούμενο (επισκεπτήρια, επικοινωνία). 

Κάποιοι συμμετέχοντες, μέλη των οικογενειών, υποστήριξαν πως δέθηκαν 

περισσότερο με τους οικείους τους, κατά την διάρκεια της φυλάκισης και κράτησαν 

επαφή σε αντίθεση με άλλα μέλη της οικογένειας τους. 

 

«Τώρα το λέμε πολλές φορές.. ότι πόσο καλά πράγματα βγήκαν από αυτήν την άσχημη 

εμπειρία. Ότι εμείς δεθήκαμε περισσότερο. Βγήκανε στην επιφάνεια πολλά πράγματα από 

το παρελθόν του βέβαια αλλά εγώ προσπάθησα να μην τα σκέφτομαι. Πολλές φορές 

συζητάμε πως πήγανε χαμένα έξι χρόνια από τη ζωή του αλλά είμαστε ακόμα μαζί και 
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πιο δυνατοί από ποτέ. Ήταν στην ουσία έξι χρόνια από τη δική μας ζωή. Βέβαια να πώς 

πως όταν ήρθε εδώ στην ΚΑΥΦ ήταν πιο εύκολη η πρόσβαση να πάω να τον δω και 

μπορούσα να πάω όποτε θέλω, ενώ τα 4,5 χρόνια δεν μπορούσα ούτε να τον αγγίξω. Δεν 

υπήρχε αφή. Πολλές φορές σκεφτόμουν, πως δεν θυμάμαι πια πως μυρίζει ο άνθρωπος 

μου. Καμιά φορά σκεφτόμουν τα χέρια του. Να μπορούσα έστω για μια στιγμή να τον 

αγγίξω» (Σ1, Σύντροφος αποφυλακισθέντα) 

 

«Πηγαίνω και τον βλέπω αλλά πονάω πολύ όταν φεύγω.. μου λείπει» (Σ24, κόρη 

κρατούμενου) 

 

«Ναι εγώ πηγαίνω και τον βλέπω. Όταν ήταν εδώ στην Αθήνα πιο συχνά. Μου λείπει. 

Δεν μπορώ να πω. Θυμάμαι καλές στιγμές. Η μαμά στην αρχή πήγαινε, τώρα όχι. 

Πιστεύω πως την επηρεάζει η γιαγιά. Ο αδελφός μου έχει πάει δύο φορές μόνο, στην 

αρχή μαζί με τη μαμά» (Σ3, Κόρη κρατουμένου) 

 

«Από εμένα δεν άλλαξε κάτι.. Πηγαίνω και τον βλέπω στη φυλακή. Ο άνδρας μου και η 

κόρη μου δεν πάνε. Δεν το αντέχουν. Ούτε στο τηλέφωνο του μιλάνε και μου το έχει κάνει 

παράπονο. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω γιατί είμαι στη μέση. Προσπαθώ να κρατήσω την 

οικογένεια μας ενωμένη αλλά είναι πολύ δύσκολο» (Σ5, Μητέρα κρατουμένου) 

 

Επίσης, τα αποσπάσματα που ακολουθούν παρουσιάζουν την προστασία των ανήλικων 

μελών από τους φροντιστές τους 

 

«Συνεχίστηκε η σχέση μου μαζί του. Πηγαίνω και τον βλέπω αλλά όχι συχνά. Είναι πολύ 

δύσκολο. Έχω την φροντίδα, το μεγάλωμα της αδελφής μου. Δεν έχουμε κανέναν άλλον 

για να μας βοηθήσει. Εγώ δουλεύω, εγώ είμαι σαν γονιός για την αδελφή μου, εγώ όλα. 

και να σου πω την αλήθεια.. δεν θέλω να την πάω να δει την φυλακή.. αρκετά περνάει.. 

της έχω πει ότι είναι στο εξωτερικό για δουλειά. .το ξέρω, δεν είναι καλό το ψέμα αλλά 

έτσι την προστατεύω. Και για τις λίγες άδειες που έχει πάρει, πάλι βρίσκω δικαιολογίες 

ότι ήρθε για λίγο να μας δει» (Σ4, Γιός κρατουμένου) 

 

«Εγώ πηγαίνω.. τα παιδιά όχι.. δεν θέλω να επηρεαστούν» (Σ12, σύζυγος κρατούμενου) 

 

Τα παιδιά δεν τα πάω.. δεν θέλω να δουν τα κάγκελα» (Σ34, σύζυγος κρατούμενου) 
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Ένα βήμα πριν την διακοπή των σχέσεων, βρίσκονται οι οικογένειες που πλησιάζουν 

την υποτροπή: 

 

«Σίγουρα δεν άλλαξε τίποτα. Τον αγκαλιάσαμε, τον στηρίξαμε. Ποτέ δεν σκεφτήκαμε να 

πάμε βήματα πίσω. Έκλαιγα ασταμάτητα για να τον βοηθήσουμε, λαχταρούσαμε να τον 

βοηθήσουμε. Δεν του έλειψε τίποτα. Καλύτερα να έλειπε σε εμάς παρά σε εκείνον. 

Πηγαίναμε συνέχεια στη φυλακή να τον δούμε. Δεν θέλαμε να νιώσει μόνος. Πολύ 

δύσκολο να βλέπεις το παιδί σου εκεί μέσα. Γι´αυτό αν ξαναπάει, που θα ξαναπάει 

μάλλον, εγώ θα κάνω αυτό που έχω πει ξανά. Δεν πρόκειται να πάω να τον δω» (Σ2, 

Μητέρα αποφυλακισθέντα) 

 

Επιπλέον οι ερωτώμενοι επισημαίνουν και την αλλαγή από το πρόγραμμα: 

 

«Στην αρχή δεν πήγαινα στη φυλακή.. από όταν μπήκε στο πρόγραμμα και τον βλέπω 

αλλαγμένο.. πηγαίνω και χαίρομαι που είναι καλά..» (Σ34, σύζυγος κρατούμενου) 

 

Σχετικά με την διακοπή των σχέσεων, οι συμμετέχοντες στην έρευνα, ανέφεραν και 

κάποιους παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτήν τους την απόφαση. Για παράδειγμα, η 

ντροπή, η προϋπάρχουσα βία, ή η παρελθοντική εμπειρία επισκεπτηρίου, ακόμα και ο 

ψυχικός πόνος.  

 

«Δεν πηγαίνω στα επισκεπτήρια, δεν θέλω να τον δω. Αρνούμαι. Του έδωσα πολλές 

ευκαιρίες, τον πίστεψα όταν έλεγε πως θα αλλάξει.. Έδωσα τα πάντα για να τον βγάλω 

την πρώτη φορά από τη φυλακή, χρεώθηκα.. Βγήκε.. Έκανε τα ίδια και χειρότερα.. για 

εμένα είναι σαν να πέθανε.. σκληρό πολύ αυτό που λέω.. αλλά ποτέ δεν είχαμε καλές 

σχέσεις.. ήταν βίαιος απέναντι μας.. Τουλάχιστον τώρα δεν κινδυνεύουμε εμείς» (Σ6, 

Πατέρας κρατούμενου) 

 

«Δεν τον έχω επισκεφθεί στη φυλακή.. φοβάμαι.. φοβάμαι τα βλέμματα των υπαλλήλων, 

φοβάμαι το δικό μου βλέμμα απέναντι του.» (Σ9, μητέρα κρατουμένου) 

 

«Όχι δεν πηγαίνω.. και δεν πρόκειται να αλλάξω γνώμη.. νιώθω ότι με ελέγχουν όλοι 

εκεί μέσα.. λες και είμαι κρατούμενη και εγώ.. » (Σ22, σύντροφος κρατουμένου) 
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«Όχι δεν πηγαίνω να τον δω.. Για να πω την αλήθεια, χάρηκα που μπήκε φυλακή. Ήταν 

βίαιος, τον φοβόμουν.. όταν έκανε χρήση ήταν άλλος άνθρωπος.. τουλάχιστον τώρα δεν 

κινδυνεύω» (Σ25, σύντροφος κρατούμενου) 

 

«Δεν πηγαίνω επισκεπτήρια. Μια φορά πήγα μαζί με τη γιαγιά μου όταν ήμουν μικρή.. 

Αυτό που θυμάμαι και δυστυχώς δεν ξεχνώ είναι η μυρωδιά της φυλακής. Τα ρούχα μου 

είχαν ποτίσει αυτή τη μυρωδιά.. δεν ήξερα τι να κάνω για να τη βγάλω από πάνω μου» 

(Σ10, κόρη κρατουμένων) 

 

«Σταμάτησα να πηγαίνω.. δεν αντέχω να τον βλέπω έτσι.. » (Σ23, πατέρας κρατούμενου 

; Σ37, πατέρας κρατουμένου) 

 

Σχετικά με τους σημαντικούς άλλους, οι συμμετέχοντες υποστήριξαν πως είτε 

απομακρύνθηκαν οι άνθρωποι του περιβάλλοντος τους, από αυτούς, είτε επέλεξαν να 

απομακρυνθούν οι ίδιοι. 

 

«Η καλύτερη μου φίλη, συμπατριώτισσα μου, που ζήσαμε 16 χρόνια μαζί, στο ίδιο νησί.. 

μου γύρισε την πλάτη. Αυτό ήταν το πιο χειρότερο χτύπημα. Την έχω συγχωρήσει και 

ακόμη μου λείπει. Η οικογένεια μου ήταν όλοι στην αρχή πολύ αρνητικοί, μου έλεγαν να 

τα παρατήσω όλα και να γυρίσω στο σπίτι. Δύο μόνο φίλοι έμειναν δίπλα μου. Πολλοί 

άλλοι φίλοι με απέφευγαν. Ούτε για έναν καφέ δεν ήθελαν να πάνε μαζί μου. Ο σύντροφος 

μου, έπαιρνε τηλέφωνο κάποιους φίλους του και πάντα είχαν κάτι άλλο να κάνουν. Η 

οικογένεια του, του στάθηκε πάρα πολύ και στάθηκε και σε εμένα» (Σ1, Σύντροφος 

αποφυλακισθέντα) 

 

«Με τα άλλα μέλη οικογένειας, ξαδέλφια κλπ. αλλά και φίλους, η σχέση μας σαν 

οικογένεια, επηρεάστηκε πάρα πολύ. Δεν έχουμε πλέον καμία επαφή, ούτε ένα χρόνια 

πολλά σε γιορτές κλπ. Λες και φταίγαμε εμείς. Όλοι φοβήθηκαν μην μας δώσουν χρήματα 

και έκοψαν κάθε επαφή. Θυμάμαι όμως χαρακτηριστικά που ο θείος μου, όταν μπήκε ο 

μπαμπάς στη φυλακή, ήρθε μια μέρα από το σπίτι και είπε στη μαμά «και τώρα τι θα 

κάνεις;» Ούτε να ρωτήσει αν χρειαζόμασταν τίποτα. Τις δικές μου τις φίλες τις έκοψα 

εγώ. Ντρεπόμουν. Ντρεπόμουν να πω ότι ο πατέρας μου είναι φυλακή. Εντάξει, δεν έχει 

σκοτώσει κανέναν αλλά δεν νιώθω άνετα» (Σ3, Κόρη κρατουμένου) 

 



248 

 

«Εμένα με απομάκρυναν οι πάντες.. Οι φίλοι μου, η κοπέλα μου, ξαδέλφια μου. Δεν ξέρω 

γιατί.. εγώ σε τι έφταιξα;» (Σ4, Γιός κρατουμένου) 

 

«Όλοι απομακρύνθηκαν από εμάς» (Σ24, κόρη κρατουμένου ; Σ37, πατέρας 

κρατουμένου) 

 

«Σχετικά με μέλη της οικογένειας, μόνο στην μεγάλη μου αδερφή το είπα. Έπεσε και 

εκείνη από τα σύννεφα. Δεν το περίμενε. Με στήριξε μόνο ψυχολογικά. Τίποτα 

παραπάνω. Σχετικά με φίλους, δεν το είπαμε σε κανέναν. Η αδερφή μου δεν μου το ξανά 

συζήτησε. Μόνο εμείς οι γονείς το περάσαμε όλο αυτό μόνοι μας. Μόνο οι δύο μας» (Σ2, 

Μητέρα αποφυλακισθέντα) 

 

«Όλους μου τους συγγενείς και φίλους τους έχω απομακρύνει εγώ.. δεν αντέχω να βλέπω 

στα μάτια τους τη λύπηση» (Σ6, Πατέρας κρατουμένου ; 9, μητέρα κρατουμένου) 
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Συζήτηση ευρημάτων πρώτης θεματικής «Εμπειρία του εγκλεισμού» 

 

Η ανάλυση των δεδομένων κατέδειξε πως ο εγκλεισμός σε σωφρονιστικό 

κατάστημα επηρέασε άμεσα όχι μόνο τους ίδιους τους κρατούμενους, αλλά και όλα τα 

μέλη της οικογένειας τους. Η μέχρι τώρα ζωή όλων των μελών άλλαξε ριζικά καθώς 

και τα συναισθήματα τους. Για τους περισσότερους συμμετέχοντες, μέλη των 

οικογενειών, η φυλάκιση του οικείου τους, ήταν για αυτούς ένα σοκ, ενώ σημαντική 

ήταν και η ύπαρξη του ψυχικού πόνου αλλά και του θυμού. 

Σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν/αντιμετώπισαν οι συμμετέχοντες, 

πρωταρχικό ρόλο κατέχει η άγνοια τόσο για τις διαδικασίες, όσο και για πρακτικής 

φύσεως ζητήματα. Ακολουθούν τα οικονομικά προβλήματα, σε περιπτώσεις που ο 

κρατούμενος ήταν η κύρια πηγή εσόδων στην οικογενειακή εστία. Επίσης, τα έξοδα 

αφορούν τις αμοιβές για νομική υποστήριξη και την παροχή υλικών αγαθών στον 

κρατούμενο. Στις περισσότερες περιπτώσεις παρατηρήθηκε πως η οικογένεια στερείται 

ακόμα και τα βασικά με σκοπό να καλύψει υλικά και συναισθηματικά τον οικείο της. 

Όταν όμως στην οικογένεια υπάρχουν ανήλικα μέλη, το δίλημμα για την κάλυψη 

αναγκών είναι εμφανές. 

Ακολουθώντας τη ροή των δυσκολιών, η ανάλυση κατέδειξε την ύπαρξη 

συναισθηματικών-ψυχολογικών δυσκολιών, τα λεγόμενα «τραύματα του εγκλεισμού» 

στα μέλη της οικογένειας, τα οποία προέκυψαν από όλη τη διάρκεια της ποινικής 

διαδικασίας αλλά και από τη συμπεριφορά των ιδίων των κρατουμένων-

αποφυλακισθέντων. Τέλος, άκρως σημαντικές ήταν και οι αναφορές των 

συμμετεχόντων σχετικά με πτυχές που αφορούν την ψυχολογία τόσο των ανήλικων 

τέκνων των κρατουμένων, όσο και των ηλικιωμένων φροντιστών των παιδιών.  

Τα μέλη των οικογενειών ανέφεραν και δυσκολίες κοινωνικής φύσεως και όπως 

υποστήριξαν, είτε έχουν απομονωθεί από τον περίγυρο, είτε αποκρύπτουν την 

κατάσταση που βιώνουν. Τέλος, αναλύοντας μια άκρως σημαντική πτυχή που αφορά 

την συνέχιση της σχέσης με τον κρατούμενο, ή έρευνα κατέδειξε πως οι σχέσεις μεταξύ 

των εμπλεκομένων, θα τροποποιηθούν αγγίζοντας δύο ακραίους πόλους. Αυτόν της 

ενδυνάμωσης και αυτόν της διακοπής. Ένα βήμα πριν τη διακοπή των σχέσεων, 

βρίσκονται οι οικογένειες, στις οποίες ο οικείος τους πλησιάζει την υποτροπή και τον 

νέο εγκλεισμό του στη φυλακή.  
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Τέλος, σχετικά με την διακοπή των σχέσεων, οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

ανέφεραν και κάποιους παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτήν τους την απόφαση. Για 

παράδειγμα, η ντροπή ή η προϋπάρχουσα βία. Όσον αφορά τους σημαντικούς άλλους, 

οι συμμετέχοντες υποστήριξαν πως είτε βίωσαν την απομάκρυνση από τους άλλους, 

είτε επέλεξαν να απομακρυνθούν οι ίδιοι. 

 

 

4.10 ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2: «ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΝΤΟΣ-ΕΚΤΟΣ ΦΥΛΑΚΗΣ» 

 

Η Θεματική «Εμπειρίες εντός-εκτός φυλακής» αποτελείται από 3 Υπό-θεματικές.  

 

4.7 Διάγραμμα δεύτερης θεματικής. 

 

 

Ειδικότερα, σε αυτή τη θεματική, παρουσιάζεται το πως τα μέλη των 

οικογενειών νοηματοδοτούν την εμπειρία της εξόδου του οικείου τους από τη φυλακή, 

είτε κατά την πρώτη άδεια, είτε κατά την αποφυλάκιση του, λαμβάνοντας υπόψη: το 

βίωμα ή τον φόβο του στίγματος, τις συνέπειες της φυλάκισης στην σωματική και 

ψυχολογική υγεία τόσο του οικείου τους, όσο και των ιδίων και την προσαρμογή του 

οικείου τους εκτός φυλακής ή την υποτροπή του. 

 

«Εμπειρία εντός-εκτός 
φυλακής»

Στίγμα

Συνέπειες

Στον κρατούμενο-
αποφυλακισθέντα

Στην οικογένεια

Προσαρμογή vs 
Υποτροπή
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4.10.1 Υπό-θεματική 1: Στίγμα 

 

Το ισχυρότερο ίσως εμπόδιο για την κοινωνική επάνοδο των ατόμων με 

εμπειρία εγκλεισμού, είναι το στίγμα που τους ακολουθεί. Οι συμμετέχοντες έδωσαν 

έμφαση τόσο στο στίγμα που ακολουθεί τους οικείους τους, όσο και στο στίγμα που 

ακολουθεί τους ιδίους. Ξεκινώντας με τις εμπειρίες των μελών της οικογένειας, 

χαρακτηριστικά είναι τα αποσπάσματα που ακολουθούν: 

 

«Ναι, λοιπόν.. θυμάμαι πως εκεί που έμενα τότε.. έρχεται η σπιτονοικοκυρά μου και μου 

λέει λέγαμε εδώ στην πολυκατοικία, ότι παίρνεις γράμματα από τις φυλακές.. και λέγαμε 

ότι πλάκα θα είχε να είχες κάποιον στις φυλακές. Πανικοβλήθηκα να σου πω την αλήθεια, 

γιατί δεν ήθελα να μάθει κανείς κάτι και είπα ότι είναι κάποια παιδιά που υποστηρίζω 

από την Σκανδιναβική εκκλησία. Εκεί που μένω τώρα, μόνο η σπιτονοικοκυρά μου το 

ξέρει γιατί είναι φίλη μου και πολύ minded open άτομο, κανένας άλλος δεν το ξέρει. Από 

τους μαθητές μου, γιατί είμαι δασκάλα ξένων γλωσσών, κάποιοι το ξέρουν. Και φυσικά 

ισχύει το «του δολοφόνου η γυναίκα, του δολοφόνου το παιδί» (Σ1, Σύντροφος 

αποφυλακισθέντα) 

 

«Εννοείται, δεν το συζητώ. Και θα υπάρχει το στίγμα σε όλη μας τη ζωή. Γι’ αυτό και 

κάνω σκέψεις να φύγω στο εξωτερικό. Μακριά από όλα. Να μην με ξέρει κανείς. Τις 

πρώτες μέρες πήγαινα σε μαγαζιά της γειτονιάς και με κοιτούσαν περίεργα. Δεν το άντεχα 

εγώ. Ήταν βλέμματα λύπησης αλλά και σαν να έλεγαν ότι και εγώ φταίω για κάτι. Είχα 

αρχίσει να το σκέφτομαι, δεν σου κρύβω. Λες να έκανα κάτι; Μήπως; Μετά λογικεύτηκα. 

Γι’ αυτό το ιδανικό για εμένα θα ήταν αρχικά να μπορούσα να μείνω σε άλλη περιοχή, 

που δεν μας ξέρει κανείς, μέχρι να φύγω εξωτερικό. Καινούργια ζωή» (Σ3, Κόρη 

κρατουμένου) 

 

«Δυστυχώς το βιώνω. Αλλά το χειρότερο είναι αυτό που κάνουν στην αδελφή μου.  Είναι 

9 χρονών κοριτσάκι. Είχε φίλους των οποίων οι γονείς ήταν φίλοι με τον πατέρα μου. 

Εξαφανίστηκαν όλοι, ούτε να παίξουν τα παιδιά μαζί δεν αφήνουν. Με ρωτάει γιατί.. και 

δεν ξέρω τι να απαντήσω, βρίσκω δικαιολογίες» (Σ4, Γιός κρατούμενου) 
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«Δύσκολη η ερώτηση και ακόμα πιο δύσκολη η απάντηση. Ώρες-ώρες αισθάνομαι πως 

έχω στιγματιστεί από την ίδια μου την οικογένεια. Πολλές φορές σε διάφορες εντάσεις 

μέσα στο σπίτι.. ο άνδρας μου.. μου έχει πει ότι είσαι μάνα φυλακισμένου κλπ. σαν να 

έχω φταίξει εγώ για ότι έκανε.. πολύ δύσκολο αυτό που ζω καθημερινά.. αποφεύγω 

συζητήσεις στο σπίτι γιατί φοβάμαι μην ακούσω κάτι που θα με πληγώσει» (Σ5, Μητέρα 

κρατούμενου) 

 

«Φυσικά και βιώνω το στίγμα.. Κοντεύω να κλείσω το μαγαζί μου γιατί δεν έρχεται 

ψυχή.. Έφυγαν όλοι.. Είναι άδικο πολύ. Γιατί αν ένα παιδί πήρε το λάθος δρόμο.. τι φταίει 

ο γονιός του; ήθελα εγώ να με χτυπάει; ήθελα να τον μαζεύω από τον δρόμο;» (Σ6, 

Πατέρας κρατούμενου) 

 

«Φυσικά και βιώνουμε το στίγμα.. είμαστε η οικογένεια του ναρκομανή και 

φυλακισμένου» (Σ18, Αδελφή κρατούμενου ; Σ37, πατέρας κρατούμενου) 

 

Πολλές φορές σκέφτομαι.. αμαρτία μεγάλη αυτό που θα πω.. πως αν τον έχανα σε ένα 

ατύχημα.. δεν θα είχαμε διαλυθεί. Ίσως να είχαμε έρθει και πιο κοντά.. τώρα ζω μια 

διαφορετικής μορφής απώλεια η οποία είναι και κατακριτέα από τους δικούς μου 

ανθρώπους» (Σ5, Μητέρα κρατουμένου) 

 

Πριν προχωρήσουμε στις περιγραφές των συμμετεχόντων μελών των οικογενειών, που 

αφορούν τον στιγματισμό των οικείων τους, να επισημανθεί και φόβος του 

στιγματισμού από την οικογένεια, καθώς και η απόκρυψη της αλήθειας, ως μέσο 

προστασίας. 

 

«Όχι γιατί δεν το γνώριζε κανείς, ούτε θα το μάθει. Πήγαινα κάθε μέρα στη δουλειά μου, 

γελούσα, δεν ήξερε κανείς τι περνάω. Και ούτε πρόκειται να το μάθει κανείς» (Σ2, 

Μητέρα αποφυλακισθέντα) 

 

«Πόσο το φοβάμαι το στίγμα.. φοβάμαι τι θα λέει ο κόσμος.. τι από όλα αυτά θα είναι 

αλήθεια και τι υπερβολές.. » (Σ20, αδελφή κρατούμενου) 

 

Σχετικά με το στίγμα του ίδιου του ατόμου, τα μέλη της οικογένειας περιγράφουν: 
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«Το στίγμα θα το κουβαλάμε πάντα. Ειδικά ο άνθρωπος μου. Εγώ δεν ήμουν μέσα, 

εκείνος ήταν. Και το μεγαλύτερο στίγμα είναι ότι δεν μπορεί να βρει δουλειά. Το 2015 

αποφυλακίστηκε, δεν μπορεί να βρει δουλειά γιατί δεν του δίνουν άδεια παραμονής. Είναι 

όμως υποχρεωμένος να δίνει παρόν κάθε μήνα. Ο διοικητής του τμήματος αρνήθηκε να 

του δώσει γιατί λέει ότι είναι επικίνδυνος άνθρωπος για την κοινωνία. Αυτό συμβαίνει 

σε αρκετά άτομα. Άρα και η ίδια η Αστυνομία παραδέχεται πως το σωφρονιστικό σύστημα 

δεν λειτουργεί. Η κοινωνία δεν τους κάνει καλύτερους. Πως θα ζήσει ο άνθρωπος; Δεν 

δίνει ευκαιρία για επανένταξη. Τον σπρώχνει πίσω στην παρανομία. Από εμένα ζει. Αν 

δεν ήμουν εγώ, αν είχα ακούσει την οικογένεια μου και είχα φύγει, τι θα είχε γίνει; Θα 

είχε πάει πίσω, θα είχε γυρίσει στα παλιά του λημέρια» (Σ1, Σύντροφος 

αποφυλακισθέντα) 

«Ναι, το στίγμα το πέρασε έντονα στην πρώτη άδεια. Βγήκε για λίγο στην γειτονιά και 

μόλις τον είδαν να μπαίνει στο καφενείο που συνήθιζε να πηγαίνει.. σηκώθηκαν και 

έφυγαν. Ήταν πολύ γερό χτύπημα για εκείνον» (Σ4, Γιός κρατουμένου) 

 

«Βίωσε το στίγμα στην άδεια.. δεν του μίλησε κανείς.. τον απομάκρυναν όλοι.. ένας φίλος 

του μάλιστα του είπε να μην τον παίρνει τηλέφωνο γιατί έχει πρόβλημα με την οικογένεια 

του.. » (Σ24, κόρη κρατούμενου) 

 

«Το στίγμα ξεκίνησε μέσα από το σπίτι και επεκτάθηκε σε όλη την τοπική κοινωνία. Ότι 

έγινε.. είναι ακόμα θέμα συζήτησης σε κάθε οικογενειακό τραπέζι.. Και τα σχόλια   έχουν 

μια δόση δυσπιστίας, αν και υπάρχει η αθωωτική απόφαση του δικαστηρίου. Οι 

άνθρωποι γύρω μας δεν μας βλέπουν με τον ίδιο τρόπο, μας έχουν απομακρύνει όλους.. 

και ο αδελφός μου αναγκάζεται να κάνει χιλιόμετρα για να δουλέψει, δεν μπορεί να βρει 

δουλειά στον τόπο του.. οι περισσότεροι του γύρισαν την πλάτη» (Σ7, Αδελφή 

κρατουμένου) 

 

«Στίγμα ο γιός μου δεν έχει βιώσει.. γιατί δυστυχώς οι παρέες του δεν είναι και ότι 

καλύτερο. Ίσως έχουν κάνει και χειρότερα πράγματα. Γι’ αυτό δεν τον ενδιαφέρει να 

ακολουθήσει διαφορετικό νόμιμο πλέον δρόμο» (Σ5, Μητέρα κρατουμένου) 

 

«Στην πρώτη του αποφυλάκιση είχε βιώσει έντονα το στίγμα.. Από ότι μου λέει, τώρα 

ασχολούνται με το θέμα του στίγματος στο πρόγραμμα και μαθαίνει τρόπους να το 

ξεπερνάει.. » (Σ31, μητέρα κρατούμενου) 
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4.10.2 Υπό-θεματική 2: Συνέπειες 

 

Οι συμμετέχοντες αναφέρουν συνέπειες της φυλάκισης στην σωματική και 

στην ψυχική υγεία τόσο των οικείων τους, όσο και των ιδίων. Ξεκινώντας από το άτομο 

που είχε άμεση εμπλοκή με το Σωφρονιστικό Σύστημα, οι συμμετέχοντες, 

αποκαλύπτουν: 

 

«Μου λέει συνεχώς ότι έχει πονοκεφάλους και προβλήματα με την όραση» (Σ4, Γιός 

κρατουμένου) 

 

«Τις πρώτες φορές που βγήκε με άδεια, δεν μπορούσε να περπατήσει.. ζαλιζόταν και δεν 

έβλεπε καλά» (Σ5, Μητέρα κρατουμένου) 

 

«Παρουσίασε αρκετά κινητικά προβλήματα» (Σ7, Αδελφή κρατουμένου) 

 

«Παραπονιέται ότι δεν βλέπει καλά» (οι περισσότεροι συμμετέχοντες) 

 

«Ήξερα ότι κάνει χρήση ναρκωτικών.. αλλά μέσα στη φυλακή έγινε χειρότερα» (Σ23, 

πατέρας κρατούμενου) 

 

Σχετικά με τις συνέπειες που επέφερε ο εγκλεισμός στην ψυχική τους υγεία, 

αναφέρουν: 

 

«Τα έχω βιώσει και τα δύο. Για την άδεια κάναμε 4 φορές αίτηση και μετά εγκρίθηκε. 

Για εμένα ήταν όνειρο, ξέρεις όπως κάνουν τα κορίτσια τα μικρά. Πως θα πάω να τον 

πάρω.. τι θα του πω..  Χρόνια είχα φανταστεί αυτήν την στιγμή. Θυμάμαι εκείνη την 

ημέρα που πήγα να τον πάρω, πήγα μέσα πρώτα να υπογράψω και μετά άνοιξε η πόρτα 

και τον είδα. Τον αγκάλιασα έτσι μέσα στον δρόμο.. αλλά ήταν κάπως περίεργη η 

κατάσταση. Δεν είχε αυτή τη λαχτάρα, αυτό το πάθος που είχα εγώ. Μετά βέβαια έκανε 

σαν μικρό παιδί. Όταν πήγαμε σπίτι μετά άρχιζα να βλέπω τι του είχε δημιουργήσει η 

φυλακή. Ήταν συνέχεια με το ρολόι στο χέρι.. ᾽τώρα πρέπει να κάνω μπάνιο, γιατί αυτή 

είναι η ώρα που κάνω μπάνιο᾽.. Τώρα είναι 5 η ώρα, πρέπει να πιώ τον καφέ μου. Ήταν 

όλο με το ρολόι. Μετά, φτιάξαμε φαγητό το βράδυ και μου ζητάει να του κόψω ψωμί. 
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Του λέω ᾽εκεί είναι το μαχαίρι, κόψε εσύ᾽. Καθόταν και κοίταγε για αρκετά λεπτά το 

μαχαίρι και τότε κατάλαβα ότι δεν ξέρει να χρησιμοποιήσει το μαχαίρι. Μικρά τέτοια 

πραγματάκια που δείχνουν το πόσο επηρεάστηκε από τη φυλακή. Ξεκινάμε το φαγητό και 

τον βλέπω να κρατάει το κουτάλι από την άκρη πολύ προσεκτικά για να μην σπάσει, γιατί 

μέσα στη φυλακή τρώνε με πλαστικά. Δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα 

μαχαιροπήρουνα. Την πρώτη φορά είχε δύο μέρες άδεια. Πριν τον γυρίσω, πήγαμε έτσι 

μια βόλτα στην πόλη και μόλις φτάσαμε στην πύλη της φυλακής λέει ᾽να φτάσαμε στο 

σπίτι μας..᾽ Του λέω ᾽τι είναι αυτά που λες..᾽ μου λέει ᾽για πλάκα το είπα᾽.. αλλά πίστεψε 

με, δεν το είπε καθόλου για πλάκα. Γύρισε στα λημέρια του. Μία φορά, τώρα είναι 

παρένθεση αυτό.. είχε κάνει ένα δικαστήριο για να κάνει μια συγχώνευση, κάτι τέτοιο.. 

μέσα στο δικαστήριο καθόταν χωρίς χειροπέδες, χωρίς τίποτα και κοιτούσε γύρω γύρω. 

Με άφησε ο σωφρονιστικός να του μιλάω γιατί καθόμουν πίσω του. Ήταν σαν χαμένο 

πλάσμα, δεν μπορούσε καθόλου να λειτουργήσει. Μετά από λίγες ώρες, πήγα πίσω στη 

φυλακή να κάνουμε το επισκεπτήριο. Τότε ήταν ο ίδιος, ο χαρούμενος. Άρα το πως τους 

επηρεάζει όλο αυτό, είναι απίστευτο.. Την πρώτη μέρα της αποφυλάκισης πάντως ήταν 

σαν όνειρο. Του είπα φύγε, πήγαινε για καφέ, κάνε ότι θες.. αρκετά έμεινες μέσα.. Δεν 

πήγε πουθενά, έμεινε στο σπίτι..» (Σ1, Σύντροφος αποφυλακισθέντα) 

 

«Άλλαξε πολύ ο Α.. Έγινε επιθετικός, φεύγει από το σπίτι, γυρίζει όλη μέρα στους 

δρόμους, δεν ξέρω με ποιους, δεν λέει με ποιους. Έρχεται αργά το βράδυ. Μια φορά 

πήγαμε να του μιλήσουμε και έσπασε μια πόρτα με τζάμι που έχουμε. Φοβήθηκα, τι να 

κάνω. Ο άνδρας μου έβαλε τα κλάματα. Βέβαια σαν πατέρας έπρεπε να του πει κάτι. Εγώ 

τι να κάνω» (Σ2, Μητέρα αποφυλακισθέντα) 

 

«Νομίζω πως η δική του συμπεριφορά έχει αλλάξει. Δεν ξέρω, έχει αλλάξει στο πρόσωπο, 

έχει γίνει πιο άγριος. Δεν ήταν έτσι ο πατέρας μου. Στο τηλέφωνο βέβαια μιλάμε 

περισσότερο. Όταν πάω εκεί δεν μιλάει και πολύ. Μου έχει πει και ότι αν σταματήσω να 

πηγαίνω δεν θα παρεξηγηθεί. Δεν είναι για μια κοπέλα αυτά, λέει.… Για την πρώτη άδεια 

θα πω γιατί δεν έχει αποφυλακιστεί. Αν θυμάμαι καλά ήταν μετά από 8 μήνες. Ήταν πολύ 

περίεργη η ατμόσφαιρα στο σπίτι. Καταρχάς να σου πω πως δεν ήθελε να πάει να τον 

πάρει κανένας από τη φυλακή και ήρθε μόνος του στο σπίτι. Έκανε μπάνιο, φάγαμε μαζί 

αλλά μου έκανε πολύ εντύπωση πως κοιτούσε το σπίτι σαν να μην το είχε ξανά δει. 

Κοιτούσε με τις ώρες το τραπέζι, τα αντικείμενα. Σαν να ήταν κάτι το εξωγήινο. Μάλλον 

επειδή του έλειπε. Μίλησε με εμάς αλλά δεν μας κοιτούσε πολύ στα μάτια. Η μαμά τον 
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κατηγόρησε γιατί δεν μας είχε πει τίποτα για την κατάσταση μας, ότι αν έλεγε κάτι, τα 

πράγματα θα ήταν αλλιώς κλπ. Αλλά εκείνος δεν αντέδρασε και πολύ. Ήταν 

διαφορετικός, ᾽σπασμένος στο πρόσωπο, στεναχωρημένος γιατί δεν τον είχε πάρει 

κανένας από τους φίλους του ούτε ένα τηλέφωνο. Είχαν εξαφανιστεί όλοι. Ο αδελφός 

μου περισσότερο ρωτούσε πως είναι να είσαι στη φυλακή, πως περνάει κλπ. Νομίζω από 

περιέργεια και όχι ενδιαφέρον. Αυτό με θύμωσε. Είπε ότι υπάρχουν οι καλές μέρες, 

υπάρχουν και οι κακές. Αυτές τις μέρες που έμεινε μαζί μας, δεν βγήκε καθόλου από το 

σπίτι, ούτε μέχρι το περίπτερο που λέει ο λόγος. Και παρατηρούσα πως δεν κοιμόταν 

πολύ, γιατί κοιμόταν στον καναπέ, δεν ξέρω γιατί αλλά δεν κοιμόταν πια με τη μαμά. Η 

γιαγιά μου δεν ήθελε να τον βλέπει καθόλου, ποτέ δεν τα πήγαιναν καλά και τώρα ήταν 

σαν να επιβεβαιώθηκε ότι είναι ο ᾽κακός᾽. Φαντάσου ότι πήγε και έμεινε σε μια φίλη της 

αλλού και το τραγικό ήταν που όταν γύρισε, έψαχνε το σπίτι για να δει αν της έλειπε 

τίποτα. Δεν θα το ξεχάσω αυτό. Εκεί ήταν που αποφάσισα να φύγω από το σπίτι των 

παρανοϊκών. Αφού τσακωθήκαμε βέβαια.  Επίσης αυτό που μου έμεινε ήταν ότι δεν μας 

χαιρέτισε. Έφυγε στα κρυφά για να επιστρέψει στη φυλακή» (Σ3, Κόρη κρατουμένου) 

 

«Δεν θα ξεχάσω πως δεν μπορούσε να περάσει μια διάβαση πεζών.. Όλο αυτό του 

δημιούργησε τεράστιο ψυχολογικό πρόβλημα..» (Σ4, Γιός κρατούμενου) 

 

«Έγινε πιο απόμακρος, δεν συμμετέχει σε τίποτα οικογενειακό, σε τίποτα εκτός σπιτιού. 

