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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η έρευνα με θέμα «Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των 

φύλων και την ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη 
και προσαρμογή των κρατουμένων και αποφυλακισμένων γυναικών» 
διενεργήθηκε με τη συνεργασία του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ, του Κέντρου 
Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας 
των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.), με την επιστημονική εποπτεία της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Οι τρεις 
φορείς συνέβαλαν με ευαισθησία αλλά και γνώση σε αυτήν την προσπάθεια.   

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από (με αλφαβητική σειρά) την 
ψυχολόγο Έλλη Ανίτση, την κοινωνιολόγο Μάρθα Λεμπέση και τη νομικό 
Μυρτώ Χατζήνα. Τις παραπάνω πλαισίωσαν οι Edyta Okienska, φοιτήτρια 
Ιστορικού – Αρχαιολογικού, Μαρίνα Γραμματικοπούλου, Δικηγόρος, 
Βασιλική Ζήση, Κοινωνική Επιστήμονας. Επίσης στην έρευνα συνέδραμαν η 
ψυχολόγος, συνεργάτις του Ονήσιμου Χαρά Βλαστάρη, η κοινωνιολόγος 
Ανδρονίκη Λάππα, ο φοιτητής ψυχολογίας του Παν/μίου Κρήτης Δημήτρης 
Αλεξόπουλος, η φοιτήτρια κοινωνιολογίας του Παν/μίου Κρήτης Αναστασία 
Δενδρινού και ο φοιτητής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νικόλαος 
Βαρβατάκος. Την επιστημονική επίβλεψη της έρευνας είχε η Φωτεινή 
Μηλιώνη, Δ.Ν., Δ/ντρια του ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ. 
 Η έρευνα αυτή εντάχθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα 
των Φύλων περιόδου 2016 – 2020, το οποίο περιλαμβάνει αφενός οριζόντιες 
παρεμβάσεις που καλύπτουν όλο το εύρος της δημόσιας πολιτικής αφετέρου  
κάθετες στοχευμένες δράσεις που απευθύνονται σε γυναίκες και άνδρες 
στους τομείς όπου εντοπίζονται ανισότητες. Και οι δύο κατευθύνσεις 
συγκλίνουν στη χάραξη μίας ενιαίας γραμμής για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων και διαπνέονται από τις αρχές όπως αυτές  
διατυπώθηκαν στην Πλατφόρμα του Πεκίνου του ΟΗΕ το έτος 1995 και την 
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το gender mainstreaming. 

Ανάμεσα στους άξονες προτεραιότητας που περιέχει τoΕθνικό Σχέδιο 
Δράσης για την Ισότητα των Φύλων ιδιαίτερο πεδίο ενδιαφέροντος χάραξης 
και εφαρμογής πολιτικών με ευρωπαϊκή διάσταση, προσαρμοσμένων στις 
ιδιαίτερες συνθήκες της χώρας μας, αποτελεί η κοινωνική ένταξη και η 
ισότιμη μεταχείριση των γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις. Σε 
αυτόν τον άξονα  προτεραιότητας ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατηγορία 
των γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις όχι μόνο βάσει του 
φύλου αλλά και βάση της ευαλωτότητας και της διακινδύνευσης στο πλαίσιο 
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μίας ειδικής κατάστασης που βιώνουν. Μία τέτοια ομάδα αποτελούν οι 
κρατούμενες και οι αποφυλακισμένες γυναίκες.  
 Στη συνέχεια, υποβλήθηκε ερευνητική πρόταση με θέμα 
«Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την 
ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη και 
προσαρμογή των κρατουμένων και αποφυλακισμένων γυναικών» από το 
αρμόδιο για θέματα επανένταξης  ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ προς το Κέντρο Ερευνών 
για Θέματα Ισότητας, το οποίο ενέκρινε την υλοποίηση της έρευνας και τη 
χρηματοδότησή της. 

Και οι τρεις φορείς ο καθένας από την πλευρά του και την 
αρμοδιότητά του, με την αγαστή συνεργασία τους, συνέδραμαν στην 
υλοποίηση αυτού του έργου, το οποίο εκτός από τα πλούσια ερευνητικά 
πορίσματα περιλαμβάνει και τις αξιόλογες συμβολές της κοινωνιολόγου 
Μάρθας Λεμπέση με θέμα: «Κρατούμενες και Αποφυλακισμένες γυναίκες 
στην Ελλάδα»,  της νομικού Μυρτώς Χατζήνα με θέμα:«Ευρωπαϊκές 
Πολιτικές για την Κρατούμενη και Αποφυλακισμένη Γυναίκα» και της 
ψυχολόγου Έλλης Ανίτση με θέμα: «Μεθοδολογικά ζητήματα της έρευνας». 
Θερμές ευχαριστίες στις εκπροσώπους των παραπάνω φορέων που 

υποστήριξαν το έργο και ιδιαίτερα στις Φωτεινή Κούβελα, Γενική Γραμματέα 

Ισότητας των Φύλων, Ειρήνη Αγαθοπούλου, Πρόεδρο του ΚΕΘΙ και Χριστίνα 

Ζαραφωνίτου, Πρόεδρο του ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ. Στην κοινή αυτή προσπάθεια 

συνέβαλαν με ψυχή και πνεύμα τα στελέχη των παραπάνω φορέωνΑγγελική 

Παπάζογλου, Κοινωνιολόγος, MSc, Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής 

Προστασίας & Αντιμετώπισης Πολλαπλών Διακρίσεων της ΓΓΙΦ, η Μαρία 

Τώρου, Νομικός, Απόφοιτος ΕΣΔΔΑ, εισηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής 

Προστασίας & Αντιμετώπισης Πολλαπλών Διακρίσεων της ΓΓΙΦ και την 

ψυχολόγο, σύμβουλο του ΚΕΘΙ  Ειρήνη Μάρη. Πολλές ευχαριστίες στα 

στελέχη της Γενικής  Δ/νσης Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κους Ι. Σταλίκα και Ι. 

Λαμπράκη, στους Δ/ντές και τα στελέχη των ΚΚράτησης κους Χ. 

Γιαννακόπουλο, Γ. Μακρή, Γ. Παπαδόπουλο, Μ. Διβριώτου,, Μ. Πουλίου, Α. 

Μουτάφη, Θ. Ζαγοράκη, Α. Γεωργιουδάκη, Θ. Ρουσσάκη και  Ο. Αλοσκόφη, 

την εκπαιδευτικό του ΣΔΕ Διαβατών Μ. Γκρίζου, τον εκπρόσωπο του Δικτύου 

Κρατουμένων και Αποφυλακσιμένων Γυναικών Κ. Πυρουνάκη που βοήθησαν 
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στην πραγματοποίηση της έρευνας. Τις θερμότερες ευχαριστίες στις 

γυναίκες κρατούμενες και αποφυλακισμένες που εμπιστεύθηκαν τις ιστορίες 

τους με ατόφια αυθεντικότητα και περισσή γνησιότητα. 

                                                                    Αθήνα, Οκτώβριος 2018  
Φ. Μηλιώνη 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Οι γυναίκες αποτελούν σταθερά μια μικρή μειονότητα στο 
σωφρονιστικό σύστημα1, μια ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία κρατουμένων. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την 01.01.2018 σε σύνολο 10.011 κρατουμένων 
στα Καταστήματα Κράτησης της χώρας, οι γυναίκες κρατούμενες (female 
prisoners) ήταν 551, μόλις το 5,5% του συνόλου των κρατουμένων. Η χώρα 
μας διαθέτει δύο αυτοτελή κλειστά (με μέτρα ασφαλείας και ελέγχου) 
καταστήματα κράτησης γυναικών, όπου και παραμένει η συντριπτική 
πλειονότητα των γυναικών κρατουμένων. Οι περισσότερες γυναίκες 
βρίσκονται έγκλειστες στο αυτοτελές Κατάστημα Κράτησης Γυναικών στον 
Ελεώνα Θηβών (Κατάστημα Κράτησης Τύπου Β’), 356 γυναίκες εκ των 
οποίων 8 ανήλικες (σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
την 1ηIουλίου 2018), κυρίως καταδικασθείσες. Στο αυτοτελές Κατάστημα 
Κράτησης Γυναικών Κορυδαλλού την ίδια χρονική περίοδο κρατούνταν 
συνολικά 167 γυναίκες εκ των οποίων 2 ανήλικες (σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης την 1η Ιουλίου 2018), κυρίως υπόδικες. Επίσης, 
στην Ελλάδα λειτουργούν Τμήματα γυναικών στα Καταστήματα Κράτησης 
Ανδρών που βρίσκονται στα Διαβατά Θεσσαλονίκης και τη Νεάπολη 
Λασιθίου.  

Η έμφυλη έρευνα εμφανίζεται και απασχολεί τους κοινωνικούς 
επιστήμονες σε ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, την τελευταία 
εικοσαετία. Κύριος στόχος της έμφυλης έρευνας και εκπαίδευσης είναι η 
επιδίωξη των πολιτικών, πολιτισμικών, κοινωνικών, οικονομικών, 
επιστημονικών και ατομικών μελετών για την ισότητα των γυναικών. Η 
ένταξη της διάστασης του φύλου στην κοινωνική έρευνα σημαίνει την 
εξέταση από την οπτική του φύλου των μεταβλητών μίας κοινωνικής 
έρευνας, όπως οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα αφενός η διάσταση του φύλου να εμπεριέχεται στη 
κοινωνική έρευνα αφετέρου να διατρέχει τις πολιτικές ώστε να αρθούν τα 
έμφυλα στερεότυπα που μπορεί να ελλοχεύουν στην επιστημονική σκέψη 
και πρακτική. 

                                                             
1 Βλ. Πιτσελά, Α. (2010). Tο σωφρονιστικό σύστημα γυναικών – Aποτελέσματα μιας διεθνούς έρευνας. 
Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Νομικής – Ερευνητικό Ινστιτούτο 
Δικονομικών Μελετών (επιμ.), Τιμητικός Τόμος Κωνσταντίνου Δ. Κεραμέως, σ. 1173 επ. 
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 Η έμφυλη έρευνα έχει δύο κυρίως στόχους: α) τη διερεύνηση των 
διαδικασιών γνώσης, των θεωριών και των μεθοδολογικών προσεγγίσεων 
της επιστήμης και β) τη διερεύνηση των σχέσεων των φύλων και των 
σχέσεων εξουσίας που αναπτύσσονται μεταξύ των τελευταίων. Η διάσταση 
του φύλου στην κοινωνική έρευνα ως μεταβλητή υπαγορεύει, εκτός από 
άλλα και παράλληλα με την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων, και την 
ποιοτική ανάλυση αυτών. Γι’ αυτό και στηρίζεται σε ερευνητικά εργαλεία, 
όπως η ανάλυση του λόγου των γυναικών, όπως αυτός διαρθρώνεται είτε 
άμεσα (συνέντευξη) είτε έμμεσα (κείμενα, δικαστικές αποφάσεις). 

Η βιογραφική προσέγγιση των γυναικών έχει αποτελέσει ειδικότερη 
ερευνητική μέθοδο υπαγορευμένη από την οπτική του φύλου. Στόχος η 
προσέγγιση του υπό έρευνα υποκειμένου με βάση όλες τις ανθρώπινες 
εμπειρίες, τόσο εκείνες που έχουν οικουμενικό χαρακτήρα όσο και εκείνες 
που αφορούν επιμέρους κοινωνικές ομάδες. Ο ίδιος ο λόγος των γυναικών 
έχει αποδειχθεί πολύτιμο εργαλείο ανάλυσης, προσφέροντας πληροφορίες 
για τις βιωματικές εμπειρίες των γυναικών, όπως βιώνονται και 
περιγράφονται από τις ίδιες τις γυναίκες,τη δυνατότητα του αναστοχασμού 
της κοινωνικής πραγματικότητας από το πρίσμα της γυναικείας οπτικής,  την 
ευκαιρία της αποδόμησης της ρητορικής ταυτοτήτων, όπως «γυναίκα», 
«θύμα», «εγκληματίας», «κρατούμενη» κ.ά. 

Έως τώρα λίγες αναλύσεις περιεχομένου εμπειριών γυναικών έχουν 
προσεγγίσει τα υποκείμενα γυναίκες και έχουν ασχοληθεί με την ανάλυση 
των εμπειριών των γυναικών. Η ανάλυση του λόγου και η αποκάλυψη των 
υποκειμένων παίζει ένα ιδιαίτερο ρόλο στην αναπλαισίωση της εμπειρίας 
και την τοποθέτηση του υποκειμένου στο συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτικό 
πλαίσιο. Αλλά κυρίως η ανάλυση του λόγου αντιμετωπίζει τη γυναίκα ως 
δρών υποκείμενο με επιθυμίες, όνειρα, στόχους και επιδιώξεις, 
συμβάλλοντας στην κατανόηση των δομικών χαρακτηριστικών που 
σημασιοδοτούν και καθορίζουν την έμφυλη ταυτότητα του δρώντος 
υποκειμένου και βοηθώντας στην αποστασιοποίηση από υποκειμενικές 
εννοιολογήσεις και από στερεοτυπικές αντιλήψεις και αναπαραστάσεις του 
έμφυλου υποκειμένου. Με αυτές τις παραδοχές η έρευνα αυτή, σεβόμενη το 
δρων υποκείμενο «γυναίκα κρατούμενη» και «γυναίκα αποφυλακισμένη», 
χωρίς να αποτελεί μία κατ΄εξοχήν ανάλυση λόγου, στηρίζεται σημαντικά στο 
λόγο των γυναικών, μεταφέροντας ατόφια αποσπάσματα των λεγομένων 
τους. 
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Σκοπός της έρευνας: Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει το 
προφίλ του πληθυσμού των γυναικών που έχουν εμπλακεί με το σύστημα 
απονομής ποινικής δικαιοσύνης καθώς επίσης και τις στάσεις και τις 
απόψεις τους αναφορικά με την επανένταξη, στοχεύοντας στην ένταξη της 
ισότητας των φύλων στη σωφρονιστική μεταχείριση και την 
μετασωφρονιστική αρωγή των αποφυλακισμένων. Σκοπός είναι η 
καταγραφή των υπαρχουσών συνθηκών ειδικότερα σε σχέση με τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φυλακισμένες αλλά και τις δυνατότητες 
που διαπιστώνουν. Οι δυνατότητες αναφέρονται στο επίπεδο προετοιμασίας 
που συντελείται εντός της φυλακής σε σχέση με την ψυχοκοινωνική, 
οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη.   

Αντικείμενο της έρευνας: Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί η 
καταγραφή του προφίλ αυτού του ειδικού πληθυσμού και η διερεύνηση των 
στάσεων και των απόψεων του αναφορικά με τις τρεις προαναφερθείσες 
διαστάσεις με έμφαση στα προβλήματα, στις δυνάμεις και στις προτάσεις 
που θα προκύψουν για βελτίωση της παρούσας κατάστασης. Οι τρεις 
διαστάσεις της επανένταξης εξετάζονται σε δυο φάσεις της ζωής μιας 
γυναίκας που έχει εμπλακεί με το σύστημα απονομής της ποινικής 
δικαιοσύνης, εντός και εκτός της φυλακής. Στην πρώτη φάση οι υπό εξέταση 
έννοιες διερευνώνται στο πλαίσιο της φυλακής.  

Στη δεύτερη φάση οι τρεις έννοιες προσεγγίζονται μέσα από τη ζωή 
γυναικών που βρίσκονται εκτός της φυλακής. Σκοπός εδώ είναι να 
καταγραφούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αποφυλακισμένες στην 
ενταξιακή τους πορεία αναφορικά με τους υπό εξέταση τομείς αλλά και οι 
δυνάμεις που αναπτύσσονται όπως και στην περίπτωση των κρατούμενων. 
Συμπληρωματικά, σκοπός ήταν να αξιολογηθεί ο ρόλος της φυλακής τόσο 
στα προβλήματα όσο και στις δυνατότητες. Επιπλέον της καταγραφής της 
υπάρχουσας κατάστασης αντικείμενο της έρευνας ήταν επίσης η υποβολή 
προτάσεων για τη βελτίωση ζητημάτων που άπτονται της ψυχοκοινωνικής, 
οικογενειακής και επαγγελματικής επανένταξης μέσα από τις προτάσεις, τα 
όνειρα, τους στόχους και τις προσδοκίες που δηλώνουν οι κρατούμενες και 
οι αποφυλακισμένες.  

Για να συγκεκριμενοποιηθεί το αντικείμενο της έρευνας οι τρεις 
τομείς, της ψυχοκοινωνικής, οικογενειακής και επαγγελματικής επανένταξης 
αναλύθηκαν σε τρεις χρόνους: στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Η 
χρονική ανάλυση επιλέχθηκε λόγω αφενός του σημαντικού ρόλου του 
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προγενέστερου βίου τόσο στο ψυχοκοινωνικό όσο και στο οικογενειακό 
αλλά και στο εργασιακό επίπεδο στην εξέλιξη της πορείας του ατόμου για τη 
ζωή μετά τη φυλακή αφετέρου του καταλυτικού ρόλου της φυλακής όπως 
καιτης σημασίας των προσδοκιών καθώς οι προσδοκίες για την εξέλιξη μιας 
κατάστασης καθορίζουν τη συμπεριφορά του ατόμου άρα και την εξέλιξη της 
ίδιας της κατάστασης.  
 

Εννοιολογήσεις: Ως «πολλαπλή διάκριση» νοείται οποιαδήποτε 
διάκριση, αποκλεισμός ή περιορισμός, σε βάρος προσώπου, που βασίζεται 
σε περισσότερους από έναν λόγους (π.χ. φυλής, χρώματος, εθνικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων 
πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή 
κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή 
χαρακτηριστικών φύλου). 
 Ως «επανένταξη» ορίζεται το συνεχές από την κράτηση έως την 
ομαλή μετάβαση στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Η επανένταξη προσεγγίζεται μέσα 
από τρεις έννοιες: (α) την ψυχοκοινωνική επανένταξη, (β) την οικογενειακή 
επανένταξη και την (γ) επαγγελματική επανένταξη. Πρόκειται για τρεις 
αλληλένδετες διαστάσεις που ουσιαστικά συνθέτουν την έννοια της 
επανένταξης καθώς διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την αποχή από 
την εγκληματική δραστηριότητα και την προσαρμογή στα δεδομένα της 
υπάρχουσας κοινωνίας.  

Όπως γίνεται αντιληπτό, στην παρούσα έρευνα, η επανένταξη, 
έννοια που αναλύεται σε τρία αλληλένδετα επίπεδα, ψυχοκοινωνικό, 
εργασιακό και οικογενειακό γίνεται αντιληπτή μέσα από την  πορεία ζωής 
που έχει διανύσει ένα άτομο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν για κάθε 
επίπεδο να διαπιστωθούν οι συνέχειες ή οι ασυνέχειες που αφορούν: 
(α) Το είδος της ένταξης που είχε πραγματοποιηθεί μέχρι τη φυλάκιση 

(β) Τον τρόπο που ο εγκλεισμός αλλά και η όλη εμπειρία με το σύστημα 
απονομής της ποινικής δικαιοσύνης επηρεάζει τη ζωή ή τις προσδοκίες για 
τη ζωή μετά τη φυλακή. 

(γ) Την εξέλιξη της πρώην κρατούμενης μετά τη φυλακή  

Παράμετροι: Προκειμένου να καταστεί μετρήσιμο η υπό εξέταση 
παράμετρος, κάθε διάσταση έχει περαιτέρω αναλυθεί σε μετρήσιμους 
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δείκτες. Κάθε δείκτης εξετάζεται και στους τρεις χρόνους, δηλαδή τη ζωή 
πριν τη φυλακή, τη ζωή μέσα στη φυλακή και τη ζωή εκτός της φυλακής ή τις 
προσδοκίες για τη ζωή εκτός της φυλακής για την περίπτωση των 
κρατούμενων. Η ψυχοκοινωνική επανένταξη περιλαμβάνει: τη 
λειτουργικότητα και την ψυχολογική προσαρμογή, τη σίτιση, τη στέγαση, την 
πρόσβαση στην υγεία, τη χρήση ουσιών, την πληροφόρηση και τη 
δυνατότητα πρόσβασης σε φορείς παροχής υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης, το υποστηρικτικό δίκτυο. Η οικογενειακή επανένταξη 
περιλαμβάνει: την οικογενειακή κατάσταση, την ανηλικότητα (εντός της 
φυλακής), το συζυγικό ρόλο, το γονεϊκό ρόλο, τις σχέσεις και την επικοινωνία 
με τα μέλη της οικογένειας. Η επαγγελματική επανένταξη περιλαμβάνει: την 
εκπαίδευση, την εργασία, την ικανοποίηση από τις απολαβές της εργασίας, 
την πληροφόρηση για φορείς επαγγελματική συμβουλευτικής και 
υποστήριξης. 

Οδηγός συνέντευξης: Για τις ανάγκες της έρευνας σχεδιάστηκαν δυο 
οδηγοί συνέντευξης. Ένας για κάθε κατηγορία ερωτώμενων από τις ομάδες 
στόχου (κρατούμενες και αποφυλακισμένες). Και στις δυο περιπτώσεις 
τηρήθηκε η ίδια δομή. Κάθε οδηγός είχε έξι ενότητες με ανοιχτές και 
κλειστές ερωτήσεις. Το πρώτο σκέλος αφορούσε στη λήψη πληροφοριών 
σχετικά με τα ατομικά στοιχεία της κάθε ερωτώμενης. Ειδικότερα, 
αποφασίστηκε να συλλεχθούν οι εξής πληροφορίες: ηλικία, εθνικότητα, σε 
περίπτωση αλλοδαπής καταγωγής χρόνια παραμονής στην Ελλάδα, χρόνος 
παραμονής στη φυλακή και εκτιμώμενος χρόνος αποφυλάκισης. Οι επόμενες 
πέντε ενότητες δημιουργήθηκαν για να καλύψουν τις εξής περιοχές: (α) 
ψυχοκοινωνική επανένταξη, (β) οικογενειακή επανένταξη, (γ) ποινικό 
ιστορικό, (δ) εκπαιδευτική –επαγγελματική επανένταξη και (ε) προσωπικοί 
στόχοι  ή προσδοκίες μετά τη φυλακή (για την περίπτωση των κρατούμενων).  

Οι ερωτήσεις της συνέντευξης διατυπώθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε 
να ελαχιστοποιούνται οι δυσκολίες στην κατανόηση των ερωτήσεων που 
μπορεί να προέκυπταν από την ποικιλομορφία και το μορφωτικό επίπεδο 
ειδικών ομάδων του δείγματος. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση κατά τη 
διατύπωση των ερωτημάτων ώστε να διέπονται από σεβασμό και 
διακριτικότητα για τις συμμετέχουσες. Η καταγραφή των πληροφοριών 
αποφασίστηκε να γίνει με γραπτές σημειώσεις.  

Συμπληρωματικά με τους οδηγούς συνέντευξης ετοιμάστηκαν τα 
έντυπα συναίνεσης για την κάθε κατηγορία ερωτώμενων. Κάθε έντυπο 
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περιλάμβανε πληροφορίες αναφορικά με τους φορείς διεξαγωγής, το 
αντικείμενο και τους σκοπούς της έρευνας. Το κείμενο έκλεινε με τις 
απαραίτητες εγγυήσεις προς τις συμμετέχουσες αναφορικά με την τήρηση 
της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας κατά την επεξεργασία και 
παρουσίαση των πληροφοριών.   

 
Όροι: Οι πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα των γυναικών 

που συμμετείχαν στην έρευνα είναι απολύτως απόρρητα. Οι γυναίκες που 
συμμετείχαν στην έρευνα ενημερώθηκαν για αυτό και υπέγραψαν έντυπο 
συναίνεσης. 

Χρόνος υλοποίησης: Η διεξαγωγή του εμπειρικού μέρους 
πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα Ιουνίου-Σεπτεμβρίου του τρέχοντος 
έτους (2018) στο Κ.Κ. Γυναικών Κορυδαλλού, στο Κ.Κ. Γυναικών Ελεώνα 
Θήβας, στο Κ.Κ. Θεσσαλονίκης (Διαβατά) (Τμήμα Γυναικών), στο Κ.Κ. 
Νεάπολης (Τμήμα Γυναικών), στο Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ και στο Σύλλογο 
Επανένταξης Αποφυλακισμένων «Ονήσιμος».  

Συλλογή υλικού: Η διαδικασία διεξαγωγής των συνεντεύξεων με τις 
κρατούμενες ξεκίνησε μετά από έγκριση της σχετικής άδειας από τη Γενική 
Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  

Μετά την έγκριση της άδειας ξεκίνησαν οι ενέργειες ενημέρωσης 
των κρατουμένων που συμπεριλάμβαναν: Γραπτή και προφορική ενημέρωση 
των κοινωνικών υπηρεσιών των τεσσάρων καταστημάτων κράτησης και 
προώθηση ανάρτηση σε πολυσύχναστα σημεία εντός των φυλακών αφίσας –
πρόσκλησης των κρατούμενων για συμμετοχή τους στην έρευνα. 

Κατόπιν ακολούθησαν επισκέψεις των ερευνητριών στα τρία 
Καταστήματα Κράτησης. Τις ημέρες των επισκέψεων η κοινωνική υπηρεσία 
του κάθε καταστήματος καλούσε τις κρατούμενες που είχαν εκδηλώσει 
ενδιαφέρον για συμμετοχή στην έρευνα. Για την διεξαγωγή των 
συνεντεύξεων τα καταστήματα κράτησης είχαν παραχωρήσει ειδικούς 
χώρους, όπως η βιβλιοθήκη στο Κ.Κ. Γυναικών Κορυδαλλού και οι αίθουσες 
του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας του Κ.Κ. Γυναικών Ελεώνα Θηβών. Στο 
Κατάστημα Κράτησης Νεάπολης τα ερωτηματολόγια εστάλησαν στις 
κρατούμενες και συμπληρώθηκαν από αυτές ενώ οι συνεντεύξεις στο 
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Κατάστημα Κράτησης Διαβατών Θες/νίκης έγιναν στο Σχολείο Δεύτερης 
Ευκαιρίας και σε άλλον χώρο της φυλακής. 

Οι συνεντεύξεις ξεκινούσαν με την ενημέρωση των κρατούμενων για 
την ταυτότητα των φορέων, το πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας, το 
αντικείμενο και τους σκοπούς της. Κατόπιν, οι συνεντεύκτριες προέτρεπαν 
τις κρατούμενες να διαβάσουν και να υπογράψουν το έντυπο ενημερωμένης 
συναίνεσης ή το διάβαζαν οι ίδιες οι ερευνήτριες σε περιπτώσεις που κάτι 
τέτοιο κρινόταν απαραίτητο. Κατά τη διενέργεια της συνέντευξης οι 
ερευνήτριες ήταν ευέλικτες ως προς τη σειρά των ερωτήσεων, ενθάρρυναν 
τις κρατούμενες να απαντήσουν στις ερωτήσεις, τονίζοντας ωστόσο 
παράλληλα τον προαιρετικό χαρακτήρα της διαδικασίας. Ο χρόνος 
διεξαγωγής  της κάθε συνέντευξης ποικίλε από 30΄ έως 60΄ περίπου λεπτά 
ανάλογα με την κρατούμενη. Η περιορισμένη χρήση της ελληνικής γλώσσας 
ευνόητα αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα στην επικοινωνία με τις 
ερευνήτριες. Στο τέλος της κάθε συνάντησης οι ερευνήτριες χορηγούσαν στις 
κρατούμενες ένα ενημερωτικό φυλλάδιο για τις υπηρεσίες της ΕΠΑΝΟΔΟΥ 
και κάρτα με τα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα. Σε γενικές γραμμές οι 
ερωτώμενες ήταν συνεργάσιμες και η εμπειρία συμμετοχής στην συνέντευξη 
αξιολογούνταν ως μια θετική εμπειρία.  

Η συλλογή του υλικού με τις αποφυλακισμένες έγινε στα γραφεία 
της Επανόδου και εκτός αυτών. Σημαντικό ρόλο στη συλλογή αυτού του 
υλικού έπαιξαν οι ίδιες οι αποφυλακισμένες, οι οποίες λειτούργησαν ως 
διαμεσολαβήτριες με άλλες αποφυλακισμένες, πείθοντας αυτές να 
συμμετάσχουν στην έρευνα. 
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Α. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Γενικές πληροφορίες 

Στο αυτοτελές Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Κορυδαλλού την 
χρονική περίοδο υλοποίησης της έρευνας κρατούνταν συνολικά 167 
γυναίκες εκ των οποίων 2 ανήλικες (σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης την 1η Ιουλίου 2018), κυρίως υπόδικες. Στο αυτοτελές 
Κατάστημα Κράτησης Γυναικών στον Ελαιώνα Θηβών κρατούνταν 356 
γυναίκες εκ των οποίων 8 ανήλικες (σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης την 1ηIουλίου 2018), κυρίως καταδικασθείσες. Στο ιδιαίτερο 
τμήμα γυναικών του Καταστήματος Κράτησης Ανδρών στα Διαβατά 
Θεσσαλονίκης κρατούνταν την ημερομηνία που έγιναν οι συνεντεύξεις 15 
γυναίκες και στο ιδιαίτερο τμήμα γυναικών του καταστήματος κράτησης 
ανδρών Νεάπολης Λασιθίου την ίδια χρονική περίοδο ήταν 3 γυναίκες. 

Καταστήματα Κράτησης Γυναικών: Η έρευνα διεξήχθη κατά κύριο 
λόγο στα δύο αυτοτελή Καταστήματα Κράτησης, στα οποία φιλοξενείται η 
πλειονότητα των γυναικών κρατουμένων στην Ελλάδα (σχεδόν το 95%) 
δηλαδή στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Κορυδαλλού και στο Κατάστημα 
Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών. Επίσης, ερωτηματολόγια 
συμπληρώθηκαν και στα δύο αποκεντρωμένα Καταστήματα Κράτησης 
γυναικών, τα οποία λειτουργούν υπό τη μορφή των τμημάτων γυναικών σε 
καταστήματα κράτησης ανδρών, στα Διαβατά Θεσσαλονίκης και τη Νεάπολη 
Λασιθίου ώστε να δοθεί ο λόγος και στις έγκλειστες γυναίκες που 
φιλοξενούνται σε γεωγραφικά απομακρυσμένα από την πρωτεύουσα 
καταστήματα κράτησης (εκτός Αττικοβοιωτίας).  

 
Δείγμα: Οι ερευνήτριες διενήργησαν 135 συνεντεύξεις με 

κρατούμενες και συμπλήρωσαν 135 έγκυρα ερωτηματολόγια. Τα ερευνητικά 
αποτελέσματα, τα οποία απεικονίζονται στους πίνακες που ακολουθούν, 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Οι περισσότερες συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στο Κατάστημα 
Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών ήτοι το 55% του δείγματος της έρευνας 
προέρχεται από τις γυναίκες κρατούμενες στο Κατάστημα Κράτησης 
Γυναικών Ελεώνα Θηβών, το 33% από γυναίκες κρατούμενες του 
Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Κορυδαλλού, το 10% από γυναίκες 
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κρατούμενες του Καταστήματος Κράτησης Θες/νίκης (ΚΚ Διαβατών) και το 
2% από κρατούμενες του Καταστήματος Κράτησης Νεάπολης (Βλ. Πίνακας 1 
και Γράφημα 1).Επίσης, από τις 74 κρατούμενες του Καταστήματος Κράτησης 
Γυναικών Ελεώνα Θηβών οι 9 είναι «μωρομάνες» και οι 5 κρατούνται στο 
νεοσύστατο τμήμα της Αγροτικής Φυλακής που λειτουργεί εκεί.2 

 

Πίνακας 1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

Κατάστημα Κράτησης 

Γυναικών Κορυδαλλού 

45 33% 

Κατάστημα Κράτησης 

Γυναικών Ελεώνα Θηβών 

74 55% 

Κατάστημα Κράτησης 

Νεάπολης 

3 2% 

Κατάστημα Κράτησης 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΚ Διαβατών) 

13 

 

10% 

Missing Values 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100 

                                                             
2 Διευκρινίζεται ότι πρόσβαση σε αγροτικές φυλακές έχουν πλέον και οι (νεαρές και ενήλικες) γυναίκες 
κρατούμενες. Έχουν δημιουργηθεί τριάντα θέσεις στο Κατάστημα της Θήβας. 
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Γράφημα  1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

 

 

Κατάσταση κράτησης: Η πλειονότητα των γυναικών που 
συμμετείχαν στην έρευνα, ήτοι το 62%, ήταν κατάδικες και το 38% 
προσωρινά κρατούμενες (βλ. Πίνακας 2 και Γράφημα 2).  

 

Πίνακας 2. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

Κατάδικες 84 62% 

Υπόδικες 51 38% 

Missing Values 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100 
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Γράφημα  2. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ 

 

Χρόνος κράτησης: Σε ό,τι αφορά το χρόνο που βρίσκονταν μέσα στο 
Κατάστημα Κράτησης οι 56 από τις 135 (ήτοι το 42%) δήλωσαν ότι ήταν 
έγκλειστες μερικά χρόνια (από 1 έως 3 έτη) και 53 (ήτοι το 39%) μερικούς 
μήνες (από 1 έως 12 μήνες), ενώ μόλις το 18% είχε ήδη μέσα στη φυλακή 
παραπάνω από τέσσερα έτη (βλ. Πίνακας 3 και Γράφημα 3). 

Πίνακας 3. ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ 

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ 

ΦΥΛΑΚΗ 

ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

Από 1 έως 12 μήνες 53 39% 

Από 1 έως 3 έτη 56 42% 

Από 4 έτη έως 5 έτη 18 13% 

Από 6 έτη και πάνω 8 6% 

Missing Values 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100 
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Γράφημα  3. ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ 

 

 

Εκτιμώμενος χρόνος αποφυλάκισης: Τέλος, σε σχέση με τον χρόνο 
αποφυλάκισης, η πλειονότητα ήτοι το 38% δεν ήταν σε θέση να τον 
προσδιορίσει με ακρίβεια διότι ήταν προσωρινά κρατούμενες και περίμεναν 
να γίνει το πρωτόδικο δικαστήριό τους, το 16% του δείγματος, μολονότι είχε 
καταδικαστεί, δεν γνώριζε το χρόνο αποφυλάκισής του επειδή εκκρεμούσε 
το Εφετείο και το 15% έδωσε την απάντηση ότι δεν ήξερε γιατί είχε να 
εκτίσει ακόμη πολύ μεγάλη ποινή/ισόβια. Επίσης, το 15% δήλωσε ότι θα 
αποφυλακιζόταν άμεσα δηλαδή μέσα στις επόμενες ημέρες/στους 
επόμενους μήνες (βλ. Πίνακας 4 και Γράφημα 4). 
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Πίνακας 4. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

Μέσα στις επόμενες 

ημέρες/στους επόμενους 

μήνες 

20 15% 

Δεν ξέρω περιμένω το 

πρωτόδικο δικαστήριο 

51 38% 

Δεν ξέρω περιμένω το 

εφετείο 

22 16% 

Δεν ξέρω έχω πολύ μεγάλη 

ποινή/ισόβια 

21 15% 

Σ’ ένα /δύο έτη 8 6% 

Πάνω από τρία έτη  12 9% 

Missing Values 1 1% 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100 
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Γράφημα  4. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗΣ 

 

 

Ηλικία: Σε ό,τι αφορά τα κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά 
του δείγματος, διαπιστώνεταιότι η συντριπτική πλειονότητα (το 95%) ήταν 
γυναίκες ενήλικες και το 5% νεαρές (εφηβικής και μετεφηβικής ηλικίας) 
γυναίκες, δηλαδή κρατούμενες που έχουν συμπληρώσει το 15ο αλλά όχι και 
το 21οέτος της ηλικίας (Πίνακας 5α και Γράφημα 5α). Ενώ η κατανομή του 
δείγματος κατά ομάδες ηλικιών καταδεικνύει ότι οι παραγωγικές ηλικίες των 
26-45 ετών (αθροιστικά το 65%, πάνω δηλαδή από τις μισές) έχουν ισχυρό 
προβάδισμα (Πίνακας 5β και Γράφημα 5β). Μεγάλο τμήμα των 
φυλακισμένων γυναικών ανήκει στο ενεργό παραγωγικό δυναμικό των 
γυναικών, το οποίο αποσύρεται από την αγορά εργασίας κατά την έκτιση της 
ποινής. 
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Πίνακας 5α. ΗΛΙΚΙΑ  

ΗΛΙΚΙΑ ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

Ενήλικες 128 95% 

Νεαρές/Ανήλικες 7 5% 

Missing Values 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100 

 

Πίνακας 5β. ΗΛΙΚΙΑ – ΤΑΞΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΝ 

ΗΛΙΚΙΑ ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

<18 ετών 2 1% 

19-21 ετών 5 4% 

22-25 ετών 9 7% 

26-35 ετών 52 39% 

36-45 ετών 35 26% 

46-60 ετών 30 22% 

61 ετών και άνω 2 1% 

Missing Values 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100 
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Γράφημα  5α. ΗΛΙΚΙΑ  

 

Γράφημα 5β. ΗΛΙΚΙΑ – ΤΑΞΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΝ 

 

 

Εθνικότητα: Αναφορικά με την εθνικότητα, η συντριπτική 
πλειονότητα των ερωτηθεισών ήταν γυναίκες ημεδαπές (ήτοι 62%) και μόλις 
το 37% αλλοδαπές3 (βλ. Πίνακας 6 και Γράφημα 6). Σχετικά με την χώρα 
καταγωγής των αλλοδαπών γυναικών (50 αλλοδαπές κρατούμενες), 
προέκυψε ότι οι 14 κατάγονταν από την Αλβανία (ποσοστό της τάξης του 
28%) και 14 από την Βουλγαρία (το 28%) (βλ. Πίνακας 7 και Γράφημα 7). 
Δηλαδή αθροιστικά πάνω από τις μισές αλλοδαπές κρατούμενες κατάγονταν 
από όμορες βαλκανικές χώρες. Ενδιαφέρουσα είναι και η διερεύνηση της 

                                                             
3 Θα πρέπει στο σημείο αυτό να διευκρινιστεί ότι η πλειονότητα των γυναικών που συμμετείχαν στην 
έρευνα ήταν ημεδαπές και από τις αλλοδαπές κλήθηκαν  μόνο όσες  γνώριζαν ελληνικά ή αγγλικά ή 
ισπανικά προκειμένου να υπάρχει καλή επικοινωνία με τις συνεντεύκτριες για τη διασφάλιση της 
αξιοπιστίας της έρευνας. 
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μεταβλητής του χρόνου παραμονής στην Ελλάδα με την πλειονότητα, το 68% 
να δηλώνει ότι διέμενε στην Ελλάδα πριν συλληφθεί πολλά χρόνια, και πιο 
συγκεκριμένα από 6 έτη και πάνω. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι 
υπήρξαν κρατούμενες που δήλωσαν ότι συνελήφθησαν με την άφιξή τους 
στην Ελλάδα (η σύλληψη έγινε στο αεροδρόμιο) και κατά συνέπεια δεν 
διέμεναν στην Ελλάδα πριν συλληφθούν (βλ. Πίνακας 8 και Γράφημα 8).  

Πίνακας 6. ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

Ημεδαπές 84 62% 

Αλλοδαπές 50 37% 

Missing Values 1 1% 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100 

 

Γράφημα  6. ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 
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Πίνακας 7. ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

Βουλγαρία 14 28% 

Αλβανία 14 28% 

Γεωργία 5 10% 

Βραζιλία 3 6% 

Αρμενία 2 4% 

Ρωσία 2 4% 

Άλλη (Ουκρανία, Τουρκία, 

Ουκρανία, Κολομβία, Κίνα, 

Ολλανδία κ.α.) 

9 18% 

Missing Values 1 2% 

ΣΥΝΟΛΟ 50 100 
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Γράφημα  7. ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 
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Πίνακας 8. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

Μερικές ημέρες/Μερικούς 

μήνες 

4 8% 

Από 1 έως 5 έτη 10 20% 

Από 6 έτη και πάνω 34 68% 

Άλλο (δεν διέμεναν στην 

Ελλάδα) 

2 4% 

Missing values 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 50 100 

 

Γράφημα  8. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
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Τόπος διαμονής: Τέλος, σε σχέση με τον τόπο διαμονής τους πριν τη 
φυλάκιση οι περισσότερες ερωτηθείσες, αθροιστικά το 67%, απάντησαν ότι 
διέμεναν στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Πιο συγκεκριμένα το 
48% δήλωσε ότι διέμενε στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας (Αθήνα, 
Πειραιά και προάστια) και το 19% στην ευρύτερη περιοχή της 
συμπρωτεύουσας. Ενώ το 6% δήλωσε ότι πριν τη φυλάκισή του διέμενε 
μόνιμα σε κάποια χώρα στην αλλοδαπή και δεν γνώριζε και πολλά πράγματα 
για την Ελλάδα (βλ. Πίνακας 9 και Γράφημα 9). 

 

Πίνακας 9. ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ 

ΦΥΛΑΚΙΣΗ 

ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

Ν. Αττικής (Αθήνα, Πειραιάς 

και προάστια) 

65 48% 

Ν. Θεσσαλονίκης  25 19% 

Μακεδονία/Θράκη 11 8% 

Ήπειρος/Θεσσαλία 4 3% 

Πελοπόννησος 10 7% 

Στερεά Ελλάδα 2 2% 

Κρήτη/Νησιά Αιγαίου 7 5% 

Στην αλλοδαπή 8 6% 

Missing Values 3 2% 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100 
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Γράφημα  9. ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Ψυχοκοινωνική επανένταξη 

Η ενότητα αυτή, η οποία επιγράφεται «Ψυχοκοινωνική επανένταξη» 
αποτελείται συνολικά από 14 ερωτήσεις (ερ. 8 – ερ. 22) που είναι 
διαρθρωμένες σε τρεις χρονικές φάσεις. Την ζωή των κρατουμένων πριν την 
φυλακή, τη ζωή τους μέσα στη φυλακή και τη ζωή τους μετά τη φυλακή 
αποσκοπώντας να διερευνήσει συνέχειες και ασυνέχειες, να αναδείξει 
μεταβολές και προσαρμογές και να καταγράψει μειονεκτήματα και 
δυνατότητες. Η ενότητα αποτελείται από ερωτήσεις σχετικά με τη ζωή των 
κρατουμένων πριν τη φυλακή (ερ. 8), τη ζωή τους στην τωρινή φάση «στη 
φυλακή» (ερ. 9), τα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν (ερ. 10), τις 
δυνατότητες των κρατουμένων γυναικών να απευθυνθούν κάπου εντός της 
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φυλακής για τα προβλήματά τους (ερ. 11), ή για να μιλήσουν για τα 
προσωπικά ζητήματα που τις απασχολούν (ερ. 12).   

Στην ίδια ενότητα συμπεριελήφθησαν ερωτήσεις  (ερ. 13 και 14) που 
αφορούσαν την υγεία των κρατουμένων και πιθανά προβλήματα χρήσης ενώ 
μεγάλο μέρος αυτής της ενότητας αφιερώθηκε σε ερωτήσεις (ερ. 15-17) 
σχετικά με τις δυνατότητες που έχουν οι κρατούμενες  για δραστηριότητες 
μέσα στη φυλακή και τις προτάσεις τους για τη βελτίωση της 
καθημερινότητας της έγκλειστης ζωής τους όπως, επίσης, και για την 
αντιμετώπισή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.  

Τέλος, η ψυχοκοινωνική επανένταξη δεν θα μπορούσε να μην εστιάσει 
στην τρίτη και κυριότερη φάση αυτής, το διάστημα μετά την αποφυλάκιση, 
με μία σειρά ερωτήσεων (ερ. 18 -21) που αφορούν τη δυνατότητα της 
κρατούμενης για στέγαση (ερ. 18), σίτιση (ερ. 20), πρόσβαση στις υπηρεσίες 
υγείας (ερ. 19), τους φορείς στους οποίους μπορεί η αποφυλακισμένη πλέον 
γυναίκα να απευθυνθεί για να ζητήσει βοήθεια (ερ. 20 και  ερ. 21). Η 
ενότητα κλείνει με μία ανοικτή ερώτηση (ερ. 22) στην οποία καλείται η 
κρατούμενη να δώσει την άποψή της σχετικά με το τι θα την βοηθούσε να 
σταθεί στα πόδια της μετά την αποφυλάκισή της. 

 
Η ζωή πριν τη φυλακή: Αναλυτικότερα οι κρατούμενες στην ανοικτή 

ερώτηση 8 που αφορά την ζωή τους πριν τη φυλακή κλήθηκαν να μιλήσουν 
για τη ζωή τους πριν τη φυλακή. «Πως ήταν η ζωή σας πριν τη φυλακή;» 
ερωτήθηκαν και εκείνες αναμόχλευσαν μνήμες από το εγγύτερο ή το 
μακρινότερο παρελθόν για τη ζωή τους. Οι απαντήσεις ποικίλλουν αλλά 
συγκλίνουν σε τέσσερις κυρίως άξονες, οι οποίοι προέκυψαν μετά την 
αξιολόγηση της ανοικτής αυτής ερώτησης με βάση τις απαντήσεις των 
κρατουμένων: Πολύ καλή/καλή, άσχημη/δυστυχισμένη ζωή γεμάτη 
δυσκολίες, συνηθισμένη ζωή/ήσυχη ζωή, αλλοπρόσαλλη ζωή εκτός ορίων. 
Ειδικότερα οι περισσότερες κρατούμενες 56 από τις 135 ποσοστό της τάξης 
του 41% απάντησαν ότι είχαν μία άσχημη/ δυστυχισμένη ζωή γεμάτη 
δυσκολίες, 45 κρατούμενες (ποσοστό 36%) απάντησαν ότι είχαν  μία πολύ 
καλή/καλή ζωή πριν τον εγκλεισμό τους, 24 κρατούμενες (ποσοστό 18%) 
δήλωσαν ότι είχαν μία συνηθισμένη/ήσυχη ζωή ενώ μόλις 5 γυναίκες 
δηλαδή το 1% παραδέχθηκε ότι ζούσε μία αλλοπρόσαλλη ζωή «εκτός 
ορίων». 

Πιο αναλυτικά, κάποιες κρατούμενες  περιγράφουν μία ομαλή ζωή 
όπως:  «Μια χαρά με το παιδί μου, με την οικογένειά μου», «Ζούσα καλά με 
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τα παιδιά μου και τον άντρα μου», «Οικογένεια, εκκλησία, θάλασσα, ο κήπος 
μου, τα ζώα μου, να φροντίζω τον σύζυγό μου που είχε θέματα υγείας», 
«Ήμουν μαζί με τα παιδιά μου, τους ετοίμαζα, τους πήγαινα στο σχολείο. 
Καλά με τον άντρα μου», «Πολύ καλή. Στην Ελλάδα ήρθα για να ψάξω για 
δουλειά. Στη Βουλγαρία έμενα με τους γονείς μου και το παιδί μου που είναι 
3 μηνών. Ήρθα στην Ελλάδα για να δουλέψω και να στέλνω στο μωρό 
χρήματα», «Καλή ζωή. Δούλευα σε κατασκήνωση. Μεγάλωνα μόνη μου το 
παιδί μου. Είχα βοήθεια από την Πρόνοια και την εκκλησία», «Μάζευα τα 
σκουπίδια, έβγαζα μεροκάματο», «Ήρεμη, δουλειά στα χωράφια». 

Για άλλες κρατούμενες τα πράγματα ήταν διαφορετικά όπως 
χαρακτηριστικά περιγράφουν: «Δύσκολα για αυτό φτάσαμε μέχρι εδώ». Η 
δύσκολη αυτή ζωή για άλλες κρατούμενες οφείλεται στην παιδική τους 
ηλικία: «Μεγάλωσα σε ίδρυμα. Η μάνα μου δεν με ήθελε, με μισούσε και 
μόλις πέθανε ο πατέρας μου με ξεφορτώθηκε στο ίδρυμα. Κράτησα επαφή 
με τις αδερφές μου και ήρθαμε στην Ελλάδα για να βρούμε δουλειά. Μας 
είπαν ότι εδώ είναι "παράδεισος". Δουλεύαμε σε μπαρ και κάναμε και άλλα 
πράγματα ...ξέρεις εσύ τώρα ντρέπομαι να σου πω αλλά κέρδιζα λεφτά και 
δεν με πολυένοιαζε. Μάλιστα κατάφερα να αγοράσω και ένα καφέ στο 
όνομά μου και όλα καλά. Έμεινα και έγκυος και ο πατέρας του παιδιού δεν το 
ήθελε και με έδιωξε. Ήμουν πολύ δυστυχισμένη αλλά το χειρότερο έγινε όταν 
η αδερφή μου με έμπλεξε με κάτι ανθρώπους που έφερναν γυναίκες και με 
κατηγόρησαν και εμένα γιατί είχα το μαγαζί. Ήμουν 8 μηνών έγκυος και 
έτρεχα στα δικαστήρια...», « Η ζωή μου ήταν δύσκολη. Μέσα στη χρήση και 
στις παρανομίες μπαινόβγαινα στη φυλακή. Εδώ όλοι με ξέρουν. Οι γονείς 
μου χώρισαν όταν ήμουν 12 ετών και ο πατέρας μου δεν βοηθούσε τότε 
καθόλου. Εγώ σταμάτησα το σχολείο και πρόσεχα τη μικρή μου αδερφή στο 
σπίτι για να δουλεύει η μαμά. Δυσκολευόμασταν πολύ οικονομικά. Εγώ 
ήμουν αρκετά ζωηρή και έκανα παρέες με κάτι παιδιά που έδωσαν 
ναρκωτικά. Χρήση από τα 16 μου. Η μητέρα μου είχε ξαναπαντρευτεί και ο 
πατριός μου όταν κατάλαβε ότι έκανα χρήση με πέταξε έξω από το σπίτι. Δεν 
με ήθελαν και μου έλεγαν ότι είμαι άρρωστη. Δεν είχα χρήματα και έψαχνα 
τρόπο να βρω τη δόση μου. Έφυγα από ...και ήρθα Αθήνα και γνώρισα τον 
άντρα μου, ο οποίος ήταν Τσιγγάνος χωμένος στα ναρκωτικά και στις 
παρανομίες. Ζούσαμε στον  Καταυλισμό στο…. Η ζωή μου ήταν κόλαση, μου 
έδινε χάπια για να μη φοβάμαι και να κλέβω "τα χάπια με έκαναν 
θρασύτατη". Έκανα μαζί του τέσσερα παιδιά χωρίς να το καταλάβω. Τα τρία 
μου τα έχει πάρει το «Χαμόγελο του Παιδιού». Τα έβαζα να ζητιανεύουν για 
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φαγητό και χρήματα. Καλύτερα γιατί δεν μπορούσα να τα μεγαλώσω. Ο 
άντρας μου και εγώ μπαινοβγαίναμε στη φυλακή. Πέθανε μέσα στη φυλακή 
από πνευμονικό οίδημα και τότε αποφάσισα να φύγω με το μικρότερο παιδί 
μου από την Αθήνα και να γυρίσω πίσω. Προσπάθησα να σταματήσω τη 
χρήση και με δέχτηκε πίσω ο πατέρας μου. Αλλά εκκρεμούσαν κάτι 
καταδικαστικές αποφάσεις και ξαναβρέθηκα στη φυλακή χωρίς να το 
καταλάβω».  

Δεν είναι λίγες οι κρατούμενες που αποδίδουν την κακή ποιότητα της 
ζωής τους σε οικονομικές δυσκολίες: «Ζούσα με τα τέσσερα παιδιά μου και 
τον άντρα μου στον….Δυσκολευόμασταν οικονομικά. Εργαζόμουν κυρίως εγώ 
και ο άντρας μου περιστασιακά και παράνομα», «Δούλευα στην λαϊκή, 
πωλούσα σφουγγαράκια, wettex κ.α. έπαιρνα επίδομα για τα παιδιά και είχα 
και την κάρτα αλληλεγγύης και τα κουτσοβόλευα», «Δούλευα 22 χρόνια σε 
ένα αφεντικό αλλά λόγω κρίσης με απέλυσε. Μετά part time και μετά 
πούλησα ναρκωτικά». Άλλες σε προσωπικές επιλογές (σχέση συζυγική ή 
συντροφική): «Πολύ δυστυχία, απλό κορίτσι. Παντρεύτηκα έναν άνδρα που 
είχε όλη την οικογένεια τυφλή», «Έτσι και έτσι. Εργαζόμουν, παντρεύτηκα 
μικρή, 17 ετών και εργαζόμουν από 13 ετών. Χώρισα (σε διάσταση) όταν το 
παιδί μου ήταν 6 μηνών. Έχασα την παιδική μου ηλικία το μόνο που θυμάμαι 
είναι να δουλεύω 16 ώρες την ημέρα για να τα βγάλω πέρα». 

Άλλες κρατούμενες αποδίδουν την «κακή» ζωή στη χρήση ουσιών και 
την εμπλοκή με την παρανομία: «Ζούσα στον καταυλισμό σ' ένα μικρό 
σπιτάκι. Κάνω χρήση ουσιών από τα 13 μου. Το πιο εύκολο πράγμα στον 
καταυλισμό είναι τα ναρκωτικά. Υπάρχουν παντού. Μπήκα φυλακή πρώτη 
φορά στα 20. Είχα τότε ένα αγοράκι που το άφησα στην πεθερά μου. Βγήκα 
από τη φυλακή το 2004 και μετά έκανα άλλα 4 παιδιά κορίτσια», «Είχαμε 
κάποιες δυσκολίες με τον σύζυγό μου, 30 χρόνια χρήστης ναρκωτικών. 
Προσπαθούσε να το κόψει κατά διαστήματα, πήγαινε σε πρόγραμμα 
μεθαδόνης στο Νοσοκομείο. Δεν εργαζόταν και όλο ζητούσε. Δούλευα στις 
λαϊκές στα φανάρια και πούλαγα χαρτιά, σφουγγάρια. Ζούσαμε με το 
επίδομα που έπαιρνε ο άντρας μου και μας βοηθούσε και λίγο η κόρη»,  
«Άθλια ζωή, λόγω ποινικού μητρώου δεν έβρισκα δουλειά».  

 
Μία μέρα μέσα στη φυλακή: Στην επόμενη ερώτηση (ερ. 9) το 

ενδιαφέρον των ερευνητριών στρέφεται στην τωρινή ζωή της γυναίκας 
κρατούμενης. «Περιγράψτε μου μια μέρα μέσα στη φυλακή» επιγράφεται η 
ερώτηση στην οποία καλούνται οι γυναίκες κρατούμενες να απαντήσουν. Οι 
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απαντήσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με το Κατάστημα Κράτησης, το 
χρόνο παραμονής των γυναικών, την προσαρμοστικότητά τους και τη στάση 
τους απέναντι στις ανατροπές και τις δυσκολίες της ζωής.  

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός  ότι η πλειονότητα  των κρατουμένων, 
το 25% αυτών, απάντησε ότι δεν «κάνει τίποτα», ακολουθούν στο ίδιο μήκος 
κύματος η ενασχόληση με καφέ, κουτσομπολιό, παιχνίδια με 
συγκρατούμενες σε ποσοστό 10%, η ανατροφή των παιδιού/ών 7%, οι 
δουλειές και η καθαριότητα του θαλάμου 7%, η παρακολούθηση 
τηλεοπτικών προγραμμάτων 2%, η τηλεφωνική επικοινωνία με τα οικεία 
πρόσωπα 2%. Όλα τα παραπάνω είναι άκρως ανησυχητικά δεδομένου  ότι η 
αδράνεια των κρατουμένων ενισχύει  τον ιδρυματισμό τους και την 
αποδόμηση της προσωπικότητας τους. Όμως ένα σεβαστό ποσοστό της 
τάξης του 19% συμμετέχει σε προγράμματα, στο σχολείο, σε αθλητικές 
δραστηριότητες, ποσοστό της τάξης του 3% καταπιάνεται με τις σπουδές και 
το διάβασμα ενώ ποσοστό της τάξης του 17% απασχολείται στη φυλακή (με 
μεροκάματα δηλ. με ευεργετικό υπολογισμό της ποινής), γεγονός που 
εξισορροπεί λίγο την υφιστάμενη κατάσταση.  

Οι περισσότερες απαντήσεις συγκλίνουν πιο γλαφυρά στα εξής: «Πολύ 
χάλια», «Χάλια, δεν μπορείς να είσαι ο εαυτός σου, δεν μπορείς να 
εκφράζεσαι, πρέπει να είσαι πολύ τυπικός», «Δεν περνάει η μέρα»,  «Ανιαρή, 
άθλια, απαίσια». Ο εγκλεισμός προκαλεί στην αρχή σοκ και δέος. «Μου 
φαίνεται πολύ δύσκολο για μία γυναίκα, «Παίρνω χάπια, δεν μπορώ να το 
περάσω». Όμως τα πράγματα διαφοροποιούνται με το χρόνο. Όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει κρατούμενη: «Συνηθίζεις. Ο χειρότερος εφιάλτης». 
Ύστερα δε από κάποιο χρονικό διάστημα η ζωή στη φυλακή φαίνεται να 
αποκτά τη δική της καθημερινότητα. Για άλλες κρατούμενες η 
καθημερινότητα συνοψίζεται σε ανάλαφρες ασχολίες όπως καφέ, 
προσωπική καθαριότητα, συζητήσεις: «Καφές, παρέα με τα κορίτσια, 
παίζουμε μπάλα», «Παίζω βόλεϋ, κάνω γυμναστική, κάνω μασάζ σε 
συγκρατούμενες. Καθαρίζω κελιά. Βάζω πλυντήρια για τις κρατούμενες που 
έχουν παιδιά». «Θα πλυθώ, θα κάνω γυμναστική, θα κάνω τις δουλειές 
μου», «Βλέπω TV, παίζω ντόμινο, πίνω καφέ με τα κορίτσια, πλένω». 

 Άλλες κρατούμενες για να περάσουν το χρόνο τους βρίσκουν διέξοδο 
στην εργασία: «Δουλεύω, είμαι μοδίστρα», «Διαβάζω βιβλία, σχολείο. 
Δύσκολα, μικρή η φυλακή». Άλλες στο σχολείο: «Περνάει η μέρα με το 
σχολείο. Σκέφτομαι συνέχεια το παιδί μου». «Το σχολείο με άλλαξε, μου 
έδωσε την ικανότητα να μαθαίνω καινούρια πράγματα. Η ζωή είναι άθλια, 
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μονότονη, είμαι σε δύσκολη πτέρυγα», «Στο σχολείο η μισή ημέρα περνάει 
γρήγορα, τώρα που έκλεισε το σχολείο είναι πιο δύσκολα», «δωμάτιο- 
σχολείο, σχολείο- δωμάτιο». Για τις γυναίκες που έχουν μαζί τους τα παιδιά 
τους η ενασχόληση μαζί τους αποτελεί την καλύτερη διέξοδο. «Κάνω 
δουλειές, βαρέθηκα. Δεν περνάει η ώρα. Ασχολούμαι με το παιδί μου», «Είχα 
στην αρχή τα δύο μου παιδιά μαζί μου στη φυλακή. Περνούσε η ώρα 
προσέχοντας τα παιδιά. Τα απασχολούσα ώστε να μάθουν πράγματα»,  
«Ξυπνάω με το παιδάκι μου, ασχολούμαι μαζί της. Πάει στον παιδικό της 
φυλακής. Παίζουμε με την "αγκαπουλίτσκα"». 

Δεν λείπουν και οι περιπτώσεις που οι γυναίκες κρατούμενες βιώνουν 
πολύ έντονα την κράτησή τους: «Βασανιστικές μέρες. Καταστάσεις άσχημες. 
Προσπαθώ να μην ασχολούμαι και να έχω μία ισορροπία για χάριν του 
παιδιού μου. Παίζω με το παιδί μου. Ζούμε σε ένα ψέμα».«Καμία άλλη 
δραστηριότητα, μόνο άγχος, γκρίνια, τσακωμοί, η ρουτίνα της φυλακής». 
«Τίποτα. Δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου. Έχουν ναρκωθεί όλα μέσα μου», 
«Πολύ δύσκολα. Γίνεται χαμός». 

Ο εγκλεισμός και οι συνθήκες του διαφοροποιούνται με το Κατάστημα 
Κράτησης ή με το καθεστώς κράτησης: μικρή ή μεγάλη φυλακή, κελί ή 
θάλαμος, αγροτικές φυλακές, τμήμα μητέρων. Παρατίθενται κάποια 
χαρακτηριστικά σχόλια: «Περνάω καλά, εδώ έχω ηρεμήσει, είναι μικρή 
φυλακή. Δεν έχει δυνατότητες, είμαι η μόνη που έχει επισκεπτήριο. Δεν έχει 
φασαρίες. Παίζουμε ντόμινο, μουσική- θα διαβάσουμε», «Στην πτέρυγα: 
ξυπνάς, δουλειά, φαγητό, βόλτα σε κοινόχρηστους χώρους, μουσική. Στις 
αγροτικές: ξύπνημα, χωράφια, φαγητό, ξεκούραση, χωράφια κλπ. Μπορούμε 
να πάμε και σε προγράμματα. Ημιελεύθερη διαβίωση, καλύτερα από τις 
πτέρυγες». «Φτιάχνουμε καφέ, πάμε στο χωράφι, δουλεύουμε. Γελάμε με τα 
κορίτσια. Χάρηκα πολύ που έφυγα από την πτέρυγα και πήγα στις αγροτικές. 
Χαίρομαι γιατί οι μέρες είπανε ότι μετράνε 1 για 3». 