Μόνο δουλειά και σπίτι.. έχει απομονωθεί» (Σ7, Αδελφή κρατουμένου) 

 

«Στην άδεια.. είχε πολύ μεγάλη δυσκολία στον ύπνο.. πεταγόταν το βράδυ.. η 

αυτοεκτίμηση του ήταν στο μηδέν.. είχε ξεχάσει τους τρόπους του.. άλλαξε πολύ..» (Σ26, 

σύντροφος κρατούμενου) 

 

Αναλογιζόμενοι τις συνέπειες της φυλάκισης του οικείου τους,  στον εαυτό τους, και 

κατ’ επέκταση σε όλη την οικογένεια, οι συμμετέχοντες αναφέρουν: 

 

«…Και περίμενα να έρθει ο άνδρας μου από τη δουλειά. Γύριζε αργά γιατί δούλευε σε 

δύο δουλειές για να ξεχρεώσουμε τα χρέη. Αλλά δεν μιλούσαμε πολύ. Γύριζε, έτρωγε και 

κάποιες φορές δεν λέγαμε ούτε μια κουβέντα.. απομακρυνθήκαμε» (Σ2, Μητέρα 

αποφυλακισθέντα) 
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«Η οικογένεια όπως εγώ τη θυμάμαι.. χάθηκε.. Νιώθω πως όσο περνάει ο καιρός 

απομακρυνόμαστε περισσότερο. Μαθαίνουμε να ζούμε χωρίς εκείνον και εκείνος χωρίς 

εμάς» (Σ4, Γιός κρατουμένου) 

 

«Φοβάμαι πολύ για τις συνέπειες των πράξεων του γιού μου.. σε όλη την οικογένεια μας.. 

Διαλυθήκαμε και αυτό με πληγώνει..» (Σ5, Μητέρα κρατουμένου) 

 

«Εμείς σαν οικογένεια καταστραφήκαμε..» (Σ6, Πατέρας κρατούμενου ; Σ37, πατέρας 

κρατούμενου) 

 

«Δεν υπάρχει οικογένεια.. Δεν είμαστε πια οικογένεια.. η μητέρα μας από την στεναχώρια 

της πέθανε.. ο πατέρας μας δεν μας μιλάει.. του αδελφού μου γιατί μας έμπλεξε όπως λέει 

σε όλο αυτό και εμένα επειδή τον υπερασπίζομαι» (Σ7, αδελφή κρατούμενου) 

 

«Η κατάσταση ήταν χάλια. Όλη μέρα, κάθε μέρα στο σπίτι, της γιαγιάς πλέον συζητούν 

το ίδιο. Όσο μπορώ λείπω γιατί βαρέθηκα να ακούω τα ίδια και τα ίδια. Εγώ αποφάσισα 

πως δεν θέλω να σπουδάσω, δεν είναι αυτά για εμένα. Δουλεύω κάποιες ώρες και 

παράλληλα πηγαίνω σε μια σχολή θεάτρου. Ο αδελφός μου του χρόνου δίνει πανελλήνιες. 

Δεν ξέρω τι θα κάνει, δεν έχει βοήθεια με τα μαθήματα. Η μαμά εδώ και ένα χρόνο 

δουλεύει σε ένα πολυκατάστημα. Πολύ χάλια η κατάσταση, σαν να έφυγε ο πατέρας μου 

και ήρθε το τέλος του κόσμου. Αν πέθαινε πάντως και δεν ήταν φυλακή, νομίζω θα 

αντιμετωπιζόταν διαφορετικά το όλο θέμα. Ξέρεις, προχωράμε τη ζωή μας.. Αν 

επηρεάστηκε… Αρχικά επηρεάστηκε η δική μας σχέση. Δεν έχουμε πια εμπιστοσύνη ο 

ένας στον άλλον. Λες και κάτι θα συμβεί και θα βγει η αλήθεια πάλι στην επιφάνεια… 

Εννοώ χάθηκε η οικογένεια μας, χάθηκε η σχέση και η εμπιστοσύνη που είχαμε οι 4 μας. 

Πλέον εμείς οι 3, είναι σαν να είμαστε ξένοι. Δεν μιλάμε πολύ όπως παλιά, δεν καθόμαστε 

μαζί να φάμε, ο καθένας έχει τη ζωή του. Μου λείπει αυτή η οργάνωση που υπήρχε. 

Πολλές φορές θυμώνω και τσακωνόμαστε, τους λέω ότι μάλλον τους αρέσει αυτή η 

᾽ελευθερία᾽ και ότι έψαχναν ευκαιρία. Γι´αυτό θέλω να φύγω. Να πάω σε ένα άλλο μέρος, 

μακριά και να ηρεμήσω.» (Σ3, Κόρη κρατουμένου) 

 

Τέλος, οι ερωτώμενοι επισημαίνουν και η συμβολή του προγράμματος ΚΕΘΕΑ 

Προμηθέας στην βοήθεια στην οικογένεια. 
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«Σαν οικογένεια διαλυθήκαμε.. τώρα αρχίζουμε να φτιάχνουμε τις σχέσεις μας.. μέσω 

του προγράμματος.. » (Σ31, μητέρα κρατούμενου) 

 

 

4.10.3 Υπό-θεματική 3: Προσαρμογή vs Υποτροπή 

 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων υποστηρίζει πως οι οικείοι τους, στην 

περίπτωση των αποφυλακισθέντων, δεν έχουν προσαρμοστεί στη ζωή εκτός φυλακής. 

Μια ιδιαίτερη επαναλαμβανόμενη άποψη, εντοπίζεται κατά κόρον στα λεγόμενα τους: 

 

«Ανησυχώ πάρα πολύ.. Δεν έχει προσαρμοστεί.. δεν τρώει, δεν κοιμάται.. πέρασε ένας 

χρόνος που αποφυλακίστηκε και είναι μέσα σε έναν βάλτο. Δεν έχει αφήσει πίσω του τη 

φυλακή» (Σ8, πατέρας αποφυλακισθέντα) 

 

«Φοβάμαι πως δεν θα προσαρμοστεί εύκολα.. έχω παρατηρήσει πως μας ζηλεύει.. που 

καταφέραμε και φτιάξαμε τη ζωή μας χωρίς εκείνον.. νιώθει μειονεκτικά αλλά 

αισθάνομαι σαν να περίμενε να είχαμε καταστραφεί.» (Σ36, κόρη αποφυλακισθέντα) 

 

«Δεν έχει προσαρμοστεί καθόλου. Πριν μπει στη φυλακή έκανε λίγο χρήση ναρκωτικών. 

Μέσα στη φυλακή φαινόταν καλύτερα, σαν να καθάρισαν τα μάτια του, δεν ξέρω. Όταν 

μπήκε την πρώτη μέρα στο σπίτι είπε αμέσως «Εγώ Θα ξαναπάρω ναρκωτικά». Όταν 

τον ρωτήσαμε, με φωνές βέβαια, είπε ότι και μέσα στη φυλακή το σκεφτόταν κάθε μέρα. 

Ότι μόλις βγω θα ξανά κάνω χρήση. (Σ2, Μητέρα αποφυλακισθέντα) 

 

Ωστόσο, στην παρακάτω μαρτυρία, επισημαίνεται και ένας τρόπος προστασίας και 

αποφυγής της υποτροπής: 

 

«Ήταν πολύ δύσκολη στην αρχή η προσαρμογή και στον δικό μου τον χώρο. Γιατί αυτός 

στην ουσία, ήρθε στο δικό μου το σπίτι. Ήταν άλλο σπίτι αυτό που μέναμε πριν, άρα τώρα 

έπρεπε και εκείνος να βρει τη θέση του στη δική μου ζωή, σε όλα αυτά. Κάποιες φορές 

νομίζω πως ένιωθε κόμπλεξ. Εγώ τον έπαιρνα παντού και πάντα μαζί μου, δεν ήθελα να 

νιώσει μόνος του. Προσπάθησα να τον εντάξω μέσα στη δική μου τη ζωή. Αυτό ήταν το 

πιο δύσκολο. Κόμπλεξ ένιωθε γιατί δεν μπορούσε να προσφέρει τίποτα μέσα στο σπίτι 
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αλλά και γιατί σκεφτόταν ότι εγώ έχω προχωρήσει τη ζωή μου, την έχω οργανώσει, 

σπουδάζω, με ξέρει ο κόσμος, έχω τους μαθητές μου. Ενώ εγώ σου λέει από την πλευρά 

του, τι είμαι; είμαι ένα τίποτα. …. Στην δική μου την περίπτωση βέβαια, κρατήθηκε. 

Κρατήθηκε με το διάβασμα. Έφευγε από την καθημερινότητα της φυλακής με διάφορους 

τρόπους, ασχολήθηκε με κάτι για να μην τρελαθεί. Έκανε μόνος του τον σωφρονισμό 

του» (Σ1, Σύντροφος αποφυλακισθέντα) 

 

Σχετικά με τους κρατούμενους οικείους τους, κάποιοι  συμμετέχοντες αναφέρουν 

παράγοντες ενίσχυσης της υποτροπής: 

 

« Όχι, όταν βγει δεν θα προσαρμοστεί εύκολα. Το φοβάμαι πολύ. Του έχουν γυρίσει την 

πλάτη όλοι και θα βρει λύση σε παρανομία. Φοβάμαι γιατί εγώ δεν αντέχω να τον 

στηρίξω άλλο» (Σ4, Γιός κρατούμενου) 

 

«Δεν πιστεύω να προσαρμοστεί γιατί δεν πιστεύω πως θα σωφρονιστεί. Δυστυχώς μέσα 

στη φυλακή έχει γνωστούς και είναι μια χαρά. Εμείς αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα, 

εκείνος όχι.» (Σ5, Μητέρα κρατούμενου) 

 

Ενώ κάποιοι αναφέρουν παράγοντες ενίσχυσης της προσαρμογής: 

 

«Πιστεύω πως θα προσαρμοστεί μόνο αν αλλάξουμε μέρος κατοικίας.. αν αλλάξουμε 

ζωή..» (Σ24, κόρη κρατούμενου) 

 

«Πιστεύω πως θα τα καταφέρει να προσαρμοστεί.. τον έχει βοηθήσει πολύ το 

πρόγραμμα.. τον βλέπω αλλαγμένο» (Σ34, σύζυγος κρατουμένου) 

 

Τέλος, οι συμμετέχοντες με οικείους υπότροπους, αποκαλύπτουν: 

 

«Δεν προσαρμόστηκε ποτέ.. Γι’ αυτό και είναι ξανά στη φυλακή. Όταν είχε 

αποφυλακιστεί την πρώτη φορά.. έλεγε πως δεν αντέχει την φασαρία, τον θόρυβο του 

σπιτιού, τις ομιλίες μας.. και έτσι έφυγε από το σπίτι.. τον ψάχναμε μέρες και τελικά μας 

πήραν τηλέφωνο ότι τον πιάσανε» (Σ6, Πατέρας κρατούμενου) 
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«Δεν προσαρμόστηκε.. βγήκε, έμεινε μερικές μέρες στο σπίτι και ξανά τα ίδια.. Έλεγε πως 

έμεινε καιρό μέσα και δεν αντέχει.. Γύριζε αργά.. μεθυσμένος.. έλεγε πως έκανε 

καινούργιους φίλους. πολλά είδαν τα μάτια μας.. ήταν θέμα χρόνου να μπει ξανά στη 

φυλακή» (Σ27, Μητέρα κρατούμενου) 

 

 

 

Συζήτηση ευρημάτων δεύτερης θεματικής «Εμπειρίες εντός-εκτός 

φυλακής». 

 

Στη Θεματική αυτή, τα μέλη των οικογενειών, νοηματοδότησαν την εμπειρία 

της εξόδου του οικείου τους από τη φυλακή, είτε κατά την πρώτη άδεια, είτε κατά την 

αποφυλάκιση τους.  

Το στίγμα, ήταν εμφανές πως όχι μόνο ακολούθησε το ίδιο το άτομο αλλά και 

την οικογένεια, καθώς η πλειοψηφία των συμμετεχόντων υποστήριξε πως βίωσε τον 

στιγματισμό. 

Σχετικά με τις συνέπειες, οι συμμετέχοντες αναφέρουν σωματικές και ψυχικές 

στον οικείο τους και ψυχικές στους ίδιους. Δίνοντας έμφαση στις συνέπειες της 

φυλάκισης του οικείου τους, στον εαυτό τους και κατ’ επέκταση σε όλη την οικογένεια, 

οι συμμετέχοντες μεταξύ άλλων, αναφέρουν πως η οικογένεια τους διαλύθηκε, χάθηκε 

και καταστράφηκε. Ωστόσο, επισημάνθηκε και η συμβολή του προγράμματος ΚΕΘΕΑ 

Προμηθέας στην επανένωση της οικογένειας.  

Όσον αφορά την προσαρμογή και υποτροπή των οικείων τους, η πλειοψηφία 

των συμμετεχόντων υποστηρίζει πως οι οικείοι τους, στις περιπτώσεις των 

αποφυλακισθέντων και υπότροπων, δεν έχουν προσαρμοστεί στη ζωή εκτός φυλακής, 

ενώ σχετικά με τις περιπτώσεις των κρατουμένων οικείων τους, οι συμμετέχοντες είτε 

δίνουν έμφαση σε παράγοντες ενίσχυσης της υποτροπής, καθώς δεν πιστεύουν πως οι 

οικείοι τους θα προσαρμοστούν, είτε και της προσαρμογής, στις περιπτώσεις που 

υπάρχει η βοήθεια του θεραπευτικού προγράμματος. 
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4.11 ΘΕΜΑΤΙΚΗ 3: «ΦΟΡΕΙΣ» 

 

Η Θεματική «Φορείς» αποτελείται από 4 Υπό-θεματικές.  

 

4.8 Διάγραμμα τρίτης θεματικής. 

 

 

 

 

 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες μοιράζονται τις εμπειρίες τους σχετικά με 

την Κοινωνική Υπηρεσία, το Σωφρονιστικό Προσωπικό, την πρόσβαση τους σε 

πληροφορίες σχετικά με την φυλάκιση του οικείου τους, καθώς επίσης παραθέτουν και 

την άποψη τους για τη φυλακή. 

 

4.11.1 Υπό-θεματική 1: Κοινωνική Υπηρεσία 

 

Χαρακτηριστικά είναι τα αποσπάσματα που αφορούν την Κοινωνική Υπηρεσία: 

 

«Ανάγκες από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες... Αυτό που μου έλειψε είναι ότι δεν ήρθε κανείς 

να με ρωτήσει, αν ξέρω τι γίνεται, αν είναι καινούργιος κρατούμενος, αν γνωρίζω τις 

«Φορείς»

Κοινωνική Υπηρεσία

Σωφρονιστικό 
Προσωπικό

Πρόσβαση σε 
πληροφορίες

Άποψη για τη φυλακή
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διαδικασίες. Δεν υπήρχε καμία μα καμία ενημέρωση. Δεν ήξερα τι είναι σωφρονιστικός 

κώδικας, ο εσωτερικός κανόνας που έχει το κάθε σωφρονιστικό κατάστημα..  Ο ίδιος ο 

φυλακισμένος δεν ξέρει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του. Οπότε δεν υπάρχει 

τίποτα. Δεν είχα έρθει σε επαφή μαζί τους για κανένα λόγο. Δεν είχα καμία υποστήριξη 

και σε κανένα επίπεδο. Θα κάνω και μία παρένθεση ακόμα. Μέσα σε έναν άλλον 

οργανισμό, που έκανα παλιότερα εθελοντισμό, είχαμε πάρει έγκριση για ένα πρόγραμμα 

εργαστηρίων μέσα στις φυλακές, και το απέρριψαν από τη φυλακή, λέγοντας ότι δεν 

έχουμε χώρο για τέτοια πράγματα» (Σ1, Σύντροφος αποφυλακισθέντα) 

 

«Ανάγκες όχι. Η εμπειρία μου καλή, είχε έρθει και μια κυρία και μου είπε αν θέλω να 

μιλήσουμε. Κοινωνιολόγος ήταν. Εγώ δεν πήγα ποτέ. Ένιωσα να με λυπήθηκε γι’ αυτό. 

Βέβαια η γυναίκα μπορεί όντως να έκανε τη δουλειά της και να μου φάνηκε εμένα. Δεν 

ήμουν και πολύ καλά εκείνη την εποχή και μου φαινόταν ότι είτε με λυπούνται, είτε με 

συζητούν, είτε με κατηγορούν. Γι’ αυτό δεν πήγα ποτέ να της μιλήσω» (Σ3, Κόρη 

κρατουμένου) 

 

«Η κοινωνική υπηρεσία του προγράμματος του ΚΕΘΕΑ βοηθάει πολύ» (Σ29, μητέρα 

κρατούμενου ; Σ34, σύζυγος κρατούμενου) 

 

 

4.11.2 Υπό-θεματική 2: Σωφρονιστικό προσωπικό 

 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων αναφέρει ότι δεν είχαν καλή συμπεριφορά 

από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και αυτό ήταν και η αιτία είτε να σταματήσουν 

να επισκέπτονται τους οικείους τους στη φυλακή, είτε να πιέζονται ψυχολογικά για να 

αντέξουν.  

 

«Με αντιμετώπιζαν με περιφρόνηση.. Σου λέει, δύο γιούς έχει και οι δύο είναι στη 

φυλακή..» (Σ11, μητέρα κρατουμένων) 

«Η συμπεριφορά τους ήταν ένας επιπλέον λόγος να μην επισκέπτομαι τον γιό μου. Από 

κάποιους είχα το βλέμμα της λύπησης και από άλλους της υποτίμησης» (Σ23, πατέρας 

κρατούμενου) 
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«Όταν πήγαινα στην πρώτη φυλάκιση.. μου συμπεριφερόντουσαν πολύ άσχημα, 

υποτιμητικά. Ντρεπόμουν να πηγαίνω.. γι’ αυτό και του το είχα πει.. πως αν ξανά 

καταλήξεις στη φυλακή, ξέχασε με.» (Σ6, Πατέρας κρατούμενου) 

 

«Πολλές φορές με έχουν αντιμετωπίσει σαν να έκανα κάτι κακό. Λες και μου δείχνουν με 

τον τρόπο τους ότι φταίω εγώ που γέννησα έναν παραβατικό.. νιώθω πολύ άσχημα και 

κάνω υπομονή. Το μοιράστηκα αυτό με τον άνδρα μου και με ην κόρη μου και ίσως για 

αυτό δεν θέλουν να έρθουν σε επισκεπτήριο. Η αλήθεια είναι πως και εγώ το σκέφτηκα 

να μην ξανά πάω.. αλλά παιδί μου είναι. .πρέπει να αντέξω..» (Σ5, Μητέρα κρατουμένου) 

 

«Πολλές φορές ήταν απότομη. Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι πάντα δημιουργούν στρες  

στους επισκέπτες για να τελειώνουν γρήγορα γιατί περιμένουν και άλλοι στη σειρά και 

για να τους προλάβουν όλους και για να τελειώσουν τη βάρδια τους να κλείσουν» (Σ4, 

Γιός κρατούμενου) 

 

«Σε κάποιες περιπτώσεις, μας αντιμετώπισαν σαν σκουπίδια των σκουπιδιών. Έτσι 

βλέπουν τους κρατούμενους και έτσι βλέπουν και εμάς, την οικογένεια (Σ1, Σύντροφος 

αποφυλακισθέντα) 

 

Ωστόσο επεσήμαναν πως η συμπεριφορά των σωφρονιστικών υπαλλήλων προς την 

οικογένεια, εξαρτάται από την συμπεριφορά του κρατούμενου. 

 

«… Πάντως στην συμπεριφορά των υπαλλήλων προς εμένα να πω πως σημαντικό ρόλο 

έπαιξε και η συμπεριφορά του συντρόφου μου στη φυλακή η οποία ήταν εξαιρετική. 

Θυμάμαι πως μια φορά που του έφερα βιβλία, έψαξαν τις τσάντες, μου είπε ο 

Σωφρονιστικός, ότι ξέρετε ότι απαγορεύονται αυτά.. Και του είπα αφού τα θέλει το παιδί 

και με άφησε να του τα πάω. Έκανε και παραχώρηση δηλαδή. Ήξεραν ότι ήταν καλός 

άνθρωπος, ότι αγαπάει το διάβασμα και τα βιβλία, με άφησαν να τα πάω» (Σ1, 

Σύντροφος αποφυλακισθέντα) 

 

Επιπλέον, η Σ3 (Κόρη κρατουμένου) σημειώνει: 

«Όλοι οι άνθρωποι που έχουμε μιλήσει είναι ευγενικοί μαζί μου. Μου έχουν πει κάποια 

πράγματα κλπ. Εννοώ πόση ώρα μπορώ να τον βλέπω κλπ. Εγώ προσωπικά δεν έχω 
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αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Η μαμά λέει ότι επειδή είμαι γυναίκα συμπεριφέρονται 

έτσι. Αλλά δεν την ακούω. Δεν μου αρέσουν αυτά που λέει» 

 

4.11.3 Υπό-θεματική 3: Πρόσβαση σε πληροφορίες 

 

Η πλειοψηφία των μελών των οικογενειών ανέφερε πως δεν είχε καμία 

ενημέρωση. Στις περιπτώσεις που υπήρχε, προερχόταν αποκλειστικά από τον δικηγόρο 

της οικογένειας. 

 

«Όχι, δεν είχα καμία ενημέρωση» (Σ4, Γιός κρατούμενου) 

 

«Όχι, δεν είχα καμία ενημέρωση» (Σ5, Μητέρα κρατούμενου; Σ37, πατέρας 

κρατούμενου) 

 

«Δεν υπήρχε τίποτα, αλλά εγώ έψαχνα συνέχεια. Έψαχνα όχι μόνο για τα πρακτικά 

θέματα, αλλά και για την δική μου την υγεία. Στην χώρα μου, για το κάθε πρόβλημα 

υπάρχει η ανάλογη υποστήριξη. Έτσι και στα θέματα φυλακών. Θεωρούσα δεδομένο ότι 

κάτι ανάλογο θα υπάρχει και εδώ, αλλά δεν έβρισκα τίποτα απολύτως. Αυτό που έκανα 

ήταν να κάνω εγγραφή σε ένα Φιλανδικό φόρουμ και μιλούσα με γυναίκες άλλων 

κρατουμένων. Εκεί μπορούσα να μιλήσω με γυναίκες που έχουν περάσει το ίδιο. Μετά 

είχα πάει στη χώρα μου μια φορά, είχα πάει σε ομάδα. Ήταν εκεί γυναίκες τους, μητέρες 

τους κλπ.. και σκεφτόμουν στην αρχή το πως θα λειτουργήσει αυτή η ομάδα, επειδή 

υπήρχε ο διαχωρισμός σε υπό-ομάδες.. Αλλά μετά ήταν τόσο ωραίο.. Να νιώθεις ότι 

υπάρχουν άνθρωποι που σε καταλαβαίνουν γιατί το ζουν όλο αυτό και εκείνοι. Ένιωσα 

να μου φεύγουν χίλια κιλά βάρος όταν γύρισα. Μπήκα βέβαια σε πολλές σκέψεις.. για 

φαντάσου έναν κρατούμενο με οικογένεια, η γυναίκα μένει πίσω με τα παιδιά και 

προφανώς ο κρατούμενος ήταν ο μόνος που είχε δουλειά. Πως θα ζήσουν αυτές οι 

γυναίκες; Πώς;» (Σ1, Σύντροφος αποφυλακισθέντα) 

 

«Με ενημέρωσε για όλα ο δικηγόρος» (Σ2, Μητέρα αποφυλακισθέντα) 

 

«Για το οτιδήποτε μας ενημέρωνε ο δικηγόρος. Ήταν πάντα εκεί, δεν μπορώ να πω.» 

(Σ3, Κόρη κρατουμένου) 
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4.11.4 Υπό-θεματική 4: Άποψη για τη φυλακή 

 

Οι συμμετέχοντες, μέσα από την εμπειρία του εγκλεισμού του οικείου τους σε 

σωφρονιστικό κατάστημα καταλήγουν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα σχετικά με τον 

ρόλο της φυλακής. Η καταλληλόλητα ως χώρος σωφρονισμού, φαίνεται να τίθεται 

κάτω από φακό αμφισβήτησης και καταλήγουν ότι η φυλακή δεν αποτελεί κατάλληλο 

μέρος για σωφρονισμό των εγκλείστων, αντιθέτως μάλιστα, αποτελεί ευκαιρία για 

ένταξη σε παράνομες δραστηριότητες. 

 

«Η φυλακή δεν είναι μέρος για σωφρονισμό. Είναι μόνο για να γίνεις χειρότερος.. το 

βλέπω στην αλλαγή του χαρακτήρα του πατέρα μου» (Σ4, Γιός κρατούμενου) 

 

«Στη φυλακή δυστυχώς δεν σωφρονίζεται κανείς. Ή θα γίνει χειρότερος η απλά θα κάνει 

ένα διάλειμμα από την έξω ζωή.. Θα συνεχίσει τις παράνομες δουλειές από μέσα και θα 

είναι καλά.. Δυστυχώς αυτό έχω καταλάβει ότι κάνει και το παιδί μου» (Σ5, Μητέρα 

κρατουμένου) 

 

«Η φυλακή είναι το καλύτερο πανεπιστήμιο για την παρανομία. Έχεις κάνει 1.. μπαίνεις 

και μαθαίνεις το 100» (Σ6, Πατέρας κρατούμενου) 

 

«Στη φυλακή έχασα το πραγματικό μου παιδί.. Αυτό που επέστρεψε, δεν είναι το δικό 

μου.. μεταμορφώθηκε εκεί μέσα.. προς το χειρότερο» (Σ8, πατέρας αποφυλακισθέντα) 

 

«Στη φυλακή έκανε καινούργιες γνωριμίες που δυστυχώς τον έκαναν χειρότερο.. Αν είχε 

μια ευκαιρία να σωθεί.. την έχασε..» (Σ27, μητέρα κρατούμενου) 

 

«Στην φυλακή δεν μπορεί να δουλευτεί κανείς με τον εαυτό του και να απεξαρτηθεί.. » 

(Σ34 ,σύζυγος κρατούμενου) 

 

«..Όταν τον γύρισα στη φυλακή, τον ρώτησε η υπάλληλος πως πήγε η άδεια, και λέει 

᾽εντάξει, καλά πήγε᾽.. Συνεχίζει η υπάλληλος.. ᾽να πει και ένα ευχαριστώ που πήρε 

άδεια᾽.. Τότε μπήκα εγώ στη μέση και της λέω ̓ γιατί να πει ευχαριστώ; Δικαίωμα του δεν 

είναι;᾽.. Άρα βλέπεις πως δεν το βλέπουν σαν δικαίωμα ενός κρατουμένου, αλλά σαν 
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χάρη…. Όλο το Σωφρονιστικό σύστημα είναι τιμωρητικό και χωρίς κανένα ίχνος 

σωφρονισμού. Άρα αυτό που λένε ότι ο κρατούμενος είναι στη φυλακή, όχι για να τον 

τιμωρήσουν, αλλά γιατί τιμωρήθηκε, δεν στέκει… Ο τιμωρητικός χαρακτήρας τους κάνει 

χειρότερους. Δεν υπάρχουν προγράμματα, δεν υπάρχει αποκατάσταση και δεν βγαίνει 

κανείς ως ένας καλύτερος και σωφρονισμένος άνθρωπος. Βγαίνει ένας θυμωμένος, 

ιδρυματοποιημένος, πικρός, πιο επικίνδυνος ίσως άνθρωπος» (Σ1, Σύντροφος 

αποφυλακισθέντα) 

«Ο αδελφός μου ήταν χρήστης ουσιών. Είχαμε την ελπίδα ότι μέσα στη φυλακή θα 

σταματούσε τη χρήση. Λάθος.. όχι μόνο δεν σταμάτησε αλλά πέθανε από ναρκωτικά.. Τα 

βρήκε πιο εύκολα.. Αυτός είναι ο σωφρονισμός;» (Σ18, αδελφή κρατούμενου) 

 

 

 

Συζήτηση ευρημάτων για την Τρίτη θεματική «Φορείς» 

 

Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους σχετικά με την Κοινωνική 

Υπηρεσία, το Σωφρονιστικό Προσωπικό, την πρόσβαση σε πληροφορίες-υπηρεσίες 

σχετικά με την φυλάκιση του οικείου τους, καθώς επίσης παραθέτουν και την άποψη 

τους για τη φυλακή. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ανέφερε ότι δεν είχε 

αντιμετωπίσει καλή συμπεριφορά από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και αυτό 

ήταν η αιτία είτε να σταματήσουν να επισκέπτονται τους οικείους τους στη φυλακή, 

είτε να πιέζονται ψυχολογικά για να αντέξουν. Όσον αφορά την πρόσβαση σε 

πληροφορίες-υπηρεσίες, η πλειοψηφία των μελών των οικογενειών ανέφερε πως δεν 

είχε καμία ενημέρωση, ενώ στις περιπτώσεις που υπήρχε, προερχόταν αποκλειστικά 

από τον δικηγόρο της οικογένειας. 

Τέλος, σχετικά με την άποψη για τη φυλακή, κατέληξαν στο συμπέρασμα, μέσα 

από το προσωπικό τους βίωμα ως οικογένεια των ατόμων που εκτίουν ή έχουν εκτίσει 

ποινή στερητική της ελευθερίας, ότι η φυλακή δεν αποτελεί κατάλληλο μέρος για 

σωφρονισμό των ατόμων, αντιθέτως μάλιστα, αποτελεί ευκαιρία για ένταξη σε 

παράνομες δραστηριότητες. 
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4.12 ΘΕΜΑΤΙΚΗ 4: «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ-ΦΟΒΟΙ» 

 

Η τελευταία Θεματική «Προτάσεις-Προσδοκίες-Φόβοι» αποτελείται από 3 Υπό-

θεματικές. 

 

4.9 Διάγραμμα τέταρτης θεματικής. 

 

 

 

 

Οι συμμετέχοντες παραθέτουν τις απόψεις τους για το τι πρέπει να αλλάξει στις 

φυλακές. Επιπλέον, απαντούν αυθόρμητα ποιες είναι οι προσδοκίες τους αλλά και οι 

φόβοι τους για το μέλλον, τόσο των οικείων τους, όσο και της οικογένειας στο σύνολο 

της. Εν κατακλείδι, αυτή η θεματική, δίνει το βήμα στους συμμετέχοντες να 

εκφραστούν ελεύθερα και να αναφέρουν ότι εκείνοι θεωρούν σημαντικό, που 

προκύπτει από την εμπειρία του εγκλεισμού του οικείου τους σε κατάστημα κράτησης. 

 

 

4.12.1 Υπό-θεματική 1: Προτάσεις 

 

Οι προτάσεις που ακολουθούν, αφορούν τόσο τους κρατούμενους, όσο και την 

ίδια την οικογένεια. 

 

Στις προτάσεις των κρατουμένων, βασική είναι η εκπαίδευση.  

 

«Προτάσεις, 
Προσδοκίες-Φόβοι»

Προτάσεις

Προσδοκίες

Φόβοι
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 «Βασική η εκπαίδευση των Δικαστικών, των Αστυνομικών και ύστερα των 

Σωφρονιστικών. Ειδικά στους τελευταίους που η εκπαίδευση τους είναι μερικές 

εβδομάδες… Ας πάρουμε πάλι τα πράγματα από την αρχή. Έχω διαβάσει καταρχήν για 

περιπτώσεις της σύλληψης μπροστά σε παιδί. Άρα να το πρώτο θέμα. Ξέρουν οι 

Αστυνομικοί γνωρίζουν πως πρέπει να γίνει μια σύλληψη όταν υπάρχει παιδί μπροστά; 

Ξέρουν να κάνουν ανάκριση σε ένα παιδί; Με τι έχει να κάνει πάλι αυτό; Με την 

εκπαίδευση. Πάμε στο δικαστήριο.. το ίδιο! Δεν υπάρχει ούτε εκεί.. Άρα είναι όλα 

σκουπίδια, είτε είσαι γυναίκα, είτε παιδί του κρατουμένου, παίρνεις το στίγμα κατευθείαν. 

Και αυτό που έχω ακούσει.. έχω μιλήσει με την Κοινωνική Υπηρεσία και με 

Σωφρονιστικούς και τους είχα ρωτήσει το εξής ᾽Ποιο είναι το μεγαλύτερο σας 

πρόβλημα;᾽ Ξέρεις τι μου είπαν; Ότι δεν ξέρουμε να χειριστούμε τα συγγενικά πρόσωπα᾽. 

Άρα πάλι καταλήγουμε στην εκπαίδευση» (Σ1, Σύντροφος αποφυλακισθέντα) 

 

«Θα ήθελα να του μάθουν πράγματα.. να περνάει ο χρόνος και να μαθαίνει κάτι.. μια 

τέχνη, μια δουλειά.. ώστε όταν βγει να μην είναι άνεργος.. να μπορεί κάτι να κάνει..» 

(Σ27, μητέρα κρατούμενου) 

 

«Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι να παρακολουθούν μαθήματα ψυχολογίας για να μην 

ειρωνεύονται και υποτιμούν τόσο τους συγγενείς» (Σ5, μητέρα κρατούμενου ; Σ11, 

μητέρα κρατούμενου) 

Επιπλέον η διαφορετική αντιμετώπιση στους χρήστες ουσιών: 

 

«Να αντιμετωπίζουν διαφορετικά τους χρήστες ουσιών.. δεν είναι όλοι οι κρατούμενοι 

το ίδιο.. δεν είναι η φυλακή κατάλληλο μέρος για ουσιό-εξαρτημένους.. Να γίνουν 

περισσότερα προγράμματα απεξάρτησης» (Σ18, αδελφή κρατούμενου ; Σ23, πατέρας 

κρατούμενου) 

 

«Η κάθε φυλακή να αποκτήσει πρόγραμμα σαν τον Προμηθέα» (Σ29, μητέρα 

κρατούμενου ; Σ34, σύζυγος κρατούμενου) 

 

Η Σ24, κόρη κρατουμένου, σχετικά με τις ποινές για οικονομικά εγκλήματα αναφέρει: 
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«Θα μπορούσε να εκτίσει την ποινή του διαφορετικά. Με το να δουλεύει για το κράτος.. 

να δουλεύει ακόμα και σε χωράφια.. Δεν σκότωσε κανέναν.. για χρέη είναι στη φυλακή.. 

θα μπορούσε να είναι κοντά μας και να ξεχρεώνει παράλληλα» 

 

«Θα πρέπει οι αρμόδιοι να σκεφτούν τις εναλλακτικές ποινές για κάποια αδικήματα» 

(Σ1, Σύντροφος αποφυλακισθέντα) 

Όσον αφορά τις προτάσεις που αφορούν την οικογένεια, οι συμμετέχοντες αναφέρουν: 

 

«Για την οικογένεια θέλει πάντως να γίνει πολύ δουλειά.. Για συντρόφους δεν το 

συζητάμε, υπάρχει απαγόρευση, δεν υπάρχει αφή. Είχα πάει επίσκεψη σε μια φυλακή στη 

Ρουμανία και είδα πως έχουν φτιάξει δωμάτια, καθαρά, στα οποία μπορούν να πάνε να 

κάνουν έρωτα με τις συντρόφους τους. Εδώ με τίποτα δεν επιτρέπουν κάτι ανάλογο» (Σ1, 

Σύντροφος αποφυλακισθέντα) 

 

«Θα ήθελα να υπήρχε ένας χώρος.. ένα κέντρο για να μπορούμε να περνάμε χρόνο μαζί.. 