 
Τα προβλήματα στη φυλακή: Στη συνέχεια διερευνήθηκαν 

διεξοδικότερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κρατούμενη στην 
καθημερινότητά της (ερ. 10). Οι κρατούμενες αναφέρθηκαν στο συνωστισμό, 
την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, το φαγητό, τις σχέσεις με τις 
συγκρατούμενες, τις σχέσεις με τη διεύθυνση και το προσωπικό της 
φυλακής, την έλλειψη ιδιωτικότητας, τον συγχρωτισμό των κρατουμένων και 
την έλλειψη διαχωρισμού, την στέρηση της οικογένειας και του παιδιού. 
Βαρύνουσα σημασία φαίνεται να έχει για τις γυναίκες κρατούμενες η 
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έλλειψη επαφής με την οικογένεια και το παιδί γεγονός που επιβεβαιώνεται 
από όλα τα μέχρι τώρα γνωστά δεδομένα. Και σε αυτή την έρευνα η έλλειψη 
επαφής με την οικογένεια και το παιδί αναδείχθηκε η δημοφιλέστερη 
απάντηση των κρατουμένων σε ποσοστό 19%, επιβεβαιώνοντας το ειδικό 
βάρος που έχει για τη γυναίκα κρατούμενη η σχέση της με την οικογένειά της 
και κυρίως το παιδί της. Όσον αφορά τα άλλα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κρατούμενες στην φυλακή οι σχέσεις με τις 
συγκρατούμενες απασχολούν το 11% των κρατουμένων, οι υπηρεσίες υγείας 
το 9%, ο συνωστισμός και οι σχέσεις με το προσωπικό της φυλακής 
αποτελούντο 8% στις απαντήσεις των κρατουμένων, ο συγχρωτισμός 6%, η 
έλλειψη ιδιωτικότητας 5%, η ποιότητα του φαγητού 3%, ενώ το 7% των 
κρατουμένων δήλωσε «δεν έχω πρόβλημα». 

Όλα τα παραπάνω περιγράφονται από τις κρατούμενες 
χαρακτηριστικά στα παρακάτω αποσπάσματα: «Καυγάδες και bullying από 
συγκρατούμενες. Άγχος μη ελεγχόμενο. Κουτσομπολιό. Δεν υπάρχει ανοχή, 
υπάρχει ζήλεια και όλα εδώ μέσα διογκώνονται. Τα δημιουργεί η κακή 
ψυχολογία του εγκλεισμού. Δεν μπορώ να βρω χώρο να ησυχάσω. Θέματα 
υγιεινής. Δεν τα ανέχομαι, τα λέω στη διοίκηση. Ξύλο έχω δει εδώ μέσα.», 
«Ψυχολογικά, έχω κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Παίρνω χάπια για να 
ηρεμήσω, να μην σκέφτομαι», «Δυσκολεύομαι επειδή δεν ξέρω ελληνικά», 
«Στους θαλάμους υπάρχουν πολλές τριβές γιατί δεν έχουμε κοινά με τις 
άλλες κρατούμενες. Μας λείπει οδοντίατρος, έχουν προβλήματα με τα δόντια 
πολλές γυναίκες. Μονότονο φαγητό, όλα έχουν την ίδια γεύση», «Δεν έχω 
προβλήματα αλλά μου λείπει η οικογένεια. Είμαι άπορη», «Δεν έχω βοήθεια 
ούτε χρήματα. Δεν έχω ρούχα. Δεν παίρνω χάπια. Με βοηθάει η Κοινωνική 
Υπηρεσία. Μου δίνει πράγματα», «Είμαστε πάρα πολλές στο θάλαμο. 16-17 
γυναίκες. Διαφορετικές κουλτούρες και θρησκείες. Αβεβαιότητα. Ακριβή η 
καντίνα και ο μπακάλης. Δεν μας φτάνουν οι κάρτες. Πολύ κρύο το χειμώνα, 
πολλή ζέστη το καλοκαίρι. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Απαίσια, μονότονο 
χρώμα στα δωμάτια. Τα ζώα στο στάβλο ζούνε καλύτερα από μας», 
«Προβλήματα υγείας - ψυχολογικά θέματα. Πρόβλημα όταν αρρωσταίνει το 
μωρό. Δεν έχω το κατάλληλο γάλα για το μωρό. Δεν έχω λεφτά», «Έχω άλλα 
4 παιδάκια έξω και μου λείπουν πολύ. Με βασανίζει αυτό, ανησυχώ για τα 
παιδιά μου. - Στεναχωριέμαι για το παιδί που έχω μαζί μου εδώ, μέσα σε 
γυάλα, δεν έχει γνωρίσει αδέρφια. Μιλάνε άσχημα, απότομα, δεν 
εξυπηρετούν, μας φέρονται μειονεκτικά. - Ζεστό νερό μόνο το βράδυ», «Δεν 
έχω την ελευθερία μου», «Είναι μικρή η φυλακή, πολύ αυστηρή, δεν έχει 
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δουλειά», «Καλές συνθήκες κράτησης αλλά ο περιορισμός στη φυλακή είναι 
δύσκολή συνθήκη και δεν μπορώ να δω τα παιδιά μου»,  «Κακές οι σχέσεις 
με τις συγκρατούμενες, φωνές, φασαρία και γκρίνια. Έχω πειθαρχικό (το 
πρώτο μου) χωρίς να φταίω σε τίποτα και με έβγαλαν και έξι μήνες από τη 
δουλειά», «Ο χειμώνας είναι πολύ δύσκολος, δεν υπάρχει θέρμανση. Επίσης, 
δεν είναι  εύκολο να σε δει γιατρός…μπορεί να περιμένεις μέρες. Δεν 
καταλαβαίνω γιατί πρέπει να κάνεις αίτηση για να δεχτεί. Έπρεπε να περνάει 
και να μας βλέπει χωρίς αίτηση να μας ρωτάει αν είμαστε καλά...», «….Οι 
συνθήκες μέσα στη φυλακή δεν είναι καλές, πολύ κρύο το χειμώνα (τα 
καλοριφέρ υπολειτουργούν) και το καλοκαίρι πολλή ζέστη (αφόρητη η 
ατμόσφαιρα). Επίσης, τα στρώματα είναι παλιά και έχουν κοριούς και γενικά 
δεν γίνεται συχνά απολύμανση στους χώρους. Πολλή βρώμα και αρρώστια 
παντού. Επίσης ο "μπακάλης είναι πολύ ακριβός" εμείς εδώ οι περισσότερες 
δεν έχουμε πολλά χρήματα... Έχω πολλά παράπονα και από τον ψυχίατρο...», 
«Πολλή φασαρία και φωνές. Οι σχέσεις είναι πολύ δύσκολες. Είμαστε όλες 
μαζί χωρίς να γίνεται κάποιος διαχωρισμός (τοξικομανείς μαζί με ψυχιατρικά 
περιστατικά…. Επίσης, υπάρχει πρόβλημα με την καθαριότητα κάποιες 
κοπέλες δεν ξέρουν τι σημαίνει καθαριότητα και καθαρίζω. Τέλος, πολλές 
κλοπές...Εγώ προσωπικά έχω και άλλο πρόβλημα δεν μπορώ να βγάλω 
ΑΜΚΑ», «….Η συμβίωση με τις άλλες κοπέλες είναι πολύ δύσκολη. Όλες μαζί 
χωρίς διαχωρισμό είναι απαράδεκτο. Μαζί οι ουσιοεξαρτημένες, αυτές που 
έχουν ηπατίτιδα, αυτές που έχουν ψυχιατρικά προβλήματα και οι τσιγγάνες. 
Αν και τσιγγάνα, δεν τις μπορώ δεν ξέρουν από καθαριότητα, όλο φωνάζουν 
και δεν έχουν τρόπους. Επίσης, τα στρώματα είναι πολύ παλιά, δεν γίνεται 
συχνά απολύμανση και γενικά υπάρχει ελλιπής καθαριότητα στους χώρους. 
Ο μπακάλης είναι πολύ ακριβός άρα υπάρχει αδικία γιατί αυτές που δεν 
έχουν χρήματα τι να κάνουν, δεν έχουν πρόσβαση ούτε στα βασικά. Τέλος, 
υπάρχει διακριτική μεταχείριση κάποιων κρατουμένων από τους υπαλλήλους 
και την υπηρεσία. Κάποιοι περνούν καλά....»,  «Δεν θέλω να είναι το παιδί 
μέσα στη φυλακή. Πληρώνει τα λάθη τα δικά μου χωρίς να φταίει. Δεν είναι 
μέρος για παιδιά εδώ. Μέσα εδώ μου λείπουν κάποια πράγματα για το παιδί 
γιατί δεν έχω πάντα χρήματα. Επίσης, πολλή φασαρία και φωνές. Δύσκολη η 
συμβίωση και με τις άλλες μαμάδες...», «Είμαστε όλες μαζί, δεν υπάρχει 
διαχωρισμός ανάλογα με το αδίκημα. Η συμβίωση με τις χρήστριες και τις 
ρομά είναι πολύ δύσκολη. Οι ισορροπίες είναι δύσκολες. Οι ισοβίτισσες 
βγάζουν πολλά νεύρα, είναι κουρασμένες και θυμωμένες με όλους και όλα. 
Επίσης, στο θάλαμο είμαστε πολλές κοπέλες μαζί (θέμα χώρου), ζητήματα 
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υγιεινής», «Πώς να είναι η ζωή; Χρήματα δεν έχουμε, επισκεπτήρια δεν 
έχουμε, έχουμε 20 ημέρες να δούμε τα παιδιά μας. Δεν μπορώ άλλο, μου 
έρχεται να τρελαθώ», «Λίγο δύσκολα γιατί είναι τα παιδιά μου έξω. Μου 
λείπουνε πάρα πολύ. Όλη μέρα είμαι στο δωμάτιο. Αγχώνομαι, κλαίω, 
σκέφτομαι τα παιδιά μου. Δύσκολες ώρες. Δεν περνάνε εύκολα οι μέρες. 
Βλέπεις μόνο τον ουρανό, στεναχωριέσαι, κλαις», «Με ζηλεύουν, με κοιτάνε 
να πειράξουν, φοβάμαι ότι θα με χτυπήσουν», «Πιο πολύ ψυχολογικά. 
Κάθεσαι, σκέφτεσαι πότε θα βγεις, το παιδί σου πως είναι, τι κάνει. Ειδικά 
εγώ που δε θυμάμαι πότε έχω μιλήσει με το γιο μου. Δεν έχω δει 8 μήνες το 
παιδί μου. Πριν ένα μήνα ήθελα να αυτοκτονήσω. Όσο περνάει ο καιρός εδώ 
τρελαίνεσαι πιο πολύ γιατί σου λείπει το σπίτι σου. Τα πράγματα που είχα 
έξω ας πούμε», «Δεν φτάνουν τα προϊόντα που μας δίνουν, χρειαζόμαστε και 
χρήματα. Το δύσκολο είναι ότι είμαστε 15-16 γυναίκες στον ίδιο χώρο και δεν 
έχεις προσωπικό χρόνο. Είσαι μέσα με φονιάδες, διαφορετικούς χαρακτήρες 
και είναι πολύ δύσκολο. Πχ. αν θέλεις να διαβάσεις, να δεις κάτι άλλο. Και 
γίνονται κάθε φορά φασαρίες για μικροπράγματα», «Το χειρότερο είναι η 
φροντίδα του παιδιού. Προσέχω το παιδί μου, όχι ότι οι άλλες δεν 
προσέχουν. Επηρεάζεται από άλλα παιδιά, δεν έχει μάθει ακόμη με την 
κοινωνία των πολλών παιδιών. Και να θέλω να τον κρατάω, θέλει να βγει να 
παίξει. Μπορεί να χτυπήσει το παιδί μου κάποιο άλλο. Οι τσακωμοί μεταξύ 
των παιδιών δημιουργούν και στις μητέρες τσακωμούς. Οι μητέρες μέχρι και 
ξύλο έχουν παίξει τον τελευταίο καιρό. Αυτό μεταφέρεται στα παιδιά. Οι 
βρισιές, οι φωνές και αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο για τα παιδιά. Με 
στεναχωρεί πολύ αυτό και κλείνομαι στον εαυτό μου. Είμαι πολύ κοινωνική, 
εδώ έχω αλλάξει. Άλλες δυσκολίες. Ώρες, ώρες μου φαίνονται πολύ δύσκολα. 
Το παιδί μόλις μπήκα έκανε 39 πυρετό. 3 μέρες τρελάθηκα για το παιδί, δεν 
είναι ό,τι καλύτερο», «Έχω σκεφτεί ότι για κάποιο λόγο με έστειλε ο θεός 
εδώ μέσα. Και τώρα που θα βγω, θα γίνω κορίτσι.  Δεν θα κάνω αυτές τις 
βλακείες...Παίρνω τηλέφωνο, ακούω ότι δεν είναι καλά τα παιδιά μου, 
στεναχωριέμαι. Κάθομαι μόνη στο δωμάτιο και κλαίω. Το μόνο που με 
πειράζει στη φυλακή είναι αυτό», «Καμιά φορά εκεί οι μωρομάνες 
τσακώνονται….Δε θέλω να ανακατεύομαι. Αυτές τσακώνονται για 
μικροπράγματα. Αυτά τα 3 χρόνια δε δίνω σημασία. Και να σφάζονται δίπλα 
μου, δε θα κάνω κίνηση να τις χωρίσω. Χθες έγινε ένα περιστατικό και πήρα 
το παιδί και φύγαμε», «Κόλαση. Μας ανοίγουν το πρωί 7:30 και μετά 15:00 
που έχει κάψα. Όταν μας κλείνουν 12:00 το παιδί βλέπει την παιδική χαρά 
και κλαίει. Στο μωρό μου λείπουν ρουχαλάκια, παπουτσάκια. Είμαι πολύ 
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μακριά-λίγα επισκεπτήρια. Όταν ξυπνάω και βλέπω τα κάγκελα κλαίω. Με 
πιάνει άγχος, να μην είμαι κοντά στα παιδιά μου. Η μάνα ξέρει περισσότερα 
πράγματα για να είναι κοντά με τα παιδιά. Αλλά εδώ είμαστε για να βάλουμε 
μυαλό. Εδώ αυτά που βλέπω δε θέλω να ξαναμπώ. Το μωρό μου βγάζει 
φυλακή εδώ μέσα που είναι δυο χρονών…..Μου λέει αυτά τι είναι; Και της 
λέω ότι είμαστε σε νοσοκομείο αναγκαστικά. Τι να της πω; Εκεί που είμαι 
εγώ σκοτώνονται για τα παιδιά τους. Χτες εγώ μάλωσα με μια κινέζα. Εντάξει 
μετά τα βρήκαμε. Με έσπρωξε στην πόρτα, στα κάγκελα. Πες ότι ένα παιδί 
σπρώχνει το άλλο. Όχι δεν το έκανε το δικό μου, το δικό σου και μετά 
μαλώνουνε. Οι άλλες βλέπουν αυτά που δεν είχαν έξω, ένα μπάνιο, ένα 
πιάτο φαΐ και χαίρονται. Άλλη χαρά να τρως με τα παιδιά σου σε ένα τραπέζι 
και άλλη που υπάρχουν πέντε καρεκλάκια και σκοτωνόμαστε για το ποιος θα 
το πρωτοπάρει;».  

 
Δυνατότητες των κρατουμένων για επίλυση προβλημάτων στη 

φυλακή. Στην επόμενη ερώτηση (ερ.11) «Μπορείτε να απευθυνθείτε κάπου, 
εντός της φυλακής για τα προβλήματά σας», οι κρατούμενες απάντησαν 
στην συντριπτική τους πλειονότητα ποσοστό της τάξης 67% «ναι» ενώ το 
25% απάντησε «όχι», 5% «ίσως» και 4% «δεν ξέρω/δεν απαντώ». Εκείνοι 
στους οποίους απευθύνονται είναι οι συγκρατούμενες, η Κοινωνική 
Υπηρεσία της φυλακής, το άλλο προσωπικό της φυλακής. Διερευνώντας το 
γιατί δεν απευθύνονται σε κάποιον στη φυλακή για τα προβλήματά τους 
προέκυψε ότι οι κυριότεροι λόγοι είναι: η έλλειψη εμπιστοσύνης (ποσοστό 
24%) και ο φόβος (ποσοστό 13%) «Αυτό που θα πεις θα χρησιμοποιηθεί 
εναντίον σου. Έλλειψη εμπιστοσύνης, φόβος», «Στα τηλέφωνα όλα 
ακούγονται και καταγράφονται μας παρακολουθούνε», «Δεν θέλω για να μη 
στιγματιστώ», η έλλειψη κατανόησης (ποσοστό 10%) «Έχω κάνει αίτηση. 
Άλλες φορές με καλούν, άλλες όχι. Δεν ξέρω πώς θα πάει. Δεν είχα 
διερμηνέα. Μιλούσα αγγλικά αλλά σε αυτή την θέση πρέπει να μιλάει 
κάποιος στη γλώσσα σου», η δυσκολία επικοινωνίας με το προσωπικό 
(ποσοστό 10%) «Δεν έχεις το δικαίωμα ως φυλακισμένη να υψώσεις φωνή. 
Μη ζητάς πολλά θα χάσεις και αυτά τα λίγα», χωρίς βεβαίως να 
παραγνωρίζεται το γεγονός ότι κάποιες κρατούμενες δήλωσαν ότι δεν 
θέλουν «Δεν θέλω να είμαι βάρος σε κανέναν». 

Υγεία κρατουμένων: Τα προβλήματα υγείας είναι προβλήματα 
κομβικής σημασίας (ερ. 13). Οι κρατούμενες δήλωσαν σε ποσοστό  64% ότι 
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τις απασχολούν προβλήματα υγείας. Όσον αφορά τα ειδικότερα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κρατούμενες αυτά είναι κυρίως 
σωματικά (ποσοστό 59%), ψυχολογικά (ποσοστό 22%), σωματικά και 
ψυχολογικά (11%) και ψυχιατρικά (ποσοστό 6%). Επίσης, οι κρατούμενες 
απάντησαν ότι τα προβλήματα προϋπήρχαν της φυλάκισης σε ποσοστό 53% 
ενώ το 38% απάντησε ότι τα προβλήματα αποκτήθηκαν κατά τα διάρκεια της 
κράτησής τους. Για τα προβλήματα αυτά δήλωσαν ότι  παρακολουθούνται 
στη φυλακή (ποσοστό της τάξης 89%) ενώ το 11% όσων ερωτήθηκαν δήλωσε 
ότι δεν παρακολουθείται. Σχετικά με τα αν λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή 
απάντησαν ότι λαμβάνουν σε ποσοστό 79%. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποια προβλήματα, κυρίως ψυχιατρικά, 
μπορεί να δημιουργήθηκαν μέσα στη φυλακή. Ο εγκλεισμός, η χρήση 
ουσιών, το βαρύ και τραυματικό παρελθόν ενισχύει την προοπτική 
εκδήλωσης ψυχικής νόσου. Δεν θα πρέπει να παραγνωριστεί ότι ήταν 
εμφανής η χρήση ηρεμιστικών σε κάποιες γυναίκες, στο βλέμμα, στην 
ομιλία, στα αντανακλαστικά τους. Μάλιστα κάποιες κρατούμενες, λίγες στον 
αριθμό, άφησαν υπονοούμενο για απόπειρες αυτοκτονίας. Κρατούμενη, η 
οποία παραδέχθηκε ότι έχει κάνει δυο φορές απόπειρα μέσα στην φυλακή,  
παραπονέθηκε για τον τρόπο διαχείρισης του συμβάντος από την φυλακή: 
«Με πήγαν με χειροπέδες στο νοσοκομείο, μου έδωσαν κάποια χάπια και 
μετά τίποτα». Τέλος, πολλές κρατούμενες αντιμετωπίζουν εμφανώς 
προβλήματα με τα δόντια τους παρά το γεγονός ότι δεν το θεωρούν 
πρόβλημα υγείας. 

 
Προβλήματα χρήσης - Φορείς απεξάρτησης: Ιδιαίτερης έμφασης και 

βαρύτητας αποτελεί το θέμα της χρήσης των ουσιών. Η επόμενη ερώτηση 
(ερ. 14) αναφέρεται ακριβώς στο θέμα της χρήσης και την αντιμετώπισή της. 
Οι κρατούμενες που ερωτήθηκαν εάν έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα 
χρήσης ουσιών  δήλωσαν ότι αντιμετώπιζαν προβλήματα χρήσης σε ποσοστό  
18% ενώ ποσοστό της τάξης του 78% δήλωσε ότι δεν αντιμετώπιζε 
προβλήματα με τη χρήση των ουσιών. Σχετικά με την προσπάθεια της 
απεξάρτησης, όσες κρατούμενες παραδέχθηκαν ότι προσπάθησαν ή 
προσπαθούν, από αυτές κάποιες έχουν απευθυνθεί στα προγράμματα 
ΚΕΘΕΑ  (44%) – να σημειωθεί ότι λειτουργεί κοινότητα στο ΚΚράτησης 
Κορυδαλλού και Ελεώνα Θήβας, ΟΚΑΝΑ (10%), ΚΚΑΤΚΕΘ (3%), 18 ΑΝΩ (3%). 
Οι κρατούμενες σχολιάζουν τη συμμετοχή τους στα προγράμματα: «Έμαθα 
πράγματα για τον εαυτό μου που δεν ήξερα, έγραψα για τον εαυτό μου. 
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Έκανα ένα βιβλίο για τον εαυτό μου. Για το καλό μου εαυτό και για τον 
πρεζάκια εαυτό που όλο και κάτι του ψιθυρίζει», άλλες ότι στην προσπάθεια 
αυτή υποστηρίχθηκαν από συγγενικά τους πρόσωπα: «ΌΧΙ. Με βοήθησε ο 
σύντροφός μου να μείνω καθαρή και έκοψα πριν μπω φυλακή» ενώ μία 
μικρή μειονότητα αλλά σεβαστή δήλωσε ότι «όχι, δεν  πήγα σε πρόγραμμα 
αποτοξίνωσης άλλα με έβαλαν στην απομόνωση και έκοψα». 

Ευχάριστες δραστηριότητες στη φυλακή: Με τη δύσκολη και 
μονότονη πραγματικότητα που αναλύθηκε στις ερ. 9 και 10 συνδυάζεται η 
ερ. 15, η οποία καταπιάνεται με το εάν «Υπάρχουν δραστηριότητες που θα 
χαρακτηρίζατε ως ευχάριστες εντός της φυλακής;» και την καταγραφή 
αυτών. «Ναι» υπάρχουν ευχάριστες στιγμές παραδέχεται το 58%. «Αν ναι, 
ποιες είναι αυτές οι ευχάριστες δραστηριότητες;» Οι απαντήσεις 
κλιμακώνονται από τις κρατούμενες ως εξής: το σχολείο και τα εργαστήρια 
(25%), οι αθλητικές δραστηριότητες  (19%), οι θεατρικές παραστάσεις και η 
χειροτεχνία (13%), το επισκεπτήριο (7%), η επικοινωνία με τις 
συγκρατούμενες (5%), η μουσική (4%), η επικοινωνία με τον επαγγελματία 
(3%), οι κυρίες της Τετάρτης στον Κορυδαλλό και της Πέμπτης στη Θήβα 
(1%), τα σεμινάρια (1%) ή άλλο (8%). 

Χαρακτηριστικές απαντήσεις: «Κάποιες δραστηριότητες χειροτεχνίας, 
οι οποίες αποσπούν λίγο το μυαλό από τα προβλήματα», «Το σχολείο μόνο 
μου έρχεται στο μυαλό», «Το σχολείο. Όταν ερχόμουν στο σχολείο τα 
ξεχνούσα όλα. Έλεγα και απ’ το πρωί ως το απόγευμα να ήτανε θα πήγαινα. 
Είχα μπει και στην κοινότητα στην αρχή αλλά δε μου έκανε καλό, πήγαινα 
καλά και γύριζα χάλια», «Τώρα τα σκυλιά. Δεν είναι απλά ευχάριστο αλλά 
ψυχοθεραπεία. Αλλά και τα προηγούμενα που ανέφερα. Περίμενα να 
περάσει η βδομάδα και να έρθει η Πέμπτη».  

 
Βελτίωση της καθημερινότητας στη φυλακή: Στην αναζήτηση της 

άποψης των κρατουμένων για τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους 
στρέφεται η ερ. 16. Οι απαντήσεις που έδωσαν οι ερωτηθείσες ήταν σε όλο 
το μήκος κύματος, από το απόλυτο «τα έχω όλα», «Δεν θα άλλαζα κάτι, θα 
ήθελα να μην ήμουν εδώ», τις εναλλακτικές προτάσεις, όπως 
δραστηριότητες, εργασία κυρίως συνδεόμενη με τα μεροκάματα, 
προγράμματα εκπαίδευσης, άλλες προτάσεις συναρτώμενες με τις συνθήκες 
κράτησης που συζητήθηκαν παραπάνω και επανέρχονται (όπως το φαγητό, 
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την θέρμανση, την καθαριότητα, την αγορά προϊόντων, τον προαυλισμό κλπ) 
έως το ακραίο «τίποτα».  

Αναλυτικότερα οι κρατούμενες  ανέλυσαν το απόλυτο «τα έχω όλα» 
ως εξής: «Δεν θα άλλαζα κάτι, θα ήθελα να μην ήμουν εδώ». Εξειδίκευσαν 
τις εναλλακτικές προτάσεις προτείνοντας δραστηριότητες όπως βόλεϋ, σπορ, 
θέατρο, χορό, εστίασαν στην εργασία (μεροκάματα) λέγοντας 
χαρακτηριστικά: «Να δουλεύω, να περνάει ο χρόνος», «Αν έμπαινα στις 
δουλειές της φυλακής», «Είναι καλά έτσι πως είναι στην αγροτική. Περνάει η 
μέρα μου με την δουλειά, ευχαριστιέμαι αυτό που κάνω», «Περισσότερες 
θέσεις για μεροκάματα, επίσης περισσότερα μεροκάματα για κάθε κοπέλα». 
Ασχολήθηκαν με τα μαθήματα εκφράζοντας την ικανοποίησή τους ενώ 
παράλληλα προχώρησαν στην πρόταση «Να δημιουργηθεί και Λύκειο. 
Περισσότερη έμφαση στην εκπαίδευση» καταλήγοντας στο ακραίο «τίποτα»: 
«Τίποτα δεν βελτιώνει την κατάσταση εκτός από το να εκφράζομαι, 
περισσότερη επικοινωνία με τον έξω κόσμο», «Τίποτα δεν θα μπορούσε να 
με βοηθήσει», «Να φύγω θέλω, να πάω στα παιδιά μου». 

Στην απάντηση «Άλλο» καταγράφηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις 
όπως ο διαχωρισμός των κρατουμένων, η βελτίωση της θέρμανσης και του 
φαγητού μετά από συνεννόηση κρατουμένων και διεύθυνσης, να υπάρξει 
πρόβλεψη για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών προκειμένου οι 
μητέρες κρατούμενες να παρακολουθούν προγράμματα στη φυλακή, μόνιμο 
γιατρό, περισσότερους ψυχολόγους. Σταχυολογώντας τις απαντήσεις 
παρουσιάζουμε κάποιες από αυτές: «Να έχουμε θέρμανση και το καλοκαίρι 
να έχουμε ανεμιστήρα. Να είναι πιο φτηνή η καντίνα, είναι πολύ ακριβή», 
«Να έχουμε κινητά και λάπτοπ. Καλύτερο φαγητό. Να δίνουν πράγματα 
πρώτης ανάγκης σε όλες, όχι μόνο στις άπορες», «Δύσκολο να αλλάξει η 
κατάσταση λόγω των τυπικών διαδικασιών. Θα μπορούσε να γίνει καλύτερη 
κατανομή κρατουμένων, πιο ομοιογενής ανάλογα με τις ποινές. Καλύτερη 
οργάνωση στην καθαριότητα», «Καλύτερη καθαριότητα, συχνότερες 
απολυμάνσεις, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης (όχι υπεράριθμοι 
κρατούμενοι)», «Έναν μόνιμο γιατρό και άλλο ψυχολόγο για να μπορεί  να 
μας βλέπει όλες και να μην περιμένουμε καιρό», «Περισσότερη επικοινωνία 
με την οικογένεια, διευκόλυνση των επισκεπτηρίων», «Να υπάρχει 
συνεννόηση για το φαγητό, να μας ρωτάνε. Επίσης, πρέπει να γίνεται 
διαχωρισμός στις κρατούμενες να είναι χωριστά οι κοπέλες με τις ουσίες 
(εξαρτημένες), οι άρρωστες (ηπατίτιδα κ.α.), αυτές που είναι ψυχιατρικά 
περιστατικά. Ακόμα, να γίνεται πιο καλή καθαριότητα και απολύμανση των 
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χώρων. Και το χειμώνα να έχουμε σόμπες. Στον μπακάλη να έχουμε μάρκες 
όχι χρήματα, όπως στα Διαβατά, και να μην είναι τόσο ακριβά. Τέλος, να 
δίνονται πιο εύκολα "άδειες"...», «Απασχόληση του παιδιού για να μπορούμε 
και εμείς οι μητέρες να παρακολουθούμε κανένα πρόγραμμα, κανένα 
εργαστήριο. Επίσης, μαθήματα παιδοψυχολογίας και σωστής ανατροφής του 
παιδιού. Μαθήματα για πρώτες βοήθειες για παιδιά». 

Σε αριθμούς, οι απαντήσεις των γυναικών που ρωτήθηκαν 
καταγράφονται ως εξής: το «άλλο» που αναλύεται σε επισκεπτήρια, να 
εφαρμόζονται οι κανόνες  συγκέντρωσε το 27% των απαντήσεων των 
γυναικών, οι δραστηριότητες το 21%. Ακολουθεί το «τίποτα» σε ποσοστό 
16%, η εργασία σε ποσοστό της τάξης του 13%, ακολουθούν τα μαθήματα με 
ποσοστό 8% και τέλος, «τα έχω όλα» με ποσοστό 2%. 

 
 «Τι σας βοηθάει να ξεπερνάτε τις δυσκολίες σας μέσα στη 

φυλακή;»: η ερώτηση 17 είναι η τελευταία του κύκλου των ερωτήσεων που 
αφορούν τη σημερινή ζωή της γυναίκας κρατούμενης. Στην ανοικτή αυτή 
ερώτηση οι κυριότερες απαντήσεις των ερωτώμενων ήταν τα παιδιά ή 
οικογένεια της κρατούμενης (30%) «Σκέφτομαι τα παιδιά μου, δεν προκαλώ 
προβλήματα εδώ μέσα, σκέφτομαι πότε θα βγω», «Να μιλάω στα παιδιά μου 
και τα εγγόνια μου», ακολουθεί  η ανάγκη για ενασχόλησης με κάτι (17%), η 
επικοινωνία είτε με τη μορφή του τηλεφωνήματος είτε του επισκεπτηρίου 
(13% και 4% αντίστοιχα), οι συγκρατούμενες (12%): «Με βοηθάει η 
συγκρατούμενη μου, είναι η πιο καλή μου φίλη. Με προσέχει να μην κάνω 
ζημιά στον εαυτό μου». Το 10% απάντησε ότι τις βοηθάει ο ίδιος τους ο 
εαυτός: «Μιλάω στον εαυτό μου και από αυτόν παίρνω δύναμη. Του λέω 
κάνε υπομονή θα περάσει…Επίσης από την αδερφή μου είμαστε μαζί στην 
πτέρυγα…», «Σκέφτομαι θετικά (θετική σκέψη). Προσπαθώ να δουλέψω με 
τον εαυτό μου γιατί από αυτόν αντλώ δύναμη». Κάποιες λίγες κρατούμενες 
απάντησαν η πίστη, η προσευχή, η Βίβλος. 

Σκέψεις για μετά τη φυλακή:  Ο επόμενος κύκλος ερωτήσεων αυτής 
της ενότητας που αφορά την «Ψυχοκοινωνική επανένταξη» (ερ. 18, 19, 20) 
αφιερώνεται στις σκέψεις για το διάστημα μετά τη φυλακή. Οι ερωτήσεις 
που αφορούν τη στέγαση (ερ. 18), την υγειονομική περίθαλψη (ερ. 19) και τη 
σίτιση (ερ. 20) των κρατουμένων απαντώνται θετικά από την πλειονότητα 
όσων ερωτήθηκαν. Ειδικότερα το 77% των κρατουμένων γυναικών απάντησε 
ότι θα έχει χώρο να διαμείνει μετά την αποφυλάκισή του, το 65% ότι θα έχει 
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γεύματα και το 62% πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες. Από την άλλη μεριά η 
μειονότητα που δήλωσε ότι δεν θα έχει στέγη (13%), σίτιση (14%) και 
δυνατότητα σε ιατρικές υπηρεσίες (18%) απαιτεί την προσοχή μας. Το 
ποσοστό αυτό της τάξης του 15% κατά μέσο όρο μας καλεί στο σχεδιασμό 
παρεμβάσεων για την εξασφάλιση των «αναγκαίων προς το ζην».  

Υποστήριξη μετά τη φυλακή: Επίσης, οι κρατούμενες της έρευνάς μας 
απάντησαν (ερ. 21) ότι γνωρίζουν φορείς που μπορούν να απευθυνθούν 
μετά την αποφυλάκισή τους για να ζητήσουν βοήθεια με επικρατέστερους 
σε δημοφιλία φορείς την Επάνοδο (24%), το Δίκτυο κρατουμένων και 
αποφυλακισμένων γυναικών (18%), τον Δήμο (16%). Για άλλους φορείς 
έκανε λόγο ποσοστό της τάξης του 29% αναφερόμενο σε: ΟΑΕΔ, την 
Πρόνοια, τον Ερυθρό Σταυρό, το Σύλλογο των Γεωργιανών, Σύλλογο 
Φιλιππινέζων. Γεγονός, όμως, είναι ότι, παρά τις όποιες απαντήσεις για τους 
φορείς, η ενημέρωση των κρατουμένων τόσο για τους φορείς όσο και για τις 
υπηρεσίες που υπάρχουν μετά την αποφυλάκισή τους είναι ανεπαρκής, 
γεγονός που αποτυπώνεται στο εντυπωσιακό ποσοστό του 66%. Επομένως, 
χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια σε αυτόν τον τομέα ιδιαίτερα για 
τις πιο ευάλωτες ομάδες κρατουμένων όπως είναι οι ρομά και οι αλλοδαπές. 

«Τι πιστεύετε ότι θα βοηθούσε για να μπορείτε να σταθείτε στα 
πόδια σας μετά την αποφυλάκισή σας;» (ερ. 22.): Οι περισσότερες γυναίκες  
εστίασαν στην δουλειά (44%), ακολουθούν όσες απάντησαν ότι η οικογένεια 
και τα παιδιά (24%) θα τις βοηθήσουν ώστε να σταθούν στα πόδια τους μετά 
την αποφυλάκισή τους. Έπονται εκείνες που θα ήθελαν πιο πολλά χρήματα 
(6%), και τέλος, όσες πιστεύουν ότι τα  επιδόματα θα τις βοηθήσουν ώστε να 
σταθούν στα πόδια (2%). Ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 15% 
απάντησε «άλλο», το οποίο περιλαμβάνει σπίτι, επαγγελματίες ψυχικής 
υγείας, φορείς επανένταξης. Τα πάντα συμπυκνωμένα αποτυπώνονται στην 
παρακάτω απάντηση κρατούμενης: «Να έχεις ανθρώπους δίπλα σου, να μην 
είσαι μόνη. Να έχεις την οικογένειά σου δίπλα σου, τους φίλους σου και όλη 
την κοινωνία. Μετά σημαντικό να έχεις μια δουλειά και μια μικρή οικονομική 
υποστήριξη μέχρι να βρεις δουλειά». 
 

 

 



42 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Οικογενειακή επανένταξη. 

Η ενότητα «Οικογενειακή επανένταξη» δομείται από 8 ερωτήματα και 
11 υποερωτήματα (ερ. 23-30) που διερευνούν την επίδραση του εγκλεισμού 
στην οικογενειακή ζωή. Το πρώτο σκέλος της ενότητας αναφέρεται στην 
καταγραφή της οικογενειακής κατάστασης των κρατούμενων (ερ. 23). 
Έμφαση δίνεται στις περιπτώσεις των ανηλίκων (ερ. 25) και στην ύπαρξη 
παιδιών (ερ. 24), ερώτημα που αναλύεται περαιτέρω σε υποερωτήματα 
αναφορικά με τον αριθμό των παιδιών (ερ. 24.1.), τις ηλικίες τους (ερ. 24.2) 
και το πρόσωπο ή τον φορέα που έχει αναλάβει τώρα την φροντίδα των 
ανήλικων παιδιών (ερ. 24.2.α.). 

Το δεύτερο σκέλος επικεντρώνεται στην παρούσα φάση και στον 
τρόπο που διαμορφώνεται η επαφή με την οικογένεια εντός της φυλακής. 
Υπ’ αυτό το πρίσμα διερευνώνται η ύπαρξη ή μη επικοινωνίας με τα μέλη της 
οικογένειας, ο τρόπος που πραγματοποιείται, τηλεφωνικά (ερ. 27) ή δια 
ζώσης, μέσω των επισκεπτηρίων (ερ. 28), η συχνότητα της επικοινωνίας (ερ. 
27, 28.1., 28.2.), η απουσία αυτής, αναφορικά με τα επισκεπτήρια (ερ. 28.3.) 
καθώς και τρόποι που θα συνέβαλαν στη βελτίωση της επικοινωνίας με τα 
μέλη της οικογένειας (ερ. 29.1., 29.2. και 29.3.). Από την υπο-ενότητα αυτή 
δε θα μπορούσε να λείπει η διερεύνηση του κομβικού ζητήματος της 
φροντίδας των ανηλίκων, εντός της φυλακής, από τις κρατούμενες μητέρες 
τους. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται ειδικά υποερωτήματα που ανιχνεύουν 
την εμπειρία της άσκησης του γονεϊκού ρόλου στο πλαίσιο του εγκλεισμού 
(ερ. 24.2.α. 1., 24.2.α. 2.και 24.2.α. 2. 1.).  

Τέλος, ξεχωριστά προσεγγίζεται και ένα άλλο εξίσου ευαίσθητο θέμα, 
αυτό της εμπειρίας της φυλάκισης σε ανήλικες και νεαρές γυναίκες (ερ. 26). 
Η ενότητα της οικογενειακής επανένταξης κλείνει με τις προσδοκίες των 
κρατούμενων για την επανασύνδεση με την οικογένειά τους μετά τη φυλακή. 
Ειδικότερα, εξετάζονται οι απόψεις τους για τις δυσκολίες που αναμένουν να 
αντιμετωπίσουν (ερ. 30). 

Οικογενειακή κατάσταση: Η οικογενειακή κατάσταση των 135 
γυναικών που συμμετείχαν  στην έρευνα καταγράφεται ως εξής: 28 δήλωσαν 
άγαμες (21%), 36 έγγαμες (27%), 2 ότι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης 
(1%), 21 διαζευγμένες (15%), 17 χήρες (13%), 24 ότι είναι σε συντροφική 
σχέση (18%) και 7 ότι είναι σε διάσταση (5%) (βλ. Πίνακας 10 και Γράφημα 
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10). Διαπιστώνεται ότι συνολικά 73 από τις ερωτώμενες, δηλαδή ποσοστό 
μεγαλύτερο του 50% αναφέρει ότι δεν έχει σύντροφο. 

Πίνακας 10. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 23. Ύπαρξη 
συντρόφου- 
Οικογενειακή κατάσταση 

ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

Άγαμη  28 21% 

Έγγαμη 36 27% 

Διαζευγμένη 21 15% 
Χήρα 17 13% 

Άλλο: Σύμφωνο 
συμβίωσης 

2 1% 

Άλλο: Σε συντροφική 
σχέση 

24 18% 

Άλλο: Σε διάσταση  7 5% 

Missing Values 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100 
 

Γράφημα 10.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

΄Υπαρξη συντρόφου

21%

26%

16%

13%

1%

18%

5% 0% Άγαμη

Έγγαμη

Διαζευγμένη

Χήρα

Άλλο: Σύμφωνο συμβίωσης

Άλλο: Σε συντροφική σχέση

Άλλο: Σε διάσταση

Missing Values
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Παιδιά: Αναφορικά με την ύπαρξη παιδιών 110 κρατούμενες (81%) 
δήλωσαν ότι είναι μητέρες, 24 (18%) ότι δεν έχουν παιδιά και 1 δεν 
απάντησε (βλ. Πίνακας 11 και Γράφημα 11). Από τις 110 μητέρες 
κρατούμενες το 25% (27) αναφέρει ότι έχει ένα παιδί, το 32% (35) ότι έχει 
δύο παιδιά και το 33% (48) αναφέρει ότι έχει τρία (14%) και τρία και 
περισσότερα παιδιά (29%) (βλ. Πίνακας 12 και Γράφημα 12). 

Πίνακας 11. ΎΠΑΡΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ24. ΕΧΕΤΕ 
ΠΑΙΔΙΑ; 

ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΝΑΙ 110 81% 

ΟΧΙ 24 18% 
Missing Values 1 1% 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100 
 

Γράφημα 11. ΎΠΑΡΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 

 

 

 

Ύπαρξη παιδιών 

81%

18%
1%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Missing Values
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Πίνακας 12. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ24.1 ΠΟΣΑ 
ΠΑΙΔΙΑ; 

ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

1 27 25% 

2 35 32% 

3 16 14% 

3< 32 29% 

Missing Values 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 110 100 
 

 

Γράφημα 12. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 

Ηλικία παιδιών: Ως προς την ηλικία των παιδιών τους, 72 
κρατούμενες (65%) δηλώνουν ότι τα παιδιά είναι ανήλικα, 24 (22%) ότι τα 
παιδιά τους είναι ενήλικα και 14 (13%) ότι τα παιδιά τους είναι ανήλικα και 
ενήλικα. Συνολικά, 86 κρατούμενες (78%) αναφέρουν ότι είναι μητέρες 
ανήλικων παιδιών  (βλ. Πίνακας 13 και Γράφημα 13).  

 

 

Αριθμός παιδιών 

25%

31%
15%

29%

0%

1

2

3

3<

Missing Values
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Πίνακας 13. ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ24.2 ΗΛΙΚΙΑ 
ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

Ανήλικα 72 65% 

Ενήλικα 24 22% 

Ανήλικα & Ενήλικα 14 13% 

Missing Values 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 110 100 

 

Γράφημα 13. ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 

 

Φροντίδα των ανήλικων παιδιών στην παρούσα φάση: Από τις 
ερωτηθείσες που απάντησαν προκύπτει ότι την φροντίδα των ανήλικων 
παιδιών αναλαμβάνει κατά κύριο λόγο η οικογένεια, παππούδες και 
γιαγιάδες, μεγαλύτερα αδέρφια αλλά και η ευρύτερη οικογένεια. Σημαντικά 
μικρότερος  αριθμός αναφέρει ότι στην ανατροφή των παιδιών εμπλέκεται 
και ο πατέρας. Άλλες γυναίκες  περιγράφουν ότι τα παιδιά τους μεγαλώνουν 
σε διαφορετικά περιβάλλοντα με αποτέλεσμα να δίνεται μια εικόνα 
διάλυσης της οικογένειας. Τέλος, ένας αριθμός αναφέρει ότι τα παιδιά τώρα 

Ηλικία παιδιών 

65%

22%

13% 0%

ΑΝΗΛΙΚΑ

ΕΝΗΛΙΚΑ

ΑΝΗΛΙΚΑ & ΕΝΗΛΙΚΑ

Missing Values
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βρίσκονται σε ίδρυμα, έχουν δοθεί για υιοθεσία, τα φροντίζουν φίλοι ή δεν 
γνωρίζουν που είναι. 44 απαντήσεις κρατούμενων περιγράφουν ότι τα 
ανήλικα παιδιά τους διαμένουν με μέλη της οικογένειας τους. Η ενότητα 
αυτή περιλαμβάνει τους γονείς των κρατούμενων, τους γονείς του πατέρα, 
τα αδέρφια των παιδιών αλλά και άλλους συγγενείς της ευρύτερης 
οικογένειας.  Στις περιγραφές αυτές ο πατέρας δεν αναφέρεται πουθενά στη 
φροντίδα των παιδιών. Ακολουθούν ενδεικτικές αναφορές: «Η μητέρα μου, 
που είναι 86 ετών», «Η μάνα μου, ο πατέρας μου. Ο άντρας μου είναι στη 
φυλακή», «Η κόρη μου που έχει άλλα δυο παιδιά.», «Η κόρη και ο γαμπρός 
μου φροντίζουν τα υπόλοιπα παιδιά», «Με τους παππούδες που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας».  

Όμως 19 απαντήσεις περιγράφουν ότι τα παιδιά είναι στην παρούσα 
φάση με τον πατέρα τους. Ο πατέρας είτε παρουσιάζεται μόνος έχοντας τον 
κεντρικό ρόλο στην ανατροφή των παιδιών είτε είναι μέρος ενός πλαισίου 
που αποτελείται και από άλλα μέλη της οικογένειας που συμβάλλουν στην 
ανατροφή. Σε μια περίπτωση ο πατέρας αναφέρεται μαζί με το ίδρυμα. 
Ενδεικτικές αναφορές αποτελούν: «Ο άντρας μου έχει τα παιδιά μόνος του. 
Κανένας άλλος δεν τον βοηθάει», «Με τον άντρα μου είναι το κορίτσι», «Οι 
γονείς μου και ο πρώην σύζυγός μου. Υποστηρίζει και η αδερφή μου η οποία 
αν και είναι στο εξωτερικό βοηθάει πολύ οικονομικά και εμένα και τα 
παιδιά», «Ο άντρας μου, η κουνιάδα και η πεθερά μου», «Η μητέρα του 
συζύγου και ο πρώην σύζυγος,όταν δεν είναι μέσα» (στη φυλακή).  

13 απαντήσεις κρατουμένων περιγράφουν ότι φροντίζουν οι ίδιες τα 
ανήλικα παιδιά τους εντός της φυλακής. Παράλληλα, αφού σε πολλές 
περιπτώσεις οι κρατούμενες έχουν περισσότερα από ένα παιδιά, 
περιγράφουν ότι τα ανήλικα παιδιά τους φροντίζονται από άλλους και έτσι 
εντάσσονται στις άλλες ενότητες. Η ερώτηση αυτή θα σχολιαστεί περαιτέρω 
στη συνέχεια.  

5 απαντήσεις κρατούμενων επικεντρώνονται γύρω από τη διάλυση 
της οικογένειας. Ενδεικτικά αναφέρονται: «Το ένα παιδί το έχει ο άντρας 
μου, το άλλο το προσέχει μία φίλη μου. Είναι στην Β…».  Άλλη ότι τα δύο 
παιδιά της είναι σε ίδρυμα, το τρίτο το μεγαλώνει η αδερφή του παιδιού και  
κόρη της, που αν και ανήλικη έχει τη δική της οικογένεια ήδη. Άλλη 
κρατούμενη περιγράφει ότι το ένα παιδί της το έχει η μητέρα της στη χώρα 
καταγωγής της και το μεγαλώνει με τον πρώην άντρα της ενώ το άλλο παιδί 
της βρίσκεται σε ίδρυμα (χωρίς να προσδιορίζει τον τόπο).  
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4 κρατούμενες αναφέρουν ότι τα ανήλικα παιδιά τους στην παρούσα 
φάση βρίσκονται σε ίδρυμα: «Χαμόγελο του παιδιού. Με τις άδειες πάω και 
τα βλέπω. Με το που με συνέλαβαν πήρα τηλέφωνο το Χαμόγελο να πάρει 
τα παιδιά μου». 3 κρατούμενες ότι τα ανήλικα παιδιά τους φροντίζονται από 
άτομα του φιλικού τους περιβάλλοντος. Μία ότι δεν γνωρίζει που βρίσκονται 
τα παιδιά της: «Μάλλον σε οικογένεια. Τα έχω χάσει τα παιδιά μου, δεν 
θέλουν επαφή μαζί μου. Έχασα την επιμέλεια». Μία ότι δυο ανήλικα παιδιά 
της έχουν δοθεί για υιοθεσία. Μία κρατούμενη αναφέρει ότι το ανήλικο 
παιδί της (που είναι 16 ετών) είναι ικανό να φροντίζει μόνο του τον εαυτό 
του εφόσον έχει δική του οικογένεια.  

 
Σχέσεις με την οικογένεια κατά τη διάρκεια της κράτησης: Το 

μεγαλύτερο ποσοστό των κρατούμενων (70%, 93 γυναίκες) αναφέρει ότι έχει 
καθημερινή (42%) ή συχνή (28%) τηλεφωνική επικοινωνία με τα μέλη της 
οικογένειας. Το 26% δηλώνει ότι έχει αραιή (16%) ή σπάνια (10%) 
τηλεφωνική επικοινωνία ενώ το 2% (2 κρατούμενες) περιγράφει ότι δεν έχει 
καθόλου τηλεφωνική επικοινωνία με την οικογένειά τους (βλ. Πίνακας 14 και 
Γράφημα 14). 

 

Πίνακας 14. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ27. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

Καθόλου 3 2% 

Σπάνια 14 10% 

Αραιή 22 16% 

Συχνή 37 28% 

Καθημερινή 56 42% 

ΔΞ/ΔΑ 0 0 

Missing Values 3 2% 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100 
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Γράφημα 14. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

 

 

Επισκεπτήρια: Το επισκεπτήριο αποτελεί σημαντικό τρόπο 
επικοινωνίας των κρατουμένων. Το 60% των ερωτηθεισών κρατούμενων (81 
γυναίκες) αναφέρει ότι έχει δεχτεί επισκεπτήριο από τα μέλη οικογένειάς 
του. Από την άλλη, το 39% (53 γυναίκες) δηλώνει ότι δεν έχει δεχτεί 
επίσκεψη από μέλη της οικογένειάς του κατά τη διάρκεια της κράτησής του 
(βλ. Πίνακας 15 και Γράφημα 15).  

Πίνακας 15. ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ28. ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ 
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΑΣ; 

ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΝΑΙ 81 60% 

ΟΧΙ 53 39% 

ΔΞ/ΔΑ 0 1% 

Missing Values 1 0 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100 
 

Τηλεφωνική επικοινωνία
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Γράφημα 15. ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ

 

Συχνότητα επισκεπτηρίων: Αναφορικά με τη συχνότητα των 
επισκεπτηρίων, το 28% (23 κρατούμενες) δηλώνει ότι δέχεται επισκεπτήρια 
κάθε βδομάδα από τα μέλη της οικογένειας. Το 30% (24 κρατούμενες) ότι 
δέχεται επισκεπτήρια μια ή δυο φορές το μήνα. Το 12% (10 κρατούμενες) ότι 
δέχεται επισκεπτήρια αραιά και το 19% (15 κρατούμενες) ότι δέχεται 
επισκεπτήρια σπάνια. Ένα ποσοστό 11% (9  κρατούμενες) περιγράφει ότι 
μόνο μια φορά έχει δεχτεί επισκεπτήριο (βλ. Πίνακας 16 και Γράφημα 16). 

Πίνακας 16. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ28.1 ΑΝ ΝΑΙ, 
ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ 

ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

Μία φορά 9 11% 

Σπάνια 15 19% 

Αραιά 10 12% 

Συχνά (Μία φορά και δυο 
φορές το μήνα) 

24 30% 

Κάθε βδομάδα 23 28% 

ΔΞ/ΔΑ 0 0 

Missing Values 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 81 100 

Επισκεπτήρια

60%

39%

0%1%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΞ/ΔΑ

Missing Values
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Γράφημα 16. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΩΝ 

 

 

Χρόνος για το πρώτο επισκεπτήριο. Όσον αφορά το χρονικό 
διάστημα που μεσολάβησε μέχρι το πρώτο επισκεπτήριο, το 30% (24 
κρατούμενες) αναφέρει ότι αμέσως μετά τη φυλάκιση δέχτηκε επισκεπτήριο 
από τα μέλη της οικογένειάς του, το 19% (15 κρατούμενες) ότι δέχτηκε το 
πρώτο επισκεπτήριο  μέσα στην πρώτη εβδομάδα ή  τις πρώτες 10 μέρες, το 
23% (19 κρατούμενες) μέσα στους δυο πρώτους μήνες, το 12% (10 
κρατούμενες) μετά από μήνες και το 3% (2 κρατούμενες) μετά από χρόνια. 
Ένα ποσοστό 10% (8 κρατούμενες) αναφέρει ότι δε θυμάται το χρονικό 
διάστημα που μεσολάβησε μέχρι το πρώτο επισκεπτήριο (βλ. Πίνακας 17 και 
Γράφηα 17).  

 

 

 

 

 

Συχνότητα επισκεπτηρίων 

11%

19%

12%

30%

28%

0%0%

Μία φορά

Σπάνια

Αραιά

Συχνά (Μία φορά και δυο
φορές το μήνα)

Κάθε βδομάδα

ΔΞ/ΔΑ

Missing Values
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Χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι να δεχτούν 

το πρώτο επισκεπτήριο

31%

19%23%

12%

2%

10%
1% 2%

Αμέσως

Μέσα στην πρώτη εβδομάδα-
τις πρώτες 10 μέρες

Μέσα στους δύο πρώτους
μήνες

Μετά από μήνες

Μετά από χρόνια

Δε θυμάμαι

ΔΞ/ΔΑ

Missing Values

Πίνακας 17. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 28.2 ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ; 

ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

Αμέσως 24 30% 

Μέσα στην πρώτη 
εβδομάδα-τις πρώτες 10 
μέρες  

15 19% 

Μέσα στους δύο πρώτους 
μήνες 

19 23% 

Μετά από μήνες 10 12% 

Μετά από χρόνια 2 3% 

Δε θυμάμαι 8 10% 

ΔΞ/ΔΑ 1 1% 

Missing Values 2 2% 

ΣΥΝΟΛΟ 81 100 
 

Γράφημα 17. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ 
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Απουσία επισκεπτηρίων: Οι κρατούμενες περιγράφουν τους λόγους 
για τους οποίους δεν έχουν δεχτεί επισκεπτήρια ως εξής (βλ. Πίνακας 18 και 
Γράφημα 18): Το μεγαλύτερο ποσοστό 77% (41 κρατούμενες) δηλώνει ως 
βασικές αιτίες την απόσταση και τις οικονομικές δυσκολίες της οικογένειας 
να αντεπεξέρθει στα έξοδα ενός ταξιδιού για να πραγματοποιήσει την 
επίσκεψη. Η οικογένεια συνήθως μένει σε κάποια άλλη πόλη ή χώρα, 
γεγονός που για οικονομικούς λόγους αποτρέπει την επαφή με την 
κρατούμενη.  

Ενδεικτικά οι κρατούμενες αναφέρουν: «Λόγω απόστασης και 
οικονομικής δυσκολίας», «Λόγω απόστασης και οικονομικών», «είναι μεγάλη 
απόσταση, για οικονομικούς λόγους», «Δεν μπορούν, είναι μακριά», «λόγω 
αποστάσεως και εργασίας», «Δεν μπορούν να κάνουν το ταξίδι. Μένουν στη 
Βουλγαρία και είναι πολλά τα χρήματα να κατέβουν Θήβα», «Δεν μπορούν 
να έρθουν λόγω απόστασης. Είναι στη Σπάρτη και δεν έχουμε και πολλά 
χρήματα», «Δεν έχουν χρήματα για να έρθουν από την Αλβανία», «Δεν 
μπορούν να έρθουν για οικονομικούς λόγους. Το αμάξι έχει πρόβλημα. 
Κανείς δεν έχει έρθει», «Δεν μπορούν λόγω απόστασης, μένουν 
Θεσσαλονίκη», «Ζούνε στη Βραζιλία», «ο πατέρας μου είναι στην Κρήτη και 
δεν μπορεί να έρθει λόγω απόστασης». Σε κάποιες περιπτώσεις η 
κρατούμενη είχε δεχτεί επισκεπτήρια αλλά όσο ήταν σε άλλη φυλακή: 
«Μένουν μακριά (λόγω απόστασης) και δεν μπορούν να έρθουν. Δεν έχουν 
χρήματα. Στον Κορυδαλλό έρχονται σε όλα τα επισκεπτήρια»,  «Είναι μακριά. 
Όσο ήμουν στον Κορυδαλλό είχα επισκεπτήριο», «Είναι μακριά. Όταν είχα 
πάει 2 μεταγωγές για τα δικαστήρια τους είδα Θεσσαλονίκη», «Δεν έχουν 
χρήματα. Δεν ξέρω. Έχω πει στην κουνιάδα να μου τις φέρει (τις κόρες) και 
μου λέει όχι. Για να μη στεναχωριέμαι εγώ και αυτά λέει η κουνιάδα», «Είναι 
μακριά, δεν έχουν χρήματα και αυτό με σκοτώνει. Τα οικονομικά. Άμα είχαν 
χρήματα θα ερχόντουσαν». 

Σε ποσοστό 8%, δηλαδή 4 κρατούμενες αναφέρουν ότι δεν 
επιθυμούν να δεχτούν επισκεπτήρια από μέλη της οικογένειάς τους: «Δεν 
έχουμε καμία επικοινωνία δεν με θέλουν και δεν τους θέλω. Δεν με βοηθούν 
καθόλου. Με κατηγορούν για ό,τι έχω κάνει»,«Δεν θέλω γιατί θα φύγουν 
χωρίς εμένα. Δεν το αντέχω, θα συγκινηθώ», «Δεν ξέρουν τα παιδιά ότι είμαι 
φυλακή», «Είναι ανήλικα τα παιδιά μου και δεν θέλω να ξυπνήσουν, να 
μπουν στα τραίνα και να κινδυνεύσουν. Με παρακαλάνε, δεν το δέχομαι, 
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Λόγοι για τους οποίους δεν έχουν 

επισκεπτήρια

58%
19%

8%

6%

9% 0%
Απόσταση (άλλη χώρα, άλλη
πόλη)

Οικονομικοί λόγοι

Δεν θέλω

Είναι φυλακή

Άλλο (Γραφειοκρατικοί λόγοι
κ.α.)

Missing Values

τους λέω «Είμαι καλά, δε θέλω να ‘ρθείτε, τόση ταλαιπωρία για 5 λεπτά 
επισκεπτήριο». 

Το 6% των κρατούμενων (3 γυναίκες) αναφέρει ότι η απουσία 
επισκεπτηρίων από τα μέλη της οικογένειας συνδέεται με το γεγονός ότι και 
άλλα μέλη της οικογένειας βρίσκονται στη φυλακή: «Ο σύζυγος είναι στη 
φυλακή. Ο εικοσάχρονος γιος είναι στην φυλακή», «Ο μεγάλος γιος είναι 
κρατούμενος». 

Τέλος ένα ποσοστό 9% (5 κρατούμενες) περιγράφει ότι αδυνατεί να 
λάβει επισκεπτήριο για άλλους λόγους: «Δεν είναι εύκολο να βγάλουν visa 
για να έρθουν στην Ελλάδα». 

 
Πίνακας 18. ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ28.3 ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ 
ΑΝ ΟΧΙ, ΓΙΑΤΙ 

ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

Απόσταση (άλλη χώρα, άλλη 
πόλη) 

31 58% 

Οικονομικοί λόγοι 10 19% 

Δεν θέλω  4 8% 

Είναι στη φυλακή  3 6% 

Άλλο (Γραφειοκρατικοί λόγοι 
κ.α.) 

5 9% 

Missing Values 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ 53 100 

Γράφημα 18. ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ 
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Η επαφή με την οικογένεια ως μία συνθήκη πίεσης για την 
κρατούμενη: Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η επαφή με τα ανήλικα 
παιδιά βιώνεται ως μια ψυχοπιεστική συνθήκη για ορισμένες κρατούμενες. 
Τα παιδιά που είναι ούτως ή άλλως ένα ευαίσθητο ζήτημα πυροδοτούν 
συναισθήματα και σκέψεις που κάποιες μητέρες δυσκολεύονται ιδιαίτερα  
να διαχειριστούν4. Ενδεικτικά είναι τα σχόλια κρατούμενων: «Τα 
επισκεπτήρια δεν χρειάζονται πάντα, εγώ δεν θέλω να με δουν τα παιδιά 
μου μέσα στη φυλακή», «(Τα επισκεπτήρια) Με κάνουν χειρότερα γιατί 
σκέφτομαι περισσότερο τα παιδιά και νιώθω τύψεις», «Στεναχωριέμαι που 
τα βλέπω από το τζάμι μόνο. Τα έχω δει και ελεύθερα αλλά που τα βλέπω 
στενοχωριέμαι», «Δε θέλω κιόλας να τους βλέπω και πολύ. Αγχωνόμαστε 
πολύ και οι δυο». 

Η συναισθηματική δυσκολία των κρατούμενων γυναικών 
αναδεικνύεται, επίσης, από το γεγονός ότι κάποιες δεν έχουν αποκαλύψει 
στα παιδιά τους όλη την αλήθεια ως προς τον εγκλεισμό. Χαρακτηριστική 
είναι η περιγραφή κρατούμενης: «Κοιτάχτε τι παθαίνω με τα επισκεπτήρια 
εδώ. Θέλω να έρχονται αλλά όταν έρχονται νιώθω ότι τους κουράζω. Και δε 
θέλω να μιλάω και πολύ στο τηλέφωνο με την κόρη μου. Στην αρχή της είπα 
ότι θα βγω σε ένα χρόνο. Μετά άλλαξαν τα πράγματα. Της είπα ψέματα ότι 
πήρε αναβολή. Στο κρατητήριο που μιλούσα στο τηλέφωνο. Μου είπε "δεν 
είμαι μικρή, ξέρω ότι δικάστηκες, να κάνεις υπομονή και να τρως". Όταν μου 
το πε έκλαιγα πολύ και είχα πέσει κάτω. Στο κρατητήριο που μιλούσα στο 
τηλέφωνο. Με πήραν οι αστυνομικοί γιατί δεν μπορούσα να σταθώ.  Είμαι 
ανάξια μάνα. Να πεθάνω να μην έχει μάνα το παιδί. Μου έδωσαν οι 
αστυνομικοί ένα ποτήρι νερό, δεν είναι όλοι ίδιοι, κάποιοι έχουν φιλότιμο. 
Μου είπαν να κάνω υπομονή». 

Κρατούμενη που επίσης δεν έχει αποκαλύψει την αλήθεια στο 
ανήλικο παιδί της περιγράφει: «Δε θέλω να έρθει η κόρη μου. Φοράνε 
στολές, θα το ψάξουν το παιδί, η εικόνα αυτή θα του μείνει. Θα καταλάβει 
ότι είμαι φυλακή (…) Στην αρχή η κόρη μου με ρωτούσε που είσαι, τώρα με 
ρωτάει πότε θα έρθεις; (…) Αλλά ευτυχώς ποτέ δεν με έχει φέρει σε δύσκολή 
θέση, να μου πει μαμά είσαι φυλακή. (...) Αλλά και για εμένα αν έρθει θα 

                                                             
4Για ορισμένες κρατούμενες η παρουσία του παιδιού σημαίνει ενοχή, ντροπή, ανησυχία για τη σωστή 
ανατροφή του  από τις οικογένειες των άλλων ή το ίδρυμα. Οι φόβοι μπορεί να διαταράξουν τη 
συναισθηματική ισορροπία της κρατούμενης και να την οδηγήσουν στη ρήξη με την οικογένειά της. 
Κουράκης, Ν., Αποτόρη, Ε., Συκιώτου, Α., Μηλιώνη, Φ. (2009) «Έμφυλη εγκληματικότητα. Ποινική και 
εγκληματολογική προσέγγιση του φύλου» Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα Κομοτηνή, σ. 607  
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είναι βαρύ δεν θα ξέρω τι να της πω. Θέλω πρώτα να μιλήσω με 
παιδοψυχολόγο να μου πει τι να της πω…» 

Χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία και των δυο μερών 
(κρατούμενης και συντρόφου ή συνοδού και ανήλικων παιδιών) φαίνεται ότι 
το επισκεπτήριο μπορεί να είναι μια πραγματικά οδυνηρή ίσως και 
τραυματική εμπειρία για την ίδια την κρατούμενη αλλά και για τα ανήλικα 
παιδιά της: «Μετά από ένα μήνα σχεδόν. Μόλις είδα τα παιδιά μου 
χτυπιόμουνα μες στα τζάμια στο επισκεπτήριο. Φώναζα τα παιδιά μου, 
φώναζαν και αυτά την (ανήλικη κόρη που βρίσκεται μαζί της στη φυλακή), 
έκλαιγε ο άντρας μου, τα παιδιά». Άλλη κρατούμενη περιγράφει: «Η πρώτη 
έχει έρθει και είναι δύσκολο. Η μικρή έπαθε πανικό στην αρχή πίσω από τα 
κάγκελα, μετά τη βάλανε στο ελεύθερο. Μετά έκλαιγε, το κρατούσε μέσα 
της. Φοβήθηκα μην πάθει τίποτα».   

Μεγαλώνοντας ένα παιδί στη φυλακή. Από τις 86 μητέρες ανήλικων 
παιδιών που εντάσσονται στο δείγμα, ένα ποσοστό 15% (13 γυναίκες) (βλ. 
Γράφημα 19) αναφέρει ότι στην παρούσα φάση έχει αναλάβει την φροντίδα 
του ανήλικου παιδιού του εντός της φυλακής. Μια μητέρα δηλώνει ότι  έχει 
φροντίσει και στο παρελθόν το ανήλικο παιδί της στο ίδιο πλαίσιο. Πρόκειται 
για γυναίκες που κρατούνται στο Τμήμα Κράτησης Μητέρων του Κ.Κ. 
Γυναικών Ελεώνα Θήβας.  

Γράφημα 19. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΥ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ 

 

 Ποσοστό ερωτώμενων που φροντίζουν τα παιδιά τους 

στη φυλακή στην παρούσα φάση

15%

85%

Η ίδια

Άλλοι/φορέας

Missing Values
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Αξίζει να σημειωθεί ότι από αυτές οι 9 δηλώνουν ότι έχουν και άλλο 
παιδί ή παιδιά, που στην παρούσα φάση βρίσκονται εκτός της φυλακής. Τα 
δεδομένα της ενότητας εμπλουτίζονται από περιγραφές άλλων 5 
κρατούμενων που αναφέρουν ότι στο παρελθόν έχουν μεγαλώσει το ανήλικο 
παιδί τους εντός της φυλακής (βλ. Πίνακας 19).  

 

Πίνακας 19. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ Ή ΕΧΟΥΝ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ ΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ 
ΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΑΡ. 
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 

Στην παρούσα φάση 12 

Στο παρελθόν  5 

Στην παρούσα φάση & Στο παρελθόν 1 

ΣΥΝΟΛΟ 18 

 

Το παιδί ως πηγή υποστήριξης: Οι περισσότερες κρατούμενες που 
φροντίζουν τα παιδιά τους εντός της φυλακής έχουν δηλώσει ότι αντλούν 
δύναμη από την παρουσία τους και τα αντιλαμβάνονται ως πηγή 
υποστήριξης. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται από τις απαντήσεις τους  στην  
ερώτηση 17. «Τι σας βοηθάει να ξεπερνάτε τις δυσκολίες σας μέσα στη 
φυλακή;». Αναλυτικά 8 από τις 13 κρατούμενες αναφέρουν ότι εκείνο που 
της βοηθάει να ξεπερνούν τις δυσκολίες εντός της φυλακής είναι τα παιδιά 
τους που βρίσκονται μαζί τους, ενώ οι υπόλοιπες πέντε αναφέρονται γενικώς 
στα παιδιά τους (τόσο αυτά που μεγαλώνουν μαζί τους όσο και αυτά που 
βρίσκονται έξω από τη φυλακή) (βλ. Πίνακας 20). Χαρακτηριστικές είναι οι 
απαντήσεις δυο κρατούμενων: «Ο Χ, ο γιος μου. Η μόνη δύναμη για να 
μπορώ να έχω κίνητρο για να πάρω τα πάνω μου. Του χρωστάω πολλά, γι 
αυτόν πρέπει να τα κάνω όλα», «Πίστη και προσευχή. Σκέφτομαι τα παιδιά 
μου και το παιδί μου εδώ μέσα και παίρνω δύναμη». 
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Πίνακας 20. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΩΣ ΠΗΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΙ ΣΑΣ ΒΟΗΘΑΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑΤΕ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ; 

ΑΡ. 
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 

Το παιδί μου (που μεγαλώνει μαζί μου)  8 

Τα παιδιά μου (τόσο αυτό που μεγαλώνει μαζί 
μου όσο και τα άλλα που βρίσκονται έξω) 

5 

ΣΥΝΟΛΟ 13 

 
Προβλήματα κατά την ανατροφή ενός παιδιού μέσα στη φυλακή: 

Ωστόσο η ανατροφή ενός παιδιού στη φυλακή συνοδεύεται συχνά από 
ανησυχία για την καταλληλότητα των συνθηκών, τις στερήσεις στις οποίες 
υποβάλλεται το παιδί λόγω του εγκλεισμού και προβληματισμό για τον 
τρόπο που βιώνει το ίδιο το παιδί την εμπειρία της φυλακής5.  
Επισημαίνονται επίσης στοιχεία όπως άγχος αποχωρισμού και αγωνία για το 
μέλλον. 

Αποκαλυπτικές είναι οι απαντήσεις των μητέρων στις ερωτήσεις 
24.2.α.1. «Τι προβλήματα αντιμετωπίζετε μεγαλώνοντας ένα παιδί στη 
φυλακή» ή 24.2.α.2.1. «Τι προβλήματα έχετε αντιμετωπίσει στο παρελθόν 
μεγαλώνοντας ένα παιδί στη φυλακή;». Οι περιγραφές των κρατουμένων 
μπορούν να συστηματοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: Το παιδί 
υποβάλλεται σε στερήσεις (26%), Συμβίωση με τις άλλες μητέρες- 
κρατούμενες (21% των περιγραφών), προβληματισμός αναφορικά με τον 
τρόπο που το παιδί βιώνει τον εγκλεισμό (18%), παρεμβάσεις στην άσκηση 
του γονεϊκού ρόλου (13%), ακαταλληλότητα συνθηκών (11%), περιορισμένη 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (8%), άγχος αποχωρισμού (3%) (βλ. Πίνακας 
21 και Γράφημα 20). 

 
 

                                                             
5 Κατά τις Μητροσύλη και Φρονίμου «ο ιδρυματισμός αποτελεί πραγματική απειλή για τα παιδιά που 
βρίσκονται μαζί με τις μητέρες τους στη φυλακή, κάνοντάς τα νευρικά και φοβισμένα, στη δική  του 
περίπτωση επιβάλλεται στην κυριολεξία μια «διπλή ποινή» (…)» στο Μητροσύλη, Μ. και Φρονίμου, Ε. 
(2008) «Οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη ειδικών ομάδων πληθυσμού. Η 
περίπτωση των γυναικών κρατουμένων». Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα., σ.  53 
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Πίνακας 21. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΕ (Ή ΕΧΕΤΕ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ) 
ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΣΤΗ 
ΦΥΛΑΚΗ; ΑΡ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

Το παιδί υποβάλλεται σε 
στερήσεις 10 26% 

Συμβίωση με τις άλλες μητέρες 8 21% 
Προβληματισμός αναφορικά με 
τον τρόπο που το παιδί βιώνει τον 
εγκλεισμό  7 18% 

Παρεμβάσεις στην άσκηση του 
γονεϊκού ρόλου 5 13% 

Ακατάλληλες συνθήκες 4 11% 

Περιορισμένη ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη 3 8% 

Άγχος αποχωρισμού 1 3% 

Missing Values 0 
0 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ  38 100 
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Γράφημα 20. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ 

 

 
Αναλυτικά, το 26% των απαντήσεων των κρατούμενων περιγράφει 

τις στερήσεις στις οποίες υποβάλλεται το παιδί κατά τον εγκλεισμό, οι 
οποίες σχετίζονται κυρίως με την κακή οικονομική κατάσταση της μητέρας: 
«Δεν έχω λεφτά να της δώσω πράγματα. Βλέπει τα άλλα παιδιά εδώ μέσα 
και ζηλεύει. Κάθομαι μες στο δωμάτιο για να μην στεναχωριέται», 
«Δυσκολεύομαι και οικονομικά με το παιδί το οποίο όλο ζητάει», «Δεν είναι 
μέρος να μεγαλώνουν παιδιά, το παιδί μου στερείται πολλά», « (…) δεν έχω 
τα χρήματα να τις αγοράζω παιχνίδια και ρούχα», «Δεν έχω χρήματα να του 
παίρνω πράγματα», «Μόνο το οικονομικό που δεν μπορώ να της προσφέρω 
αυτό που θέλει, ένα χυμό, ένα κρουασάν να φάει», «Δεν έχουν πολλά 
παιχνίδια 10 παιδιά έχουν 3 αυτοκινητάκια και σκοτώνονται(…). Έχουμε 2 
κούνιες έξω και κάθεσαι στη σειρά να κάνεις κούνια. Και όταν έρχεται η 

Προβλήματα στη φροντίδα ενός παιδιού στη φυλακή

26%

21%

18%

13%

11%

8%
3%

0%

Το παιδί υποβάλλεται σε στερήσεις

Συμβίωση με τις άλλες μητέρες

Προβληματισμός αναφορικά με τον
τρόπο που το παιδί βιώνει τον
εγκλεισμό 

Παρεμβάσεις στην άσκηση του
γονεϊκού ρόλου

Ακατάλληλες συνθήκες

Περιορισμένη ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη

Άγχος αποχωρισμού

Missing Values
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σειρά σου σε μαζεύουν να σε κλείσουν», «Είχα ανάγκη από ρούχα για το 
παιδί και δεν μου έδιναν!» 

Αρκετά σχόλια (το 21% των απαντήσεων των κρατούμενων) 
κινούνται γύρω από τα προβλήματα που πηγάζουν από τη συμβίωση με τις 
άλλες κρατούμενες. Περιγράφονται συγκρούσεις μεταξύ των μητέρων, οι 
οποίες κατά την αναφορά κρατούμενης είναι απόρροια της 
διαφορετικότητας μεταξύ των πληθυσμών που συνυπάρχουν: «Η 
αναγκαστική συμβίωση με άλλες μητέρες ήταν πολύ δύσκολη. Κάθε χώρα και 
κάθε φυλετική ομάδα έχει τις δικές της συνήθειες και ιδιαιτερότητες που δεν 
μπορείς να καταλάβεις».  

Άλλες κρατούμενες θεωρούν ότι η έλλειψη οριοθέτησης σε κάποια 
παιδιά δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στη συμβίωση μεταξύ των 
παιδιών, τα προβλήματα αναλαμβάνουν, στη συνέχεια, να επιλύσουν οι 
μητέρες, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε έντονους τσακωμούς. 
Κρατούμενη περιγράφει ότι πρόσφατα δυο μητέρες ήρθαν στα χέρια. 
Μητέρες χαρακτηριστικά αναφέρουν: «Πρόβλημα με άλλες μαμάδες. Μία 
μαμά ενώ φρόντιζε το δικό της παιδί, το παιδί της χτυπούσε τα άλλα και αυτή 
δεν έκανε τίποτα. Απευθυνθήκαμε στον Δ/ντη για να κάνει κάτι και λύθηκε 
το θέμα», «Γίνονται καυγάδες. Δεν σέβονται τα παιδιά μας», «Υπάρχει 
μεγάλη ένταση και τσακωμοί με τις άλλες μαμάδες και όλες κριτικάρουν για 
το πώς μεγαλώνεις το παιδί σου», «Γίνονται καυγάδες. Δεν σέβονται τα 
παιδιά μας», «Σπρώχνουν το παιδί, του παίρνουν τα άλλα παιδιά το 
μπουκάλι και οι άλλες το χαβαλέ τους, τον καφέ τους και τα τσιγάρα τους. 
Εγώ εδώ θα κάνω υπομονή όσο είμαι εδώ και θα πάω στο σπίτι». 

Εξίσου συχνές (18%) είναι και οι περιγραφές μητέρων που 
αναφέρονται στις ανησυχίες τους για τον τρόπο ή τους τρόπους με τους 
οποίους βιώνει το παιδί τη φυλακή. «Δεν μου αρέσει που μαθαίνει το παιδί 
μου τη φυλακή», «Φοβάμαι για το παιδί, μήπως καταλαβαίνει ότι είμαστε 
στη φυλακή και του κάνει κακό», «Το παιδί κάνει φυλακή», «Είναι ζωηρό 
παιδάκι και πιστεύω ότι γίνεται ακόμα πιο ζωηρό εδώ μέσα…» «Όταν μπήκε 
εδώ έγινε άλλο παιδί (…) τρέχει, τρώει από κάτω. Μαλώνει με τα άλλα 
παιδιά, την σπρώχνουν, σπρώχνει και αυτή. Κάνει ό,τι κάνουν και τα άλλα. 
Εμένα αυτό με πληγώνει (…) Το χειρότερο είναι όταν βαράει την πόρτα για να 
βγει έξω και με ρωτάει κάθε 10 λεπτά, μαμά θα ανοίξει η πόρτα;»  

Ορισμένες μητέρες (το 13% των απαντήσεων των κρατούμενων) 
φέρνουν στο προσκήνιο τις παρεμβάσεις του πλαισίου κατά την άσκηση του 
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γονεϊκού ρόλου. Όπως επισημαίνουν οι Dobash, Dobash & Gutteridge6 με 
τον ίδιο τρόπο που η φυλακή ρυθμίζει τη ζωή της κρατούμενης, ρυθμίζει και 
τη ζωή του παιδιού. Για την ακρίβεια, οι ανάγκες της μητέρας και του 
παιδιού θυσιάζονται μπροστά στις ανάγκες του ιδρύματος7. Από τα σχόλια 
των κρατούμενων μπορεί κανείς να καταλάβει ότι ο γονεϊκός ρόλος εντός της 
φυλακής μοιράζεται μεταξύ της μητέρας και των κανονισμών λειτουργίας 
του πλαισίου. Ενδεικτικές είναι οι περιγραφές κρατούμενων: «Με 
κατηγόρησαν ότι δεν προσέχω το παιδί μου και έφαγα πειθαρχικό», «(…) 
υπάρχει κακία και σου λένε οι σωφρονιστικοί ότι δεν το αγαπάς (…) και όλο 
κάνουν παρατηρήσεις», «Επίσης, δεν μου αρέσει να μου λένε οι άλλοι ότι δεν 
προσέχω το παιδί μου (…)», «Αυτό που με πληγώνει περισσότερο είναι όταν 
πάω την κόρη μου στην παιδική χαρά και μας παίρνουν και μας κλείνουν και 
φωνάζει, δε θέλει να φύγει», «Είναι η ηλικία που βγάζει δόντια, ό,τι ώρα 
θέλεις έξω του δίνεις κάτι, ένα depon δεν επιτρέπεται, πρέπει να πάει 38 ο 
πυρετός. Σου λέει κάτσε, σε 3 ώρες θα τον ξαναμετρήσουμε. Πονάει από τα 
δόντια. Ανησυχώ, είναι η πρώτη φορά που έχει υψηλό πυρετό. Κόλλησε ίωση 
μόλις ήρθαμε. Θηλάζω ακόμα. Απ’ έξω από 8 μηνών (…) Υπάρχει κάτι που 
σαν μητέρα θέλω να το δώσω αλλά είναι οι διαδικασίες τέτοιες. Με βοηθάνε 
αλλά το παιδί θα κλαίει και θα χτυπιέται». 

Το 11% των περιγραφών επικεντρώνεται στις ακατάλληλες συνθήκες 
που επικρατούν στη φυλακή. Μητέρες χαρακτηριστικά αναφέρουν: 
«Δύσκολες οι συνθήκες πολύ κρύο τον χειμώνα, πολλή ζέστη το καλοκαίρι. 
Το πλυντήριο είναι πολύ μικρό», «Φοβάμαι για την υγεία του», «Ανθυγιεινό 
περιβάλλον», «(…) και επίσης το περιβάλλον πολύ ανθυγιεινό 
αρρωσταίνουμε όλοι εύκολα και πολύ περισσότερο τα μωρά!». Το 8% των 
σχολίων συγκεντρώνει τα παράπονα των μητέρων για περιορισμένη 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη: «Όταν αρρωσταίνει είναι δύσκολο να πάει 
σε νοσοκομείο», «(…) και ο παιδίατρος έρχεται μια φορά την εβδομάδα», «Το 
μόνο πρόβλημα είναι ο παιδίατρος που δεν είναι εκεί συνέχεια».  

Η ενότητα κλείνει με αναφορά μητέρας που φανερώνει το άγχος και 
την αγωνία της για τον επερχόμενο αποχωρισμό από το παιδί της που στην 
παρούσα φάση μεγαλώνει μαζί της στη φυλακή «Με ένα χαμόγελο της τα 
ξεχνάω όλα. Άμα φύγει δεν ξέρω τι θα γίνει και πώς θα είμαι μετά (..) Χωρίς 

                                                             
6 Dobash, R., Dobash, E. & Gutteridge, S. (1986) “The imprisonment of women”. Basil Blackwell Inc. Oxford 
NY, p. 198 
7στο ίδιο σ. 199 
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την Β  δεν ξέρω, μπορεί να πέσω σε κατάθλιψη. Η Β μπορεί να μείνει μέχρι το 
(…). Μου δίνουν ένα περιθώριο μέχρι (εφετείο)». Σε άλλη περιγραφή η 
αποχώρηση του παιδιού μόλις κλείσει τα τρία έτη ισοδυναμεί με απώλεια-
χαμό: «Πολλές φασαρίες και κόντρες με τις άλλες μαμάδες ιδιαίτερα με τις 
ξένες. Αυτές δεν χάνουν το παιδί τους μόλις κλείσει τα τρία ενώ στις 
ελληνίδες γίνεται αμέσως...αυτό είναι άδικο». 

 
Οι ανήλικες κρατούμενες. Από τις 135 γυναίκες ερωτηθείσες οι 7 

είναι ανήλικες  (14 έως 21 ετών). Από τις 7 ερωτηθείσες, οι 6 αναφέρουν ότι 
είναι μητέρες ανήλικων παιδιών. Ειδικότερα, οι 4 έχουν από ένα παιδί και οι 
δυο είναι τρίτεκνες -πολύτεκνες.  Ως προς την εθνικότητά τους, οι 4 είναι 
ημεδαπές και οι 3 αλλοδαπές. Αναφορικά με το εκπαιδευτικό τους επίπεδο 2 
δηλώνουν ότι δεν έχουν κάποια σχολική μόρφωση, 3 ότι έχουν φοιτήσει σε 
κάποιες του Δημοτικού, 1 ότι έχει φοιτήσει σε κάποιες τάξεις του Γυμνασίου 
και 1 ότι είναι φοιτήτρια ΑΕΙ. Δυο από αυτές παρακολουθούν 
δραστηριότητες εντός της φυλακής, ενώ περιγράφουν την εμπειρία τους με 
αρκετά θετικό τρόπο. Χαρακτηριστικά περιγράφουν: «Μου αρέσει η 
δασκάλα είναι πολύ καλή. Μου αρέσει η επικοινωνία μέσα στο μάθημα. Μου 
αρέσει που μαθαίνω να μιλάω με ωραίο τρόπο», «περνάει ο χρόνος μου 
ευχάριστα και δεν σκέφτομαι τίποτα». 

Ως προς τις μητέρες τα βασικά τους προβλήματα εντός της φυλακής 
δεν διαφέρουν από αυτά που περιγράφουν οι άλλες μητέρες και 
συγκεντρώνονται γύρω από την έλλειψη των ανήλικων παιδιών και τη 
συναισθηματική αναστάτωση που προκαλείται από αυτή την έλλειψη: «Δεν 
έχω κανέναν να έρθει να μου φέρει το παιδί μου», «Κλαίω γιατί μου λείπει 
το παιδί μου», «Δεν θέλω να είμαι σ' αυτή τη φυλακή (…) Δεν μπορώ  να 
επικοινωνήσω με τα παιδιά μου και δεν έχω επισκεπτήρια», «Δεν μπορώ να 
τα δω και στεναχωριέμαι πολύ ξέρω ότι το παιδί μου ήταν στο νοσοκομείο 
και δεν μπορούσα να το δω…κόβομαι, κάνω κακό στον εαυτό μου». Ως προς 
την κατάσταση της υγείας τους 6 από τις 7 δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν 
κάποιο θέμα υγείας. Δυο ανήλικες αναφέρουν ότι αυτό προέκυψε κατά τον 
εγκλεισμό τους. Δυο λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή για το πρόβλημα 
υγείας τους. Όλες δηλώνουν ότι μπορούν (ή ίσως μπορούν) να απευθυνθούν 
κάπου για τα προβλήματά τους, είτε σε ψυχολόγο, είτε στην κοινωνική 
υπηρεσία ή σε συγκρατούμενες τους. 

Οι επιδιώξεις των ανήλικων μητέρων μετά τη φυλακή δε διαφέρουν 
από αυτές των άλλων κρατούμενων μητέρων. Τόσο τα όνειρα όσο και τα 
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πρώτα βήματα μετά τη φυλακή κινούνται γύρω από την επανασύνδεση με τα 
παιδιά και την υπόλοιπη οικογένεια αλλά και την εξασφάλιση μιας 
καλύτερης ζωής για τα παιδιά τους: «Να πάω σπίτι μου, να δω το παιδάκι 
μου, τον άντρα μου, την πεθερά μου», «Να δω το παιδί μου. Να έχω 
δουλειά. Να παντρευτώ με τον φίλο μου. Να μην έχω προβλήματα», «Το 
όνειρό μου είναι να εξασφαλίζω ένα καλύτερο μέλλον στο παιδί μου μακριά 
από τις παρανομίες και τα ναρκωτικά».  

Αναφορικά με τα προβλήματα στη φυλακή λόγω της ανηλικότητας, 
μια ερωτώμενη αναφέρει ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα τα οποία 
συνδέονται με το νεαρό της ηλικίας της και τη χρήση: «Η φυλακή δεν είναι 
για νέους ανθρώπους. Έπρεπε να υπάρχουν εναλλακτικές ποινές όχι 
εγκλεισμός. Σε κάνει χειρότερο η φυλακή σε θυμώνει και μπορεί να κάνεις 
κακό και στον εαυτό σου. Επίσης, έχω πρόβλημα εξάρτησης και στη φυλακή 
δυσκολεύομαι πάρα πολύ». Άλλη ερωτώμενη περιγράφει ότι αντιμετωπίζει 
προβλήματα λόγω της συμπεριφοράς των συγκρατούμενων της: «Το 
"παίζουν" μεγάλες. Μαλώνουμε. Με κλέβουνε. Μου φέρονται άσχημα».  

Όλες δηλώνουν ότι μπορούν να απευθυνθούν κάπου για τα 
προβλήματά τους, είτε σε ψυχολόγο, είτε στην κοινωνική υπηρεσία ή σε 
συγκρατούμενες τους.  

Οι επιδιώξεις τους μετά τη φυλακή επίσης δε διαφέρουν από αυτές 
των άλλων κρατούμενων. Τόσο τα όνειρα όσο και τα πρώτα βήματα μετά τη 
φυλακή κινούνται γύρω από την επανασύνδεση με τα παιδιά και την 
υπόλοιπη οικογένεια αλλά και την εξασφάλιση μιας καλύτερης ζωής για τα 
παιδιά τους: «Να πάω σπίτι μου, να δω το παιδάκι μου, τον άντρα μου, την 
πεθερά μου», «Να δω το παιδί μου. Να έχω δουλειά. Να παντρευτώ με τον 
φίλο μου. Να μην έχω προβλήματα», «Το όνειρό μου είναι να εξασφαλίζω 
ένα καλύτερο μέλλον στο παιδί μου μακριά από τις παρανομίες και τα 
ναρκωτικά».  
 

Προσδοκίες για την οικογενειακή επανένταξη μετά τη φυλακή. 
Αρκετές από τις ερωτηθείσες (68%) θεωρούν ότι δε θα αντιμετωπίσουν 
κάποιο πρόβλημα στην επανασύνδεση με την οικογένειά τους. Η οικογένεια 
περιγράφεται ως ένα υποστηρικτικό πλαίσιο που αποδέχεται την 
κρατούμενη και ανυπομονεί για την επιστροφή της. Χαρακτηριστικά 
σχολιάζουν: «Μόλις βγω, ανοίγω την πόρτα του σπιτιού, τον παίρνω αγκαλιά 
και τελείωσε η υπόθεση. Είμαι κανονικά με τα παιδιά μου, τον άντρα μου και 
συνεχίζεται η ζωή μας», «Με περιμένει η οικογένειά μου. Θα με δεχτούν με 
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χαρά», «Με θέλουν, με αγαπάνε», «Με περιμένουν πως και πως τα παιδιά 
μου», «Θα με δεχτούν καλά τα παιδιά», «Με περιμένουν πως και πως, ειδικά 
το παιδί μου», «Θα μαζευτούν όλοι να με αγκαλιάσουν», «Με περιμένουν 
πως και πως, με αγάπη», «Δεν θα έχω προβλήματα. Θα με δεχτούν με πολλή 
αγάπη και πολλή χαρά», «Κανένα πρόβλημα. Πάντα με αγαπούσαν και 
απορώ γιατί;».  

Το πρόβλημα της επανασύνδεσης εντοπίζεται στο φιλικό ή ευρύτερο 
περιβάλλον: «Δεν θα αντιμετωπίσω προβλήματα με την οικογένεια. Με τον 
ευρύτερο κύκλο θα έχω προβλήματα, θα θέλουν να κρατήσουν απόσταση» 
για αυτό και ορισμένες προβάλλουν ως επιθυμία τη μετακόμιση σε ένα άλλο 
τόπο, μαζί ωστόσο με την οικογένεια για μια νέα αρχή. 

Οι κρατούμενες έμμεσα ή άμεσα αναφέρονται και στο στίγμα της 
φυλάκισης, το όποιο δε θα παίξει κάποιο ρόλο για την οικογένεια είτε γιατί η 
οικογένεια ξέρει την αλήθεια («Θα με δεχτούν καλά. Ξέρουν την 
αλήθεια»,«Ξέρουν ότι άδικα είμαι μέσα και θα με δεχτούν καλά») είτε γιατί 
τα παιδιά «ξέρουν τη μάνα τους» («Κανένα πρόβλημα. Τα παιδιά μου με 
ξέρουν /ξέρουν τη μάνα τους και δεν ακούν κανένα. Είναι εκεί με περιμένουν 
και με στηρίζουν. Οι άλλοι δεν μ' ενδιαφέρουν (…)») είτε γιατί η οικογένεια 
είναι εξοικειωμένη με τη φυλακή («Κανένα πρόβλημα. 'Έχω πολύ καλή 
επαφή με την οικογένειά μου», «Κανένα πρόβλημα. Και άλλοι από την 
οικογένεια έχουν κάνει φυλακή», «Κανένα πρόβλημα. Το να κάνεις φυλακή 
είναι συνηθισμένο για εμάς. Δεν έγινε και τίποτα»). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 93 αυτές κρατούμενες το 61% (57 
κρατούμενες) έχει δηλώσει ότι έχει δεχτεί επισκεπτήρια στη φυλακή που 
βρίσκεται τώρα και το 68% (63 κρατούμενες) ότι έχει καθημερινή ή συχνή 
τηλεφωνική επικοινωνία με τα μέλη της οικογένειας. Χαρακτηριστική είναι η 
φράση κρατούμενης για τη σύνδεση της παρούσας επικοινωνίας με την 
οικογένεια με τις θετικές προσδοκίες για την επανασύνδεση: «Δεν θα έχω 
πρόβλημα. Θέλω να προσπαθήσω να μην νιώσουν τα παιδιά μου ότι τα 
αφήνω. Θέλω να τους δίνω πράγματα». 

Ένα ποσοστό 22% θεωρεί ότι θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στην 
επανασύνδεση με τα μέλη της οικογένειας. Το 8% των ερωτηθεισών 
εντοπίζει τα προβλήματα στην αρνητική ή αδιάφορη στάση της οικογένειας. 
Τα βασικά θέματα που αναδύονται από τις περιγραφές των ερωτώμενων 
είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης («έντονη υπερπροστασία»), η επικριτική 
στάση  των γονιών («Θεωρώ ότι η μητέρα μου θα είναι επικριτική μαζί μου, 
γιατί βαθιά μέσα της δεν θα με συγχωρέσει ποτέ», «Θα υπάρχουν 
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προβλήματα επικοινωνίας. Αλλάζει η ψυχολογία», «Με τον πατέρα μου ίσως. 
Είναι παλαιών αρχών. Ήταν απειλητικός στην αρχή, δεν ήξερε τίποτα για 
μένα αλλά τώρα τα βρήκαμε»), η αδιαφορία («Δεν θέλουν να με ξέρουν. 
Έχουν  τα δικά τους προβλήματα και αδιαφορούν για μένα»), τα προβλήματα 
στην επικοινωνία λόγω διαφορετικής εξέλιξης, στασιμότητας της 
κρατούμενης («απουσίαζα πολύ, άλλαξε πολύ η μητέρα μου, όλοι. Οι φίλοι 
μου έκαναν παιδιά. Οι άλλοι εξελίσσονται αλλάζουν και εσύ μένεις ο ίδιος 
μέσα στη φυλακή. Αλλάζει η επικοινωνία μεταξύ μας»).  

Το 9% εστιάζει σε ζητήματα που θα προκύψουν στην επανασύνδεση 
με τα παιδιά. Οι κύριες ανησυχίες των κρατουμένων κινούνται γύρω από το 
γεγονός ότι δεν έχουν ανακοινώσει στα παιδιά ότι βρίσκονται στη φυλακή 
(«Με την κόρη μου... γιατί δεν ξέρει ότι είμαι στην φυλακή», «φοβάμαι μην 
το μάθουν τα παιδιά»), ότι τα παιδιά θα έχουν αλλάξει («Δεν ξέρω, έχω και 2 
χρόνια να τα δω, τους έχω πει ότι είμαι φυλακή. Μόλις βγεις μου λένε μαμά 
θα είμαστε όπως ήμασταν», «Δεν μπορώ να ξέρω, τη θυμάμαι παιδάκι (…) 
Τώρα βλέπω φωτογραφίες και έχει αλλάξει. Μιλάω μαζί της και μιλάει 
διαφορετικά, σαν ώριμο κοριτσάκι», «Θα με θέλουν μετά; Θα  με θυμούνται 
ιδιαίτερα τα μικρά;»), ότι θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα της φυλακής («Να 
γίνει συζήτηση για το πως έγινε το θέμα και γιατί η μαμά έπρεπε να μπει 
μέσα. Με το μεγάλο γιο που έχει κάποιες ερωτήσεις που δεν τις λέει αλλά η 
μαμά καταλαβαίνει. Συζητήθηκαν αλλά λίγο»). Ανησυχούν, επίσης, για την 
επιμέλεια των παιδιών («Με την  πεθερά μου. Θέλω να πάρω το παιδί από 
τον καταυλισμό για να το σώσω. Αυτή θα αντιδράσει», «Φοβάμαι όμως πολύ 
μη μου πάρουν την επιμέλεια του παιδιού, οι συγγενείς του άντρα μου με 
μισούν») και για την οικονομική τους κατάσταση σε σχέση με την ανάληψη 
της ευθύνης των παιδιών και την συγκέντρωση της οικογένειας. 

Τέλος, ένα ποσοστό 4% που αποτελείται από αλλοδαπές 
κρατούμενες δηλώνει ότι φοβάται ότι θα εγκλωβιστεί στη χώρα μετά την 
αποφυλάκιση, ενώ 3 γυναίκες (2%) αναφέρουν ότι δεν επιθυμούν 
επανασύνδεση με την οικογένεια.  



67 
 

 
Πίνακας 22. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ30. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ 

ΑΡ. 
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

Κανένα πρόβλημα 93 69% 

Αρνητική ή αδιάφορη στάση οικογένειας 
(γονείς, αδέρφια, συγγενείς) 

11 8% 

Προβλήματα στην επανασύνδεση με τα 
παιδιά  

12 9% 

Εγκλωβισμός στην Ελλάδα (επιβολή 
περιοριστικών όρων με την αποφυλάκιση) 

4 3% 

Δεν επιθυμεί καμία επαφή με την 
οικογένεια 

3 2% 

ΔΞ/ΔΑ 12 9% 

Missing values 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100 
  



68 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Ποινικό Ιστορικό 

 
Η ενότητα 4 «Ποινικό Ιστορικό» αποτελείται συνολικά από 2 

ερωτήσεις (ερ. 31 – ερ. 32) και τα υποερωτήματά τους, τα οποία εξετάζουν 
ποιο είναι το αδίκημα για το οποίο βρίσκονται σε σωφρονιστικό κατάστημα 
κράτησης οι ερωτώμενες (ερ.31), αν είναι η πρώτη φορά (ερ.32) και στην 
περίπτωση που δεν είναι, για ποιο αδίκημα έχουν ξαναβρεθεί στην φυλακή 
(ερ. 32.1), πόσες φορές και για πόσο χρονικό διάστημα (ερ.32.2). 
Ουσιαστικά, διερευνάται αφενός το ποινικό ιστορικό της ερωτώμενης 
κρατούμενης γυναίκας αφετέρου η υποτροπή της. 

 
Αδίκημα: Οι απαντήσεις σχετικά με το αδίκημα (ερ. 31) ήταν 

ποικίλες, με την μεγάλη πλειονότητα να είναι πρόθυμη να απαντήσει στο εν 
λόγω ερώτημα. Ελάχιστες αρνήθηκαν να απαντήσουν (6 σε σύνολο 135 
συνεντεύξεων). Όπως θα περιγραφεί αναλυτικότερα παρακάτω, η Ελλάδα 
δεν αποτελεί εξαίρεση των ευρωπαϊκών χωρών σε σχέση με τη γυναικεία 
παραβατικότητα και τα συνηθέστερα αδικήματα. Σύμφωνα με τις 
απαντήσεις των ερωτηθεισών κρατούμενων γυναικών, η πλειονότητα 
κατηγορείται ή έχει καταδικαστεί για παραβάσεις σχετικές με ναρκωτικές 
ουσίες είτε πρόκειται για εμπορία και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με 
αυτό το σκοπό είτε για κατοχή είτε για χρήση είτε για διακίνηση (59/135 ή 
43,7%). Δεν ήταν δυνατή σε όλες τις περιπτώσεις η ακριβής καταγραφή του 
αδικήματος και για αυτό θα αποφευχθεί η λεπτομερής ανάλυση ώστε να μην 
παρερμηνευθούν τα λεγόμενα των ερωτώμενων. 

Ακολουθούν τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (31/135 ή 22,96%), 
εν προκειμένω κλοπή, ληστεία, υπεξαίρεση, με την πλειονότητα των 
κρατουμένων να είναι προσωρινά κρατούμενες ή καταδικασθείσες για 
κλοπή/ες (26/135). Εν συνεχεία, παρατηρείται μικρότερος αριθμός 
εγκλημάτων κατά της ζωής (17/137 ή 12,6%), όπως ανθρωποκτονία (υπήρχαν 
και περιπτώσεις συνέργειας και ηθικής αυτουργίας), 
κακοποίησης/σωματικής βλάβης/παραμέλησης ανηλίκου και συμπλοκής.  

Περαιτέρω, οι ερωτηθείσες απάντησαν ότι βρίσκονται στη φυλακή 
επειδή κατηγορούνται ή έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα κατά της 
περιουσίας (απάτη) (5/135 ή 3,7%), κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
(βιασμός ανηλίκου, σωματεμπορία) (3/135 ή 2,22%), κατά της προσωπικής 
ελευθερίας (αρπαγή-απαγωγή) (1/135 ή 0,74%), εγκλήματα σχετικά με τα 
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υπομνήματα (πλαστογραφία) (1/135 ή 0,74%), εγκλήματα σχετικά με 
παράνομη διακίνηση μεταναστών (5/135 ή 3,7%), εγκλήματα σχετικά με το 
νόμισμα (παραχάραξη χαρτονομισμάτων) (1/135 ή 0,74%), αντίσταση κατά 
της αρχής (βλ. Πίνακας 23, Γράφημα 21 και Γράφημα 22).  

Τέλος, σε κάποιες περιπτώσεις οι απαντήσεις ήταν γενικές και 
αφορούσαν οικονομικά αδικήματα, χωρίς όμως διευκρίνιση. Εντύπωση κάνει 
η απάντηση μίας ερωτώμενης που ισχυρίστηκε ότι κατηγορείται για 
λειτουργία ενεχυροδανειστηρίου.  
 
 

Πίνακας 23. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 31 22,96 

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 17 12,6 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 59 43,7 

ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 5 3,7 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1 0,74 

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3 2,22 

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1 0,74 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ 1 0,74 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 5 3,7 

ΑΛΛΟ 6 4,44 

ΔΑ 6 4,44 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100% 
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Γράφημα 21. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ - ΑΡΙΘΜΟΣ 

 

 

 

  

 

 

 

Κ Α Τ Α  Τ Η Σ  Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α Σ

Κ Α Τ Α  Τ Η Σ  Ζ Ω Η Σ

Π Α Ρ Α Β Α Σ Ε Ι Σ  Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ε  …

Κ Α Τ Α  Π Ε Ρ Ι Ο Υ Σ Ι Α Σ

Σ Χ Ε Τ Ι Κ Α  Μ Ε  Τ Ο  Ν Ο Μ Ι Σ Μ Α

Κ Α Τ Α  Τ Η Σ  Γ Ε Ν Ε Τ Η Σ Ι Α Σ  …

Κ Α Τ Α  Τ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Η Σ  …

Σ Χ Ε Τ Ι Κ Α  Μ Ε  Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Τ Α

Σ Χ Ε Τ Ι Κ Α  Μ Ε  Δ Ι Α Κ Ι Ν Η Σ Η  …

Α Λ Λ Ο

Δ Α

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

31

17

59

5

1

3

1

1

5

6

6

135

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ
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ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 22,96%

ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3,7%

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ 

0,74%

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 43,7%

ΚΑΤΑ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2,22%

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 
ΝΟΜΙΣΜΑ 0,74%

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 
12,6%

ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 0,74%

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

3,7%
ΑΛΛΟ
4,44%

ΔΑ 4,44%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

Γράφημα 22. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ – ΠΟΣΟΣΤΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας 
(31/135), 26 (84%) ερωτηθείσες απάντησαν ότι διέπραξαν ή κατηγορούνται 
για κλοπή/ές, 1 (3%) για υπεξαίρεση και 4 (13%) για συμμετοχή σε ληστεία 
(βλ. Πίνακας 24 και Γράφημα 23).  

Πίνακας 24. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΛΟΠΗ 26 84% 

ΛΗΣΤΕΙΑ 4 13% 

ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ 1 3% 

ΣΥΝΟΛΟ 31 100% 
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Γράφημα 23. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (31/135) - ΠΟΣΟΣΤΟ 

 

 

Σχετικά με τα εγκλήματα κατά της ζωής (17/135), 14 (82%) 
ερωτηθείσες απάντησαν ότι διέπραξαν ή κατηγορούνται για ανθρωποκτονία 
είτε πρόκειται για αυτουργία είτε ηθική αυτουργία είτε συνέργεια ή 
απόπειρα, 1 (6%) για κακοποίηση ανηλίκου, 1 (6%) για παραμέληση 
ανηλίκου και 1 (6%) για συμπλοκή (βλ. Πίνακας 25 και Γράφημα 24). 

84%

3%

13%

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΚΛΟΠΗ

ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ

ΛΗΣΤΕΙΑ
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Πίνακας 25. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΖΩΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ 14 82% 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ 1 6% 

ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ 1 6% 

ΣΥΜΠΛΟΚΗ 1 6% 

ΣΥΝΟΛΟ 17 100% 

 

 

Γράφημα 24. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (17/135) - ΠΟΣΟΣΤΟ 

 

82%

6%
6% 6%

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΗ
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Υποτροπή: Στην επόμενη ερώτηση (ερ.32), αν είναι η πρώτη φορά 
που βρίσκονται στη φυλακή, η συντριπτική πλειονότητα όσων συμμετείχαν 
στην έρευνα, ποσοστό της τάξης του 74% (100/135) απάντησε ότι βρίσκεται 
για πρώτη φορά στη φυλακή ενώ το υπόλοιπο 26% (35/135) απάντησε ότι 
έχει καταδικαστεί και στο παρελθόν και έχει βρεθεί ξανά στη φυλακή. Στο 
υποερώτημα 32.1, για ποιο αδίκημα έχουν ξαναβρεθεί στη φυλακή, από τις 
35 κρατούμενες, οι 26 απάντησαν ότι καταδικάστηκαν για το ίδιο αδίκημα, οι 
6 για διαφορετικά αδικήματα και 6 είτε δεν επιθυμούσαν να απαντήσουν 
είτε δεν κατέστη δυνατή η καταγραφή/επικοινωνία. Επομένως, παρατηρείται 
χαμηλό ποσοστό υποτροπής. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα 
επαναλαμβανόμενα αδικήματα σχετίζονται κυρίως με παραβάσεις του 
Νόμου περί ναρκωτικών και με κλοπές (βλ. Πίνακας 26). Από τις υπότροπες 
ερωτώμενες αρκετές είναι Ρομά και απάντησαν ότι έχουν ξαναβρεθεί στη 
φυλακή για μικροκλοπές.  

 

Πίνακας 26. ΥΠΟΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 
ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ 

% ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟ 
ΑΔΙΚΗΜΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΝΑΙ 74% 100 

ΟΧΙ 26% 35 Για το ίδιο 
αδίκημα 

23 9 για κλοπή 

9 για ναρκωτικά 

3 για απάτη 
1 για ληστεία 

1 για ανθρωποκτονία 
(*διακοπή ποινής για 
το ίδιο αδίκημα και 

ξαναμπήκε στη 
φυλακή) 

Για άλλο 
αδίκημα 

6  

ΔΑ/Μη 
διαθέσιμο 

6 

ΣΥΝΟΛΟ 100
% 

135 
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Στο τελευταίο υποερώτημα 32.2 σχετικά με το πόσες φορές (βλ. 
Πίνακας 27 και Γράφημα 25), και για πόσο χρονικό διάστημα έκτισαν ποινές 
(βλ. Πίνακας 28 και Γράφημα 26), οι απαντήσεις των 35 ερωτηθεισών που 
έχουν ξαναβρεθεί στη φυλακή είναι οι εξής:  

Πίνακας 27. ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΧΕΤΕ ΒΡΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ 

ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΧΕΤΕ 
ΒΡΕΘΕΙ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1 φορά 19 54% 

2 φορές 4 12% 

3 φορές 0 0% 
Πάνω από 3 φορές 5 14% 

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

7 20% 

ΣΥΝΟΛΟ 35 100% 

 

Γράφημα 25. ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΧΕΤΕ ΜΠΕΙ ΦΥΛΑΚΗ - ΠΟΣΟΣΤΟ 

 

 

54%

12%
0%

14%

20%

ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΧΕΤΕ ΜΠΕΙ ΦΥΛΑΚΗ

1 φορά

2 φορές

3 φορές

πάνω από 3 φορές

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Παρατηρείται ότι από τις 35 ερωτηθείσες που έχουν εκτίσει και στο 
παρελθόν ποινή, περισσότερες από τις μισές (19/35 ή 54%) έχουν μπει στην 
φυλακή άλλη μία φορά. 

 

Πίνακας 28. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΙΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΙΣΕΙ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΙΝΩΝ ΠΟΥ 
ΕΧΕΙ ΕΚΤΙΣΕΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

0-3 μήνες   4 11% 

3 μήνες - 1 χρόνο 5 14% 

1 χρόνο - 2 χρόνια     9 26% 

2 - 5 χρόνια 4 11% 

5 χρόνια + 3 9% 

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

10 29% 

ΣΥΝΟΛΟ 35 100% 

 

Γράφημα 26. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΙΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΙΣΕΙ - ΠΟΣΟΣΤΟ 

 

 

0-3 μήνες
11%

3 μήνες - 1 
χρόνο
14%

1 χρόνο-2 
χρόνια

26%
2-5 χρόνια

11%

5 χρόνια +
9%

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
29%

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΠΟΙΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΤΙΣΕΙ
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Συμπερασματικά, οι απαντήσεις των ερωτηθεισών κρατουμένων 
γυναικών σε σχέση με το ποινικό ιστορικό τους ήταν, στις περισσότερες 
περιπτώσεις κατατοπιστικές και ενδεικτικές των προτύπων που 
ακολουθούνται στην Ελλάδα σχετικά με την γυναικεία παραβατικότητα. 
Πρότυπα που δεν διαφοροποιούνται από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά είτε όσον 
αφορά το είδος του εγκλήματος (πχ. κυρίως παραβάσεις των νόμων για τα 
ναρκωτικά και εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας) είτε την υποτροπή και τις 
κοινωνικές συνθήκες, στις οποίες ζούσαν οι γυναίκες πριν την φυλακή (πχ. 
επαναλαμβανόμενες μικροκλοπές από γυναίκες Ρομά). 

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Εκπαιδευτική - Επαγγελματική επανένταξη 
 

Η ενότητα αυτή αποτελείται συνολικά από 7 ερωτήσεις (ερ. 33 – ερ. 
40) και τα υποερωτήματά τους και είναι διαρθρωμένες σε τρεις χρονικές 
φάσεις, δηλαδή πριν μπουν οι ερωτηθείσες στη φυλακή, ενώ βρίσκονται στη 
φυλακή και αφού αποφυλακιστούν, είτε αφορούν την εκπαίδευση είτε την 
εργασία. Αρχικά ερευνάται το εκπαιδευτικό επίπεδο των κρατούμενων 
γυναικών πριν μπουν στην φυλακή (ερ. 33). Στη συνέχεια εξετάζεται αν 
φοιτούν στο σχολείο της φυλακής ή αν παρακολουθούν εργαστήρια 
δημιουργικής απασχόλησης ή επαγγελματικής κατάρτισης εντός φυλακής 
(ερ. 34 – 36). Επιπλέον, διερευνάται (ερ. 36) η διάθεση των ερωτηθεισών 
γυναικών να διοργανωθούν νέα εργαστήρια και μάλιστα το είδος των 
δραστηριοτήτων που προτείνουν αυτές οι ίδιες. Αυτό το ερώτημα αποσκοπεί 
στην διερεύνηση των πραγματικών αναγκών των κρατούμενων γυναικών 
ώστε αφενός τα εργαστήρια που υλοποιούνται να είναι ενδιαφέροντα για τις 
ίδιες και αφετέρου να παρέχουν σε αυτές ουσιαστικά και χρήσιμα εφόδια 
που θα τις βοηθήσουν στην κοινωνική και επαγγελματική τους επανένταξη 
μετά την αποφυλάκιση. 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται αναγκαίο να τονιστεί ότι η εκπαίδευση 
στις φυλακές είναι ένα από τα στοιχειώδη δικαιώματα των κρατουμένων και 
κάθε Κράτος Δικαίου έχει υποχρέωση σύμφωνα με την εσωτερική του 
νομοθεσία αλλά και τους διεθνείς κανόνες, να προστατεύει το σύνολο των 
δικαιωμάτων των εγκλείστων στους οποίους έχει με νόμο επιβληθεί 
περιοριστική της ελευθερίας ποινή, δηλαδή φυλάκιση/κάθειρξη. Η 
σωφρονιστική εκπαίδευση, όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, παρέχει την 
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απαραίτητη μόρφωση (τυπική και άτυπη) στους ανθρώπους που βρίσκονται 
σε χώρους εγκλεισμού. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης η σημασία της 
κατάρτισης και της εκπαίδευσης των κρατουμένων υπογραμμίζεται από τους 
αντίστοιχους εθνικούς σωφρονιστικούς κώδικες και τους σχετικούς 
κανονισμούς που διέπουν τη φυλάκιση, την οργάνωση, τους σκοπούς και 
τους στόχους της.8 Επίσης, το δικαίωμα στην εκπαίδευση των κρατουμένων 
κατοχυρώνουν και οι Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης R (89) 12 για 
την «Εκπαίδευση στις φυλακές», όπου και τονίζεται ότι σε κάθε 
κρατούμενο/κρατούμενη θα πρέπει να παρέχεται πρόσβαση σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα (όπως ο αλφαβητισμός, η βασική εκπαίδευση, η 
επαγγελματική κατάρτιση κ.α.) τα οποία θα είναι σύμφωνα με τις 
ικανότητες, τις ανάγκες και τις προσδοκίες του/της.  

Στην Ελλάδα το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι δικαίωμα για 
όλους/ες και κατοχυρώνεται τόσο στο Σύνταγμα (άρθρο 16 παρ. 4 του 
Συντάγματος) όσο και το Σωφρονιστικό Κώδικα (Ν. 2776/1999 άρθρο 35). 
Συγκεκριμένα, η εκπαίδευση των κρατουμένων αποβλέπει στην απόκτηση ή 
συμπλήρωση της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων καθώς και στην 
παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.9 Οι 
πολύχρονες προσπάθειες, η εμπλοκή πολλών κρατικών και μη φορέων για 
την προώθηση επιτυχημένων σχεδίων δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης 
στο χώρο του εγκλεισμού στην Ελλάδα οδήγησε στη δημιουργία 
πραγματικών σχολείων εντός της φυλακής, τα γνωστά πια σχολεία δεύτερης 
ευκαιρίας, ΣΔΕ. Τα Σ.Δ.Ε. είναι δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων που 
λειτουργούν τόσο στην κοινότητα όσο και μέσα στα καταστήματα κράτησης 
(στην περίπτωση τηςυπό ανάλυση έρευνας λειτουργεί ΣΔΕ στο Κατάστημα 
της Θήβας). 

Με το θεσμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε ενήλικους 
κρατούμενους, που δεν ολοκλήρωσαν την εννιάχρονη υποχρεωτική 
εκπαίδευση, να εξοπλιστούν με γνώσεις και δεξιότητες και να αποκτήσουν 

                                                             
8Δημητρούλη, Κ., Θεμελή, Ο. &Ρηγούτσου, Ε. (2006). «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στις Φυλακές. Το 
αποτέλεσμα μιας προσπάθειας στη χώρα μας», σ. 199 σε 
https://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/787/143.pdf 
9 Δημητρούλη, Κ., Θεμελή, Ο. & Ρηγούτσου, Ε. (2006). «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στις Φυλακές. Το 
αποτέλεσμα μιας προσπάθειας στη χώρα μας», σ. 200 σε 
https://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/787/143.pdf 

 

 

https://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/787/143.pdf
https://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/787/143.pdf
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απολυτήριο ισότιμο με του Γυμνασίου.Η φοίτηση στα Σ.Δ.Ε. των φυλακών 
βοηθάει στον ευεργετικό υπολογισμό της ποινής.  

Μέσα στο ασφυκτικό πλαίσιο της φυλακής, η εκπαίδευση ανοίγει 
ένα παράθυρο επικοινωνίας, αποφορτίζοντας τον/την κρατούμενο/η από τα 
δεινά του εγκλεισμού, λειτουργώντας ως δίαυλος προετοιμασίας για 
κοινωνική ενσωμάτωση. Έρευνες μάλιστα έχουν δείξει ότι η συμμετοχή σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα αυξάνει σημαντικά την αυτοεκτίμηση και 
βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό τις κοινωνικές δεξιότητες των κρατουμένων10. 
Επίσης, οι κρατούμενοι/ες αντλούν ιδιαίτερη ικανοποίηση από την 
συμμετοχή τους σε δημιουργικές δραστηριότητες καθώς συχνά για πρώτη 
φορά  τους  δίνεται η δυνατότητα καλλιέργειας και ανάπτυξης των θετικών 
πλευρών της προσωπικότητας τους.11 Το σημαντικότερο ωστόσο είναι ότι η 
εκπαίδευση στη φυλακή συνδέεται άρρηκτα με τη μείωση της υποτροπής και 
την κοινωνική επανένταξη.12 Ο δείκτης υποτροπής των φυλακισμένων που 
εμπλέκονταν στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτυπώνεται σημαντικά 
χαμηλότερος (25%) από τον αντίστοιχο του υπόλοιπου πληθυσμού της 
φυλακής (77%).13 

Στην έρευνά μας ερευνήθηκε αφενός το μορφωτικό επίπεδο και οι 
δυνατότητες εκπαίδευσης – κατάρτισης εντός φυλακής αφετέρου 
διαπιστώθηκε αν οι ερωτηθείσες κρατούμενες γυναίκες εργάζονταν πριν την 
φυλακή και αν ναι, σε τι είδους εργασία. Αν όχι, για ποιο λόγο δεν 
εργάζονταν (ερ. 37). Σε συνέχεια αυτής της ερώτησης, διερευνήθηκε η 
οικονομική κατάσταση των γυναικών πριν την φυλακή (ερ. 38).  

Στην επόμενη ερώτηση (ερ. 39) οι γυναίκες κλήθηκαν να απαντήσουν  
εάν εργάζονται όσο είναι στη φυλακή και κατά πόσο αυτή εργασία θα τις 

                                                             
10 Parker, E.A. (1990). “The Social-Psychological Impact of a College Education on the Prison Inmate”. 
Journal of  Correctional Education, 41(3): 140-146.  
11 Kett, M. (1995). Survey of prisoners’ attitudes to education. Wheatfield Place of Detention. Unpublished 
report.  
12 Allen, J. P. (1988). “Administering Quality Education in an Adult Correctional Facility”. Community 
Service Catalyst,  
18(4): 28-29, Harlow, C.W. (2003). Education and Correctional Population, US Department of Justice. 
Bureau of Justice Statistics (Washington, DC: 2003), NCJ 195670, Duguit, S. (1995). Using Recidivism to 
Evaluate Effectiveness in Prison Education Programs. Journal of Correctional Education, 46(4): 141-145.  
13 Batiuk, M. (1997). “The State of Post Secondary Correctional Education in Ohio”. Journal of Correctional 
Education, 48(2): 70-72. & Clark, D. (1991). Analysis of Return Rates of Inmate College Program 
Participants. NewYork State, UnpublishedStudy. Μάλιστα, ερευνητικά τονίζεται ότι η ευεργετική 
επίδραση που ασκεί η μείωση του κινδύνου της υποτροπής όχι τόσο η συμμετοχή όσο κυρίως η 
ολοκλήρωση μιας εκπαιδευτικής προσπάθειας. 
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βοηθήσει στο μέλλον. Τέλος,  ερωτήθηκαν εάν επιθυμούν να εργαστούν 
αφού αποφυλακιστούν και αν ναι, σε τι είδος εργασίας (ερ. 40). Παράλληλα, 
τα υποερωτήματα της ερ. 40 εξετάζουν αν πιστεύουν οι ερωτώμενες ότι θα 
αντιμετωπίσουν προβλήματα στην αναζήτηση εργασίας μετά την 
αποφυλάκισή τους και τι θεωρούν ότι θα μπορούσε να τις βοηθήσει στην 
επαγγελματική τους επανένταξη. 

 
Επίπεδο εκπαίδευσης: Αναλυτικά, σε σχέση με την ερ. 33 «Τι 

επίπεδο εκπαίδευσης έχετε», οι απαντήσεις είναι κατακερματισμένες και 
αντιστοιχούν σε πολλά εκπαιδευτικά επίπεδα καθώς υπήρξαν γυναίκες που 
δεν είχαν λάβει καμία μόρφωση (30 από τις 135 ή 22%), 37/135 (27%) είχαν 
παρακολουθήσει κάποιες τάξεις Δημοτικού, 21/135 (16%) είχαν 
παρακολουθήσει κάποιες τάξεις ή ολοκλήρωσαν το Γυμνάσιο και 20/135 
(15%) παρακολούθησαν κάποιες τάξεις ή ολοκλήρωσαν το Λύκειο. Σχετικά με 
την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, 15/135 (11%) έχουν φοιτήσει σε ΑΕΙ, 8/135 
(6%) σε ΤΕΙ και 3/135 (2%) σε ιδιωτικές σχολής κατάρτισης (ΙΕΚ, ιδιωτικά 
κολλέγια) είτε στην Ελλάδα είτε στην χώρα καταγωγής τους (βλ. Πίνακας 29 
και Γράφημα 27). Παρατηρήθηκε, επίσης, ότι οι περισσότερες Ρομά δεν 
έχουν πάει καθόλου σχολείο. 

Ανάμεσα στις ερωτηθείες υπήρξαν 2 γυναίκες που είναι φοιτήτριες 
ενώ είναι στη φυλακή, από τις οποίες η μία που εκτίει την ποινή της στον 
Κορυδαλλό έχει γίνει δεκτή στη διαδικασία ηλεκτρονικής επιτήρησης - 
«βραχιολάκι» και δίνει εξετάσεις, πηγαίνοντας στην σχολή φοίτησης. Η 
δεύτερη φοιτήτρια, που εκτίει την ποινή της στη Θήβα, παίρνει τα θέματα 
εντός του Καταστήματος Κράτησης και δίνει εξετάσεις εξ αποστάσεως. Και οι 
δύο ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία εύρεσης συγγραμμάτων 
και σημειώσεων. 
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Πίνακας 29. ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 33. ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

Καμία σχολική μόρφωση 30 22% 
Δημοτικό 37 27% 

Γυμνάσιο 21 16% 

Λύκειο 20 15% 

ΤΕΙ 8 6% 

ΑΕΙ 15 11% 

Άλλο (ΙΕΚ) 3 2% 

ΔΞ/ΔΑ 0 0 

Missing Values 1 1% 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100 

 
 
 

Γράφημα 27. ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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Φοίτηση στο σχολείο. Αναφορικά με την ερ. 34 «Παρακολουθείτε 

σχολείο στη φυλακή», 43 ερωτηθείσες  (32%) απάντησαν ότι 
παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει σχολείο στη φυλακή, ενώ το 67% 
(90/135) δεν έχει φοιτήσει στο σχολείο της φυλακής (βλ. Πίνακας 30 και 
Γράφημα 28). Αντίστοιχη δυνατότητα παρακολούθησης δεν υπάρχει στον 
Κορυδαλλό καθώς δεν υπάρχει σχολείο για τις κρατούμενες γυναίκες, για το 
οποίο οι ερωτηθείσες δήλωσαν έντονα την δυσαρέσκειά τους. 

 
 

Πίνακας 30. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΛΑΚΗΣ 

ΕΡΩΤΗΣΗ34. 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ 

ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΝΑΙ 43 32% 
ΟΧΙ 90 67% 

ΔΞ/ΔΑ 0 0 

Missing Values 2 1% 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100 

 
Γράφημα 28. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ 
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Στο υποερώτημα 34.1 «Αν ναι, μετά τη φυλακή θέλετε να συνεχίσετε 
το σχολείο», από τις 43 κρατούμενες που έχουν παρακολουθήσει το σχολείο 
της φυλακής, 26(61%) απάντησαν ότι επιθυμούν να συνεχίσουν το σχολείο 
και μετά τη φυλακή ενώ 13 (30%) δεν επιθυμούν να συνεχίσουν το σχολείο 
μετά τη φυλακή (βλ. Πίνακας 31 και Γράφημα 29). 

Ενδεικτικές ήταν οι απαντήσεις κάποιων κρατούμενων Ρομά που 
ξεκίνησαν στην φυλακή να παρακολουθούν σχολείο και επιθυμούν να το 
συνεχίσουν αφού αποφυλακιστούν με κίνητρο να μπορέσουν να βοηθήσουν 
τα παιδιά τους που πηγαίνουν σχολείο. 
 

 
Πίνακας 31. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 34.1 ΑΝ ΝΑΙ, 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ 
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΝΑΙ 26 61% 
ΟΧΙ 13 30% 

ΔΞ/ΔΑ 4 9% 

Missing Values 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 43 100 

 
Γράφημα 29. ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
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60%

32%

2% 4% 2%

Γίνονται εργαστήρια μέσα στη 
φυλακή;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ίσως

ΔΞ/ΔΑ

Missing Values

 Εργαστήρια στη φυλακή: Στην ερ. 35 «Γνωρίζετε αν γίνονται 
εργαστήρια ή άλλες δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης στη 
φυλακή», 81 ερωτηθείσες (60%) απάντησαν ότι γνωρίζουν και 43 (32%) ότι 
δεν γνωρίζουν (βλ. Πίνακας 32 και Γράφημα 30). Θα πρέπει να διευκρινιστεί 
ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν έγινε απολύτως κατανοητή στις 
συμμετέχουσες η έννοια της «επαγγελματικής κατάρτισης» και για αυτό το 
λόγο, αρκετές έδωσαν παραδείγματα δραστηριοτήτων που είναι 
περισσότερο δημιουργικής απασχόλησης παρά επαγγελματικής κατάρτισης. 
Οι περισσότερες ονόμαζαν όλες τις δραστηριότητες «Προγράμματα». 
 