να μην μοιάζει με φυλακή.. να έρθουμε πιο κοντά.. να μην χαθούμε σαν οικογένεια.. να 

ξεχνιόμαστε για λίγο ότι μας συνέβη αυτό» (Σ4, Γιός κρατουμένου) 

 

«Να λάβουν υπόψη την οικογένεια.. εμάς.. τι φταίξαμε.. και να είχαμε μια βοήθεια.. 

οικονομική, ψυχολογική.. μια στήριξη να μην νιώθαμε το στίγμα» (Σ11, μητέρα 

κρατούμενου) 

 

«Υποστήριξη; Χρήματα σε εμάς; Να μας μειώσουν κάποια έξοδα. Καλό θα ήταν αλλά όχι 

το βασικό. Αν υπάρχει ένα κουμπί να πατήσει το κράτος για να σβήσει μνήμες από τον 

κόσμο, ίσως! (γελάει) Αλήθεια ξέρεις τι θα ήθελα; Αν δεν μπορούσαμε να το αποφύγουμε 

όλο αυτό, να γινόταν κάτι κρυφά. Εννοώ να του έλεγαν του πατέρα μου. Ξέρεις τι έκανες, 

πρέπει να δώσεις πίσω αυτά και αυτά. Αν δεν μπορείς να τα δώσεις, θα σου βρούμε 

δουλειά, θα δουλεύεις σαν το σκυλί για εμάς. Θα σου δίνουμε ένα ευρώ να ζήσεις. Θα 

ήταν καλύτερα έτσι. Παρά να πρέπει να περάσουμε όλο αυτό. Παρά να πρέπει να 

εξηγούμε σε φίλους κλπ. και μετά να μην μας μιλάνε. Δεν ξέρω αν μπορείς να καταλάβεις, 

είναι σαν να προστατεύονται από το να τους κλέψεις. Περίεργο πράγμα.» (Σ3, Κόρη 

κρατουμένου) 
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«Να είχα κάποιον να μιλήσω, κάποιον που με καταλαβαίνει, να κάνει κάτι το κράτος 

γι´αυτό» (Σ2, Μητέρα αποφυλακισθέντα) 

 

Κλείνοντας την υπό-θεματική των προτάσεων, να αναφερθεί πως οι 

περισσότερες σύζυγοι των κρατουμένων, επισημαίνουν την ανάγκη κατάλληλου 

χώρου για επισκεπτήρια με παιδιά σε όλες τις φυλακές. 

 

«Κατάλληλος χώρος για επισκεπτήρια με παιδιά» (Σ34, σύζυγος κρατούμενου) 

 

4.12.2 Υπό-θεματική 2: Προσδοκίες 

 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων αναφέρει πως δεν έχει προσδοκίες: 

 

«Προσδοκίες δεν έχω» (Σ1, Σύντροφος αποφυλακισθέντα ; Σ2, Μητέρα 

αποφυλακισθέντα ; Σ9, μητέρα κρατούμενου) 

 

Εκτός από τις μητέρες των κρατουμένων οι οποίοι παρακολουθούν το θεραπευτικό 

πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ Προμηθέας: 

 

«Η μεγαλύτερη μου προσδοκία.. να τελειώσει το πρόγραμμα και να γυρίσει πάλι κοντά 

μας» (Σ29, μητέρα κρατούμενου) 

 

«Προσδοκία μου.. να τελειώσει το πρόγραμμα.. » (Σ31, μητέρα κρατούμενου) 

 

 

4.12.3 Υπό-θεματική 3: Φόβοι 

 

Οι φόβοι των ερωτώμενων που ο οικείος τους έχει αποφυλακιστεί είναι κοινός. 

Φοβούνται την υποτροπή του αγαπημένου τους. 

 

«Φόβους έχω ότι κάθε φορά που φεύγει ο σύντροφος μου από το σπίτι, δεν θα γυρίσει. 

Δεν θα το αντέξω δεύτερη φορά. Εντάξει, έχουν περάσει και τα χρόνια, η υγεία μου δεν 

είναι όπως ήταν.. Κάθε φορά που φεύγει.. λέω τι θα κάνω Παναγία μου, δεν έχω λεφτά 
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για δικηγόρο, τι θα κάνω με εκείνο, τι θα κάνω με το άλλο..» (Σ1, Σύντροφος 

αποφυλακισθέντα) 

 

«Φόβους πολλούς. Φοβάμαι ότι θα τον πιάσουν σύντομα.  Θα γίνει χειρότερη η 

κατάσταση. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Αλλά δεν θα πάω να τον ξανά δω στη φυλακή. 

Δεν το αντέχω» (Σ2, Μητέρα αποφυλακισθέντα) 

 

Ενώ των μελών που ο οικείος τους είναι κρατούμενος, οι φόβοι επεκτείνονται σε 

διάφορους τομείς όπως το στίγμα που ακολουθεί την οικογένεια ή την ασφάλεια του 

κρατουμένου. 

 

«Να ξεκινήσω από τους φόβους; Μου είναι πιο εύκολο. Φοβάμαι ότι μια ζωή θα μας 

κυνηγάει αυτό το πράγμα. Ο τίτλος, ξέρεις. Αυτός έκανε φυλακή, αυτά είναι τα παιδιά 

του. Ο κόσμος δεν πιστεύει εύκολα ότι ήταν οικονομικοί οι λόγοι και μπορεί να θεωρεί 

ότι έγινε κάτι άλλο, κακό. Φοβάμαι ότι θα δυσκολευτώ να βρω και τη δουλειά που θέλω 

(ηθοποιός) εξαιτίας αυτού. Αλλά θα φύγω έξω, ευτυχώς ούτε η μαμά ούτε κανείς, δεν με 

έχουν τόση ανάγκη και έτσι δεν θα νιώθω και τύψεις, ότι τους αφήνω. Επίσης φοβάμαι 

ότι διαλυθήκαμε τελείως. Ακόμα και όταν αποφυλακιστεί, δεν πρόκειται να ξαναγίνουμε 

ποτέ το ίδιο. Η μαμά θέλει να πάρει διαζύγιο όπως λέει. Δεν του έχει πει κάτι ακόμα αλλά 

δεν θέλω να ξέρω τι θα γίνει όταν το μάθει.  Είναι και μεγάλος, κανείς δεν θα τον πάρει 

για δουλειά» (Σ3, Κόρη κρατουμένου) 

 

«Φοβάμαι ότι δεν θα ξαναδώ το παιδί μου. .Φοβάμαι ότι έχει μπλέξει άσχημα και το 

έχασα για πάντα» (Σ5, Μητέρα κρατουμένου ; Σ9, μητέρα κρατούμενου) 

 

 

 

Συζήτηση ευρημάτων για την τέταρτη θεματική «Προτάσεις-

Προσδοκίες-Φόβοι» 

 

Όσον αφορά τις προτάσεις,  οι συμμετέχοντες δίνουν έμφαση τόσο στους 

κρατούμενους, όσο και στην ίδια την οικογένεια. Σχετικά με τους πρώτους, βασική 

τους πρόταση είναι η εκπαίδευση, τόσο των ιδίων, όσο και όσων εμπλέκονται με το 
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Δικαστικό-Σωφρονιστικό σύστημα. Επιπλέον, επισημαίνουν την ανάγκη για 

διαφορετική αντιμετώπιση για τους χρήστες ουσιών, δίνοντας θετική έμφαση στο 

Κεθεά Προμηθέας. Τέλος, κάνουν λόγο για εναλλακτικές ποινές κράτησης. Όσον 

αφορά τις προτάσεις για την οικογένεια, αναφέρουν την ανάγκη για βοήθεια σε όλα τα 

επίπεδα, ιδιαιτέρως τη δημιουργία κατάλληλου χώρου για επισκεπτήρια με παιδιά σε 

όλες τις φυλακές για την ενδυνάμωση των δεσμών της οικογένειας, μέσω της συχνής 

επαφής. Σχετικά με τις προσδοκίες, η πλειοψηφία αναφέρει πως δεν έχει. Σε αντίθεση 

με τις μητέρες των κρατουμένων οι οποίοι παρακολουθούν το θεραπευτικό πρόγραμμα 

ΚΕΘΕΑ Προμηθέας. Τέλος, οι φόβοι αφορούν την υποτροπή του οικείου τους, στις 

περιπτώσεις των αποφυλακισθέντων, ενώ στις περιπτώσεις των κρατουμένων, οι φόβοι 

επεκτείνονται σε τομείς όπως η ασφάλεια του οικείου τους μέσα στη φυλακή, καθώς 

επίσης και στο στίγμα που ακολουθεί όλη την οικογένεια. 
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Σύνοψη κεφαλαίου: 

 

Το παρόν κεφάλαιο παρουσίασε την διαδικασία ανάλυσης καθώς και τα ευρήματα 

αυτής, τα οποία δίνουν απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα που καθοδήγησαν την 

παρούσα έρευνα. Τα ευρήματα εξετάζονται μέσω της ανάπτυξης των Θεματικών που 

αναλύθηκαν παραπάνω, τόσο για τους κρατούμενους-αποφυλακισθέντες, όσο και για 

τα μέλη των οικογενειών, των οποίων η κάθε περιγραφή υποστηρίχθηκε μέσω των 

αποσπασμάτων από τα λεχθέντα των συμμετεχόντων.  

Είναι ξεκάθαρο ότι, η εμπειρία της φυλάκισης επιφέρει αρνητικές συνέπειες τόσο 

στο άτομο όσο και στην οικογένεια του σε όλα τα επίπεδα. Ακολούθως, υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις στις σχέσεις μεταξύ των μελών μιας οικογένειας, όταν ένα άτομο 

φυλακίζεται (Σχέση Καλή -» Καλή, Σχέση Καλή -» Κλονίστηκε και χάλασε, Σχέση 

Κακή -» Βελτιώθηκε, Σχέση Κακή -» Κακή). Επιπλέον, η αντιμετώπιση των μελών της 

οικογένειας ενός κρατουμένου, από την κοινωνία, είναι αρνητική (στιγματισμός). 

 Εξίσου σημαντικό να αναφερθεί, μια από τις σημαντικότερες πτυχές που 

εξετάστηκαν στη παρούσα έρευνα, ότι η υποτροπή ενός ατόμου (κρατούμενου-

αποφυλακισθέντα) συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις οικογενειακές σχέσεις που 

διατηρεί και τέλος, η επαναφορά στην οικογενειακή ζωή, μετά τον εγκλεισμό σε 

σωφρονιστικό κατάστημα, γίνεται ομαλότερη όταν έχουν προηγηθεί επισκεπτήρια, 

άδειες και θεραπευτικές διαδικασίες. 

 

Στο επόμενο κεφάλαιο ακολουθεί συζήτηση γύρω από τα ευρήματα, σε σχέση με 

θεωρίες και προηγούμενες έρευνες της συναφούς βιβλιογραφίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



274 

 

Κεφάλαιο 5: Συζήτηση αποτελεσμάτων 

 

5.0 Εισαγωγικά 

 

 Η παρούσα έρευνα, μελέτησε το πολύπλευρο «κόστος» της ποινής εγκλεισμού 

σε σωφρονιστικό κατάστημα, στις οικογένειες των κρατουμένων και στα ίδια τα άτομα 

(έγκλειστος πληθυσμός και αποφυλακισθέντες). Υιοθετήθηκε μια ποιοτική προσέγγιση 

και μελέτη του θέματος εις βάθος, εξαιτίας της έλλειψης ερευνητικών στοιχείων σε 

αυτόν τον τομέα, ειδικά για τα Ελληνικά δεδομένα. 

Ο κύριος σκοπός της έρευνας αφορούσε την διερεύνηση των προβλημάτων-

συνεπειών που επιφέρει ο εγκλεισμός στα άτομα εντός και εκτός φυλακής, σε επίπεδο 

Προσωπικό, Κοινωνικό, Ψυχολογικό, Οικονομικό και Οικογενειακό, καταγράφοντας 

τις εμπειρίες των κρατουμένων, των αποφυλακισθέντων και των μελών των 

οικογενειών. Η ποιοτική αυτή έρευνα διεξήχθη μέσα από τη λήψη συνεντεύξεων στα 

Σωφρονιστικά Καταστήματα:  Διαβατών-Θεσσαλονίκης, Χαλκίδας, Ναυπλίου, και 

Ιωαννίνων. Επιπλέον στην Πύλη Ελευθερίας και στο ΚΕΘΕΑ Προμηθέας. Η λήψη των 

συνεντεύξεων διεξήχθη από την ίδια την ερευνήτρια, όπως και η ανάλυση αυτών. 

Τέλος, όπως παρατίθενται στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας, για την ανάλυση των 

δεδομένων, αξιοποιήθηκε η Θεματική Ανάλυση. 

 Τα ευρήματα της έρευνας στο σύνολο τους, επιβεβαιώνουν την ερευνητική και 

θεωρητική προσέγγιση, η οποία υποστηρίζει πως η φυλάκιση αποτελεί ένα επώδυνο 

μέτρο που επηρεάζει σοβαρά και προκαλεί παρενέργειες, όχι μόνο στο ίδιο το άτομο 

που στερείται το πιο σημαντικό αγαθό, την ελευθερία του, αλλά και στα μέλη της 

οικογένειας του, καθώς ο κρατούμενος είναι μέρος/μέλος ενός ευρύτερου κοινωνικού 

δικτύου, του δικτύου της οικογένειας (Bocknek, Sanderson, & Britner, 2008 ; 

Kampfner, 1995 ; Nesmith & Ruhland, 2008). Κατά συνέπεια, επιβεβαιώνονται και οι 

λεγόμενες «δευτερεύουσες ή παράπλευρες επιπτώσεις του εγκλεισμού» (Fishman, 

1990), ενώ παράλληλα τα αποτελέσματα, εμπλουτίζουν και συμπληρώνουν την 

προσέγγιση ότι οι οικογένειες των εγκλείστων, εκτίουν μια «παράλληλη ποινή» 

(Granja, 2016:3).  

Επίσης, παραθέτουν βασικούς άξονες που αφορούν την επανένταξη των 

ατόμων με εμπειρία εγκλεισμού, και τέλος, πληροφορούν για παράγοντες που τόσο 

ενισχύουν, όσο και αποτρέπουν την υποτροπή.  
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Στο παρόν κεφάλαιο εξελίσσεται μια εκτενής συζήτηση, υπό τα κριτήρια 

ποιοτικών ερευνών. Συγκεκριμένα, η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τα ευρήματα 

της έρευνας που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, τα οποία σχολιάζονται 

και συγκρίνονται με θεωρίες και εμπειρικές έρευνες της συναφούς βιβλιογραφίας.  

 

Το κεφάλαιο συγκροτείται από επτά (7) ενότητες, η καθεμιά από τις οποίες 

αντιπροσωπεύει τα επτά (7) ερευνητικά ερωτήματα που καθοδήγησαν την παρούσα 

διερεύνηση. Ειδικότερα, η πρώτη ενότητα σχολιάζει τα ευρήματα που αφορούν τις 

συνέπειες που επιφέρει ο εγκλεισμός τόσο στα ίδια τα άτομα (κρατούμενοι-

αποφυλακισθέντες), όσο και στα μέλη των οικογενειών, ενώ η δεύτερη ενότητα 

εστιάζει στα ευρήματα που αναφέρονται στις συνέπειες στα παιδιά ενός φυλακισμένου 

ατόμου. Ακολούθως, η τρίτη ενότητα δίνει έμφαση στην επανένταξη ενός ατόμου μετά 

την αποφυλάκιση του, σε επίπεδο οικογένειας. Η τέταρτη ενότητα συζητά την 

αντίληψη της κοινωνίας απέναντι στα μέλη της οικογένειας ενός κρατούμενου ατόμου 

και πως η αντίληψη αυτή επηρεάζει τις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας. Στη 

συνέχεια, η πέμπτη ενότητα είναι αφιερωμένη στον άκρως σημαντικό ρόλο που 

διαδραματίζει η οικογένεια, στην πιθανή υποτροπή του ατόμου. Η έκτη ενότητα, 

συζητά τους παράγοντες με τους οποίους το έγκλειστο άτομο θα βοηθηθεί ώστε να 

διατηρήσει καλές σχέσεις με την οικογένεια του και τέλος, η έβδομη ενότητα, αφορά 

τις παρεμβάσεις η κρατικές αλλαγές, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτρέψουν τις 

επιπτώσεις της φυλάκισης στην οικογένεια.  

 

Εν κατακλείδι, τα θέματα της παρούσας έρευνας παραπέμπουν σε διακριτές 

ενότητες νοημάτων -άκρως σημαντικές- και η σειρά ακολουθίας τους, μας 

προσανατολίζει σε ορισμένες χρήσιμες συντεταγμένες και διαπιστώσεις σχετικές με το 

υπό διερεύνηση θέμα. Επιπλέον, στο παρόν κεφάλαιο, θα αναφερθεί η συνεισφορά της 

παρούσας έρευνας στην επιστημονική γνώση και έρευνα, ενώ ακολούθως θα 

παρατεθούν οι περιορισμοί που ανέκυψαν. Τέλος, θα συζητηθούν τομείς για την 

ανάπτυξη πολιτικής και πιθανές βέλτιστες πρακτικές που αφορούν την οικογένεια, τους 

κρατούμενους και τους αποφυλακισθέντες.  
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5.1 Συζήτηση των ευρημάτων της έρευνας 

 

Συγκρίνοντας τα ευρήματα σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν, 

καταλήγουμε στις εξής διαπιστώσεις: 

 

 

5.1.1 (Α) Συνέπειες της φυλάκισης στα ίδια τα άτομα (κρατούμενοι, 

αποφυλακισθέντες) και στα μέλη των οικογενειών 

 

Στην παρούσα έρευνα, εντοπίστηκαν οι αρνητικές συνέπειες που επιφέρει ο 

εγκλεισμός τόσο στα ίδια τα άτομα, όσο και στα μέλη των οικογενειών, όπως 

αναφέρεται στην διεθνή βιβλιογραφία (Minson, 2017). Οι συμμετέχοντες της έρευνας 

ωστόσο συνείσφεραν σημαντικά, μέσα από τις εμπειρίες τους, ώστε σημαντικές 

πτυχές, τόσο να αναδειχθούν, όσο και να διερευνηθούν εις βάθος.  Ειδικότερα, τα 

ευρήματα της έρευνας υποστηρίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις της φυλάκισης, σε όλα 

τα επίπεδα, συγκεκριμένα σε επίπεδο συναισθηματικό, ψυχολογικό, οικονομικό, 

κοινωνικό και οικογενειακό. Ωστόσο, δεν θα μπορούσε να παραληφθεί και η 

αναφορά αρνητικών επιπτώσεων και στην σωματική υγεία των ατόμων. 

 

 

Συναισθηματικό επίπεδο 

 

Ξεκινώντας την συζήτηση για τους κρατούμενους-αποφυλακισθέντες, οι 

συνέπειες σε αυτό το επίπεδο είναι άμεσα συνδεδεμένες με την εμπειρία του 

εγκλεισμού στο σύνολο της, η οποία σύμφωνα με την πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

είναι ή ήταν (στις περιπτώσεις των αποφυλακισθέντων) πολύ δύσκολη και 

συμπεριλαμβάνει μόνο αρνητικά συναισθήματα. 

 

Στην πλειοψηφία των υπόδικων και κατάδικων, υπότροπων η μη, 

παρατηρήθηκε ένα σταθερό πρότυπο επανάληψης (pattern) της λέξης ᾽σοκ᾽, στην 

περιγραφή του συναισθήματος. Ωστόσο, σε κάποιους υπόδικους και μη υπότροπους, 

παρατηρήθηκε η μη συνειδητοποίηση της κατάστασης που βιώνουν, καθώς επίσης η 

άρνηση και ο θυμός. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παραπάνω αναφερθέντα στάδια που 



277 

 

συναντάμε σε περιπτώσεις απώλειας και πένθους, μπορούν να παρατηρηθούν και σε 

περιπτώσεις εγκλεισμού (Kübler-Ross, 1969). Επίσης, συνδυαστικά με τα παραπάνω, 

μπορεί να αιτιολογηθεί και με την μη προ-υπάρχουσα εμπειρία κράτησης. Ωστόσο, δεν 

μπορεί να μην αναφερθεί τόσο η απόσυρση, όσο και το λεγόμενο «σύνδρομο του 

παγώματος», το οποίο παρατηρήθηκε ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες των 

κρατουμένων. 

Επιπλέον κυρίαρχο συναίσθημα στους συμμετέχοντες, ήταν ο φόβος, ο οποίος 

είναι άμεσα συνδεδεμένος με την βία που κυριαρχεί στα καταστήματα κράτησης και 

ειδικά στης μεγάλης χωρητικότητας αλλά και με τον χρόνο παραμονής μέσα σε αυτά. 

Αναφορικά με το συναίσθημα του φόβου, και ακολουθώντας μια πιο αναλυτική 

προσέγγιση, αξίζει να αναφερθεί πως, κατά την διαδικασία της κωδικοποίησης των 

δεδομένων, οδηγηθήκαμε σε δύο βασικούς άξονες οι οποίοι περιγράφουν τόσο τον 

τρόπο αναγνώρισης, όσο και τη μη βίωση του συναισθήματος του φόβου από 

ορισμένους συμμετέχοντες. Πρώτος άξονας, οι ψυχοδραστικές ουσίες οι οποίες 

διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο τόσο στην αναγνώριση, όσο και στη διεργασία των 

συναισθημάτων των συμμετεχόντων. Δεύτερος άξονας, η φήμη, η ᾽ταυτότητα᾽ και οι 

γνωριμίες που διατηρεί ή θέλει να αποκτήσει ένας κρατούμενος, βάσει των οποίων 

περιγράφηκε τόσο η μη έκφραση, όσο και η μη βίωση του συναισθήματος του φόβου. 

Αξίζει όμως να σημειωθεί και η αναφορά των συμμετεχόντων κρατουμένων 

στο Θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ Προμηθέας που εδρεύει εντός του 

σωφρονιστικού καταστήματος Διαβατών-Θεσσαλονίκης, το οποίο και χαρακτηρίζουν 

ως «παράδεισο», καθώς εκεί δεν επικρατεί το συναίσθημα του φόβου συγκριτικά με 

άλλα καταστήματα κράτησης. 

 

Συνεχίζοντας τη συζήτηση για τα μέλη των οικογενειών, η ανάλυση των 

δεδομένων κατέδειξε πως ο εγκλεισμός σε σωφρονιστικό κατάστημα, επηρέασε άμεσα 

και αρνητικά όχι μόνο τους ίδιους τους κρατούμενους, αλλά και όλα τα μέλη της 

οικογένειας τους. Η μέχρι τώρα ζωή όλων των μελών άλλαξε ριζικά καθώς και τα 

συναισθήματα τους.  

Στους περισσότερους συμμετέχοντες στην έρευνα, ομοίως με τα άτομα που 

είχαν άμεση εμπειρία εγκλεισμού, παρατηρήθηκε ένα σταθερό πρότυπο επανάληψης 

(pattern) της λέξης ᾽σοκ᾽  όταν αναφερόντουσαν στο συναίσθημα που συνόδευε την 

εμπειρία, όχι μόνο της φυλάκισης των οικείων τους, αλλά και ολόκληρης της ποινικής 

διαδικασίας, ξεκινώντας από τη σύλληψη. Το προαναφερθέν έρχεται σε απόλυτη 
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ταύτιση και με τα στοιχεία της βιβλιογραφίας καθώς υποστηρίζεται πως η οικογένεια 

μοιράζεται μαζί με τους εγκλείστους όλα τα κρίσιμα στάδια του συστήματος Ποινικής 

Δικαιοσύνης (Dickie, 2013) ξεκινώντας με την τραυματική εμπειρία που προκύπτει 

από την σύλληψη του οικείου τους (Light & Campell, 2007). Σημαντική ήταν επίσης 

και η ύπαρξη του ψυχικού πόνου, του θυμού και σε κάποιες περιπτώσεις του 

αυτοκτονικού ιδεασμού. 

 

 

Ψυχολογικό επίπεδο 

 

Όπως είναι κατανοητό, ο έγκλειστος καλείται να αντιμετωπίσει και πρακτικής 

φύσεως διλήμματα που προκύπτουν από τη φυλάκιση του και έχουν ως αποτέλεσμα 

αρνητικές συνέπειες στην ψυχολογία του ιδίου. Τα αποτελέσματα της έρευνας, σχετικά 

με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν/αντιμετώπισαν οι συμμετέχοντες, έδειξαν πως 

πρωταρχικό ρόλο είχαν τα βίαια επεισόδια μεταξύ των κρατουμένων.  Τα βίαια 

επεισόδια είναι ένα συχνό́ φαινόμενο στα σωφρονιστικά́ καταστήματα. Αφορούν ένα 

ευρύ́ φάσμα φαινομένων, από́ «ελαφρές» μορφές παρενόχλησης μέχρι απροκάλυπτο 

εκφοβισμό́ και σοβαρές σωματικές επιθέσεις. Οι συμμετέχοντες της έρευνας είχαν τον 

ρόλο των μαρτύρων, των θυμάτων αλλά και των θυτών. 

Ακολουθούν οι συνθήκες κράτησης και συγκεκριμένα ο υπερπληθυσμός και ο 

συγχρωτισμός, ο οποίος αφορά τις διαφορετικές εθνικότητες και τα διαφορετικά 

αδικήματα. 

Ο υπερπληθυσμός, εδώ και αρκετά χρόνια, προκαλεί ανησυχία διότι θέτει σε 

κίνδυνο τόσο την ομαλή λειτουργία των καταστημάτων κράτησης, όσο και τις 

συνθήκες διαβίωσης των ατόμων, οι οποίες χρήζουν παρεμβατικής βελτίωσης. 

Επιπλέον, σημαίνει ακαταλληλότητα της υποδομής να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των 

πολυάριθμων κρατουμένων, ανικανότητα του προσωπικού της φυλακής να εποπτεύσει 

το χώρο, τεράστιο οικονομικό κόστος και προσπάθειες για αναζήτηση λύσεων 

εποπτείας ενδεχομένως και εκτός των τειχών της φυλακής (Χαΐδου, 2002: 83). Τα βίαια 

επεισόδια μεταξύ των κρατουμένων και οι συνθήκες κράτησης, ειδικότερα ο 

υπερπληθυσμός, αποτέλεσαν προβληματισμό και υπογραμμίστηκαν στην πρόσφατη 

επίσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της 

Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας  CPT (2020). 



279 

 

Στις Ελληνικές φυλακές δεν υπάρχει διαχωρισμός των κρατουμένων βάσει της 

εθνικότητας τους και ο συγχρωτισμός διαφορετικών κουλτούρων είναι αναπόφευκτος. 

Έρευνες σχετικά με τη μικροκοινωνία των κρατουμένων έχουν εστιάσει στις 

ομαδοποιήσεις που σχηματίζονται, οι οποίες διεκδικούν να συγκεντρώσουν κάθε 

μορφής εξουσίας που μπορούν να ασκήσουν εντός της μικροκοινωνίας των 

κρατουμένων, αλλά της φυλακής στο σύνολό της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ως 

«εθνικές ομάδες» αναφέρονται εκείνες οι ομάδες που συγκροτούνται βάσει της 

εθνικότητας των κρατουμένων. Επειδή η κοινωνία των κρατουμένων είναι πολυ-

πολιτισμική, οι ομοεθνείς συνασπίζονται προκειμένου να αποκτήσουν τον έλεγχο της 

πτέρυγας ή της φυλακής. Επιπλέον, όπως σημειώνεται στην έρευνα, όταν δεν υπάρχει 

ο κατάλληλος αριθμός ομοεθνών, ώστε να συγκροτηθεί ομάδα, τότε κινδυνεύει η 

σωματική ακεραιότητα ορισμένων κρατουμένων, με αποτέλεσμα να μην αισθάνονται 

ασφαλείς.  

Ομοίως με τις εθνικότητες, δεν υπάρχει διαχωρισμός των κρατουμένων βάσει 

των αδικημάτων για τα οποία εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας. Σε κάθε κελί 

διαμένουν μαζί οι υπόδικοι, κατάδικοι με ποινές κάτω των 5 ετών, με ποινές 

πρόσκαιρης κάθειρξης (5-15 έτη) καθώς και ισόβια - δις ισόβια. Σχετικά με τα 

αδικήματα, ένας κρατούμενος που εκτίει ποινή λόγω οικονομικών παραβάσεων, 

μπορεί να κρατείται μαζί με κάποιον που εκτίει ποινή για ανθρωποκτονία. Σύμφωνα 

με τα ευρήματα της έρευνας, τα προβλήματα που δημιουργούνται από τον μη 

διαχωρισμό αδικημάτων, αγγίζουν μέχρι τον κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα 

των κρατουμένων. Σε κάθε προαναφερθείσα περίπτωση, δημιουργούνται πολλές 

δυσκολίες και συγκρούσεις οι οποίες επιφέρουν αρνητικές συνέπειες στην ψυχολογία 

των ατόμων.  

 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα προαναφερθέντα προβλήματα, η έρευνα κατέδειξε και 

τους τρόπους προστασίας αλλά και τις προσπάθειες προσαρμογής από πλευράς των 

κρατουμένων. Αναφορικά με τους τρόπους προστασίας, τα ευρήματα κατέδειξαν την 

«ετοιμότητα» από πλευράς των συμμετεχόντων και την αντιμετώπιση των κινδύνων, 

ακόμα και μέσω της δημιουργίας αυτοσχέδιων όπλων. Σχετικά με τις προσπάθειες 

προσαρμογής, τα ευρήματα κατέδειξαν μεταξύ άλλων, και την ᾽υπακοή᾽ στους 

λεγόμενους άγραφους νόμους της φυλακής (Akers, Hayner, Gruninger, 1977 ; Ohlin, 

1956), ενώ στην πλειοψηφία των συμμετεχόντων παρατηρήθηκε ένα σταθερό πρότυπο 

επανάληψης (pattern) της λέξης ᾽υπομονή᾽. Στο ίδιο πλαίσιο συμπεριλαμβάνονται και 



280 

 

τα ευρήματα που αφορούν τις κοινωνικές σχέσεις ανάγκης αλλά και συμπεριφορές 

(επιθετικές) που αναπτύσσουν οι κρατούμενοι για να εξασφαλίσουν την προστασία 

τους (Δρόσου, 2016). Αξίζει βέβαια να αναφερθεί και η συμβολή του θεραπευτικού 

προγράμματος εντός του Καταστήματος Κράτησης, και σε θέματα ασφάλειας και 

προστασίας των κρατουμένων, καθώς παρουσιάστηκε μια θετική εικόνα από τους 

συμμετέχοντες. Επιπλέον, δεν παρατηρείται υπερπληθυσμός και οι συνθήκες κράτησης 

σύμφωνα με τα λεγόμενα των συμμετεχόντων, είναι καλές. 

Ωστόσο, αναλογιζόμενοι όλους τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η 

διαβίωση αλλά και συμβίωση εντός ενός σωφρονιστικού καταστήματος, η ανάλυση 

επεσήμανε πως η οποιαδήποτε μορφή δημιουργικής απασχόλησης, είτε εργασία, είτε 

εκπαίδευση, λειτουργεί ευεργετικά ως προς την επίτευξη της μείωσης των εκδηλώσεων 

επεισοδίων βίας, των πειθαρχικών παραπτωμάτων, καθώς και των διενέξεων. Κατά 

συνέπεια και για τη μείωση του ψυχολογικού κόστους του εγκλεισμού. 

Στον αντίποδα, εξίσου σημαντική αναφορά προς συζήτηση είναι και η ανάδειξη 

περιπτώσεων συμμετεχόντων, οι οποίοι όχι μόνο δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες αλλά 

δεν επηρεάστηκαν ψυχολογικά από τον εγκλεισμό τους. Η έρευνα κατέδειξε πως 

σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν οι γνωριμίες, ενώ κάποιοι υποστήριξαν πως 

ευεργετήθηκαν από τον εγκλεισμό τους καθώς είτε συνέχισαν την παράνομη 

δραστηριότητα, είτε την εξέλιξαν. 

 

Από πλευράς οικογένειας, οι ψυχολογικές συνέπειες, είναι άμεσα συνδεδεμένες 

με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν/αντιμετώπισαν κατά την φυλάκιση του οικείου 

τους. Μια από τις σημαντικότερες δυσκολίες που προέκυψαν ήταν η άγνοια. 

Συγκεκριμένα, τα μέλη βίωσαν την άγνοια που αφορά τις άγνωστες διαδικασίες που 

πρέπει να ακολουθήσουν για πρακτικής φύσεως ζητήματα, για παράδειγμα, το τι 

επιτρέπεται να πηγαίνουν στα επισκεπτήρια, αλλά και την άγνοια που οφείλεται στην 

απόκρυψη της αλήθειας. Το τελευταίο, κυρίως αφορά τους συμμετέχοντες οι οποίοι 

περιέγραψαν εμπειρίες από την παιδική τους ηλικία, όταν οι οικείοι τους 

φυλακίστηκαν. 

Όσον αφορά την άγνοια από τις διαδικασίες που καλούνται να ακολουθήσουν, 

τα μέλη των οικογενειών υπογραμμίζουν και την έλλειψη υποστήριξης από τις 

Κοινωνικές Υπηρεσίες. Επιπλέον, η πλειοψηφία των μελών των οικογενειών αναφέρει 

πως δεν είχε καμία ενημέρωση για το οτιδήποτε που αφορούσε τόσο τους ίδιους ως 
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οικογένεια, όσο και τους κρατούμενους οικείους τους, ενώ στις περιπτώσεις που 

υπήρχε, προερχόταν αποκλειστικά από τον δικηγόρο της οικογένειας.  

Σχετικά με τα παραπάνω, να σημειωθεί και η ταύτιση όσων αναφέρθηκαν και 

από τα ίδια τα άτομα που είχαν άμεση εμπειρία εγκλεισμού, καθώς η έρευνα κατέδειξε 

πως δεν είχαν καμία ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς ακόμα και στα στοιχειώδη 

που αφορούν τόσο την κράτηση τους, όσο και την αποφυλάκιση τους, ενώ η 

πλειοψηφία ανέφερε πως έλαβε πληροφορίες από συγκρατούμενους. Επιπλέον ταύτιση 

προέκυψε και από ερευνητικά αποτελέσματα τα οποία υποστηρίζουν πως στις πλείστες 

των περιπτώσεων, η οικογένεια υποφέρει εξαιτίας της έλλειψης πληροφοριών 

(Henderson & Hurley, 2008 ; Murray, 2007), ενώ παρατηρείται επιδείνωση του άγχους 

και των ψυχολογικών συνεπειών γενικότερα (Hannem, 2015). Σχετικά με τους ίδιους 

τους κρατούμενους, η έρευνα υποστηρίζει πως όταν βασίζονται σε άλλους 

συγκρατούμενους, οι δεύτεροι τοποθετούνται σε θέση υπεροχής μέσα στη φυλακή 

(Δρόσου, 2016). 

Ακολουθώντας τη ροή των Ψυχολογικών συνεπειών, η ανάλυση κατέδειξε την 

ύπαρξη των λεγόμενων «τραυμάτων του εγκλεισμού», τα οποία προέκυψαν, όχι μόνο 

από την απουσία του οικείου τους, η οποία βιώνεται από τα μέλη της οικογένειας και 

σαν απώλεια θανάτου, αλλά και από την Ποινική διαδικασία στο σύνολο της (σύλληψη 

κλπ.). Στους Arditti (2005) και Condry (2007) παρομοιάζεται εξίσου η απώλεια αυτή 

με την εμπειρία του πένθους. 

Το προαναφερθέν ερευνητικό εύρημα που προκύπτει από την ανάλυση των 

δεδομένων της οικογένειας, υποστηρίζεται και από τους συμμετέχοντες κρατούμενους-

αποφυλακισθέντες, οι οποίοι περιγράφουν το πως πιστεύουν ότι ένιωσαν οι δικοί τους 

άνθρωποι, όταν εκείνοι καταδικάστηκαν σε ποινή στερητικής της ελευθερίας. 

Συγκεκριμένα, δίνουν έμφαση στην ξαφνική απώλεια που βίωσε η οικογένεια τους και 

την χαρακτήρισαν ως μια άκρως τραυματική εμπειρία. Έδωσαν έμφαση στην εμπειρία 

της σύλληψης, στην διαδικασία του δικαστηρίου, στις ψυχολογικές συνέπειες που 

προέρχονται από τον φόβο της οικογένειας για την φυλακή στο σύνολό της, αλλά και 

στον θάνατο μελών της οικογένειας τους ως αποτέλεσμα της ψυχολογικής πίεσης.  