Πίνακας 32. ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ35. 
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΝ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ; 

ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΝΑΙ 81 60% 

ΟΧΙ 43 32% 

Ίσως 3 2% 

ΔΞ/ΔΑ 5 4% 

Missing Values 3 2% 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100 

 
Γράφημα 30. ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ 
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 Όσες γνώριζαν εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης κλήθηκαν να 
διευκρινίσουν «Ποια είναι αυτά» (υποερώτημα 35.1.). Για το ερώτημα αυτό 
υπήρξε πληθώρα απαντήσεων όπως εργαστήρια που αφορούν την απόκτηση 
μίας τεχνικής δεξιότητας για παράδειγμα η ραπτική, εκπαίδευση barista, 
κεραμική, αργαλειός, πλέξιμο, κατασκευή κούκλας (Πρόγραμμα «Λόγος και 
ύφασμα» της ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ»), κατασκευή κοσμήματος, κηπουρική, μαγειρική, 
αρτοποιεία, ζαχαροπλαστική. Άλλες γυναίκες εστίασαν σε δραστηριότητες 
δημιουργικής απασχόλησης που σχετίζονται με την τέχνη όπως η μουσική, ο 
χορός, πρόγραμμα της Λυρικής Σκηνής, χειροτεχνία, θέατρο, ζωγραφική.  

Αναφέρθηκαν, επίσης, εκπαιδευτικές δραστηριότητες που είχαν ως 
στόχο την εκμάθηση ελληνικών, την εκμάθηση ξένων γλωσσών, τον χειρισμό 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, απασχόληση στη βιβλιοθήκη της φυλακής 
καθώς και φοίτηση στο Σχολείο της φυλακής. Κάποιες απαντήσεις 
αφορούσαν αθλητικές δραστηριότητες όπως γυμναστική και βόλεϋ. Άλλες 
απαντήσεις περιελάμβαναν τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ καθώς και το 
πρόγραμμα «Ειρήνη και φυλακή», το οποίο ερωτώμενη το περιγράφει ως 
εξής: «Μας μαθαίνουν πώς πρέπει να ξεφύγουμε μια σύγκρουση, να μη γίνει 
φασαρία με γυναίκες αγνώστους». Τέλος, και στην Θήβα και στον 
Κορυδαλλό αναφέρθηκαν «οι κυρίες της Τετάρτης ή Πέμπτης» που 
ερωτώμενη το περιγράφει «Ερχότανε εδώ δασκάλες και μας μαθαίνανε 
γράμματα. Γυναίκες από το Χριστό, να πιστεύουμε ότι είμαστε για το καλό. 
Μας μιλούσανε, μας φέρνανε κανένα γλυκό, μας δίνανε εικόνες, σταυρούς. 
Μας λέγανε να κάνουμε υπομονή». 
 Οι γυναίκες που γνώριζαν την ύπαρξη των εργαστηρίων (81 
ερωτώμενες) κλήθηκαν να απαντήσουν εάν παρακολουθούν αυτά τα 
εργαστήρια. Τα ποσοστά πραγματικά μοιράζονται. Οι 36  γυναίκες (45%) 
απάντησανότι παρακολουθούν, ενώ οι 35 (43%) ότι δεν παρακολουθούν (βλ. 
Πίνακας 33 και Γράφημα 31). 
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Πίνακας 33. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ35.2 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ 
ΑΥΤΑ ΤΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

ΑΡ. 
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΝΑΙ 36 45% 

ΟΧΙ 35 43% 

ΔΞ/ΔΑ 0 0 

Missing Values 10 12% 
ΣΥΝΟΛΟ 81 100 

 
 

Γράφημα 31. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
 

 
 
 
Στο ερώτημα «Τι είναι αυτό που σας αρέσει στα εργαστήρια» 

(υποερώτημα 35.2.α.) οι απαντήσεις ήταν πλούσιες σε πληροφορίες και 
ενδεικτικές των αναγκών των κρατούμενων γυναικών. Η εκμάθηση νέων 
πραγμάτων ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που παρακολούθησης των 
εργαστηρίων. Ορισμένες απάντησαν ότι τους αρέσει να συμμετέχουν στα 
εργαστήρια επειδή ήταν αλλοδαπές ή Ρομά που δεν έχουν πάει στο σχολείο, 
μαθαίνουν την γλώσσα, μαθαίνουν να γράφουν, να διαβάζουν, λέγοντας 
χαρακτηριστικά κάποιες από αυτές: «…Μου αρέσει που μαθαίνω να μιλάω 
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με ωραίο τρόπο», «Δε ξέρω γράμματα ελληνικά. Θα βγω έξω και θα ξέρω 
κάτι να κάνω». Άλλες ερωτώμενες εστίασαν στην επικοινωνία με άλλους 
ανθρώπους, λέγοντας «Παρακολουθώ γιατί μου αρέσει που μας λένε 
ιστορίες και συζητάμε», «Να μπορώ να γνωρίσω και να επικοινωνώ με τον 
κόσμο γιατί κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο».  
 Η ανάγκη των γυναικών να «ξεφύγουν» έστω για λίγο από το 
περιβάλλον της φυλακής μέσα από τα εργαστήρια τονίστηκε 
επανειλημμένως, απαντώντας ότι «Ξεφεύγω από τη φυλακή, ξεχνιέμαι.», 
«Παρακολουθώ για να "ξεφύγω"», «Παρακολουθώ γιατί απασχολείται το 
μυαλό, νιώθεις ότι δεν είσαι φυλακή», «Καταρχάς δεν είμαι εδώ στη φυλακή 
όταν τραγουδάμε ένα τραγούδι που μου αρέσει..δεν είμαι εδώ..Αλλάζω και 
θέση να μη βλέπω τα κάγκελα... Γενικότερα πάω στον πίνακα ανακοινώσεων 
για να δω αν έχει βγει κάτι στο πρόγραμμα». Πολλές γυναίκες απάντησαν, 
επίσης, ότι συμμετέχουν στα εργαστήρια για να περνάει ο χρόνος και άλλες 
για να αποκτήσουν κάποια δεξιότητα που θα τις βοηθήσει στην εύρεση 
εργασίας αφού αποφυλακιστούν: «Μαθαίνω μια τέχνη», «Μου αρέσει να 
μαθαίνω πράγματα, να βελτιώνομαι και βέβαια για τη δουλειά μετά τη 
φυλακή.»  
 Ορισμένες απάντησαν ότι τους αρέσει το αντικείμενο του 
εργαστηρίου, ο/η δάσκαλος/α ή ότι συμμετέχουν για να αποκτήσουν κάποια 
πιστοποίηση. Για κάποιες τα εργαστήρια λειτουργούν προστατευτικά, με 
χαρακτηριστική απάντηση γυναίκας ότι «Είναι σαν ευκαιρία να ξεκολλήσει το 
κεφάλι μου και να μην ξαναπέσω στη χρήση». Για άλλες πάλι λειτουργούν 
ενθαρρυντικά και τονώνουν την αυτοπεποίθησή τους: «Παρακολουθώ γιατί 
μου άρεσε το θέατρο και ο χορός και πίστεψα στον εαυτό μου» ή την πίστη 
τους και το θρησκευτικό τους αίσθημα:  «Παρακολουθώ γιατί μου αρέσει 
που μας μιλάνε για το Χριστό». Κάποιες γυναίκες απάντησαν ότι 
συμμετέχουν, έχοντας ως κίνητρο τα παιδιά τους και ως στόχο τη βελτίωση 
του γονεϊκού τους ρόλου, «Παρακολουθώ γιατί θέλω να μάθω πράγματα. Για 
το παιδί μου το κάνω.», «Να γράφω το όνομά μου. Να μπορέσω μετά να 
βοηθάω τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου». Τέλος, ερωτώμενη σε μία 
απάντηση που συμπυκνώνει πολλά από τα παραπάνω, ανέφερε: «Λες και 
δεν ήσουν εδώ. Λειτουργούν τόσο θετικά. Συνδετικός κρίκος με το έξω. Θα 
μου πεις και οι υπάλληλοι απ’ έξω έρχονται. Δεν είναι το ίδιο, το κάνουν 
άνθρωποι που έχουν πολύ μεράκι. Βλέπω τη δυνατότητα που έχω σε κάποια 
πράγματα. Άλλες δεν συμμετέχουν, θέλει σπρώξιμο πολύ. Δεν είναι όλοι οι 
χαρακτήρες το ίδιο». 
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 Στο υποερώτημα 35.2.β. «Κρίνετε ότι τα εργαστήρια που 
παρακολουθείτε θα βοηθήσουν στο: α) Να βγάλετε χρήματα β) Να ασκήσετε 
κάποιο επάγγελμα μετά την αποφυλάκιση γ) Άλλο», οι ερωτώμενες 
απάντησαν ως εξής (βλ. Πίνακας 34, Γράφημα 32 - Πίνακας 35, Γράφημα 33): 
 

Πίνακας 34. ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ35.2.β. ΤΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΘΑ 
ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΑ 
ΒΓΑΛΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ 

ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΝΑΙ 11 31% 

ΟΧΙ 12 33% 

Ίσως 5 14% 
ΔΞ/ΔΑ 3 8% 

Missing Values 5 14% 

ΣΥΝΟΛΟ 36 100 

 

Γράφημα 32. ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ 
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Πίνακας 35. ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ35.2.β. ΤΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΘΑ 
ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝΝΑ 
ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ 

ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΝΑΙ 12 33% 

ΟΧΙ 10 28% 

Ίσως 7 19% 

ΔΞ/ΔΑ 2 6% 

Missing Values 5 14% 

ΣΥΝΟΛΟ 36 100 
 

 

Γράφημα 33. ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ 

 

 
 
 
 Ακολουθεί το υποερώτημα 35.2.γ. «Γιατί δεν παρακολουθείτε τα 
εργαστήρια που γίνονται στη φυλακή». Καταγράφηκαν πολλοί και 
διαφορετικοί λόγοι που οδηγούν τις ερωτώμενες κρατούμενες να μην 
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συμμετέχουν στα εργαστήρια. Για παράδειγμα, κάποιες γυναίκες απάντησαν 
ότι δεν έχουν προλάβει να ενημερωθούν επειδή μόλις μπήκαν στην φυλακή 
ή ότι δεν έχει νόημα να παρακολουθήσουν επειδή δεν θα εκτίσουν μεγάλη 
ποινή, «Είμαι υπόδικη και δεν θα κάτσω πολύ μέσα στη φυλακή», «Γιατί 
ακόμα δεν ξέρω τι γίνεται είμαι καινούρια, περιμένω να προσαρμοστώ». 
Άλλες τόνισαν την έλλειψη ενημέρωσης, λέγοντας «Δεν παρακολουθώ γιατί 
άργησα να μάθω ότι γίνεται αυτό το εργαστήριο», «Δεν παρακολουθώ γιατί 
δεν γνωρίζω τι υπάρχει», «Δεν ξέρω ποια είναι. Η ενημέρωση είναι μηδέν». 
 Για άλλες ερωτηθείσες αποτελεί περιοριστικό παράγοντα η ηλικία, 
«Δεν παρακολουθώ γιατί δεν πρόλαβα να συμμετάσχω αλλά έτσι κι αλλιώς 
επιλέγουν πιο νέες» ενώ κάποιες κρατούμενες μητέρες ανέφεραν τους 
δικούς τους ανασταλτικούς παράγοντες: «Επειδή έχω το παιδί δεν 
προλαβαίνω και δεν με αφορούν», «Δεν μπορώ γιατί δεν έχω που να αφήσω 
τη μικρή», «Αυτά θέλουν χρόνο. Δε γίνεται με το παιδί. Δεν έχω εμπιστοσύνη 
σε άγνωστο άτομο με το παιδί. Δεν πάω για εξετάσεις στο νοσοκομείο γιατί 
δεν εμπιστεύομαι να αφήσω το παιδί ακόμη και σε επαγγελματία. Θα 
πηγαίνω και θα έχω το άγχος τι γίνεται με την... Όταν φύγει θα είναι με τους 
δικούς μου.» 
 Ορισμένες ερωτηθείσες απάντησαν ότι έχουν περιορισμένο χρόνο 
επειδή εργάζονται στη φυλακή πχ. «Εργάζομαι πολλές ώρες και δεν 
προλαβαίνω.», επειδή παρακολουθούν το σχολείο της φυλακής ή είναι 
φοιτήτριες πχ. «Προτιμώ το σχολείο», «Δεν παρακολουθούσα λόγω 
φορτωμένου προγράμματος από το διάβασμα», επειδή είναι ωφελούμενες 
του Προγράμματος το ΚΕΘΕΑ πχ. «Πάω συμβουλευτική ΚΕΘΕΑ, δεν 
προλαβαίνω να μπω και σε άλλη διαδικασία».  
 Θα πρέπει να αναφερθεί, επίσης, ότι ερωτηθείσες απάντησαν ότι 
δεν παρακολουθούν τα εργαστήρια λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος ή 
θεωρούν ότι δεν θα τους είναι χρήσιμα ή απλά δεν θέλουν. Χαρακτηριστικά 
απάντησαν: «Δεν παρακολουθώ γιατί είναι μάθημα ελληνικών και δεν μου 
χρειάζεται», «Δεν παρακολουθούσα γιατί δεν με ενδιέφερε να μάθω κάτι 
τέτοιο», «Ελάχιστες επιλογές. Δεν με τραβάνε και τόσο πολύ, μου φαίνονται 
αδιάφορα», «Δεν νομίζω ότι γίνονται σοβαρά εργαστήρια επαγγελματικής 
κατάρτισης. Ό,τι γίνεται είναι για να περνάει η ώρα μας απλά και 
δημιουργικά», «Δεν θέλω», «Δεν με αφορά», «Δεν έχω μυαλό για τέτοια». 

Άλλες ερωτηθείσες επικαλέστηκαν λόγους υγείας πχ. «Γιατί δεν 
αισθάνομαι ψυχολογικά καλά, δεν μπορώ και δεν γνωρίζω από αυτά, δεν 
έχω ενημέρωση» ή «Δεν θέλω, δεν είμαι καλά ψυχολογικά αυτήν την 
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περίοδο». Τέλος, κάποιες δήλωσαν ότι δεν έγιναν δεκτές στα εργαστήρια και 
δήλωσαν ότι είναι δυσαρεστημένες με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες πχ. «Δεν 
παρακολούθησα γιατί δεν με φωνάξανε να πάω». 

 
 Μελλοντικά εργαστήρια: Στην ερ. 36 «Θα θέλατε να διοργανωθούν 
κάποια εργαστήρια», 104 από τις 135 ερωτώμενες (77%) απάντησαν ότι 
επιθυμούν να διοργανωθούν κι άλλα εργαστήρια σε αντίθεση με το μόλις 8% 
(11/135) που δεν επιθυμεί (βλ. Πίνακας 36 και Γράφημα 34). 
 

 
Πίνακας 36. ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ36. ΘΑ 
ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΟΥΝ 
ΚΑΠΟΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

ΑΡ. 
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΝΑΙ 104 77% 

ΟΧΙ 11 8% 

ΔΞ/ΔΑ 14 10% 

Missing Values 6 5% 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100 

 
 

Γράφημα 34. ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
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Στο υποερώτημα 36.1. «Αν ναι, τι είδους εργαστήρια θεωρείτε ότι θα 
σας βοηθήσουν για να ασκήσετε κάποιο επάγγελμα μετά την αποφυλάκιση», 
οι 104 ερωτηθείσες που απάντησαν θετικά στην ερ. 36, έδωσαν πολλές ιδέες 
για νέα εργαστήρια που θεωρούν χρήσιμα στην επαγγελματική τους 
επανένταξη μετά την αποφυλάκιση και άλλες πρότειναν να επαναληφθούν 
παλαιότερα εργαστήρια που είχαν στεφθεί με επιτυχία. Ελάχιστες ήταν 
εκείνες που δεν έδωσαν κάποια απάντηση και ορισμένες απάντησαν ότι θα 
έκαναν ο,τιδήποτε ήταν χρήσιμο στην εύρεση εργασίας πχ. «ο,τιδήποτε 
αρκεί να βρω δουλειά». Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη τους αυτά τα 
εργαστήρια/προγράμματα να επιδοτούνται. 

Οι προτάσεις τους ήταν ενδιαφέρουσες και θα μπορούσαν να 
κατηγοριοποιηθούν σε χειρωνακτικές - τεχνικές, εκπαιδευτικές, σχετικές με 
την τέχνη. Για παράδειγμα προτάθηκε η διοργάνωση εργαστηρίων που έχουν 
σχέση με την ομορφιά και τον χώρο της μόδας, όπως κομμωτική, 
αισθητική/μακιγιάζ, μανικιούρ, ραπτική, πλέξιμο, σχέδιο μόδας. Κάποιες 
ερωτώμενες πρότειναν εργαστήρια που έχουν σχέση με τον χώρο της 
εστίασης, όπως μαγειρική, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστική. Άλλες 
προσανατολίστηκαν στο χώρο της τέχνης, προτείνοντας εργαστήρια 
ζωγραφικής, κατασκευής κοσμήματος, χορού, διακόσμησης, κεραμικής, 
χειροτεχνίας, φωτογραφίας, φωνητικής-τραγουδιού.  

Ορισμένες ερωτηθείσες πρότειναν εργαστήρια που σχετίζονται άμεσα 
με το αντίστοιχο επάγγελμα όπως λογιστική, τουριστικές επιχειρήσεις, 
νομικά μαθήματα, μαθήματα προσχολικής αγωγής, μαθήματα ψυχολογίας, 
τονίζοντας μάλιστα πόσο σημαντικός είναι ο επαγγελματικός 
προσανατολισμός και τα μαθήματα Τεχνικού Λυκείου. Ως προς της σχολικής 
εκπαίδευσης εργαστήρια προτάθηκαν, η εκμάθηση ξένων γλωσσών, 
ελληνικών, μαθηματικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Επίσης, υπήρξαν 
προτάσεις για εργαστήρια κηπουρικής/γεωπονικής, εργαστήρια σχετικά με 
οικοδομικές εργασίες και ελαιοχρωματισμό, εργαστήρια εκπαίδευσης σε 
καθαριότητα. Τέλος, κάποιες από τις ερωτώμενες πρότειναν εργαστήρια στα 
οποία θα τους δίνεται η δυνατότητα να αθλούνται. 

Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις, υπάρχει αμφιβολία για το αν 
ήταν σε όλες τις περιπτώσεις σαφής η ερώτηση και ως εκ τούτου αν όλα τα 
προτεινόμενα εργαστήρια αποσκοπούν στην απόκτηση δεξιοτήτων, 
χρήσιμων στην άσκηση κάποιου επαγγέλματος μετά την αποφυλάκιση ή αν 
αποσκοπούν σε διοργάνωση εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης για 
να περνάει ο χρόνος τους ενώ είναι ακόμα στη φυλακή. 
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Εργασία κρατούμενης: Αφού ολοκληρώθηκαν οι ερωτήσεις για το 

εκπαιδευτικό επίπεδο των κρατούμενων γυναικών, ο οδηγός συνέντευξης 
διερευνά αν οι ερωτηθείσες έχουν εργαστεί στο παρελθόν, αν εργάζονται 
ενώ εκτίουν την ποινή τους και αν επιθυμούν να εργαστούν μετά την 
αποφυλάκισή τους, εξετάζοντας παραμέτρους και παράγοντες που 
επηρεάζουν την επαγγελματική τους επανένταξη. 

Συγκεκριμένα, στην ερ. 37 «Έχετε εργαστεί πριν την φυλακή», από τις 
135 ερωτώμενες, η συντριπτική πλειονότητα, οι 117 (87%) απάντησαν ότι 
έχουν εργαστεί στο παρελθόν ενώ μόλις 17 (12%) δεν είχαν εργαστεί ποτέ 
(βλ. Πίνακας 37 και Γράφημα 35). Στη συνέχεια θα αναλυθούν οι λόγοι για 
τους οποίους δεν έχουν εργαστεί. 

 
Πίνακας 37. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ37. ΕΧΕΤΕ 
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΦΥΛΑΚΗ; 

ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΝΑΙ 117 87% 

ΟΧΙ 17 12% 
ΔΞ/ΔΑ 0 0 

Missing Values 1 1% 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100 

 
 

Γράφημα 35. ΕΧΕΤΕ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ 
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Στο υποερώτημα 37.1 «Αν ναι, σε τί είδους εργασία ή εργασίες έχετε 

απασχοληθεί», οι 117 ερωτηθείσες που έχουν εργαστεί στο παρελθόν 
έδωσαν πολλές και διαφορετικές απαντήσεις, αποδεικνύοντας, έτσι, ότι η 
φυλακή είναι μία μικρο-κοινωνία που αντικατοπτρίζει την κοινωνία και την 
ποικιλομορφία της ζωής εκτός φυλακής. Το μεγαλύτερο ποσοστό 18% 
(21/117) απάντησε ότι πριν την φυλακή είχε εργαστεί ως οικιακή βοηθός ή 
φρόντιζε ηλικιωμένους. Αμέσως μετά, οι ερωτηθείσες γυναίκες (18/117 
ποσοστό της τάξης του 15%) είχαν απασχοληθεί ως μικροπωλήτριες και η 
πλειονότητα αυτών ήταν γυναίκες Ρομά και 16 γυναίκες (14%) είχαν 
εργαστεί ως υπάλληλοι σε χώρους εστίασης. Θα μπορούσαμε σε αυτό το 
σημείο να τονίσουμε ότι τα επαγγέλματα που ασκούσαν ήταν κυρίως 
χειρωνακτικά, χαμηλής εξειδίκευσης και απασχολούνταν σε θέσεις χαμηλής 
ευθύνης. Οι υπόλοιπες απαντήσεις κατανέμονται ως εξής (βλ. Πίνακας 38 και 
Γράφημα 36): 

Πίνακας 38. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ 

ΕΡΩΤΗΣΗ37.1 ΑΝ ΝΑΙ, 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 

ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

Αγροτικές εργασίες 3 3% 

Δημόσιος υπάλληλος 2 2% 

Εκπαιδευτικός 3 3% 

Έμπορος 1 1% 

Νοσηλεύτρια 2 2% 

Εργάτρια 2 2% 

Υπάλληλος σε χώρο 
εστίασης 

16 14% 

Ιδιοκτήτρια επιχείρησης 3 3% 

Κομμώτρια/ Τεχνίτρια 
νυχιών/Make-upartist 

5 4% 

Μηχανικός 3 3% 

Μικροπωλήτρια  18 15% 

Μοδίστρα 2 2% 

Νταντά 4 3% 
Οικιακή βοηθός/Φροντίδα 
ηλικιωμένων 

21 18% 

Πωλήτρια 8 7% 

Υπάλληλος γραφείου 6 5% 
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Ρακοσυλλέκτρια, 
χωματερή, συλλογή 
υλικών για ανακύκλωση 
κ.α. 

5 4% 

Συμβασιούχος σε δήμο 3 3% 

Άλλο (Πορνικές 
υπηρεσίες, 
ξενοδοχοϋπάλληλος, 
λογίστρια,  μεσίτρια κ.α.)  

8 7% 

ΔΞ/ΔΑ 2 2% 

Missing Values 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 117 100 

 
  

Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι στη συγκεκριμένη ερώτηση υπήρξε, 
από τις περισσότερες κρατούμενες ένας καταιγισμός από ποικίλες και 
διαφορετικές απαντήσεις με τις γυναίκες να αναφέρουν ότι έχουν 
απασχοληθεί σε περισσότερα από ένα επαγγέλματα. Μέσα από μια ποιοτική 
αποτίμηση των λεγομένων τους προέκυπτε ο ευκαιριακός χαρακτήρας της 
απασχόλησής τους, η μη σταθερότητα στην ίδια εργασία παραπάνω από 
κάποιους μήνες, η έλλειψη σαφών επαγγελματικών προσόντων, η 
επαγγελματική ανασφάλεια που κυριαρχούσε στη ζωή τους πριν την φυλακή 
και σε κάποιες περιπτώσεις και η εργασιακή εκμετάλλευση.  

Επίσης, για κάποιες (κυρίως για τις κρατούμενες Ρομά) η κύρια 
επαγγελματική τους απασχόληση (μικροπωλήτριες) ήταν εκ προοιμίου 
παράνομη και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και μία εκ των ερωτώμενων 
«το να πουλάς σφουγγαράκια χωρίς χαρτιά σε λαϊκές και παζάρια και το 
κυνηγητό από την αστυνομία, όλο μας κυνηγάνε εμάς… είναι η αρχή για να 
βρεθείς φυλακή». Τέλος, ενδιαφέρουσα ήταν και η αφοπλιστική απάντηση 
κρατούμενης που ανέφερε ότι «Είμαι κατ’ επάγγελμα εγκληματίας, έτσι δεν 
το λέτε εσείς;» γεγονός που καταδεικνύει και εκείνη την πλευρά των 
εγκλείστων που ουσιαστικά η επαγγελματική τους δραστηριότητα σχετίζεται 
άμεσα ή ταυτίζεται με την εγκληματική δραστηριότητα που τις έφερε 
αντιμέτωπες με την δικαιοσύνη και τον εγκλεισμό, όπως η πορνεία.  
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Γράφημα 36. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΙΣΗ 
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Στο υποερώτημα 37.2. «Αν όχι, γιατί δεν έχετε εργαστεί», οι απαντήσεις 
των 17 ερωτώμενων γυναικών που δεν έχουν εργαστεί ήταν οι ακόλουθες 
(βλ. Πίνακας 39 και Γράφημα 37): 
 

Πίνακας 39. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ37.1 ΑΝ ΟΧΙ, 
ΓΙΑΤΙ; 

ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

Λόγοι υγείας 1 6% 

Οικογενειακοί λόγοι 8 47% 

Η ενασχόληση με την 
παραβατικότητα 

2 12% 

Αδυναμία εύρεσης νόμιμης 
εργασίας 

1 6% 

Εισοδηματίας 1 6% 

ΔΞ/ΔΑ 4 23% 

Missing Values 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 17 100 

 
 

Γράφημα 37. ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΤΑΝ, ΓΙΑΤΙ 

 
 

Ενδεικτικές ήταν οι απαντήσεις ορισμένων γυναικών που δεν έχουν 
εργαστεί στο παρελθόν για παραπάνω από έναν λόγο, όπως για παράδειγμα 
η ερωτώμενη που απάντησε «Γιατί έπρεπε να μεγαλώσω τα παιδιά μου, δεν 
ήταν εύκολο να βρω δουλειάς και λόγω ηλικίας» ή «Έπρεπε να φροντίζω τα 
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παιδιά. Είμαι τσιγγάνα αγράμματη και δυσκολευόμουν να βρω δουλειά. 
Ρατσισμός». 
 Στην ερ. 38 «Ποια ήταν η οικονομική σας κατάσταση πριν την 
φυλακή. Σας έφταναν τα χρήματα να ζήσετε», έγινε ομαδοποίηση, όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 40 και το Γράφημα 38, σε καλή, μέτρια και κακή 
οικονομική κατάσταση, υπάρχουν, όμως, υποκειμενικά στοιχεία που 
αφορούν κυρίως τις ερωτώμενες Ρομά, πολλές από τις οποίες απάντησαν ότι 
«τα έβγαζαν πέρα», διευκρινίζοντας ότι ήταν ευχαριστημένες με μεροκάματο 
10-20€ την ημέρα. Επομένως, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν και το κοινωνικό 
υπόβαθρο των κρατουμένων δεδομένου ότι διαφοροποιείται η έννοια του 
«τα βγάζω πέρα» για κάθε ερωτηθείσα. 

Χαρακτηριστικές απαντήσεις του 32% (44/135) που απάντησαν ότι 
βρισκόταν σε καλή οικονομική κατάσταση ήταν: «Δούλευα και ήμουν καλά. 
Κράταγα λεφτά για να μην λείψει τίποτα στα παιδιά μου», «Μια χαρά, δεν 
είχαμε πρόβλημα», «Πολύ καλή οικονομική κατάσταση. Είχα βοήθεια και 
από γονείς.». Αντίστοιχα, 44 ερωτώμενες απάντησαν ότι η οικονομική τους 
κατάσταση πριν την φυλακή ήταν μέτρια, λέγοντας «Με ζόρι, όπως όλος ο 
κόσμος μες στην κρίση», «Τα έβγαζα πέρα, τα απαραίτητα», «Τα βγάζαμε 
πέρα. Έπαιρνα λίγα λεφτά την ημέρα αλλά τα βγάζαμε πέρα». Τέλος, 42 
γυναίκες (31%) απάντησαν ότι βρίσκονταν σε κακή οικονομική κατάσταση 
πριν την φυλακή, πχ. «Δύσκολα, μεγάλωνα μόνη μου το παιδί μου», «Κακή 
οικονομική κατάσταση, δεν μου έφταναν τα λεφτά», «Δυσκολευόμασταν 
αρκετά, ιδιαίτερα όταν μου έκοψαν τα επιδόματα. Από τη δουλειά μου 
έβγαζα πολύ λίγα. 20 ευρώ μεροκάματο», «Τα έβγαζα πέρα με τη δουλειά 
μου και τα επιδόματα. Αλλά τα ναρκωτικά μας εξόντωσαν οικονομικά», 
«Πολύ δύσκολα, πεινούσαμε. Δεν έβρισκα δουλειά εύκολα, ήμουν 
στιγματισμένη, τσιγγάνα. Δεν θέλω να είμαι στην παρανομία», 
«Δυσκολευόμασταν πολύ οικονομικά. Ο σύζυγος μάλιστα κάποια στιγμή 
σταμάτησε να εργάζεται και τότε πραγματικά πεινάσαμε. Δεν είχα να ταϊσω 
τα παιδιά μου. Μάλιστα τότε έδωσα κάποια στο ίδρυμα», «Ώρες, ώρες, πότε 
τα παιδιά έχουν να φάνε, πότε δεν είχαν. Με 10 ευρώ από τα σίδερα τι να 
κάνεις;». 
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Πίνακας 40. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ38. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΝ 
ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ 

ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

Καλή 44 32% 

Μέτρια 44 33% 

Κακή 42 31% 

ΔΞ/ΔΑ 5 4% 

Missing Values 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100 
 

 
Γράφημα 38. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ 

 

 
 

 
Στην επόμενη ερώτηση που αφορά την εργασία μέσα στη φυλακή, 

ερ. 39 «Στην παρούσα φάση εργάζεστε στη φυλακή», το 51% (69/135) των 
γυναικών απάντησε ότι εργάζεται μέσα στην φυλακή ενώ το 47% (63/135) 
ότι δεν εργάζεται (βλ. Πίνακας 41 και Γράφημα 39). 
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Πίνακας 41. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΑΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 39. 
ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΣΤΗ 

ΦΥΛΑΚΗ; 

ΑΡ. 
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΝΑΙ 69 51% 

ΟΧΙ 63 47% 

ΔΞ/ΔΑ 0 0 

Missing Values 3 2% 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100 

 
 

Γράφημα 39. ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ 
 

 
 

 
Στη συνέχεια, το υποερώτημα 39.1 διερευνά «Αν εργάζεστε στη φυλακή, 

σε τι εργασία». Από τις 69 ερωτηθείσες  που απάντησαν ανωτέρω (ερ. 39) ότι 
εργάζονται, οι 39 (59%) εργάζονται στην καθαριότητα της φυλακής. 
Ακολουθούν με πολύ μικρότερο ποσοστό (7% ή 5/69) οι γυναίκες που 
απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες και αντίστοιχα αυτές που δουλεύουν 
στο μπακάλικο/καντίνα. Οι υπόλοιπες κατανέμονται ως εξής (βλ. Πίνακας 42 
και Γράφημα 40): 
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Πίνακας 42. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 39.1. ΑΝ ΝΑΙ, ΣΕ ΤΙ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΡ. 
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
(%) 

Καθαριότητα/σκουπίδια 39 59% 

Βιβλιοθήκη 3 4% 

Καντίνα/μπακάλικο 5 7% 

Κυλικείο 1 1% 

Καφενείο 3 4% 

Κουζίνα 4 6% 

Γραφείο 1 1% 

Αγροτικές εργασίες 5 7% 

Φαρμακείο/Νοσοκόμα 1 1% 

Πλυντήρια 4 6% 

Κομμώτρια 2 3% 

Μοδίστρα 1 1% 

Missing Values 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 69 100 

 
 

Γράφημα 40. ΑΝ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ, ΣΕ ΤΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

 

Καθαριότητα

Κυλικείο

Γραφείο

Πλυντήρια

Missing Values

0%
20%

40%
60%

59%

4%
7%

1%
4%
6%

1%
7%

1%
6%

3%
1%

0

Αν εργάζεστε, σε τι εργασία;
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Επιπλέον, στο υποερώτημα 39.2 «Θεωρείτε ότι θα βοηθήσει αυτή η 

εργασιακή εμπειρία στο να ασκήσετε κάποιο επάγγελμα μετά την 
αποφυλάκιση», από τις 69 ερωτηθείσες  που εργάζονται μέσα στη φυλακή, 
οι 28 (41%) θεωρούν ότι αυτή η εργασιακή εμπειρία δεν θα τις βοηθήσει 
στην επαγγελματική τους επανένταξη μετά την αποφυλάκιση σε αντίθεση με 
τις 26 που πιστεύουν ότι θα τις ωφελήσει. Σε ποσοστό 17% (12/69) 
απάντησαν ότι ίσως βοηθηθούν από την εργασία μέσα στη φυλακή (βλ. 
Πίνακας 43 και Γράφημα 41). Επιπρόσθετα, ορισμένες γυναίκες απαντώντας 
στην ανωτέρω ερώτηση, σχολίασαν τους λόγους που επιθυμούν να 
εργαστούν μέσα στη φυλακή, τονίζοντας κυρίως την ανάγκη για χρήματα και 
την προβλεπόμενη, από τον Σωφρονιστικό Κώδικα (αρθ.46), μείωση ποινής. 
Με βάση τις απαντήσεις, δημιουργείται ο προβληματισμός κατά πόσο είναι 
χρήσιμες οι δυνατότητες εργασίας που προσφέρονται μέσα στη φυλακή και 
κατά πόσο ανταποκρίνονται πραγματικά στην αγορά εργασίας εκτός 
φυλακής.  

 
 

Πίνακας 43. ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 39.2 ΘΕΩΡΕΙΤΕ 
ΟΤΙ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΑΥΤΗ Η 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ 
ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ; 

ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΝΑΙ 26 38% 
ΟΧΙ 28 41% 

Ίσως 12 17% 

ΔΞ/ΔΑ 3 4% 

Missing Values 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 69 100 
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Γράφημα 41. ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ 

 

 

  

Για να ολοκληρωθεί η υποενότητα που αφορά την εργασία εντός 
φυλακής, ο οδηγός συνέντευξης διερευνά με το υποερώτημα 39.3 «Αν δεν 
εργάζεστε, ποιος είναι ο λόγος». Από τις 63 ερωτηθείσες  που δεν εργάζονται 
μέσα στη φυλακή, οι 11 (17%) απάντησαν ότι επιθυμούν να εργαστούν και 
έχουν κάνει αίτηση στη Διοίκηση της φυλακής αλλά δεν τις έχουν καλέσει 
ακόμη. Οι 5 (8%) επικαλέστηκαν λόγους υγείας ενώ η πλειονότητα (18/63 ή 
29%) δεν μπορούν να εργαστούν επειδή τις ίδιες ώρες παρακολουθούν το 
σχολείο της φυλακής. 7 από τις ερωτηθείσες ήταν μητέρες και εξαντλούν όλο 
τους τον χρόνο στην φροντίδα του παιδιού τους που μένει μαζί τους στη 
φυλακή ή δεν έχουν την δυνατότητα να το αφήσουν σε κάποια 
συγκρατούμενη ή σε κάποια υπηρεσία του σωφρονιστικού καταστήματος για 
να απασχοληθούν σε κάποια εργασία. 4 γυναίκες (6%) απάντησαν ότι δεν 
εργάζονται επειδή δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας ενώ 2 (3%) ότι 
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ. 3 ερωτηθείσες (5%) δήλωσαν ότι 
τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή που τους απαγορεύει να εργαστούν 
και άλλες 3 (5%) ότι δεν επιθυμούν να εργαστούν. Τέλος, 2 (3%) είναι 
φοιτήτριες και δεν προλαβαίνουν λόγω διαβάσματος ή αμείβονται όταν 
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περνάνε μαθήματα και 2 (3%) είναι καινούριες στη φυλακή και δεν έχουν 
μπει ακόμα σε αυτή τη διαδικασία (βλ. Πίνακας 44 και Γράφημα 42). 

 
 

Πίνακας 44. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 39.3 ΑΝ ΔΕΝ 
ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗ 
ΦΥΛΑΚΗ, ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο 
ΛΟΓΟΣ 

ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

Έχει κάνει αίτηση και 
περιμένει 

11 17% 

Λόγοι υγείας/λόγω 
φαρμάκων 

5 8% 

Σχολείο/μαθήτρια 18 29% 

Έχει το παιδί 7 11% 

Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις 
εργασίας 

4 6% 

Λόγω προγράμματος 
(ΚΕΘΕΑ) 

2 3% 

Πειθαρχικό 3 5% 

Φοιτήτρια 2 3% 

Είναι νέα στη φυλακή 2 3% 

Δεν θέλει 3 5% 

ΔΞ/ΔΑ 6 10% 

Missing Values 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 63 100 
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Γράφημα 42. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ 

 

 
 

 
Ο οδηγός συνέντευξης, έχοντας εξετάσει την σχέση των γυναικών  με 

την εργασία πριν από τη φυλακή αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής, διερευνά 
πλέον τις παραμέτρους για την επαγγελματική επανένταξη των κρατούμενων 
γυναικών μετά την αποφυλάκιση. Τηρείται, έτσι, το τρίπτυχο παρελθόν – 
παρόν – μέλλον που διέπει όλες τις ενότητες. Στην ερ. 40, λοιπόν, 
«Επιθυμείτε να εργαστείτε μετά τη φυλακή», από τις 135 ερωτώμενες, οι 
123 (91%) επιθυμούν να εργαστούν αφού αποφυλακιστούν, οι 2 (2%) 
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απάντησαν ίσως και μόλις 3 (2%) απάντησαν ότι δεν θέλουν να εργαστούν 
(βλ.Πίνακας 45 και Γράφημα 43). 

 
Πίνακας 45. ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 40. ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ 
ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΦΥΛΑΚΗ; 

ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΝΑΙ 123 91% 

ΟΧΙ 3 2% 

Ίσως 2 2% 

ΔΞ/ΔΑ 3 2% 

Missing Values 4 3% 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100 

 
 

Γράφημα 43. ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ 
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Ανατρέχοντας στην ερ. 37 «Έχετε εργαστεί πριν την φυλακή» και τις 
117 ερωτηθείσες που απάντησαν ότι εργαζόταν πριν την φυλακή, το 
υποερώτημα 40.1 «Εφόσον εργαζόσασταν πριν την φυλακή, θα 
επιθυμούσατε να συνεχίσετε την ίδια εργασία μετά» εξετάζει κατά πόσο οι 
ερωτηθείσες επιθυμούσαν ή θεωρούσαν δυνατό να συνεχίσουν στην 
προγενέστερη της φυλακής εργασία τους. Παρατηρείται ότι η πλειονότητα, 
το 66% των ερωτηθεισών (77/117) θα ήθελε να συνεχίσει την ίδια εργασία 
μετά την αποφυλάκιση ενώ το 18% (21/117) όχι. 2 γυναίκες (2%) απάντησαν 
ίσως και 17 (14%) δεν έδωσαν κάποια απάντηση (βλ. Πίνακας 46 και 
Γράφημα 44). 

 
Πίνακας 46. ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 40.1 ΕΦΟΣΟΝ 
ΕΡΓΑΖΟΣΑΣΤΑΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΦΥΛΑΚΗ, ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ 
ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ; 

ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΝΑΙ 77 66% 

ΟΧΙ 21 18% 

Ίσως 2 2% 

ΔΞ/ΔΑ 17 14% 

Missing Values 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 117 100 

 
Γράφημα 44. ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ 
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Στη συνέχεια, στο υποερώτημα 40.1.α. «Θα αντιμετωπίζατε 
δυσκολίες» στην ίδια εργασία, από τις 77 ερωτηθείσες που επιθυμούσαν να 
συνεχίσουν την ίδια εργασία μετά την φυλακή, οι 37 (48%) πίστευαν ότι θα 
αντιμετωπίσουν δυσκολίες σε αντίθεση με τις 33 (43%) που θεωρούσαν ότι 
δεν θα έχουν προβλήματα είτε λόγω του είδους εργασίας, είτε επειδή οι 
εργοδότες ή οι πελάτες δεν θα γνωρίζουν ή δεν θα επηρεαστούν από το 
ποινικό μητρώο τους (βλ. Πίνακας 47 και Γράφημα 45). 

Πίνακας 47. ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΑΤΕ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 40.1.α. ΑΝ ΝΑΙ, 
ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΑΤΕ 
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑ; 

ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΝΑΙ 37 48% 

ΟΧΙ 33 43% 

Ίσως 0 0 

ΔΞ/ΔΑ 7 9% 

Missing Values 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 77 100 

 
Γράφημα 45. ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΑΤΕ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
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Σε συνέχεια του υποερωτήματος 40.1.α., διευκρινίζονται με το 

υποερώτημα 40.1.α.1. «Αν ναι, ποιες δυσκολίες», οι συγκεκριμένες 
δυσκολίες που θεωρούν οι ερωτηθείσες ότι θα αντιμετωπίσουν εφόσον 
επιστρέψουν στην προγενέστερη του εγκλεισμού εργασία (βλ. Πίνακας 48 
και Γράφημα 46). Από τις 37 γυναίκες που απάντησαν ότι θα αντιμετωπίσουν 
δυσκολίες στην ίδια εργασία, οι περισσότερες (16/37 ή 43%) τονίζουν ότι το 
μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι το στίγμα της αποφυλακισμένης και η 
αποκάλυψη του ποινικού τους μητρώου, με πολύ χαρακτηριστικές 
απαντήσεις «Θα με αντιμετώπιζαν αλλιώς αν μάθαιναν για την φυλακή», 
«Άμα ψάξουν τα χαρτιά μου, θα ξέρουν για την φυλακή», «Κρεμάνε 
ταμπέλες», «Δεν θα βρω δουλειά ως πρώην κρατούμενη», «Επειδή μπαίνω 
σε σπίτια ως καθαρίστρια ή ως οικιακή βοηθός, αν μάθουν για τη φυλακή 
δεν θα με θέλουν. Θα φοβούνται.», «Σίγουρα η φυλακή σου αφήνει σημάδι 
και όσοι το ξέρουν δεν σε θέλουν πλέον, σιγά μην αγοράσουν από εμένα. 
Φοβάμαι ότι με αυτή τη δουλειά θα ξαναμπλέξω.» 

Η ανεργία, η οικονομική κρίση και οι κακές εργασιακές συνθήκες 
αποτελούν, επίσης, δυσκολίες σύμφωνα με 5 από τις ερωτηθείσες (14%), 
λέγοντας, για παράδειγμα, ότι «Είναι χαμηλός ο μισθός της κομμώτριας. 
Πολλές ώρες εργασίας και λίγα χρήματα.». Σε ποσοστό 19% (7/37) 
απάντησαν ότι οι γραφειοκρατικές δυσκολίες και η έλλειψη νόμιμων 
αδειών/νομιμοποιητικών εγγράφων αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες 
για να επιστρέψουν στην παλιά τους εργασία, αναφέροντας ότι «Θα ήταν 
δύσκολα γιατί ζητάνε άδειες στις λαϊκές και εγώ δεν μπορώ να βγάλω.», 
«Δυσκολίες με τα διαδικαστικά στην Ελλάδα», «Είμαι χωρίς χαρτιά. Είχα 
δώσει τα παράβολα, μετά με πιάσανε.». 

Ο αναλφαβητισμός, κυρίως για τις γυναίκες Ρομα πχ. «Δεν ξέρω 
γράμματα» και ο περιορισμός της γλώσσας για τις αλλοδαπές ερωτώμενες 
θεωρούνται επίσης δυσκολίες σε ποσοστό 5% (2/37). Το ίδιο ισχύει και για 
την ηλικία που περιορίζει τις επαγγελματικές επιλογές σε ποσοστό 8% (3/37), 
με χαρακτηριστική απάντηση ερωτηθείσας «Προβληματίζομαι, δύσκολα θα 
βρω δουλειά στα 50». 2 κρατούμενες (5%) επικαλέστηκαν οικογενειακούς 
λόγους που έχουν σχέση με τον χρόνο που απαιτεί η ανατροφή των παιδιών 
τους, αναφέροντας ότι «Μόνο με τα παιδιά θα δυσκολευτώ. Πως θα τα 
προλαβαίνω όλα». Τέλος, 1 γυναίκα (3%) αναφέρθηκε στην δυσκολία που θα 
αντιμετωπίσει επειδή το επάγγελμά της εξελίσσεται και δεν ξέρει αν θα έχει 
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τη δυνατότητα για μία νέα αρχή, «Δύσκολο να ξαναρχίσω από το μηδέν». 
Πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένες ερωττηθείσες έδωσαν πολλαπλές 
απαντήσεις θεωρώντας ότι πολλαπλές θα είναι και οι δυσκολίες που θα 
αντιμετωπίσουν. Για παράδειγμα «Ηλικία. Είμαι σίγουρη ότι η ψυχολογία δεν 
θα είναι το ίδιο. Αυτό το καμπανάκι που ζω τώρα θα με κυνηγάει. Θα 
ρωτήσουν που δούλευες; Όσο και να κρυφτώ θα βγει ότι ήμουν φυλακή. Θα 
αντιμετωπίζω και αυτό το πρόβλημα. Θα αντιμετωπίσω ρατσισμό όπως όταν 
ήρθα και ήμουν Αλβανίδα». 

 
 

Πίνακας 48. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 40.1.α.1. ΑΝ ΝΑΙ, 
ΠΟΙΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

Ανεργία/Οικονομική κρίση/Κακές 
εργασιακές συνθήκες 

5 14% 

Μικρή κοινωνία/το στίγμα της 
αποφυλακισμένης – αποκάλυψη 
ποινικού μητρώου 

16 43% 

Ηλικία 3 8% 

Αναλφαβητισμός/περιορισμός 
της γλώσσας 

2 5% 

Γραφειοκρατικές 
δυσκολίες/Έλλειψη 
νομιμοποιητικών εγγράφων 

7 19% 

Δεν θα μπορώ να κάνω το ίδιο 
επάγγελμα λόγω 
παιδιών/περιορισμένος χρόνος 

2 5% 

Νέα αρχή/ εξέλιξη του 
επαγγέλματος 

1 3% 

ΔΞ/ΔΑ 1 3% 

Missing Values 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 37 100 
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Γράφημα 46. ΑΝ ΝΑΙ, ΠΟΙΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
 

 

Και στο υποερώτημα 40.2 «Τι δουλειά (ή άλλη δουλειά εκτός της 
προηγούμενης) θα μπορούσατε να κάνετε» οι απαντήσεις ήταν ποικίλες, με 
τις περισσότερες (23/125 ή 18%) να απαντάνε ότι θα έκαναν οποιαδήποτε 
δουλειά αρκεί να μπορούσαν να ζήσουν από αυτή. Εν προκειμένω, το δείγμα 
είναι οι 125 ερωτηθείσες που απάντησαν ναι ή ίσως στην ερ. 40 «Επιθυμείτε 
να εργαστείτε μετά τη φυλακή». 15 γυναίκες (12%) απάντησαν ότι θα 
μπορούσαν να εργαστούν ως οικιακές βοηθοί και καθαρίστριες ενώ το 10% 
(12/125) επιθυμεί να ανοίξει δική του επιχείρηση. Σε ποσοστό 8% (10/125) οι 
ερωτώμενες επιθυμούν να εργαστούν στο χώρο της αισθητικής ως 
κομμώτριες και αισθητικοί και σε ποσοστό 7% (9/125) ως υπάλληλοι σε 
χώρους εστίασης. 
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Ακολουθούν οι πωλήτριες σε καταστήματα (4/125 ή 3%), οι 
υπάλληλοι γραφείου (3/125 ή 2%), οι αγροτικές εργασίες (3/125 ή 2%), οι 
μικροπωλήτριες (3/125 ή 2%), οι ξενοδοχοϋπάλληλοι (2/125), οι εργάτριες 
(2/125), οι κηπουροί (2/125). Μία γυναίκα απάντησε ότι θα μπορούσε να 
εργαστεί ως μοδίστρα και άλλη μία ως φυσικοθεραπεύτρια. Επιπλέον, 
υπήρξαν ερωτηθείσες (8/125 ή 6%) που πίστευαν ότι δεν θα μπορούσαν να 
ασκήσουν κάποιο άλλο επάγγελμα εκτός από το παλιό τους, 16 ερωτηθείσες 
(13%) που είτε δεν ήξεραν τι να απαντήσουν είτε δεν έδωσαν καθόλου 
απάντηση. Τέλος, στην κατηγορία «Άλλο», σε ποσοστό 9% (11/125) ανήκουν 
κάποιες γυναίκες που απάντησαν ότι «αν δεν έχουν να ταΐσουν τα παιδιά 
τους» θα καταφύγουν ξανά είτε στην πορνεία είτε σε πρότερη παραβατική 
συμπεριφορά (πχ. κλοπή) (βλ. Πίνακας 49 και Γράφημα 47). 
 

Πίνακας 49. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 40.2 ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ (Ή 
ΑΛΛΗ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ) ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ 

ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

Οποιαδήποτε δουλειά 23 18% 
Εργάτρια 2 2% 

Να ανοίξει τη δική της 
επιχείρηση 

12 10% 

Πωλήτρια σε κάποιο 
κατάστημα 

4 3% 

Υπάλληλος γραφείου 3 2% 

Κομμώτρια/Αισθητικός 10 8% 

Αγροτικές εργασίες 3 2% 

Υπάλληλος σε μαγαζί εστίασης 9 7% 

Οικιακή βοηθός/Καθαρίστρια 15 12% 

Ξενοδοχοϋπάλληλος 2 2% 

Κηπουρός 2 2% 
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Μοδίστρα 1 1% 

Φυσικοθεραπεύτρια 1 1% 

Μικροπωλήτρια  3 2% 

Άλλο 11 9% 

Τίποτε άλλο 8 6% 

ΔΞ/ΔΑ 16 13% 

Missing Values 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 125 100 

 

Γράφημα 47. ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ 
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Στο επόμενο υποερώτημα 40.3 «Τι προβλήματα θεωρείτε ότι θα 
αντιμετωπίσετε στην αναζήτηση εργασίας», από τις 135 ερωτηθείσες, το 
μεγαλύτερο ποσοστό (25% ή 34/135) απάντησε ότι το στίγμα της 
αποφυλακισμένης και η αποκάλυψη του ποινικού μητρώου αποτελεί για 
αυτές το μεγαλύτερο εμπόδιο στην εύρεση εργασίας. Ανέφεραν ότι «Αν 
κάποιος μάθει για την φυλακή, θα κάνει πίσω από το να με προσλάβει», 
«Μάλλον θα έχω προβλήματα επειδή είναι μικρή η κοινωνία στην πόλη μου 
και θα το μάθουν για τη φυλακή», «Αν μάθουν για τη φυλακή θα με κοιτάνε 
με κακό μάτι», «Το ότι ήμουν στη φυλακή, αν ζητάνε καθαρό μητρώο».Η 
ανεργία και η οικονομική κρίση, επίσης, θεωρούνται πρόβλημα από το 11% 
(15/135) τω ερωτώμενων γυναικών, λέγοντας πως «Υπάρχει κορεσμός στο 
επάγγελμα, ανεργία». 

Για τις γυναίκες Ρομά τα προβλήματα φαίνεται να είναι περισσότερα 
καθώς εκτός των ανωτέρω, έχουν να αντιμετωπίσουν και περιστατικά 
ρατσισμού, όπως πολύ έντονα υπογράμμισαν 5 ερωτώμενες Ρομά (4%), 
λέγοντας για παράδειγμα «Ο κόσμος έτσι και αλλιώς δεν με εμπιστεύεται 
γιατί είμαι τσιγγάνα, δεν θα μου δώσει εύκολα δουλειά γιατί για τους 
περισσότερους ο τσιγγάνος είναι κλέφτης!», «Εσύ είσαι γύφτισα, που να σε 
πάρουμε για δουλειά, τι να σε κάνουμε». Επίσης, τα υψηλά επίπεδα 
αναλφαβητισμού αποτελούν εμπόδιο στην αναζήτηση εργασίας, σύμφωνα 
με το 3% (4/135) των ερωτώμενων κρατούμενων γυναικών. Αντίστοιχα, 
πρόβλημα θεωρεί το 1% (2/135) την έλλειψη απολυτηρίου 
Γυμνασίου/Λυκείου, πχ. «Ζητάνε χαρτί Λυκείου...», «Θα μου ζητήσουν χαρτί 
Γυμνασίου και δε θα έχω» ενώ δύο αλλοδαπές κρατούμενες (1%) την 
έλλειψη γνώσης της ελληνικής γλώσσας. 

5 κρατούμενες (4%) θεωρούν ότι η ηλικία τους θα τους δημιουργήσει 
πρόβλημα στην εύρεση εργασίας ενώ 6 (4%) τονίζουν πόσο μεγάλη δυσκολία 
θα αποτελέσει για αυτές η γραφειοκρατία και η έλλειψη νομιμοποιητικών 
εγγράφων, πχ. «Δεν έχω ταυτότητα». Άλλες (2/135 ή 2%) θεωρούν 
απαραίτητες τις «γνωριμίες» για να βρουν εργασία. Στην κατηγορία «Άλλο» 
που αντιπροσωπεύει το 4% (5/135) ανήκουν γυναίκες που θα δυσκολευτούν 
στην αναζήτηση εργασίας λόγω των προβλημάτων υγείας που 
αντιμετωπίζουν πχ. «Την ασθένειά μου. Πρέπει πρώτα να χειρουργηθώ και 
μετά να δουλέψω.», λόγω εμφάνισης πχ. «Το ότι δεν έχω όλα μου τα δόντια, 
μου λείπουν κάποια και τα έχασα στην εγκυμοσύνη» ή λόγω χρήσης και 
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πιθανού κινδύνου από παλιά ενασχόληση με την παραβατικότητα πχ. «Θα με 
προσεγγίσουν τα κυκλώματα, η πιάτσα ναρκωτικών, το νταραβέρι». 

Τέλος, σε ποσοστό 24% (33/135), οι ερωτηθείσες πιστεύουν ότι δεν 
θα αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα στην εύρεση εργασίας μετά την 
αποφυλάκιση γιατί, όπως εξηγούν: «Δεν θα αντιμετωπίσω προβλήματα λόγω 
της φύσης της δουλειάς», «Δεν θα αντιμετωπίσω προβλήματα γιατί δεν θα 
ψάξω δουλειά σε μαγαζί. Θα ψάξω τις παλιές μου πελάτισσες στα σπίτια που 
πήγαινα και θα κάνω νύχια.», «Κανένα πρόβλημα. Έχω κρατήσει επαφή με 
ανθρώπους που με στηρίζουν και θα μου βρουν δουλειά» (βλ. Πίνακας 50 
και Γράφημα 48). 
 

Πίνακας 50. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 40.3 ΤΙ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΘΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 

ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

Ανεργία/Οικονομική κρίση 15 11% 

Στίγμα της αποφυλακισμένης-
αποκάλυψη ποινικού 
μητρώου 

34 25% 

Ηλικία 5 4% 

Γραφειοκρατικές 
δυσκολίες/Έλλειψη 
νομιμοποιητικών εγγράφων 

6 4% 

Ρατσισμός προς Ρομά 5 4% 

Αναλφαβητισμός 4 3% 

Έλλειψη απολυτηρίου 2 1% 

Αλλοδαπή δεν γνωρίζει τη 
γλώσσα 

2 1% 

Δεν έχει γνωριμίες/γνωστούς 
να τη βοηθήσουν 

2 2% 

Άλλο (υγεία, εμφάνιση-
δόντια, χρήση - κινδυνος από 
παλιά ενασχόληση με την 

5 4% 
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παραβατικότητα) 

Κανένα πρόβλημα 33 24% 

ΔΞ/ΔΑ 16 12% 

Missing Values 6 4% 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100 

 
Γράφημα 48. ΤΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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 Το υποερώτημα 40.4 «Γνωρίζετε φορείς που θα μπορούσαν να σας 
βοηθήσουν στην αναζήτηση εργασίας μετά την αποφυλάκιση» απαντήθηκε 
σύμφωνα με τον Πίνακα 51 και το Γράφημα 49. Από τις 37 ερωτηθείσες που 
απάντησαν ότι γνωρίζουν φορείς, ορισμένες ανέφεραν τον ΟΑΕΔ, τον Δήμο 
Μενιδίου, Υπηρεσία για Ρομά στον Κολωνό, τον Δήμο που ανήκουν, τον 
Δήμο Αθηναίων, τον Ονήσιμο, τον Ερυθρό Σταυρό και πρακτορεία εύρεσης 
εργασίας. 

Πίνακας 51. ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΕΥΡΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 40.4 
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΦΟΡΕΙΣ 
ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ 
ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ; 

ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΝΑΙ 37 27% 

ΟΧΙ 77 57% 

Ίσως 5 4% 

ΔΞ/ΔΑ 6 5% 

Missing Values 10 7% 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100 

 
Γράφημα 49. ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ 

ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ 
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Στο υποερώτημα 40.5 «Τι θεωρείτε ότι θα βοηθούσε στην αναζήτηση 
εργασίας μετά την αποφυλάκιση», υπήρξαν απαντήσεις που ανέδειξαν την 
απαισιόδοξη πλευρά των ερωτηθεισών, οι οποίες απάντησαν ότι δεν θα της 
βοηθούσε «τίποτα και κανένας» στην εύρεση εργασία μετά τη φυλακή σε 
ποσοστό 7% (10/135). Άλλες απαντήσεις ανέδειξαν την οικογένεια (9/135 ή 
7%) και τους γνωστούς/φίλους/γνωριμίες (18/135 ή 13%) σε απαραίτητο 
κοινωνικό υποστηρικτικό πλαίσιο στην αναζήτηση εργασίας. Αρκετές 
γυναίκες εναποθέτουν τις ελπίδες τους σε φορείς/ υπηρεσίες (15/135 ή 
11%), στους Δήμους όπου κατοικούν (5/135 ή 4%), σε γραφεία ευρέσεως 
εργασίας (2/135 ή 1%) και στην παροχή σωστής εργασιακής συμβουλευτικής 
(8/135 ή 6%) ενώ άλλες (3/135 ή 2%) στο Διαδίκτυο και τις αγγελίες και στην 
νομιμοποίηση των απαραίτητων εγγράφων τους (2/135 ή 1%). Τέλος, 
ορισμένες γυναίκες θεωρούν απαραίτητο στην αναζήτηση εργασίας το καλό 
βιογραφικό (4/135 ή 3%), να μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν (2/135 ή 
1%), την ολοκλήρωση των σπουδών (1/135 ή 1%) και την επαγγελματική 
κατάρτιση μέσα στη φυλακή (2/135 ή 1%). Αρκετές ήταν αυτές οι 
ερωτώμενες (32/135  ή 24%) που δεν έδωσαν κάποια απάντηση (βλ. Πίνακας 
52 και Γράφημα 50). 

Πίνακας 24. ΤΙ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΟΥΣΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 40.5 ΤΙ ΘΑ ΣΑΣ 
ΒΟΗΘΟΥΣΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ 

ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

Τίποτα και κανένας 10 7% 

Η οικογένειά μου 9 7% 

Γνωστοί/Φίλοι/Γνωριμίες 18 13% 

Το καλό Βιογραφικό 4 3% 

Διαδίκτυο/Αγγελίες 3  2% 

Υπηρεσίες/Φορείς 15 11% 

Η επαγγελματική κατάρτιση 
μέσα στη φυλακή 

2 1% 

Ένα γραφείο ευρέσεως 
εργασίας 

2 1% 

Ο Δήμος 5 4% 

Η ολοκλήρωση των σπουδών 1 1% 
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Να μάθει να γράφει και να 
διαβάζει 

2 1% 

Εργασιακή συμβουλευτική 8 6% 

Νομιμοποιητικά έγγραφα 2 1% 

Άλλο 9 7% 

ΔΞ/ΔΑ 32 24% 

Missing Values 13 10% 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100 

 
 

Γράφημα 50. ΤΙ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΟΥΣΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΦΥΛΑΚΗ 
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Στο τελευταίο υποερώτημα 40.6 «Αν δεν επιθυμείτε να εργαστείτε, 
γιατί», δόθηκαν μόνο τρείς απαντήσεις, οι οποίες ήταν οι εξής: «Πρέπει να 
φροντίζω τον άνδρα μου που είναι άρρωστος», «Θέλω να μεγαλώσω τα 
παιδιά μου», «Για λόγους υγείας». Παρατηρείται ότι η υγεία και η οικογένεια 
είναι οι δύο βασικοί λόγοι, για τους οποίους οι ερωτώμενες δεν επιθυμούν 
να εργαστούν μετά την αποφυλάκισή τους.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6. Στόχοι μετά την φυλακή 

Η τελευταία ενότητα της έρευνας (ερ.41 – ερ.42) ασχολείται με τους 
στόχους της κρατούμενης μετά την φυλακή. Ειδικότερα, η ερ.41 εξετάζει 
τους στόχους, τις προσδοκίες και τα όνειρα που οι ερωτώμενες έχουν για το 
μέλλον ενώ η ερ.42 διερευνά ποια θα είναι τα πρώτα βήματα των 
ερωτώμενων μετά την αποφυλάκιση.  

Οι επιθυμίες, οι προσδοκίες, οι στόχοι και τα όνειρα διαδραματίζουν 
έναν πολύ σημαντικό και βασικό ρόλο στην ζωή μίας κρατούμενης. Είναι η 
πηγή της δύναμης, ελπίδας, το κίνητρο της ίδιας της επιβίωσής τους. Είναι 
εξαιρετικής σημασίας, μέσα στη δύσκολη πραγματικότητα της φυλακής, η 
κρατούμενη να μπορέσει να βρει λόγους που θα της δείχνουν ότι υπάρχει 
μέλλον, ακόμα και αν φαντάζει μακρινό. Να έχει στόχους για το μέλλον της 
και ενδεχομένως μέσα από αυτούς να ενθαρρυνθεί προκειμένου να βαδίσει 
με ασφάλεια και αισιοδοξία  στην πορεία για την κοινωνική της επανένταξη. 
Σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να συμβάλουν τόσο οι φυλακές - με 
γνώμονα έκτισης της ποινής φιλικό προς τη γυναίκα και μακριά από κάθε 
λογική τιμωρητικού ή εκδικητικού χαρακτήρα - όσο και η σωστή 
προετοιμασία για την αποφυλάκιση, η οποία πρέπει να ξεκινάει μέσα στη 
φυλακή.  

Οι στόχοι και τα όνειρα δίνουν κίνητρα στην ίδια την ύπαρξη των 
κρατουμένων. Φέρνουν αισιοδοξία και χρώματα μέσα σε ένα άχρωμο 
περιβάλλον. Για να μπορέσει μία γυναίκα να επανενταχθεί σωστά, πρέπει να 
προετοιμαστεί για τις ενδεχόμενες δυσκολίες, και όχι απλά να «επιβιώσει 
στην φυλακή».  

Οι περισσότερες ερωτηθείσες παρουσίασαν κάποια δυσκολία στο να 
δώσουν σαφείς απαντήσεις. Κάποιες δεν μπόρεσαν καν να σκεφτούν το 
«μετά», ενώ κάποιες άλλες μίλησαν με περισσότερη άνεση, χωρίς όμως να 
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δείξουν ότι κατανοούν απόλυτα τις έννοιες του ονείρου, του στόχου ή της 
προσδοκίας. 

Οι απαντήσεις των κρατούμενων για τα όνειρά τους (ερ.41) 
ποικίλλουν, σχετίζονται με κάποιους τομείς της ζωής μίας γυναίκας και θα 
μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με το Γράφημα 51: 

 
Γράφημα 51. ΣΤΟΧΟΙ, ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ,ΟΝΕΙΡΑ 

 

 
 
 
Αναλυτικότερα, η επιστροφή στο σπίτι αποτελεί σημαντικό  στόχο, 

«το πιο γλυκό όνειρο» των κρατουμένων γυναικών. Η επιθυμία αυτή πηγάζει 
από την ανάγκη των γυναικών να αισθανθούν ασφαλείς μέσα σε ένα χώρο 
«δικό τους», όπως χαρακτηριστικά επεσήμαναν ορισμένες. Η ανάγκη αυτή 

36%

24%

31%

3%
6%

Στόχοι, προσδοκίες και όνειρα

οικογένεια-παιδιά

εργασία

ψυχική κατάσταση

απαντήσεις που 
δεν εντάσσονται σε 
καμία ομάδα

απαντήσεις με 
ελλιπή στοιχεία
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σχετίζεται, επίσης, με την επιθυμία να απομακρυνθούν από τον 
προηγούμενο τρόπο ζωής ή τον τόπο κατοικίας  τους καθώς και από κάποια 
άτομα του οικογενειακού/φιλικού ή και επαγγελματικού τους 
περιβάλλοντος. 

Την επιθυμία για παραμονή στην Ελλάδα εξέφρασαν κάποιες από τις 
αλλοδαπές ερωτηθείσες γυναίκες και κάποιες άλλες θα ήθελαν να «φέρουν» 
τους συγγενείς τους στην Ελλάδα, φροντίζοντας ταυτόχρονα όλες τις 
διοικητικές διαδικασίες που αφορούν την νομιμοποίηση των ταξιδιωτικών 
τους έγγραφων (άδεια παραμονής κλπ.). Ορισμένες αλλοδαπές, επίσης, θα 
ήθελαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους μετά την αποφυλάκισή τους και 
εκεί πλέον να αναζητήσουν στέγαση και εργασία. Όσον αφορά τις ημεδαπές, 
κάποιες επιθυμούν να φύγουν στο εξωτερικό και εκεί να αναζητήσουν την 
καινούρια τους ζωή αμέσως μετά την αποφυλάκιση τους. 

Η επιστροφή στο σπίτι για την κρατούμενη συνδέεται άρρηκτα με 
την ένωση με την οικογένεια τους. Μάλιστα μία από τις συχνότερες 
απαντήσεις είναι η επιθυμία των γυναικών «να επιστρέψουν στα σπίτια τους 
και να πάρουν αγκαλιά τα παιδιά τους» κυρίως λόγω της έλλειψης της 
σωματικής επαφής με τα παιδιά.  Αξίζει να αναφερθεί, ότι οι περισσότερες 
από τις ερωτηθείσες, ακόμα και αν έχουν την δυνατότητα του 
επισκεπτηρίου, δεν έχουν την δυνατότητα της σωματικής επαφής με τα 
άτομα, τα οποία τις επισκέπτονται. Το πιο συνηθισμένο επισκεπτήριο 
πραγματοποιείται πίσω από ένα τζάμι και το λεγόμενο «ελεύθερο» 
επισκεπτήριο πραγματοποιείται μέσα σε έναν κοινό χώρο, χωρίς όμως την 
δυνατότητα άμεσης επαφής.  

Κάποιες εκδήλωσαν έντονα την προσδοκία να δημιουργήσουν 
οικογένεια, να νομιμοποιήσουν την σχέση στην οποία βρίσκονται με τον ή 
την σύντροφό τους και να αποκτήσουν παιδιά. Μία γυναίκα απάντησε 
χαρακτηριστικά: «θέλω να γίνω το καλό παράδειγμα για το παιδί μου». 
Πολλές, επίσης, απάντησαν ότι θέλουν να μπορέσουν να φροντίσουν τα 
παιδιά τους μόνες τους και να ασκήσουν το γονεϊκό τους ρόλο χωρίς 
περιορισμούς λόγω της κράτησής τους. Για άλλες κρατούμενες αποτελεί 
στόχο να πάρουν πίσω τα παιδιά τους, τα οποία φιλοξενούνται σε κάποιο 
ίδρυμα. 

Άλλο σημαντικό όνειρο των κρατουμένων γυναικών είναι  η εργασία. 
Σχεδόν όλες οι γυναίκες έθεσαν (είτε άμεσα είτε έμμεσα) την εργασία ως 
βασικό κριτήριο για την ποιότητα της ζωής τους μετά την αποφυλάκιση. 
Μάλιστα κάποιες ήταν πολύ συγκεκριμένες και ήξεραν ακριβώς με τι θέλουν 
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να ασχοληθούν π.χ. απασχόληση με μπιζού και κοσμήματα ή  μια  καντίνα. 
Υπήρξαν αρκετές γυναίκες που επισήμαναν ότι θα ήθελαν μία νόμιμη 
δουλειά «μακριά από παρανομίες και μπλεξίματα», τονίζοντας ότι δεν 
φοβούνται να εργαστούν σκληρά, μάλιστα η μία χαρακτηριστικά είπε: 
«σκληρή εργασία και να έχω δική μου επιχείρηση». 

Για κάποιες κρατούμενες (7 ερωτώμενες) στόχος είναι να 
σπουδάσουν καινα πάρουν το πτυχίο τους ή να ξεκινήσουν να φοιτούν σε 
κάποιο Ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης (2 γυναίκες ήταν ήδη φοιτήτριες σε 
ανώτερες σχολές ενώ ήταν εντός της φυλακής).   

Όσον αφορά την ψυχική κατάσταση των  ερωτηθεισών γυναικών, 
είναι αισθητή η διάθεση μεταμέλειας για τις πράξεις που τις οδήγησαν στην 
φυλακή. Αρκετές γυναίκες ανέφεραν ότι δεν θέλουν να ξαναμπούν στην 
φυλακή, να σταματήσουν τις παρανομίες και να μην έχουν «μπλεξίματα» με 
το νόμο. Χαρακτηριστικά αναφέρουν: «Δεν θέλω να ξανασυμβεί τίποτα 
αντίστοιχο». Υπάρχουν γυναίκες  που δήλωσαν ότι, όταν αποφυλακιστούν, 
θα αναζητήσουν υποστήριξη ψυχολόγου για να τις βοηθήσει να 
διαχειριστούν ή και να ξεχάσουν όσα έγιναν μέσα στην φυλακή και τι τις 
οδήγησε εκεί. Πολλές γυναίκες βρισκόταν σε συναισθηματική φόρτιση και 
εστίαζαν στο «εδώ και τώρα», περιγράφοντας τις δύσκολες συνθήκες 
διαβίωσης μέσα στη φυλακή. Η μεγαλύτερή τους επιθυμία ήταν να ζήσουν 
μία ήρεμη ζωή από εδώ και πέρα, μακριά από την «φασαρία» που βιώνουν 
καθημερινά στη φυλακή. Θέλουν, επίσης, στην ελεύθερη πλέον ζωή τους να 
ξαναβρούνε την αξιοπρέπεια που θεωρούν ότι τους λείπει αυτή τη στιγμή. 

Όλες όσες περιμένουν να δικαστούν, εξέφρασαν την επιθυμία να 
γίνει το δικαστήριό τους γρήγορα. Η ανασφάλεια και ο φόβος του αγνώστου 
είναι ζωτικής σημασίας και είναι εξαιρετικά δύσκολο για αυτές τις γυναίκες 
να ονειρευτούν, μην ξέροντας για πόσο καιρό θα παραμείνουν έγκλειστες. 

Ένα από τα ζητήματα που εμφανίζεται συχνά στις απαντήσεις είναι η 
υγεία και η ανάγκη των ερωτηθεισών να αισθανθούν σιγουριά ότι ούτε οι 
ίδιες αλλά ούτε και οι αγαπημένοι τους κινδυνεύουν από κάποιο πρόβλημα 
υγείας. Απάντησαν συγκεκριμένα: «Να είναι καλά τα παιδιά μου. Μόνο αυτό 
σκέφτομαι. Υγεία πάνω απ' όλα». Μία από τις ερωτώμενες, μάλιστα, 
απάντησε ότι μετά την αποφυλάκιση, επιθυμεί να φτιάξει τα δόντια της διότι 
έχει «πέσει ψυχολογικά» για αυτό τον λόγο. Άλλη μία ανησυχεί μήπως τα 
γυναικολογικά προβλήματα που έχει την επηρεάσουν στο μέλλον. Τέλος, σε 
κάποιες περιπτώσεις οι απαντήσεις αφορούσαν την ανάγκη να βρεθούν 
κοντά στη φύση, και συγκεκριμένα στη θάλασσα.  
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Ορισμένες από τις ερωτηθείσες δυσκολεύτηκαν αρκετά να δώσουν 
μία σαφή απάντηση. Είχαν την διάθεση να μιλήσουν, δεν κατάφεραν όμως 
να παραμείνουν εντός θέματος. Οι περισσότερες από αυτές περιέγραψαν τις 
δύσκολες συνθήκες διαβίωσης που επικρατούν μέσα στη φυλακή ή 
εξέφρασαν έντονα συναισθήματα, όπως φόβος και απελπισία. Κάποιες 
επιθυμούν «να κερδίσουν πίσω τον χρόνο που έχασαν». Ενδεικτικές 
απαντήσεις που δόθηκαν ήταν: «Ζω ένα μαρτύριο εδώ», «Η φυλακή είναι 
καταστροφή, δεν πιστεύω σε τίποτα, έχω χάσει την πίστη μου στον Θεό», «Η 
φυλακή με έκανε πιο σκληρή, την φανταζόμουνα διαφορετικά, είναι σαν 
κολλέγιο. Με ηρεμεί η θάλασσα». Παρατηρήθηκε, λοιπόν, μία δυσκολία στο 
να «φύγουν» με τις σκέψεις τους από το παρόν και να εστιάσουν στο μέλλον. 
Η τωρινή τους κατάσταση είναι τόσο ισχυρή που δεν υπάρχει χώρος για 
οποιαδήποτε άλλη σκέψη. 

Δεν έλειψαν και εκείνες οι γυναίκες που είτε δεν ήθελαν να 
απαντήσουν στην ερώτηση είτε δεν ήξεραν τι απάντηση να δώσουν. 
Ιδιαίτερα όσες γυναίκες είχαν πολύ μεγάλες ποινές ή βρίσκονταν ήδη μεγάλο 
χρονικό διάστημα μέσα στην φυλακή δηλώνουν πως δεν έχουν όνειρα πια. Η 
απουσία του κίνητρου για ζωή ήταν αισθητή. Η μεγάλης διάρκειας  αναμονή 
για τη διεκπεραίωση νομικών ζητημάτων σε συνδυασμό με την αγωνιώδη 
προσμονή της αποφυλάκισης περιορίζουν τις γυναίκες κρατούμενες να 
ονειρευτούν και να κάνουν σχέδια για το μέλλον. Τέτοιου τύπου 
απογοήτευση, μέσα στην φυλακή, ενδέχεται κάποιες φορές να εκδηλωθεί με 
φαινόμενα και πράξεις αυτοκαταστροφικού χαρακτήρα. Η απάντηση 
ερωτώμενης «φοβάμαι να ονειρευτώ» συμπυκνώνει χαρακτηριστικά όλα τα 
παραπάνω. 

 
Όσον αφορά τα πρώτα βήματα μετά την αποφυλάκιση(ερ. 42), είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένα με τα όνειρα και τους στόχους δηλαδή την 

οικογενειακή επανένωση, την αναζήτηση εργασίας, τη διευθέτηση των 

οικονομικών τους εκκρεμοτήτων και των διαδικαστικών τους ζητημάτων, 

όπως η νομιμοποίηση των εγγράφων τους (π.χ. άδεια παραμονής), την 

εύρεση στέγης, την ιατρική περίθαλψη, την ένταξη σε προγράμματα 

απεξάρτησης, την κάλυψη θρησκευτικών αναγκών. Η διάθεση για μια 

καινούργια αρχή είναι διάχυτη στις απαντήσεις, ενώ σε ορισμένες 

περιπτώσεις εκδηλώθηκε εντόνως η ελπίδα για ψυχική ηρεμία, ξεκούραση 
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και πιο συγκεκριμένα για μικρότερες απολαύσεις, όπως για παράδειγμα η 

προσωπική φροντίδα του εαυτού (κομμωτήριο) ή ακόμα και η κατανάλωση 

προϊόντων που έχουν στερηθεί στην φυλακή (παγωτό). Και σε αυτή την 

ερώτηση, οι απαντήσεις ήταν πολλαπλές και σχετίζονται με συγκεκριμένους 

τομείς της ζωής μίας γυναίκας, οι οποίοι, σε γενικές γραμμές, θα μπορούσαν 

να κατηγοριοποιηθούν ως εξής (βλ. Γράφημα 52): 

 

Γράφημα 52. ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η έρευνα «Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων 
και την ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη και 
προσαρμογή των κρατουμένων και αποφυλακισμένων γυναικών» επιχείρησε 
να διερευνήσει το προφίλτου πληθυσμού των γυναικών που έχει εμπλακεί 
με το σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης καθώς επίσης και τις στάσεις 
και τις απόψεις του αναφορικά με την επανένταξή τους στοχεύοντας στην 
ένταξη της αρχής της ισότητας των φύλων στη σωφρονιστική μεταχείριση και 
την μετασωφρονιστική αρωγή των αποφυλακισμένων. 

Η επανένταξη προσεγγίζεται μέσα από τρεις έννοιες: (α) την  
ψυχοκοινωνική επανένταξη, (β) την  οικογενειακή επανένταξη και την (γ) 
επαγγελματική επανένταξη. Πρόκειται για τρεις αλληλένδετες διαστάσεις 
που ουσιαστικά συνθέτουν την έννοια της επανένταξης καθώς 
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την αποχή από την εγκληματική 
δραστηριότητα και την προσαρμογή στα δεδομένα της υπάρχουσας 
κοινωνίας.  

Η έρευνα διεξήχθη κατά κύριο λόγο στα δύο αυτοτελή Καταστήματα 
Κράτησης στα οποία φιλοξενείται η πλειονότητα των γυναικών κρατουμένων 
στην Ελλάδα (σχεδόν το 95%) δηλαδή στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών 
Κορυδαλλού και στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών. Επίσης, 
ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από γυναίκες κρατούμενες από τα δύο 
αποκεντρωμένα Καταστήματα Κράτησης γυναικών, τα οποία λειτουργούν 
υπό τη μορφή των τμημάτων γυναικών σε Καταστήματα Κράτησης Ανδρών, 
στα Διαβατά Θεσσαλονίκης και τη Νεάπολη Λασιθίου. Πραγματοποιήθηκαν 
συνολικά 135 συνεντεύξεις με κρατούμενες και συμπληρώθηκαν 135 έγκυρα 
ερωτηματολόγια. Το δείγμα ήταν αντιπροσωπευτικό καθώς στην έρευνα 
συμμετείχαν γυναίκες από κάθε κατηγορία. 

Η πλειονότητα των γυναικών ποσοστό της τάξης του 65% που 
συμμετείχε στην έρευνα ήταν ηλικίας μεταξύ 26-45 ετών δηλαδή σε 
παραγωγική ηλικία, ελληνικής καταγωγής (οι αλλοδαπές προέρχονται κυρίως 
από τις όμορες βαλκανικές χώρες που έχουν παραμείνει μεγάλο διάστημα 
στη χώρα μας πριν τη σύλληψή της), κάτοικοι κυρίως των δύο μεγάλων 
αστικών κέντρων (Αθήνας και Θες/νίκης) πριν την κράτησης τους. 

Ο λόγος για τον οποίο βρέθηκαν οι γυναίκες κρατούμενες στη 
φυλακή ποικίλλει. Η πλειονότητα των γυναικών ποσοστό της τάξης  43,7% 
που συμμετείχε στην έρευνα κρατείται γιατί κατηγορείται ή έχει 
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καταδικαστεί για παραβάσεις σχετικές με ναρκωτικές ουσίες (εμπορία και 
σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με αυτό το σκοπό, κατοχή, για χρήση και 
διακίνηση), το 22,96%  για εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας όπως κλοπή (οι 
περισσότερες 26/135), ληστεία, υπεξαίρεση, 12,6% για εγκλήματα κατά της 
ζωής (όπως ανθρωποκτονίακακοποίηση/σωματικής βλάβη/παραμέληση 
ανηλίκου και συμπλοκή), το 3,7% για εγκλήματα κατά της περιουσίας 
(απάτη), το 2,22% για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας (βιασμός 
ανηλίκου, σωματεμπορία), τρεις γυναίκες για εγκλήματα σχετικά με 
παράνομη διακίνηση μεταναστών και από μία γυναίκα για εγκλήματα κατά 
της προσωπικής ελευθερίας, εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα,  
εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα (παραχάραξη χαρτονομισμάτων) και το 
έγκλημα της αντίστασης κατά της αρχής. 

Η ζωή πριν τη φυλακή ήταν για το 41% των γυναικών  άσχημη/ 
δυστυχισμένη ζωή γεμάτη δυσκολίες, για το  36% πολύ καλή/καλή ζωή,  για 
το 18% συνηθισμένη/ήσυχη ζωή ενώ μόλις 5 γυναίκες δηλ το 1% 
παραδέχθηκε ότι ζούσε μία αλλοπρόσαλλη ζωή «εκτός ορίων». Το ένα 
τέταρτο των κρατουμένων (25%) παραδέχεται ότι στη φυλακή  δεν κάνει 
τίποτα ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 28% ασχολείται με άλλες ασχολίες 
όπως καφέ, κουτσομπολιό, παίζοντας παιχνίδια με συγκρατούμενες, την 
ανατροφή των παιδιού/ών,  με δουλειές και την καθαριότητα του θαλάμου, 
την παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων, την τηλεφωνική 
επικοινωνία με τα οικεία πρόσωπα. Όλα τα παραπάνω είναι άκρως 
ανησυχητικά δεδομένου ότι η αδράνεια των κρατουμένων ενισχύει  τον 
ιδρυματισμό τους και την αποδόμηση της προσωπικότητας τους. Όμως, ένα 
σεβαστό ποσοστό της τάξης του 19% συμμετέχει σε προγράμματα, στο 
σχολείο, σε αθλητικές δραστηριότητες, ποσοστό της τάξης του 3% 
καταπιάνεται με τις σπουδές και το διάβασμα ενώ ποσοστό της τάξης του 
17% απασχολείται στη φυλακή (με μεροκάματα δηλαδή με ευεργετικό 
υπολογισμό της ποινής), γεγονός που εξισορροπεί λίγο τα πράγματα.  

Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η γυναίκα κρατούμενη στη 
φυλακή είναι  η σχέση της με την οικογένειά της και κυρίως το παιδί της  
(19%). Όσον αφορά τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες 
κρατούμενες στην φυλακή, όπως προέκυψε από την έρευνα, αυτά έχουν ως 
εξής κατά ιεραρχική κλίμακα: οι σχέσεις με τις συγκρατούμενες απασχολούν 
το 11% των κρατουμένων, οι υπηρεσίες υγείας το 9%, ο συνωστισμός και οι 
σχέσεις με το προσωπικό της φυλακής συμμετέχουν από 8% στις 
προτιμήσεις των κρατουμένων, ο συγχρωτισμός 6%, η έλλειψη ιδιωτικότητας 
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5%, η ποιότητα του φαγητού 3%, ενώ το 7% των κρατουμένων δήλωσε «δεν 
έχω πρόβλημα». 

Οι κρατούμενες δηλώνουν ότι προκειμένου να επιλύσουν τα 
προβλήματά τους έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στις 
συγκρατούμενές τους, την Κοινωνική Υπηρεσία της φυλακής και το άλλο 
προσωπικό της φυλακής ενώ όσες δήλωσαν ότι δεν απευθύνονται κάπου, 
δεν το κάνουν από έλλειψη εμπιστοσύνης, φόβο, έλλειψη κατανόησης, 
δυσκολίαεπικοινωνίας με το προσωπικό. 

Η υγεία των περισσοτέρων γυναικών ήταν ήδη κλονισμένη πριν την 
κράτησή τους. Αυτά τα προβλήματα, που είναι σωματικά (ποσοστό 59%), 
ψυχολογικά (ποσοστό 22%), σωματικά και ψυχολογικά (11%) και 
ψυχιατρικά, επιβαρύνονται σήμερα λόγω της κράτησης. Παρόλα αυτά, οι 
γυναίκες στην πλειονότητά τους δηλώνουν ότι παρακολουθούνται από 
γιατρό και λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Οι κρατούμενες που 
ερωτήθηκαν εάν έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα χρήσης ουσιών  δήλωσαν 
ότι αντιμετώπιζαν προβλήματα χρήσης σε ποσοστό  18% ενώ ποσοστό της 
τάξης του 78% δήλωσε ότι δεν αντιμετώπιζε προβλήματα με τη χρήση των 
ουσιών. Σχετικά με την προσπάθεια της απεξάρτησης όσες κρατούμενες 
παραδέχθηκαν ότι προσπάθησαν ή προσπαθούν, από αυτές κάποιες έχουν 
απευθυνθεί στα προγράμματα ΚΕΘΕΑ  (44%) – να σημειωθεί ότι λειτουργεί 
κοινότητα στο ΚΚράτησης Κορυδαλλού και Ελεώνα Θήβας, ΟΚΑΝΑ (10%), 
ΚΚΑΤΚΕΘ (3%), 18 ΑΝΩ (3%). 

«Ναι» υπάρχουν ευχάριστες στιγμές παραδέχεται το 58% των 
γυναικών που συμμετείχε στην έρευνα όπως (κατά ιεραρχική κατάταξη) το 
σχολείο και τα εργαστήρια (25%), οι αθλητικές δραστηριότητες  (19%), οι 
θεατρικές παραστάσεις και η χειροτεχνία (13%), το επισκεπτήριο (7%), η 
επικοινωνία με τις συγκρατούμενες (5%), η μουσική (4%), η επικοινωνία με 
τον επαγγελματία (3%), οι κυρίες της Τετάρτης στον Κορυδαλλό και της 
Πέμπτης στη Θήβα (1%), τα σεμινάρια (1%) ή άλλο (8%). Μάλιστα οι 
κρατούμενες προχωρούν ένα βήμα παρακάτω προτείνοντας  για τη βελτίωση 
της καθημερινότητάς του στη φυλακή δραστηριότητες, εργασία κυρίως 
συνδεόμενη με τα μεροκάματα, προγράμματα εκπαίδευσης, βελτίωση των 
συνθηκών κράτησης (διαχωρισμός των κρατουμένων, καλύτερο φαγητό, 
θέρμανση, καθαριότητα, αγορά προϊόντων, ο προαϋλισμός). 

Στη δύσκολη αυτή συνθήκη η γυναίκα κρατούμενη παίρνει δύναμη για 
να ξεπεράσει τις δυσκολίες στη φυλακή από τα παιδιά ή την οικογένειά της 
(30%), από κίνητρα στη φυλακή «κάτι να ασχολούμαι» (17%), την 
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επικοινωνία είτε με τη μορφή του τηλεφωνήματος είτε του επισκεπτηρίου 
(13% και 4% αντίστοιχα), τις συγκρατούμενές της (12%), τον εαυτό της (10%).  

Η έρευνα στάθηκε ιδιαίτερα στο διάστημα μετά τη φυλακή και τις 
σκέψεις που κάνει η κρατούμενη γυναίκα. Μετά τη φυλακή το 77% των 
κρατουμένων γυναικών απάντησε ότι θα έχει χώρο να διαμείνει, το 65% ότι 
θα έχει γεύματα και το 62% πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες. Από την άλλη 
μεριά η μειονότητα που δήλωσε ότι δεν θα έχει στέγη (13%), σίτιση (14%) 
και δυνατότητα σε ιατρικές υπηρεσίες (18%) απαιτεί την προσοχή μας. Το 
ποσοστό αυτό της τάξης του 15% κατά μέσο όρο μας καλεί στο σχεδιασμό 
παρεμβάσεων για την εξασφάλιση των «αναγκαίων προς το ζην».  

Επίσης, οι κρατούμενες της έρευνας απάντησαν ότι γνωρίζουν φορείς 
που μπορούν να απευθυνθούν μετά την αποφυλάκισή τους για να ζητήσουν 
βοήθεια με επικρατέστερους σε δημοφιλία φορείς την Επάνοδο (24%), το 
Δίκτυο κρατουμένων και αποφυλακισμένων γυναικών (18%), τον Δήμο 
(16%). Για άλλους φορείς έκανε λόγο ποσοστό της τάξης του 29% 
αναφερόμενο στον ΟΑΕΔ, την Πρόνοια, τον Ερυθρό Σταυρό, το Σύλλογο των 
Γεωργιανών, Σύλλογο Φιλιππινέζων. Γεγονός, όμως, είναι ότι παρά τις όποιες 
απαντήσεις για τους φορείς, η ενημέρωση των κρατουμένων τόσο για τους 
φορείς όσο και για τις υπηρεσίες που υπάρχουν μετά την αποφυλάκισή τους 
είναι ανεπαρκής γεγονός και αποτυπώνεται στο εντυπωσιακό ποσοστό του 
66%. Επομένως, χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια σε αυτόν τον 
τομέα, ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες ομάδες κρατουμένων όπως είναι οι 
ρομά και οι αλλοδαποί/ές. 

Οι περισσότερες γυναίκες πιστεύουν ότι θα τις βοηθήσουν να σταθούν 
στα πόδια τους μετά την αποφυλάκισή τους η δουλειά (44%) και 
ακολουθούν όσες απάντησαν ότι προσβλέπουν στην οικογένεια και τα 
παιδιά (24%) για βοήθεια μετά την αποφυλάκισή τους. Έπονται εκείνες που 
θα ήθελαν πιο πολλά χρήματα (6%) και τέλος, όσες πιστεύουν ότι τα  
επιδόματα θα τις βοηθήσουν ώστε να σταθούν στα πόδια τους (2%). Ένα 
σημαντικό ποσοστό της τάξης του 15% απάντησε «άλλο», το οποίο 
περιλαμβάνει σπίτι, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, φορείς επανένταξης.  

Η «σχέση» αποτελεί σημαντικό παράγοντα ενδυνάμωσης και 
ενθάρρυνσης της κρατούμενης. Ιδιαίτερα δε η «σχέση» της κρατούμενης με 
την οικογένεια και τα παιδιά παίζει έναν σημαντικό ρόλο τόσο κατά τη 
διάρκεια της κράτησής της όσο και μετά την αποφυλάκισή της. Όμως 
συνολικά 73 από τις ερωτώμενες, δηλαδή ποσοστό μεγαλύτερο του 50% 
αναφέρει ότι δεν έχει σύντροφο (διαζευγμένη, χήρα, άγαμη, σε διάσταση). 



130 
 

Οι υπόλοιπες κρατούμενες γυναίκες βρίσκονται σε συζυγική ή συντροφική 
σχέση. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι το 81% των ερωτώμενων κρατουμένων 
γυναικών δηλώνει ότι έχει παιδιά με το 33% εξ αυτών να έχει τρία και 
περισσότερα από τρία παιδιά και μάλιστα οι περισσότερες από τις μητέρες 
κρατούμενες (78%) να είναι μητέρες ανηλίκων, τα οποία διαμένουν σήμερα 
που κρατείται κυρίως με μέλη της οικογένειας τους (πατέρας, γονείς, γονείς 
εξ αγχιστείας, αδέλφια ή άλλους συγγενείς) που έχουν αναλάβει τη φροντίδα 
τους. Υπάρχει, όμως, και ένα μικρό ποσοστό (6% των ερωτώμενων) των 
οποίων τα παιδιά βρίσκονται σε ίδρυμα ή έχουν δοθεί για υιοθεσία.  

Στην έρευνά μας «Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των 
φύλων και την ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη 
και προσαρμογή των κρατουμένων και αποφυλακισμένων γυναικών» 
συμμετείχαν 16 μητέρες ανήλικων παιδιών που κρατούνται με τα παιδιά 
τους στο ειδικό τμήμα που υπάρχει για τις μωρομάνες γυναίκες στο 
Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών. Οι περισσότερες μωρομάνες 
κρατούμενες που φροντίζουν τα παιδιά τους παραδέχονται ότι αντλούν 
δύναμη από την παρουσία των παιδιών τους, αποτελούν για αυτές πηγή 
υποστήριξης. Ωστόσο η ανατροφή ενός παιδιού στη φυλακή συνοδεύεται 
συχνά από ανησυχία για την καταλληλότητα των συνθηκών, τις στερήσεις 
στις οποίες υποβάλλεται το παιδί λόγω του εγκλεισμού και προβληματισμό 
για τις παρεμβάσεις στο γονεϊκό ρόλο και τον τρόπο που το ίδιο το παιδί 
βιώνει την εμπειρία της φυλακής αλλά και άγχος για τον μελλοντικό 
αποχωρισμό και αγωνία για το μέλλον. 

Οι ανήλικες κρατούμενες, λίγες στον αριθμό, δεν κρατούνται σε 
χωριστό Κατάστημα Κράτησης αλλά στο τμήμα με τις μωρομάνες. Στην 
έρευνά μας συμμετείχαν 5 ανήλικες (14 έως 21 ετών), γυναίκες οι οποίες 
ήταν όλες μητέρες ανήλικων παιδιών. Τα βασικά τους προβλήματα εντός της 
φυλακής δεν διαφέρουν από αυτά που περιγράφουν οι άλλες μητέρες και 
συγκεντρώνονται γύρω από την έλλειψη των ανήλικων παιδιών και τη 
συναισθηματική αναστάτωση που προκαλείται από αυτή την έλλειψη. Οι 
επιδιώξεις τους μετά τη φυλακή επίσης δε διαφέρουν. Τόσο τα όνειρα όσο 
και τα πρώτα βήματα μετά τη φυλακή κινούνται γύρω από την 
επανασύνδεση με τα παιδιά και την υπόλοιπη οικογένεια αλλά και την 
εξασφάλιση μιας καλύτερης ζωής για τα παιδιά τους. Η ανήλικη γυναίκα 
κρατούμενη φαίνεται να ωριμάζει νωρίτερα και να μοιράζεται τα ίδια 
προβλήματα και τις ίδιες αγωνίες με την ενήλικη γυναίκα κρατούμενη. 
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Ως προς τις προσδοκίες για την επανασύνδεση με την οικογένειά τους, 
αρκετές από τις ερωτώμενες (68%) θεωρούν ότι δε θα αντιμετωπίσουν 
κάποιο πρόβλημα. Η οικογένεια περιγράφεται ως ένα υποστηρικτικό πλαίσιο 
που αποδέχεται την κρατούμενη και ανυπομονεί για την επιστροφή της. Ένα 
ποσοστό 22% θεωρεί ότι θα αντιμετωπίσει δυσκολίες. Από αυτές, το 8% των 
ερωτώμενων εντοπίζει τα προβλήματα στην αρνητική ή αδιάφορη στάση της 
οικογένειας. Τα βασικά θέματα που αναδύονται από τις περιγραφές των 
ερωτώμενων είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης, η επικριτική στάση  των γονιών, 
η αδιαφορία, τα προβλήματα στην επικοινωνία λόγω διαφορετικής εξέλιξης, 
στασιμότητας της κρατούμενης. Το 9% σε ζητήματα που θα προκύψουν στην 
επανασύνδεση με τα παιδιά. Οι κύριες ανησυχίες των κρατούμενων 
κινούνται γύρω από το γεγονός ότι δεν έχουν ανακοινώσει στα παιδιά ότι 
βρίσκονται στη φυλακή και ότι θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα της φυλακής. 
Αγωνιούν επίσης για την τύχη της επιμέλειας των παιδιών και για την 
οικονομική τους κατάσταση σε σχέση με την ανάληψη της ευθύνης των 
παιδιών και την συγκέντρωση της οικογένειας. Τέλος, ένα ποσοστό 4% που 
αποτελείται από αλλοδαπές κρατούμενες δηλώνει ότι φοβάται ότι θα 
εγκλωβιστεί στη χώρα μετά την αποφυλάκιση. 

Οι σχέσεις με την οικογένεια κατά τη φυλάκιση διαμορφώνονται μέσα 
από την τηλεφωνική επικοινωνία και τα επισκεπτήρια που 
πραγματοποιούνται από τα μέλη της οικογένειας. Το μεγαλύτερο ποσοστό 
των κρατούμενων αναφέρει ότι έχει καθημερινή ή συχνή τηλεφωνική 
επικοινωνία με τα μέλη της οικογένειας (70%) και ότι έχει δεχτεί 
επισκεπτήριο από αυτά. Όμως, εξίσου αξιοσημείωτα είναι και τα ποσοστά 
των κρατουμένων γυναικών που δηλώνουν ελλείψεις στις επαφές με την 
οικογένεια. Το 28% των κρατουμένων αναφέρει ότι έχει αραιή, σπάνια ή και 
καμία τηλεφωνική επικοινωνία με τα μέλη της οικογένειάς του. Όσον αφορά 
τα επισκεπτήρια, το 39% δηλώνει ότι δεν έχει δεχτεί επισκέψεις από κάποιο 
οικογενειακό μέλος. Συμπληρωματικά, από το 60% που αναφέρει ότι έχει 
δεχτεί επισκέψεις ένα σημαντικό ποσοστό (42%) περιγράφει ότι δέχεται 
επισκεπτήρια αραιά, σπάνια ή ότι μια μόνο φορά έχει δει κάποιο 
οικογενειακό μέλος εντός της φυλακής. Οι βασικοί λόγοι που προβάλλουν οι 
κρατούμενες για την προαναφερόμενη δυσκολία στην επικοινωνία, 
τηλεφωνική και δια ζώσης, είναι κυρίως οικονομικοί.  

Όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη και στις περιπτώσεις που οι 
κρατούμενες αναφέρουν ότι δέχονται επισκεπτήρια με υψηλότερη 
συχνότητα περιγράφουν μια σειρά από προβλήματα που επηρεάζουν 



132 
 

αρνητικά την ποιότητα της επικοινωνίας της ίδιας με τα μέλη της οικογένειάς 
της. Για ορισμένες κρατούμενες η επαφή με τα ανήλικα παιδιά βιώνεται ως 
μια ψυχοπιεστική συνθήκη. Τα παιδιά που είναι ούτως ή άλλως ένα 
ευαίσθητο ζήτημα πυροδοτούν συναισθήματα και σκέψεις που κάποιες 
μητέρες δυσκολεύονται ιδιαίτερα να διαχειριστούν. Οι παραπάνω 
διαπιστώσεις φανερώνουν ένα σημαντικό έλλειμμα στην επαφή με την 
οικογένεια καθώς η τηλεφωνική επικοινωνία και τα επισκεπτήρια, 
αποτελούν μηχανισμούς με τους οποίους οι κρατούμενες διατηρούν αυτή 
την επαφή.  

Το εκπαιδευτικό επίπεδο των κρατούμενων γυναικών ποικίλλει. Οι 
περισσότερες γυναίκες είναι στοιχειώδους εκπαίδευσης (ποσοστό 27%)και 
γυναίκες που δεν είχαν καμία μόρφωση (ποσοστό 22%), με μόλις το 32%να 
παρακολουθεί ή έχει παρακολουθήσει σχολείο στη φυλακή. Στην ερώτηση  
«Γνωρίζετε αν γίνονται εργαστήρια ή άλλες δραστηριότητες επαγγελματικής 
κατάρτισης στη φυλακή», η πλειονότητα (ήτοι το 60%) των γυναικών 
απάντησε ότι γνωρίζει, όμως, σε πολλές περιπτώσεις δεν έγινε απολύτως 
κατανοητή στις ερωτώμενες η έννοια της «επαγγελματικής κατάρτισης» και 
για αυτό το λόγο, αρκετές έδωσαν παραδείγματα δραστηριοτήτων που είναι 
περισσότερο δημιουργικής απασχόλησης παρά επαγγελματικής κατάρτισης. 
Επίσης, από εκείνες που γνώριζαν αυτά τα εργαστήρια,το 45% απάντησε ότι 
παρακολουθούν, ενώ το 43% έδωσε αρνητική απάντηση και μάλιστα κάποιες 
γυναίκες εξήγησαν ότι δεν παρακολουθούν επειδή δεν έχουν προλάβει να 
ενημερωθούν καθώς μόλις μπήκαν στην φυλακή ή ότι δεν έχει νόημα να 
παρακολουθήσουν επειδή δεν θα εκτίσουν μεγάλη ποινή. Άλλες, τόνισαν την 
γενικότερη έλλειψη ενημέρωσης. 

Οι γυναίκες εντάσσονται στα δημιουργικά εργαστήρια της φυλακής 
για διάφορους λόγους. Συμμετέχουν κυρίως για να μάθουν νέα πράγματα 
ενώ  οι αλλοδαπές ή Ρομά που δεν έχουν πάει στο σχολείο, για να μάθουν τη 
γλώσσα, να γράφουν, να διαβάζουν. Ένα σημαντικό ποσοστό γυναικών (της 
τάξης του 31%) πιστεύει ότι τα εργαστήρια αυτά θα τις βοηθήσουν ώστε να 
βγάλουν χρήματα μετά τη φυλακή ενώ το 33% για να ασκήσουν κάποιο 
επάγγελμα.  

Τέλος, οι γυναίκες πρότειναν τη δημιουργία νέων  εργαστηρίων που 
θεωρούν χρήσιμα στην επαγγελματική τους επανένταξη μετά την 
αποφυλάκιση ή να επαναληφθούν παλαιότερα εργαστήρια που είχαν 
στεφθεί με επιτυχία με προτίμηση στα  επιδοτούμενα εργαστήρια ή 
προγράμματα. 
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Η γυναίκα κρατούμενη στην πλειονότητά της εργαζόταν πριν τη 
φυλακή (ποσοστό 87%) σε διάφορες εργασίες, κυρίως χειρωνακτικές, 
χαμηλής εξειδίκευσης και ευθύνης. Ειδικότερα το 18% απάντησε ότι πριν την 
φυλακή είχε εργαστεί ως οικιακή βοηθός ή φρόντιζε ηλικιωμένους,  το 15% 
των ερωτώμενων γυναικών είχε απασχοληθεί ως μικροπωλήτρια (η 
πλειονότητα  αυτών ήταν γυναίκες Ρομά) και 14% είχε εργαστεί ως 
υπάλληλος σε χώρους εστίασης. Όμως, στην ερώτηση «Ποια ήταν η 
οικονομική σας κατάσταση πριν την φυλακή. Σας έφταναν τα χρήματα να 
ζήσετε» οι απαντήσεις φαίνεται να μην συνάδουν με την πραγματικότητα 
δεδομένου ότι πολλές ερωτώμενες κυρίως Ρομά, μολονότι απάντησαν ότι 
«τα έβγαζαν πέρα», τα χρήματα που έβγαζαν απείχαν πολύ από την 
πραγματική ζωή και τις απαιτήσεις της.  

Σε σχέση με την εργασία μέσα στη φυλακή, το 51% των κρατουμένων 
γυναικών απάντησε ότι εργάζεται μέσα στην φυλακή, με την πλειονότητα 
ήτοι το 59% να «κάνει μεροκάματα» στην καθαριότητα της φυλακής και με 
τις περισσότερες εξ αυτών (ήτοι το 41%) να θεωρούν ότι αυτή η εργασιακή 
εμπειρία δεν θα τις βοηθήσει στην επαγγελματική τους επανένταξη.  

Περαιτέρω οι γυναίκες δηλώνουν ότι θέλουν να εργαστούν μετά τη 
φυλακή σε ποσοστό 91%, με τις  περισσότερες γυναίκες μάλιστα (ήτοι το 
66%) να θέλουν να συνεχίσουν την ίδια εργασία που έκαναν πριν 
φυλακιστούν. Σχετικά με τις δυσκολίες που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν 
οι γυναίκες, οι γνώμες διχάζονται. Το 48% των γυναικών πιστεύουν ότι θα 
αντιμετωπίσουν δυσκολίες όπως το στίγμα, το ποινικό μητρώο, η οικονομική 
κρίση, η ανεργία και οι κακές πλέον εργασιακές συνθήκες σε αντίθεση με το 
43% των ερωτώμενων που θεωρεί ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα και θα 
υποστηριχθεί στην αναζήτηση της εργασίας από προσωπικές επαφές και 
γνωριμίες.  

Δεν θα μπορούσε αυτή η έρευνα να μην διερευνήσει τους φορείς 
που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις γυναίκες στην αναζήτηση εργασίας 
μετά την αποφυλάκισή τους με την πλειονότητα, ήτοι το 57% να απαντά  
αρνητικά στη συγκεκριμένη ερώτηση, γεγονός που δείχνει την σχετική 
έλλειψη ενημέρωσης των κρατουμένων ενώ στο ερώτημα  «Τι θεωρείτε ότι 
θα βοηθούσε στην αναζήτηση εργασίας μετά την αποφυλάκιση», υπήρξαν 
απαντήσεις που ανέδειξαν την απαισιόδοξη πλευρά των ερωτώμενων, οι 
οποίες απάντησαν, σ’ ένα μικρό αλλά σημαντικό ποσοστό 7%, ότι δεν θα τις 
βοηθούσε «τίποτα και κανένας». Άλλες γυναίκες θα προστρέξουν στην 
οικογένεια (7%) και τους γνωστούς/φίλους/γνωριμίες (13%) ως απαραίτητο 
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κοινωνικό υποστηρικτικό πλαίσιο για την αναζήτηση εργασίας. Ενώ αρκετές 
γυναίκες εναποθέτουν τις ελπίδες τους σε φορείς/ υπηρεσίες, στους Δήμους 
όπου κατοικούν, και στην παροχή σωστής εργασιακής συμβουλευτικής από 
ειδικούς. 

 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Βραχυπρόθεσμες: Βελτίωση της καθημερινότητας των κρατουμένων 
γυναικών και κυρίως του επισκεπτηρίου και των συνθηκών του προκειμένου 
να διασφαλίζεται όχι μόνο η συχνότητα αλλά και η ποιότητα της 
επικοινωνίας. Βελτίωση του φαγητού, της θέρμανσης, της καθαριότητας, της 
αγοράς προϊόντων, του προαυλισμού. Προβλέψεις για δημιουργική 
απασχόληση των παιδιών προκειμένου οι μητέρες κρατούμενες να 
παρακολουθούν προγράμματα στη φυλακή. Ύπαρξη μόνιμου γιατρού, 
περισσότεροι ψυχολόγοι, προγράμματα, θέσεις εργασίας, σταθερή 
συμβουλευτική υποστήριξη των κρατουμένων. Εκπαίδευση του προσωπικού 
των ΚΚράτησης και των εμπλεκομένων φορέων σε θέματα φύλου και 
διακρίσεων πάσης φύσεως.  Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση του υπάρχοντος 
θεσμικού πλαισίου. Ευαισθητοποίηση του κοινού για άρση στερεοτύπων και 
προκαταλήψεων. 

 
Μεσοπρόθεσμες: Δημιουργία δομών και υπηρεσιών σχεδιασμένων 

ειδικά για τη γυναίκα κρατούμενη. Τα παραδείγματα από το εξωτερικό είναι 
ποικίλα και μπορούν να εφαρμοστούν. Σχεδιασμός και εφαρμογή 
εξειδικευμένων παρεμβάσεων ανάλογα με τις ανάγκες των γυναικών 
(ανήλικες, μητέρες με παιδιά εκτός φυλακής, ασθενείς, υπερήλικες, 
απέλπιδες κλπ). 

Η αλλαγή του ισχύοντος Σωφρονιστικού Κώδικα ο οποίος δεν  
αφιερώνει κανένα κεφάλαιο αποκλειστικά στις γυναίκες14 παρά τις 
ομολογουμένως ειδικές ανάγκες τους όσον αφορά ιδίως τη ρύθμιση 
θεμάτων εγκυμοσύνης και μητρότητας15 αλλά και υγείας και υγιεινής16 και 

                                                             
14 Σε αντίθεση με την Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, η οποία αφιερώνει μια ειδική 
ενότητα του «Corpus Πρότυπων Κανόνων» στις γυναίκες στερημένες της ελευθερίαςτους [CPT/Inf/E(2002) 
1]. http://www.cpt.coe.int/lang/grc/grc-standards.pdf. Βλ. επίσης Πιτσελά, Α. (2003). Διεθνή κείμενα 
σωφρονιστικής πολιτικής. 921 επ. 
15 Περιπτώσεις στις οποίες γυναίκες σε εγκυμοσύνη κατά τη γυναικολογική εξέταση και/ή κατά τον τοκετό 
δένονται σε κρεβάτια ή άλλα έπιπλα ή κατ’ άλλον τρόπον δένονται σφικτά, είναι  πλήρως απαράδεκτες και 

http://www.cpt.coe.int/lang/grc/grc-standards.pdf
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μόνον σε ορισμένα μόνο χωρία  περιλαμβάνει  ρυθμίσεις που αφορούν το 
γυναικείο φύλο. 

 
Μακροπρόθεσμες: Πολιτικές για τη γυναίκα κρατούμενη, όπως 

προστατευμένα διαμερίσματα, κέντρα ημιελεύθερης διαβίωσης κλπ. Ευρεία 
εφαρμογή εναλλακτικών ποινών, παρεμβάσεις στην αστυνομία και τα 
δικαστήρια για γυναίκες με μικρές παραβάσεις, προγράμματα πρόληψης, 
προγράμματα στην κοινότητα, συνέργεια και συνεργασία των φορέων του 
συστήματος απονομής ποινικής δικαιοσύνης και των δομών που αφορούν 
τις γυναίκες (πχ. τα συμβουλευτικά κέντρα της ΓΓΙΦ). Είναι πολύ σημαντικό 
να υπάρχει ολιστική αντιμετώπιση και συνεργασία μεταξύ όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων, ιδίως μεταξύ των δικαστικών αρχών, της 
αστυνομίας, των σωφρονιστικών ιδρυμάτων και των υπηρεσιών υγείας και 
κοινωνικής πρόνοιας είτε είναι κρατικές υπηρεσίες είτε οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών. 

Το πιο βασικό από όλα, όμως, είναι να αναγνωριστεί και να ληφθεί 
υπ’ όψιν ότι οι κρατούμενες και αποφυλακισμένες γυναίκες έχουν 
διαφορετικές ανάγκες από αυτές των ανδρών. Ως εκ τούτου, η αντιμετώπισή 
τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
γυναικείας φύσης τους αντί για μία άκριτη υιοθέτηση πρακτικών που 
προέρχονται από έναν ανδροκρατούμενο χώρο, όπως είναι αυτός των 
φυλακών. Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, θα πρέπει να 
ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα όπως η ατομική αξιολόγηση των αναγκών της 
κάθε κρατούμενης και αποφυλακισμένης γυναίκας, ο εξατομικευμένος 
σχεδιασμός της έκτισης ποινής και της προετοιμασίας αποφυλάκισης, η 
συμμετοχή της σε θεραπευτικά προγράμματα αντιμετώπισης προβλημάτων 
εθισμού καθώς και σε εκπαιδευτικά προγράμματα και θέσεις εργασίας εντός 
και εκτός φυλακής. 
 

                                                                                                                                                   
θα μπορούσαν να αξιολογηθούν ως απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση [Απόσπασμα από τη 10η 
ετήσια έκθεση της CPT/Inf (2000) 13, παρ. 27]. 
16 Η παράλειψη να διαθέσει το κατάστημα κράτησης θεμελιωδώς αναγκαία αγαθά μπορεί από μόνη της 
να σημαίνει ταπεινωτική μεταχείριση [Απόσπασμα από την 9η ετήσια έκθεση της CPT/Inf (99) 12, παρ. 
30]. Επιπλέον, η δυνατότητα πρόσβασης των γυναικών κατά πάντα χρόνο σε εγκαταστάσεις υγιεινής όπως 
και η χορήγηση ειδών υγιεινής έχουν εξαιρετική σημασία για τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Η παράλειψη 
χορήγησης τέτοιων βασικών αναγκών μπορεί από μόνη της να ισοδυναμεί με ταπεινωτική μεταχείριση 
[Απόσπασμα από την 10η ετήσια έκθεση της CPT/Inf (2000) 13, παρ. 31]. 
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61 και άνω

Β΄ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Στην έρευνά μας «Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων 

και την ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη και 

προσαρμογή των κρατουμένων και αποφυλακισμένων γυναικών» 

συμμετείχαν 42 γυναίκες αποφυλακισμένες οι οποίες με ώριμη και ξεκάθαρη 

ματιά πλέον μακριά αλλά με έντονα τα βιώματα του εγκλεισμού έδωσαν την 

δική τους οπτική για την κοινωνική επανένταξη. Σύμφωνα με τα δεδομένα 

που προέκυψαν  η πλειονότητα των αποφυλακισμένων ερωτηθεισών 

γυναικών που συμμετείχε στην έρευνά μας συνολικά 42 γυναίκες ανήκει στις 

ηλικιακές ομάδες 26-35 ετών και 36-45 ετών (13 απαντήσεις αντίστοιχα). 

Ακολουθούν  οι ερωτηθείσες, ηλικίας 46-55 ετών (8 απαντήσεις), 18-25 ετών 

και 56-65 ετών (3 απαντήσεις αντίστοιχα). Ακόμη, 2 ερωτηθείσες δήλωσαν 

ότι ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 61 ετών και άνω. 

Γράφημα 53 – Ηλικία 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι περισσότερες ερωτηθείσες ήταν ημεδαπές (33 απαντήσεις) έναντι των 

λιγότερων αλλοδαπών (9 απαντήσεις). 
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Γράφημα 54- Εθνικότητα

 

Εικόνα 1 

Ενότητα 2. Ψυχοκοινωνική Επανένταξη 

Η ενότητα αυτή, που φέρει τον τίτλο «Ψυχοκοινωνική Επανένταξη», 

αποτελείται συνολικά από 18 ερωτήσεις  (ερ. 7 – ερ. 24), οι οποίες 

διαρθρώνονται σε τρεις χρονικές περιόδους και διερευνούν την ζωή των 

αποφυλακισμένων γυναικών τόσο πριν την φυλακή, κατά την διάρκεια της 

κράτησης τους, όσο και μετά την αποφυλάκιση. Οι ερωτήσεις διερευνούν 

ζητήματα που σχετίζονται με την ζωή των αποφυλακισμένων πριν την 

φυλάκιση (ερ. 7),  τις εμπειρίες τους κατά την διάρκεια της κράτησης (ερ. 8), 

τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισαν (ερ. 9), αλλά και με το αν υπήρχε η 

δυνατότητα να απευθυνθούν κάπου, εντός του πλαισίου της φυλακής, για τα 

προβλήματα αυτά (ερ. 10)  ή για προσωπικά τους ζητήματα (ερ. 11). 

Ακολουθούν, οι ερωτήσεις που σχετίζονται με την υγεία των 

αποφυλακισμένων (ερ. 12) και τυχόν προβλήματα χρήσης ουσιών (ερ. 13). 

Επιπλέον, ζητήθηκε από τις ερωτηθείσες να ανακαλέσουν ευχάριστες 

αναμνήσεις από το διάστημα το οποίο ήταν κρατούμενες (ερ. 14), να 

προτείνουν τρόπους βελτίωσης της τότε καθημερινότητας τους (ερ. 15), αλλά 

και να εκμυστηρευτούν στις ερευνήτριες τι ήταν αυτό που τις βοηθούσε να 

αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες τους (ερ. 16).  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 

σημερινή ζωή των αποφυλακισμένων γυναικών, δηλαδή στις συνθήκες της 
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καθημερινότητας τους μετά την αποφυλάκιση τους με μία σειρά ερωτήσεων 

που αφορούν την δυνατότητα που είχαν οι ερωτηθείσες μετά την 

αποφυλάκιση να καλύψουν ανάγκες τους για στέγαση ή φιλοξενία (ερ. 17), 

για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (ερ. 18), για καθημερινά γεύματα (ερ. 

19). Επίσης, οι ερωτηθείσες κλήθηκαν να απαντήσουν εάν γνώριζαν φορείς 

που τυχόν γνώριζαν και στους οποίους θα μπορούσαν να απευθυνθούν 

(ερ.20-21) καθώς επίσης να θυμηθούν ποια ήταν τα πρώτα τους βήματα 

μετά την αποφυλάκισή τους (ερ.22), αλλά και τί τις δυσκόλεψε περισσότερο 

(ερ. 23). Τέλος, η ενότητα κλείνει με μια ανοιχτή ερώτηση στην οποία οι 

ερωτηθείσες κλήθηκαν  να προτείνουν τί θα τις βοηθούσε να ορθοποδήσουν 

μετά την αποφυλάκιση (ερ. 24). 

Στην ερώτηση 7 «Πώς ήταν η ζωή σας πριν την φυλακή;» οι 

αποφυλακισμένες κλήθηκαν να περιγράψουν τις συνθήκες της 

καθημερινότητάς τους πριν την φυλάκιση. Αναλυτικότερα, η πλειονότητα 

των αποφυλακισμένων (16 από τις 42 ερωτώμενες) περιέγραψε μια 

φυσιολογική και σχετικά καλή ζωή πριν την φυλακή. Συγκεκριμένα: 

«Κανονική. Ζούσα με τη μητέρα μου και το αγόρι μου», «Κανονική ζωή, 

μεγαλώνοντας 2 κόρες μόνη μου, είχα την εργασία μου», «Κανονικά, 

δουλεύαμε με τον άνδρα μου, μεγάλωνα τα παιδιά μου», «Με δουλειά στο 

δημόσιο και 1 γιο, όμορφη και ήρεμη», «Όλα ήταν καλά, οικογένεια, παιδιά, 

εγγόνια, δεν μου έλειπε τίποτα», «Πολύ ωραία, φυσιολογική, σπουδές, 

κανονική, φίλοι, συγγενείς», «Δουλειά στην  Αθήνα σε κατάστημα ρούχων, 

όμορφη ζωή, βοηθούσα και την οικογένεια μου στη Βουλγαρία». Δεν 

έλειπαν, μάλιστα, χαρακτηρισμοί όπως «τέλεια» και «ευτυχισμένη», «Τέλεια, 

αρμονική» και «Με οικογένεια, εγγόνια, ταξίδια. Ζούσα ευτυχισμένη με την 

οικογένεια μου». Επιπλέον, 3 από τις 16 που δήλωσαν πως ζούσαν μια καλής 

ποιότητας ζωή, κάνουν λόγο για  

πολυτέλεια: «Με πολυτέλεια, ασφάλεια και οικογενειακές στιγμές», «Με 

πολυτέλεια, άνεση, οικογένεια, ταξίδια, ψώνια», «Με πολυτέλεια, ταξίδια». 

         Άλλες γυναίκες περιέγραψαν μια διαφορετική καθημερινότητα, πιο 

δύσκολη από τις προαναφερόμενες, δίνοντας έμφαση στην άσχημη 



139 
 

οικογενειακή τους κατάσταση και στην αγωνία για επιβίωση: «Πολύ άσχημα, 

οι γονείς μου με χτυπούσαν, δεν είχα καλούς γονείς», «Με άγχος για την 

επιβίωση, καβγάδες με την οικογένεια», «Με αγωνία για την επιβίωση, 

οικογένεια διαλυμένη», «Δεν μου αρέσει να μιλάω για το πριν. Έχω περάσει 

πάρα πολύ δύσκολα. Με έδωσε η οικογένεια μου σε πολύ μικρή ηλικία σε 

έναν Ρομά, με πήρε και με έβαζε να κλέβω. Αυτή ήταν η δουλειά μου. Έκανα 

και δύο παιδιά, αλλά η ζωή μου ήταν χάλια», «Με άγχος για την επιβίωση, 

τρέξιμο καθημερινότητα», «Με αγωνία για το μέλλον μου. Είμαι μόνη, δεν 

έχω κανέναν στον κόσμο, εκτός από μια φίλη μου», «Με τη μητέρα μου, ο 

πατέρας μου μας εγκατέλειψε όταν ήμουν σε μικρή ηλικία, η μητέρα μου 

έκανε πολλές δουλειές για να τα βγάλουμε πέρα» 

      Οι 15 από τις 42 ερωτηθείσες περιέγραψαν μια ζωή δύσκολη, 

κατακλυσμένη από διαφόρων ειδών προβλήματα: «Όχι ήρεμη ζωή. Είχα 

ψυχολογικά προβλήματα, δούλευα πολύ, είχα νοσηλευτεί σε ψυχιατρική 

κλινική», «Ψυχολογικές δυσκολίες, στα 13 έχασα την μητέρα μου, με 

οικονομικά προβλήματα και βοήθεια από φίλους», «Καταστροφή. Είχα 

αρκετά προβλήματα και για αυτό ήθελα να ξεφύγω αλλά τελικά έμπλεξα 

χειρότερα στην Ελλάδα», «Άσχημη, πολλά προβλήματα, κυρίως 

οικογενειακά» Η πλειονότητα των προβλημάτων που περιγράφηκαν 

αφορούσαν την παρανομία και την χρήση ουσιών που επηρέαζε ιδιαίτερα 

την ποιότητα ζωής τους: «Δεν θέλω να πω πολλά. Ήμουν χωμένη στην 

παρανομία για πολλά χρόνια. Έχω κάνει πολλά για τα οποία δεν με έπιασαν 

ποτέ. Δεν ήταν καλή η ζωή μου και η φυλακή με έσωσε», «Χρήση, εμπόριο 

ναρκωτικών. Έντονη εφηβεία, απομόνωση. Ένταση», «Μοναχική, με σύζυγο 

αλλά λόγω χρήσης δεν είχα πολλές παρέες. Πολλά προβλήματα», «Κακή, 

λόγω χρήσης  που έκανα», «Ήμουν χρήστης ουσιών, χωρισμένοι γονείς, 

μητέρα χρήστης, έμπλεξα στα 13», «Χρήση ουσιών και παρανομία». 

        Μνήμες από τη φυλακή ανακαλεί η ερώτηση «Μπορείτε να θυμηθείτε 

και να μου περιγράψετε μια  τυπική μέρα στη φυλακή;» (ερ. 8) 

προκειμένου να διερευνηθεί  η καθημερινότητα που βίωναν οι - πλέον – 

αποφυλακισμένες γυναίκες στην φυλακή. Οι απαντήσεις όπως είναι 
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αναμενόμενο ποικίλουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι απαντήσεις δεν 

διαφέρουν ως προς την ουσία τους από τις απαντήσεις  που έδωσαν οι 

κρατούμενες γυναίκες. Πλην όμως, η διάθεση είναι πιο χαλαρή αλλά και πιο 

ανοικτή η συζήτηση  για διευκρινίσεις και σχόλια. Στην πλειονότητα τους οι 

ερωτηθείσες περιγράφουν την ζωή τους ως μια συνεχή ρουτίνα, δίνοντας 

έμφαση στα μοτίβα που επαναλαμβάνονται όπως το κλείδωμα και το 

ξεκλείδωμα των κελιών και τα τηλεφωνήματα. «Καφές, τσιγάρα, θόρυβος, 

κουδούνια, κλείδωμα, κλάματα, καρτοτηλέφωνα», «ξεκλείδωμα πόρτας, 

πρωινό, καφές χωρίς κανένα ενδιαφέρον, κουτσομπολιό, γεύμα όρθια χωρίς 

τραπέζι, ίντριγκες, "μέρα χωρίς δραστηριότητες", κλείδωμα πόρτας», «Να 

βλέπω το φως μέσα από τα κάγκελα, να ακούω τον ήχο των κλειδιών, 

θόρυβος καθημερινά, να είμαι σε ένα καρτοτηλέφωνο να μιλάω με τους 

έξω», «Ξύπνημα 7:30, σφουγγάρισμα για το μεροκάματο, φαγητό 11:30 

κλείδωμα στις 12:00, άνοιγμα στις 15:00 προαύλιο, κλείδωμα στις 20:00 

κλάμα», «Ξυπνάγαμε, μας άνοιγαν τα κελιά, φάρμακα, φαγητό, ύπνος», 

«Ξεκλείδωμα, δουλειά, κλείδωμα, λίγο προαύλιο, κλείδωμα», «Καθημερινή 

ρουτίνα, κάγκελα, απομόνωση», «Πριν το ΚΕΘΕΑ: ξυπνάω το πρωί, μαζεύω το 

χώρο μου, πλένω τα ρούχα μου, καφές με συγκρατούμενες, φαγητό, TV, 

ύπνος, ξυπνάω, όχι προαύλιο. Μαγείρεμα, ύπνος έως την άλλη μέρα». 

Από το σύνολο των αποφυλακισμένων, 5 γυναίκες ανέφεραν πως η ένταξη 

τους στο πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ εμπλούτισε την καθημερινότητα τους: «Στην 

αρχή ήταν δύσκολα, καφέ τσιγάρο όλη μέρα, παρέα με τις κρατούμενες. 