Επιπλέον, τα ευρήματα από την οικογένεια, κατέδειξαν και την ύπαρξη της 

ψυχολογικής πίεσης τόσο ως αποτέλεσμα της ένταξης σε μια άγνωστη, μέχρι πρότινος, 

πραγματικότητα, όσο και προερχόμενη από την συμπεριφορά των ιδίων των 

κρατουμένων. Η δεύτερη εκδοχή έρχεται σε αντίθεση με τα λεγόμενα των ιδίων των 

κρατουμένων, οι οποίοι όπως αναφέρουν, αποκρύπτουν τις δυσκολίες που βιώνουν 
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εντός του Καταστήματος Κράτησης για να μην φορτίσουν επιπλέον τους οικείους τους. 

Η βιβλιογραφία ωστόσο αν και υποστηρίζει πως σε κάποιες περιπτώσεις ο 

κρατούμενος δεν αποκαλύπτει στους οικείους του τα αρνητικά συναισθήματα και τους 

καθησυχάζει πως «όλα βαίνουν καλά» (Bosley et al, 2002), υπογραμμίζει και 

περιπτώσεις ζήλειας και της καχυποψίας από πλευράς των εγκλείστων η οποία 

καταδυναστεύει τις ζωές των μελών της οικογένειας και ειδικά των συζύγων (Comfort, 

2007). 

Στο σημείο αυτό, θα αποτελούσε παράλειψη εάν δεν παραθέσουμε και την άλλη 

όψη του νομίσματος. Πιο αναλυτικά, η ανάλυση των δεδομένων, τόσο από τα ίδια τα 

άτομα, όσο και από την πλευρά της οικογένειας, κατέδειξε πως οι περιπτώσεις μελών 

των οικογενειών που επωφελούνται από τον εγκλεισμό ενός βίαιου ατόμου, δεν 

σπανίζουν και η ύπαρξη της ψυχολογικής πίεσης και του συναισθήματος του φόβου, 

προέρχεται από την ενδεχόμενη αποφυλάκιση του. Η παραδοχή αυτή υποστηρίζεται 

ερευνητικά (Hairston & Oliver, 2006) και έχει τις ρίζες της είτε σε προϋπάρχουσα βία 

από πλευράς των κρατουμένων και στη χρήση ουσιών, είτε σαν μια ύστατη 

προσπάθεια, μέσω του περιορισμού των ατόμων, για αλλαγή ζωής.  

Η παραπάνω διαπίστωση υποστηρίζεται και από την πλευρά της οικογένειας 

και έρχεται σε απόλυτη ταύτιση με στοιχεία της υπάρχουσας βιβλιογραφίας (Whitaker, 

Orzol & Kahn, 2006). 

Ακολουθώντας την εις βάθος ανάλυση, οδηγηθήκαμε και σε συμπεράσματα 

σχετικά με τις ψυχολογικές επιπτώσεις των γονέων των κρατουμένων, οι οποίοι, όπως 

κατέδειξε η έρευνα, επισημαίνουν τις τύψεις που μπορεί να έχουν σχετικά με την 

παραβατική πορεία των παιδιών τους. Το παραπάνω εύρημα, υποστηρίζεται και από 

τους ίδιους τους κρατούμενους. Τέλος, δεν θα μπορούσαν να παραληφθούν και οι 

συνέπειες στο ψυχολογικό επίπεδο, όταν προέρχονται από το άγχος της φροντίδας των 

ανήλικων παιδιών των κρατουμένων. Η μελέτη των Young & Smith (2000) ταυτίζεται 

με το παραπάνω εύρημα της έρευνας. 

Πριν προχωρήσουμε στις επιπτώσεις της φυλάκισης στα επόμενα επίπεδα, είναι 

σημαντικό να αναφερθεί πως οι αρνητικές συνέπειες στο συναίσθημα και στην ψυχική 

υγεία των συμμετεχόντων, κάνουν αισθητή την παρουσία τους, όχι μόνο μέσα στα 

τείχη της φυλακής, όπως συζητήθηκε παραπάνω, καθώς η έρευνα, υποστηριζόμενη από 

τα αποσπάσματα των συμμετεχόντων κρατουμένων-αποφυλακισθέντων, κατέδειξε τις 

συνέπειες αυτές, να τους ακολουθούν και κατά την έξοδο τους από τη φυλακή, είτε 

κατά την πρώτη άδεια, είτε κατά την αποφυλάκισή τους. Ο φόβος, η κρίση πανικού και 
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ο ιδρυματισμός, κατείχαν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους  καθώς η πλειοψηφία 

ανέφερε ανησυχία, ευερεθιστότητα και την επιθυμία τους για απομόνωση. Όλα τα 

παραπάνω αποτελούν βασικά γνωρίσματα του λεγόμενου «πυρετού της πύλης» και 

συναντώνται ευρέως στην βιβλιογραφία (Cormier, Kennedy & Sendbuehler, 1967 ; 

Campbell, 1986). 

Τα ερευνητικά δεδομένα των μελών των οικογενειών, επιβεβαιώνουν τα 

παραπάνω ευρήματα των ιδίων των ατόμων. Ωστόσο, προσθέτουν την αλλαγή στην 

συμπεριφορά των οικείων τους, σε πιο επιθετική, τα προβλήματα στον ύπνο, την 

χαμηλή αυτοεκτίμηση, το άγχος καθώς και την έκπτωση στις γνωστικές ικανότητες 

των αγαπημένων τους, για παράδειγμα, στην χρήση αντικειμένων (μαχαιροπήρουνα). 

Η αναγκαστική διαβίωση και παραμονή σε ένα φορέα ιδρυματικής μορφής, πολλές 

φορές οδηγεί σε παλινδρόμηση, σε μια συμβολική επιστροφή σε πρώιμα στάδια της 

ψυχοδιανοητικής εξέλιξης, επομένως σε έκπτωση μιας σειράς κοινωνικών κι όχι μόνο 

δεξιοτήτων (Τσαλίκογλου, 1996, σελ. 195). 

 

Επίπεδο Υγείας 

 

Σε επίπεδο υγείας, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων κρατουμένων-

αποφυλακισθέντων, υποστήριξαν πως παρουσίασαν προβλήματα όρασης, ακοής, και 

γενικότερη δυσκολία σε όλες τις αισθήσεις. Τα μέλη των οικογενειών από την πλευρά 

τους, υποστηρίζουν τα λεγόμενα των ιδίων των ατόμων, προσθέτοντας στην λίστα των 

συνεπειών και τα κινητικά προβλήματα. Να σημειωθεί πως οι άνθρωποι που 

κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα, αντιμετωπίζουν αυξημένες πιθανότητες να 

έχουν χειρότερη σωματική και ψυχική υγεία με τον υπόλοιπο πληθυσμό, ενώ η 

διάρκεια εγκλεισμού είναι σημαντική, καθώς όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος 

παραμονής στη φυλακή, τόσο περισσότερο μπορεί να αυξηθεί η επιβάρυνση της υγείας 

του ατόμου (Χαΐδου, 2002: 52).   

Παράλληλα, η έρευνα και συγκεκριμένα η ανάλυση των δεδομένων των 

κρατουμένων-αποφυλακισθέντων, κατέδειξε την ύπαρξη διαφοράς στις συνέπειες του 

εγκλεισμού, όσον αφορά το συναισθηματικό, ψυχολογικό επίπεδο, αλλά και στην 

σωματική υγεία των συμμετεχόντων, από μια κλειστή και μια αγροτική φυλακή. Όσον 

αφορά τα Αγροτικά Καταστήματα Κράτησης (ΑΚΚ), όπως αποδεικνύει η διεθνής 

έρευνα, ο θεσμός των αγροτικών φυλακών έχει πολλαπλά οφέλη για τον έγκλειστο 
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πληθυσμό και σε θέματα υγείας των κρατουμένων. Οι Αγροτικές Φυλακές έρχονται να 

απαλύνουν την αυστηρότητα και την σκληρότητα του εγκλεισμού, να βελτιώσουν τις 

συνθήκες κράτησης των κρατουμένων, αλλά και να μετατοπίσουν τους κρατουμένους 

από την αδιάλλακτη στάση και την πιθανή υποτροπή, στο σωφρονισμό και την 

ουσιαστική μετανόηση (Σχίζας, 2013). 

 

 

Οικονομικό επίπεδο 

 

Συνεχίζοντας, η έρευνα κατέδειξε τις αρνητικές επιπτώσεις και στο οικονομικό 

επίπεδο των συμμετεχόντων, ειδικά σε περιπτώσεις που ο κρατούμενος ήταν η κύρια 

πηγή εσόδων στην οικογενειακή εστία, σύμφωνα με τα ευρήματα που προκύπτουν από 

την ανάλυση των δεδομένων της οικογένειας. Προϋπάρχουσα έρευνα, υποστηρίζει το 

εύρημα αυτό (Kotova, 2018). 

Επίσης, σύμφωνα με τα μέλη των οικογενειών, τα έξοδα αφορούν τις αμοιβές για 

νομική υποστήριξη και την παροχή υλικής και συναισθηματικής υποστήριξης 

(επισκεπτήρια) στον κρατούμενο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η οικογένεια 

στερείται ακόμα και τα βασικά με σκοπό να καλύψει υλικά, οικονομικά και 

συναισθηματικά τον οικείο της. Όταν όμως στην οικογένεια υπάρχουν ανήλικα μέλη, 

το δίλλημα για την κάλυψη των αναγκών είναι ξεκάθαρο.  

Τα παραπάνω ευρήματα, δείχνουν να συμφωνούν με το επιστημονικό έργο της 

διεθνούς βιβλιογραφίας (Wildeman & Western, 2010 ; Schwartz-Soicher, Geller  & 

Garfinkel, 2011). Επιπλέον, πρόσφατη ποιοτική έρευνα στον τομέα τονίζει το 

οικονομικό κόστος των επισκέψεων, της παροχής αγαθών στους οικείους 

κρατούμενους, ενώ αξιοσημείωτος, σε αυτήν, ήταν και ο σχολιασμός των οικογενειών, 

όχι μόνο ότι βίωσαν οξέα επίπεδα φτώχειας, αλλά ότι τιμωρούνται και αυτές από τη 

φυλάκιση (Jardine, 2019). Το δίλημμα στις περιπτώσεις των οικογενειών με παιδιά, 

υπήρχε και στα αποτελέσματα της έρευνας των Liu, Pickett & Baker (2014). 

Εντούτοις, αξίζει να αναφερθεί και η δεύτερη όψη του νομίσματος, στην οποία 

οι οικογένειες δεν αντιμετωπίζουν/αντιμετώπισαν οικονομικό πρόβλημα ως συνέπεια 

της φυλάκισης του οικείου τους, καθώς πριν από την φυλάκιση είτε δεν συνείσφερε 

στην οικογενειακή εστία, είτε υπήρχαν προβλήματα εξαρτήσεων που αποδυνάμωναν 

οικονομικά την οικογένεια. 
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Όλες οι παραπάνω πτυχές που αφορούν τις οικονομικές συνέπειες στις 

οικογένειες των κρατουμένων, επιβεβαιώνονται και υποστηρίζονται και από τους 

ίδιους τους κρατούμενους-αποφυλακισθέντες. Επιπλέον όμως, σημειώνουν και τα 

οικονομικά προβλήματα στους ηλικιωμένους γονείς τους οι οποίοι καλούνται να 

φροντίσουν τα εγγόνια τους (παιδιά των κρατουμένων). Η διαπίστωση αυτή, είναι 

σύμφωνη και με άλλες ποιοτικές μελέτες του τομέα (Minson, 2020, 2017 ; Raikes, 

2016). 

Ακολουθώντας τη ροή των ευρημάτων σχετικά με τους κρατούμενους, η 

έρευνα κατέδειξε και ουσιαστικά επιβεβαίωσε τις περιπτώσεις στις οποίες τα άτομα 

δεν έχουν κάποιον οικονομικό πόρο και το υποστηρικτικό περιβάλλον, δηλαδή η 

οικογένεια, καλείται να προσφέρει βοήθεια. Βέβαια, αξιοσημείωτες ήταν και οι 

περιπτώσεις στις οποίες οι κρατούμενοι, ακολούθησαν την οδό της παράνομης 

δραστηριότητας εντός της φυλακής, είτε για να καλύψουν τα έξοδα διαβίωσης, είτε για 

χρήση ουσιών. 

Αναφορικά με την οικονομική στήριξη των κρατουμένων, μπορούμε να 

προσθέσουμε και την εμπειρία των συμμετεχόντων από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και 

πως αυτές συμβάλλουν στην υποστήριξη των κρατουμένων, στην οποία οι γνώμες 

διίστανται, σχετικά με την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών. Τρανταχτές ήταν οι 

περιπτώσεις, σύμφωνα με τα λεγόμενα των συμμετεχόντων, που η μέριμνα σε 

κρατούμενους ήταν ανύπαρκτη, ενώ σημαντικό σημείο στο οποίο συμφωνούν οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες είναι πως η συμπεριφορά των εργαζόμενων στις 

Κοινωνικές Υπηρεσίες, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την συμπεριφορά των 

κρατουμένων. Αντίθετη εικόνα παρουσιάστηκε για άλλη μια φορά στο θεραπευτικό 

πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ Προμηθέας, καθώς σύμφωνα με τα λεγόμενα των συμμετεχόντων, 

κρατουμένων αλλά και μελών της οικογένειας, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του 

προγράμματος είναι πολύ υποστηρικτικές. Τέλος, οι αρνητικές οικονομικές συνέπειες 

ακολουθούν και τους αποφυλακισθέντες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας. 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου, θα συζητηθεί πως αυτή η διαπίστωση οδηγεί στην 

υποτροπή των ατόμων και στην επιστροφή τους στην φυλακή. 
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Κοινωνικό επίπεδο 

 

Όσον αφορά τις συνέπειες στο κοινωνικό επίπεδο και τους σημαντικούς 

άλλους, μέσω της ανάλυσης των δεδομένων που αφορούσαν τους κρατούμενους-

αποφυλακισθέντες, αποδείχθηκε η απομάκρυνση μεταξύ των δύο πλευρών. 

Σημαντικός παράγοντας είναι το στίγμα. Αξιοσημείωτα τα ευρήματα της έρευνας, τα 

οποία αναφέρουν και την απομάκρυνση των ιδίων των συμμετεχόντων από το 

κοινωνικό τους περιβάλλον εξαιτίας του φόβου, της ντροπής αλλά και ως αποτέλεσμα 

της φυλάκισης στο σύνολο της. Επίσης δεν μπορούν να παραληφθούν και οι ελάχιστες 

περιπτώσεις στις οποίες δεν διαφοροποιήθηκαν οι κοινωνικές σχέσεις των ατόμων, ενώ 

υπήρξαν και περιπτώσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν σε μια 

αντικατάσταση ατόμων από τους εκτός, στους εντός φυλακής.  

Ομοίως, τα μέλη των οικογενειών ανέφεραν δυσκολίες κοινωνικής φύσεως και 

όπως υποστήριξαν, είτε έχουν απομονωθεί από τον περίγυρο και τους σημαντικούς 

άλλους, εξαιτίας της ντροπής, του φόβου της αποκάλυψης της αλήθειας και κατά 

συνέπεια του στίγματος. Ο May (2000), ομοίως διαπίστωσε στην έρευνα του, την 

κοινωνική απόσυρση, η οποία λειτουργεί ως μηχανισμός άμυνας, των οικείων ενός 

κρατουμένου. Ωστόσο η έρευνα κατέδειξε και ελάχιστες περιπτώσεις στις οποίες η 

οικογένεια δεν αντιμετώπισε κοινωνικό πρόβλημα, καθώς αποκρύπτει/απέκρυπτε την 

κατάσταση που βιώνει/βίωσε. Φυσικά, δεν έλειψαν και οι περιπτώσεις στις οποίες οι 

συμμετέχοντες αναφέρουν πως συγγενείς και φίλοι τους απομάκρυναν και τους 

απομόνωσαν. Όλα τα παραπάνω που αφορούν την οικογένεια, ταυτίζονται και από τους 

ίδιους τους κρατούμενους-αποφυλακισθέντες. 

 

 

5.1.2 (Β) Συνέπειες στα παιδιά 

 

Όπως θα έγινε αντιληπτό, στην μέχρι τώρα συζήτηση των ευρημάτων της 

έρευνας, δεν αναφέρθηκαν οι συνέπειες του εγκλεισμού που αφορούν τα ανήλικα 

παιδιά των κρατουμένων, αν και αποτελούν μέλη της οικογένειας. Έχοντας ως σκοπό 

να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα ανήλικα μέλη των οικογενειών, λόγω της ιδιαιτερότητας 

που προκύπτει από την ηλικία τους, θεωρήθηκε χρήσιμο, τα ευρήματα αυτά, να 

συζητηθούν ξεχωριστά. 
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Η έρευνα κατέδειξε αρνητικές συνέπειες στην ψυχολογία και στο συναίσθημα 

των παιδιών των κρατουμένων, όπως άλλωστε έχει υποστηριχθεί και από την διεθνή 

βιβλιογραφία (Minson & Condry, 2015 ; Wildeman & Turney, 2014 ; La Vigne et al, 

2008). 

Συγκεκριμένα, τα παιδιά έχουν έρθει αντιμέτωπα με μια τραυματική εμπειρία, 

όπως αναφέρουν και οι Murray, Farrington & Sekol, (2012), όχι μόνο ως αποτέλεσμα 

της φυλάκισης των γονέων τους, αλλά από όλη τη διάρκεια της Ποινικής διαδικασίας, 

καθώς όπως προέκυψε από την ανάλυση των δεδομένων των κρατουμένων-

αποφυλακισθέντων, αρκετά παιδιά ήταν μπροστά στη σύλληψη των γονέων τους. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα να αισθάνονται ανασφάλεια, φόβο και να έχουν προβλήματα με 

τον ύπνο. Οι Travis & Waul (2004), οι Phillips & Zhao (2010) και οι  Jackson & 

Vaughn (2017) επιβεβαιώνουν αυτά τα αποτελέσματα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα 

προβλήματα με τον ύπνο. 

Σχετικά με τα παιδιά που είτε δεν ήταν μπροστά κατά τη σύλληψη, είτε ήταν 

πολύ μικρά ηλικιακά και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν την πραγματική κατάσταση, 

είναι σημαντικό να αναφερθεί, πως σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, βιώνουν την 

κατάσταση της «ασαφούς απώλειας» καθώς δεν γνωρίζουν τον λόγο της 

απομάκρυνσης του γονέα και στην πλειοψηφία τους πιστεύουν πως ο γονέας τους δεν 

βρίσκεται πλέον στη ζωή. Σχετικά με το παραπάνω, παρατηρείται μια συσχέτιση με τα 

αποτελέσματα άλλων ερευνών (Light & Campell, 2007 ; Cunningham, 2001 ; Boss, 

2007). 

Σε μεγαλύτερα ηλικιακά παιδιά, η έρευνα κατέδειξε πως οι γονείς δεν 

αποκαλύπτουν την αλήθεια για τη φυλάκιση του ενός γονέα και προσπαθούν να 

δικαιολογήσουν την απουσία του λέγοντας πως λείπει επαγγελματικό ταξίδι. Τα παιδιά 

εν προκειμένω, έπρεπε σε σύντομο χρονικό διάστημα να μάθουν να ζουν χωρίς τον 

γονέα τους. Το ερευνητικό αυτό εύρημα, συσχετίζεται και με άλλες έρευνες του τομέα 

(Murray, 2007 ; Liebling & Maruna, 2005). 

Τέλος, στα παιδιά που έμαθαν για τη φυλάκιση του γονέα τους, η περιγράφουν 

τη φυλακή ως ‘σπίτι  η ως τόπος εργασίας του μπαμπά’, η οποία περιγραφή εμφανίζεται 

και στη διεθνή βιβλιογραφία (Buist, 1997), δεν θα μπορούσε να παραληφθεί και το 

ψυχολογικό κόστος ως απόρροια των επισκεπτηρίων, καθώς για τα παιδιά αποτελεί μια 

άλλη μορφή τραυματικής εμπειρίας. Τόσο ο έλεγχος και το περιβάλλον της φυλακής, 

όσο και η στιγμή του αποχωρισμού, προκαλούν ψυχικό πόνο στα παιδιά. Το εύρημα 

αυτό ταιριάζει με την ήδη υπάρχουσα γνώση (Arditti, 2014). 
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Πρέπει να σημειωθεί πως ορισμένα παιδιά είχαν ήδη ᾽τραυματιστεί᾽ ψυχικά 

εξαιτίας της χρήσης ουσιών των γονέων ή/και της προϋπάρχουσας βίας εντός της 

οικογενειακής εστίας, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες (κρατούμενοι-

αποφυλακισθέντες). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, την επιπλέον συναισθηματική και 

ψυχολογική τους επιβάρυνση όταν ακολούθησε η φυλάκιση του γονέα. Στην 

περίπτωση που η φυλάκιση των γονέων, θεωρήθηκε ως λύση, όπως  προαναφέρθηκε 

παραπάνω,  τα παιδιά ταλαντεύονται ανάμεσα σε δύο πόλους και συγκεκριμένα στην 

ανακούφιση από άσχημα περιστατικά και στην απώλεια.  

Όσον αφορά τα οικονομικά προβλήματα, θύματα των οικογενειακών 

συνεπειών που έπληξαν την οικογένεια στο σύνολο της, είναι και τα παιδιά και 

συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα λεγόμενα των συμμετεχόντων (κρατουμένων-

αποφυλακισθέντων), στερούνται όχι μόνο τα βασικά αγαθά όπως για παράδειγμα, το 

φαγητό, το νερό, αλλά και την εκπαίδευση, ενώ έρχονται αντιμέτωπα και με αλλαγή 

κατοικίας. Η παραπάνω διαπίστωση ταυτίζεται και με προϋπάρχουσες έρευνες 

(Turney, 2014 ; Western & Wildeman, 2009). Τέλος, δεν μπορούν να παραληφθούν οι 

συνέπειες στα παιδιά και στο κοινωνικό επίπεδο. Η συζήτηση για αυτά τα ευρήματα 

θα ακολουθήσει παρακάτω στην ενότητα που είναι αφιερωμένη στο στίγμα. 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η εμπειρία 

της φυλάκισης επιφέρει αρνητικές συνέπειες τόσο στο άτομο, όσο και στην οικογένεια 

του σε όλα τα επίπεδα. Η διαπίστωση αυτή, συμπίπτει με την πρώτη ερευνητική 

υπόθεση, η οποία παρατέθηκε στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας της έρευνας. 

 

 

5.1.3 (Γ) Οικογενειακή επανένταξη των εγκλείστων 

 

Στους έγκλειστους και αποφυλακισθέντες, όσον αφορά τις συνέπειες σε 

οικογενειακό επίπεδο, η έρευνα κατέδειξε πως οι σχέσεις μεταξύ των ιδίων και των 

οικογενειών τους, έχουν τροποποιηθεί. Από αυτήν την τροποποίηση εξαρτάται και η 

επαφή που θα διατηρήσουν τα εμπλεκόμενα μέλη (για παράδειγμα, μέσω 

επισκεπτηρίων).  Στην πλειοψηφία τους οι συμμετέχοντες, βίωσαν τη διάλυση της 

οικογένειας τους και τη μη συνέχιση της σχέσης. Η κατάρρευση των σχέσεων εξαιτίας 

της φυλάκισης παρατηρείται και στην διεθνή βιβλιογραφία (Chauvel & Roguski, 

2009). Ωστόσο, υπήρξαν και ελάχιστες περιπτώσεις στις οποίες ή σχέση συνεχίστηκε, 
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ακόμα και με συγκεκριμένα μέλη της οικογένειας. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να 

τονιστεί ή ύπαρξη των ήδη διαταραγμένων σχέσεων και κατά συνέπεια, η 

απομάκρυνση των ατόμων δεν οφείλεται αποκλειστικά στην φυλάκιση του ατόμου. 

Έρευνα των La Vigne et al (2005) υποστηρίζει την σημαντικότητα της προϋπάρχουσας 

σχέσης των κρατουμένων με τα μέλη της οικογένειας του. 

Συμπληρωματικά, παρουσιάστηκαν και περιπτώσεις στις οποίες παρόλο που οι 

σχέσεις είτε δεν υπήρχαν, είτε ήταν διαταραγμένες από πριν, η οικογενειακή σχέση 

συνεχίστηκε ή διαφοροποιήθηκε προς το καλύτερο όταν το άτομο φυλακίστηκε. Οι 

Woodall & Kinsella (2017), στην έρευνα τους, είχαν καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα. 

Σε αυτό συνέβαλαν σημαντικοί παράγοντες όπως το Θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ 

Προμηθέας, το οποίο όπως υποστηρίχθηκε, ειδικά από τους κρατούμενους του 

Καταστήματος Κράτησης Διαβατών-Θεσσαλονίκης, στο οποίο εδρεύει το πρόγραμμα 

εντός του καταστήματος και από αποφυλακισθέντες οι οποίοι παρακολουθούν το ίδιο 

πρόγραμμα στο επόμενο του στάδιο, κατάφερε να διατηρήσει, ακόμα και να 

επανενώσει τα έγκλειστα άτομα με την οικογένεια τους. Οι συμμετέχοντες που 

υποστήριξαν το παραπάνω, ήταν όλοι υπότροποι, δηλαδή είχαν προηγούμενη εμπειρία 

εγκλεισμού και σε άλλα Σωφρονιστικά Καταστήματα της χώρας και τόνισαν την 

διαφορά αυτών των καταστημάτων με το σωφρονιστικό κατάστημα των Διαβατών, 

όσον αφορά την ύπαρξη του θεραπευτικού προγράμματος.  

 

Από πλευράς των οικογενειών, ή έρευνα κατέληξε στην ίδια διαπίστωση, με τα 

μέλη να υποστηρίζουν πως οι σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων, θα τροποποιηθούν 

αγγίζοντας δύο ακραίους πόλους. Αυτόν της ενδυνάμωσης και αυτόν της διακοπής. Η 

πρόκληση αυτή, υποστηρίζεται και από την βιβλιογραφία (Comfort, 2008 ; Christian , 

2005). Από αυτήν την τροποποίηση ομοίως, εξαρτάται και η επαφή που θα διατηρηθεί 

με τον κρατούμενο, για παράδειγμα, μέσω των επισκεπτηρίων. Επιπλέον ταύτιση με τα 

παραπάνω αποτελεί πως κάποιοι συμμετέχοντες, μέλη των οικογενειών, υποστήριξαν 

πως δέθηκαν περισσότερο με τους οικείους τους, κατά την διάρκεια της φυλάκισης και 

κράτησαν επαφή σε αντίθεση με άλλα μέλη της οικογένειας τους. Σημαντικός 

παράγοντας σε αυτήν τους την απόφαση ήταν η ένταξη του οικείου τους στο 

θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ Προμηθέας, όπως αποτυπώνεται από τα λεγόμενα 

τους. Το παραπάνω υποστηρίζεται και από τους ίδιους τους κρατούμενους-

αποφυλακισθέντες, οι οποίοι υποστηρίζουν πως δεν είχαν δεχθεί κανένα επισκεπτήριο 
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όταν οι ίδιοι βρίσκονταν σε άλλο σωφρονιστικό κατάστημα και ξεκίνησαν τα 

επισκεπτήρια όταν εντάχθηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.  

Ωστόσο, ένα βήμα πριν τη διακοπή των σχέσεων, βρίσκονται οι οικογένειες, 

στις οποίες ο οικείος τους ενώ έχει αποφυλακιστεί, πλησιάζει την υποτροπή και τον 

νέο εγκλεισμό του σε κατάστημα κράτησης.  

Τέλος, οι συμμετέχοντες που επέλεξαν να διακόψουν την σχέση τους με τον 

κρατούμενο, ανέφεραν και κάποιους παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτήν τους την 

απόφαση. Η ντροπή, η υποτροπή του ατόμου, η προϋπάρχουσα βία, η κακή 

παρελθοντική εμπειρία του επισκεπτηρίου, ακόμα και ο ψυχικός πόνος του 

αποχωρισμού, είναι μερικοί από αυτούς. Σε γενικά πλαίσια όμως, δίνουν έμφαση στις 

συνέπειες της δυναμικής ολόκληρης της οικογένειας τους. Υποστηρίζουν πως χάθηκε, 

διαλύθηκε και καταστράφηκε η οικογένεια στο σύνολο της, καθώς έχουν 

απομακρυνθεί όλα τα μέλη και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Η 

συναισθηματική αυτή απομάκρυνση, αφορά και τον κρατούμενο, ακόμα και αν 

υπάρχει η επαφή μέσω των επισκεπτηρίων. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, και πιο συγκεκριμένα στις 

διαφοροποιήσεις που θα υπάρξουν στις σχέσεις των μελών μιας οικογένειας, όταν ένα 

άτομο φυλακίζεται (ειδικά στις περιπτώσεις στις οποίες η σχέση ήταν καλή και μετά 

τη φυλάκιση κλονίστηκε και χάλασε και στις σχέσεις που ήταν από πριν τη φυλάκιση 

κακές και μετά τη φυλάκιση επιδεινώθηκαν περισσότερο), καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα, απαντώντας ταυτόχρονα στο ερευνητικό ερώτημα 3, πως η οικογενειακή 

᾽επανένταξη᾽ ενός ατόμου μετά την αποφυλάκιση του, δεν είναι εύκολη και η 

προετοιμασία της πρέπει να ξεκινήσει από την πρώτη ημέρα της φυλάκισης ενός 

ατόμου. Ιδιαίτερη ωστόσο προσοχή πρέπει να δοθεί στην υποστήριξη του 

θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ Προμηθέας, στο επίπεδο αυτό και συγκεκριμένα 

στα θετικά αποτελέσματα που επιφέρει, δηλαδή στην ενδυνάμωση των δεσμών μιας 

οικογένειας και κατά συνέπεια στην οικογενειακή επανένταξη. 

Συμπερασματικά, είναι εμφανές πως θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις στις σχέσεις 

μεταξύ των μελών μιας οικογένειας, όταν ένα άτομο φυλακίζεται. Το παραπάνω 

συμπέρασμα, ταυτίζεται με την δεύτερη ερευνητική υπόθεση, η οποία παρατέθηκε στο 

κεφάλαιο της μεθοδολογίας της έρευνας. 
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5.1.4 (Δ) Το στίγμα στην οικογένεια και οι συνέπειες που επιφέρει 

 

Είναι εύκολο για έναν πρώην κρατούμενο να διεκδικήσει μια δεύτερη ευκαιρία 

στη ζωή και να έρθει αντιμέτωπος με τις αντιδράσεις του κοινωνικού περιγύρου, όταν 

γνωστοποιηθεί ότι μόλις αποφυλακίστηκε; Έχοντας στο μυαλό μας, την ερώτηση αυτή 

και ξεκινώντας με μια συνοπτική εισαγωγή, ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα αυτού 

του κεφαλαίου, πρωτίστως να αναφερθεί η επισήμανση των ιδίων των συμμετεχόντων 

(κρατουμένων-αποφυλακισθέντων), όσον αφορά τον στιγματισμό στον ίδιο τους τον 

εαυτό (αυτό-στιγματισμός). Επίσης, η πλειοψηφία και ειδικά οι υπότροποι, 

υποστήριξαν πως έχουν βιώσει το στίγμα, τόσο κατά την πρώτη τους έξοδο (άδεια), 

όσο και κατά την αποφυλάκιση τους, από φίλους, γνωστούς, εργοδότες κλπ., πράγμα 

το οποίο επιβεβαιώνεται και από τα μέλη των οικογενειών.  

Σχετικά με το τελευταίο (Θανοπούλου & Μοσχοβού, 1998: 16), οι πρώην κρατούμενοι 

καλούνται να αντιμετωπίζουν τη δυσκολία να βρουν δουλειά, καθώς και την αρνητική 

ή επιφυλακτική στάση των εργοδοτών απέναντι τους.  

Στην κατηγορία των συμμετεχόντων που έχουν βιώσει το στίγμα, αξίζει να 

σημειωθεί και η προσπάθεια που αναδύθηκε από τα ευρήματα των ιδίων των ατόμων 

αλλά και των μελών των οικογενειών,  την οποία καταβάλλουν οι κρατούμενοι και 

παράλληλα συμμετέχοντες του θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ Προμηθέας στο 

να μάθουν να διαχειρίζονται και να αντιμετωπίζουν το στίγμα. 

Σημαντικές είναι και οι περιπτώσεις των συμμετεχόντων, χωρίς προηγούμενη 

εμπειρία εγκλεισμού, στους οποίους το συναίσθημα του φόβου ήταν εμφανές, καθώς 

θεωρούν τον στιγματισμό τους αναμενόμενο. Δεν μπορούν, ωστόσο, να παραλειφθούν 

και οι περιπτώσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες αναφέρουν πως δεν έχουν βιώσει το 

στίγμα, δίνοντας έμφαση στον ‘κύκλο τους’, ο οποίος αποτελείται από άτομα με 

παραβατική πορεία. Το τελευταίο, επιβεβαιώνεται και από τα μέλη των οικογενειών.  

 

Επεκτείνοντας τα όρια πέρα από τα ίδια τα άτομα και εστιάζοντας στην 

αντίληψη της κοινωνίας απέναντι στα μέλη της οικογένειας ενός κρατούμενου ατόμου, 

η οποία αντίληψη αποτελεί και το ερευνητικό ερώτημα πέντε (5), τα ευρήματα της 

έρευνας, έδωσαν το έναυσμα να μπορούμε πλέον να αναφερθούμε και στο στίγμα που 

ακολουθεί και την οικογένεια, το οποίο υποστηρίζεται και βιβλιογραφικά (May, 2000 
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; Halsey & Deegan, 2015 ; Rodriguez & Margolin, 2015 ; Naser & Visher, 2006 ; 

Jardine, 2019). 

Οι συμμετέχοντες, μέλη των οικογενειών, χωρίς να παραλείψουν την αναφορά στο 

στίγμα που ακολουθεί τους οικείους τους, έδωσαν έμφαση στο στίγμα το οποίο 

ακολουθεί τους ίδιους.  

Οι σχολιασμοί από τον κοινωνικό περίγυρο, ήταν η αιτία να προκληθεί πανικός 

στα μέλη της οικογένειας, τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις αναγκάζονταν να 

παραθέτουν δικαιολογίες και να αποκρύπτουν την αλήθεια, ως μέσο προστασίας. Ο 

φόβος του στιγματισμού ήταν εμφανής, και ομοίως με τον πανικό, κυρίευε τους 

συμμετέχοντες. Ειδικά όμως σε μικρές γειτονιές και κλειστές κοινωνίες, όταν οι 

δικαιολογίες ήταν αδύνατες, τα βλέμματα λύπησης αλλά και εχθρότητας, καθώς και τα 

αρνητικά σχόλια ήταν αρκετά και ταυτόχρονα ικανά στο να αναγκάζουν τους 

συμμετέχοντες τόσο να αλλάζουν περιοχές για να αποφύγουν όλα τα παραπάνω, όσο 

και να προγραμματίζουν μια νέα ζωή στο εξωτερικό. 

Το στίγμα συνοδείας, δεν αφορά μόνο τις συντρόφους - συζύγους των 

κρατουμένων, καθώς δεν εξαιρεί ούτε τους ηλικιωμένους γονείς των κρατουμένων, 

ούτε και τα μικρά παιδιά μιας οικογένειας, τα οποία βιώνουν σε μεγάλο βαθμό τις 

συνέπειες του κοινωνικού στιγματισμού. Σχετικά με το στίγμα που βιώνουν τα 

ηλικιωμένα μέλη (γονείς των κρατουμένων) και τα ανήλικα μέλη της οικογένειας, 

υπήρξε ταύτιση τόσο στα λεγόμενα των ιδίων των ατόμων (κρατούμενοι-

αποφυλακισθέντες), όσο και στα υπόλοιπα μέλη των οικογενειών.  