Μετά μπήκα στο πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ. Μπήκα γρήγορα, είχα 

δραστηριότητες, μετά ξανακατέβαινα στη φυλακή και πάλι τα ίδια», «Από 

πολύ νωρίς είχα ενταχθεί στην κοινότητα ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ. Καθημερινότητα 

της κοινότητας, καφές, γυμναστική, τσιγάρο, τηλεόραση, ύπνος», «Πριν το  

ΚΕΘΕΑ: μονότονη, άμυαλη, ήσυχη. Μετά το ΚΕΘΕΑ: άρχιζε να αλλάζει προς το 

καλύτερο, επανερχόμουν ξανά στον φυσιολογικό κόσμο», «Ξυπνάω το πρωί, 

πάω ΚΕΘΕΑ 9-5. Μετά από τις 5 τίποτα», «Υπάρχουν φάσεις. Στην αρχή 

ρουτίνα καθημερινότητας της φυλακής: φαγητό, καφές, επίσκεψη σε άλλα 

δωμάτια, βόλτα. Ο χρόνος αρκετά χρόνια μετά ήταν διαφορετικός. Ήμουν 
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μέλος ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, μετά δούλευα στην Κοινωνική Υπηρεσία. 

Επικοινωνούσα με σύζυγο, φίλες και διάβαζα μαθήματα». 

 

Οι δραστηριότητες και η δυνατότητα για εργασία που παρείχαν τα 

Καταστήματα Κράτησης στις κρατούμενες βελτίωναν την καθημερινότητα 

των γυναικών και έκαναν τον χρόνο να κυλάει πιο γρήγορα: «Δουλειά το 

πρωί, τηλεόραση, σκάκι, ζωγραφική, μπάσκετ. Όχι καλές στιγμές. Έκανα ό, τι 

μπορούσα για να περάσει ο χρόνος», «Ξυπνάς και είσαι σαν το ρομπότ, 

προσπάθεια για δραστηριότητες, διάβασμα το Σ/Κ και προαύλιο», «Ρουτίνα. 

Η μέρα στην φυλακή είναι η ίδια και η ίδια. Νομίζεις ότι ο χρόνος έχει 

σταματήσει. Εγώ μετά/αφού ξεπέρασα το στερητικό μπήκα σε πρόγραμμα 

και άρχισα σιγά σιγά να ψάχνομαι και να παρακολουθώ εργαστήρι», 

«Ξυπνάω και στην αρχή δεν ξέρω που βρίσκομαι, ξυπνάω πιο νωρίς από τους 

άλλους με καφέ, κάνω μπάνιο. Δουλειά (9-11.30 και 16.30-18). Το μεσημέρι 

έτρωγα, το απόγευμα διάβαζα στα αγγλικά, με λίγους είχα καλή σχέση, δεν 

τις ήθελα τις σχέσεις μέσα εκεί». Άλλες αποφυλακισμένες κατέβαλαν 

φιλότιμη προσπάθεια για να γεμίζουν τις κενές ώρες της μέρας τους κατά τη 

διάρκεια της κράτησής τους: «Βαρεμάρα. Δεν έχεις τί να κάνεις. Ειδικά αν 

είσαι άρρωστος και δεν μπορείς να βγεις στο προαύλιο. Εγώ καθάριζα πολύ, 

μέχρι και τα κάγκελα. Είχε γίνει η λατρεία μου. Ήθελα καθαρά και φωτεινά 

πράγματα», «Ξύπνημα στις 7:30 με θόρυβο, πήγαινα στη δουλειά το 

απόγευμα, τρέξιμο και γυμναστική στο προαύλιο», «Όταν μπήκα στην 

φυλακή προσπάθησα άμεσα να βρω τρόπους να περνάω στην ώρα μου. 

Ξεκίνησα μόνη μου να μαθαίνω ελληνικά, άρχισα να διαβάζω βιβλία και μετά 

ήρθε το σχολείο. Οπότε ο χρόνος περνούσε. Όταν δεν είχα σχολείο έκανα 

μεροκάματα». 

Δεν λείπουν, βεβαίως, οι θετικές απαντήσεις που υποδηλώνουν μια 

υποφερτή καθημερινότητα και ανθρώπινη συμβίωση όπως: «Ήταν λίγη η 

ποινή. Είχα μια καλή συγκρατούμενη ελληνίδα και μία άλλη από την Κόρινθο 

και κάναμε παρέα. Πέρασα καλά στη Θήβα. Ήταν μικρή η ποινή και δεν είχα 

μεροκάματα. Ξύπναγα το πρωί, έπινα τον καφέ μου. Ξεκουράστηκα από το 

δρόμο σε κρεβάτι», «Από το πρωί ξεκινούσα για δουλειά (καθαριότητα, 
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μαγειρείο, κυλικείο), το μεσημέρι τρώγαμε όλες μαζί, το απόγευμα κυρίως 

υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία με του οικείους μου και το βράδυ 

καθόμασταν όλες μαζί στο θάλαμο και συζητούσαμε για την περίοδο εκτός 

φυλακής μέχρι να κοιμηθούμε». 

 

Πολλά ήταν τα αρνητικά σχόλια των ερωτηθεισών γυναικών για τις συνθήκες 

που έζησαν κατά την κράτησή τους. «Η Θήβα για φυλακή είναι τέλεια, 

έβγαλα και το δημοτικό. Δεν πήγε χαμένος χρόνος. Ο Κορυδαλλός είναι 

αλλιώς. Στην Θήβα κανένα πρόβλημα». Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η μεμονωμένη περίπτωση μιας γυναίκας που αρνήθηκε να μιλήσει 

περαιτέρω: «Χάλια, δεν θέλω να απαντήσω».  

 

Για τις 10 από τις 42 ερωτηθείσες η εμπειρία της φυλακής ήταν κάτι 

παραπάνω από αρνητική, καθώς στις απαντήσεις κυριαρχούν συναισθήματα 

έντονου άγχους,  θλίψης, απαισιοδοξίας και έντασης. «"Κόλαση”. Ξύπναγες 

το πρωί. Ρομπότ. Ερχόταν το φάρμακο, το φαγητό, 8:00 πάλι τα φάρμακα, 

9:00 το φαγητό. Μια καθημερινή αηδιαστική ρουτίνα. Δεν υπάρχει χειρότερο 

πράγμα. Να θέλεις να βοηθήσεις τα παιδιά σου και να μην μπορείς», 

«Ξυπνάω, τρώω πρωινό, διαβάζω βιβλία. Δεν ασχολούμαι με τις άλλες, το 

απόγευμα μεροκάματο, πολλοί τσακωμοί και υστερίες. Θέλω να φύγω, δεν 

μπορώ άλλο», «Άγχος, στεναχώρια, πείνα, χωρίς φως και ήλιο, θόρυβος 

χωρίς σταματημό», «Απαίσια, ψυχοφθόρα, προβληματική(όλες ήταν 

προβληματικές εκεί).Τραγική εις το έπακρον, δυσάρεστη», «Να βγαίνεις από 

το θάλαμο με το ποτήρι του καφέ και να βλέπεις μια καρέκλα να φεύγει. 

Τσακωμοί. Καταστάσεις που δεν υπάρχουν στην κοινωνία, αν δεν είναι 

βίαιος ο κόσμος σου», «Να ξυπνάω με φάρμακα-να κοιμάμαι με φάρμακα, 

να βλέπω τα παιδιά μου κάθε Κυριακή, να μην ξέρω που βρίσκομαι», 

«Θόρυβος, άσχημη, μυρωδιά, συμπεριφορές περίεργες, σαν ένα ''άρρωστο'' 

νοσοκομείο», «Άνοιγμα, φασαρίες, κακό φαγητό, άσχημες συνθήκες 

διαβίωσης», «Κάθε μέρα αναρωτιόμουν πως βρέθηκα εκεί». 
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Στην συνέχεια, το ενδιαφέρον των ερευνητριών στράφηκε  στα προβλήματα 

που αντιμετώπιζαν οι αποφυλακισμένες κατά την διάρκεια της κράτησης 

τους, «Τι προβλήματα αντιμετωπίζατε;». (Ερ. 9). Σχεδόν και οι 42 

ερωτώμενες δεν περιορίζονται στην αναφορά ενός μόνο προβλήματος αλλά 

αναφέρουν  πλήθος προβλημάτων. Η πλειονότητα των αποφυλακισμένων 

έδωσε έμφαση στις άσχημες σχέσεις με τις συγκρατούμενές τους, που 

καθιστούσε δύσκολη την συμβίωση μαζί τους (βία, φωνές, κλοπές, 

φασαρίες, ξυλοδαρμός, ρατσισμός) και δυσκόλευε ακόμα περισσότερο την 

καθημερινότητα τους. Ένα άλλο καίριο ζήτημα που έδειξε να απασχολεί 

πολλές από τις γυναίκες ήταν οι σχέσεις με το προσωπικό των καταστημάτων 

κράτησης, δηλαδή με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και την διεύθυνση 

(έλλειψη ανθρωπιάς, κατάχρηση εξουσίας, αντιπαραθέσεις). Οι άσχημες 

συνθήκες διαβίωσης (έλλειψη υγιεινής, κατσαρίδες, βρώμικο φαγητό, 

έλλειψη ζεστού νερού και θέρμανσης) απασχολούσε μεγάλη μερίδα των 

ερωτώμενων.  Άλλα προβλήματα που αναφέρθηκαν αφορούσαν, οικονομικά 

και ψυχολογικά προβλήματα, καθώς επίσης και προβλήματα υγείας (γενικά 

ή λόγω χρήσης), ελλιπή  βοήθεια από την Κοινωνική Υπηρεσία, συνωστισμό 

και έλλειψη ιδιωτικότητας. 

«Χρήση φαρμάκων, βία, φασαρίες, βρώμα, όχι ζεστό νερό για μπάνιο, 

φαγητό με σκουλήκια, δυσκολίες για να πάρω άδεια, κακή αντιμετώπιση, δεν 

με ακούνε, άσχημη συμπεριφορά, "τιμωρητικό πλαίσιο", απομόνωση χωρίς 

κανένα λόγο, κατάχρηση εξουσίας», «Μου έλειπαν οι αγαπημένοι μου, χωρίς 

ερέθισμα "πνευματικός και σωματικός μαρασμός", κατσαρίδες, βρώμα, όχι 

ανθρωπιά», «Προβλήματα καθαριότητας, φαγητό με σκουλήκια, όχι ζεστό 

νερό για μπάνιο, πολλά άτομα σε ένα κελί, όχι πρώτες ανάγκες, ανύπαρκτη 

βοήθεια από την Κοινωνική Υπηρεσία», «Στην Θήβα όχι. Στον Κορυδαλλό οι 

κατσαρίδες και οι γάτες ήταν μέσα στα ταψιά στα φαγητά. Ήταν βρώμικα. 

Δεν έδιναν χρήματα για καθαριότητα. Βλέπεις μόνο ουρανό και τσιμέντο. 

Μου χάλασαν τη σχέση, τη δουλειά», «Στερητικά, οικονομικά, ψυχολογικά, 

με τις συγκρατούμενες άλλες τοξικομανείς, βίαιες-προκλητικές, με τους 

υπαλλήλους προβλήματα στο να σε ρίξουν στην απομόνωση, να μην σε 
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ενημερώσουν για κάτι, να μην σε βοηθήσουν σε κάποιο πρόβλημα, π.χ. με 

την γραμματεία, όταν δεν στέλνουν κάποιο έγγραφο ή δεν θέλουν να 

προωθήσουν μια αίτηση, η νοσοκόμα να μεσολαβήσει για να δεις γιατρό»,  

«Με συγκρατούμενες που με φόβιζαν και μου φερόταν άσχημα», «Θυμός, 

εξάρτηση, όχι καθαριότητα στο χώρο, πολλά άτομα στο ίδιο κελί, όχι ποιοτικό 

φαγητό, μόνο κρύο νερό, όχι θέρμανση, οικονομικό πρόβλημα, μεγάλες οι 

τιμές στο σούπερ μάρκετ, ανύπαρκτη η Κοινωνική Υπηρεσία, δεν έλαβα 

καμία βοήθεια, κατσαρίδες». 

Στις  επόμενες ερωτήσεις 10 και 11 «Μπορούσατε να απευθυνθείτε κάπου, 

εντός της φυλακής, για τα προβλήματα σας;» και «Μπορούσατε να 

απευθυνθείτε κάπου, εντός της φυλακής, για να μιλήσετε για προσωπικά 

σας ζητήματα που σας απασχολούν;» οι περισσότερες από τις ερωτηθείσες 

και στις δύο ερωτήσεις (52% στην πρώτη και 45% στην δεύτερη) έδωσαν 

θετική απάντηση και μάλιστα ανέφεραν πως απευθύνονταν κατά τη 

διάρκεια της κράτησής τους τόσο σε προγράμματα εντός της φυλακής και 

την Κοινωνική Υπηρεσία, όσο και σε συγκρατούμενες, σωφρονιστικούς 

υπαλλήλους και ψυχολόγους. Οι λόγοι που επισημαίνονται σχετικά με το 

γιατί δεν επέλεξαν να απευθυνθούν κάπου για βοήθεια ήταν: ο φόβος πως 

αυτά που θα πουν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον τους, η έλλειψη 

εμπιστοσύνης στις δεξιότητες των υπαλλήλων, η μη τήρηση του απορρήτου 

και το αίσθημα πως κανείς δεν τις νοιάζονται πραγματικά. 

Ένα σημαντικό θέμα το οποίο είχε να αντιμετωπίσει σε καθημερινή βάση η 

πλειονότητα των αποφυλακισμένων είναι το θέμα της υγείας (ερ. 12). Το 

59% των ερωτηθεισών, δηλαδή 25 από τις 42 γυναίκες, ανέφερε πως 

αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας και συγκεκριμένα πως αυτό προϋπήρχε της 

φυλακής για τις 19 από αυτές. Τα προβλήματα αυτά ήταν  κυρίως σωματικά 

(και σε μικρότερο βαθμό ψυχολογικά, καθώς επίσης οι περισσότερες από 

αυτές λάμβαναν φαρμακευτική αγωγή και ιατρική παρακολούθηση. 

Συνεχίζοντας στα θέματα υγείας οι ερωτηθείσες ερωτήθηκαν σχετικά «Έχετε 

αντιμετωπίσει προβλήματα χρήσης ουσιών;», «Παρακολουθείτε ή έχετε 

παρακολουθήσει κάποιο πρόβλημα απεξάρτησης;» και «Αν ναι ποιο;» (ερ. 



145 
 

13). Το ενθαρρυντικό ποσοστό του 55% δήλωσε πως «όχι δεν αντιμετωπίζει 

προβλήματα εξάρτησης». Ωστόσο, υπάρχει και η μερίδα εκείνη που 

παραδέχεται το πρόβλημα χρήσης, και που η πλειονότητας αυτής είχε 

ενταχθεί σε πρόγραμμα απεξάρτησης. Συγκεκριμένα, έχουν απευθυνθεί στα 

προγράμματα   ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, 18 ΑΝΩ, ΙΑΝΟΣ ΨΝΘ, ΚΑΤΚΕΘ, 12. 

Γράφημα 55-Χρηση Ουσιών 

 

 

Στην ερώτηση υπ΄ αριθμόν 14, «Ανακαλώντας τις ημέρες που ήσασταν 

κρατούμενη, έχετε κάποια ευχάριστη ανάμνηση;», οι ερωτηθείσες 

κλήθηκαν να αναπολήσουν τις ευχάριστες στιγμές  που έζησαν στην φυλακή. 

Από τις 42 οι 23 γυναίκες απάντησαν «Ναι», και παρόλο που άλλες 9 

απάντησαν «Ίσως», οι αποκρίσεις τους έχουν θετικό τόνο. Οι απαντήσεις 

αφορούν αναμνήσεις από άλλες συγκρατούμενες, από δραστηριότητες και 

εκδηλώσεις στο πλαίσιο της φυλακής ή προγραμμάτων όπως το ΚΕΘΕΑ, από 

τα εργαστήρια, το σχολείο, τα επισκεπτήρια, αλλά και από προσωπικά 

κατορθώματα.  

17

1

23

1

Χρήση Ουσιών

ΝΑΙ

ΙΣΩΣ

ΌΧΙ

Missing Values
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   «Οι στιγμές  υποστήριξης με μια συγκρατούμενη», «Οι εκδηλώσεις που 

έκανα με το ΚΕΘΕΑ και όταν πέρασα τις εξετάσεις στο Λύκειο», «Διοργάνωση 

εκδηλώσεων σε σύμπραξη με άλλες συγκρατούμενες», «Σχολείο, δουλειά», 

«Εκδήλωση που έγινε το Πάσχα με μουσική», «1 μέρα γνώρισα κάποιον που 

μου έδωσε δύναμη και μου είπε, ότι δεν έχω να ανησυχώ για τίποτα», 

«"Γλυκές αναμνήσεις" από τον κόσμο που με φρόντισε. Τα γενέθλια μου που 

μου έκανα πρώτη φορά τούρτα μόνη μου», «Ένα project σαν θεατρικό, που 

το κάνανε "σαν cinema" και έχει βγει στο Internet. Περάσαμε τέλεια», «Το 

εργαστήριο ζωγραφικής και η δασκάλα μου εκεί», «Πρόλαβα μια κοπέλα που 

έκανε απόπειρα τελευταία στιγμή. Έκανα ένα καλό», «Δέθηκα πολύ με 2 

συγκρατούμενες. Παρότι δεν υπάρχουν πια ζωή. Είναι ό,τι καλό θυμάμαι», 

«Ελεύθερο επισκεπτήριο με τον άντρα μου, μύρισε σπίτι. Πέρασα τις 

εξετάσεις ελληνικής γλώσσας στο πανεπιστήμιο με άριστα. Όμορφη 

αντιμετώπιση, πολύ περήφανη ένιωσα. Η στιγμή που πέρασα στη σχολή 

έβδομη», «Ανθρώπους που ήρθα κοντά. Γιορτές. Δεν είχα ευθύνες. Είχα την 

ευκαιρία να επαναπροσδιοριστώ στο πρόγραμμα κυρίως ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ», 

«Μία μέρα  που μία συγκρατούμενη μου έδωσε μία τηλεκάρτα ενώ δεν είχε 

καθόλου χρήματα και εκείνη», «Τις ημέρες που έκανα γυμναστική με 

συγκρατούμενες μου στο προαύλιο», «Μέρες που έφτιαχνα κουλουράκια για 

παιδικό επισκεπτήριο», «Όταν έκλαιγα και κάποιες φίλες εκεί μέσα μου 

έδιναν καλά λόγια», «Από ΚΕΘΕΑ για ψυχολογική υποστήριξη και όχι για 

εξάρτηση. Οι ώρες του επισκεπτηρίου, γιορτές και εκδηλώσεις που κάναμε. 

Ένιωθα σαν στο σπίτι. Η μουσική ομάδα με τον κύριο Κλήμη (άλλαζα 

περιβάλλον, ανέβαινε η ψυχολογία μου)». 

Στο ίδιο πλαίσιο, κινείται και η ερώτηση 15 «Τώρα που έχετε πάρει κάποια 

απόσταση από τα γεγονότα της κράτησης, πώς νομίζετε ότι θα μπορούσε 

να βελτιωθεί η καθημερινότητα σας εντός της φυλακής;», οι απαντήσεις 

δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αντικατοπτρίζουν τα ευρύτερα 

προβλήματα του σωφρονιστικού συστήματος, αλλά και  ειδικότερα 

προβλήματα και ελλείψεις που διαφέρουν ανά Κατάστημα Κράτησης. 

Κάποιες απαντήσεις αφορούν καθαρά δραστηριότητες, εργαστήρια και 
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προγράμματα που θα πρόσφεραν δυνατότητες εκμάθησης, έκφρασης και 

ποιοτικό χρόνο στις τότε κρατούμενες: «Περισσότερες δραστηριότητες, 

ευκαιρίες για δημιουργία και εκμάθηση», «Με την παρακολούθηση και 

συμμετοχή σε προγράμματα», «Δραστηριότητες, εκπαίδευση, δημιουργία», 

«Καλλιτεχνικές δραστηριότητες», «Ήταν οργανωμένα στη Θήβα πολλά 

προγράμματα. Στον Κορυδαλλό δεν υπάρχει οργάνωση για τίποτα». 

   Αν και οι περισσότερες απαντήσεις αναφέρονται σε παραπάνω από μία 

προτάσεις σε κάποιες είναι σαφές πως δίνεται έμφαση σε συγκεκριμένα 

ζητήματα, όπως η διαχείριση που επιδέχονταν στο παρελθόν οι κρατούμενες 

από τα προσωπικό της φυλακής και η ανάγκη για αλλαγή όλου του 

υπάρχοντος σωφρονιστικού συστήματος. «Η εκπαίδευση των 

σωφρονιστικών υπαλλήλων. Και άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων», 

«Είναι πάρα πολλά, δεν υπάρχει ο σωφρονισμός, κακοί χώροι, λιγότερες 

ποινές, υπάλληλοι», «Δεν μαζεύεται το σύστημα κα ι είναι τέτοιο που δεν 

θέλει να φτιαχτεί κάτι, τροφοδοτείται αυτό που είναι», «Δραστηριότητες, όχι 

απλά να μας πλακώνουν με φάρμακα και εκκλησία για τα μάτια του κόσμου. 

Να σε βοηθάνε να καταλαβαίνεις τι σου συμβαίνει. Καλύτερηαντιμετώπιση 

από το προσωπικό της φυλακής, να μην σε αντιμετωπίζουν σαν σκουπίδι», 

«Να ήταν το προσωπικό με περισσότερη ψυχολογική υποστήριξη και οι 

συνθήκες διαβίωσης ανθρώπινες», «Με προσωπικό και ανθρώπους που 

θέλουν να βοηθήσουν και όχι να τιμωρήσουν». 

   Άλλες προτάσεις αφορούν τις συνθήκες διαβίωσης, την υγιεινή των χώρων, 

τον διαχωρισμό των κρατουμένων στα κελιά και τον συνωστισμό. «Να είναι 

οι χρήστες σε διαφορετικά κελιά», «Δεν έχεις σωστές συνθήκες διαβίωσης 

(φαγητό, νερό, υγιεινή), δεν υπάρχουν σωστές διαδικασίες και σωφρονισμός. 

Σε πετάνε στο προαύλιο και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Δεν παίρνεις αξίες, 

πρέπει να βελτιωθούν όλα αυτά», «Σίγουρα λιγότερες κοπέλες στους 

θαλάμους και διαχωρισμός των κρατούμενων», «Με καλύτερες συνθήκες 

διαβίωσης», «Με σχολείο και διάβασμα. Να ήμουνα μόνη μου στο κελί ή με 

ένα άτομο που να ταίριαζα». 
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Επιπλέον γίνεται αναφορά στις δυνατότητες για περισσότερα επισκεπτήρια, 

για εργασία και σε καλύτερες απολαβές που θα τις βοηθούσαν να στέκονται 

καλύτερα στα πόδια τους οικονομικά, σε προγράμματα επαγγελματικής 

κατάρτισης, που θα βελτίωναν –εκτός των άλλων- την προετοιμασία για την 

αποφυλάκιση τους, αλλά και στην καλύτερη επικοινωνία με την Κοινωνική 

Υπηρεσία.  

«Να είχα δικό μου χώρο και να υπήρχε η ανταμοιβή για δουλειά που έκανα 

εκεί. Να είχα την οικονομική άνεση, διαφορετική συμπεριφορά των 

υπαλλήλων, να υπάρχει ανθρωπιά», «Να είχα λεφτά, στήριξη από 

ανθρώπους εδώ, να μην είμαι μόνη μου», «Περισσότερες δραστηριότητες, 

άδειες, μικρότερες ποινές, οικονομική βοήθεια, πιο άμεσα επισκεπτήρια, 

καλύτερες συνθήκες διαβίωσης», «Παρακολουθώντας προγράμματα που 

αργότερα θα με βοηθούσαν να εργαστώ», «Να παρακολουθώ κάτι που θα με 

βοηθήσει να βρω μια δουλειά αργότερα, «Να έχω δουλειά που να με 

βοηθάει να βγω νωρίτερα έξω».  

Τέλος, διακρίνονται τρεις τελευταίες κατηγορίες απαντήσεων. Η μία αφορά 

καθαρά τις ίδιες της αποφυλακισμένες, και το τι θα μπορούσαν να κάνουν οι 

ίδιες προκειμένου να βελτιώσουν την καθημερινότητα τους, και όχι γενικώς 

το σύστημα. Χαρακτηριστικά ανέφεραν: «Θα μπορούσα να το αντιμετωπίσω 

διαφορετικά, π.χ. να μην κρατάω αποστάσεις και να αξιοποιήσω 

περισσότερο το χρόνο, να μάθω περισσότερα. Να έχουμε καλύτερη 

πρόσβαση σε γιατρούς, πρόσβαση σε νερό όλη μέρα. Καλύτερη επιλογή 

ποιον βάζεις με ποιον στο κελί, λιγότερα άτομα μαζί. Να προσφέρει 

περισσότερα είδη η φυλακή», «Να κάνω πιο πολλές δραστηριότητες», «Να 

διαβάζω περιοδικά και εφημερίδες», «Να παρακολουθούσα σεμινάρια», 

«Να μην είχα αφεθεί τόσο στα προβλήματα», «Να διαβάζω, να σπουδάσω», 

«Να έχω πάει σε σεμινάρια». Η δεύτερη κατηγορία αφορά την απάντηση 

μιας μεμονωμένης γυναίκας που όπως αναφέρει δεν υπάρχει κάτι προς 

βελτίωση, και η τρίτη και τελευταία κατηγορία περιλαμβάνει ξανά μία άλλη 

μεμονωμένη αρνητική – αυτή τη φορά- απάντηση: «Δεν θα μπορούσε». 
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Στην ερώτηση  «Τι σας βοηθούσε να ξεπερνάτε τις δυσκολίες σας μέσα στη 

φυλακή;» (ερ. 16) οι περισσότερες γυναίκες απάντησαν ότι σημαντικό ρόλο 

έπαιζε η καλή ψυχολογική τους κατάσταση η οποία βοηθούσε προκειμένου 

να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της κράτησης. Οι περισσότερες 

απαντήσεις μάλιστα επικεντρώνονται στα προγράμματα και δραστηριότητες, 

ψυχολογική υποστήριξη και επικοινωνία με ανθρώπους εντός και εκτός 

φυλακής: «Τηλεφωνική επικοινωνία, επισκεπτήρια, εκδηλώσεις», «Η  

ψυχολόγος και η Κοινωνική Υπηρεσία», « Πριν το ΚΕΘΕΑ: υπομονή και πίστη. 

Με το ΚΕΘΕΑ: εμψύχωση ότι μπορώ να τα καταφέρω, όνειρα, ελπίδα το 

διάβασμα», , «Το διάβασμα και το γράψιμο», «Κάποιες συγκρατούμενες και 

το διάβασμα», «Τα βιβλία», «Τίποτα. Το σκεπτικό μου, το μετά, το έξω», «Τα 

προγράμματα, και το Σχολείο, πρόγραμμα φυλακής "Ειρήνη". Έχω πάρει 3 

διπλώματα», «Έκοψα τα ψυχοφάρμακα, είχα δύναμη, δεν έδειχνα τις 

αδυναμίες μου για να μην το εκμεταλλευτούν», «Καθημερινό πρόγραμμα, 

απασχολημένη συνέχεια χωρίς να σκέφτομαι. Δεν είχα αποδεχτεί ότι είμαι 

κρατούμενη, το αντιμετώπιζα ως κάτι προσωρινό», «Το οικογενειακό και 

φιλικό περιβάλλον που έχω», «Να μιλάω σε συγκρατούμενες», «Να μιλάω με 

τη μητέρα μου που είμαστε μαζί στο ίδιο κελί», «Να μιλάω με δύο 

κρατούμενες φίλες», «Η οικογένεια μου και ο δικηγόρος μου (που με στήριζε 

ψυχολογικά)». 

Στην συνέχεια, οι ερωτήσεις εστιάζουν στην ζωή των γυναικών μετά την 

αποφυλάκιση. Οι ερωτήσεις 17 με 19 αφορούσαν τις δυνατότητες που είχαν 

οι αποφυλακισμένες αμέσως μετά την ολοκλήρωση της έκτισης της ποινής 

τους να καλύψουν τις βασικές βιοτικές τους ανάγκες, δηλαδή τη στέγαση 

(ερ. 17), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (ερ. 18) και διατροφή (ερ. 19). Οι 

απαντήσεις των ερωτηθεισών και στις 3 ερωτήσεις ήταν θετικές, 

ξεπερνώντας μάλιστα κατά πολύ τις αρνητικές. Συγκεκριμένα, το 79% 

δήλωσε πως διέθετε μέρος να μείνει ή να φιλοξενηθεί,  το 55% πως είχε 

πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και το 76% πως είχε 

δυνατότητα για καθημερινά γεύματα. Αξίζει να αναφερθεί πως όσες 
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γυναίκες ανέφεραν πως δεν είχαν πρόσβαση σε ιατρούς, το απέδωσαν στο 

ότι δεν εργαζόνταν και άρα ήταν ανασφάλιστες, αλλά και στο ότι δεν είχαν 

εκδώσει τα χαρτιά τους και επομένως δεν διέθεταν ΑΜΚΑ ή βιβλιάριο 

υγείας.  

Οι επόμενες ερωτήσεις 20 και 21, αφορούν την ενημέρωση που είχαν οι 

αποφυλακισμένες σχετικά με φορείς στους οποίους θα μπορούσαν να 

απευθυνθούν για να ζητήσουν βοήθεια μετά την αποφυλάκιση και με το αν 

τελικά οι ανάγκες τους εξυπηρετήθηκαν από αυτούς τους φορείς. Οι 

απαντήσεις έδειξαν πως οι περισσότερες γυναίκες δήλωσαν άγνοια για τους 

φορείς μετασωφρονιστικής αρωγής (52%), ωστόσο σχεδόν όλες όσες από 

αυτές που γνώριζαν απευθύνθηκαν για βοήθεια. Οι φορείς τους οποίους 

γνώριζαν και εν τέλει από τους οποίους βοηθήθηκαν ήταν: η Επάνοδος, ο 

Ονήσιμος, ο ΟΑΕΔ, το ΚΕΘΕΑ, η ΠΡΑΞΙΣ και ο ΟΚΑΝΑ. 

 

Γράφημα 56- Ύπαρξη Φορέων Μετασωφρονιστικής Αρωγής 

 

 «Ποια ήταν τα πρώτα βήματα μετά την αποφυλάκιση;» (ερ. 22) 

ρωτήθηκαν οι αποφυλακισμένες και οι απαντήσεις τους αν και ποικίλουν 

κινούνται στο ίδιο σχεδόν μήκος κύματος. Αρκετές από τις ερωτηθείσες  
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φαίνεται πως είχαν σχεδιάσει από πριν τις κινήσεις που θα έκαναν μόλις 

αποφυλακίζονταν και μάλιστα με σειρά προτεραιότητας: «Είχα από πριν 

ατζέντα. Party υποδοχής από σύζυγο και φίλους. Έκλεισα ραντεβού με 

Επάνοδο, ΚΕΘΕΑ (εξετάσεις), εφορία, άλλαξα διεύθυνση, φοιτητικές 

υποχρεώσεις και μετά ψώνια». Για κάποιες προτεραιότητα ήταν η 

διευθέτηση των νομικών και οικονομικών τους εκκρεμοτήτων «Έφτιαξα όλα 

τα χρήματα να είναι νόμιμα. Να μην μπλέξω. Άρχισα να ψάχνω  σπίτι, 

δουλειά και δικηγόρο», για κάποιες άλλες η υγεία  «Να έρθω στην Επάνοδο 

και να κάνω check up στον γιατρό», και για άλλες η απόλαυση της 

ελευθερίας τους «Να περπατήσω ελεύθερη». Κυρίαρχο ρόλο, ωστόσο, 

έπαιξε η επανένωση με το οικογενειακό περιβάλλον και κυρίως με τα παιδιά, 

«Τρέχοντας με το παιδί μου και στον άνδρα μου», «Επανασύνδεση με την 

οικογένεια», «Επαφή με την οικογένεια και φίλους για να βρω δουλειά», «Να 

δω παιδοψυχολόγο για το παιδί μου και να διορθώσω ότι μπορώ στο κενό 

που έλειπα», «Πήγα στο Πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ. Πήγα βόλτα στην Ακρόπολη και 

για καφέ.  Μετά χαρτιά, γιατροί κλπ», «ΚΕΘΕΑ, να ενταχθώ σιγά σιγά στο 

κοινωνικό σύνολο», «Με πήρε η θεραπεύτρια μου από το ΚΕΘΕΑ και με πήγε 

στην κοινότητα. Σιγά σιγά ήρθε και η επαφή με την οικογένεια», «Δύσκολα 1)  

μεταφορά ρούχων-πραγμάτων από Θεσσαλονίκη 2) ήρθα Επάνοδο 3) πήγα 

Ονήσιμο 4) στέγαση 15 μέρες», «Να μιλήσω με ψυχολόγο και να έρθω στον 

ξενώνα του δικτύου», «Ειρηνοδικείο, σπίτι μου, Ονήσιμος, ενημέρωση για 

προγράμματα». 

Αν και ελάχιστες δεν λείπουν οι αποκρίσεις γυναικών με αρνητικό 

χαρακτήρα, που δείχνουν πως τα πράγματα για καμία γυναίκα δεν ήταν 

εύκολα, για κάποιες άλλες όμως ήταν χειρότερα. «Ζούσα με μία γιαγιά και 

την πρόσεχα, φοβόμουν να βγω έξω», «Ήρθα στην Αθήνα, έκλεβα για να 

ζήσω, ξαναέπεσα στα ναρκωτικά», «Ξαναέμπλεξα στη χρήση». 

Γεγονός αποτελεί πως η κοινωνική επανένταξη αποτελεί μια διαδικασία 

επίπονη και ψυχοφθόρα. Ειδικά δε όταν δεν υπάρχει η απαραίτητη στήριξη 

από το οικείο περιβάλλον και από την Πολιτεία προς τις αποφυλακισμένες  

ώστε να μπορέσουν να βρουν μια ισορροπία στην ζωή τους. Στην ερώτηση 
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«Τι είναι αυτό που σας δυσκόλεψε περισσότερο μετά την αποφυλάκιση;» 

(ερ.23) αναδείχθηκαν ανάγλυφα όλα τα προβλήματα που καλείται να 

αντιμετωπίσει το μετασωφρονιστικό σύστημα, με σκοπό την διευκόλυνση 

των αποφυλακισμένων προς την ομαλή επανένταξη τους. Τα βασικότερα 

από τα προβλήματα που αναφέρθηκαν  είναι: η εύρεση εργασίας και τα 

οικονομικά προβλήματα, η δυσκολία στην ανθρώπινη επαφή και η έλλειψη 

ευαισθητοποίησης από τον περίγυρο, τα γραφειοκρατικά ζητήματα, η 

εύρεση καταλύματος, η προσαρμογή και η ψυχολογική στήριξη.  «Όλα. 

Καινούρια ζωή, διαφορετικές επιλογές, δύσκολη αυτοπροστασία», «Ημουν 

σε απεξάρτηση, όλα ήταν νέα και περίεργα», «Επανένταξη στο κοινωνικό 

σύνολο», «Δεν είχα που να μείνω», «Δεν είδα την οικογένειά μου 

κατευθείαν, στο ΚΕΘΕΑ έπρεπε να μείνω με 45 άτομα και όχι με 1 όπως στην 

φυλακή», «Να φτιάξω τα χαρτιά μου και να πάρω τα παιδιά  μου πίσω», «Η 

χαμηλή αυτοεκτίμηση μου και ο ψυχολογικός μου κόσμος», «Οι φήμες ότι 

έπαιρνα ναρκωτικά, «να κλείσω τα στόματα της γειτονιάς», «Δεν είχα 

κανέναν, δεν είχα που να πάω, δεν είχα λεφτά», «Να βρω δουλειά», 

«Οικονομικά προβλήματα», «Δεν είδα τους δικούς μου, αλλά έγινε για καλό. 

Δυσκολεύτηκα να συναναστραφώ με άντρες στην κοινότητα. Στη συνέχεια με 

δυσκόλεψε η επαφή με τους δικούς μου», «Έχασα τη σχέση μου, την υγεία 

μου, το σπίτι μου, την δουλειά μου. Δεν έχω κάτι άλλο να χάσω κάτω του 

μηδενός στα 61. Δεν έχω χρήμα για εφετείο», «Το οικονομικό και το σπίτι 

που δεν έχω που να κατασταλάξω», «Η επαφή με κάποιες δημόσιες 

υπηρεσίες», «Το ωράριο, ακολουθούσα ακόμη το ωράριο της φυλακής. 

Φοβόμουν. Παντού έβλεπα μπάτσους», «Εφορία. Υπάλληλος φώναξε "εδώ 

έχουμε πρώην κρατούμενη, πως αλλάζει διεύθυνση;" Οι άνθρωποι έφυγαν 

από γύρω μου, ντράπηκα», «Να βρω δουλειά, να μπω ξανά στην 

καθημερινότητα», «Να βρω δουλειά, δικό μου χώρο, ο κλειστός κύκλος της 

Κρήτης που μίλαγε για την φυλακή», «Ο κοινωνικός περίγυρος και το ότι δεν 

έβρισκα δουλειά», «Προσαρμογή στην κοινωνία και δουλειά». 

Η τελευταία ερώτηση της ενότητας Ψυχοκοινωνική Επανένταξη κάλεσε  τις 

αποφυλακισμένες να μοιραστούν την εμπειρία και τα βιώματά τους και να 
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δώσουν την άποψη τους σχετικά με το τι πιστεύουν ότι τις βοήθησε να 

σταθούν στα πόδια τους μετά την αποφυλάκισή τους (Ερ. 24). Οι 

περισσότερες απαντήσεις επικεντρώνονται στην εύρεση εργασίας, την 

οικονομική εξασφάλιση και τα οικονομικά βοηθήματα από την Πολιτεία που 

θα τους ήταν χρήσιμα ώστε να ζουν με αξιοπρέπεια και να εξασφαλίσουν τον 

δικό τους χώρο.  

«Οικονομική στήριξη και εύρεση εργασίας», «Σπίτι, δουλειά, κάποιο 

επίδομα», «Επανένταξη στην εργασία», «Χώρος για εργασία- δουλειά», 

«Υποστήριξη από το κράτος για να μην είμαι στο δρόμο, λεφτά», «Δουλειά 

και πάλι δουλειά. Δεν θέλω να μου χαρίσουν τίποτε. Θέλω 2.000 δάνειο για 

να βρω ένα σπίτι να ησυχάσω, να βρω δουλειά», «Το θέμα της εργασίας και 

μετά της κατοικίας μόνη μου, όχι σε ξενώνες. Ο καθένας πρέπει να μείνει 

μόνος του για να μπορεί να κάνει πράγματα», «Μια δουλειά και ένα 

χρηματικό ποσό στην αρχή», «Να είχα το δικό μου χώρο να μείνω, να βρω 

αμέσως δουλειά», «Ένα επίδομα για τους πρώτους έξι μήνες», «Να έχω 

δουλειά κατευθείαν για να μπορώ να ζήσω με αξιοπρέπεια και να βοηθάω 

την μητέρα μου», «Οικογένεια (ως πυρήνας βοήθειας), άμεση δουλειά για να 

έχω οικονομική άνεση, να ζητήσω βοήθεια». 

Άλλη σημαντική παράμετρος είναι η ψυχολογική υποστήριξη και η βοήθεια 

για απεξάρτηση. «Να μιλάω και να εκφράζομαι», «Το ΚΕΘΕΑ για να 

σταματήσω τη χρήση, ώστε να μην ξανά πιω ποτέ και χρειάστηκα και άλλους 

ανθρώπους στη ζωή μου», «Ένα ανοιχτό πρόγραμμα μεθαδόνης. Υποστήριξη 

ψυχοκοινωνική», «1. Οργάνωση και αποδοχή/αναγνώριση της 

πραγματικότητας. 2. Ψυχολογική υποστήριξη. 3. Τρόποι για ενσωμάτωση και 

ένταξη στην κοινωνία». 

Συνοψίζοντας διαπιστώνεται ότι τα πράγματα για τις αποφυλακισμένες 

γυναίκες θα ήταν πιο εύκολα εφόσον ήταν κοινωνικά αποδεκτές και έχαιραν 

της στήριξης των δικών τους ανθρώπων. Απαραίτητη, τέλος, θεωρείται η 

ύπαρξη περισσότερων δομών επανένταξης και η στήριξη των υπαρχόντων, 
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ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί αποτελεσματικότερα μεγαλύτερος αριθμός 

αποφυλακισμένων.  

Συμπερασματικά και παρατηρώντας συνολικά  τις απαντήσεις των 

ερωτηθεισών, διαπιστώνεται ότι παρά τις διαφορές τους ως προς την χώρα 

καταγωγής, την ηλικία και το βιοτικό επίπεδο, τα προβλήματα με τα οποία 

έρχονται αντιμέτωπες οι γυναίκες τόσο μέσα όσο και έξω από την φυλακή 

ομοιάζουν μεταξύ τους. Ιδιαίτερα φαίνεται να απασχολούν τις γυναίκες οι 

συνθήκες διαβίωσης κατά την κράτησή τους ενώ έπεται η ανησυχία για την  

έλλειψη αρωγής σε ψυχολογικό και οικονομικό επίπεδο. Όλες οι γυναίκες 

δείχνουν βαθιά επηρεασμένες από την εμπειρία της φυλάκισης, καθώς 

επίσης η πλειονότητά τους  φαίνεται να δίνει καθημερινά έναν αγώνα για 

επιβίωση. Οι προκλήσεις που περιγράφονται αναδεικνύουν τα ευρύτερα 

προβλήματα του σωφρονιστικού συστήματος και της μετασωφρονιστικής 

μέριμνας και τονίζουν την επιτακτική  ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των γυναικών αυτών. Κρίσιμη αναδεικνύεται  η προετοιμασία των 

αποφυλακισμένων για την κοινωνική τους επανένταξη  καθώς και η 

πλαισίωσή τους με τους φορείς μετασωφρονιστικής μέριμνας  στους 

οποίους μπορούν να αποτανθούν.  

 

Ενότητα 3.Οικογενειακή Επανένταξη 

Η παρούσα ενότητα, πραγματεύεται το ζήτημα της Οικογενειακής 

επανένταξης και αποτελείται συνολικά από  7 ερωτήσεις (ερ.25 - ερ.30.1), οι 

οποίες κατ΄ αντιστοιχία με την προηγούμενη ενότητα συγκροτούνται  από  

τρείς χρονικές περιόδους όπου και διερευνώνται οι οικογενειακές σχέσεις 

των ερωτηθεισών  με τις οικογένειες τους  πριν την φυλάκιση τους, κατά την 

διάρκεια έκτισης της ποινής τους αλλά και μετά την αποφυλάκισή τους. 

Ειδικότερα, επιχειρείται η μελέτη της οικογενειακής κατάστασης και της 

ύπαρξης ή όχι τέκνων (ερ.25 - ερ.26.1), η διαβίωση του ανήλικου τέκνου 

εντός του καταστήματος κράτησης  με την μητέρα του και τυχόν προβλήματα 
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που αντιμετώπισε η μητέρα τόσο κατά την περίοδο που ήταν κρατούμενη 

όσο και αργότερα κατά την προσπάθεια της οικογενειακής επανένωσης μετά 

δηλαδή την αποφυλάκισή της (ερ.26.2-.26.2.γ). Επιπροσθέτως, διερευνήθηκε 

η ανηλικότητα ή μη των τέκνων κατά την πραγματοποίηση της παρούσας 

έρευνας και η διαβίωσή τους με την αποφυλακισμένη μητέρα τους, εφόσον 

είναι ανήλικα (ερ.26.3-ερ.26.3.α). Στις περιπτώσεις που υπήρχε θετική 

απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, μελετήθηκαν τα προβλήματα που 

ενδέχεται να αντιμετωπίζει η γυναίκα αυτή  μεγαλώνοντας το τέκνο της ως 

αποφυλακισμένη (ερ.26.3.α.1), ειδάλλως  στις αρνητικές απαντήσεις (δηλ. 

όταν η ερωτηθείσε αποκρίθηκε πως το ανήλικο τέκνο της δεν διαμένει μαζί 

της), αναζητήθηκαν οι λόγοι που συνέβη αυτό (ερ.26.3.α.2). Αντικείμενο 

μελέτης  αποτέλεσε, επίσης, η προηγούμενη εμπειρία (ο τυχόν εγκλεισμός 

των ίδιων των αποφυλακισμένων γυναικών) κατά την περίοδο της παιδικής 

τους ηλικίας, αλλά και επιμέρους ζητήματα που ενδεχομένως αντιμετώπισαν 

στη συνθήκη της φυλακής, όπως τα επισκεπτήρια (ερ.27-ερ.28.1). Εν τέλει, 

στην παρούσα ενότητα, διερευνήθηκε διεξοδικότερα το ζήτημα της 

επανασύνδεσης των αποφυλακισμένων γυναικών με την οικογένειά τους 

μέσα από ερωτήσεις που αφορούν τόσο προβλήματα που ενδέχεται να 

αντιμετωπίζουν κατά την προσπάθεια επανασύνδεσης όσο και με ερωτήσεις 

που διερευνούν την σχέση με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας (ερ.29-

30.1). 

Στην ερώτηση (ερ. 25) με τίτλο «Οικογενειακή Κατάσταση», οι ερωτηθείσες  

κλήθηκαν να δηλώσουν την οικογενειακή τους κατάσταση με την 

πλειονότητα αυτών να αποκρίνεται πως είναι «Άγαμες» (17 από τις 42 

ερωτώμενες). Ακολουθούν οι «Διαζευγμένες» (9 απαντήσεις) και οι 

«Έγγαμες» (6 απαντήσεις). Σε μικρότερο ποσοστό δόθηκε η απάντηση 

«Χήρος/α» (4 απαντήσεις) καθώς και η απάντηση «Σε σχέση» (3 

απαντήσεις), με μια μάλιστα ερωτώμενη να δηλώνει πως διατηρεί σχέση με 

άτομο του ίδιου φύλου. Παράλληλα, μία από τις ερωτηθείσες έδωσε την 

απάντηση «Άλλο». Σχετικά με την ύπαρξη ή μη τέκνων, (ερ. 26), η 

πλειονότητα των αποφυλακισμένων που ερωτήθηκαν αποκρίθηκε θετικά. 
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Συγκεκριμένα 22 ερωτηθείσες απάντησαν «ΝΑΙ» στην σχετική ερώτηση, ενώ 

18 αποκρίθηκαν «ΌΧΙ». Εντούτοις, δυο ερωτηθείσες δεν απάντησαν στην 

ερώτηση. Οι ερωτηθείσες που αποκρίθηκαν θετικά στην παραπάνω 

ερώτηση, κλήθηκαν εν συνεχεία να προσδιορίσουν τον αριθμό των τέκνων 

τους (ερ. 26.1). Από τις 23 αποφυλακισμένες μητέρες, εννέα αποκρίθηκαν 

πως έχουν 1 παιδί, εφτά πως έχουν 2 παιδιά και πέντε δήλωσαν ότι έχουν 3 

παιδιά. Τέλος, μόλις δύο από τις 22 ερωτηθείσες αποκρίθηκαν πως έχουν 

περισσότερα των 3 παιδιών και συγκεκριμένα 4 τέκνα. 

 

Γράφημα 57-Οικογενειακή Κατάσταση 

 

Σε επόμενο στάδιο, οι ερευνήτριες μελέτησαν αν η αποφυλακισμένη 

μητέρα κράτησε το παιδί της εντός του Καταστήματος Κράτησης κατά την 

διάρκεια έκτισης της ποινής της (ερ. 26.2). Όπως φαίνεται από τις 22 

ερωτηθείσες που αφορούσε η ερώτηση, μόλις 2 απάντησαν πως κράτησαν 

το ανήλικο τέκνο τους μαζί τους εντός του καταστήματος κράτησης γιατί η 

μία γέννησε το παιδί μέσα στην φυλακή («γέννησα μέσα στην φυλακή»),  
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ενώ η άλλη γιατί ήταν λεχώνα («Ήμουν έγκυος, γέννησα και το κράτησα ως 

λεχώνα» (ερ.26.2.α). Σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετώπισαν  να 

μεγαλώνουν το παιδί τους πίσω από τα κάγκελα της φυλακής η μία γυναίκα  

ανέφερε τη «στέρηση στο φαγητό, στο γλυκό κ.α» ενώ η άλλη ερωτηθείσα  

που είχε επίσης κρατήσει το ανήλικο τέκνο της μαζί της κατά τον εγκλεισμό 

της υποστήριξε ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα με συγκεκριμένη κρατούμενη 

διότι ήταν οροθετική («Είχα πρόβλημα με συγκεκριμένη κρατούμενη επειδή 

είμαι οροθετική») (ερ.26.2.β). 

Οι δυσκολίες στην επανένωση με το τέκνο μετά την αποφυλάκιση, 

απετέλεσαν επίσης αντικείμενο μελέτης (ερ.26.2.γ). Στην σχετική ερώτηση 

απάντησε μόνο η μία εκ των δυο ερωτηθεισών που είχε δηλώσει πως 

κράτησε το παιδί μαζί της στην φυλακή, εντούτοις δεν στοιχειοθετείται 

κάποια εικόνα για τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσει μια μητέρα 

αποφυλακισμένη  σε ανάλογη περίπτωση αφού η ερωτώμενη αποκρίθηκε 

πως δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα. 

Αφού μελετήθηκαν τα παραπάνω, η ερευνητική ομάδα εστίασε στη σχέση 

των ερωτηθεισών  αποφυλακισμένων με τα τέκνα τους (ερ.26.3). Η σχέση 

της γυναίκας με το παιδί αποτελεί σημαντική συνθήκη τόσο για την ομαλή 

επανένταξή της όσο και για την αποτροπή της υποτροπής της σε παράνομες 

πράξεις στο μέλλον. Ειδικότερα, μελετήθηκε αρχικά η ηλικία του παιδιού 

(ανήλικα ή ενήλικα) κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας. Όπως 

διαπιστώθηκε από την επεξεργασία των δεδομένων από το σύνολο των  22 

ερωτηθεισών αποφυλακισμένων που αποκρίθηκαν θετικά στην ερώτηση 

περί ύπαρξης τέκνων, οχτώ απάντησαν πως τα τέκνα τους είναι Ενήλικα ενώ 

δέκα ερωτώμενες ότι είναι Ανήλικα. Ακόμη αξίζει να επισημανθεί πως οι 

υπόλοιπες τέσσερεις γυναίκες δήλωσαν πως έχουν και ανήλικα και ενήλικα 

τέκνα. Όσες ερωτηθείσες απάντησαν πως έχουν ανήλικα τέκνα, κλήθηκαν να 

αποσαφηνίσουν αν τα τέκνα τους διαβιούν μαζί τους. Εξ αυτών οχτώ 

απάντησαν θετικά, ενώ τέσσερεις απάντησαν «ΌΧΙ». Ταυτόχρονα, δυο 

ερωτηθείσες  δεν απάντησαν στην σχετική ερώτηση (ερ.26.3.α). 
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Εμβαθύνοντας περαιτέρω στο ζήτημα της διαβίωσης των ανήλικων τέκνων 

με την αποφυλακισμένη μητέρα τους, οι ερευνήτριες εστίασαν σε 

προβλήματα που ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν σήμερα οι ερωτηθείσες 

στην προσπάθεια ανατροφής των παιδιών τους ως αποφυλακισμένες 

πλέον (ερ.26.3.α.1). Μόλις δυο ερωτηθείσες  απάντησαν  πως δεν 

αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα («Δεν αντιμετωπίζω πρόβλημα»), ενώ οι 

υπόλοιπες ερωτηθείσες που απάντησαν στην σχετική ερώτηση 

παραδέχθηκαν ότι βασικό πρόβλημα τους είναι οι οικονομικές δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουν αλλά και ο φόβος τους να μην πληγωθεί το παιδί τους 

μαθαίνοντας την αλήθεια για το παρελθόν τους. Πιο  αναλυτικά, η 

πλειονότητα των απαντήσεων αφορά την έλλειψη νομιμοποιητικών 

εγγράφων στην περίπτωση των αλλοδαπών ή βοήθειας από οικεία πρόσωπα 

και συνακόλουθα την δυσκολία εξεύρεσης εργασίας και οικονομικών πόρων 

για την αξιοπρεπή συντήρηση της οικογένειας τους («Να γίνω νόμιμη στην 

Ελλάδα και εγώ και τα παιδιά, δεν μπορώ να δουλέψω γιατί δεν έχω κανέναν 

να προσέχει τα παιδιά μου», «Οικονομικά, καθώς είναι δύσκολο να βρεις 

δουλειά αν έχεις βρώμικο ποινικό μητρώο») ή όταν η αποφυλακισμένη 

μητέρα έχει εργασία τόνισε την στέρηση ποιοτικού χρόνου με το παιδί της 

ως αποτέλεσμα της πολύωρης εργασίας της («Έχω λίγες ώρες μαζί του 

επειδή δουλεύω σπαστό ωράριο ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, δεν έχω 

χρήματα για να επενδύσω πιο πολύ στις σπουδές του», «Έχω ελάχιστες ώρες 

μαζί τους, δουλεύω πολλές ώρες, είμαι μόνη και όλο το βάρος πέφτει πάνω 

μου»). Αξιομνημόνευτες είναι και οι απαντήσεις των ερωτηθεισών  

αναφορικά με τον φόβο τους μήπως πληγωθεί το παιδί τους μαθαίνοντας 

την αλήθεια για το παρελθόν τους και συνακόλουθα ο φόβος του 

στιγματισμού από τον κοινωνικό περίγυρο που απαντάται συχνά στις 

απαντήσεις όπως «...Επίσης, φοβάμαι ότι οι γείτονες θα πουν στο παιδί μου 

ότι ήμουν φυλακή και το λόγο…..το στίγμα και ο κοινωνικός ρατσισμός…», 

«Στο πώς θα του το πω. Δεν νιώθω ακόμα έτοιμη. Δεν θέλω από τώρα να το 

πληγώσω. Έχω την κρυφή ελπίδα ότι θα βγει το φάρμακο και θα γλυτώσει 

εκείνο». 
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Είναι άλλωστε γνωστό πως στις περισσότερες περιπτώσεις στιγματίζονται  

ανεπανόρθωτα και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας ενός 

αποφυλακισμένου, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει το άτομο  σε 

κοινωνική απομόνωση, επιθετική συμπεριφορά ή την ανάπτυξη 

δυσλειτουργικών σχέσεων με την υπόλοιπη κοινωνία. Στις περιπτώσεις δε 

του ίδιου του αποφυλακισμένου, συμπληρωματικά με τα παραπάνω 

ενδέχεται ο περαιτέρω στιγματισμός του να τον οδηγήσει στην ανάπτυξη εκ 

νέου εγκληματικής συμπεριφοράς γεγονός που θα λειτουργήσει 

ανασταλτικά στην προσπάθεια επανένταξής του. Γίνεται επομένως φανερό 

πως η Πολιτεία πρέπει να μεριμνά για την εξομάλυνση  τέτοιων ζητημάτων, 

ώστε να διευκολύνεται η επάνοδος του ατόμου στον κοινωνικό ιστό μέσα 

από την παροχή στοιχειωδών υπηρεσιών προς τους αποφυλακισμένους και 

τις οικογένειές τους, αναγκαιότητα που αναδεικνύει χαρακτηριστικά η 

ερωτηθείσα ΧΧ σημειώνοντας «Δεν έχω οικογένεια να κρατήσει το παιδί. 

Ίσως θα έπρεπε να δημιουργηθεί δομή για όταν είναι άρρωστα». 

Οι τέσσερις ερωτηθείσες που δεν κράτησαν το ανήλικο παιδί τους μαζί τους  

στη φυλακή, κλήθηκαν, στη συνέχεια, να διευκρινίσουν τους λόγους 

(ερ.26.3.α.2). Δύο ερωτηθείσες  υποστήριξαν ότι το ανήλικο τέκνο τους είναι 

υπό την φροντίδα της οικογένειας τους, με την μία μάλιστα να αποσαφηνίζει 

ότι η οικογένειά της βρίσκεται στην ιδιαίτερη πατρίδα της «Ζουν με την 

γιαγιά τους και τόσα χρόνια αυτή τα φροντίζει», «ο  μεγάλος μου γιος είναι 

στην πατρίδα μου με την οικογένειά μου». Οι άλλες δύο ερωτηθείσες  

υποστήριξαν ότι το ανήλικο παιδί τους βρίσκεται σε ίδρυμα «Από τότε που 

μπήκα φυλακή είναι σε ίδρυμα», «Το παιδί ζει στο ίδρυμα. Ο πατέρας δεν 

ήθελε να πληρώνει ενοίκια. Ο πατέρας μου μας φιλοξένησε αλλά μας πέταξε 

έξω. Έπρεπε να πάω στην εισαγγελία για να ζητήσω βοήθεια, παιδόπολις. 

Μου έχουν αφαιρέσει τη γονική μέριμνα γιατί δεν έχω δουλειά/εισόδημα». 

Τα παραπάνω, συνηγορούν στον σπουδαίο ρόλο που μπορεί να 

διαδραματίσει η οικογένεια των φυλακισμένων στην ανατροφή των τέκνων 

και την παροχή υποστηρικτικού πλαισίου κατά την απουσία του γονέα, ώστε 

τα ανήλικα τέκνα να μην στερηθούν την θαλπωρή του οικογενειακού 
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περιβάλλοντος και να μην κλονιστεί  περαιτέρω η ψυχοσύνθεση τους, αλλά  

και να μην διαταραχθεί η καθημερινότητα τους  όσο ο γονέας είναι απών γι 

αυτό και θα πρέπει να υποστηρίζεται τόσο η οικογένεια όσο και τα παιδιά 

κατά τη διάρκεια της κράτησης της μητέρας. 

Για τους σκοπούς της έρευνας και προκειμένου οι ερευνήτριες να 

συμπληρώσουν την εικόνα τους για το υπό έρευνα ζήτημα, ζητήθηκε από τις 

ερωτηθείσες να απαντήσουν στο αν είχαν εμπειρία  εγκλεισμού όταν ήταν 

ανήλικες (ερ.27). Η πλειονότητα των ερωτηθεισών αποκρίθηκε αρνητικά 

στην συγκεκριμένη ερώτηση (35 απαντήσεις) και μόλις τέσσερεις 

ερωτηθείσες απάντησαν θετικά. Οι ερωτηθείσες που αποκρίθηκαν θετικά 

στην παραπάνω ερώτηση, κλήθηκαν, εν συνεχεία, να περιγράψουν 

προβλήματα που ενδεχομένως να αντιμετώπισαν κατά τον τότε εγκλεισμό 

τους (όταν ήταν ανήλικες)  (ερ.27.1). Οι ερωτηθείσες έκαναν λόγο κυρίως 

για την στέρηση της οικογένειάς τους και για ψυχολογικά ζητήματα, μεταξύ 

των οποίων άγχος, φόβος («Ψυχολογικά», «άγχος, στρες, φόβος, οικονομικά 

προβλήματα, μακριά από την οικογένεια μου»). Χαρακτηριστική είναι η 

απάντηση μιας εκ των ερωτηθεισών που όπως υποστήριξε «Ήταν η αρχή της 

καταστροφής μου». Η απάντηση αυτή, αποδεικνύει και πάλι τη μεγάλη και 

πολύτιμη συμβολή της οικογένειάς τόσο στην πρόληψη της διάπραξης 

εγκληματικών όσο και στη διαδικασία της επανένταξης.  

 Σημαντικό ρόλο για τη διατήρηση των δεσμών της κρατούμενης με την 

οικογένειά της παίζουν τα επισκεπτήρια στη φυλακή. Στην σχετική ερώτηση 

(ερ. 28) με τίτλο «Είχατε επισκεπτήρια;», οι απαντήσεις διχάζονται αφού 

από τις ερωτηθείσες οι 24 απάντησαν “ΝΑΙ’’, ενώ οι 17 απάντησαν “ΟΧΙ’’. 

Μια ερωτώμενη δεν απάντησε στην σχετική ερώτηση.Όσες αποκρίθηκαν 

αρνητικά στην παραπάνω ερώτηση, κλήθηκαν να διευκρινίσουν και τον λόγο 

γι’ αυτό (ερ. 28.1). Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθεισών, οι 

τελευταίες δεν δέχονταν επισκεπτήριο είτε γιατί η οικογένεια τους ζούσε 

μακριά («Η αδερφή μου έμενε σε νησί μακρινό» , «Η κόρη μου ζει σε μακρινό 

νησί») είτε γιατί δεν είχαν κάποιον οικείο («Δεν έχω υποστήριξη άπω 

κανέναν») ή ακόμα και αν είχαν οικογένεια αυτή είχε κόψει τους δεσμούς με 
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την ερωτηθείσα («Είμαι ξένη για αυτούς και θέλω να αλλάξω τα στοιχεία 

μου…»). Όμως σε ορισμένες περιπτώσεις και οι ίδιες οι ερωτηθείσες φάνηκε 

να μην ήθελαν να δεχτούν επισκέψεις κατά τον εγκλεισμό τους για ποικίλους 

λόγους («Κανείς δεν ήρθε, εγώ δεν ήθελα να χαλάσει τόσα λεφτά για να με 

δει από  το τζάμι για 15 λεπτά», «Δεν ήθελα κανέναν»).  

Στην ζωή μετά την αποφυλάκιση η επανασύνδεση με την οικογένεια 

αποτελεί ανάγκη, αγωνία και προσδοκία της αποφυλακιζόμενης γυναίκας 

(ερ. 29 και 29.1). Για τις 14 ερωτηθείσες αυτή η επανασύνδεση με την 

οικογένειά τους ήταν ομαλή, χωρίς προβλήματα. Όμως 21 ερωτηθείσες 

συνάντησαν δυσκολίες και τέσσερεις απάντησαν ‘’ΔΞ/ΔΑ’’ ενώ  δυο γυναίκες 

έδωσαν την απάντηση «Άλλο» και μία εξ αυτών δεν απάντησε καθόλου στην 

σχετική ερώτηση. Όσες ερωτηθείσες δυσκολεύτηκαν, κλήθηκαν να 

περιγράψουν το είδος των προβλημάτων που αντιμετώπισαν κατά την 

οικογενειακή επανένωση. Στην πλειονότητά τους οι ερωτηθείσες τόνισαν  το 

ζήτημα της επικοινωνίας και την αμηχανία της πρώτης επαφής μετά την 

αποφυλάκιση («Επικοινωνία», «Στην αρχή με την επικοινωνία», «Έπρεπε να 

γνωριστούμε από την αρχή με τον άντρα μου»), ενώ σε άλλες περιπτώσεις 

υποστήριξαν ότι δεν είχαν ή δεν επιθυμούσαν επαφή με τα υπόλοιπα μέλη 

της οικογένειας τους παρά μόνο με τα παιδιά τους («Δεν έχω επαφή με την 

οικογένεια μου», «Έχω θυμό με το παρελθόν μου και μιλάω μόνο με το παιδί 

μου», «Συνέχισα να βλέπω το παιδί στο ίδρυμα, οι άλλοι δεν με 

ενδιαφέρουν»). Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι απαντήσεις που αφορούσαν τον 

φόβο της αποφυλακισμένης μητέρας να προσεγγίσει την οικογένεια και εν 

προκειμένω τα παιδιά της ή ο παραγκωνισμός της από τα μέλη της 

οικογένειας λόγω του στιγματισμού της («Ναι, να έρθω πάλι κοντά με τα 

παιδιά μου, είχα φόβο μήπως κάτι έχει αλλάξει», «Κυρίως η μικρότερη μου 

κόρη, δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι η μαμά της έβγαλε φυλακή. Το θεωρεί 

ντροπή»). Δεν πρέπει να παραβλέψουμε εντούτοις και απαντήσεις που 

αποπνέουν αισιοδοξία για την προσπάθεια οικογενειακής επανένωσης με 

ενδεικτική την απάντηση μιας γυναίκας, η οποία όπως υποστήριξε βελτίωσε 
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την σχέση της με το παιδί της («Το χρονικό κενό με το γιο μου, ευτυχώς 

βελτιώθηκε».) 

 

Γράφημα 58-Προσπάθεια επανασύνδεσης με την οικογένεια 

 

 

Αν οι οικογενειακές σχέσεις των ερωτηθεισών  με την οικογένεια τους 

άλλαξαν μετά την αποφυλάκιση τους πραγματεύεται η επόμενη ερώτηση ( 

ερ. 30) έχοντας ως άξονα σκέψης ότι ο εγκλεισμός μπορεί να επηρεάσει τον 

δεσμό της οικογένειας και την ποιότητα αυτού του δεσμού. Θετικά 

αποκρίθηκαν 16 γυναίκες, ενώ μία μολονότι δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση 

δηλώνοντας «Θέλω να μη λείψω ποτέ ξανά από το γιο μου για κανένα λόγο». 

Επιπλέον, 15 αποφυλακισμένες αποκρίθηκαν αρνητικά και πέντε εκ του 

συνόλου απάντησαν «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ». Ακόμη, μία γυναίκα απάντησε 

«Άλλο», ενώ οι υπόλοιπες δεν απάντησαν καθόλου στην σχετική ερώτηση. 

Όσες ερωτηθείσες αποκρίθηκαν θετικά στην παραπάνω ερώτηση με την 

οποία ολοκληρώνεται και η ενότητα, κλήθηκαν να διευκρινίσουν  με ποιον 

τρόπο άλλαξαν οι οικογενειακές σχέσεις με την οικογένεια μετά την 

αποφυλάκιση (ερ. 30.1). Ως εκ τούτου, κάποιες  σχέσεις άλλαξαν θετικά με 

14

21

4

2 1

Προσπάθεια επανασύνδεσης με την 
Οικογένεια

Ναι

Όχι

Δεν ξέρω/Δεν απαντώ

Άλλο 

Missing Values
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αμοιβαία προσπάθεια, αποδοχή και εμπιστοσύνη («Δεν λέω ψέματα και 

είμαι καθαρή», «Στην αρχή δεν υπήρχε εμπιστοσύνη, αλλά έχει αλλάξει 

πλέον. Υπάρχουν θέματα και συγκρούσεις όπως σε όλες τις οικογένειες. Μου 

έχουν εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει πια το θέμα της χρήσης») και κάποιες 

ακολούθησαν αντίθετη πορεία αφού είτε οι ίδιες οι ερωτηθείσες είτε η 

οικογένειά τους δεν θέλησαν να διατηρήσουν ή τουλάχιστον εν μέρει  επαφή 

μετά την αποφυλάκιση («Η οικογένειά μου δεν θέλει να έχει επαφή μαζί 

μου», «Κρατάω αποστάσεις, θέλω σχέση μόνο με τον πατέρα μου»). Αξίζει να 

αναφερθεί πως μια ερωτηθείσα μολονότι δεν απάντησε καθόλου στην 

προηγούμενη ερώτηση αναφορικά με το αν άλλαξαν οι οικογενειακές 

σχέσεις της μετά την αποφυλάκισή της, στην παρούσα ερώτηση αποκρίθηκε 

«Άλλαξαν προς το καλύτερο. Με στήριξαν τα παιδιά μου με την παρουσία 

τους και όταν χειρουργήθηκα ήταν όλα εκεί στο νοσοκομείο», ενώ ακόμη 

δυο ερωτώμενες που είχαν απαντήσει αρνητικά στην παραπάνω ερώτηση 

θέλησαν να διευκρινίσουν το ζήτημα. Ειδικότερα, μια γυναίκα υποστήριξε  

ότι υπήρχε καχυποψία και αίσθημα προδοσίας μεταξύ εκείνης και των 

οικείων της («Κάποιοι θεωρούν οτι τους πρόδωσα»), ενώ η δεύτερη ότι  

«Είναι πρόβλημα. Έχω 2 παιδιά από προηγούμενο γάμο και 1 παιδιά από την 

χηρεία μου». 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι η πλειονότητα των 

αποφυλακισμένων γυναικών που συμμετείχε στην έρευνα είναι άγαμες και 

με τέκνα. Ειδικότερα, από τις 23 αποφυλακισμένες μητέρες του δείγματος η 

πλειονότητα δήλωσε πως έχει αποκτήσει περισσότερα του ενός τέκνα, με τα 

ανήλικα να υπερέχουν αριθμητικά έναντι των ενηλίκων. Εν συνεχεία, 

αναφορικά με το  ζήτημα της διαβίωσης του ανήλικου τέκνου με την 

μητέρα του εντός του Καταστήματος Κράτησης στην διάρκεια του 

εγκλεισμού της, από το σύνολο του δείγματος μόλις 22 ερωτηθείσες 

απάντησαν στην σχετική ερώτηση και η πλειονότητα αυτών αποκρίθηκε 

αρνητικά. Εν αντιθέσει, οι δυο ερωτώμενες που αποκρίθηκαν θετικά στην 

παραπάνω ερώτηση υποστήριξαν ότι κράτησαν το τέκνο τους εντός του 

καταστήματος κράτησης, λόγω της γέννησης του ενόσω οι ίδιες ήταν υπό 
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καθεστώς εγκλεισμού και ως σημαντικότερο πρόβλημα υπέδειξαν τις 

στερήσεις που συνεπάγεται ο εγκλεισμός. 

Ακολούθως, μελετήθηκε και η σχέση των αποφυλακισμένων μητέρων με τα 

τέκνα τους μετά την αποφυλάκιση. Απο το σύνολο των αποφυλακισμένων 

γυναικών που δήλωσαν πως έχουν ανήλικα τέκνα, η πλειονότητα των 

γυναικών υποστήριξε  ότι έχει  η ίδια η γυναίκα την κηδεμονία των παιδιών . 

Ως βασικό πρόβλημα στην διαδικασία ανατροφής τους υπέδειξαν  αφενός 

τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αφετέρου  τον φόβο 

απόρριψής από το ίδιο το τέκνο τους σε αντίθεση με ένα πολύ μικρό 

ποσοστό του δείγματος που υποστήριξε πως δεν αντιμετωπίζει κανένα 

πρόβλημα στην ανατροφή του ανήλικου τέκνου. Στον αντίποδα, οι 

αποφυλακισμένες μητέρες που δήλωσαν πως το ανήλικο τέκνο τους δεν 

διαμένει μαζί τους μετά  την αποφυλάκιση, υπέδειξαν ως λόγο είτε την 

ανάληψη της φροντίδας του από συγγενικά πρόσωπα είτε την διαμονή του 

σε ίδρυμα, λόγω μη επαρκών οικονομικών πόρων τη ς μητέρας ή για άλλους 

λόγους.  

Αντικείμενο μελέτης στην παρούσα ενότητα, αποτέλεσε και η διερεύνηση 

ενδεχόμενου εγκλεισμού των αποφυλακισμένων γυναικών σε περίοδο 

ανηλικότητας. Η πλειονότητα των ερωτηθεισών αποκρίθηκε αρνητικά και 

υπέδειξε ως κύριο πρόβλημα την στέρηση της οικογένειας ή τα ψυχολογικά 

ζητήματα, όπως φόβος και άγχος που συνεπάγεται ο εγκλεισμός, ενώ σε 

σχετική ερώτηση αναφορικά με τα επισκεπτήρια η πλειονότητα των 

ερωτηθεισών αποκρίθηκε θετικά. Όσες ερωτώμενες, υποστήριξαν πως κατά 

την διάρκεια εγκλεισμού τους δεν είχαν επισκεπτήριο υπέδειξαν ως λόγο 

είτε ότι δεν είχαν κάποιον οικείο ή οικείοι τους έμεναν μακριά είτε γιατί οι 

τελευταίοι είχαν κόψει τους δεσμούς μαζί της ή τέλος οι ίδιες δεν 

επιθυμούσαν να δέχονται επισκεπτήρια. 

Εν τέλει, αναφορικά με το ζήτημα της οικογενειακής επανένωσης μετά την 

αποφυλάκιση τους, οι αποφυλακισμένες γυναίκες του δείγματος 

αποκρίθηκαν στην πλειονότητα τους πως δεν αντιμετώπισαν σοβαρό 
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πρόβλημα, ενώ όσες υποστήριξαν το αντίθετο υπέδειξαν ως κύριο 

πρόβλημα την αμηχανία της πρώτης επικοινωνίας ή τον φόβο 

στιγματισμού των ίδιων και των οικείων τους. Οι οικογενειακές σχέσεις μετα 

την αποφυλάκιση, σύμφωνα με τις δηλώσεις των ίδιων των ερωτώμενων, 

άλλαξαν άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά. 

 

Ενότητα 5: Εκπαιδευτική-επαγγελματική επανένταξη 

Η ενότητα αυτή που αναφέρεται στην εκπαιδευτική και επαγγελματική 

επανένταξη των αποφυλακισμένων γυναικών αποτελείται από ερωτήσεις 

(ερ.33 - 40) που ταξινομούνται σε συγκεκριμένες υποενότητες και αφορούν: 

α) το επίπεδο εκπαίδευσης των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα και 

τη φοίτηση αυτών κατά την διάρκεια της φυλάκισής τους (ερ. 33-34), β) τα 

εργαστήρια και τις δραστηριότητες της επαγγελματικής κατάρτισης που 

υπήρχαν στη φυλακή (ερ. 35-37),  γ) το εάν εργάστηκαν κατά την περίοδο 

εγκλεισμού τους αλλά και το βαθμό της προσπάθειάς τους για 

επαγγελματική επανένταξη μετά την αποφυλάκιση (ερ. 38-40) Συγκεκριμένα: 

Η ερώτηση 33 αναφέρεται στο επίπεδο εκπαίδευσης των ερωτηθεισών 

γυναικών, με 5 από αυτές να έχουν τελειώσει το Δημοτικό, 6 να έχουν 

τελειώσει το Γυμνάσιο, 20 το Λύκειο, 7 να έχουν φοιτήσει σε ΑΕΙ, 2 σε ΤΕΙ και 

1 σε ΤΕΕ, ενώ μόλις 1 ανέφερε «καμία» ως απάντηση. Στην ερώτηση 34 

«Έχετε παρακολουθήσει σχολείο στη φυλακή;» 28 έδωσαν αρνητική 

απάντηση, 6 θετική ενώ 8 απ’ αυτές δεν απάντησαν καθόλου. Στην συνέχεια 

οι γυναίκες ρωτήθηκαν  εάν μετά την απόλυσή τους συνέχισαν  το σχολείο  

(ερ. 34.1) και προς μεγάλη έκπληξη όλων απάντησαν  αρνητικά. Παρά το 

γεγονός ότι οι περισσότερες φυλακές από τις οποίες αποφυλακίστηκαν είχαν 

σχολείο στη σχετική ερώτηση «Είχε σχολείο στη φυλακή;» (ερ.34.2) 21 

γυναίκες έδωσαν αρνητική απάντηση, 6 θετική, 14 δεν απάντησαν καθόλου 

ενώ μόλις μία είπε «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ». Όμως σε μία επανεκτίμηση του 

παρελθόντος στο σχετικό υποερώτημα 34.2.α «Αν θα γυρνούσε πίσω θα 
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παρακολουθούσε το σχολείο;» 6 απάντησαν θετικά, 14 αρνητικά, μία δεν 

απάντησε και 21 απ’ αυτές άφησαν κενή την απάντηση. 

Πίνακας 25-Επίπεδο Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ(%)  

ΚΑΝΕΝΑ 1 2%  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 5 12%  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 6 14%  

ΛΥΚΕΙΟ 20 48%  

ΤΕΙ 2 5%  

ΑΕΙ 7 17%  

ΆΛΛΟ 1 2%  

Missing Values 0 0%  

ΣΥΝΟΛΟ 42 100%  

 

Στην ερώτηση  «Γνωρίζετε αν γίνονταν εργαστήρια ή άλλες δραστηριότητες 

επαγγελματικής κατάρτισης;» (ερ. 35) 32 από τις ερωτηθείσες απάντησαν 

«Ναι» ενώ 6 «Όχι/Δε γίνονταν»,  3 έδωσαν την απάντηση «ίσως» και μόνο 

μία την απάντηση «Δεν ξέρω». Στο υποερώτημα 35.1 «Έχετε 

παρακολουθήσει τα εργαστήρια αυτά;» υπήρξαν 17 θετικές απαντήσεις, 20 

αρνητικές και μόνο 5 απ’ αυτές δεν έδωσαν καμία απάντηση. Στο 

υποερώτημα 35.1.α «Ποια εργαστήρια παρακολουθήσατε;» οι 

περισσότερες, δηλαδή 11, ανέφεραν ενασχόληση με χειροτεχνία και 

ζωγραφική, ενώ  υπήρχαν 3 απαντήσεις που ανέφεραν απασχόληση σε 
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εργαστήρια με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και 2 ερωτηθείσες δήλωσαν 

δραστηριότητες σε σχέση με χορό. Στο υποερώτημα  35.1.β «Τι σας άρεσε 

στα εργαστήρια;» οι απαντήσεις αποτυπώνουν την ανάγκη των γυναικών 

που συμμετείχαν στην έρευνα να ξεφύγουν από την καθημερινότητα της 

φυλακής και να αδράξουν εποικοδομητικά τον ελεύθερο χρόνο τους. 

Συγκεκριμένα, οι απαντήσεις έδωσαν έμφαση στο πόσο δημιουργικά 

πέρναγε ο χρόνος και στα όνειρα που τις βοηθούσαν αυτές οι 

δραστηριότητες να κάνουν: «Δημιουργικός χρόνος»,  «Έφυγα από το κελί μου 

και είχα ασχολία», «Ευχάριστη ώρα, ξεχνιέσαι από τα προβλήματα σου και 

τα προβλήματα της συγκατοίκησης, γενικά τοξικομανείς, συχνά εχθρικές, 

φεύγεις από το κελί/θάλαμο για να κάνεις κάτι δημιουργικό.», «Μου άρεσε 

να μην κάθομαι και να μαθαίνω και κάτι. Στο κελί είναι 10 γυναίκες σε ένα 

δωμάτιο.», «Περνούσε ευχάριστα η ώρα και μέσα εκεί κατάλαβα ότι είχα 

ταλέντο. Η εκπαιδεύτρια και περνούσε ευχάριστα ο χρόνος. Έκανα κάτι μέσα 

στην φυλακή.», «Που είχα όνειρα για έξω, ότι θα βγω και θα συνεχίσω να 

έχω ασχολίες.  

Η εικόνα των κρατουμένων για τη χρησιμότητα και το πρακτικό αντίκρισμα 

της παρακολούθησης των εργαστηρίων στη φυλακή δεν είναι ξεκάθαρη. Στο 

υποερώτημα 35.1.γ «Τα εργαστήρια που παρακολουθήσατε θα σαν 

βοηθήσουν» οι πιθανές απαντήσεις ήταν:  α ) να βγάλετε χρήματα, β) να 

ασκήσετε κάποιο άλλο επάγγελμα γ) άλλο. Από τις απαντήσεις των 

ερωτηθεισών δεν σχηματίστηκε σαφής εικόνα καθώς οι ερωτηθείσες 

απάντησαν συγκεχυμένα. Στο υποερώτημα 35.1.δ «Αν όχι, γιατί δεν 

παρακολουθήσατε;» κάποιες γυναίκες ανέφεραν πως δεν τις ενδιέφερε κάτι 

τέτοιο αναφέροντας: «Δεν με ενδιέφεραν σαν αντικείμενο», «Δεν τα 

θεωρούσα καλά για μένα», «Δε με ενδιέφερε το αντικείμενο», «Είχα 

κατάθλιψη και δεν είχα κουράγιο», «Είχα άρνηση τότε, δεν ήθελα.», «Δεν 

ήθελα. Νόμιζα ότι δεν θα με βοηθούσαν». Οι υπόλοιπες απαντήσεις 

ποικίλουν ως προς την αιτιολογία: «Δεν τα έχω αντιληφθεί», «Γιατί δεν με 

επέλεξαν οι υπεύθυνοι της Κοινωνικής υπηρεσίας για να πάω σε εργαστήρια, 

βάζουν αυτούς που θέλουν», «Δε ήξερα τι υπάρχει. Δεν υπήρχε 



168 
 

πληροφόρηση από το προσωπικό. Μικρή ποινή.», «Δεν λειτουργούσαν 

κανονικά. Να κάνω εκμάθηση Η/Υ με καμένα κομπιούτερ;». Στο υποερώτημα 

35.1.ε «Αν θα γυρνάγατε πίσω θα τα παρακολουθούσατε;» 10 ερωτηθείσες 

έδωσαν αρνητική απάντηση, 12 θετική ενώ μόνο μία απάντησε ίσως. Από 

εκείνες που απάντησαν «Ναι», στο υποερώτημα 35.1.ε.1 «Αν ναι ή ίσως 

ποιο/ποιά;» οι απαντήσεις που δόθηκαν σχετίζονταν με χειροτεχνήματα, 

εργαστήρια barista, ενασχόληση με υπολογιστές, κατασκευή κοσμημάτων, 

εικαστικής και ζωγραφικής αλλά και με εργαστήρια θεατρικής ομάδας. 

Αξιοποιώντας την εμπειρία των αποφυλακισμένων γυναικών στην 

επαγγελματική επανένταξη οι ερευνήτριες κάλεσαν τις ερωτηθείσες να 

δείξουν «Ποια είναι τα εργαστήρια που θα βοηθούσαν στην εύρεση 

εργασίας;» (ερ. 36). Οι περισσότερες απάντησαν τα χειροτεχνήματα, η 

εκμάθηση δεξιοτήτων στου ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η εκμάθηση ξένων 

γλωσσών, ενώ κάποιες ανέφεραν τη ραπτική, τη φωτογραφία, τη μαγειρική, 

τα μαθήματα ελληνικών. Οι απαντήσεις τους αυτές συμπίπτουν και με τις 

απαντήσεις που έδωσαν στο ερώτημα 37 «Ποια είναι τα εργαστήρια που θα 

βοηθούσαν στην εύρεση εργασίας;». 

                                                 Πίνακας 26-Παρακολούθηση εργαστηρίων 

 

Στην συνέχεια του ερωτηματολογίου (ερ. 38-40) η προσοχή στρέφεται στο 

εργασιακό σκέλος της ζωής των αποφυλακισμένων. Για άλλη μια φορά, το 

ΈΧΕΤΕ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΥΤΑ 

ΑΡ. 

ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ(%)  

ΝΑΙ 17 57%  

ΌΧΙ 12 40%  

Missing Values 1 3%  

ΣΥΝΟΛΟ 30 100%  
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ζήτημα αυτό διακρίνεται σε τρεις φάσεις. Στην εργασία πριν και κατά την 

διάρκεια της φυλάκισης και μετά την αποφυλάκιση. Κύριος στόχος είναι να 

διερευνηθεί το αν οι αποφυλακισμένες εργάστηκαν μέσα στο κατάστημα 

κράτησης ή αν όχι για ποιον λόγο δεν εργάστηκαν, το αν μετά την 

αποφυλάκιση συνέχισαν την ίδια απασχόληση με πριν και αν δυσκολεύτηκαν 

να βρουν εργασία. Συμπληρωματικά, ερευνώνται οι τρόποι με τους οποίους 

αναζήτησαν εργασία –αν αναζήτησαν- και αν η εργασία που κάνουν στο 

παρόν διάστημα της ζωής τους είναι ικανοποιητική και τις βοηθάει να 

βγάλουν τα προς τα ζην. 

 Στην ερώτηση «Πριν μπείτε στη φυλακή εργαζόσασταν;» (ερ. 38) τo 81% 

των ερωτηθεισών απάντησε θετικά. Ενδεικτικά αναφέρονται διαφόρων 

ειδών εργασίες: στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, σε τραπεζικό/μεσιτικό 

γραφείο, καθηγήτρια ΑΕΙ, στον τομέα της καθαριότητας ή της εστίασης, 

φύλαξη παιδιών κ.α. Το 17%  δήλωσε πως δεν απασχολούνταν σε κάποια 

εργασία πριν την φυλακή και οι λόγοι που αναφέρονται είναι: «Ήμουν 

ανήλικη», «Δεν ήθελε ο άντρας μου», σε τρεις περιπτώσεις «Λόγω χρήσης» 

και μία αρνητική απάντηση «Δεν θέλω να απαντήσω». 

Στη συνέχεια οι ερωτηθείσες και προκειμένου να διαπιστωθεί η συνέχεια 

στην εργασιακή απασχόλησή τους ερωτήθηκαν «Στην φυλακή έχετε 

εργαστεί;» (ερ. 39). Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι τα τα ποσοστά όσων 

εργάστηκαν πριν την φυλακή και όσων εργάστηκαν κατά την διάρκεια της 

φυλακής είναι ίδια! Το 81% δήλωσε πως εργάστηκε κατά την κράτηση, 

κυρίως στον τομέα της καθαριότητας. Άλλες εργασίες που αναφέρθηκαν 

ήταν απασχόληση στην βιβλιοθήκη, στην κουζίνα, στην ιματιοθήκη, στα 

πλυντήρια, αλλά και στο πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ και στην Κοινωνική Υπηρεσία. 7 

από τις 42 γυναίκες ανέφεραν πως η εργασία κατά την φυλάκιση τις 

βοήθησε να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία για το μέλλον. «Ανέπτυξα 

πολλές δεξιότητες, οργανωτικότητα, συνέπεια, Η/Υ», «Να πάω να καθαρίζω 

σπίτι, σκάλες, να βγαίνει ένα αξιοπρεπές μεροκάματο», «Έμαθα να κάνω 

υπομονή και να καθαρίζω», «Και τώρα κάνω αυτή τη δουλειά σε συνεργείο 

καθαρισμού. Έμαθα να καθαρίζω», «Είναι άμεση επαφή με κόσμο και ήξερα 
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πως να τους αντιμετωπίσω. Έγινα πιο κοινωνική και βελτιώθηκα στη 

διαχείριση των ειδών του σπιτιού», «Είμαι επαγγελματίας καθαρίστρια 

τώρα». Η πλειονότητα των γυναικών αυτών (27 από τις 42),  ωστόσο, δήλωσε 

πως δεν κατέκτησε χρήσιμη εργασιακή εμπειρία που θα διευκόλυνε μια 

μελλοντική εύρεση απασχόλησης. 

Όσον αφορά το 17% που δεν εργάστηκε μέσα την φυλακή, στην ερώτηση 

ποιος είναι ο λόγος που δεν εργάστηκε οι ερωτώμενες αποφάνθηκαν: τρείς 

από αυτές «Γιατί ήμουν στο ΚΕΘΕΑ», «Λόγω σχολείου», «Μικρή ποινή, είχαν 

λήξει οι αιτήσεις», «Θεωρούσα λάθος χωρίς να δικαστώ να εκτίσω ποινή με 

μεροκάματα», «Είπα "χωρίς λεφτά δεν εργάζομαι". Ούτε για γέρο δεν έχω 

δουλέψει. Στην Ιταλία, Γαλλία, Βουλγαρία πληρώνανε, εδώ γιατί δεν 

πληρώνουν;». 

Η επόμενη υποενότητα ερωτήσεων (ερ. 40) αφορά την εργασία μετά την 

αποφυλάκιση. Το ποσοστό του 71% ανήκει στις εργαζόμενες 

αποφυλακισμένες, από τις οποίες οι περισσότερες ανέφεραν πως δεν 

συνεχίζουν την ίδια απασχόληση με πριν την φυλακή. «Είχα εξασφαλίσει μια 

καινούρια δουλειά», «Δεν με θέλουν πίσω», «Είχε πολύ στρες σαν δουλειά, 

μου θύμιζε το παρελθόν, χαμηλός μισθός, δύσκολο επάγγελμα», «Λόγω 

οροθετικότητας», «Δεν μπορώ να εργαστώ στην ίδια εργασία λόγω ποινικού 

μητρώου», «Έχω μαύρο ποινικό μητρώο δε μπορώ να εργαστώ ξανά στο 

δημόσιο», «Έχω βρει καλύτερη δουλειά». Ένα μικρό ποσοστό δεν απάντησε 

στην ερώτηση, ενώ μια μικρότερη μερίδα 19% συνέχισε το ίδιο επάγγελμα. 

Όσον αφορά την φύση της απασχόλησης με την οποία ασχολούνται οι πλέον 

αποφυλακισμένες αυτή σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τον τομέα της 

καθαριότητας, των πωλήσεων και του ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, ενδεικτικά 

αναφέρονται: «α) διαχείριση κτηρίων και β) σε ένα site στο διαδίκτυο», 

«Μεταφράστρια», «Διαφημιστική εταιρεία, πωλήσεις», «Πουλάω στυλό και 

χαρτιά στο δρόμο», «Γραμματειακή υποστήριξη», «Σε τηλεφωνικό κέντρο», 

«Σε σχολικό λεωφορείο συνοδός». 

 



171 
 

                                         Πίνακας 27-Εργασία μετά την αποφυλάκιση  

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΑΡ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ(%) 

ΝΑΙ 29 69% 

ΙΣΩΣ 2 5% 

ΌΧΙ 8 19% 

Missing Values 3 7% 

ΣΥΝΟΛΟ 42 100% 

 

Στην ερώτηση «Τι άλλη δουλειά θα μπορούσατε τώρα να κάνετε;» (ερ. 

40.3) κυριαρχούν οι απαντήσεις που αφορούν δουλειές σχετικές με 

καθαριότητα, πωλήσεις, φύλαξη παιδιών, τηλεφωνικό κέντρο. Δεν λείπουν, 

ωστόσο, και οι πιο στοχευμένες απαντήσεις λόγω εξειδικευμένων 

δεξιοτήτων και σπουδών: «Να έχω δική μου εταιρεία», «Καθηγήτρια 

ψυχολογίας», «Ξεναγός λόγω σπουδών, μεταφράστρια», «Υπεύθυνη 

Δημοσίων Σχέσεων», «Να δουλέψω σε γυμναστήριο, γνωρίζω γιόγκα», «Να 

ασχοληθώ με φωτογραφία και υπολογιστές». 

Συνεχίζοντας, αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι 

αποφυλακισμένες στην εύρεση εργασίας (ερ. 40.4.)  κατά κύριο λόγο αυτά 

αφορούν την ανεργία, τα αισθήματα προκατάληψης λόγω ύπαρξης ποινικού 

μητρώου, την έλλειψη προσόντων και δεξιοτήτων, η  ηλικία και η υγεία. 

«Λόγω υγείας δεν βρίσκω εύκολα δουλειά», «Δεν υπάρχουν δουλειές», «Τα 

γράμματα που δεν γνωρίζω. Πιο μεγάλη δουλειά δεν μπορώ να κάνω. Έχω 

ποινικό μητρώο και ζητάνε σχολεία και πράγματα που δεν έχω», «Δεν 

έβρισκα δουλειά και λόγω ηλικίας», «Το πρόβλημα της υγείας μου», 

«Κλειστός κύκλος, ανεργία, δεν έχω πολλά προσόντα», «Η κρίση και λιγοστές 
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θέσεις εργασίας», «Με την φυλακή και την ανθρωποκτονία όσοι ήξεραν  δεν 

μου έδιναν ευκαιρία», «Λίγα χρήματα, ανασφάλιστη. Ήθελαν να δουλεύω 

για το τίποτα. Άργησα να βρω δουλειά», «Μεγάλη ανεργία, πρόβλημα με την 

προϋπηρεσία μου και την ηλικία μου», «Δεν είχα πτυχία ή αρκετά προσόντα, 

δεν ξέρω Η/Υ ή ξένες γλώσσες», «Το ποινικό μητρώο, η ηλικία, η ανεργία 

σημαίνει μεγάλο ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας». Από την άλλη πλευρά, 

ωστόσο, συναντάμε 5 απαντήσεις ερωτώμενων σύμφωνα με τις οποίες δεν 

αντιμετώπισαν πρόβλημα στην αναζήτηση εργασίας. «Κανένα, είχα έτοιμη 

την δουλειά», «Βρήκα εύκολα δουλειά χωρίς να πω το παρελθόν μου. Δεν 

αντιμετώπισα πρόβλημα, ήταν λίγο τύχη, ήταν πριν την οικονομική κρίση», 

«Κανένα πρόβλημα. Βρήκα αμέσως δουλειά», «Βρήκα σχετικά εύκολα με τη 

βοήθεια της αδελφής μου». 

                             Πίνακας 28-Προβλήματα στην εύρεση εργασίας 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

Ανεργία 9 

Αισθήματα προκατάληψης λόγω ποινικού 
μητρώου 

                                                 
5 

Έλλειψη προσόντων και δεξιοτήτων 
 
 10 

Ηλικία                                                                             
 8 

 
Υγεία 
 
 5 

Κανένα 
 5 

Άλλο 
 

                                                
6 

Missing Values 
                                                  

8 
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Οι αποφυλακισμένες ρωτήθηκαν (ερ. 40.5.) με ποιον τρόπο ή τρόπους 

αναζήτησαν εργασία. Σχεδόν όλες οι ερωτώμενες ανέφεραν παραπάνω από 

έναν τρόπους. Συγκεκριμένα, προκύπτει πως οι περισσότερες στράφηκαν στο 

οικείο τους περιβάλλον, αξιοποιώντας τις γνωριμίες τους προκειμένου να 

βρουν πιο εύκολα μια απασχόληση (25 από τις 42). 21 γυναίκες αναζήτησαν 

εργασία μέσω του διαδικτύου και 23 μέσω αγγελιών ενώ αισθητά λιγότερες 

(14) στράφηκαν στην επιτόπια αναζήτηση «πόρτα πόρτα» και σε φορείς- 

δομές (10). Οι φορείς στους οποίους στράφηκαν ήταν: η Επάνοδος, ο ΟΑΕΔ, 

η ΑΡΣΙΣ, το Δίκτυο και ο Ονήσιμος. Ο αριθμός όσων αισθάνθηκαν πως όντως 

βοηθήθηκαν είναι σχεδόν ίδιος με όσων θεωρούν πως δεν ήταν 

ικανοποιητική η βοήθεια που δέχθηκαν. Στους τρόπους με τους οποίους 

βοηθήθηκαν αναφέρονται: «Βάλαμε αγγελία για να με καλούν για 

δουλειές», «Με συμβούλευσαν και βρήκα δουλειά τελικά», «Με την 

εργασιακή συμβουλευτική»,  «Έμαθα να κάνω βιογραφικό, πώς να μιλάω, 

πώς να πάω σε συνέντευξη». 

                                  Πίνακας 29-Τρόπος Αναζήτησης Εργασίας 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ.ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

Διαδίκτυο 21 

Γνωριμίες                                                  25 

Αγγελίες 
 
 23 

Πόρτα-Πόρτα                                                                            
 14 

 
Επικοινωνία με Φορείς-Δομές 
 10 

Άλλο 
                                                 2 

Missing Values 7 
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  Στο υποερώτημα 40.6 «Έχετε ασφαλιστική κάλυψη στην εργασία που 

είστε;» 20 γυναίκες απάντησαν θετικά ενώ 11 απάντησαν αρνητικά. Στο 

υποερώτημα 40.7 «Σας φτάνουν τα χρήματα που κερδίζετε από την 

εργασία σας για να ζήσετε» 8 ερωτηθείσες απάντησαν θετικά, 22 

απάντησαν αρνητικά, αναφέροντας: «Όχι», «Ίσα ίσα να περάσουμε τη 

μέρα», «Για τα απαραίτητα», «Δε φτάνουν» ενώ μόνο 2 απάντησαν 

«μέτρια». Στο ερώτημα 40.8 «Τι είδους σχέση εργασίας έχετε;» οι 

περισσότερες (13) ανέφεραν «Μισθωτή», 5 απάντησαν ότι εργάζονται «με 

σύμβαση», 2 ανέφεραν «ωρομίσθια» και 2 «μαύρη εργασία», ενώ 

μεμονωμένες ήταν οι απαντήσεις που ανέφεραν: «part-time», «αορίστου 

σύμβαση», «άτυπη σχέση εργασίας με αυτασφάλιση», «Δεν έχω», 

«ελεύθερος επαγγελματίας», «ορισμένου χρόνου», «πλανόδια σε 

λεωφορεία-τρένα», «υπάλληλος» και «χωρίς σύμβαση αυτήν την στιγμή». 

Στο υποερώτημα 40.9 «Τι θεωρείτε ότι σας βοήθησε περισσότερο στην 

αναζήτηση εργασίας μετά την αποφυλάκιση;» 6 γυναίκες τόνισαν «οι 

γνωριμίες», 5 ανέφεραν «το διαδίκτυο», 3 ανέφεραν «οι αγγελίες» ενώ 

υπήρχαν και εδώ μεμονωμένες απαντήσεις όπως: «ένα γραφείο δικτύωσης 

στην κοινωνία», «τύχη, έψαξα πολύ και βρήκα», «Η κα Ειρήνη σύμβουλος της 

ΕΠΑΝΟΔΟΥ», «Ενθάρρυνση από το ΚΕΘΕΑ, δικτύωση, ψυχολογική στήριξη.», 

«οι καλές σχέσεις που είχα με τους φίλους και τους γνωστούς μου», «πόρτα- 

πόρτα», «γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών». 

Το υποερώτημα 40.10 απευθύνεται σε όσες δεν εργάζονται στην παρούσα 

φάση και ρωτά «Έχετε αναζητήσει εργασία;» με 7 ερωτηθείσες να 

απαντούν θετικά και 2 αρνητικά. Το υποερώτημα 40.10.α ρωτάει «Με 

ποιους τρόπους έχετε αναζητήσει εργασία» με 5 απαντήσεις να είναι «Στο 

διαδίκτυο», 3 αναφέρουν «με γνωριμίες», 2 αναφέρουν «αγγελίες» ενώ 4 

απευθύνθηκαν σε «φορείς- δομές». Από αυτές τις 4 οι 2 απευθύνθηκαν στην 

ΕΠΑΝΟΔΟ και οι 2 στον ΟΑΕΔ (υποερώτημα 40.10.α «Αν ναι σε ποιους;»). 

Εκείνες που απευθύνθηκαν στην ΕΠΑΝΟΔΟ απάντησαν και θετικά στο 

υποερώτημα 40.10.α.2 (Θεωρείτε ότι βοηθηθήκατε;) ενώ εκείνες που είχαν 

απαντήσει ΟΑΕΔ απάντησαν αρνητικά. Το υποερώτημα 40.10.α.2.1 ρωτάει 
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«Αν ναι με ποιο τρόπο» και οι 2 γυναίκες που απάντησαν θετικά αναφέρουν 

«εμψύχωση» και «προτάσεις για εργοδότες», ενώ αντίστοιχα στο 

υποερώτημα 40.10.α.2.2. εκείνες που απάντησαν αρνητικά αναφέρουν «Δε 

βρήκαν κάτι για εμένα» και «Δε με βοήθησαν, μου έλεγαν να ψάξω αλλού.». 

Στο υποερώτημα 40.10.α.2.3. «Τι άλλο θα έπρεπε να γίνει για να 

βοηθηθείτε;» υπάρχουν 4 μεμονωμένες απαντήσεις που αναφέρουν: «Δεν 

ξέρω», «Να με αντιμετωπίσουν με ανθρωπιά», «Να πάρω επίδομα» και 

«Τίποτα». 

Τέλος, στο υποερώτημα 40.10.β. «Θεωρείτε ότι έχετε εξαντλήσει όλα τα 

περιθώρια στην αναζήτηση εργασίας;» 4 έδωσαν θετική απάντηση, 5 

αρνητική ενώ μόνο μία ανέφερε «Δεν ξέρω». Από εκείνες που απάντησαν 

αρνητικά, 4 απάντησαν συγκεκριμένα στο υποερώτημα 40.10.β «Τι άλλο θα 

μπορούσατε να κάνετε» ως εξής: «Να μη φοβάμαι», «Να βρω κάποιον να 

μου κρατάει τα παιδιά για να δουλέψω», «Να βρω δομές» και «Αναμένω 

ΚΕΠΑ οπότε δε μπoρώ να έχω εργασία με ένσημα».Το τελικό υποερώτημα 

απευθύνεται σε όσες δεν έχουν αναζητήσει εργασία ως «Αν όχι, γιατί δεν 

έχετε αναζητήσει» με τις 5 απαντήσεις που δόθηκαν να είναι συγκεκριμένα: 

«Δεν έχω ταυτότητα, ΑΜΚΑ, φορολογική δήλωση, κάρτα ανεργίας κλπ, 

προσπαθώ να ξεφύγω από την χρήση. Είμαι επιληπτική, και έχω λάμες στο 

χέρι μου με αποτέλεσμα να μην μπορώ να κάνω πολλές δουλειές.», «Δεν 

πρόλαβα, η δουλειά με βρήκε. Μου έκαναν πρόταση πριν προλάβω να ψάξω 

για δουλειά.», «Δεν χρειάστηκα, είχα έτοιμη την δουλειά μέσω γνωριμίας», 

«Λόγω του θέματος υγείας. Για μήνες μου είπε ο γιατρός να ξεκουραστώ», 

«Λόγω υγείας για οποίο λαμβάνει επίδομα αναπηρίας» 

Εν κατακλείδι, σχετικά  με την εκπαιδευτική και επαγγελματική επανένταξη 

των αποφυλακισμένων προέκυψε ότι η πλειονότητά των ερωτηθεισών  έχει 

τελειώσει το Λύκειο, με κάποιες πολύ λίγες γυναίκες να είναι φοιτήτριες  σε 

ΤΕΙ και ΑΕΙ. Υπήρχαν  εργαστήρια  στις  φυλακές, ωστόσο πολύ μεγάλο 

ποσοστό των αποφυλακισμένων γυναικών, πάνω από το μισό, δεν τα 

παρακολουθούσε, όντας κρατούμενη,  γιατί δεν την ενδιέφεραν. Αντιθέτως 

οι γυναίκες εξέφρασαν θετική άποψη για τα εργαστήρια χειροτεχνίας, 
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ζωγραφικής, ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκμάθηση αγγλικής γλώσσας.  

Σχετικά με την εργασία κατά την περίοδο φυλάκισης, υπάρχει μία ταύτιση 

όσων εργάστηκαν πριν τη φυλάκιση με όσες εργάστηκαν κατά την παραμονή 

τους, με το ποσοστό να φτάνει το 81%. Μετά την αποφυλάκισή τους, υπήρξε 

μία μεταστροφή της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Παρ’ όλο που 

αναζήτησαν εργασία με διάφορους τρόπους, όπως μέσω διαδικτύου, 

αγγελιών και οργανισμών, αρκετές γυναίκες αναφέρουν ότι αντιμετώπισαν 

πληθώρα εμποδίων στην εύρεση της. Η πλειονότητα παρόλο που έχει 

εργασία νόμιμη με ασφαλιστική κάλυψη δηλώνει δυσαρεστημένη με τις 

οικονομικές αποδοχές της. Τέλος, όσες  δεν εργάζονται στην παρούσα 

περίοδο, αναφέρουν ότι έχουν επιδιώξει την αναζήτηση εργασίας με 

ποικίλους τρόπους και ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω αναζήτησης στο 

μέλλον με περισσότερους  τρόπους. 
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Ενότητα 6. Στόχοι μετά τη φυλακή 

  Τέλος, η έρευνα αυτή διερεύνησε τους στόχους που είχαν και τα όνειρα  

που έκαναν οι ερωτηθείσες γυναίκες, όντας κρατούμενες, κατέγραψε την 

ικανοποίηση αυτών μετά την αποφυλάκισή τους, ανέδειξε την πρόθεση 

αλληλεγγύης αυτών των γυναικών και αναζήτησε τις προτάσεις των ίδιων 

των γυναικών για τη βελτίωση της μετασωφρονιστικής  πραγματικότητας.    

Η ενότητα αυτή η οποία έχει τίτλο «Στόχοι μετά τη φυλακή» αποτελείται 

από 5 ερωτήσεις (ερ.41-ερ.45) και ανίχνευσε στόχους, προσδοκίες, όνειρα 

και διάθεση αλληλεγγύης. Η αισιοδοξία φαίνεται να υπερβαίνει την 

απαισιοδοξία στο σύνολο των απαντήσεων, και οι αρχικοί στόχοι στις 

περισσότερες περιπτώσεις επαληθεύονται κατά την προσπάθεια κοινωνικής 

επανένταξης. Η ενότητα αποτελείται συγκεκριμένα από ερωτήσεις σχετικά 

με το πώς φαντάζονται οι αποφυλακισμένες ενώ ήταν κρατούμενες τη ζωή 

μετά την επιστροφή τους στην κοινωνία (ερ. 41), πώς εξελίχθηκαν τελικά τα 

πράγματα σε σχέση με τις προσδοκίες τους (ερ. 42), ποιοι είναι οι σημερινοί 

τους στόχοι για το μέλλον (ερ.43) και αν θα ήθελαν να προσφέρουν βοήθεια 

σε άλλη/ες κρατούμενη/ες (ερ. 44). Η ενότητα κλείνει με τις προτάσεις που 

οι ίδιες διατυπώνουν για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους (ερ. 45). 

Αναλυτικότερα, οι κρατούμενες στην ανοικτή ερώτηση 41 πώς φαντάζονταν 

την επιστροφή τους στην κοινωνία όσο ήταν στη φυλακή, έδωσαν ποικίλες  

απαντήσεις. Κάποιες περιγράφουν την επιστροφή στην κοινωνία ως μία 

συνέχεια της ζωής που είχαν αφήσει, χωρίς κάποια ιδιαίτερη αλλαγή: 

«Ομαλή», «Από εκεί που σταμάτησε»,  «Έτσι όπως τη ζω. Μια δυσκολία 

ξεκινάς από το 0. Ήξερα τι να περιμένω έξω»,  «Έτσι ακριβώς όπως ήταν 

τελικά. Χωρίς κανέναν. Το είχα ξαναζήσει, άλλωστε.», «Δίψα για καθαρή ζώη 

και γνώσεις, με φόβο και ανασφάλεια. Μέσα από το ΚΕΘΕΑ». Ωστόσο, για 

άλλες κρατούμενες  υπήρχε ένας μεγαλύτερος τόνος αισιοδοξίας στις 

απαντήσεις τους, όπως χαρακτηριστικά απάντησαν: «Αισιοδοξία», «Το 

περίμενα πιο μαύρο»,  «Στην αρχή φανταζόμουν ότι θα βγω να "πιω", μετά 
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αυτό άλλαξε και άρχισα να ονειρεύομαι. Πήρα πολλή πληροφορία, δεν έχασα 

ανθρώπους. Κέρδισα πολλά περισσότερα. Περνούσα φάσεις και στάδια.» , 

«Να βλέπω τον ήλιο χωρίς κάγκελα και να αγγίξω τα πιο απλά πράγματα», 

«Να κάνω νέα αρχή, να παραμείνω στην Ελλάδα.», «Να είμαι ήρεμη, χωρίς 

καβγάδες και στο δικό μου χώρο»»,  «Ότι θα υπάρχει βοήθεια στην 

επανένταξη σε όλα τα επίπεδα», «Καθαρή, με τον σύντροφο μου, να 

παντρευτούμε και να κάνουμε παιδιά». Κάποιες απαντήσεις ήταν γεμάτες 

ελπίδα: «Πυροτεχνήματα! Νόμιζα θα είναι όλα τέλεια. Θα βρω ένα έτοιμο 

σπίτι, θα έχω φίλους, δεν θα είμαι πια μόνη μου και θα είμαι "καθαρή" », 

«Σαν το παραμύθι που δεν έχει δράκο, τέλος καλό όλα καλά, δηλαδή το καλό 

τέλος». 

Όμως σοκάρουν οι λίγες,  ευτυχώς, απαντήσεις των ερωτηθεισών γυναικών 

που έδειξαν να τις φοβίζει η ζωή μετά τη φυλακή και να προτιμούν την 

παραμονή τους στη φυλακή: «Δεν την φανταζόμουν γιατί η φυλακή για μένα 

τότε ήταν η οικογένεια μου. Ένιωθα ασφάλεια μέσα» και «Να σας πω την 

αλήθεια φοβόμουν το έξω. Εγώ μέσα στην φυλακή ένιωθα ασφάλεια. Όταν 

μπήκα μέσα αισθάνθηκα ανακούφιση, σώθηκα είπα. Δεν θέλω να 

ξαναμπλέξω και φοβάμαι το έξω…». Δεν λείπουν και οι πιο ανθρώπινες 

επιθυμίες: «Περίμενα να φάω ένα σουβλάκι, να πιω μια coca-cola να έχω 

χρήματα να φάω», «ήξερα, ότι θα έχω πολλές δυσκολίες, ήθελα να φάω ένα 

σουβλάκι». 

 Ένα χαρακτηριστικά μεγάλο ποσοστό δίνει απαντήσεις που τονίζουν το πόσο 

σημαντικό είναι γι’ αυτές να επανασυνδεθούν με την οικογένειά τους και να 

έχουν μία ομαλή ζωή μαζί τους:  «Να έχω δουλειά, όμορφο σπίτι, να κάνω 

βόλτες, να έχω ένα δικό μου άνθρωπο, να έχω σκυλί, να νιώθω αγάπη.», 

«Υποδοχή από αγαπημένα πρόσωπα, να περάσω μια νύχτα μαζί τους, να μην 

με κλειδώσει κανένας ξανά», «Καθαρή, με τον σύντροφο μου, να 

παντρευτούμε και να κάνουμε παιδιά.», « Να δουλέψω, να ξεκόψω από τις 

παλιές παρέες, να ζω με την οικογένειά μου, να κάνω δική μου οικογένεια», 

«Να εργάζομαι και να είμαι μαζί με τα παιδιά μου και τις οικογένειές τους 

(και τα εγγόνια μου γιατί είμαι γιαγιά)»,  «Να εργάζομαι, να έχω καλή σχέση 
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με τα αδέρφια μου», « Να ζω με τις κόρες μου και τα εγγόνια μου σε ένα νέο 

περιβάλλον», «Να ζω ήρεμα με την μητέρα μου και τα 3 παιδιά μου, χωρίς 

φασαρίες.», «Να ζω με τα τρία μου παιδιά και να αρχίσω πάλι τη ζωή μου», 

«Να εργάζομαι, να έχω σκύλο, να φτιάξω τη ζωή μου», «Να ζω με την 

οικογένεια μου, να ανοίξω δική μου δουλειά.», «Να έχω δικό μου σπίτι, να 

μένω χωρίς όλες αυτές τις άγνωστες γυναίκες δίπλα μου, να έχω ηρεμία.», 

«Να ζω με το γιο μου σε ένα σπιτάκι με ηρεμία, να τον σπουδάσω, να έχω 

δουλειά», «Να επιστρέψω στο νησί, να βρω καλύτερη δουλειά, να μείνω στο 

σπίτι της μητέρας μου στο χωριό.», «Θα ανοίξει αυτή η βαριά πόρτα και 

επιτέλους θα νιώσω ελεύθερη και θα αγκαλιάσω τα παιδιά μου». 

Από την άλλη, δε λείπουν και λίγες απαισιόδοξες απαντήσεις, στις οποίες 

φαίνεται πως οι συγκεκριμένες γυναίκες είτε φαντάζονταν, όντας 

κρατούμενες, μία δύσκολη διαδικασία κοινωνικής επανένταξης είτε 

απόφευγαν εξ’ ολοκλήρου τις μελλοντικές σκέψεις. Χαρακτηριστικά 

αναφέρουν: «Καθόλου δεν έχω ασχοληθεί με αυτό. Προσπάθησα να μου 

περνάει η μέρα καλά- η μέρα  που ήμουν φυλακή. Αν σκεφτόμουν το έξω θα 

είχα πάει τρελοκομείο. Πριν τα είχα όλα. Έχασα τα πάντα στην φυλακή. Η 

αστυνομία χάλασε τον καναπέ, τα πράγματα όλα.»,  «Έτσι όπως τη ζω. Μια 

δυσκολία ξεκινάς από το 0. Ήξερα τι να περιμένω έξω». 

Σήμερα μετά από ένα διάστημα στην ομαλή κοινωνική ζωή δικαιώθηκαν οι 

προσδοκίες και τα όνειρα των αποφυλακισμένων γυναικών;  «Σε σχέση με 

τις προσδοκίες σας πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα;» ήταν η σχετική 

ερώτηση (ερ 42) στην οποία οι απαντήσεις κινούνται σε τρεις κατευθύνσεις. 

Στην πρώτη κατεύθυνση βρίσκονται εκείνες (οι οποίες είναι και οι 

περισσότερες) που εν τέλει υπήρξε  μία    θ ε τ ι κ ή  ε ξ έ λ ι ξ η: «Πολλοί 

άνθρωποι στη ζωή μου, τα κατάφερα όλα, έτσι όπως τα είχα φανταστεί, πολύ 

καλά, είμαι 10 χρόνια καθαρή, στην αρχή ήταν αρκετά δύσκολα, μετά με 

βοήθεια από το Δίκτυο τα πράγματα καλυτέρευσαν, πολύ όμορφα, με 

υποδέχθηκαν πολύ ζεστά, οι σχέσεις μου είναι καλύτερες από πριν, αλλά 

υποφέρω γιατί δεν έχω σταθερή δουλειά και δικό μου σπίτι», « Ήταν 

καλύτερα από ότι περίμενα. Αν δεν ήμουν στο πρόγραμμα (ΚΕΘΕΑ) δεν θα 
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μπορούσα μόνη μου να κάνω όλα αυτά τα βήματα. Αν δεν ήμουν στο 

πρόγραμμα δεν θα ήξερα τι να κάνω, θα κατέληγα στα ίδια κατατόπια… 

Σέβομαι το παρελθόν μου, δεν το λέω αν και δεν ντρέπομαι για αυτό. Δεν 

χρειάζεται να το γνωρίζουν όλοι. Αντιμετώπισα "υπαρξιακά" θέματα. Δεν 

χρειάστηκε ποτέ να δώσω ποινικό μητρώο.» , «Αρκετά καλά. Είμαι καθαρή, 

εργάζομαι και ζω αξιοπρεπώς.», «Αρκετά καλά. Πλέον αισθάνομαι 

περισσότερη αυτοπεποίθηση, ζω μόνη μου σε σπίτι που νοικιάζω, έχω τις 

φίλες μου και ζω μια καλή και ήρεμη ζωή. Μακριά από κακές παρέες και από 

το παρελθόν.» , «Η ζωή είναι δύσκολη αλλά τηρουμένων των αναλογιών, μια 

χαρά. Εκτιμώ αυτά που έχω. Και σε μερικά που αποτύχαμε (πχ. γάμος) δεν 

πειράζει» , «Είχα επαφή με κόσμο του Προγράμματος εκτός φυλακής και 

αυτό με βοήθησε να δω ότι υπάρχει ζωή και εκτός φυλακής και ότι οι 

άνθρωποι ζουν. Με βοήθησε το Πρόγραμμα να κάνω πράγματα που δεν 

πίστευα» , «Καλύτερα από  ότι θα ήθελα», «Οτιδήποτε είναι καλύτερο σε 

σχέση με τη φυλακή, όλα είναι καλύτερα έξω παρά την κρίση και τις 

διάφορες δυσκολίες», «Καλύτερα από τις προσδοκίες μου, θα ήθελα να βρω 

και μια part-time δουλειά για να συμπληρώνω τα εισοδήματα μου», 

«Καλύτερα, παίρνω τα φάρμακα μου, με παρακολουθεί γιατρός, έχω τη 

μητέρα μο , τα παιδιά μου», «Καλύτερα από τις προσδοκίες μου αν και είμαι 

χαρούμενη που έχω λίγο διάστημα έξω… Οπότε τα βλέπω όλα καλύτερα» , 

«Είμαι καλά και είμαι ευχαριστημένη δε θα σταματήσω να προσπαθώ για το 

καλύτερο» , «Υπάρχουν δυσκολίες αλλά γενικά είμαι καλά», «Καλύτερα» , 

«Σχεδόν καλύτερα» , «Ακριβώς έτσι όπως το φανταζόμουν». Στη δεύτερη 

κατεύθυνση βρίσκονται οι απαντήσεις με  μ έ τ ρ ι α   π ρ ό ο δ ο  όπως «Δεν 

είχα φανταστεί το είδος των δυσκολιών/ κυρίως ψυχολογικές», «Κατάφερα 

μόνο να έχω σκυλί», «Πιο δύσκολα, αλλά τα παλεύω και είμαι καθαρή», 

«Μέτρια… Δεν έχουν φτιάξει τελείως τα πράγματα, θέλω να γίνει η αλλαγή 

περιβάλλοντος για μένα και τα παιδιά μου», «Μέτρια, καλύτερα από πριν 

μπω στη φυλακή», «Μέτρια… προσπαθώ σκληρά να βελτιώσω τα 

πράγματa»,  «Μέτρια θα έλεγα, δουλεύω σκληρά για τα φροντιστήριά του, 

δε θα σταματήσω μέχρι να γίνει φοιτητής» , «Μπορεί να γίνουν και καλύτερα 

, θα ήθελα να γίνουν καλύτερα». Στην τρίτη και τελευταία κατεύθυνση είναι 
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οι απαντήσεις που περιγράφουν μία πλήρως α ρ ν η τ ι κ ή   ε ξ έ λ ι ξη : «Δεν 

έγιναν έτσι τα πράγματα, δεν είχα καθόλου χρήματα», «Πολλά προβλήματα 

και άγχος, στέρηση, δεν είναι καλά. Παντού μου λένε ότι έχω υπερβολική 

μόρφωση», «Ξαναέμπλεκα, ο σύντροφος μου έφυγε σε άλλη πόλη, μάλλον 

μπήκε σε πρόγραμμα απεξάρτησης, δεν δίνει κανένα σημείο ζωής, περνάω 

ερωτική απογοήτευση.  Όλα αντίθετα δηλαδή», «Δεν είχα προσδοκίες. Δεν 

ξέρεις πότε θα βγεις», «Αρνητικά. Προσπάθησα πολλές φορές. Έκανα επαφές 

με αφεντικό και όλοι με απέρριψαν. Δεν ξέρω γιατί», «Είναι ακόμη χειρότερα 

από τις δυσκολίες που σκεφτόμουν. Είσαι ένας άνθρωπος τελειωμένος. 

Δοξάζω το Θεό που με μάζεψε η κόρη μου. Φαντάζεσαι να ήμουν στα 

παγκάκια», «Καμία σχέση. Άλλα είχα ακούσει, άλλα είδα», «Νόμιζα με 

παρακολουθούν και ότι στο μέτωπό μου γράφει "κρατούμενη". Ήταν πολύ 

πιο δύσκολα και αγχωτικά και οικονομικά και συναισθηματικά αλλά είχα 

δημιουργήσει σχέσεις και ήμουν "καθαρή"» 

«Ποιοι είναι τώρα οι στόχοι σας; (τι όνειρα κάνετε για το μέλλον;)» (ερ.43)   

ρωτήθηκαν οι αποφυλακισμένες γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα. Οι 

περισσότερες ζητούν την  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  αποκατάσταση και την μ ο ρ 

φ ω τ  ι κ ή τους εξέλιξη: «Υγεία, σταθερή εργασία με βιοποριστική 

ασφάλεια, σταθερές σχέσεις και ποιοτική ζωή, να ανοίξω ένα μαγαζί, 

επικοινωνία και ανθρωπιά», «Να ζήσω στην επαρχία, να έχω κότες και κήπο, 

να δουλεύω με παιδιά ή να έχω δική μου επιχείρηση», «Επαγγελματική 

εξέλιξη, λήψη πτυχίου», «Δουλειά, να διδάσκω ή να μεταφράζω, να μάθω 

ισπανικά», «Σπουδές, μαθήματα ζωγραφικής, αρκετά χρήματα για να ζήσω 

άνετα», «Το όνειρο μου είναι να σπουδάσω. Στόχος μου είναι να έχω μια 

καλύτερη ποιότητα ζωής. Να μην έχω τίποτα από το παρελθόν, ούτε έξω, 

ούτε μέσα μου», «Θέλω να τελειώσω σπουδές και να κάνω μεταπτυχιακό. Να 

μεγαλώσω το παιδί μου. Να χάσω  15 κιλά.  Να δουλέψω στην Πρεσβεία της 

χώρας μου.  Να εξασφαλίσω οικονομικά το μέλλον μου.  Να συνεχίσω το 

χορό και να βγω στην πίστα.  Να κάνω μαθήματα αρχαία, εβραϊκά και 

αραμαϊκά για συγκεκριμένη θέση εργασίας», «Να μείνω Ελλάδα, να 

τακτοποιήσω τα νόμιμα χαρτιά διαμονής.  Να βρω καλύτερη δουλειά, σε 
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μέρος ζωντανό, χωρίς μιζέρια.  Να συνεχίσω να είμαι εθελόντρια στο ΚΕΘΕΑ. 

Να μάθω χορό latin, να ασχοληθώ με τη φωτογραφία.  Να κάνω μία υγιή 

προσωπική σχέση με γυναίκα γιατί υπάρχει πολύς ρατσισμός σε αυτό το 

θέμα», «Να συνεχίσω να δουλεύω, να έχω δουλειά με ασφάλιση, να 

μεγαλώνω το παιδί μου με το να το βλέπω πιο πολλές ώρες», «Να έχω την 

υγεία μου, να έχω δουλειά με περισσότερες απολαβές, να ζω με τα αδέλφια 

μου», «Να είμαι γερή σε σώμα, να εργάζομαι και να έχω δίπλα μου τα παιδιά 

μου και τη μητέρα μου», «Να βρω καλύτερη δουλειά. Να μείνω στην 

επαρχία», «Να συνεχίσω να δουλεύω, να αλλάξω δουλειά με καλύτερες 

συνθήκες», «Να έχω την υγεία μου και να στηρίζω οικονομικά και 

ψυχολογικά το παιδί μου, να βρω καλύτερη δουλειά» , «Οι στόχοι μου 

αφορούν την υγεία και την προσωπικότητα. Και το επάγγελμα. Να τελειώσω 

με το δικαστήριο, να βρω καλύτερη δουλειά (και οικονομικά αλλά και να μου 

αρέσει αυτό που κάνω) και να είναι σε καλό περιβάλλον και με καλούς 

συνεργάτες. Να σπουδάσω (τουριστικά και φυσικοθεραπεία)», «Όνειρο μου 

είναι να περάσω σε μία σχολή. Να βρω έναν σωστό άνθρωπο, να παντρευτώ 

και να κάνω άλλο ένα παιδί», «Να έχω καλές οικογενειακές σχέσεις 

(αρμονία), κοινωνική εξέλιξη, να είμαι κοντά στο παιδί μου». 

Αρκετές είναι και οι απαντήσεις που επικεντρώνονται, πέρα από το θέμα της 

εργασίας και των σπουδών, στην ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ή αποκατάσταση και στην 

υ γ ε ί α  των ίδιων και των ατόμων του στενού τους κύκλου. Αναφέρονται 

κάποιες απ’ αυτές: «Να έχω υγεία εγώ και ο σύντροφός μου, να έχω 

δουλειά», «Να έχω στην ζωή μου όλους τους αγαπημένους μου και όσους με 

βοήθησαν, να σταματήσω να έχω εφιάλτες, να μην ακούσω ξανά τις λέξεις 

“δικαστήριο και φυλακή"», «Να βγάλω ταυτότητα κλπ έγγραφα. Να μπω σε 

πρόγραμμα απεξάρτησης με μεθαδόνη. Να πάω στον θείο μου στη 

Γερμανία», «Να  ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να καθαρίσω το ποινικό 

μου μητρώο. Σκέφτομαι να συνεχίσω και άλλες σπουδές, να κάνω 

εθελοντισμό, αλλά δεν έχω χρόνο, θέλω να βλέπω και το παιδί μου», «Να 

καταφέρω να πάω πίσω στη χώρα μου και να φέρω τα παιδιά μου στην 

Ελλάδα. Θέλω να ζήσουμε εδώ», «Να μπορώ να ζω με αξιοπρέπεια και να 
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βοηθάω τα παιδιά μου», «Να αλλάξω πόλη και να πάρω μαζί μου την μητέρα 

μου και την αδερφή μου», «Να έχουμευγεία και να ζούμε με αξιοπρέπεια», 

«Να μπορώ να ζω εγώ και να στέλνω και χρήματα στην οικογένεια μου στην 

Βουλγαρία.», «Να βγω στη σύνταξη και να φροντίζω τα εγγόνια μου», «Να 

είμαι με την οικογένειά μου και να σπουδάσω τα παιδιά μου». 

Ωστόσο, υπάρχει και ένας μικρός αριθμός ερωτηθεισών γυναικών που 

φαίνεται να μην είναι αισιόδοξος σχετικά με το μέλλον του «Όνειρα έκανα 

πριν, όχι πια». Ενδεικτικές είναι οι παρακάτω απαντήσεις: «Να βοηθήσω τον 

σύντροφο μου να βγει από την φυλακή»,  «Δεν κάνω όνειρα. Να πάω 

Θεσσαλονίκη να κάνω επαφές για να βρω δουλειά», «Τίποτα, να είμαι καλά 

στην υγεία μου και να είμαι καλά με τον εαυτό μου. Να καταφέρω να πάω 

ένα μεγάλο ταξίδι.», «Να μπορώ να ζήσω μόνη μου, στο δικό μου χώρο, να 

έχω ήσυχο το κεφάλι μου». 