Ιδιαίτερες είναι και οι περιπτώσεις στις οποίες ο στιγματισμός έχει τις ρίζες του 

μεταξύ των ιδίων μελών μιας οικογένειας. Να σημειωθεί, επίσης, το γεγονός ότι η 

συγκεκριμένη μορφή απώλειας, είναι κατακριτέα και αντιμετωπίζεται διαφορετικά, 

ακόμα και από την απώλεια προερχόμενη από θάνατο. Επιπλέον, παρατηρείται 

στέρηση της δημόσιας έκφρασης καθώς οδηγεί σε αποδοκιμασία. Το προαναφερθέν 

έρχεται σε απόλυτη ταύτιση με την υπάρχουσα βιβλιογραφία (Arditti, 2014). 

Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα πως η αντιμετώπιση των μελών 

της οικογένειας ενός κρατουμένου, από την κοινωνία, θα είναι αρνητική 

(στιγματισμός). Η διαπίστωση αυτή, η οποία προέρχεται από την ανάλυση των 

συνεντεύξεων, έρχεται σε απόλυτη συμφωνία με την τρίτη ερευνητική υπόθεση, όπως 

παρατέθηκε στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας της έρευνας. Είναι επίσης εμφανές, πως 

τόσο η αρνητική αντίληψη της κοινωνίας, όσο και η αντίληψη που παραμένει εντός 
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των τοίχων ενός σπιτιού, επηρεάζει τις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας και 

απομακρύνει τα άτομα.  

 

 

5.1.5 (Ε) Υποτροπή και ο ρόλος της οικογένειας 

 

Όπως έχει υποστηριχθεί, η υποτροπή ως πολύμορφο φαινόμενο, αποτελεί 

βασικό μέτρο της αξιολόγησης είτε της επιτυχίας, είτε της αποτυχίας κάθε μέτρου στα 

πλαίσια της επίσημης κοινωνικής αντίδρασης απέναντι στο έγκλημα (Ζαραφωνίτου, 

2004:223). 

Υπό αυτό το πρίσμα, η μελέτη των σχετιζόμενων με την υποτροπή, παραγόντων, είναι 

υψίστης σημασίας, όχι μόνο για την ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών πρόληψης, 

αλλά και για τον σχεδιασμό κατάλληλων δράσεων και στρατηγικών που θα έχουν ως 

αποτέλεσμα την ομαλή κοινωνική επανένταξη των αποφυλακισθέντων (Fabelo, Nagy 

& Prins, 2011). 

Μεταξύ άλλων σημαντικών παραγόντων, ο ρόλος της οικογένειας, είναι 

ακρογωνιαίος λίθος σε θέματα υποτροπής ενός ατόμου (Jardine, 2014 ; Mears et al, 

2012 ; Williams, Papadopoulou & Booth, 2012 ; Bales & Mears, 2008). Συγκεκριμένα, 

όπως επισημάνθηκε και στο κεφάλαιο δυο (2) της παρούσας έρευνας, τα μέλη της 

οικογένειας μέσω της ενδυνάμωσης των δεσμών τους με τον αποφυλακισθέντα, μπορεί 

να περιορίσουν και να μειώσουν σε σημαντικό επίπεδο την επακόλουθη εγκληματική 

συμπεριφορά (Martinez & Christian, 2009 ; Naser & La Vigne, 2006 ; Mitchell et al, 

2016) καθώς επίσης να εξασφαλίσουν την επιτυχή επανένταξη του ατόμου στην 

κοινωνία (Visher & Travis, 2003 ; Cotton, Fahmy & Mckay, 2014 ; Duwe & Clark, 

2011 ; Μαγγανάς, Λάζος & Σβουρδάκου, 2008: 153 ; Brunton-Smith, 2016).  

Κατά συνέπεια, η μη ενδυνάμωση των οικογενειακών δεσμών και η μη καλή 

διατήρηση των σχέσεων μεταξύ των μελών μιας οικογένειας, μπορεί να έχει επιπτώσεις 

ακόμα και στη δημόσια ασφάλεια (Robertson, 2011, 2007 ; EUROCHIPS, 2006). 

Σύμφωνα με σχετικές έρευνες οι κρατούμενοι που δεν έχουν οικογενειακή 

υποστήριξη κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού τους, έχουν από δύο έως έξι φορές 

περισσότερες πιθανότητες να υποτροπιάσουν μέσα στον πρώτο χρόνο από την 

αποφυλάκιση τους, συγκριτικά με εκείνους που λαμβάνουν και ανταποδίδουν το 

οικογενειακό ενδιαφέρον. Σ’ αυτό το πλαίσιο διατυπώθηκε η θεωρία «the concept of 
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social capital» προκειμένου να εξηγηθεί η σημασία των οικογενειακών σχέσεων στην 

ενθάρρυνση της αποστροφής προς το έγκλημα (Toch, 2003). Στις Η.Π.Α., οι Bales και 

Mears (2008), υπολόγισαν πως η πιθανότητα υποτροπής των κρατουμένων (N=7000) 

που είχαν δεχτεί επισκέψεις στις φυλακές της Πολιτείας της Φλόριντα, ήταν μειωμένη 

κατά 30,7%. Κάθε  επίσκεψη μείωσε την πιθανότητα υποτροπής τους κατά 3,8%. 

Μεγαλύτερη θετική επίδραση είχαν οι επισκέψεις εγγύτερα στην ημερομηνία 

αποφυλάκισης και ιδιαίτερα οι επισκέψεις από τις συντρόφους των κρατουμένων. Σε 

παρόμοια πορίσματα κατέληξε η έρευνα της Σωφρονιστικής Υπηρεσίας της Πολιτείας 

της Μινεσότα. Οι επισκέψεις μείωσαν τα ποσοστά υποτροπής 16.420 

αποφυλακισθέντων, ανεξάρτητα από την επίδραση των μεταβλητών ελέγχου. Η 

πιθανότητα νέας καταδίκης για κακούργημα μειώθηκε κατά 13%, ο κίνδυνος να 

ανακληθεί η υφ’ όρων απόλυση για τεχνικές παραβιάσεις των όρων της μειώθηκε κατά 

25%. Κάθε επιπλέον επίσκεψη μείωσε την πιθανότητα νέας καταδίκης κατά 0.1%. 

Κάθε νέος επισκέπτης μείωσε την πιθανότητα ανάκλησης της υφ’ όρων απόλυσης κατά 

4,8%. Σε ανάλογα συμπεράσματα κατέληξαν και άλλες πρόσφατες έρευνες (Duwe & 

Clark, 2011 ; Perry, 2012 ; Cochran, 2014). 

 

Τα προερχόμενα από την Θεματική Ανάλυση, ευρήματα από πλευράς των 

κρατουμένων-αποφυλακισθέντων, κατέδειξαν πως οι συμμετέχοντες με εμπειρία 

εγκλεισμού σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, ταλαντεύονται ανάμεσα σε δύο ακραίους 

πόλους και συγκεκριμένα στην προσαρμογή στην ζωή εκτός φυλακής και στην 

υποτροπή η οποία συνεπάγεται και την επιστροφή στη φυλακή. Οι συμμετέχοντες 

αιτιολογούν αυτήν την ταλάντευση μέσω σημαντικών παραμέτρων, που θα 

παρατεθούν στη συνέχεια.  

Μεταξύ άλλων επισημαίνουν πως η οικογένεια θεωρείται προστατευτικός 

παράγοντας, ενώ εντάσσουν τη μη στήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον, στους 

παράγοντες διακινδύνευσης. Μια άκρως ενδιαφέρουσα θεωρητική προσέγγιση που 

υποστηρίζει το παραπάνω, αποτελεί η θεωρία της βιωματικής διαδρομής, σύμφωνα με 

την οποία οι ισχυρές οικογενειακές σχέσεις μπορούν να αποτρέψουν κάποιον από την 

εγκληματικότητα (Sampson & Laub, 1993). 

Αρκετοί συμμετέχοντες, ειδικά οι υπόδικοι, με Ποινές Πρόσκαιρης Κάθειρξης 

και με ποινές κάτω των 5 ετών, χωρίς παρελθοντική εμπειρία εγκλεισμού σε 

Σωφρονιστικό Κατάστημα,  υποστήριξαν πως θα προσαρμοστούν στην ζωή εκτός 

φυλακής και έδωσαν έμφαση στην ύπαρξη της οικογένειας. Το εύρημα αυτό ταυτίζεται 
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και με τους Losel και Farrington (2012), οι οποίοι στην προσπάθεια κατηγοριοποίησης 

των «προστατευτικών» παραγόντων, έδωσαν έμφαση τόσο στην μη παρελθοντική 

εμπειρία φυλάκισης, όσο και στην οικογένεια. 

 

Σημαντική επισήμανση προέρχεται και από τους υπότροπους συμμετέχοντες 

της έρευνας, οι οποίοι μέσα από την εμπειρία τους, έδωσαν έμφαση στους παράγοντες 

διακινδύνευσης που τους οδήγησαν στην υποτροπή. Στην πλειοψηφία τους 

υποστήριξαν πως δεν είχαν στήριξη από την οικογένεια, βίωσαν την ματαίωση και 

οδηγήθηκαν στην υποτροπή. Παλαιότερη ερευνητική ανασκόπηση του Hairston (1988, 

1991a) σχετικά με τις οικογενειακές σχέσεις των κρατουμένων, απέδωσε συνεπή 

ευρήματα. Οι άνδρες κρατούμενοι που διατηρούσαν ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς 

κατά τη διάρκεια της φυλάκισης, αλλά και μετά την αποφυλάκιση τους, είχαν 

υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας, όσον αφορά την προσαρμογή τους στην ζωή εκτός 

φυλακής, συγκριτικά με εκείνους που δεν είχαν, οι οποίοι οδηγήθηκαν στην υποτροπή. 

Επιπλέον, οι Gendreau, Little, Goggin (1996) διεξήγαγαν μια ευρείας κλίμακας μετά-

ανάλυση 131 ερευνών αναφορικά με την υποτροπή ενήλικων παραβατών. Ανάμεσα 

στους πιο ισχυρούς προγνωστικούς για την υποτροπή παράγοντες εντάσσονται, μεταξύ 

άλλων, παράγοντες σχετιζόμενοι με τη δομή της οικογένειας και τον οικογενειακό 

δεσμό μεταξύ των μελών. 

 

Εν αντιθέσει με τα παραπάνω, σημειώθηκαν και περιπτώσεις στις οποίες οι 

συμμετέχοντες αν και υπότροποι, έδωσαν έμφαση στους προστατευτικούς παράγοντες 

που αναπτύχθηκαν κατά την παρούσα φυλάκιση τους, και ειδικότερα στις σχέσεις με 

την οικογένεια, οι οποίες τροποποιήθηκαν προς το καλύτερο και θεωρούνται από τα 

ίδια τα άτομα ως κίνητρο για προσαρμογή στην ζωή εκτός φυλακής. Η ενίσχυση των 

οικογενειακών δεσμών, όπως υποστήριξε ο Hairston (1991a), είχε αρχίσει στο 

Αμερικανικό πλαίσιο να προωθείται ως «στρατηγική διορθωτικής θεραπείας». 

 

Στο σημείο αυτό, να σημειωθούν και οι περιπτώσεις που αναδύθηκαν από την 

ανάλυση, όσον αφορά το θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ Προμηθέας, καθώς οι 

συμμετέχοντες λαμβάνοντας υπόψιν τις προηγούμενες εμπειρίες από Καταστήματα 

Κράτησης, αναφέρουν πως δεν προσαρμόστηκαν, δεν σωφρονιστήκαν, γι´αυτό και 

έκαναν υποτροπές. Με την συμμετοχή τους στο θεραπευτικό πρόγραμμα, στο οποίο 

μεταξύ άλλων αντιμετωπίζουν και την χρήση ουσιών, έχουν πίστη και αισιοδοξία πως 
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θα τα καταφέρουν να προσαρμοστούν, καθώς άλλαξαν μέσω του προγράμματος. 

Ερευνητικά αποτελέσματα, συμφωνούν με την παραπάνω διαπίστωση καθώς δείχνουν 

ότι μεταξύ άλλων, η θεραπεία ουσιών στη φυλακή μέσω προγραμμάτων, αυξάνει την 

αισιοδοξία για προσαρμογή στη ζωή εκτός φυλακής (Visher & O’Connell, 2012 ; Bales 

& Mears, 2008). 

Εστιάζοντας περισσότερο στον παράγοντα οικογένεια, αξίζει να αναφερθεί πως 

οι οικογενειακές σχέσεις ως προστατευτικοί παράγοντες στο θέμα της υποτροπής είναι 

άμεσα συνδεδεμένοι και με τις προϋπάρχουσες από την φυλάκιση, σχέσεις που είχε το 

άτομο με την οικογένεια του. Η έρευνα κατέδειξε και τον δισταγμό από πλευράς 

κάποιων συμμετεχόντων, καθώς όπως υποστήριξαν, δεν υπήρχαν ενδυναμωμένες 

σχέσεις με τα μέλη της οικογένειας και λαμβάνοντας υπόψη κάποιες παρεμβάσεις, οι 

οποίες θα συζητηθούν εκτενώς παρακάτω, τώρα γνωρίζονται ουσιαστικά με τους 

οικείους τους. Στον αντίποδα, το συναίσθημα του φόβου ήταν εμφανές, στην παραδοχή 

κάποιων συμμετεχόντων ότι δεν θα προσαρμοστούν. 

Κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούν και οι άλλοι παράμετροι που προέκυψαν 

από την ανάλυση της παρούσας έρευνας, ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα σχετικά με 

τους παράγοντες διακινδύνευσης, όσον αφορά την υποτροπή των ατόμων. Οι 

συμμετέχοντες με άμεση εμπειρία εγκλεισμού, εντάσσουν στους παράγοντες 

διακινδύνευσης την ανεργία, την χρήση ουσιών, τις προϋπάρχουσες υποτροπές, αλλά 

και τον χρόνο παραμονής τους στη φυλακή. Οι έρευνες δείχνουν ότι μια σταθερή 

εργασία αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες πρόληψης της 

υποτροπής (Μαγγανάς, Λάζος & Σβουρδάκου, 2008: 146-147). 

Επιπλέον, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας και τα λεγόμενα των 

συμμετεχόντων, άκρως σημαντική είναι και η ηλικία της πρώτης φυλάκισης. 

Συγκεκριμένα, σημειώθηκαν περιπτώσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες φυλακίστηκαν 

πρώτη φορά στην ευαίσθητη ηλικία των 12 ετών και όπως υποστήριξαν, θεωρούν την 

φυλακή «σπίτι» τους, ενώ επισημαίνουν πως όταν κάποιος φυλακιστεί μια φορά, θα 

ακολουθήσουν και άλλες. Ο Pinatel στην Τσαλίκογλου (1996), εισάγει τον όρο της 

«δεσμωτηριοφιλίας», προβάλλοντας την περίπτωση που το ίδρυμα γίνεται αντιληπτό 

στη συνείδηση ως το πλέον «φυσικό πλαίσιο» του εγκλείστου και η ζωή εκτός του, 

εκτός του ιδρύματος αδιανόητη. Το σύνδρομο του «πυρετού της πύλης» είναι ανάλογο 

της «δεσμωτηριοφιλίας», µε την έννοια του άγχους της επιβίωσης μετά την έκτιση 

ποινής. Συμπληρωματικά, ένα από τα πιο ευρέως αποδεκτά ερευνητικά πορίσματα στο 

πεδίο μελέτης της εξέλιξης της εγκληματικής δράσης στο πέρασμα του χρόνου, 
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αποτελεί η σύνδεση της υποτροπής με την ηλικία έναρξης της αντικοινωνικής ή 

παραβατικής συμπεριφοράς η οποία συνήθως παρατηρείται κατά το ηλικιακό στάδιο 

8-14 ετών (Piquero, Farrington & Blumstein, 2007). Ειδικότερα, όσο πιο νωρίς 

εκδηλώσει ένα άτομο αντικοινωνική ή παραβατική συμπεριφορά τόσο μεγαλύτερη η 

πιθανότητα να παρουσιάσει μια μακρά εγκληματική σταδιοδρομία με στοιχεία 

κλιμάκωσης της βαρύτητας των τελούμενων ποινικών αδικημάτων (Zara & Farrington, 

2016: 32).  

 

Σχετικά με την ανεργία, η οποία να σημειωθεί πως είναι άμεσα συνδεδεμένη με 

το στίγμα που προέρχεται από την φυλάκιση, οι συμμετέχοντες ανέφεραν πως 

αναγκάστηκαν να εισχωρήσουν στην παρανομία καθώς αντιμετώπισαν τεράστιο 

πρόβλημα με την εύρεση εργασίας και κατά συνέπεια, οδηγήθηκαν στο εύκολο χρήμα. 

Από μία περισσότερο εις βάθος ανάλυση, αξίζει να επισημανθεί πως το παραπάνω είναι 

άμεσα συνδεδεμένο και με την χρήση ουσιών και αυτό υποστηρίχθηκε περισσότερο 

από τους αποφυλακισθέντες συμμετέχοντες της έρευνας και ταυτόχρονα 

συμμετέχοντες του θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ Προμηθέας. 

Τέλος, όπως οι ίδιοι αναφέρουν, σημαντικός παράγοντας που τους οδήγησε στην 

υποτροπή, ήταν και οι συνθήκες κράτησης και ειδικά η βία στα Σωφρονιστικά 

Καταστήματα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τους επιβαρύνει ψυχολογικά, ώστε κατά 

την αποφυλάκιση, να μην μπορούν να διαχειριστούν την οικογενειακή εστία. 

 

Αξιοσημείωτα είναι και τα ευρήματα που προκύπτουν από τα μέλη των 

οικογενειών. Η πλειοψηφία υποστηρίζει πως οι οικείοι τους, στην περίπτωση των 

αποφυλακισθέντων, δεν έχουν προσαρμοστεί στη ζωή εκτός φυλακής. Αιτιολογούν το 

παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη την χρήση ουσιών των οικείων τους, στις συνήθειες 

της φυλακής που τους ακολουθούν, αλλά δίνουν έμφαση και σε ψυχολογικούς 

παράγοντες που αφορούν καθ’ αυτή την οικογένεια. Συγκεκριμένα υποστήριξαν πως 

παρατηρήθηκε το αίσθημα της ζήλειας από πλευράς των αποφυλακισθέντων προς την 

οικογένεια η οποία κατάφερε να αντέξει όταν εκείνοι φυλακίστηκαν. 

Στις περιπτώσεις των κρατουμένων, τα μέλη των οικογενειών αναφέρουν τους 

παράγοντες που ενίσχυσαν ή θα ενισχύσουν την υποτροπή των οικείων τους. 

Συγκεκριμένα, το στίγμα, η απομάκρυνση των σημαντικών άλλων, η ένταξη σε 

παράνομες δραστηριότητες εντός φυλακής και στις περιπτώσεις των υπότροπων, οι 

γνωριμίες που συνέχισαν και εκτός φυλακής, καθώς και ο μη σωφρονισμός. 
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Κάνοντας μια μικρή παράκαμψη από το υπό διερεύνηση θέμα, είναι σημαντικό 

να αναφερθεί και η άποψη των συμμετεχόντων για τη φυλακή. Οι συμμετέχοντες 

κρατούμενοι-αποφυλακισθέντες, μέσα από την εμπειρία του εγκλεισμού τους, 

κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η φυλακή, σε καμία περίπτωση, δεν σωφρονίζει, 

αντιθέτως, τη χαρακτήρισαν ως σχολείο εγκλήματος και βιομηχανία κατασκευής 

κρατουμένων, ενώ ορισμένοι συμμετέχοντες αποκάλυψαν πως εντός αυτής, τους 

προσφέρθηκε το κίνητρο για παράνομη δραστηριότητα. Στην μοναδική περίπτωση 

κατά την οποία υποστηρίχθηκε ο θετικός χαρακτήρας της φυλακής, ήταν όταν 

συγκρίθηκε με το ψυχιατρείο, με την διαδικασία των μεταγωγών και τα κρατητήρια. 

Ομοίως, στους συμμετέχοντες από την πλευρά της οικογένειας, σημειώθηκε ταύτιση 

πως η φυλακή δεν αποτελεί κατάλληλο μέρος για σωφρονισμό των εγκλείστων καθώς 

έχει τιμωρητικό χαρακτήρα. Αντιθέτως μάλιστα, αποτελεί ευκαιρία για ένταξη σε 

παράνομες δραστηριότητες και συνέχιση της χρήσης ουσιών. 

Διαφορετική εικόνα, υπέρ του σωφρονισμού, αναδύθηκε για άλλη μια φορά 

από τους  συμμετέχοντες κρατούμενους του ΚΕΘΕΑ Προμηθέας, καθώς όπως 

επισημαίνουν πως μόνο μέσω του προγράμματος, είναι εφικτός ο σωφρονισμός. 

Τέλος, σχετικά με τους παράγοντες ενίσχυσης της προσαρμογής, αναφέρουν 

την αλλαγή του τόπου κατοικίας, την εκπαίδευση και την βοήθεια που προσφέρουν τα 

θεραπευτικά προγράμματα, όπως το προαναφερθέν. Όσον αφορά την αλλαγή του 

τόπου κατοικίας, η βιβλιογραφία επισημαίνει πως σημαντικός παράγοντας υποτροπής 

έχει αποδειχθεί ότι είναι η επιστροφή του αποφυλακισμένου στο ίδιο κοινωνικό 

περιβάλλον, στον ίδιο «εγκληματογόνο» βιόκοσμο, ενώ αντιστρόφως, η αλλαγή τόπου 

κατοικίας συσχετίζεται με την μειωμένη υποτροπή (Kirk, 2009).  

 

Εν κατακλείδι, γίνεται αντιληπτό πως η υποτροπή ενός ατόμου (κρατούμενου-

αποφυλακισθέντα) συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις οικογενειακές σχέσεις που 

διατηρεί, κάτι το οποίο έρχεται σε εξίσωση με την τέταρτη ερευνητική υπόθεση, η 

οποία παρατέθηκε στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας της έρευνας. 
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5.1.6 (Στ’) Παράγοντες ενίσχυσης των οικογενειακών δεσμών 

 

Η ανάλυση των δεδομένων κατέδειξε σημαντικές παραμέτρους, μέσω των 

οποίων το έγκλειστο άτομο μπορεί να  διατηρήσει καλή σχέση με την οικογένειά του.  

Ξεκινώντας με τον θεσμό των επισκεπτηρίων, οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν 

το θετικό αποτέλεσμα που προκύπτει από τα επισκεπτήρια, που δεν είναι άλλο από την 

διατήρηση των οικογενειακών δεσμών, πράγμα το οποίο έρχεται σε ταύτιση με τους 

Light and Campbell (2007) και Murray (2003a), οι οποίοι περιέγραψαν τον θεσμό ως 

σημαντική «γραμμή ζωής» για την διατήρηση των οικογενειακών σχέσεων, γεγονός 

που με τη σειρά του αυξάνει την πιθανότητα επιτυχούς επανένταξης κατά την 

αποφυλάκιση (Cochran, 2014).  

Οι ερωτώμενοι στο σύνολό τους, εξέφρασαν την ανάγκη τους για περισσότερα 

επισκεπτήρια, ενώ η πλειοψηφία αυτών έδωσε έμφαση στην διαμόρφωση ιδιωτικού 

χώρου σε συζύγους (δωμάτια συνεύρεσης), ανοικτού επισκεπτηρίου για τις 

οικογένειες, χωρίς διαχωριστικό τζάμι, καθώς το χαρακτήρισαν ως απογοητευτικό. 

Επίσης, τόνισαν την σημαντικότητα του κατάλληλου χώρου για τα παιδιά σε όλες τις 

φυλακές. Όπως αποδεικνύεται και από πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα του 

εξωτερικού, η συχνή και η καλής ποιότητας επαφή των παιδιών, με τον κρατούμενο 

γονέα, είναι ζωτικής σημασίας (Long et al, 2019). Στο σημείο αυτό να αναφερθεί πως 

σε προϋπάρχουσα έρευνα των Davey-Rothwell et al (2012), έχει υποστηριχθεί πως η 

έλλειψη χώρου συνεύρεσης, για όσους κρατούμενους δεν παίρνουν άδειες, θεωρείται 

ως μια από τις αιτίες της διάλυσης των γάμων. Επιπλέον ο χαρακτηρισμός του 

διαχωριστικού τζαμιού ως απογοητευτικός, είναι κοινός και έχει αποτυπωθεί και σε 

διεθνείς έρευνες (Kelly-Trombley & Barters & Wieling, 2014 ; Beck & Jones, 2007). 

Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να υποτιμάται η σημασία της επαφής και της επικοινωνίας, 

ιδίως μέσω των επισκέψεων, μεταξύ κρατουμένων γονέων και των παιδιών τους, καθώς 

το θετικό αποτέλεσμα αυτής της επικοινωνίας είναι αμφίδρομο για την ψυχολογία και 

των δύο μερών. Γι’ αυτό αξιολογούνται ως θετικά τα υποστηρικτικά προς την 

οικογένεια των κρατουμένων, προγράμματα που λειτουργούν σε αρκετές φυλακές των 

Η.Π.Α. (Boswell, 2002), ενώ η διαμόρφωση κατάλληλων χώρων διεξαγωγής των 

επισκέψεων, αποτελεί μια κοινωνικά υπεύθυνη δράση που συμβάλλει ουσιαστικά στη 

διατήρηση των συναισθηματικών δεσμών των παιδιών με τους έγκλειστους γονείς τους 

(Troy et al, 2018 ; Hart-Johnson et al, 2018 ; La Vigne et al, 2005).  
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Αναφορικά με τα επισκεπτήρια, η ανάλυση κατέδειξε και κάποια σημαντικά 

προβλήματα, τα οποία συνάδουν με την βιβλιογραφία η οποία τεκμηριώνει τα 

εκτεταμένα και «εγγενή εμπόδια» που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες όσον αφορά τις 

επισκέψεις στους οικείους τους (Kalkan & Smith, 2014 ; Jones et al., 2013 ; SCCYP, 

2011 ; Hissel, Bijleveld & Kruttschnitt, 2011). 

Συγκεκριμένα, αποτυπώθηκε πως οι περισσότεροι οικείοι των κρατουμένων 

δυσκολεύονται να πραγματοποιήσουν επισκεπτήρια εξαιτίας της απόστασης και των 

εξόδων. Το εύρημα αυτό, όχι μόνο επιβεβαιώνεται τόσο από τα ίδια τα άτομα 

(κρατούμενοι-αποφυλακισθέντες), αλλά έρχεται και σε απόλυτη ταύτιση με τις 

πρόσφατες έρευνες των Cochran et al (2016), Kalkan & Smith (2014) και Dickie 

(2013), οι οποίοι υποστηρίζουν πως οι οικογένειες ενδέχεται να περιορίσουν τη επαφή 

τους με έναν κρατούμενο επειδή το κόστος διατήρησης της σχέσης μέσω 

επισκεπτηρίων, ήταν πολύ υψηλό, ενώ η έρευνα του Murray (2003a) διαπίστωσε πως 

η απόσταση είναι ένα άκρως σημαντικό πρόβλημα.  

Συμπληρωματικά με το παραπάνω, μπορούμε να αναφέρουμε και τη χρονική 

διάρκεια των επισκεπτηρίων (μισή ώρα), τα τεχνικής φύσεως προβλήματα 

(χαλασμένες συσκευές τηλεφώνου), καθώς και ένα επιπλέον ζήτημα που προκύπτει το 

οποίο αφορά τα παιδιά, τα οποία πιστεύουν πως ο έγκλειστος γονέας τους βρίσκεται 

στο εξωτερικό για δουλειά, καθώς δεν τους έχουν αποκαλύψει την αλήθεια. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω συνθήκες, επισημαίνουν και παραθέτουν 

τρόπους επίλυσης αυτών των προβλημάτων, όπως για παράδειγμα την ελεγχόμενη 

χρήση κινητού αποκλειστικά για συνομιλίες με την οικογένεια και τη χρήση Skype. 

Για το θέμα αυτό, η βιβλιογραφία έχει προτείνει τη διάθεση βιντεοκλήσεων μέσω 

Skype σε οικογένειες κρατουμένων (Robertson, 2012). Συγκεκριμένα, στη Σκωτία, 

υπάρχουν ενδείξεις κίνησης προς αυτήν την κατεύθυνση, με μια πρόσφατη έκθεση της 

Υπηρεσίας Φυλακών της χώρας, να υποστηρίζει πως επιτρέπει στους κρατουμένους να 

πραγματοποιούν κλήσεις Skype στις οικογένειές τους (Deadline News, 2013). Η 

προαναφερθείσα κατεύθυνση, αξίζει να επισημανθεί, πως έχει και θετικά 

αποτελέσματα, όχι μόνο στην στήριξη και των δύο πλευρών αλλά συμβάλλει θετικά 

και σε θέματα υποτροπής. Επίσης να σημειωθεί και η πιλοτική εφαρμογή του e-

επισκεπτηρίου (επικοινωνία με τηλεδιάσκεψη Skype), στο πλαίσιο του προταθέντος 

Σωφρονιστικού κώδικα (α.51§§8-10) σε πέντε σωφρονιστικά καταστήματα της 

Ελλάδος.  Πρόκειται για μια μορφή επικοινωνίας, σε εβδομαδιαία βάση, χωρίς καμία 
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οικονομική επιβάρυνση (κόστος μετακίνησης και διατροφής) που επιφέρει θετικά 

αποτελέσματα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη (Dikastiko.gr, 2020).  

Αντιθέτως όμως, υποστηρίζεται πως η αντικατάσταση των επισκέψεων με 

τηλεδιασκέψεις, δυσχεραίνει πολύ την επικοινωνία και κατά συνέπεια τις άμεσες 

σχέσεις (Phillips, 2012 ; Boudin et al., 2013 ; Fulcher, 2014 ; Tartaro & Levy, 2017). 

Σημαντική εξίσου η επισήμανση από πλευράς των συμμετεχόντων, οι οποίοι 

δεν επιθυμούν να έχουν επισκεπτήρια από τους οικείους τους και αιτιολογούν την 

απόφαση τους, λέγοντας πως φοβούνται να τους επιβαρύνουν περισσότερο και ειδικά 

στο ψυχολογικό επίπεδο. Ειδικά, όταν υπάρχουν μικρά παιδιά στην οικογένεια, οι 

αποφάσεις μεταξύ των δύο γονέων, είναι κοινές, είτε διστάζουν, είτε δεν πηγαίνουν τα 

παιδιά να επισκεφθούν τον έγκλειστο γονέα στην φυλακή για να μην τα επιβαρύνουν 

ψυχολογικά, βλέποντας τους χώρους της φυλακής και βιώνοντας την δυσάρεστη 

διαδικασία του ελέγχου. Προς αποφυγή της παραπάνω ταλαιπωρίας, αναγκάζονται να 

λένε ψέματα στα παιδιά ότι ο γονέας λείπει για δουλειά. Τα παραπάνω, ταυτίζονται 

απόλυτα τόσο από τα ευρήματα των μελών της οικογένειας, όσο και με επιστημονικά 

ευρήματα άλλων ερευνών του εξωτερικού. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε συσχέτιση 

όσον αφορά τις δυσάρεστες διαδικασίες ελέγχου (Sharatt, 2014), στο δισταγμό των 

ενηλίκων να πάρουν στο επισκεπτήριο μικρά παιδιά (Nesmith & Ruhland, 2011), 

καθώς επίσης και στον φόβο της επιβάρυνσης που οδηγεί τους κρατούμενος να μην 

δέχονται επισκεπτήρια από την οικογένεια τους (Dennison et al., 2014). Επιπλέον, 

έρευνες υποστηρίζουν την διακοπή των σχέσεων από πλευράς των κρατουμένων, 

προκειμένου να αποφύγουν την συναισθηματική ένταση (Αλοσκόφης, 2010 ; Casey-

Acevedo, 2015). 

 

 Στο ίδιο θέμα, το σωφρονιστικό προσωπικό, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε 

θέματα οικογένειας και ενδυνάμωσης των δεσμών της, καθώς από την συμπεριφορά 

των εργαζομένων, μπορεί να συνεχιστούν τα επισκεπτήρια του κρατούμενου με τους 

οικείους του, η να διακοπούν, όπως υποστηρίζεται και από την βιβλιογραφία (Jardine, 

2019). Η παρούσα έρευνα κατέδειξε πως στους περισσότερους συμμετέχοντες, 

κρατούμενους και αποφυλακισθέντες, οι γνώμες διίστανται σχετικά με την 

συμπεριφορά του σωφρονιστικού προσωπικού, με αποκορύφωμα τις περιπτώσεις στις 

οποίες οι συμμετέχοντες ανέφεραν μια άσχημη εμπειρία, η οποία ήταν η αφορμή για 

τη διακοπή των επισκεπτηρίων με τα μέλη των οικογενειών τους. Επίσης, οι 

κρατούμενοι -αποφυλακισθέντες, χρήστες ουσιών, ανέφεραν πως οι έλεγχοι και τα 
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μέτρα ασφαλείας που έχουν θεσπιστεί για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, 

προκαλούσαν δυσφορία και αρνητικά συναισθήματα στους οικείους τους, ειδικά στους 

ηλικιωμένους συγγενείς, ενώ κάποιοι κρατούμενοι απέτρεψαν για τον ίδιο λόγο τους 

οικείους τους να τους επισκεφθούν. Η ανωτέρω παρατήρηση συνάδει απόλυτα και με 

στοιχεία της βιβλιογραφίας (Broadhead, 2004 ; Rimmington, 2002). 

Η ανάλυση των δεδομένων, από την πλευρά της οικογένειας, κατέδειξε πως 

στην πλειοψηφία τους οι συμμετέχοντες, δεν είχαν καλή συμπεριφορά από τους 

σωφρονιστικούς υπαλλήλους και αυτό ήταν και η αιτία, είτε να σταματήσουν να 

επισκέπτονται τους οικείους τους στη φυλακή, είτε να πιέζονται ψυχολογικά για να 

αντέξουν. Ειδικότερα η έρευνα επεσήμανε πως κάποιες φορές το σωφρονιστικό 

προσωπικό, αντιμετώπιζε την οικογένεια, είτε σαν να έχουν διαπράξει οι ίδιοι αδίκημα, 

είτε με περιφρόνηση, ακόμα και με υποτίμηση. Όσον αφορά την συμπεριφορά προς τις 

οικογένειες και τις αρνητικές αλληλεπιδράσεις, παρατηρείται συσχέτιση με τις 

υπάρχουσες διεθνείς έρευνες (Hutton, 2016 ; Moran, 2013a ; Reeves & Heptinstall, 

2011 ; Codd, 2003 ; Comfort, 2007). Ομοίως, στη Σκωτία, μέσω της πρόσφατης 

έρευνας στις οικογένειες των κρατουμένων, διαπιστώθηκαν επανειλημμένες αρνητικές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ οικογενειών και υπαλλήλων φυλακών που διακινδυνεύαν τη 

δημιουργία θετικών σχέσεων μεταξύ των κρατουμένων και των οικείων τους (Jardine, 

2019). 

Τέλος, όπως υποστηρίζει η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (κρατουμένων, 

αποφυλακισθέντων και μέλη οικογενειών), η συμπεριφορά των σωφρονιστικών 

υπαλλήλων προς την οικογένεια, εξαρτάται από την συμπεριφορά του κάθε 

κρατούμενου και την σχέση που έχει με το σωφρονιστικό προσωπικό. Αξιοσημείωτη 

δε, είναι και η περίπτωση ενός συμμετέχοντα που αναφέρει ότι σημαντικό ρόλο στην 

καλή συμπεριφορά που είχε η οικογένεια του από το σωφρονιστικό προσωπικό, ήταν 

αποτέλεσμα του φόβου, καθώς ο ίδιος είχε ισχυρή θέση στην ιεραρχία της φυλακής. 

Το προαναφερθέν, ταυτίζεται με τις έρευνες των Condry & Smith (2018) και Fishman 

(1990), οι οποίοι υποστήριξαν πως έχουν σημειωθεί πολλές περιπτώσεις που η 

αντιμετώπισή στην οικογένεια διαφέρει ανάλογα με τη θέση του οικείου τους στην 

άτυπη ιεραρχία κύρους της φυλακής. 

Για το ίδιο θέμα, οι συμμετέχοντες κρατούμενοι έθεσαν και το ζήτημα του μεγέθους 

της φυλακής και την σύνδεση αυτού με την συμπεριφορά των εργαζόμενων. 
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Συνεχίζοντας, επόμενη σημαντική παράμετρος για την διατήρηση των 

οικογενειακών δεσμών, είναι οι άδειες απουσίας. Η έρευνα κατέδειξε την ανάγκη για 

περισσότερες και πιο συχνές άδειες στα έγκλειστα άτομα και ειδικά στους γονείς, οι 

οποίες βοηθούν στην οικογενειακή επανένταξη του ατόμου καθώς γίνεται 

προετοιμασία και από τις δύο πλευρές. Ο θεσμός των αδειών εξόδου ενεργοποιεί τον 

κρατούμενο και τον προτρέπει να αναλάβει την ευθύνη απέναντι στον εαυτό του, στην 

οικογένεια του και στο κοινωνικό σύνολο, και του επιτρέπει να διατηρεί μια 

φυσιολογική συναισθηματική και σεξουαλική ζωής, ενώ, ταυτόχρονα, τον κρατά σε 

επαφή με τις ευρύτερες κοινωνικό – οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές που 

συντελούνται στην κοινωνία κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού του. Αυτός ο θεσμός 

είναι ένας επιτυχημένος θεσμός και στοχεύει προς τη σωστή κατεύθυνση, προς μια 

κοινωνία ανοιχτή στην ένταξη του κρατουμένου σε αυτήν και όχι προς μια κοινωνία 

αποκλεισμού (Μητροσύλη & Φρονίμου, 2008: 42-43). Στην παρούσα έρευνα οι 

συμμετέχοντες έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στις άδειες απουσίας και στα επισκεπτήρια, 

μεταξύ άλλων μορφών επικοινωνίας. Το παραπάνω εύρημα έχει παρουσιαστεί και σε 

προϋπάρχουσες έρευνες (Shlafer & Poehlmann, 2019 ; Sharratt, 2014 ; Jones et al., 

2013 ; Poehlmann et al., 2008). 

Επιπλέον υπογραμμίστηκε η ανάγκη για εναλλακτικές ποινές σε συγκεκριμένα 

αδικήματα, όπως τα οικονομικά, ώστε να μην αποσπάται το άτομο από την οικογένεια 

του. Για παράδειγμα, μέσω της τμηματικής έκτισης της ποινής κατά τις ημέρες του 

τέλους της εβδομάδας, δηλαδή από Παρασκευή βράδυ μέχρι Δευτέρα πρωί, ενώ τις 

υπόλοιπες μέρες ο κρατούμενος εξακολουθεί να ζει μέσα στο οικογενειακό του 

περιβάλλον. Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει τη συνέχιση των σπουδών ή της εργασίας του 

κρατουμένου και δεν επιφέρει ρήξη με την οικογένειά του, τον κοινωνικό του περίγυρο 

και την εργασία του (Κατσούλης, (επιμ.) Καραντινός, Μαράτου – Αλιμπράντη & 

Φρονίμου, 2005: 401). Επιπλέον, βοηθητικός είναι και ο κατ’ οίκον περιορισμός 

(Home confinement / detention). Σύμφωνα με το home confinement, το άτομο μένει 

στο σπίτι του μόνο συγκεκριμένες ώρες και κυρίως τη νύχτα. Η δεύτερη αυστηρότερη 

μορφή κατ’ οίκον επιτήρησης (home detention) επιτρέπει την έξοδο από το σπίτι μόνο 

για μερικές ώρες. Υπάρχει, τέλος, και ο απόλυτος εγκλεισμός (home incarceration), 

όπου μόνο κατ’ εξαίρεση εγκαταλείπεται το σπίτι (Χαΐδου, 2002: 88). Σημαντική και 

η Ηλεκτρονική επιτήρηση, καθώς μέσω αυτού του μέτρου παραμένουν κυρίαρχοι οι 

κλασικοί στόχοι του εγκλεισμού, που είναι η θεραπεία και η διαχείριση της ανθρώπινης 



304 

 

συμπεριφοράς. Παρ’ όλα αυτά, ο διαρκής έλεγχος του ατόμου παραμένει, ενώ ο 

μηχανισμός επιβολής διαφέρει (Χαΐδου, 2002: 88-89).  

Δεν θα μπορούσε να παραληφθεί, η εργασία για κοινωφελείς σκοπούς. Η 

κοινωφελής εργασία, η οποία έχει καθιερωθεί διεθνώς ως εναλλακτικός τρόπος 

κύρωσης, κυρίως για δράστες εγκλημάτων μικρής βαρύτητας, στοχεύει στην εξάλειψη 

των μειονεκτημάτων που επισύρει ο εγκλεισμός σε κατάστημα κράτησης. Συνίσταται 

στη συγκεκριμένη εκούσια δωρεάν παροχή εργασίας εκ μέρους του καταδίκου υπέρ 

του κοινωνικού συνόλου μέχρι να συμπληρωθεί συγκεκριμένος αριθμός ωρών. Η 

κοινωφελής εργασία έχει καθιερωθεί στις Ευρωπαϊκές νομοθεσίες είτε ως αυτοτελής 

κύρωση, είτε ως ποινή εκ μετατροπής άλλης ποινής, είτε ως τρόπος έκτισης μιας ποινής 

κατά της ελευθερίας (Χαΐδου, 2002: 90). Τέλος, άκρως σημαντική παράμετρος για την 

διατήρηση των οικογενειακών δεσμών, είναι οι θεραπευτικές διαδικασίες, σύμφωνα με 

τις αναφορές των ιδίων των συμμετεχόντων. 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η 

επαναφορά στην οικογενειακή ζωή, μετά τον εγκλεισμό σε σωφρονιστικό κατάστημα, 

γίνεται ομαλότερη όταν έχουν προηγηθεί επισκεπτήρια, άδειες και θεραπευτικές 

διαδικασίες. Η ταύτιση με την πέμπτη ερευνητική υπόθεση, που παρατέθηκε στο 

κεφάλαιο της μεθοδολογίας της έρευνας, είναι αξιοσημείωτη. 

 

 

5.1.7 (Ζ) Μείωση δυσάρεστων επιπτώσεων στην οικογένεια μέσω 

παρεμβάσεων 

 

Όπως παρουσιάστηκε στο παρόν κεφάλαιο, τα ευρήματα της έρευνας 

υποστηρίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις της φυλάκισης, σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο 

στα ίδια τα άτομα με άμεση εμπειρία εγκλεισμού, αλλά και στα μέλη των οικογενειών 

τους. Ενδιαφέρον ωστόσο αποτελούν κάποιες παρεμβάσεις η κρατικές αλλαγές, μέσω 

των οποίων θα μπορούσαν να αποτραπούν αυτές οι επιπτώσεις. 

 

Σύμφωνα με τα μέλη των οικογενειών και λαμβάνοντας υπόψη τις ψυχολογικές 

συνέπειες, στις οποίες δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση, από όλους τους συμμετέχοντες (και 

τα ίδια τα άτομα) και ειδικά σε αυτές που προέρχονται από την απώλεια του οικείου 

τους, προτάθηκε ο ειδικός χώρος επισκεπτηρίου και δράσεις που αφορούν 
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αποκλειστικά οικογένειες και παιδιά σε όλα τα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας. 

Παρόμοια,  πρόταση σημειώθηκε σε έρευνα στην Βόρεια Ιρλανδία (Mc Carthy, 2004) 

στην οποία προτάθηκαν οι «οικογενειακές ημέρες» ή οι «εκτεταμένες επισκέψεις», 

όπου οι κρατούμενοι ήταν σε θέση να περάσουν μια ημέρα με τα παιδιά τους, σε ένα 

πιο φιλικό περιβάλλον. Επιπλέον, η χρήση δωματίων συνεύρεσης για συζύγους και η 

δημιουργία δράσεων και θεραπευτικών παρεμβάσεων, όπως το πρόγραμμα του 

ΚΕΘΕΑ Προμηθέας και η συνεισφορά των δράσεων της Πύλης ελευθερίας, που θα 

έχουν ως αποτέλεσμα την ενδυνάμωση των δεσμών μιας οικογένειας. Ωστόσο, προς 

αποφυγή τόσο των ψυχολογικών, όσο και των κοινωνικών συνεπειών, προτάθηκαν 

εναλλακτικές ποινές (για παράδειγμα ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονικό 

βραχιόλι, ή η υποχρεωτική εργασία) για συγκεκριμένα αδικήματα, όπως τα οικονομικά, 

ώστε να αποτραπεί η απομάκρυνση από την οικογένεια και ο στιγματισμός. Να 

σημειωθεί πως η ψυχολογική υποστήριξη των μελών μιας οικογένειας και ειδικά των 

ανηλίκων, κατείχε πρωταγωνιστικό ρόλο, τόσο από τα ίδια τα μέλη, όσο και από τους 

ίδιους τους κρατούμενους-αποφυλακισθέντες, συγκριτικά με την οικονομική 

υποστήριξη, η οποία ακολούθησε στη συνέχεια.  

 

Από την πλευρά της η οικογένεια, τόνισε επίσης την ανάγκη για εκπαίδευση 

γενικά όλων όσων εμπλέκονται με το σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης και ειδικά των 

σωφρονιστικών υπαλλήλων, το οποίο έρχεται σε απόλυτη ταύτιση με την βιβλιογραφία 

(Foster, 2017). Με τον τρόπο αυτό, όπως υποστήριξαν, θα  αποφευχθεί η τραυματική 

εμπειρία και ειδικά των παιδιών, που προκύπτει για παράδειγμα από την σύλληψη των 

γονέων, και θα μειωθούν τόσο οι συνέπειες στο ψυχολογικό επίπεδο, ως αποτέλεσμα 

της λανθασμένης συμπεριφοράς στους οικείους των κρατουμένων κατά την διάρκεια 

των επισκεπτηρίων (ταυτόχρονη ενδυνάμωση των οικογενειακών δεσμών). Η αναφορά 

της οικογένειας στο σωφρονιστικό προσωπικό, υποστηρίχθηκε και από τους 

κρατούμενους-αποφυλακισθέντες. Τέλος, δεν θα μπορούσε να παραληφθεί και η 

εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, προς αποφυγή του στίγματος.  

Αυτό που έγινε αντιληπτό μέσω της ανάλυσης των ευρημάτων και χρήζει 

συζήτησης, είναι πως οι επιπτώσεις της φυλάκισης στις οικογένειες των κρατουμένων, 

οι οποίες θα μπορούσαν να αποτραπούν μέσω παρεμβάσεων η κρατικών αλλαγών, 

είναι συνδεδεμένες και δια-πλέκονται σε μεγάλο βαθμό μεταξύ άλλων και με την 

στήριξη των ιδίων των ατόμων (κρατουμένων-αποφυλακισθέντων), αν λάβουμε υπόψη 

μας τους συναισθηματικούς δεσμούς μιας οικογένειας. 
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Συγκεκριμένα, η οικογένεια επεσήμανε την ανάγκη για εκπαίδευση και εργασία 

των κρατουμένων οικείων τους, καθώς, όπως τόνισαν, είναι προστατευτικοί 

παράγοντες ενάντια στην υποτροπή και με αυτόν τον τρόπο τα άτομα προετοιμάζονται 

για την αποφυλάκιση τους. Επιπλέον, εξίσου σημαντική επισήμανση, προκύπτει μέσα 

από την ανάγκη τους για διαφορετική και εξειδικευμένη αντιμετώπιση των 

κρατουμένων οικείων τους, οι οποίοι ταυτόχρονα είναι και χρήστες ουσιών και κατά 

συνέπεια, τη δημιουργία περισσότερων θεραπευτικών προγραμμάτων, όπως το 

ΚΕΘΕΑ Προμηθέας, εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων. Η ανάγκη για 

εκπαίδευση καθώς και για τα περισσότερα θεραπευτικά προγράμματα ήταν εμφανής 

και στα ευρήματα των κρατουμένων-αποφυλακισθέντων, καθώς όπως ανέφεραν ή 

κοινωνική επανένταξη επιτυγχάνεται με ομαλό τρόπο μέσω του προαναφερθέντος 

προγράμματος. Η βιβλιογραφία υποστηρίζει εξίσου τα θετικά αποτελέσματα των 

θεραπευτικών προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, οι French & Gendreau (2006), 

κατέληξαν στο ερευνητικό πόρισμα ότι τα προγράμματα CBT είναι η πιο 

αποτελεσματική παρέμβαση για τον περιορισμό των πειθαρχικών παραβάσεων, καθώς 

επίσης είναι ένα από τα πιο διορθωτικά αποτελεσματικά εργαλεία για την μείωση της 

υποτροπής (Allen, MacKenzie & Hickman, 2001 ; Landenberger & Lipsey, 2005 ; 

Lipsey, Chapman & Landenberger, 2001 ; Lipsey, Landenberger & Wilson, 2007 ; 

Pearson et al., 2002 ; Wilson, Bouffard, & MacKenzie, 2005). Τα ανωτέρω ερευνητικά 

αποτελέσματα βρίσκονται στο πλαίσιο της θεραπευτικής δικαιοσύνης και εντάσσονται 

και στα προγράμματα θεραπείας για την κατάχρηση ουσιών.  

Γνωστά προγράμματα του εξωτερικού είναι το Reasoning & Rehabilitation 

(R&R), το οποίο έχει αποδειχθεί επιτυχές στη μείωση της υποτροπής, ιδιαίτερα σε 

Καναδούς παραβάτες (Van Voorhis et al., 2004), το Moral Reconation Therapy (MRT), 

στο οποίο οι αξιολογήσεις έδειξαν επίσης μείωση της υποτροπής (Ferguson & 

Wormith, 2013) και το Thinking for a change (TFAC), ομοίως, βρέθηκε ότι βελτιώνει 

τα αποτελέσματα υποτροπής (LowenKamp et al., 2009 ; Golden et al., 2006). 

 

Σε παρόμοια πλαίσια, τα ίδια τα άτομα (κρατούμενοι και αποφυλακισθέντες), 

τόνισαν την ανάγκη τους για στήριξη: Α) στο επίπεδο κράτησης τους, 

συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών κράτησης, του διαχωρισμού εθνικοτήτων και 

αδικημάτων, καθώς μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ψυχολογία των οικείων 

τους. Επιπλέον, σύμφωνα με τους ίδιους, σημαντικός είναι και ο ποιοτικός χρόνος, 

καθώς με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουν την εμπλοκή τους με παράνομες 
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δραστηριότητες και προετοιμάζονται για την επανένταξη τόσο κοινωνικά, όσο και 

ειδικά σε οικογενειακό επίπεδο. 

Εξίσου σημαντική είναι και η οικονομική στήριξη των κρατουμένων, καθώς με 

αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να επικοινωνούν περισσότερο με τις οικογένειες τους (για 

παράδειγμα η αγορά τηλεκάρτας). Β) στο επίπεδο αποφυλάκισης. Συγκεκριμένα οι 

συμμετέχοντες επισήμαναν την ανάγκη για ουσιαστική επανένταξη, η οποία σύμφωνα 

με τα λεγόμενα τους και ειδικά των υπότροπων συμμετεχόντων, μπορεί να επιτευχθεί 

μέσω της επαγγελματικής αποκατάστασης.  Επιπλέον, έθιξαν ζητήματα σχετικά με 

χρηματικές ποινές και τις συνέπειες που αυτές επιφέρουν, δηλαδή η κατεύθυνση προς 

την παρανομία και τόνισαν την ανάγκη για ιδιαίτερη μέριμνα στους ανήλικους 

αποφυλακισθέντες, ώστε να αποτραπεί η υποτροπή τους.   

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί και στους νέους κρατούμενους, που 

αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους στη φυλακή, καθώς οι συγκρατούμενοι τους 

είναι συχνά τα πρότυπά τους. Δεν είναι τυχαίο ότι οι επιστήμονες της ψυχικής υγείας 

τονίζουν εμφατικά την ανάγκη αποϊδρυματοποίησης, κυρίως για τους ανήλικους 

παραβάτες ή/και τους χρήστες ουσιών, και αντικατάστασης όλων των ιδρυμάτων με 

ειδικές δομές (Lamb & Backrach, 2001 ; Dretsch, 2013). Επίσης, σύμφωνα με τον 

Κουράκη (2006), ο  εγκλεισμός  των νεαρών  παραβατών  σε  ιδρύματα πρέπει να 

αποφεύγεται στο μέτρο του δυνατού και η επιβολή της στερητικής της ελευθερίας 

ποινής, να χρησιμοποιείται ως έσχατο μέτρο, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις 

και να είναι της μικρότερης δυνατής χρονικής διάρκειας, όπως άλλωστε απαιτείται από 

τα διεθνή κανονιστικά κείμενα ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την απονομή 

δικαιοσύνης σε ανηλίκους (άρθρο 37 περ. β΄ εδ. β΄ της Σύμβασης για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού).  

Φυσικά, για να επιτευχθεί η ομαλότερη επανένταξη ενός κρατουμένου, είναι 

άκρως απαραίτητη η προετοιμασία του, ή οποία αρχίζει από την πρώτη ημέρα της 

κράτησης. Οι συμμετέχοντες τόνισαν πως οι πιο συχνές άδειες θα τους βοηθήσουν στο 

να μην χάσουν επαφή με την οικογένεια. Επίσης, επισήμαναν την ανάγκη και για 

ψυχολογική υποστήριξη και προετοιμασία, έχοντας ως σκοπό την ομαλότερη 

οικογενειακή επανένταξη και την αποφυγή της επιστροφής τους πίσω στη φυλακή. 

Βέβαια η βιβλιογραφία εστιάζει στην σημαντικότητα της στήριξης σε ψυχολογικό 

επίπεδο, ακόμα και μετά την αποφυλάκιση (Codd, 2002). 

Εστιάζοντας τη συζήτηση για τους νεαρούς παραβάτες, να υπογραμμιστεί και 

η σημαντικότητα των πρακτικών, οι οποίες αφορούν την κοινωνική επανένταξη τους. 
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Στα πλαίσια του νόμου περί δεύτερης ευκαιρίας (The second chance) του 2007, των 

Η.Π.Α., εφαρμόστηκε το βραβευμένο πρόγραμμα ‘The Wayne Country Second Chance 

Reentry Program’ (WC-SCR), για το οποίο η αξιολόγηση έδειξε ότι οι δράσεις του 

προγράμματος οδήγησαν σε σημαντική μείωση των ποσοστών υποτροπής στους νέους 

συμμετέχοντες, συγκριτικά με όσους έλαβαν τις συνήθεις υπηρεσίες επανένταξης. Το 

πρόγραμμα εστιάζει σε βασικούς πυλώνες, όπως είναι η στέγαση και οι θέσεις 

εργασίας, αλλά δίνει έμφαση και σε θέματα κατάχρησης ουσιών, στη θεραπεία της 

ψυχικής υγείας καθώς και στην οικογένεια (Calleja et al, 2016). 

 

Πριν προχωρήσουμε στην συζήτηση των περιορισμών της έρευνας και της παράθεσης 

προτάσεων, κρίνεται σημαντικό γίνει μια μικρή αναφορά στην τελευταία θεματική (του 

κεφαλαίου 5) που αφορά την οικογένεια αλλά και τα ίδια τα άτομα. 

 

Αρχικά να σημειωθεί πως είναι τόσο βαρύ το «φορτίο» που σηκώνουν ή έχουν 

σηκώσει οι οικογένειες, οι οποίες στην πλειοψηφία τους υποστήριξαν πως δεν έχουν 

προσδοκίες. Η μόνη διαφορά προήλθε από τις μητέρες των κρατουμένων, οι οποίες 

προσδοκούν οι κρατούμενοι να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ Προμηθέας 

και να επιστρέψουν στην οικογένεια. Το προαναφερθέν, έχει υποστηριχθεί και σε 

πρόσφατη έρευνα των Condry & Smith (2019), δίνοντας όμως έμφαση στο τεράστιο 

και ταυτόχρονα «αόρατο» φορτίο που καλούνται να διαχειριστούν οι σύζυγοι-

σύντροφοι των κρατουμένων. Ομοίως με τις οικογένειες, να σημειωθεί πως υπήρχε 

πλήρης ταύτιση στα λεγόμενα των συμμετεχόντων σχετικά με τις προσδοκίες, οι οποίες 

προήλθαν μόνον από τους συμμετέχοντες του προαναφερθέντος θεραπευτικού 

προγράμματος. 

Συνεχίζοντας με τους φόβους, τα μέλη των οικογενειών έδωσαν έμφαση στον 

φόβο της υποτροπής των αγαπημένων τους, στις περιπτώσεις των αποφυλακισθέντων, 

ενώ όταν αναφέρθηκαν στους  κρατούμενους οικείους τους, ο φόβος είχε τις ρίζες του 

στο στίγμα που ακολουθεί την οικογένεια αλλά και σε θέματα που αφορούν την 

ασφάλεια του ατόμου στην φυλακή. Αξιοσημείωτη για άλλη μια φορά η πλήρης 

ταύτιση και στα λεγόμενα των ίδιων των ατόμων, με μόνη διαφορά την προσθήκη του 

φόβου για την ανεύρεση εργασίας. Ωστόσο, οι ίδιοι οι κρατούμενοι και οι 

αποφυλακισθέντες έκαναν και κάποιες σημαντικές προτάσεις που αφορούσαν τόσο 

διαδικαστικά θέματα, για παράδειγμα, η διαδικασία των δικαστηρίων να γίνει πιο 

γρήγορη, σε θέματα ποινών (οι μικρές ποινές να αντικατασταθούν με εργασία και στις 
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μεγάλες ποινές να δοθεί έμφαση στο «μετά»). Επεσήμαναν επίσης την ανάγκη για 

περισσότερες αγροτικές φυλακές, για περισσότερη εκπαίδευση και τέλος, την 

καλλιέργεια ευαισθητοποίησης από πλευράς της κοινωνίας.  

 

 

Κριτική σκέψη της προαναφερθείσας συζήτησης των ευρημάτων. 

 

Στο σημείο αυτό, άξια σχολιασμού είναι η διαπίστωση που προκύπτει από τις 

προϋπάρχουσες διεθνείς έρευνες, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στο κεφάλαιο αυτό. 

Όπως έχει γίνει αντιληπτό, τα ευρήματα των προαναφερθέντων ερευνών, έρχονται σε 

απόλυτη ταύτιση με τα ευρήματα της παρούσης έρευνας, ενώ δεν υπήρξε κάποια 

έρευνα η οποία διαφοροποιείται από αυτά και με βάση αυτήν, θα μπορούσαν να 

διερευνηθούν οι παράγοντες αυτής της διαφοροποίησης, για παράδειγμα οι 

πολιτισμικοί ή/και οι πληθυσμιακοί. Όμως είναι εφικτή και ενδιαφέρουσα η περαιτέρω 

διερεύνηση σχετικά με το που διαφοροποιούνται οι έρευνες που ταυτίζονται με την 

παρούσα. Αναλυτικότερα, από την εις βάθος ανάλυση μπορεί με βεβαιότητα να 

υποστηριχθεί πως δεν παρουσιάζονται διαφορές στο υπο μελέτη φαινόμενο (Το 

Πολύπλευρο «Κόστος» της Ποινής Εγκλεισμού σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, στις 

Οικογένειες των Κρατουμένων και στα ίδια τα Άτομα). Κατά συνέπεια, τα όσα βιώνει 

και αντιμετωπίζει ο έγκλειστος πληθυσμός, αλλά και τα μέλη των οικογενειών, δεν 

γνωρίζουν σύνορα και μπορούμε πλέον να αναφερόμαστε σε ένα φαινόμενο 

διαπολιτισμικό.  

Πέραν όμως του διαπολιτισμικού στοιχείου, είναι σημαντικός ο βαθμός 

επίδρασης του φαινομένου. Συγκεκριμένα, συγκριτικά με τα Ελληνικά δεδομένα, σε 

χώρες στις οποίες οι συνθήκες κράτησης είναι βελτιωμένες και πιο αναβαθμισμένες 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για 

παράδειγμα στις Σκανδιναβικές χώρες, δεν είναι τόσο επιβλαβείς οι συνέπειες του 

εγκλεισμού, τα άτομα προετοιμάζονται για την αποφυλάκιση και προσαρμόζονται 

ευκολότερα στη ζωή εκτός φυλακής, αναπτύσσοντας σε μεγαλύτερο βαθμό τους 

παράγοντες αποφυγής της υποτροπής (προστατευτικοί παράγοντες).  

Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη των οικογενειών, δηλαδή παρόλο που οι 

συνέπειες από τον εγκλεισμό του οικείου τους είναι παρούσες σε κάθε επίπεδο, 

διαφέρουν στον βαθμό επίδρασης, ο οποίος βαθμός εξαρτάται από το σύστημα της 

κάθε χώρας. Παραδείγματος χάριν, ο βαθμός επίδρασης των συνεπειών, διαφέρει στις 
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Η.Π.Α., και σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραματίζει η ύπαρξη των υποστηρικτικών 

προς την οικογένεια των κρατουμένων, προγραμμάτων τα οποία έχουν αξιολογηθεί ως 

θετικά, καθώς επίσης στην Ιταλία, καθώς διάφοροι οργανισμοί έχουν δημιουργήσει 

ειδικά διαμορφωμένους χώρους για τα επισκεπτήρια των παιδιών με τους έγκλειστους 

γονείς τους. Ομοίως και στην Κύπρο, ο βαθμός επίδρασης διαφέρει μετά την ανάληψη 

πρωτοβουλιών που αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης και τη λήψη 

μέτρων για τη μείωση των δυσμενών συνεπειών της κράτησης με σταθερό 

προσανατολισμό στην προοπτική της επανένταξης των κρατουμένων στην κοινωνία.  

 Να αναφερθεί πως τα τελευταία χρόνια και η Ελλάδα έχει κάνει βήματα προς 

αυτήν την κατεύθυνση μέσω των δράσεων που αφορούν την οικογένεια και την 

διατήρηση των δεσμών, αλλά και μέσω της δημιουργίας θεραπευτικών προγραμμάτων 

που αφορούν τον έγκλειστο πληθυσμό, τα θετικά αποτελέσματα των οποίων έχουν 

αναλυθεί εκτενώς στην παρούσα έρευνα. Ωστόσο, άλλη μια φορά να επισημανθεί πως 

η περαιτέρω δημιουργία ανάλογων προγραμμάτων και δράσεων, κρίνεται επιτακτική, 

καθώς υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να συμβάλλουν θετικά στον βαθμό επίδρασης 

των συνεπειών. 

 

 

5.2 Συνεισφορά στην Έρευνα και στην Γνώση 

 

Η παρούσα έρευνα, εκπονήθηκε εξ’ αρχής με σκοπό να καλύψει το κενό που 

υπάρχει στην Ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με το πολύπλευρο «κόστος» της ποινής 

εγκλεισμού σε σωφρονιστικό κατάστημα, στις οικογένειες των κρατουμένων και στα 

ίδια τα άτομα (έγκλειστος πληθυσμός και αποφυλακισθέντες). 

Βασικός στόχος ήταν όλοι οι συμμετέχοντες, να ακουστούν, να περιγράψουν οι 

ίδιοι πως βιώνουν ή πως βίωσαν τις προσωπικές τους εμπειρίες, έτσι ώστε, να μπορούν 

να κατανοηθούν εις βάθος, σημαντικοί παράγοντες όπως, μεταξύ άλλων, ο 

στιγματισμός, η απομόνωση αλλά και η παραίτηση. Επιπλέον, είναι ζωτικής σημασίας, 

μέσω της συγκεκριμένης έρευνας, να αναδειχθεί η ανάγκη αλλαγής, η προώθηση της 

ευαισθητοποίησης σε τέτοιου είδους σοβαρά ζητήματα και η προσπάθεια εύρεσης 

κατάλληλων τρόπων για την στήριξη, σε όλα τα επίπεδα, όλων όσων πλήττονται από 

την φυλάκιση. Συγκεκριμένα, των εγκλείστων, των αποφυλακισθέντων αλλά και του 

οικείου περιβάλλοντος των ατόμων αυτών. Ειδικότερα για την οικογένεια μέσω της 
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δημιουργίας ενός ασφαλούς πλαισίου στήριξης που θα αφορά την άμεση ενημέρωση 

για τις διαδικασίες στο σύνολό τους, καθώς επίσης μέσω της παροχής τόσο νομικής 

υποστήριξης, όσο και ψυχολογικής.  

Συγκεκριμένα η ψυχολογική υποστήριξη κρίνεται απαραίτητη στα μέλη της 

οικογένειας τα οποία καλούνται να διαχειριστούν την απώλεια, την ενοχή και την 

ντροπή. Η ιδιαίτερη μέριμνα στα ανήλικα μέλη της οικογένειας είναι αναγκαία και 

σημαντική θα ήταν η δημιουργία ενός δικτύου προγραμμάτων που θα παρέχουν 

ουσιαστική στήριξη σε αυτά. Τα παιδιά, εξίσου με τους ενήλικες, θα έρθουν 

αντιμέτωπα τόσο με την απώλεια του γονέα τους και ειδικότερα με την «ασαφή 

απώλεια», όσο και με τον στιγματισμό. Θα πρέπει επίσης  να προετοιμαστούν 

κατάλληλα, ανάλογα με την ηλικία τους, για να αντιμετωπίσουν από την πλευρά τους, 

την νέα πραγματικότητα.  

Από τα παραπάνω, είναι εμφανές πως η στρατηγική ενίσχυσης αυτού του 

ζωτικού στοιχείου που αφορά άμεσα και την αποκατάσταση των ιδίων των παραβατών, 

της οικογένειας, κρίνεται επιτακτική. 

 

Συνεχίζοντας τη συζήτηση για την συνεισφορά της παρούσας έρευνας, θα ήταν 

παράλειψη να μην αναφερθούμε σε μια επιπλέον σημαντική διαπίστωση, η οποία 

μπορεί να δώσει ώθηση στο πεδίο για περαιτέρω επιστημονική δραστηριότητα, ενώ 

παράλληλα θα μπορούσε να τύχει περεταίρω έρευνας από την επιστημονική κοινότητα 

και δεν είναι άλλη από την δημιουργία βέλτιστων πρακτικών σε θέματα εγκλεισμού 

και σε θέματα ενίσχυσης των δεσμών μιας οικογένειας, όταν ο γονέας εκτίει στερητική 

της ελευθερίας, ποινή. Η υποστήριξη και η προετοιμασία για την αποφυλάκιση και την 

επιστροφή στο σπίτι είναι σημαντική για το ίδιο το άτομο αλλά και για την οικογένεια, 

στο σύνολό της. Ξεπερνώντας όμως τα όρια της οικογενειακής εστίας, η οικογενειακή 

επανένταξη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στην κοινωνική ασφάλεια.  

Καταλήγοντας, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, εντόπισαν και ανέδειξαν 

επίσης νέες περιοχές και σε ζητήματα Εγκληματο-προληπτικού χαρακτήρα κυρίως σε 

θέματα υποτροπής κρατουμένων, θέματα όπως κρούσματα βίας μέσα στη φυλακή, 

εξάρτηση από ουσίες, ενώ κάποιες θεραπευτικές προσεγγίσεις (συμβουλευτική, 

πρόγραμμα απεξάρτησης-επανένταξης), θεωρούνται χρήσιμοι τομείς και 

διερευνήθηκαν στην παρούσα έρευνα, καθώς με τον τρόπο αυτό, παρέχουν μια 

πληρέστερη εικόνα στους παράγοντες που μπορεί να ενισχύσουν τους δεσμούς 
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(προγράμματα συμβουλευτικής), ή και να απομακρύνουν τα μέλη μιας οικογένειας 

(χρήση ουσιών). 

 

 

5.3 Περιορισμοί έρευνας και Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

 

Η κάθε ερευνητική μελέτη επιχειρεί να διαφωτίσει ένα στιγμιότυπο της 

πραγματικότητας του ερευνώμενου αντικειμένου και μέσω αυτής της διάνοιξης, να 

εμπλουτίσει και να συμμετάσχει στην ολοκλήρωση μιας συνολικότερης και ευρύτερης 

αποτύπωσης των συνθηκών, υπό τις οποίες διεξήχθη.  

Στην ενότητα που ακολουθεί, θα γίνει αναφορά στους περιορισμούς της συγκεκριμένης 

ποιοτικής έρευνας. Επίσης, θα συζητηθεί η ανάγκη για μελλοντικές έρευνες και θα 

ακολουθήσουν ορισμένες προτάσεις. 

Η επιλογή του συγκεκριμένου πληθυσμού συνεντευξιαζόμενων, και της 

συγκεκριμένης μεθοδολογίας, ποιοτικής ανάλυσης των δεδομένων, εξυπηρέτησε και 

υπερέβη τους στόχους και τις ανάγκες που είχαν τεθεί εξ’ αρχής, για την εκπόνηση της 

παρούσας έρευνας. Ωστόσο, αναπόφευκτα, η ποιοτική έρευνα, υπόκεινται σε 

σημαντικούς περιορισμούς και η εν λόγω έρευνα, δεν θα μπορούσε να αποτελεί 

εξαίρεση. 

Πρώτος περιορισμός για την παρούσα έρευνα, αναφορικά με τον πληθυσμό των 

συνεντευξιαζόμενων, αποτελεί το γεγονός ότι τα συμμετέχοντα μέλη από πλευράς των 

κρατουμένων και αποφυλακισθέντων ήταν άνδρες. Ωστόσο, θα μπορούσαν μελλοντικά 

να διεξαχθούν παρόμοιες έρευνες, σε δείγμα κρατουμένων και αποφυλακισθέντων, 

διαφορετικού φύλου. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η επέκταση της έρευνας και σε 

άλλες ομάδες συνεντευξιαζόμενων, και συγκεκριμένα σε γυναίκες οι οποίες εκτίουν 

στερητική της ελευθερίας ποινή, οι οποίες έχουν αποφυλακιστεί ή/και είναι μητέρες. Η 

συγκεκριμένη έρευνα πιθανόν να αναδείκνυε και κατ’ επέκταση να εστίαζε, σε 

διαφορετικές περιοχές ενδιαφέροντος, που θα προσέθετε σημαντικά, στην περαιτέρω 

διερεύνηση του θέματος. 

Συμπληρωματικά, θα ήταν εξίσου ενδιαφέρον, η εκπόνηση μιας επιστημονικής 

μελέτης σε παιδιά, εάν φυσικά ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα που αφορούν την 

ευαίσθητη αυτή ηλικία, ώστε να έχουμε μια πληρέστατη εικόνα των επιπτώσεων της 

φυλάκισης ενός γονέα, στα ανήλικα μέλη της οικογένειας.  
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Επιπλέον, δεν θα μπορούσε να παραληφθεί πως μια έρευνα με περισσότερους 

συμμετέχοντες σε θεραπευτικά προγράμματα εντός και εκτός φυλακής (όπως για 

παράδειγμα το ΚΕΘΕΑ Προμηθέας), θα αναδείκνυε ακόμα περισσότερο την 

χρησιμότητα αυτών των προγραμμάτων και τις θετικές συνέπειες που επιφέρουν τόσο 

στα ίδια τα άτομα, όσο και στην οικογένεια. 

 

Αναφορικά με τον στόχο μιας ποιοτικής ανάλυσης, και ειδικότερα της 

υιοθετηθείσας Θεματικής Ανάλυσης για το παρόν πόνημα, είναι κατά κύριο λόγο η 

εστίαση, η καταγραφή και η παραγωγή υλικού, ιδιαίτερου ερευνητικού ενδιαφέροντος. 

Επιπρόσθετα, η ποιοτικό-αναλυτική προσέγγιση, προσφέρει την δυνατότητα να 

ανιχνευθούν τα φαινόμενα ώστε να γίνει μία εν τω βάθει διείσδυση και κατανόηση του 

υπό μελέτη υλικού, που αυτούσιο παρουσιάζεται στην διάρκεια των συνεντεύξεων, ενώ 

παράλληλα τροφοδοτεί, εμπλουτίζοντας τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις, με πρωτότυπα 

στοιχεία για το υπό μελέτη θέμα. Υπ’ αυτήν την έννοια, όντως η αρχή της γενίκευσης 

στον πληθυσμό, που προσφέρεται από τις ποσοτικές αναλύσεις, ‘θυσιάστηκε’, προς 

την κατεύθυνση της πληρέστερης και πλουσιότερης κατανόησης του πολύπλευρου 

«κόστος» της ποινής εγκλεισμού σε σωφρονιστικό κατάστημα, στις οικογένειες των 

κρατουμένων και στα ίδια τα άτομα (έγκλειστος πληθυσμός και αποφυλακισθέντες). 

Ωστόσο, μελλοντικές έρευνες σε αυτό το πλαίσιο, οφείλουν να συμπεριλάβουν και 

ποσοτικές προσεγγίσεις.  

Ένας επόμενος περιορισμός της έρευνας, έγκειται σε αυτή καθ’ αυτή την 

επιλογή της ποιοτικής αναλυτικής προσέγγισης, και ειδικότερα στο βασικό 

χαρακτηριστικό της γνώρισμα, το οποίο είναι η συμμετοχή της υποκειμενικότητας του 

ερευνητή στην εξαγωγή ευρημάτων και συμπερασμάτων των ερευνητικών του 

δεδομένων. Και σε αυτή την έρευνα, όπως άλλωστε προκρίνεται από τους θεωρητικούς 

της Θεματικής Ανάλυσης, η ερευνήτρια συμμετείχε καθ’ όλη την διάρκεια παραγωγής 

και συλλογής των δεδομένων της έρευνας, ως ενεργό μέλος της διαδικασίας. 

Συμμετείχε επίσης στην απομαγνητοφώνηση και καταγραφή των συνεντεύξεων, στην 

αρχική, πρωτόλεια και τελική κωδικοποίηση του κειμενικού υλικού, καθώς επίσης και 

στην εξαγωγή των ευρημάτων. Είναι λοιπόν εύλογο να καταλάβουμε, τον εγγενή 

περιορισμό που φέρει η συγκεκριμένη προσέγγιση, διότι η ερευνητική στάση απέναντι 

στο υλικό που καλείται να αναλύσει, συνυπάρχει με τον τρόπο που ο ίδιος 

αντιλαμβάνεται και αφομοιώνει τα δεδομένα του. Ωστόσο σύμφωνα με τις αρχές της 

Θεματικής Ανάλυσης, η οποία έλκει την καταγωγή της από την κονστρουκτιβιστική 
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φιλοσοφική προσέγγιση, οι υποκειμενικές πραγματικότητες που δομούνται από 

διαφορετικούς φορείς αντίληψης και ερμηνείας, θεωρούνται εξίσου έγκυρες και 

αντιπροσωπευτικές της «πραγματικότητας», υπό την έννοια ότι όλες συνεισφέρουν 

στην οικοδόμηση μίας συνολικότερης και πιο εμπλουτισμένης θεώρησης της 

πραγματικότητας. Όπως αναφέρει και ο Τσιώλης (2014), η εμπλοκή του ερευνητή στο 

πεδίο της έρευνας, θεωρείται, σύμφωνα με την ποιοτική προσέγγιση, επιβεβλημένη και 

δεν εκλαμβάνεται ως διαστρεβλωτικός παράγοντας. Επιπλέον, η αναγνώριση, της εν 

λόγω υποκειμενικότητας, από την πλευρά της ερευνήτριας, μαζί με την διασφάλιση της 

ποιότητας των εξαγόμενων ευρημάτων, μέσω μιας διαρκούς επόπτευσης της 

κωδικοποίησης και ανάδειξης των Θεμάτων, από τους επιβλέποντες της παρούσας 

έρευνας, μπορούν να αντιμετωπίσουν σε ικανοποιητικό βαθμό το ζήτημα της 

υποκειμενικότητας. 

Τέλος, ένας ακόμη περιορισμός αφορά την έλλειψη στην βιβλιογραφία, ειδικά 

για τα Ελληνικά δεδομένα. Η υπάρχουσα Ελληνική βιβλιογραφία εστιάζει κυρίως σε 

θέματα συνθηκών κράτησης των ίδιων των ατόμων που εκτίουν την ποινή τους, ενώ το 

πολύπλευρο «κόστος» της ποινής εγκλεισμού στις οικογένειες των κρατουμένων, αλλά 

και στα ίδια τα άτομα (κρατούμενοι, αποφυλακισθέντες), δεν είχε μελετηθεί στη χώρα 

μας.  

Οι διεθνείς έρευνες στον τομέα, εκτός του ότι στην πλειοψηφία τους είναι παλαιές, 

ρίχνουν φως σε συγκεκριμένες πτυχές  και όχι στη συνολική αποτίμηση του 

φαινομένου. Ωστόσο, μέσα από τα ευρήματα της συγκεκριμένης και πρωτότυπης 

έρευνας, είναι εφικτό να εμπλουτιστεί η επιστημονική γνώση και να τεθούν τα θεμέλια 

για μελλοντικές έρευνες στον τομέα. 

 

5.4 Τομείς για την ανάπτυξη πολιτικής και πιθανές βέλτιστες 

πρακτικές 

 

Τα ευρήματα της παρούσας επιστημονικής έρευνας, προτείνουν ιδιαίτερα 

σημαντικούς τομείς για την ανάπτυξη πολιτικής και πιθανών βέλτιστων πρακτικών που 

αφορούν τις οικογένειες, τους κρατούμενους και τους αποφυλακισθέντες. 
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5.4.1 Οικογένεια 

 

Αρχίζοντας με τις οικογένειες, θεωρείται σημαντική η μεγιστοποίηση των 

ευκαιριών για αυτές, στην ποιότητα της οικογενειακής επαφής και στον βαθμό στον 

οποίο επιτρέπεται να πραγματοποιούνται «οικογενειακές δράσεις» (όπως το παιχνίδι, 

η κοινή χρήση φαγητού, η αγκαλιά και ο εορτασμός σημαντικών εκδηλώσεων) που θα 

βοηθήσουν στη διατήρηση των σχέσεων. Ακόμα και μικρά μέτρα, όπως η λήψη 

οικογενειακών φωτογραφιών ή η λήψη και η αποστολή δώρων, είναι πιθανό να 

υποστηρίξουν τις σχέσεις.  

Επιπλέον, οι επαφές μεταξύ των κρατουμένων και της οικογένειας θα πρέπει 

να ενθαρρυνθούν και να αναγνωριστεί η θετική συμβολή τους στην επανένταξη των 

ατόμων. Η οικογενειακή επανένταξη, όπως έχει προαναφερθεί, είναι σημαντική τόσο 

για το ίδιο το άτομο και για την οικογένεια του, όσο για την κοινωνία σε ευρύτερο 

επίπεδο και θα μπορούσε να ενισχυθεί μέσω προγραμμάτων όπως το ‘Bedford Raw 

Family Project’ στην Ιρλανδία καθώς και το ‘Family Works’ το οποίο 

δραστηριοποιείται σε αρκετές κρατικές φυλακές της Νέας Υόρκης. 

Ομοίως, προτείνονται περισσότερα επισκεπτήρια, σε ειδικά διαμορφωμένους 

χώρους, για την επίτευξη του σκοπού αυτού, όπως για παράδειγμα, πράττει ο Ιταλικός 

οργανισμός ‘Bambini Senza Sbarre’, ο οποίος πραγματοποιεί συγκεκριμένες 

παρεμβάσεις βοηθητικές τόσο για τα παιδιά, όσο και για τους κρατούμενους γονείς 

τους. Μέσω του προγράμματος Yellow Room του οργανισμού, στις Ιταλικές φυλακές, 

τα παιδιά περιμένουν τον κρατούμενο γονέα τους, σε έναν φιλόξενο χώρο, 

ζωγραφίζοντας το πώς νιώθουν, ενώ παράλληλα, εξειδικευμένο προσωπικό προσφέρει 

συμβουλές στους κηδεμόνες των παιδιών για το πώς να μιλάνε σε αυτά για τη φυλάκιση 

των γονιών τους. Επιπλέον, ο Bambini Senza Sbarre έχει δημιουργήσει χώρους όπου 

τα παιδιά και οι κρατούμενοι γονείς μπορούν να έρθουν κοντά μέσα από καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες, ενώ στον ίδιο χώρο οι πατέρες συζητούν για τον γονεϊκό τους ρόλο. 

Επιπλέον, το ‘Inside Out Dad’, βοηθά τους έγκλειστους πατέρες να συνδέονται με τα 

παιδιά τους και να χτίζουν γονικές δεξιότητες. Το πρόγραμμα αυτό, έχει 

χρησιμοποιηθεί και έχουν τεκμηριωθεί τα θετικά του αποτελέσματα, σχετικά με την 

αύξηση της εμπιστοσύνης των πατέρων, όσον αφορά τον γονεϊκό τους ρόλο καθώς και 

για την επαφή με τα παιδιά τους (Economic Development Research Group, 2012). 
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Στις δραστηριότητες ενίσχυσης του γονεϊκού ρόλου προτείνονται επιπλέον 

εξειδικευμένες δράσεις με στόχο τη διατήρηση ή την ανάπτυξη της σχέσης γονέα-

παιδιού. Εκτός από τα προγράμματα συμβουλευτικής, προτείνεται η υλοποίηση 

προγραμμάτων διαχείρισης του αποχωρισμού γονέα-παιδιού όπως και συνεδρίες 

ανάπτυξης του «δεσμού» της οικογένειας.  

 

Απαραίτητες θεωρούνται και οι ομάδες υποστήριξης αποκλειστικά για τα μέλη 

των οικογενειών (συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης) καθώς είναι 

σημαντική η ενδυνάμωση και η προετοιμασία για τα προβλήματα που ίσως προκύψουν. 

Και σε αυτό το σημείο, να επισημανθεί το πρόγραμμα Yellow Room (Κίτρινο 

Δωμάτιο) του Ιταλικού οργανισμού ‘Bambini Senza Sbarre’, το οποίο από την αρχή 

της πανδημίας, προσαρμόστηκε στις νέες συνθήκες, αξιοποιώντας το πρόγραμμα 

Yellow Telephone (Κίτρινο Τηλέφωνο), το οποίο παρέχει εξειδικευμένη ψυχολογική 

και συναισθηματική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου και email σε οικογένειες με κάποιο 

μέλος τους στη φυλακή. 

 

Οι κρατούμενοι πατέρες από την πλευρά τους, παλεύουν με την ταυτότητά 

τους, δηλαδή ως «πατέρας» και ως «κρατούμενος». Κατά συνέπεια, τα προβλήματα 

στις σχέσεις των δύο πλευρών, θεωρούνται αναπόφευκτα. Στην Ιρλανδία παρέχεται ένα 

ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων, το ‘Family Links’ του Childhood 

Development Initiative (CDI) το οποίο αποδείχθηκε θετικό, στην επικοινωνία μεταξύ 

πατέρων και μητέρων, η οποία, μετά το μάθημα, βελτιώθηκε. Δεν θα μπορούσε να μην 

αναφερθεί και η αποτελεσματικότητα των τηλεφωνικών γραμμών βοήθειας 

(Helplines), οι οποίες παρέχουν εξατομικευμένη βοήθεια σε κάθε οικογένεια, όπως η 

γραμμή βοήθειας που παρέχεται από την Εθνική Φιλανθρωπική οργάνωση ‘Families 

Outside’, στη Σκωτία.  

 

Σημαντική επίσης πτυχή αποτελεί η ‘ανακούφιση’ των οικογενειών. Αυτό 

απαιτεί την παροχή υψηλής ποιότητας υποστήριξης όσο το δυνατόν νωρίτερα στη 

διαδικασία Ποινικής Δικαιοσύνης, κατά προτίμηση πριν από την καταδίκη, ειδικά όταν 

το άτομο είναι γονέας ή κηδεμόνας. Επιπλέον, θα μπορούσε να εξεταστεί η μείωση του 

κόστους των τηλεφωνικών κλήσεων και η δημιουργία υποστήριξης για τα έξοδα 

ταξιδιού που αφορούν τα επισκεπτήρια. Ταυτόχρονα, όλα τα μέλη μιας οικογένειας 

πρέπει να έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες που αφορούν 
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τη φυλάκιση του οικείου τους. Είναι σημαντικό να προηγηθεί η έγκαιρη ενημέρωση 

και πληροφόρηση των μελών μιας οικογένειας για όλες τις διαδικασίες που θα 

χρειαστεί να ακολουθήσουν, από τη στιγμή που ο οικείος τους θα συλληφθεί. Αυτό 

μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της δημιουργίας ενός φυλλαδίου, όπως το «Families 

Matter Too», το οποίο δημιουργήθηκε από το ‘South East Family Support Network’ 

για να καλύψει το κενό στις πληροφορίες που παρέχονται σε οικογένειες που 

πλήττονται από την φυλάκιση. 

 

Όσον αφορά τις δραστηριότητες ενίσχυσης των παιδιών, είναι σημαντικά τα 

προγράμματα, τα οποία υποστηρίζουν τα παιδιά στο ψυχολογικό-συναισθηματικό 

επίπεδο.  Το πρόγραμμα ‘Foreverfamily’ της Ατλάντα, για παράδειγμα, παρέχει 

προγράμματα μετά το σχολείο και βοηθά τα παιδιά και τους εφήβους, με έγκλειστο 

γονέα, να αλληλοεπιδράσουν με τους συνομηλίκους τους, καθώς επίσης να 

συντονίσουν επισκέψεις στις φυλακές. Παρόμοιο πρόγραμμα το ‘Center for 

Community Alternatives’ στη Νέα Υόρκη, το οποίο παρέχει ομάδες καθοδήγησης και 

υποστήριξης σε μαθητές δημοτικών σχολείων, των οποίων οι γονείς φυλακίζονται. 

 

Εξίσου σημαντική και η υποστήριξη στους φροντιστές των παιδιών, τόσο σε 

οικονομικό επίπεδο, όσο και σε συμβουλευτικό, ούτως ώστε να ενισχύεται η ικανότητα 

τους να παρέχουν στα παιδιά την κατάλληλη φροντίδα. Στην Αμερική, το Εθνικό 

Πρόγραμμα Υποστήριξης Οικογενειακών Φροντιστών επιτρέπει στις Πολιτείες να 

κατευθύνουν μέρος της χρηματοδότησής τους για την παροχή υπηρεσιών, 

συμβουλευτικής και πρόσθετων εργαλείων στους παππούδες και σε άλλους συγγενείς 

ηλικίας 55 ετών και άνω.  

Επιπλέον, στην Ουάσιγκτον υπάρχει ένα ισχυρό κρατικό δίκτυο που φροντίζει για τα 

ανωτέρω, καθώς επίσης και το πρόγραμμα ‘Relative Caregiver’ του Tennessee. Στις 

περιπτώσεις που τα παιδιά οδηγούνται στο να εισέλθουν σε ανάδοχη φροντίδα, οι 

υπηρεσίες παιδικής πρόνοιας και τα δικαστήρια πρέπει να δώσουν προτεραιότητα, 

ώστε τα παιδιά αυτά να τοποθετηθούν με άλλα μέλη της οικογένειας ή με φίλους που 

μπορούν να τα φροντίσουν εν απουσία και των δύο γονέων.  

 

Τέλος, η προσπάθεια ευαισθητοποίησης της ευρύτερης κοινής γνώμης σχετικά 

με τις δευτερογενείς επιπτώσεις του ποινικού εγκλεισμού στα παιδιά και τα άλλα μέλη 
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της οικογένειας των κρατουμένων και για την ανάγκη θεσμικής και κοινωνικής 

υποστήριξης τους, σε αντίθεση με τον στιγματισμό, κρίνεται επιτακτική. 

 

 

5.4.2 Κρατούμενοι 

 

Όσον αφορά τους κρατούμενους γονείς, προτείνεται η σωστή κατανομή τους, 

η οποία θα τους βοηθήσει να διατηρήσουν τους οικογενειακούς δεσμούς, να 

κρατούνται κοντά στην οικογένεια τους και τα κοινωνικά τους δίκτυα. Ιδιαίτερη 

μέριμνα στις περιπτώσεις που τα επισκεπτήρια αλλάζουν μέρος, καθώς τα παιδιά θα 

εκτεθούν σε διαφορετικά άγνωστα περιβάλλοντα. 

Γενικότερα για όλους τους κρατούμενους, γονείς ή όχι, προτείνεται η 

δημιουργία αξιοπρεπών συνθηκών έκτισης των ποινών, ισότητας στη μεταχείριση, 

ασφαλείας και πειθαρχίας στις φυλακές μέσω της τήρησης και εφαρμογής τυπικών και 

ουσιαστικών εγγυήσεων προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Επιπλέον, 

σημαντική είναι η βελτίωση των συνθηκών εγκλεισμού και η προώθηση ενός πλαισίου 

καταπολέμησης της συνεπαγόμενης ιδρυματοποίησης. Δεν μπορεί να παραληφθεί η 

ιατρική κάλυψη και η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για την πρόληψη των 

αυτοκτονιών.  

 

Αναγκαία επίσης, κρίνεται η αποσυμφόρηση των κορεσμένων φυλακών και ο 

διαχωρισμός (αρχικά) των κρατουμένων σε υπόδικους και καταδικασθέντες και εν 

συνέχεια βάσει παραγόντων όπως το ύψος της ποινής και η υποτροπή. Οι κρατούμενοι 

είναι ξεχωριστές προσωπικότητες και η ομαδοποίηση τους επιφέρει αρνητικά 

αποτελέσματα. 

Δεν θα μπορούσε να παραληφθεί η δυνατότητα εκπαίδευσης στα άτομα που 

βρίσκονται στις φυλακές, καθώς και η εργασιακή επιμόρφωση και πιστοποίηση εντός 

του σωφρονιστικού καταστήματος. Ο ρόλος των προαναφερθέντων είναι καταλυτικός 

στους ανεπάγγελτους και ανειδίκευτους κρατούμενους. Συγκεκριμένα είναι 

απαραίτητη η δημιουργία σχολείων 2ης ευκαιρίας σε όλα τα καταστήματα κράτησης. 

Η εκπαίδευση είναι ο θεμέλιος λίθος του σωφρονισμού και η μόνη ελπίδα επανένταξης 

των παραβατών. Η εκπαιδευτική αυτή προσέγγιση θα είναι ευνοϊκή ιδιαιτέρως σε 

ανήλικους παραβάτες, σε αντίθεση με την τιμωρητική αντιμετώπιση. Προτείνεται να 
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ληφθεί υπόψη και η απο-ιδρυματοποίηση, αν αναλογιστούμε, ότι για κάποιους η 

αποφυλάκιση, θα αποτελεί την πρώτη ένταξη στην κοινωνία.  

Η δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων με στόχο την αξιοποίηση του 

«νεκρού χρόνου» μέσα στη φυλακή, η διεύρυνση οριζόντων και η προώθηση μέτρων 

για περισσότερη δημιουργική απασχόληση κρατουμένων, θα έχει ως αποτέλεσμα, να 

μην γίνουν οι φυλακές κέντρα εγκληματικής εκπαίδευσης, αλλά να βοηθούν στον 

τομέα της επανένταξης (Davis et al., 2013). Για παράδειγμα, ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα στην Κρατική φυλακή του San Quentin της Καλιφόρνια, διδάσκει 

κωδικοποίηση υπολογιστή και βοηθά και στην κάλυψη μελλοντικών θέσεων εργασίας 

στον κλάδο της τεχνολογίας (Kane, 2014). Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό, θα 

μπορούσε να ενισχυθεί και η οικονομία (National Employment Law Project, 2016). 

 

Συμπληρωματικά, προτείνεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους πολύτροπους 

κρατούμενους, στους ψυχικά πάσχοντες και σε κρατούμενους που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα με ψυχοδραστικές ουσίες. Συγκεκριμένα, να δημιουργηθούν όσο το 

δυνατόν περισσότερες μονάδες απεξάρτησης και θεραπείας χρηστών και εξαρτημένων, 

όπως για παράδειγμα το ΚΕΘΕΑ Προμηθέας, εντός και εκτός των Σωφρονιστικών 

Καταστημάτων, το οποίο λειτουργεί στη βάση της φιλοσοφίας ότι η φυλακή αποσκοπεί 

στον πραγματικό σωφρονισμό και όχι στην τιμωρία των κρατουμένων. 

 

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια έκτισης της ποινής, οι κρατούμενοι πρέπει να 

προετοιμάζονται για την ομαλή και σταδιακή ένταξη τους στον κοινωνικό ιστό, 

περνώντας από ένα μεταβατικό στάδιο (άδειες εξόδου κλπ.), ενώ παράλληλα πρέπει να 

προσδιορίζεται και το πλάνο της υποστήριξης που θα τους παρασχεθεί μετά την 

αποφυλάκιση τους. Σε αυτό το πλάνο, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και 

ψυχολογικής υποστήριξης εντός και εκτός σωφρονιστικού καταστήματος, είναι 

απαραίτητη. 

Όσον αφορά τα θέματα ποινών, θεωρείται χρήσιμη η προώθηση- ενίσχυση του 

μέτρου των εναλλακτικών μορφών κράτησης, ώστε να παραμένει ο έγκλειστος-γονέας 

στην οικογενειακή εστία. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να αρχίσουμε να θεωρούμε 

τον αντίκτυπο της φυλάκισης στις οικογένειες ως επιβλαβείς σε ένα κοινωνικό, και όχι 

απλώς ατομικό επίπεδο. Ενώ η υποστήριξη των οικογενειών είναι σημαντική, ο πιο 

αποτελεσματικός τρόπος για να περιορίσουμε αυτές τις βλάβες είναι να μειώσουμε την 

εξάρτησή μας, από τη φυλάκιση ως μορφή τιμωρίας. Όσες ποινές δεν μπορούν να 
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αντικατασταθούν με εναλλακτικές μορφές κράτησης, να διέπονται από μια 

ανθρωποκεντρική προσέγγιση ως προς την μεταχείριση των κρατουμένων.  

 

Με βάση τα ανωτέρω, η έκτιση ποινών θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από την 

τήρηση των αρχών της νομιμότητας, του ελέγχου, της διαφάνειας και του σεβασμού 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη στην 

αναμόρφωση και φυσικά στην κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων, στην 

αποφυγή επανάληψης των εγκληματικών πράξεων που θα οδηγήσουν στην επιστροφή 

του ατόμου στη φυλακή. Παρ’ όλα αυτά, οι ποινές κάτω των 6 μηνών, οι περιπτώσεις 

των υποδίκων και των υπερηλίκων, καθώς και οι ποινές σε ελαφρά αδικήματα ή σε 

πρωτόπειρους παραβάτες χωρίς ποινικό μητρώο, να επανεξετάζονται με προσοχή 

καθώς η επαφή με άλλους κρατούμενους, μόνο κακό προκαλεί. Ταυτόχρονα, η 

επανεξέταση αυτή, θα οδηγήσει και στη μείωση του υπερπληθυσμού.  

 

Άκρως σημαντική είναι επίσης, η ευρύτερη χρήση της δυνατότητας έκτισης της 

ποινής σε Αγροτικά Καταστήματα Κράτησης και η δημιουργία κινήτρων προς αυτήν 

την κατεύθυνση. Τα (ΑΚΚ) όχι μόνο αποτελούν έναν θεσμό ο οποίος συνεπικουρεί 

σημαντικά στον στόχο της υποβοήθησης της κοινωνικής επανένταξης των 

κρατουμένων, αλλά όπως αποδεικνύει η διεθνής έρευνα, ο θεσμός των Αγροτικών 

φυλακών έχει πολλαπλά οφέλη και για την ευρύτερη κοινωνία. Οι συνθήκες κράτησης 

στις Αγροτικές φυλακές αναδεικνύονται σε ένα ισχυρό κίνητρο για έναν κρατούμενο, 

μιας και αμβλύνουν τα δεινά του εγκλεισμού καθώς τα άτομα ζουν σε αξιοπρεπείς 

συνθήκες διαβίωσης, σε καθεστώς ημι-ελευθερίας και επαφής με τη φύση. Όπως 

επίσης υποστηρίζεται ερευνητικά, οι κρατούμενοι στις Αγροτικές φυλακές, διατηρούν 

πολύ καλές σχέσεις μεταξύ τους και μεταξύ του σωφρονιστικού και διοικητικού 

προσωπικού. Έχει σημειωθεί ελάχιστο ποσοστό πειθαρχικών μέτρων καθώς 

αναπτύσσεται ο αυτοσεβασμός και η αυτοεκτίμηση των κρατουμένων μέσω της 

εμπιστοσύνης που τους αποδίδεται. Επιπλέον στα οφέλη προστίθενται η εκμάθηση 

επαγγελματικών δεξιοτήτων μέσω της καθολικής εργασίας των κρατουμένων, 

αναπτύσσονται οι προϋποθέσεις της ομαλής επανένταξής τους και μείωσης της 

υποτροπής. Τέλος, πραγματοποιείται ουσιαστική μείωση της ποινής τους μέσω του 

ευεργετικού υπολογισμού των ημερών εργασίας τους, καθώς εξίσου σημαντικές είναι 

και οι μηνιαίες οικονομικές απολαβές από την εργασία τους για την αυτοσυντήρησή 

τους (Σχίζας 2013). Ανάλογο πρόγραμμα κηπουρικής, παρόμοιο με τις εργασίες που 
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παρέχονται στις Ελληνικές Αγροτικές Φυλακές, είναι το πρόγραμμα κηπουρικής στις 

Φυλακές της Φιλαδέλφειας, η αξιολόγηση του οποίου, έδειξε την μείωση της 

υποτροπής, σε σημαντικό βαθμό (Kane, 2014). 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να επισημανθεί και η αύξηση του επιστημονικού 

προσωπικού, καθώς επίσης η εκπαίδευση του σωφρονιστικού προσωπικού. 

Πρωτίστως, η χρήση ψυχομετρικών τεστ ώστε να καταδεικνύεται η ικανότητα των 

ατόμων να εργαστούν σε έναν χώρο όπως οι φυλακές, είναι σημαντική. Επίσης, η 

εισαγωγική εκπαίδευση κρίνεται απαραίτητη πριν την ανάληψη των καθηκόντων των 

σωφρονιστικών υπαλλήλων, αλλά εξίσου σημαντική θεωρείται και η συνέχεια της, σε 

όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου, που στοχεύει στην απόκτηση και 

βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά και αύξηση της ευαισθητοποίησης σε θέματα 

που άπτονται των οικογενειακών σχέσεων ενός κρατουμένου. Το παραπάνω μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω ενός προγράμματος, όπως το ‘Family Links’ του Childhood 

Development Initiative (CDI) στην Ιρλανδία, το οποίο έχει ως ένα βασικό σημείο, την 

αυξημένη ευαισθητοποίηση και υποστήριξη του προσωπικού των φυλακών σχετικά με 

τη σημασία των κρατουμένων να διατηρούν καλές οικογενειακές σχέσεις. Σε μια 

ανασκόπηση του προγράμματος, διαπιστώθηκε πως το Family Links ενίσχυσε την 

ενσυναίσθηση μεταξύ του προσωπικού της φυλακής για τους κρατούμενους γονείς και 

αύξησε την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη μιας φυλακής φιλικής για τα παιδιά. 

Ενώ, από την πλευρά τους οι κρατούμενοι διαπίστωσαν ότι η επικοινωνία με τα μέλη 

της οικογένειας τους και ειδικότερα με τα παιδιά τους, βελτιώθηκε.  

Ομοίως, το 2017, ο οργανισμός ‘Bambini Senza Sbarre’ υλοποίησε ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σωφρονιστικούς υπαλλήλους στην Ιταλία, με βάση τον 

Χάρτη των Δικαιωμάτων των Παιδιών Φυλακισμένων Γονέων, που δημιουργήθηκε το 

2014, που με τη σειρά του έθεσε τις βάσεις για τις κατευθυντήριες γραμμές για την 

προστασία των παιδιών των κρατουμένων που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο της 

Ευρώπης το 2018. Πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα στην Ευρώπη, το οποίο 

σχεδιάστηκε για σωφρονιστικούς υπαλλήλους, με γνώμονα τα δικαιώματα των 

ανηλίκων που επισκέπτονται φυλακισμένους γονείς. Έχουν ήδη εκπαιδευτεί σχεδόν 

τριακόσιοι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, με στόχο να τυποποιηθούν οι κανόνες και οι 

διαδικασίες που αφορούν σε παιδιά που επισκέπτονται καταστήματα κράτησης. 
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5.4.3 Αποφυλακισθέντες  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των αποφυλακισθέντων, προτείνεται η 

διερεύνηση των δυνατοτήτων αναμόρφωσης και κοινωνικής επανένταξης των ατόμων, 

δεδομένου ότι αποτελεί πλέον δικαίωμα των κρατουμένων και υποχρέωση της 

πολιτείας.  

 

Σημαντική η παροχή κινήτρων σε εργοδοτικούς φορείς, με σκοπό την 

πρόσληψη ατόμων που έχουν αποφυλακιστεί και ευαισθητοποίηση αυτών, καθώς 

θεωρούν την προηγούμενη καταδίκη ως τεκμήριο σταθερής εγκληματικής 

προδιάθεσης. Επίσης προτείνεται να ληφθούν μέτρα αναφορικά με το ποινικό μητρώο 

(άρθρα 573-580 ΚΠΔ), το οποίο λειτουργεί ως «ετικέτα» για το στιγματισμό των 

πρώην κρατουμένων και δημιουργεί προβλήματα στην επαγγελματική επανένταξη 

τους. (Γιοβάνογλου, 2006: 124-125). Στην Αμερική, σχεδόν 20 πολιτείες - 

συμπεριλαμβανομένου του Κοννέκτικατ και της Μινεσότα, έχουν υιοθετήσει τις 

λεγόμενες πολιτικές ‘ban-the-box’ και όπως έχει παρατηρηθεί, υπάρχει μια 

επακόλουθη αύξηση στην πρόσληψη ατόμων με παρελθόν φυλάκισης (Rodriguez & 

Avery, 2016). Επίσης βοηθητικά είναι και κάποια επιδοτούμενα προγράμματα 

απασχόλησης, τα οποία καλύπτουν μέρος των μισθών των συμμετεχόντων για μια 

δοκιμαστική περίοδο, με σκοπό να τους βοηθήσουν να προετοιμαστούν για τη μόνιμη 

απασχόληση. Τέτοιου είδους προγράμματα ενθαρρύνουν και τους εργοδότες, όσον 

αφορά την πρόσληψη ατόμων με παρελθόν φυλάκισης (Duran et al., 2013). 

 

Συμπληρωματικά, η ανάγκη για δημιουργία ξενώνων για την πρώτη 

εγκατάσταση σε άτομα που δεν έχουν κανένα υποστηρικτικό περιβάλλον εκτός 

φυλακής, κρίνεται επιβεβλημένη. Το κράτος οφείλει να φροντίσει εν γένει για τον 

σωφρονισμό του δράστη, πόσο μάλλον για τη μετασωφρονιστική μέριμνα και 

επιτήρησή του. Η πρακτική βοήθεια στους ανθρώπους που πρόκειται να 

αποφυλακιστούν, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή ειδών άμεσης ανάγκης, 

την εξασφάλιση προσωρινής στέγης σε συνεργασία με άλλους φορείς, την 

συμβουλευτική βοήθεια και πληροφόρηση για τις δυνατότητες διασύνδεσης με τις 

κοινωνικές υπηρεσίες, την ψυχολογική υποστήριξη, την ένταξη στην αγορά εργασίας, 

την ενημέρωση και την προετοιμασία τους για την απασχόληση (διαδικασία έκδοσης 
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διοικητικών εγγράφων, Α.Φ.Μ., φορολογικής ενημερότητας), είναι άκρως απαραίτητη 

και βοηθητική.  

 

Καταλήγοντας, θα ήταν χρήσιμο να εξεταστεί με προσοχή ή δυνατότητα 

διαγραφής της χρηματικής ποινής σε συνδυασμό με την στερητική της ελευθερίας 

ποινή (ιδιαίτερα στις περιπτώσεις μακροχρόνιου εγκλεισμού). Η επιβολή της πρώτης, 

η οποία προσαυξάνεται κατά 110% σύμφωνα με τα ισχύοντα, έρχεται να 

«αποτελειώσει» τον κρατούμενο, ο οποίος ύστερα από την έκτιση της ποινής του, 

βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα δυσθεώρητο οικονομικό χρέος, πολλών χιλιάδων ευρώ. 

Όταν δεν μπορεί να καλυφθεί το χρέος αυτό, πράγμα που παρατηρείται συχνά, η 

μελλοντική του εμπλοκή με παράνομες δραστηριότητες, θεωρείται μονόδρομος, κατά 

συνέπεια, θα οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον της Δικαιοσύνης και θα επιστρέψει τελικά στη 

φυλακή. 

 

 

 

Σύνοψη κεφαλαίου: 

 

Στο παρόν κεφάλαιο, εξελίχθηκε μια εκτενής συζήτηση γύρω από τα ευρήματα 

της έρευνας, τα οποία σχολιάστηκαν και συγκρίθηκαν με θεωρίες και εμπειρικές 

έρευνες της συναφούς βιβλιογραφίας. Παράλληλα, συζητήθηκε και η συνεισφορά της 

παρούσης διερεύνησης στην επιστημονική θεωρία, έρευνα και κλινική πρακτική. 

Ακολούθησε η περιγραφή των περιορισμών που ανέκυψαν, δόθηκαν προτάσεις για 

μελλοντικές έρευνες και παράλληλα αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα σημαντικοί τομείς, 

σχετικά με την ανάπτυξη πολιτικής και πιθανών βέλτιστων πρακτικών που αφορούν 

τις οικογένειες, τους κρατούμενους και τους αποφυλακισθέντες. 
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5.5 Συμπεράσματα 

 

Εν κατακλείδι και όσον αφορά τη συνολική αποτίμηση της έρευνας, τόσο από 

πλευράς της συνολικής διαδικασίας κατά την οποία διεξήχθη, όσο και της καινοτόμου 

φύσης της, αξίζει να επισημανθούν τα κάτωθι: 

 

Σχετικά με τη διαδικασία διεξαγωγής της, να αναφερθεί πρωτίστως, η δυσκολία 

που συνδέεται με τη χρονοβόρα διαδικασία στην απόκτηση άδειας πρόσβασης στα 

σωφρονιστικά καταστήματα από τους αρμόδιους φορείς. Επίσης, διαδραμάτισαν 

καθοριστικό ρόλο και οι κανόνες τους οποίους διέπει το περιβάλλον της φυλακής, στο 

πλαίσιο δηλαδή που διαβιούσαν οι κρατούμενοι συμμετέχοντες, οι οποίοι κανόνες 

«απαιτούσαν» μιας μορφής εγρήγορσης από πλευράς της ερευνήτριας, όσον αφορά την 

λήψη των συνεντεύξεων και συγκεκριμένα την καταγραφή των σημειώσεων, αλλά και 

την πιστή μεταφορά των λόγων των συμμετεχόντων στο χαρτί. Αξίζει επίσης να 

ειπωθεί, η δυσκολία η οποία προκύπτει από τους χώρους των συνεντεύξεων, καθώς σε 

κανένα σωφρονιστικό κατάστημα που επισκέφθηκε η ερευνήτρια, δεν υπήρχε 

κατάλληλος χώρος και οι συνεντεύξεις ελήφθησαν είτε στον χώρο του επισκεπτηρίου, 

είτε στο γραφείο του Κοινωνικού Λειτουργού. 

 

Ακολούθως, δε μπορεί να παραληφθεί ο σεβασμός που διακατείχε την 

ερευνήτρια, καθ’ όλη τη διαδικασία λήψης των συνεντεύξεων, λαμβάνοντας υπόψη 

τόσο τα πλαίσια στα οποία διεξαγόταν, όσο και τα λεχθέντα των συμμετεχόντων. 

Αξιοσημείωτη ήταν και η αλληλεπίδραση όλων των συνεντευξιαζόμενων μαζί της, 

κατά τη διαδικασία λήψης αυτών, η οποία υπογραμμίζει την ανάγκη των εγκλείστων 

ατόμων, να ακουστούν.  

Εν συνεχεία, η διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων διεξήχθη με ευαισθησία 

και αμέριστη προσοχή από πλευράς της ερευνήτριας, με γνώμονα τη σωστή διαχείριση 

του υλικού. 

 

Αναφορικά με την καινοτόμο φύση της έρευνας, συνδυαστικά με τον τρόπο 

διεξαγωγής της, επήλθε ως αποτέλεσμα, το να «ανοίξει ο δρόμος» και για τα άτομα με 

έμμεση εμπειρία εγκλεισμού. Ειδικότερα, δόθηκε το βήμα και στον πιο σημαντικό 

πυλώνα των εγκλείστων και των αποφυλακισθέντων ατόμων, δηλαδή στα μέλη των 
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οικογενειών, να ακουστούν και να περιγράψουν τις προσωπικές τους εμπειρίες, ούτως 

ώστε να μπορούν να κατανοηθούν εις βάθος σημαντικοί παράγοντες όπως, μεταξύ 

άλλων, ο στιγματισμός, η απομόνωση αλλά και η παραίτηση. 

 

Επιπλέον, η έρευνα συνέβαλλε και στην ανάπτυξη πιθανών βέλτιστων 

πρακτικών, σε ιδιαίτερα σημαντικούς τομείς, σχετικά με τις οικογένειες, τους 

κρατούμενους και τους αποφυλακισθέντες. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, θέματα που 

σχετίζονται α) με τον εγκλεισμό, β) με την ενίσχυση των δεσμών μιας οικογένειας 

(όταν ο γονέας εκτίει ποινή στερητικής της ελευθερίας), όπως επίσης και ) με τη 

στήριξη, σε όλα τα επίπεδα, ειδικότερα των ανηλίκων μελών, είναι ζωτικής σημασίας 

και χρήζουν ερευνητικής προσοχής. 

Ομοίως, η υποστήριξη και η προετοιμασία για την αποφυλάκιση και την 

επιστροφή στο σπίτι είναι σημαντική τόσο για το ίδιο το άτομο, όσο και για την 

οικογένεια στο σύνολό της. Ξεπερνώντας όμως τα όρια της οικογενειακής εστίας, η 

οικογενειακή επανένταξη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στην κοινωνική 

ασφάλεια.  

 

Επιπρόσθετα, μέσω των ευρημάτων της έρευνας, εντοπίστηκαν και 

αναδείχθηκαν νέες περιοχές και σε ζητήματα Εγκληματο-προληπτικού χαρακτήρα, 

όπως θέματα υποτροπής κρατουμένων, κρουσμάτων βίας μέσα στη φυλακή και 

εξάρτησης από ουσίες.  

Ιδιαίτερα χρήσιμοι τομείς όπως οι θεραπευτικές προσεγγίσεις, διερευνήθηκαν 

περαιτέρω, καθώς με τον τρόπο αυτό, παρέχουν μια πληρέστερη εικόνα στους 

παράγοντες που μπορεί να ενισχύσουν τους οικογενειακούς δεσμούς (προγράμματα 

συμβουλευτικής), ή και να απομακρύνουν τα μέλη μιας οικογένειας (χρήση ουσιών).  

Τέλος, δε θα μπορούσε να παραληφθεί και η κάλυψη του κενού στην Ελληνική 

βιβλιογραφία, σχετικά με το συνολικό «κόστος» της ποινής εγκλεισμού σε 

σωφρονιστικό κατάστημα, στις οικογένειες των κρατουμένων και στα ίδια τα άτομα 

(έγκλειστος πληθυσμός και αποφυλακισθέντες). 
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5.6 Αντί επιλόγου 

 

Επιχειρώντας μια σύντομη καταγραφή του προσωπικού μου βιώματος, με 

αφορμή την εμπλοκή μου στην συγκεκριμένη έρευνα, αισθάνομαι την ανάγκη να 

εκφράσω πως αυτή η εμπειρία που απέκτησα από τις συνεντεύξεις με τους 

συμμετέχοντες, ειδικά εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων, αν και δεν μπορεί να 

περιγραφεί εύκολα με λόγια, συνέβαλλε στην προσωπική και στην επιστημονική μου 

εξέλιξη. 

Το περιβάλλον της φυλακής αλλά και η παρατήρηση του εαυτού μου τόσο κατά 

τη διάρκεια, όσο και μετά τις ερευνητικές μου επισκέψεις στα σωφρονιστικά 

καταστήματα, αποτελούν τις κύριες διαστάσεις όσον αφορά την βιωματική εμπειρία 

μου.  

 

Ξεκινώντας με το περιβάλλον της φυλακής, μπορώ να υποστηρίξω με 

βεβαιότητα πως δεν έμεινα ανεπηρέαστη. Από την στιγμή που περνούσα την πύλη 

εισόδου του κάθε καταστήματος, όλες οι αισθήσεις μου ήταν σε επαγρύπνηση. 

Αυτομάτως ακολουθούσα και εγώ κάποιους κανόνες που αφορούσαν την παραμονή 

μου στο χώρο, όπως για παράδειγμα ο έλεγχος και η κράτηση των προσωπικών μου 

αντικειμένων. Στο μυαλό μου αποτυπώθηκαν εικόνες χωρίς χρώμα, μόνο ένα έντονο 

γκρι, αλλά και η ιδιαίτερη οσμή των φυλακών που κανείς δεν μπορεί ούτε να 

περιγράψει με λέξεις, αλλά ούτε και να ‘εμφιαλωθεί’ ώστε να μπορούν οι άνθρωποι 

που βρίσκονται εκτός, να γνωρίσουν! Πολλές φορές αισθάνθηκα πως δεν υπάρχει 

επαρκές οξυγόνο και άλλες τόσες φορές πέρασε από το μυαλό μου ο κίνδυνος και η 

απομόνωση από τον έξω κόσμο. Φυσικά, δεν μπορώ να μην επισημάνω πως 

εξερευνώντας (οπτικά) τους χώρους, συνειδητοποίησα τη σημαντικότητα της 

ελευθερίας, ενώ οι αληθινές - αυθόρμητες συναισθηματικές αντιδράσεις και η ευγένεια 

των συμμετεχόντων, χαράχτηκαν για πάντα στην ψυχή μου.  

 

Στην πλειοψηφία τους οι άνθρωποι υποστηρίζουν πως στην αρχή όλα 

φαντάζουν δύσκολα και όσο περνάει ο καιρός έρχεται η συνήθεια. Αν και η δική μου 

παραμονή, εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων, ήταν ολιγοήμερη και είχε 

ερευνητικό σκοπό, δεν ήταν εύκολη, ούτε συνήθισα την διαδικασία και αρκετές φορές 

συνειδητοποιώ πως η σκέψη μου, ακόμα και τώρα, βρίσκεται εκεί. Οι άνθρωποι που 

κρατούνται μήνες ή χρόνια συνηθίζουν; ή εάν/όταν αποφυλακιστούν τους συνοδεύουν 
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κατάλοιπα; Εκ του αποτελέσματος, είναι βέβαιο πως η διαχείριση αυτής της ζοφερής 

πραγματικότητας, αμφισβητεί τόσο τη συνήθεια, όσο και το οποιοδήποτε όφελος που 

απορρέει για την κοινωνία από την επιβολή μεγάλων ποινών ιδίως σε νεαρούς 

παραβάτες και θέτει ως βασικό προβληματισμό την ουσιαστική υποστήριξη των 

αποφυλακισθέντων και τη μη υποτροπή τους. 

 

Όσον αφορά την παρατήρηση του εαυτού μου, τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και 

μετά τις ερευνητικές μου επισκέψεις, από όλα τα συναισθήματα που μου 

δημιουργήθηκαν, αποφάσισα να επισημάνω την λύπη, η οποία πάντα συνοδευόταν από 

αμηχανία, τη στιγμή που με αποχαιρετούσαν οι συμμετέχοντες της έρευνας. Σε κάθε 

σωφρονιστικό κατάστημα το ‘κλείσιμο’ των συνεντεύξεων και κατά συνέπεια η 

αποχώρησή μου, ήταν διαφορετική και ταυτόχρονα μοναδική. Για παράδειγμα, στο 

σωφρονιστικό κατάστημα Χαλκίδας, ένας ηλικιωμένος κρατούμενος μου προσέφερε 

ένα τριαντάφυλλο από τον κήπο του καταστήματος, λέγοντας μου πως μοιάζω οπτικά 

με την κόρη του (στην οποία έχει αρνηθεί τα επισκεπτήρια γιατί δεν θέλει, όπως μου 

αποκάλυψε ο ίδιος, να τον βλέπει μέσα στη φυλακή), ενώ στο σωφρονιστικό 

κατάστημα Διαβατών-Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην Θεραπευτική Μονάδα 

Κεθεά Προμηθέας, η στιγμή που αποχώρησα την πρώτη ημέρα της επίσκεψής μου, 

συνέπεσε με την επιστροφή των συμμετεχόντων για το βραδινό κλείδωμα στα κελιά 

τους. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το: ‘Καληνύχτα Όλγα, θα τα πούμε αύριο’ και ‘Ο Θεός μαζί 

σου’. Μερικές ευχές που σε συνδυασμό με τον ήχο του κλειδώματος, μου 

δημιουργούσαν ένα απίστευτο ψυχικό φορτίο. Ένα φορτίο που μεταξύ άλλων, μου 

έδινε δύναμη να ολοκληρώσω την έρευνα και να καταφέρω μέσα από αυτήν, να 

ακουστούν όλοι οι συμμετέχοντες. Φυσικά, παρόμοια συναισθήματα, μου 

δημιουργήθηκαν και από τα μέλη των οικογενειών. Η ενσυναίσθηση από πλευράς μου, 

ήταν σε κάθε συνέντευξη παρούσα. Το να σου εμπιστεύονται οι άνθρωποι τα 

‘κομμάτια’ της ψυχής τους, είναι κάτι το απερίγραπτο και τους ευχαριστώ όλους από 

καρδιάς για τα μαθήματα ζωής που μου δίδαξαν. 

 

Είναι δύσκολο έως ακατόρθωτο, γενικά ως άνθρωποι και ειδικά ως 

επιστήμονες, να διερευνούμε τη ζωή και τις εμπειρίες άλλων ανθρώπων, χωρίς κάποια 

«εμπλοκή» της δικής μας προσωπικής και ερευνητικής ταυτότητας. Αξίζει να 

αναφερθεί όμως, πως ή δική μου «εμπλοκή», ήταν απολύτως διαχειρίσιμη και δεν 

επηρέασε σε κανένα σημείο την έρευνα. Σε αυτό συνέβαλλε η υποστήριξη που έλαβα 
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από τους επιβλέποντες καθηγητές μου, σε όλα τα στάδια της έρευνας και αξίζει να το 

αναφέρω για άλλη μια φορά. 

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το δικό μου βίωμα, εύλογα σε κάποιους  μπορούν να 

δημιουργηθούν το εξής ερωτήματα: «Εάν ένας άνθρωπος που έχει τον ρόλο του/της 

ερευνητή/τριας, όταν καλείται δηλαδή να περάσει το κατώφλι των σωφρονιστικών 

καταστημάτων, ενώ γνωρίζει εξ’ αρχής πως θα παραμείνει για συγκεκριμένες ώρες 

εντός του χώρου, έχοντας έναν συγκεκριμένο σκοπό, θα επηρεαστεί σε κάποιο βαθμό 

από τον ‘εγκλεισμό’ και από το περιβάλλον της φυλακής, τι ακριβώς συμβαίνει με τις 

οικογένειες των ατόμων που εκτίουν στερητική της ελευθερίας ποινή; Πως βιώνουν τα 

παιδιά, οι γονείς, οι σύζυγοι / σύντροφοι αυτήν την κατάσταση; Πόσο καταστροφική 

εμπειρία είναι για τα ίδια τα άτομα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη φυλακή; Οι 

αποφυλακισθέντες είναι εύκολο να το ξεπεράσουν;». Η προσωπική μου διαπίστωση, 

ύστερα από τη μελέτη χρόνων για το πολύπλευρο κόστος του εγκλεισμού και ύστερα 

από την διεξαγωγή της παρούσας έρευνας (λήψη και ανάλυση των συνεντεύξεων, 

παράθεση των ευρημάτων), είναι πως ο εγκλεισμός είναι ισοπεδωτικός, τόσο για τα 

ίδια τα άτομα που εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας, όσο και για τα μέλη των 

οικογενειών τους. Κανείς δεν θα βγει αλώβητος και γι´αυτό πρέπει να ληφθούν τα 

κατάλληλα μέτρα, σε όλα τα επίπεδα. Σε καμία περίπτωση βέβαια, δε σημαίνει ότι ο 

εγκλεισμός σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητος. Απαραίτητα όμως είναι τα 

μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν για όλους, ανεξαρτήτως εάν έχουν άμεση ή 

έμμεση εμπειρία εγκλεισμού σε σωφρονιστικό κατάστημα. 

 

Κλείνοντας, να αναφέρω πως σε καμία πτυχή που προσπάθησα να 

πραγματευτώ και να διερευνήσω εις βάθος, δεν έχει γραφεί το τέλος, ο επίλογος. Δεν 

έχει κατέβει η αυλαία. Αντίθετα, η έρευνα σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα συνεχίζεται και 

θα συνεχιστεί. Η ανάγκη για τέτοιου είδους έρευνες κρίνεται επιτακτική. 
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Appendix I: 

Έντυπο Ενημέρωσης 

 

Αγαπητέ / η συμμετέχοντα / ουσα, 

 

Η συνέντευξη που θα ακολουθήσει και οι ερωτήσεις που περιλαμβάνει διαμορφώθηκαν 

στο πλαίσιο Διδακτορικής Διατριβής στον τομέα της Εγκληματολογίας. 

 

Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματεύεται: Το πολύπλευρο «Κόστος» της Ποινής 

Εγκλεισμού σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, στις Οικογένειες των Κρατουμένων και στα 

ίδια τα Άτομα. 

Πιο συγκεκριμένα, στην διερεύνηση των προβλημάτων-συνεπειών που επιφέρει ο 

εγκλεισμός ενός ατόμου, τόσο στο ίδιο το πρόσωπο, αλλά στα μέλη της οικογένειάς 

του, σε επίπεδο Προσωπικό, Κοινωνικό, Ψυχολογικό, Οικονομικό και Οικογενειακό. 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να συμβάλλουν σε μια σημαντική 

αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς ειδικά στις οικογένειες των 

εγκλείστων-αποφυλακισθέντων ατόμων και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, 

μικρή ακαδημαϊκή προσοχή έχει δοθεί, ενώ για τα Ελληνικά δεδομένα δεν υπάρχουν 

ούτε στατιστικά στοιχεία που να αφορούν τις οικογένειες των ατόμων αυτών. 

 

Πριν τη διεξαγωγή της έρευνας και την λήψη της συνέντευξης, κρίνεται απαραίτητο να 

γνωστοποιηθούν τα παρακάτω: 

 

1. Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι προαιρετική και εθελοντική. 

2. Για την διεξαγωγή της έρευνας έχουν ληφθεί μέτρα με βάση τον Κώδικα Ηθικής 

και Δεοντολογίας σχετικά με την Ανωνυμία, τον Σεβασμό στις ευαίσθητες 

πληροφορίες κλπ.  

3. Οι πληροφορίες που θα δώσετε θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για 

τους σκοπούς της έρευνας. 

 

Σας προσκαλούμε λοιπόν να συμβάλλετε με την συμμετοχή σας στην παρούσα έρευνα, 

τόσο στην προσπάθεια της προώθησης της ευαισθητοποίησης, όσο και της εύρεσης 

κατάλληλων τρόπων για την στήριξη σε όλα τα επίπεδα, του οικείου περιβάλλοντος 

των κρατουμένων- αποφυλακισθέντων, με ιδιαίτερη μέριμνα στα ανήλικα μέλη της 

οικογένειας, αλλά και των ίδιων των ατόμων. 

 

Βρισκόμαστε στη διάθεση σας να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις / απορίες σας. 

 

 

Με εκτίμηση, 

Όλγα Τζουραμάνη. 
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Appendix II: 

 

Έντυπο Συγκατάθεσης για Συμμετοχή σε Επιστημονική Έρευνα 

 

Με το που θα υπογράψετε αυτό το έγγραφο, συναινείτε στο να συμμετάσχετε 

εθελοντικά στην επιστημονική έρευνα με τίτλο: «Το πολύπλευρο «Κόστος» της 

Ποινής Εγκλεισμού σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, στις Οικογένειες των 

Κρατουμένων και στα ίδια τα Άτομα» 

 

Η παραπάνω Επιστημονική Έρευνα θα διεξαχθεί από την:  

 

Όλγα Τζουραμάνη, στο πλαίσιο Διδακτορικής Διατριβής στον τομέα της 

Εγκληματολογίας, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 

 

email: tzouramani_olga@outlook.com 

 

Υπό την επίβλεψη των: 

 

Δρ. Σταυρούλα Σουκαρά (Κύρια Επιβλέπουσα) 

 

Δρ. Δήμητρα Σορβατζιώτη 

 

Δρ. Αντώνης Μαγγανάς 

 

Τα ερευνητικά αρχεία, θα κρατηθούν εμπιστευτικά και δεν θα μπορείτε να 

αναγνωρισθείτε σε καμία γραπτή η προφορική αναφορά. Δεν θα σας ζητηθεί να δώσετε 

προσωπικά δεδομένα (πχ ονοματεπώνυμο) που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να 

αναγνωριστεί η ταυτότητα σας. Τα δεδομένα θα φυλαχθούν σε ασφαλές μέρος και 

κανείς άλλος εκτός της ερευνήτριας και των Επιστημονικά Υπευθύνων, δεν θα έχει 

πρόσβαση σε αυτά.  

 

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση - απορία σχετικά με την παρούσα έρευνα μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με την ερευνήτρια και με τους επιβλέποντες αυτής της έρευνας, των 

οποίων τα στοιχεία αναγράφονται στην αρχή αυτού του εγγράφου. 

 

Διαδικασία: 

 

Ως μέρος αυτής της Επιστημονικής Έρευνας, θα κληθείτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις 

μιας ημι-δομημένης συνέντευξης. Οι ερωτήσεις έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη 

συγκεκριμένους τομείς θεμάτων όπως: Αλλαγές στην οικογενειακή ζωή, Συχνότητα 

επισκέψεων στο έγκλειστο άτομο, Προσαρμογή των παιδιών στην απώλεια του γονέα 

κλπ. 

mailto:tzouramani_olga@outlook.com
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Η διαδικασία θα διαρκέσει περίπου μία (1) ώρα και το ρίσκο συμμετοχής στην 

παρούσα έρευνα είναι μηδαμινό, καθώς επίσης έχουν ληφθεί μέτρα με βάση τον 

Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας. 

 

Με την συμμετοχή σας στην έρευνα θα συμβάλλετε στην προώθηση της 

ευαισθητοποίησης, στην εύρεση κατάλληλων τρόπων για την στήριξη σε όλα τα 

επίπεδα (Προσωπικό, Κοινωνικό, Ψυχολογικό, Οικονομικό) του οικείου 

περιβάλλοντος των κρατουμένων, δίνοντας ιδιαίτερη μέριμνα στα ανήλικα μέλη των 

οικογενειών, αλλά και στα ίδια τα άτομα (έγκλειστοι-αποφυλακισθέντες). 

 

Ωστόσο μπορεί να υπάρξουν οφέλη προς το Σωφρονιστικό Σύστημα και προς την 

Κοινωνία, με την προαγωγή της Επιστημονικής γνώσης στον συγκεκριμένο τομέα.  

 

Η συμμετοχή σας είναι προαιρετική και εθελοντική. Μπορείτε να συμμετάσχετε μόνο 

εάν το επιθυμείτε και μπορείτε να αποσυρθείτε οποιαδήποτε στιγμή.  

 

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στην έρευνα. 

 

 

Περίληψη: 

 

Έχω διαβάσει το παρόν έντυπο και μου έχει γίνει σαφή επεξήγηση των πληροφοριών 

που αφορούν την Επιστημονική έρευνα που διεξάγεται από την Όλγα Τζουραμάνη, στο 

πλαίσιο Διδακτορικής Διατριβής στον τομέα της Εγκληματολογίας.  

Επιπλέον, μου έχει δοθεί η ευκαιρία να υποβάλλω ερωτήσεις-απορίες για αυτή την 

έρευνα. Ωστόσο, μου έχει γνωστοποιηθεί ότι η συμμετοχή μου είναι προαιρετική και 

εθελοντική και ότι μπορώ να αποχωρήσω από την έρευνα οποιαδήποτε στιγμή.  

 

 

 

—————————————                                               ————————— 

 

Υπογραφή Συμμετέχοντα/ουσας                                                            Ημερομηνία                                                                    

 

 

 

 

 

 



377 

 

Appendix III 

 

 

Ερωτηματολόγιο ημι- δομημένης συνέντευξης στο έγκλειστο άτομο / 

αποφυλακισθέντα. 

 

Ημερομηνία Συνέντευξης: ________________________ 

Ερευνητής/α:___________________________________  

 

Εισαγωγή: Τα στοιχειά της παρούσας μελέτης θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά 

για σκοπούς εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με 

σκοπό την ανάλυση και τη διεξαγωγή συμπερασμάτων, τα οποία θα δημοσιευτούν, 

σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 έως 2012 και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 

2016/679. 

Η έρευνα διέπεται από την αρχή της εμπιστευτικότητας και όλα τα 

επεξεργαζόμενα στοιχεία θα παραμείνουν ανώνυμα. Η επεξεργασία θα γίνεται επίσης 

ανώνυμα. Εάν κάποια ερώτηση σας δυσκολεύει δεν είστε υποχρεωμένος/η να 

απαντήσετε.  

Η συνεισφορά σας στην παρούσα μελέτη είναι εξαιρετικά σημαντική και σας 

ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο και τη συμβολή σας σε αυτήν.  

 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Α. Προσωπικά Στοιχεία 

 

Φύλο: ………………………………. 

Ηλικία: ............................................... 

Εθνικότητα: ………………………… 

Τόπος γέννησης: ………………… 

Τόπος κατοικίας: ................................ 
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Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος ___       Άγαμος ___     Σε διάσταση ___    

 Διαζευγμένος ___    Χήρος ___  

 

Έχετε παιδιά;  Ναι __    Όχι__ 

Αν ναι, πόσα;      ___ 

 

 

Β. Εκπαίδευση και Απασχόληση 

 

Δημοτικό́ ☐ 

Γυμνάσιο ☐ 

Λύκειο ☐ 

Τεχνική́/Επαγγελματική́ σχολή́☐ 

Πανεπιστήμιο☐ 

Άλλο: ………………….. 

__ Τίποτα ☐ 

 

Ποια ήταν η κύρια ή η τελευταία απασχόλησή πριν τον εγκλεισμό σας; 

 

Μισθωτός ___     Πιο συγκεκριμένα ________________ 

 

Αυτοαπασχολούμενος ___    Πιο συγκεκριμένα ___________ 

 

Άνεργος ___ 

 

Άλλο___      Πιο συγκεκριμένα ____________ 

 

 

Γ. Χαρακτηριστικά κράτησης 

 

 

1. Πόσος χρόνος κράτησης σας έχει / είχε επιβληθεί; 

 

2. Για ποιο αδίκημα εκτίετε / εκτίσατε την τρέχουσα ποινή; 

 

3. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που έχετε διανύσει μέχρι τώρα στο κατάστημα 

κράτησης; (σε περίπτωση που δεν έχετε αποφυλακιστεί ακόμη) 
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……………… έτη …………….. μήνες …………….. ημέρες 

 

4. Έχετε / είχατε ομολογήσει την ενοχή σας; 

 

5. Έχετε / είχατε προβάλλει ελαφρυντικά; Εάν ναι, έγιναν δεκτά; 

 

6. Έχετε / είχατε καταδικαστεί στο παρελθόν για το ίδιο ή για άλλο ποινικό αδίκημα; 

 

Δεν έχω καταδικαστεί στο παρελθόν ____ 

 

Έχω καταδικαστεί στο παρελθόν για το ίδιο αδίκημα ____ 

 

Έχω καταδικαστεί στο παρελθόν για άλλο αδίκημα ____ 

Συγκεκριμένα ________________ 

 

7. Πόσων ετών ήσασταν όταν μπήκατε για πρώτη φορά σε σωφρονιστικό κατάστημα;  

_____ 

 

 

Δ. Κύριο Μέρος Συνέντευξης 

 

1. Πως βιώνετε/ βιώσατε την κατάσταση του εγκλεισμού σας; 

 

2. Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε/ αντιμετωπίσατε; 

 

3. Υπάρχουν/ Υπήρξαν προσπάθειες προσαρμογής στο περιβάλλον της φυλακής και 

αν ναι, ποιες είναι/ήταν; 

 

4. Συνεχίζεται/Συνεχίστηκε η σχέση σας με τα μέλη της οικογένειάς σας; Άλλαξε κάτι 

σε αυτή τη σχέση; 

 

5. Επηρεάστηκε η σχέση σας με τους σημαντικούς άλλους (υπόλοιπα μέλη 

οικογένειας, φίλοι κλπ.); Αν ναι, σε ποια σημεία παρατηρήθηκε αλλαγή στην 

συμπεριφορά τους; 

 

6. Υπάρχουν/Υπήρχαν ανάγκες που εμπίπτουν στις κοινωνικές υπηρεσίες; Ποια η 

εμπειρία σας από αυτές; 

 

7. Μπορείτε να περιγράψετε την πρώτη ημέρα επιστροφής σας, στο σπίτι; (είτε στην 

πρώτη άδεια, είτε όταν αποφυλακιστήκατε) 

 

8. Προσαρμοστήκατε εύκολα στη νέα ζωή εκτός φυλακής;  

Πιστεύετε πως θα προσαρμοστείτε εύκολα στη ζωή εκτός φυλακής; 

 

9. Αισθάνεστε / Αισθανθήκατε ότι ο εγκλεισμός σας, έχει επηρεάσει την κοινωνική 

σας ζωή; (Στίγμα) 

 

10. Πως πιστεύετε πως ένιωσαν οι δικοί σας άνθρωποι όταν καταδικαστήκατε σε ποινή 

εγκλεισμού; 
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11. Πως πιστεύετε πως βίωσαν την απουσία σας από το σπίτι; 

 

12. Πως αντιμετώπισε η οικογένεια σας την κατάσταση του εγκλεισμού σας; 

 

13. Όταν φυλακιστήκατε, προέκυψαν προβλήματα στα μέλη της οικογένειας σας; Ποια 

κρίνετε ως κυριότερα; Γιατί; 

 

14. Όταν φυλακιστήκατε, είχατε εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες, υπηρεσίες κλπ.; 

 

15. Ποια είναι η πιο άμεση-απαραίτητη βοήθεια που σας έλειψε η σας λείπει από το 

κράτος; 

 

16. Η αντιμετώπιση της οικογένειας σας, από το σωφρονιστικό προσωπικό, ποια  

είναι/ήταν; 

 

17. Κατά την γνώμη σας, τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει; τι θα επιθυμούσατε να 

αλλάξει; 

 

18. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας, αλλά και οι φόβοι σας για το μέλλον; 

 

19. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

 

 

 

Σημειώσεις Ερευνητή / τριας: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Σας Ευχαριστώ πολύ 
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Appendix IV: 

 

 

 

 

 

Ερωτηματολόγιο ημι-δομημένης συνέντευξης στα μέλη της οικογένειας. 

 

Ημερομηνία Συνέντευξης: ________________________ 

Ερευνητής/α:___________________________________  

 

Εισαγωγή: Τα στοιχειά της παρούσας μελέτης θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά 

για σκοπούς εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στον τομέα της Εγκληματολογίας στο 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με σκοπό την ανάλυση και τη διεξαγωγή συμπερασμάτων, 

τα οποία θα δημοσιευτούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Επεξεργασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 έως 

2012 και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679. 

Η έρευνα διέπεται από την αρχή της εμπιστευτικότητας και όλα τα επεξεργαζόμενα 

στοιχεία θα παραμείνουν ανώνυμα. Η επεξεργασία θα γίνεται επίσης ανώνυμα. Εάν 

κάποια ερώτηση σας δυσκολεύει δεν είστε υποχρεωμένος/η να απαντήσετε.  Η 

συνεισφορά σας στην παρούσα μελέτη είναι εξαιρετικά σημαντική και σας 

ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο και τη συμβολή σας σε αυτήν.  

 

Α. Προσωπικά Στοιχεία 

Φύλο: ………………………………. 

Ηλικία: ……………………………… 

Εθνικότητα: ………………………… 

Τόπος γέννησης: …………………… 

Τόπος κατοικίας: ................................ 

 

Β. Εκπαίδευση 

Δημοτικό́ ☐ 

Γυμνάσιο ☐ 
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Λύκειο ☐ 

Τεχνική́/Επαγγελματική́ σχολή́☐ 

Πανεπιστήμιο☐ 

Άλλο: ………………….. 

Τίποτα ☐ 

 

Γ. Πληροφορίες σχετικά με τον κρατούμενο / αποφυλακισθέντα 

 

 

1. Ποια η σχέση σας με τον κρατούμενο / αποφυλακισθέντα; 

 

Γονέας ……. Αδελφός/η ……… Σύντροφος/Σύζυγος …….. Παιδί …….. 

 

2. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή;     Ναι…… Όχι ……. 

 

3. Εσείς τι ηλικία είχατε και τι ηλικία είχε ο κρατούμενος αντίστοιχα όταν 

φυλακίστηκε; 

 

4. Πόσος χρόνος κράτησης έχει / είχε επιβληθεί στο ………….. σας; 

 

5. Για ποιο αδίκημα εκτίει / είχε εκτίσει ο ……………. την τρέχουσα ποινή; 

 

6. Είχε ομολογήσει την ενοχή του; 

 

7. Είχε προβάλλει ελαφρυντικά; Εάν ναι, έγιναν δεκτά; 

 

8. Σε ποιο κατάστημα κράτησης εκτίει / είχε εκτίσει την ποινή του; 

 

9. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που έχει διανύσει μέχρι τώρα στο κατάστημα 

κράτησης; (σε περίπτωση που δεν έχει αποφυλακιστεί) 

 

10. Έχει / είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για το ίδιο η για άλλο αδίκημα;  

 

Αν ναι, Αδίκημα …………… Διάρκεια ………..…  Είδος σωφρονιστικού 

καταστήματος .…………… 

 

11. Πόσων ετών ήταν όταν μπήκε για πρώτη φορά φυλακή; 

 

 

Δ. Κύριο Μέρος Συνέντευξης 

 

 

1. Πως νιώσατε όταν ο ……….. καταδικάστηκε σε ποινή εγκλεισμού; 

 

 

2. Όταν ο ………… φυλακίστηκε, προέκυψαν προβλήματα; Ποια κρίνεται ως 

κυριότερα; Γιατί; 
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3. Πως αντιμετωπίσατε την κατάσταση του εγκλεισμού; (Πως βιώσατε την 

κατάσταση, που ο ……… έφυγε από το σπίτι για αυτόν τον λόγο;) 

 

4.  Συνεχίστηκε η σχέση σας με τον κρατούμενο; Άλλαξε κάτι σε αυτή τη σχέση; 

 

5. Επηρεάστηκε η σχέση σας με τους σημαντικούς άλλους (υπόλοιπα μέλη 

οικογένειας, φίλοι κλπ.); Αν ναι, σε ποια σημεία παρατηρήθηκε αλλαγή στην 

συμπεριφορά τους; 

 

6. Αισθάνεστε / Αισθανθήκατε ότι ο εγκλεισμός του ………….. έχει επηρεάσει την 

κοινωνική σας ζωή; (Στίγμα) 

 

7. Μπορείτε να περιγράψετε την πρώτη ημέρα επιστροφής του ατόμου, στο σπίτι; 

(είτε στην πρώτη άδεια, είτε όταν αποφυλακίστηκε) 

 

8. Κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού ή/και την περίοδο της αποφυλάκισης, 

προέκυψαν άλλες ανάγκες και σε τι επίπεδο; Πως τις αντιμετωπίσατε; 

 

9. Υπάρχουν ανάγκες που εμπίπτουν στις κοινωνικές υπηρεσίες; Ποια η εμπειρία σας 

από αυτές; 

 

10. Όταν ο/η …… φυλακίστηκε, είχατε εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες, υπηρεσίες 

κλπ.; 

 

11. Ποια είναι η πιο άμεση-απαραίτητη βοήθεια που σας έλειψε η σας λείπει από το 

κράτος; 

 

12.  Η αντιμετώπιση σε εσάς, από το σωφρονιστικό προσωπικό, ποια ήταν; 

 

13. Σύμφωνα με την δική σας εμπειρία, τι θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξει στο σύστημα, 

όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης προς τις οικογένειες των κρατουμένων από 

τους αρμόδιους φορείς; 

 

14. Εσείς προσωπικά, τι θα επιθυμούσατε να αλλάξει; 

 

15. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας, αλλά και οι φόβοι σας για το μέλλον; 

 

16. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

 

 

Σημειώσεις Ερευνητή / τριας: 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Σας Ευχαριστώ πολύ. 
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Appendix V: 

Παράδειγμα ημι-δομημένης συνέντευξης στο έγκλειστο άτομο, 

αποφυλακισθέντα. 
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Appendix VI: 

Παράδειγμα ημι-δομημένης συνέντευξης σε μέλος οικογένειας. 
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Appendix VII: 

 

Δύναμη των Σωφρονιστικών Καταστημάτων που επισκέφθηκε η ερευνήτρια 

 

Σωφρονιστικό Κατάστημα Διαβατών-Θεσσαλονίκης 

 

➢ Έλληνες 244 

➢ Αλλοδαποί 303 

➢ Ηλικιακές ομάδες από 18 έως 75 

➢ 15 υπερήλικες ξεπερνούν τα 67 

➢ 22 γυναίκες 

➢ Όλα τα αδικήματα 

➢ Δύναμη Καταστήματος 358 

➢ Κατά την ημέρα της επίσκεψης της ερευνήτριας, οι κρατούμενοι ανέρχονταν 

σε 547 άτομα. 

➢ Στη θεραπευτική κοινότητα «ΚΕΘΕΑ Προμηθέας», τα άτομα ανέρχονταν σε 

24. 

➢ Από τα 24 άτομα της κοινότητας, συμμετείχαν στην συνέντευξη 21 

κρατούμενοι καθώς οι υπόλοιποι 3 ενώ είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον να 

συμμετάσχουν στην έρευνα, είχαν μεταγωγή για δικαστήριο. 

 

Σωφρονιστικό Κατάστημα Χαλκίδας 

 

➢ Έλληνες 166 

➢ Αλλοδαποί 54 

➢ Ηλικιακές ομάδες από 21 έως 75 

➢ 4 Υπερήλικες ξεπερνούν τα 67 

➢ Καμία γυναίκα 

➢ Όλα τα αδικήματα 

➢ Δύναμη καταστήματος 127 άτομα.  

➢ Κατά την ημέρα της επίσκεψης της ερευνήτριας, οι κρατούμενοι ανέρχονταν 

σε 220 άτομα. 

Ελήφθησαν 15 συνεντεύξεις από κρατούμενους. 
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Σωφρονιστικό Κατάστημα Ναυπλίου 

 

➢ Έλληνες 213 

➢ Αλλοδαποί 162 

➢ Ηλικιακές ομάδες από 21 έως 80 

➢ 5 υπερήλικες ξεπερνούν τα 67 

➢ Καμία γυναίκα 

➢ Όλα τα αδικήματα 

➢ Δύναμη καταστήματος 273 

➢ Κατά την ημέρα της επίσκεψης μου οι κρατούμενοι ανέρχονταν σε 375 άτομα. 

➢ Κατάδικοι 220, Υπόδικοι 155 

Ελήφθησαν 25 συνεντεύξεις από κρατούμενους. 

 

Σωφρονιστικό Κατάστημα Ιωαννίνων 

 

➢ Έλληνες 47 

➢ Αλλοδαποί 73 

➢ Ηλικιακές ομάδες από 21 έως 75 

➢ Καμία γυναίκα 

➢ Κανένας υπερήλικας 

➢ Όλα τα αδικήματα εκτός των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας. 

➢ Δύναμη καταστήματος 66 άτομα,  

➢ κατά την ημέρα της επίσκεψης μου οι κρατούμενοι ανέρχονταν σε 120 άτομα. 

Ελήφθησαν 12 συνεντεύξεις από κρατούμενους. 

 

Επιπλέον στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον έγκλειστο πληθυσμό: 

➢ Συγκεκριμένα, το 1ο εξάμηνο του 2019 «έκλεισε» με 10.730 κρατούμενους σε 

όλα τα Σωφρονιστικά Καταστήματα της χώρας, ενώ η δύναμη αυτών ανερχόταν 

σε 9.935. Συνολικά για το έτος 2019, το ποσοστό πληρότητας για τα 

συγκεκριμένα Καταστήματα Κράτησης που επισκέφθηκε η ερευνήτρια, 

σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, την 16 Δεκεμβρίου 2019 ήταν: 

➢ Διαβατών Θεσσαλονίκης: 136,87%, Χαλκίδας: 161,42%, Ναυπλίου:142,12% 

και Ιωαννίνων: 206,06%. 