Μετά τα όνειρα και τους στόχους ανιχνεύτηκε (ερ. 44) η διάθεση 

αλληλεγγύης των ερωτηθεισών γυναικών μέσα από την ρητή τους πρόθεση 

να  προσφέρουν σήμερα βοήθεια σε άλλη ή και σε άλλες κρατούμενες.  Σε 

αυτό το επίπεδο κινήθηκε και η ίδια η ερευνητική μέθοδος συλλογής του 

υλικού των αποφυλακισμένων γυναικών μέσω των ιδίων των γυναικών. Αυτό 

εξασφάλισε αφενός την ευρύτερη συμμετοχή των γυναικών αφετέρου 

διασφάλισε την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των πληροφοριών και 

στοιχείων. Η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθεισών γυναικών  απάντησε 

θετικά στην ερώτηση «Θα πρόσφερες βοήθεια σε άλλη κρατούμενη»;  

Συγκεκριμένα 32 από τις 42 ερωτηθείσες φάνηκαν πρόθυμες να προσφέρουν 

κάποια ενίσχυση σε άλλες κρατούμενες, αναφέροντας  χαρακτηριστικά «Ναι 

είμαι εθελόντρια στην Κιβωτό του Κόσμου», «Ναι, να πάω επισκεπτήριο, να 

δώσω ελπίδα», «Ήμουνα εθελόντρια στην φυλακή στο ΚΕΘΕΑ», «Ναι, να 

κάνω συνεδρίες αν κάποιος θέλει», «Ναι, εθελοντική εργασία σε ότι είναι 

δημιουργικό», «Ναι πολύ. Δεν θα της έλεγα ποτέ να κάνει "υπομονή". Η 

χειρότερη κουβέντα σε κρατούμενο», «Ναι. Το κάνω ήδη από τη θέση που 

βρίσκομαι. Θα μπορούσα να πηγαίνω στη φυλακή να κάνω μαθήματα ή 
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μέσω τηλεφώνου να τους δίνω οδηγίες», «Ναι, νομίζω το κάνω ήδη. Και 

μέσα από την Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των κρατουμένων.» 

Ωστόσο αρνητική στάση κράτησαν οι 10 από αυτές, που μέσα από τις 

απαντήσεις τους φαίνεται πως πλέον δε θέλουν να έχουν καμία απολύτως 

επαφή και σχέση με όσους γνώριζαν κατά την περίοδο φυλάκισης και 

προτιμούν να επικεντρωθούν στην επίλυση των προσωπικών τους 

προβλημάτων: «Εδώ δεν έχω για εμένα, πώς να γίνει αυτό; Δε νομίζω, δε 

θέλω να έχω επαφή με πρώην κρατούμενες», «Εγώ θέλω βοήθεια τώρα. 

Μακάρι να μην είχα όλα αυτά τα προβλήματα αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να 

βοηθήσω τον εαυτό μου», «Όχι, δεν μπορώ ακόμα. Θέλω δουλειά με την 

θεραπεύτρια μου», «Οικονομικά δεν μπορώ». 

Κλείνοντας αυτή η έρευνα (ερ. 45) ζήτησε από τις αποφυλακισμένες  

γυναίκες να δώσουν τις προτάσεις τους για να βελτιώσουν τη ζωή τους, κάτι 

που αυτομάτως οδηγεί και στην ομαλότερη επανένταξή τους στο κοινωνικό 

σύνολο. Οι απαντήσεις δείχνουν να ταυτίζονται σε ένα βαθμό με όσα έχουν 

ήδη αναφέρει οι ερωτηθείσες στις προηγούμενες απαντήσεις τους σχετικά 

με τα μελλοντικά τους σχέδια και όνειρα για το μέλλον (βλ. ερώτηση 43). 

Δηλαδή, όσες απαντήσεις είχαν αισιόδοξα και ελπιδοφόρα όνειρα για το 

μέλλον στην ερώτηση 43, ισοδυναμούν με προτάσεις με στόχο την άμεση 

βελτίωση της ζωής τους στην ερώτηση 45. Όπως στα προηγούμενα 

ερωτήματα έτσι και εδώ το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθεισών γυναικών 

δίνει έμφαση στην επαγγελματική αποκατάσταση: «Να επανενταχθώ στην 

αγορά εργασίας», «Να έχω σπίτι, δουλειά και την υγεία μου», «Να βρω 

δουλειά», « Να βρω δουλειά και να σταθώ τίμια στα πόδια μου», «Να έχω 

ένα σπίτι δικό μου και ένα βασικό μισθό. Να προσφέρω και εγώ στα εγγόνια 

μου κάτι στα παιδιά μου», «Να βρω δουλειά με περισσότερα χρήματα ώστε 

να έχω μεγαλύτερο σπίτι για να έχει το παιδί μου καλύτερο μέλλον», «Να 

βρω καλύτερη δουλειά, να έχει ο Θεός καλά την φίλη μου που με βοηθάει να 

σταθώ στα πόδια μου», «Να βρω την ηρεμία μου. Να δω μπροστά και να 

ανοίξω την δική μου δουλειά και να μην έχω κανένα εργοδότη πάνω από το 

κεφάλι μου», «Να βρω καλύτερη δουλειά, να έχω ουσιαστικούς ανθρώπους 
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γύρω μου, να είμαι πιο προσεκτική», «Να σπουδάσω για να μπορέσω να έχω 

καλύτερη δουλειά και μέλλον», «Να βρω καλύτερη δουλειά, με περισσότερα 

χρήματα, να μετακομίσω στην επαρχία. Εκεί όλα θα είναι καλύτερα, η Αθήνα 

είναι πόλη απρόσωπη και σκληρή.» 

 Όμως ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό υπογραμμίζει την ανάγκη της 

προσωπικής ηρεμίας και της υγείας δίνοντας επίσης έμφαση στην 

δημιουργική αξιοποίηση του χρόνου (απόκτηση δεξιοτήτων, απεξάρτηση 

κλπ): «Να έχω χρόνο για μένα, να μην τα παρατάω, συνεχής εκπαίδευση, από 

εμένα εξαρτάται»,  «Καλύτερη κατανομή του διαθέσιμου χρόνου, να θέτω 

προτεραιότητες,  οικονομική ασφάλεια, να έχω πραγματικό χαμόγελο και 

εσωτερική ισορροπία», «Θέλω ηρεμία και σωστή συμπεριφορά», «Να 

κοιτάζω μπροστά», «Να μάθω κάτι περισσότερο για εμένα και για να μπορώ 

να μην κάνω τα ίδια λάθη με πριν»,«Βελτίωση της καθημερινότητας, τρώω 

καλά και προσέχω τον εαυτό μου, δεν έχω άγχος γιατί έφυγα από την πόλη 

και ζω στην Κρήτη», «Να αποκτήσω έναν σύντροφο για να μεγαλώσουμε μαζί 

τα παιδιά και να έχω βοήθεια», «Συναισθηματικές σχέσεις που ανοίγουν 

δρόμους.  Καλύτερος μισθός, κανένα τζόκερ!  Υγεία, να μεγαλώσει το παιδί 

μου όμορφα, να τον καμαρώνω, να με καμαρώνει. Κίνητρο, φροντίδα, 

υπομονή αλλιώς ανακυκλώνονται οι συμπεριφορές και οι συνέπειες», «Να 

δημιουργηθεί φορέας να μπορώ να αφήνω το παιδί μου όταν είναι άρρωστο. 

Βοήθεια από το Δήμο για εύρεση εργασίας και δημιουργία εργαστηρίων για 

να αποκτήσω δεξιότητες.  Μεγαλύτερος μισθός.  Επίλυση θεμάτων, λόγω 

ποινικού μητρώου, σχετικά με άδειες παραμονής και άδειες εργασίας», 

«Απεξάρτηση, επίδομα αναπηρίας, κάποια βοηθητική εργασία, προγράμματα 

απασχόλησης επιμόρφωσης, όπως π.χ Η/Υ», «Να μάθω Η/Υ για να βρω μια 

καλύτερα εργασία, και να μάθω και αγγλικά.», «Να μάθω αγγλικά για να 

μπορέσω να βρω μια καλύτερη δουλειά.», «Να μάθω καλύτερα ελληνικά, να 

μάθω και να μαγειρεύω σε σχολή», «Να μάθω αγγλικά γιατί αυτό θα είναι 

καλό για να βρω δουλειά σε νησί», «Να καταφέρω να πάω σε κάποια σχολή 

ή ΙΕΚ, χωρίς χαρτί δύσκολα να βρει κανείς δουλειά της προκοπής», «Να 

σπουδάσω για να μπορέσω να έχω καλύτερη δουλειά και μέλλον». 
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Κάποιες ωστόσο ανησυχούν περισσότερο για την νομική διευθέτηση των 

ζητημάτων που ακόμα δεν έχουν λύσει, όπως: «Να μην κάνω τα ίδια λάθη, 

να αλλάξουν κάποιοι νόμοι, μικρότερες ποινές, να υπάρχει υποστήριξη, να 

γίνουν οι φυλακές καλύτερες», «Καλύτερες συνθήκες εργασίας, να 

διεκδικούμε τα δικαιώματα μας, να μην σκύβουμε το κεφάλι»,  Θέλω να 

κάνω και άλλο παιδί, αλλά νιώθω απογοητευμένη. Πρέπει να αλλάξουν 

πολλά πράγματα στο σύστημα, π.χ. στην εκπαίδευση», «Να αλλάξουν οι 

νομοθεσίες. Να βρω μια κανονική-αξιοπρεπή εργασία, για γυναίκα 61 

χρονών.», «Να βελτιωθεί η γραφειοκρατία σχετικά με την παραμονή μου στη 

χώρα. Να αλλάξει η νοοτροπία και η αντιμετώπιση απέναντί μου επειδή  δεν 

είμαι από εδώ». 

Τέλος, μόνο δύο δεν έχουν καμία απολύτως πρόταση για το μέλλον τους και 

αναφέρουν: «Τίποτα» και «Δεν έχω να προτείνω κάτι». Αξίζει να 

επισημάνουμε πως και οι δύο γυναίκες είχαν αναφέρει στην ερώτηση 42 ότι 

προτιμούσαν τη ζωή μέσα στη φυλακή, λόγω ασφάλειας που ένιωθαν εκεί 

γεγονός που φαίνεται να δικαιολογεί και τις απαντήσεις τους στην ερώτηση 

45. 

Συμπερασματικά, η συγκεκριμένη ενότητα διερεύνησε τους στόχους που 

είχαν και τα όνειρα  που  έκαναν οι ερωτηθείσες γυναίκες, όντας 

κρατούμενες, κατέγραψε την ικανοποίηση αυτών μετά την αποφυλάκισή 

τους, ανέδειξε την πρόθεση αλληλεγγύης αυτών των γυναικών και 

αναζήτησε προτάσεις των ιδίων των γυναικών για τη βελτίωση της 

μετασωφρονιστικής  πραγματικότητας. Στο μεγαλύτερο βαθμό οι απαντήσεις 

των ερωτηθεισών γυναικών απεικονίζουν  μια θετική αντιμετώπιση και μία 

αισιόδοξη οπτική της πραγματικότητας. Ο τρόπος που φαντάζονταν τη ζωή 

τους,  όντας κρατούμενες, φαίνεται να εναρμονίζεται λίγο ή πολύ με την 

τωρινή τους καθημερινότητα και την προσπάθειά τους  να μετατρέψουν τα 

όνειρα τους και τους στόχους τους σε κίνητρα ενδυνάμωσης και 

ενθάρρυνσης στην δύσκολη πορεία για μία όσο το δυνατόν πιο γρήγορη και 
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ομαλή κοινωνική επανένταξη. Κύριο μέλημά τους είναι η εργασιακή τους 

αποκατάσταση, η συνέχιση των σπουδών του και η φροντίδα της υγείας τους 

χωρίς να παραγνωρίζεται η οικογενειακή αποκατάσταση. Οι περισσότερες 

ερωτηθείσες  τονίζουν την ανάγκη που έχουν για ομαλή επανασύνδεση με 

τους δικούς τους ανθρώπους (συντρόφους/ συζύγους και τα παιδιά τους) η 

οποία μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για μία καινούργια ζωή. Τέλος, 

αναγνωρίζεται από τις ερωτηθείσες ως άμεση ανάγκη η επίλυση των 

διάφορων νομικών ζητημάτων που τις  απασχολούν  προκειμένου να μην 

αντιμετωπίσουν παρόμοια ζητήματα στο μέλλον. Ωστόσο, δε λείπουν και οι 

απαντήσεις των γυναικών που αποτυπώνουν μία λιγότερο αισιόδοξη σκέψη, 

με τις συγκεκριμένες γυναίκες να μην έχουν τη διάθεση και τη ψυχολογία να 

αρχίσουν να ονειρεύονται και προτιμούν να μην θέτουν μεγάλους στόχους 

για την συνέχεια γεγονός που πρέπει να μας προβληματίσει και να μας 

κινητοποιήσει για την ανάληψη πρωτοβουλιών και τον σχεδιασμό  

παρεμβάσεων.   

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Στην έρευνά μας «Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων 

και την ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη και 

προσαρμογή των κρατουμένων και αποφυλακισμένων γυναικών» 

συμμετείχαν 42 γυναίκες αποφυλακισμένες οι οποίες με ώριμη και ξεκάθαρη 

ματιά πλέον μακριά αλλά με έντονα τα βιώματα του εγκλεισμού έδωσαν την 

δική τους οπτική για την κοινωνική επανένταξη. Παρατηρώντας συνολικά  τις 

απαντήσεις των ερωτηθεισών, πως παρά τις διαφορές τους ως προς την 

χώρα καταγωγής, την ηλικία και το βιοτικό επίπεδο, τα προβλήματα με τα 

οποία έρχονται αντιμέτωπες οι γυναίκες τόσο μέσα όσο και έξω από την 

φυλακή ομοιάζουν μεταξύ τους. Ιδιαίτερα φαίνεται να τις απασχολούν 

κυρίως οι συνθήκες διαβίωσης κατά την κράτησή τους και σε δεύτερη μοίρα 

η έλλειψη αρωγής σε ψυχολογικό και οικονομικό επίπεδο. Όλες οι γυναίκες 

δείχνουν βαθιά επηρεασμένες από την εμπειρία της φυλάκισης, καθώς 
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επίσης η πλειονότητά τους  φαίνεται να δίνει καθημερινά έναν αγώνα για 

επιβίωση. Οι προκλήσεις που περιγράφονται αναδεικνύουν τα ευρύτερα 

προβλήματα του σωφρονιστικού συστήματος και της μετασωφρονιστικής 

μέριμνας και τονίζουν την επιτακτική  ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των γυναικών αυτών. Κρίσιμη αναδεικνύεται  η προετοιμασία των 

αποφυλακισμένων για την κοινωνική τους επανένταξη  καθώς και η 

πλαισίωσή τους με τους φορείς μετασωφρονιστικής μέριμνας  στους 

οποίους μπορούν να αποτανθούν. 

Οι περισσότερες ερωτηθείσες ήταν άγαμες μητέρες ανηλίκων παιδιών που 

είχαν βιώσει τον αποχωρισμό του παιδιού τους κατά τη διάρκεια της 

κράτησής τους και δοκίμασαν αισθήματα θλίψης, αγωνίας και 

εγκαρτέρησης. Οι δύο ερωτηθείσες  γυναίκες που ως κρατούμενες είχαν 

ζήσει με το παιδί τους στη φυλακή έδωσαν έμφαση στις στερήσεις που 

ακολουθούν τον εγκλεισμό  και δυσκολεύουν την ανατροφή του παιδιού 

μέσα στη φυλακή.  Τα παιδιά των εγκλείστων γυναικών είναι πιο ευαίσθητα 

και υπολείπονται τόσο σε θέματα υγείας και παιδείας όσο και στην 

κοινωνική αποδοχή λόγω του στίγματος. 

Τα προβλήματα αυτά που κινούνται γύρω από τη σχέση των γυναικών με τα 

παιδιά τους οι ερωτηθείσες τα αντιμετώπισαν και δεύτερη φορά ως 

αποφυλακισμένες. Οι ερωτηθείσες ανέδειξαν ως βασικό πρόβλημα στη 

διαδικασία  ανατροφής των παιδιών τους τις οικονομικές δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν ενώ δεν παρέλειψαν παράλληλα το φόβο της απόρριψης 

από το ίδιο τους το παιδί.  Ο φόβος αυτός συναρτάται με τον μητρικό ρόλο 

των γυναικών που αποτελεί για αυτές αναπόσπαστο μέρος της προσωπικής 

τους ταυτότητας. Υπήρξαν και λίγες ευτυχώς γυναίκες που είχαν στερηθεί τα 

παιδιά τους (ίδρυμα ή σε άλλο πλαίσιο) λόγω οικονομικών ή άλλων 

δυσκολιών. 

Μία από τις πιο σημαντικές συνέπειες του εγκλεισμού είναι ο αποχωρισμός 

από την οικογένεια, παρεπόμενη συνέπεια η οποία συναρτάται κυρίως με το 

γυναικείο φύλο, λόγω των ανεπτυγμένων μητρικών αισθημάτων και της 
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διάθεσης  των γυναικών για φροντίδα. Σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των 

σχέσεων των κρατουμένων παίζει η επαφή με τον έξω κόσμο είτε με τη 

μορφή της τηλεφωνικής επικοινωνίας είτε με τη μορφή των επισκεπτηρίων. 

Οι ερωτηθείσες στην μεγάλη πλειονότητά τους είχαν επισκεπτήρια  ενώ όσες 

δεν είχαν απέδωσαν αυτό στους εξής λόγους: δεν είχαν κάποιον οικείο ή 

οικείοι τους έμεναν μακριά, οι τελευταίοι είχαν κόψει τους δεσμούς με το 

φυλακισμένο τους πρόσωπο ή τέλος οι ίδιες δεν επιθυμούσαν να δέχονται 

επισκεπτήρια. Αναφορικά δε με το ζήτημα της οικογενειακής επανένωσης 

μετά την αποφυλάκιση τους, οι αποφυλακισμένες γυναίκες του δείγματος 

αποκρίθηκαν στην πλειονότητά τους πως δεν αντιμετώπισαν σοβαρό 

πρόβλημα, ενώ όσες υποστήριξαν το αντίθετο κατέδειξαν ως κύριο 

πρόβλημα την αμηχανία της πρώτης επικοινωνίας ή τον φόβο 

στιγματισμού των ίδιων και των οικείων τους. Οι οικογενειακές σχέσεις μετά 

την αποφυλάκιση, σύμφωνα με τις δηλώσεις των ίδιων των ερωτώμενων, 

άλλαξαν άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά. 

 Όσον αφορά  την εκπαιδευτική και επαγγελματική επανένταξη των 

αποφυλακισμένων προέκυψε ότι η πλειονότητά των ερωτηθεισών  έχει 

τελειώσει το Λύκειο, με κάποιες πολύ λίγες γυναίκες να είναι φοιτήτριες  σε 

ΤΕΙ και ΑΕΙ. Υπήρχαν  εργαστήρια  στις  φυλακές,  ωστόσο πολύ μεγάλο 

ποσοστό των αποφυλακισμένων γυναικών, πάνω από το μισό, δεν τα 

παρακολουθούσε, όντας κρατούμενη,  γιατί δεν την ενδιέφεραν. Αντιθέτως 

οι γυναίκες εξέφρασαν θετική άποψη για τα εργαστήρια χειροτεχνίας, 

ζωγραφικής, ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκμάθηση αγγλικής γλώσσας.  

Σχετικά με την εργασία κατά την περίοδο φυλάκισης, υπάρχει μία ταύτιση 

όσων εργάστηκαν πριν τη φυλάκιση με όσες εργάστηκαν κατά την παραμονή 

τους, με το ποσοστό να φτάνει το 81%. Μετά την αποφυλάκισή τους, υπήρξε 

μία μεταστροφή της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Παρ’ όλο που 

αναζήτησαν εργασία με διάφορους τρόπους, όπως μέσω διαδικτύου, 

αγγελιών και οργανισμών, αρκετές γυναίκες αναφέρουν ότι αντιμετώπισαν 

πληθώρα εμποδίων στην εύρεση της. Η πλειονότητα παρόλο που έχει 

εργασία νόμιμη με ασφαλιστική κάλυψη δηλώνει δυσαρεστημένη με τις 
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οικονομικές αποδοχές της. Τέλος, όσες δεν εργάζονται στην παρούσα 

περίοδο, αναφέρουν ότι έχουν επιδιώξει την αναζήτηση εργασίας με 

ποικίλους τρόπους και ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω αναζήτησης στο 

μέλλον με περισσότερους  τρόπους. 

Τέλος, η έρευνα αυτή διερεύνησε τους στόχους που είχαν και τα όνειρα  που  

έκαναν οι ερωτηθείσες γυναίκες όντας κρατούμενες, κατέγραψε την 

ικανοποίηση αυτών μετά την αποφυλάκισή τους, ανέδειξε την πρόθεση 

αλληλεγγύης αυτών των γυναικών και αναζήτησε τις προτάσεις των ίδιων 

των γυναικών για τη βελτίωση της μετασωφρονιστικής  πραγματικότητας.    

Στο μεγαλύτερο βαθμό οι απαντήσεις των ερωτηθεισών γυναικών 

απεικονίζουν  μια θετική αντιμετώπιση και μία αισιόδοξη οπτική της 

πραγματικότητας. Ο τρόπος που φαντάζονταν τη ζωή τους,  όντας 

κρατούμενες, φαίνεται να εναρμονίζεται λίγο ή πολύ με την τωρινή τους 

καθημερινότητα και την προσπάθειά τους  να μετατρέψουν τα όνειρα τους 

και  τους στόχους τους σε κίνητρα ενδυνάμωσης και ενθάρρυνσης στην 

δύσκολη πορεία για μία όσο το δυνατόν πιο γρήγορη και ομαλή κοινωνική 

επανένταξη. Κύριο μέλημά τους είναι η εργασιακή τους αποκατάσταση, η 

συνέχιση των σπουδών του και η φροντίδα της υγείας τους χωρίς να 

παραγνωρίζεται η οικογενειακή αποκατάσταση. Οι περισσότερες 

ερωτηθείσες  τονίζουν την ανάγκη που έχουν για ομαλή επανασύνδεση με 

τους δικούς τους ανθρώπους (συντρόφους/ συζύγους και τα παιδιά τους) η 

οποία μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για μία καινούργια ζωή. Τέλος, 

αναγνωρίζεται από τις ερωτηθείσες ως άμεση ανάγκη η επίλυση των 

διάφορων νομικών ζητημάτων που τις  απασχολούν  προκειμένου να μην 

αντιμετωπίσουν παρόμοια ζητήματα στο μέλλον. Ωστόσο, δε λείπουν και οι 

απαντήσεις των γυναικών που αποτυπώνουν μία λιγότερο αισιόδοξη σκέψη, 

με τις συγκεκριμένες γυναίκες να μην έχουν τη διάθεση και τη ψυχολογία να 

αρχίσουν να ονειρεύονται και προτιμούν να μην θέτουν μεγάλους στόχους 

για την συνέχεια γεγονός που πρέπει να μας προβληματίσει και να μας 

κινητοποιήσει για την ανάληψη πρωτοβουλιών και των σχεδιασμό  

παρεμβάσεων 
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Α. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣΓΥΝΑΙΚΕΣ 

 
“In the same way that women are demanding equal opportunity in fields of 

legitimate endeavor, a similar number of determined women are forcing their 
way into the world of major crimes” (Adler 1975: 13) 

 

1. Γυναικεία εγκληματικότητα 

Υπάρχει σαφής ποσοτική διαφοροποίηση μεταξύ εγκλημάτων 
ανδρών και γυναικών. Μάλιστα οι Gottfredsonκαι Hirschiαναφέρουν ότι 
υπάρχει μια «μείζων, επίμονη συσχέτιση» μεταξύ φύλου και εγκλήματος.17 
Από τα ερευνητικά δεδομένα αλλά και τη σχετική επιστημονική 
βιβλιογραφία προκύπτει ότι η έκταση της εγκληματικότητας των γυναικών σε 
διεθνές επίπεδο είναι γενικά χαμηλή και πολύ χαμηλότερη συγκριτικά με 
εκείνη των ανδρών.18 Η πραγματικότητα που αποτυπώνεται από τις 
εγκληματολογικές στατιστικές καταδεικνύει την περιορισμένη συμμετοχή 
των γυναικών στην εγκληματικότητα σε παγκόσμια κλίμακα (της τάξεως 1 
προς 7 δηλ μόνο το 15% και λιγότερο, των εγκλημάτων τελούνται από 
γυναίκες).19 Είναι ενδιαφέρον ότι η μικρότερη συμμετοχή των γυναικών στην 
εγκληματικότητα διατηρείται σχετικά σταθερή και σε χαμηλά επίπεδα παρά 
τις όποιες κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές και την αποτύπωση κάποιας 
αύξησης της εμπλοκής τους στο Σύστημα της Ποινικής Δικαιοσύνης.20 Στην 

                                                             
17 Όπως αναφέρεται σε Vold, G.B., Bernard, T. J., &Snipes, J. B. (1998). Theoretical Criminology, 4th ed., 
Oxford/New York: Oxford University Press. Επίσης, βλ. σχετ. Σπινέλλη, Κ. Δ. (2014). Εγκληματολογία. 
Σύγχρονες και παλαιότερες κατευθύνσεις, 3ηεκδ., Αθήνα: εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, σ. 108. 
18 Βλ. Ζαραφωνίτου, Χ. (2004). Εμπειρική Εγκληματολογία, Αθήνα: εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, σ. 84. 
Θανοπούλου, Μ., Φρονίμου, Ε., & Τσιλιμιγκάκη, Β. (1997). Αποφυλακιζόμενες Γυναίκες: Τοδικαίωμα στην 
επαγγελματική επανένταξη, Αθήνα: εκδ. Αντ. Σάκκουλα, σ. 3. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Α. (1991). Οι 
ιδιαιτερότητες της Γυναικείας Εγκληματικότητας. «Μια απόπειρα εξήγησής τους». Στο  Αφιέρωμα στη 
μνήμη του Ηλία Δασκαλάκη, Αθήνα: ΠΑΣΠΕ, σ. 8. 
19 Βλ. Σπινέλλη, Κ. (2014). Εγκληματολογία, Σύγχρονες και παλαιότερες κατευθύνσεις, 3η εκδ., Αθήνα: 
Νομική Βιβλιοθήκη, σ. 109. Morvan, P. (2013). Manuel Criminologie, Paris: LexisNexis, σ. 109. 
20Βλ. Σπινέλλη, Κ., ό.π., σ. 108. 
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Ελλάδα, από τα ερευνητικά δεδομένα (κυρίως έρευνες αυτοομολογούμενης 
εγκληματικότητας) επιβεβαιώνεται η υπόθεση ότι η εγκληματικότητα είναι, 
άλλοτε λιγότερο άλλοτε περισσότερο ανδρικό «προνόμιο». Ανάλογα 
συμπεράσματα προκύπτουν και από τα Στατιστικά της Αστυνομίας όπου ο 
αριθμός των διαπραχθέντων από γυναίκες αδικημάτων είναι πολύ 
μικρότερος των ανδρών21 αλλά και από τα Στατιστικά των Δικαστηρίων, όπου 
ο αριθμός των γυναικών είναι ακόμη μικρότερος αποδιδόμενος στο 
φιλτράρισμα των διαφόρων σταδίων του μηχανισμού της ποινικής 
δικαιοσύνης.22 

Από το 1926 έως το 2006, περίοδος για την οποία υπάρχουν επίσημα 
δημοσιευμένα στοιχεία για τους καταδικασθέντες στην Ελλάδα, σε κάθε 100 
καταδικασμένους η αναλογία ανδρών – γυναικών κυμαίνεται μεταξύ 4,9% το 
1926 και 12,3% το 2005.23 

Από τα ερευνητικά δεδομένα αλλά και από τα στατιστικά στοιχεία 
εκτός από την ποσοτική διαφοροποίηση μεταξύ της ανδρικής και γυναικείας 
εγκληματικότητας αποτυπώνεται και μια ποιοτική διαφοροποίηση με τις 
γυναίκες να φαίνεται ότι διαπράττουν λιγότερα βίαια εγκλήματα σε σχέση 
με τους άνδρες ενώ είναι συνήθως θύματα εγκλημάτων ενδοοικογενειακής 
βίας. Στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας διαγράφεται μια αμφίδρομη 
σχέση και μάλιστα τα ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν αυτή τη σχέση 
ανάγοντας την ενδοοικογενειακή βία σε κύρια αιτία των συζυγοκτονιών.24 

                                                             
21 Πρβλ. Οι στατιστικές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφυλακτικότητα διότι ένας μεγάλος αριθμός 
αδικημάτων, ο αποκαλούμενος «σκοτεινός αριθμός» (darkfigure), δεν αναφέρεται στις αρχές και κατά 
συνέπεια δεν καταγράφεται στα επίσημα στοιχεία. Επίσης, κατά καιρούς η υποεκπροσώπηση των 
γυναικών στις επίσημες στατιστικές των φορέων του συστήματος της Ποινικής Δικαιοσύνης έχει αποδοθεί 
σε κάποιου είδους «ιπποτισμό», τον οποίο πιθανόν επιδεικνύουν οι φορείς άσκησης τυπικού κοινωνικού 
ελέγχου απέναντι στις γυναίκες. Βλ. Μηλιώνη, Φ. (2009). Γυναίκα και Φυλακή. Στον Ν. Κουράκη (επιμ.). 
Έμφυλη Εγκληματικότητα. Ποινική και Εγκληματολογική Προσέγγιση του Φύλου, Αθήνα-Κομοτηνή: εκδ. 
Αντ. Σάκκουλα, σ. 578. 
22 Βλ. Θανοπούλου, Μ., Φρονίμου, Ε., & Τσιλιμιγκάκη, Β., ό.π., σ. 34· Νόβα-Καλτσούνη, Χ. (1989). Η 
εγκληματική δραστηριότητα της γυναίκας. Ελληνική Επιθεώρηση Εγκληματολογίας, τ. 3-4, Ιούνιος-
Δεκέμβριος, σ. 171. Ιδιαίτερα για τη σχέση της γυναίκας με το σύστημα απονομής της ποινικής 
δικαιοσύνης βλ. κυρίως Feinman, C. (1987). Women in the criminal justice system, 2nd ed., New York: 
Praeger.  Flowers, R. B. (1987). Women and Criminality, New York: Greenwood. 
23Βλ. σχετ. Σπινέλλη, Κ., ό.π., σ. 109. 
24 Βλ. Θανοπούλου, Μ., Φρονίμου, Ε., & Τσιλιμιγκάκη, Β., ό.π., σ. 35.Επίσης από τα συμπεράσματα σχετική 
μελέτης του ΚΕΘΙπου επιχείρησε να διερευνήσει το έγκλημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με 
δράστες γυναίκες, στο πλαίσιο της ενδο-οικογενειακής βίας, φαίνεται να επιβεβαιώνεται η υπόθεση της 
μετατροπής του θύματος σε δράστη, κυρίως στις περιπτώσεις των γυναικών που βιώνουν κακοποίηση 
από το σύζυγο/σύντροφό τους με τη ζήλεια να αποτελεί την πιο συχνή «δικαιολογία» για τη χρήση βίας 
από το σύζυγο/σύντροφο.Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η προσπάθεια ορισμένων γυναικών να 
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Είναι γεγονός ότι η βία δεν είναι το στοιχείο εκείνο που κυριαρχεί 
στη γυναίκα που εγκληματεί. Στην Ελλάδα, τόσο οι γυναίκες όσο και οι 
άνδρες διαπράττουν περισσότερο παραβάσεις ειδικών ποινικών νόμων 
(όπως π.χ. Παραβάσεις του Νόμου περί Ναρκωτικών)25, ακολουθούν μη 
βίαιες συμπεριφορές.  

Επίσης, οι γυναίκες φαίνεται να διαπράττουν κυρίως εγκλήματα 
κατά της περιουσίας, απάτες και πλαστογραφίες ενώ σπανιότερα 
διαπράττουν εγκλήματα κατά της ζωής αλλά ακόμα και όταν διαπράττουν 
εγκλήματα κατά της ζωής, αυτά έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.26 

Πάντως, παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες του σήμερα τελούν πλέον 
εγκλήματα που συναρτώνται με το νέο ισότιμο ρόλο τους στην κοινωνία, 
εξακολουθούν να διαπράττουν παραδοσιακά και κάποια εγκλήματα που 
περιστρέφονται γύρω από τη μητρότητα και τη γενετήσια ζωή.27 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι όταν η γυναίκα εγκληματεί δεν 
επικεντρώνεται μόνο σε μια εγκληματική δραστηριότητα λιγότερο βίαιη, 
αλλά και λιγότερο οργανωμένη από εκείνη των ανδρών αλλά και όταν 
καταπιάνεται με αυτή τείνει να δέχεται τα λιγότερα κέρδη από ό,τι ένας 
άνδρας.28 
 
 
Ερμηνεία: 

Διάφορα ερμηνευτικά σχήματα έχουν επιστρατευθεί  κατά καιρούς 
προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα της χαμηλής εκπροσώπησης των 
γυναικών στην εγκληματικότητα. Τα σχήματα αυτά προέρχονται τόσο από 
την παραδοσιακή εγκληματολογία με τις βιολογικές κυρίως προσεγγίσεις, 
όσο και από τη σύγχρονη (κοινωνικολογικές θεωρητικές προσεγγίσεις) και τη 
φεμινιστική εγκληματολογία29 με την εξέλιξη των σχετικών αναλύσεων να 

                                                                                                                                                   
δικαιολογήσουν την ψυχολογική ή/και σωματική βία του συζύγου τους. Βλ. Καρύδης, Β.Χ, & 
Αρτινοπούλου, Β. (επιστ. υπεύθ) (2005). Γυναίκες και Ανθρωποκτονία: Έρευνα στις Γυναικείες Φυλακές 
Κορυδαλλού, Αθήνα: Κέντρο Ερευνών για θέματα ισότητας, σ. 78. 
25 Βλ. σχετ. Σπινέλλη, Κ., ό. π., σ. 110. 
26 Στις ανθρωποκτονίες θύματα των γυναικών δραστών είναι άτομα του συγγενικού περιβάλλοντος βλ. 
σχετ. Μηλιώνη, Φ., ό.π. 
27 Βλ. Σπινέλλη, Κ., ό. π.. σ. 110. 
28Βλ. σχετ. Morvan, P. (2013). Manuel Criminologie, Paris: LexisNexis, σ. 187. 
29 Βλ. αναλυτικά σε Αποσπόρη, Ε. (2009). Εγκληματολογική προσέγγιση του φύλλου». Σε Ν. Κουράκη 
(επιμ.), Έμφυλη Εγκληματικότητα. Ποινική και Εγκληματολογική Προσέγγιση του Φύλου, Αθήνα-Κομοτηνή: 
εκδ. Αντ. Σάκκουλα, σσ. 40-52. Σπινέλλη, Κ., ό. π.,  σσ. 111-112. Χάιδου, Α. (1996). Θετικιστική 
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καταδεικνύει αφενός την αλλαγή της οπτικής αφετέρου του οπτικού πεδίου 
με τη μεταβλητή «φύλο» να αποτελεί πλέον σημαντική παράμετρο στην 
εγκληματολογική ανάλυση με τον P. Morvan να υπογραμμίζει ότι η 
μεταβλητή «φύλο» και η έλλειψη ισότητας αποτελούν ισχυρούς παράγοντες 
διαφοροποίησης της εγκληματικής δραστηριότητας ανδρών-γυναικών αλλά 
δεν πρέπει να γίνεται και αναγωγή των πάντων σε αυτά τα στοιχεία.30 

Τα τελευταία, βέβαια, χρόνια καταγράφεται και στην Ελλάδα μία 
αύξηση της γυναικείας εγκληματικότητας, αύξηση η οποία αποδίδεται 
αφενός στη μεγαλύτερη συμμετοχή της γυναίκας στο «κοινωνικό γίγνεσθαι», 
αφετέρου στην αλλαγή της εστίασης του ερευνητικού ενδιαφέροντος, το 
οποίο ακολουθώντας τις επιταγές των σύγχρονων τάσεων των κοινωνικών 
επιστημών μετά από τις πιέσεις του φεμινιστικού κινήματος, στράφηκε στη 
μελέτη του εγκληματικού φαινομένου υπό την οπτική του φύλου με τις 
μεταβλητές, όπως ταυτότητα και εικόνα, να εισάγονται στις σχετικές 
αναλύσεις μέσα σ’ έναν κόσμο μέσα από τον καθρέφτη, σύμφωνα με τα 
λεγόμενα της F. Heidensohn.31 Σύμφωνα με αυτή την εξέλιξη η επιστημονική 
κοινότητα οδηγήθηκε στην αναδιατύπωση των ερωτημάτων γύρω από τον 
άξονα «φύλο» κυρίως στη βάση του γιατί οι άνδρες εγκληματούν 
περισσότερο (και όχι γιατί εγκληματούν λιγότερο οι γυναίκες), ποια η 
εννοιολογική διαφοροποίηση θηλυκότητας – αρρενωπότητας και ποια η 
επίδραση του ανδρισμού στην εγκληματικότητα32. Η ανάλυση μάλιστα θα 
πρέπει να επικεντρώνεται στο φύλο ως σημαντικό παράγοντα οργάνωσης 
της σύγχρονης ζωής, στην αναγνώριση του κρίσιμου ρόλου των 
εξουσιαστικών σχέσεων και του περιβάλλοντος που δημιουργούν και βέβαια 
στη σημασία όλων αυτών των παραγόντων στην εγκληματολογική σκέψη και 
έρευνα.  

Η φεμινιστική σκέψη άσκησε σημαντική επιρροή στην 
εγκληματολογία τόσο σε επίπεδο προσέγγισης του φαινομένου εισάγοντας 

                                                                                                                                                   
Εγκληματολογία: αιτιολογικές προσεγγίσεις του εγκληματικού φαινομένου, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, σ. 
265-267.   
30Βλ. Morvan, P., ό. π., σ. 298. 
31Βλ. Heidensohn, F. (2002). Gender and Crime. Σε M. Maguire, R. Morgan, R. Reiner(ed.), The Oxford 
Handbook of Criminology, 3rd ed, Oxford University Press. Heidensohn, F. (1985). Women and Crime, 
London: Macmillan Education L.T.D.  
32 Βλ. Μηλιώνη, Φ. (2009). Γυναίκα και Φυλακή. Στον Ν. Κουράκη (επιμ.). Έμφυλη Εγκληματικότητα. 
Ποινική και Εγκληματολογική Προσέγγιση του Φύλου, Αθήνα-Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Σάκκουλα, σ. 581. 
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τον παράγοντα «φύλο» στην εν γένει εγκληματολογική σκέψη33 και στην 
ανάδειξη σημαντικών πτυχών του όπως είναι η συσχέτιση της γυναικείας 
εγκληματικότητας με παράγοντες όπως είναι ο νόμος, η δικαιοσύνη, η 
τιμωρία αλλά και η αποδόμηση μυθευμάτων που είχαν να κάνουν με την 
ταύτιση του φαινομένου «γυναίκα –εγκληματίας» με την ψυχική διαταραχή 
(νόσο).  

 
 

2. Φύλο και εγκληματολογική έρευνα 
 

Η έμφυλη έρευνα συνιστά πρόκληση και για την εγκληματολογική 
σκέψη και στοχεύει στη διεύρυνση της σημασίας και της πρακτικής της 
επιστημονικής έρευνας, ώστε να αντικατοπτριστούν περαιτέρω οι αλλαγές, 
υπό τις οποίες διέρχεται το φαινόμενο της γυναικείας εγκληματικότητας, η 
θέση των γυναικών στην κοινωνία, σε μικρo- και μακρο-επίπεδο και αποτελεί 
σημαντικό εργαλείο αναφορικά με τη μείωση των έμφυλων προκαταλήψεων 
στην ανάπτυξη πολιτικών και στο σχεδιασμό προγραμμάτων στο σύστημα 
της ποινικής δικαιοσύνης34. 

Η έμφυλη διάσταση ως κοινωνική μεταβλητή συχνά είτε απουσιάζει 
ή υποτιμάται  από την έρευνα. Έτσι, δημιουργείται η αναγκαιότητα όχι μόνο 
να υποδειχτεί πώς θα χειριστεί κανείς την απουσία πληροφοριών και 
δεδομένων αναφορικά με το φύλο στο σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης, 
αλλά και πώς θα αντιμετωπιστεί η ενδεχόμενη στρέβλωση της 
πραγματικότητας, εφόσον η συγκεκριμένη μεταβλητή αρκετά συχνά δεν 
λαμβάνει τη δέουσα προσοχή που θα έπρεπε να ενέχει στην κοινωνική 
έρευνα35. 

Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό και 
αποτελεσματικότερο τρόπο τα δεδομένα που προκύπτουν από τη μελέτη της 
μεταβλητής του φύλου, θα πρέπει η ποσοτική ανάλυση, στην οποία 

                                                             
33 Έτσι αναδείχθηκαν διαστάσεις όπως η σχέση της εγκληματικότητας των γυναικών με παραδοσιακούς 
γυναικείους ρόλους και συνήθειες βλ. αναλυτικά έρευνα Μ. Κρανιδιώτη γιατις κλοπές στακαταστήματα. 
Κρανιδιώτη, Μ. (1995). Η κλοπή σε καταστήματα. Το φαινόμενο και ο κοινωνικός έλεγχος. Ποινικά 
Χρονικά, τευχ. 45, Αθήνα- Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Σάκκουλα. 
34 Βλ. Καρύδης, Β.Χ, & Αρτινοπούλου, Β. (επιστ. υπεύθ) (2005). Γυναίκες και Ανθρωποκτονία: Έρευνα στις 
Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού, Αθήνα: Κέντρο Ερευνών για θέματα ισότητας, σ. 6. 
35 Μάλιστα η ένταξη του φύλου ως μεταβλητή στην κοινωνική έρευνα καταδεικνύει πέρα και πάνω από 
όλα την ένταξη των γυναικών σε μια περισσότερο ισότιμη και ισόρροπη κατάσταση στις δυτικές 
κοινωνίες. Βλ. σχετ. 35 Βλ. Καρύδης, Β.Χ, & Αρτινοπούλου, Β., ό. π., σ. 4. 



197 
 

εμπίπτουν, να συνδυαστεί με ποιοτική ανάλυση. Με δεδομένο ότι η 
μεταβλητή αυτή είναι περισσότερο αλληλοεξαρτώμενη και 
αλληλοδιαμορφούμενη με άλλες κοινωνικές μεταβλητές, όπως η 
οικογενειακή κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο, η ηλικία κ.λπ., η ποιοτική 
ανάλυση καταφέρνει να αναδείξει τις διαφορές ή ομοιότητες μεταξύ των 
διαφόρων μεταβλητών που δεν μπορούν εύκολα να αποτυπωθούν μόνο με 
στατιστικά εργαλεία.36 

Στην Ελλάδα μέχρι και σήμερα λίγες είναι οι έρευνες και οι μελετητές 
που ασχολούνται με το φαινόμενο της γυναικείας εγκληματικότητας και τις 
παραμέτρους του. Μάλιστα αυτό που υπογραμμίζει η δρ. Φ. Μηλιώνη (2009) 
μέχρι τώρα δεν έχει επιχειρηθεί μια σφαιρική και πολυπαραγοντική 
εκτίμηση του φαινομένου. Πραγματικά απουσιάζει μία μελέτη που θα 
αναλύει σε βάθος όλους τους παράγοντες του προβλήματος και μεταβλητές 
όπως φύλο, φυλή, περιβάλλον όπως κοινή γνώμη, απονομή του συστήματος 
ποινικής δικαιοσύνης κλπ.37 

Ανάμεσα στις πιο πρόσφατες ερευνητικές απόπειρες κρίνεται 
σκόπιμο να αναφέρουμε την έρευνα του Καθηγ. Γ. Πανούση το 2003, με 
βασικό άξονα της έρευνας την αναζήτηση της συναισθηματικής, 
οικογενειακής, ερωτικής ζωής των κρατουμένων γυναικών στις Γυναικείες 
Φυλακές Κορυδαλλού38. Την έρευνα των Μ. Μητροσύλη και Ε. Φρονίμου39 
όπου πραγματεύονται ζητήματα συμφιλίωσης οικογενειακής, 
επαγγελματικής κοινωνικής ζωής και κράτησης των κρατουμένων γυναικών. 
Επίσης,  ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η έρευνα των ανθρωποκτόνων γυναικών 
των Καθ. Αρτινοπούλου και Β. Καρύδη40 η οποία πραγματοποιήθηκε από το 
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας το χρονικό διάστημα 2003-2004 και η 
οποία κατέδειξε εκτός από κάποια ειδικά συμπεράσματα που είχαν να 
κάνουν με τη συγκεκριμένη εγκληματική συμπεριφορά, ότι οι περισσότερες 

                                                             
36 Βλ. Καρύδης, Β.Χ, & Αρτινοπούλου, Β., ό. π., σ. 5. 
37 Βλ. ενδεικτικά τη μελέτη βιβλιογραφικής επισκόπησης των Τσίγκανου, Ι., Τζωρτοπούλου, Μ., & 
Ζαραφωνίτου Χ., (2001). Φύλο και Κοινωνικά Αποκλεισμένες Ομάδες", Αθήνα: εκδ. ΚΕΘΙ. Περισσότερα για 
το «φύλο» στην εγκληματολογία σε Κουράκη Ν., & Τσουραμάνη, Χ. (2008). Οδηγός Εγκληματολογικής 
Βιβλιογραφίας, Αθήνα -Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Σάκκουλα, σσ. 676-677.  
38 Βλ. Πανούσης, Γ. (2003). Συναισθηματική, οικογενειακή, ερωτική ζωή κρατουμένων γυναικών στην 
Ελλάδα. Μια έρευνα στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού. Ποινική Δικαιοσύνη, τευχ. 1. 
39 Βλ. Μητροσύλη, Μ., & Φρονίμου, Ε. (2008). Οικογενειακή, Κοινωνική και Επαγγελματική Επανένταξη 
Ειδικών θεμάτων Πληθυσμού. Η περίπτωση των γυναικών κρατουμένων, στη σειρά Μελέτες, Έρευνες, 
τευχ. 6, Αθήνα: εκδ. ΕΚΚΕ.  
40 Η έρευνα αφορούσε τη μελέτη γυναικών κρατουμένων για ανθρωποκτονία και περιελάμβανε τη μελέτη 
των φακέλων και συνεντεύξεις με κρατούμενες. Βλ. Καρύδης, Β.Χ, & Αρτινοπούλου, Β., ό. π.,  σσ. 77-82. 
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κρατούμενες δεν είχαν καμία προηγούμενη εμπλοκή με το ποινικό σύστημα, 
η πλειονότητα πίστευε ότι είχε αδικηθεί από το δικαστήριο, δήλωσαν σε 
μικρό βαθμό χρήση ψυχοτρόπων ουσιών πριν τον εγκλεισμό,  με το ποσοστό 
όμως αυτό να αυξάνεται μετά τον εγκλεισμό. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις 
της έρευνας το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον συνέχιζε να τις στηρίζει 
συναισθηματικά μετά τον εγκλεισμό. Ως προς την επικοινωνία με το 
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον οι περισσότερες δήλωσαν ότι είχαν 
επισκεπτήρια συχνά και μερικές φορές, και η μεγαλύτερη προσδοκία τους 
αναφορικά με το μέλλον, ήταν να είναι κοντά στα παιδιά τους και να 
μπορέσουν να εργαστούν.  

Ενώ το ζήτημα της επανένταξης των αποφυλακισμένων γυναικών και 
τα προβλήματα και τις προοπτικές εξομάλυνσης πραγματεύθηκε η έρευνα 
των ερευνητριών Μ. Θανοπούλου, Ε. Φρονίμου και Β. Τσιλιμιγκάκη.41 
Σημαντική επίσης η έρευνα για τις έγκλειστες μητέρες της Κοινωνιολόγου-
Εγκληματολόγου κας Π. Μακρυσοπούλου42 το 2013 με τα βασικά ερευνητικά 
ευρήματα να μαρτυρούν ότι οι γυναίκες που εγκλείονται στη φυλακή, πολύ 
συχνά είναι μητέρες ανήλικων παιδιών, για τα οποία αποτελούν τα βασικά 
και ίσως μοναδικά πρόσωπα φροντίδας και την άσκηση του μητρικού ρόλου 
αν και δεν απαγορεύεται, με την εισαγωγή των μητέρων στο στερητικό 
περιβάλλον της φυλακής εντούτοις περιορίζεται, με τη μητέρα κρατούμενη 
να αγωνίζεται για να προσαρμοστεί και παράλληλα να διαμορφώσει την 
άσκηση του ρόλου της κάτω από τις νέες συνθήκες.  

Τέλος, η σημαντικότερη έρευνα καταγραφής των δημογραφικών 
χαρακτηριστικών και των συνθηκών κράτησης των κρατουμένων γυναικών 
αποτελεί η έρευνα του 1995 του Εργαστηρίου Ποινικών και 
Εγκληματολογικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Το 
πρόβλημα της γυναικείας εγκληματικότητας στη σύγχρονη Ελλάδα και η 
σχέση του με τον υπερπληθυσμό των γυναικείων φυλακών»43. 
                                                             
41 Βλ. Θανοπούλου, Μ., Φρονίμου, Ε., & Τσιλιμιγκάκη, Β. (1997). Αποφυλακιζόμενες Γυναίκες: Τοδικαίωμα 
στην επαγγελματική επανένταξη, Αθήνα: εκδ. Αντ. Σάκκουλα. 
42 Βασικός σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας του ΠΜΣ 
Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου ήταν η διερεύνηση της επίδρασης του εγκλεισμού στην 
άσκηση του μητρικού ρόλου, τόσο για τις κρατούμενες μητέρες με παιδιά μέσα στη φυλακή, όσο και για 
τις κρατούμενες μητέρες με ανήλικα παιδιά εκτός φυλακής. Βλ. σχετ. Μακρυσοπούλου, Π. (2013). 
Γυναικεία Εγκληματικότητα και ο Ρόλος της Μητρότητας Μέσα από τη Φυλακή, (Διπλωματική Εργασία στο 
ΠΜΣ Εγκληματολογία), Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα. 
43 Ειδικότερα, η έρευνα πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα Μαϊου-Ιουνίου 1995 υπό την 
επιστημονική ευθύνη του Καθηγητή Ν. Κουράκη και τον συντονισμό της Φ. Μηλιώνη με τίτλο «Έρευνα 
στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού» βλ. περισσότερα στον Ν. Κουράκη (επιμ.). Έμφυλη 
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3. Το φαινόμενο της γυναικείας εγκληματικότητας. Δεδομένα και αριθμοί 
 

Το ποσοστό της εγκληματικότητας των γυναικών στα διαπραχθέντα 
και βεβαιωθέντα από την αστυνομία αδικήματα αποτελούσε, το 1973, μόλις 
το 6,5% του συνόλου της εγκληματικότητας και των δύο φύλων, το 1988, 
καταγράφοντας μια αυξητική τάση, το ποσοστό έφτασε το 10,88% για να 
φτάσει σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα από την Αστυνομία 
στοιχεία το 26,2% το έτος 2015. Η κατά φύλο μάλιστα διάκριση των 
εντοπισθέντων δραστών της ανιχνευθείσας εγκληματικότητας ενισχύει τις 
θεωρητικές υποθέσεις αλλά και τις εμπειρικές επιβεβαιώσεις τους περί του 
τρόπου και των μέσων της εγκληματικής-παραβατικής δραστηριοποίησης 
των γυναικών σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές για την εγκληματικότητα 
στην Ελλάδα, εικόνα που προκύπτει κυρίως μέσα από τις Αστυνομικές 
Επετηρίδες της τελευταίας τριαντακονταεκαετίας.44 Έτσι, το 8-9% της 
παραδοσιακής γυναικείας εγκληματικότητας45 σε σχέση με την ποσοστιαία 
ανδροκρατούμενη συμμετοχή στο έγκλημα έχει υπερτριπλασιαστεί με την 
πάροδο των ετών, φτάνοντας στο 26,2% το 2015.  

Τα αριθμητικά σύνολα δεδομένων, αν και δεν προσφέρονται για 
αιτιακούς προβληματισμούς και ερμηνείες, η έρευνα, όμως έχει καταδείξει 
ότι η άνοδος αυτής της συμμετοχής των γυναικών θέτει υπό αμφισβήτηση το 
ανδροκρατούμενο προφίλ της εγκληματικότητας με την σημαντική πλέον 
παρέμβαση της γυναικείας εγκληματικής φιγούρας να είναι απόλυτα 
κατανοήσιμη στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτισμικών και οικονομικών 
αλλαγών που συντελούνται και αναδιάταξαν τον ρόλο και την παραδοσιακή 
λειτουργία των φύλων στο σπίτι, την αγορά εργασίας και την κοινωνία46, 
χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν προβληματίζει την ανάλυση αυτή η 
αυξητική τάση του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών στην ορατή και 
διαπιστωμένη εγκληματικότητας των Αστυνομικών Αρχών.  

                                                                                                                                                   
Εγκληματικότητα. Ποινική και Εγκληματολογική Προσέγγιση του Φύλου, Αθήνα-Κομοτηνή: εκδ. Αντ. 
Σάκκουλα, σσ. 584-588. 
44 Βλ. αναλυτικά γραφήματα σε Τσίγκανου I., Κουτσούκου Η., Λαμπράκη Ι., & Λεμπέση Μ., (2016). Το 
εγκληματικό φαινόμενο στην Ελλάδα σήμερα. Δεδομένα και Αναγνώσεις, Αθήνα: εκδ. Παπαζήση, σσ. 150-
151. 
45 Βλ. Θεοδωροπούλου, Μ. (2009). Η γυναίκα ως δράστης και η αντιμετώπισή της από το σύστημα 
απονομής της ποινικής Δικαιοσύνης. Σε Τσίγκανου, Ι. (επιμ.), «Η διαχείριση των ποσοτικών δεδομένων 
στην εγκληματολογική έρευνα», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα: ΕΚΚΕ, σσ. 125-156. 
46 Βλ. Θεοδωροπούλου, Μ., ό. π. 
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Ενδεικτικά, για το έτος 2015, το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών 
αθροίζει στο ¼ της αντίστοιχης συμμετοχής των ανδρών αν και είναι σαφές 
ότι η αναλογία αυτή επηρεάζεται τεχνητά από την πτώση της ανδρικής 
συμμετοχής. Προς επίρρωση αυτών των ισχυρισμών σημειώνουμε ότι οι 
απόλυτοι αριθμοί αθροίζουν για το έτος 2015 σε 29.090 γυναίκες έναντι 
111.020 ανδρών, τη στιγμή που το 1990 οι αριθμοί άθροιζαν σε 31.873 
γυναίκες έναντι 310.569 ανδρών, το έτος 2001, σε 55.308 γυναίκες έναντι 
400.124 ανδρών και το έτος 2011 σε 17.847 γυναίκες έναντι 135.088 ανδρών 
συμμετεχόντων στη διαπιστωμένη εγκληματικότητα.47 

Σύμφωνα τώρα με την Στατιστική της Δικαιοσύνης για τα έτη 1973, 
1983, 1993, για τους καταδικασθέντες με τελεσίδικη απόφαση από το 
σύνολο των ποινικών δικαστηρίων της χώρας προκύπτει ότι για το έτος 1973 
το ποσοστό των γυναικών που καταδικάστηκαν ήταν σαφώς χαμηλό (μόλις 
το 8% του συνόλου των καταδικασθέντων και των δύο φύλων) και το ίδιο 
ποσοστό ίσχυε και για το έτος 1983. Στο τέλος της δεκαετίας του ’80, το 
ποσοστό αυτό άλλαξε και καταγράφηκε αύξηση φτάνοντας το 10% ενώ το 
1993 αυξήθηκε ακόμα περισσότερο αγγίζοντας το 13%.48 Το ποσοστό αυτό 
φαίνεται να διατηρείται στα ίδια επίπεδα για το έτος 2002 με μία σημαντική 
επισήμανση ότι καταγράφεται μείωση της ψαλίδας μεταξύ ανδρικής και 
γυναικείας εγκληματικότητας, η οποία ήταν για το έτος 1987 1:11 (ένα 
έγκλημα διαπραττόμενο από γυναίκα προς 11 διαπραττόμενα από άνδρα) σε 
1:6 για το έτος 2002.49 Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία 
για τον αριθμό των γυναικών που καταδικάστηκαν για πλημμέλημα ή 
κακούργημα κατά το έτος 2009 το ποσοστό συμμετοχής τους φαίνεται να 
υποχωρεί στο 11,3% και στο 11,1% το έτος 2010 με την αναλογία να είναι 1:8 
το έτος 2009 και με την ψαλίδα να ξανακλείνει το 2010 σε 1:7. 50 
 

4. Ο αριθμός των κρατουμένων γυναικών 

                                                             
47 Βλ.  Τσίγκανου I., Κουτσούκου Η., Λαμπράκη Ι., & Λεμπέση Μ., ό.π., σ. 152. 
48 Βλ. Θανοπούλου, Μ., Φρονίμου, Ε., Τσιλιμιγκάκη, Β., ό. π., σ. 37. Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγουν 
και οι Χατζή, Ζ., & Μαργαρώνη, Α. (2000). Εγκληματικότητα των γυναικών στην Ελλάδα. Αστυνομική 
Επιθεώρηση, Μάρτιος, σσ. 156-159. 
49 Βλ. σχετ. Μηλιώνη, Φ., ό. π. σ., 589. 
50 Επί του συνόλου 45.127 καταδικασθέντων το 2009 οι 40.045 είναι άνδρες και οι 5.082 είναι γυναίκες 
ενώ για το έτος 2010 επί του συνόλου 43.135 καταδικασθέντων οι 38.334 είναι άνδρες και 4.801 είναι 
γυναίκες βλ. αναλυτικά σε http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJU06/2010 

 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJU06/2010
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Οι γυναίκες κρατούμενες αποτελούν ένα μικρό ποσοστό επί του 
συνολικού αριθμού των  κρατουμένων. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει 
την αναλογία κρατουμένων ανδρών και γυναικών τα τελευταία έτη που είναι 
επίσημα δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (βλ. Πίνακας 53). 

 

Πίνακας 53. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ  κατά την 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

εκάστου έτους   (2010-2018) 

 1/1/2010 1/1/2011 1/1/2012 1/1/2017 1/1/2018 

αριθμός 
κρατουμένων 

11364 12349 12479 9560 10011 

Αριθμός 
ανδρών 

10810 11772 11917 9033 9460 

αριθμός 
γυναικών 

554 577 562 527 551 

πηγή: Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 

www.ministryofjustice.gr 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την 01.01.2018 σε σύνολο 10.011 
κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης της χώρας, οι γυναίκες 
κρατούμενες (femaleprisoners) ήταν 551 ή το 5,5% του συνόλου των 
κρατουμένων. Επίσης, η συμμετοχή των κρατούμενων γυναικών ανάμεσα 
στους υποδίκους όπως και στους καταδίκους είναι ένα κλάσμα της 
αντίστοιχης συμμετοχής των ανδρών. Το σωφρονιστικό σύστημα 
απασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με άνδρες. Οι γυναίκες αποτελούν 
σταθερά μια μικρή μειονότητα στο σωφρονιστικό σύστημα51, μια ιδιαίτερα 
ευάλωτη κατηγορία κρατουμένων.  

Η μικρή αντιπροσώπευση των γυναικών σε σύγκριση με τους άνδρες 
στα καταστήματα κράτησης οφείλεται κυρίως στην τέλεση λιγότερο 
σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως λιγότερο σοβαρών εγκλημάτων βίας αλλά και 
στη σχετικά σπάνια ύπαρξη προηγούμενων καταδικών τους, ιδίως σε 

                                                             
51 Βλ. Πιτσελά, Α. (2010). Tο σωφρονιστικό σύστημα γυναικών – Aποτελέσματα μιας διεθνούς έρευνας. 
Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Νομικής – Ερευνητικό Ινστιτούτο 
Δικονομικών Μελετών (επιμ.), Τιμητικός Τόμος Κωνσταντίνου Δ. Κεραμέως , σ. 1173 επ. 

http://www.ministryofjustice.gr/
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στερητικές της ελευθερίας κυρώσεις. Οι γυναίκες έχουν συχνότερα λευκό 
ποινικό μητρώο52. Η χώρα μας διαθέτει δύο αυτοτελή κλειστά (με μέτρα 
ασφαλείας και ελέγχου) καταστήματα κράτησης γυναικών, όπου και 
παραμένει η συντριπτική πλειονότητα των γυναικών κρατουμένων. Οι 
περισσότερες γυναίκες μένουν στο αυτοτελές Κατάστημα Κράτησης 
Γυναικών στον Ελεώνα Θηβών, 356 άτομα εκ των οποίων 8 ανήλικες 
(σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης την 1η Ιουλίου 2018) 
κυρίως καταδικασθείσες. Στο αυτοτελές Κατάστημα Κράτησης Γυναικών 
Κορυδαλλού κρατούνται συνολικά 167 γυναίκες εκ των οποίων 2 ανήλικες 
(σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης την 1η Ιουλίου 2018), 
κυρίως υπόδικες. Σε αμφότερα τα κεντρικά αυτά καταστήματα κράτησης 
λειτουργούν Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας [από το 2005 στον Κορυδαλλό 
(πρόσβαση μόνο για τους άντρες κρατούμενους) και από το έτος 2008 στον 
Ελεώνα Θηβών], πρόσφατα λειτούργησε Δημοτικό Σχολείο στον ΚΚ Ελεώνα 
Θήβας  καθώς και προγράμματα συμβουλευτικής και κινητοποίησης των 
κρατούμενων χρηστών ναρκωτικών για απεξάρτηση όπως και θεραπευτικές 
κοινότητες από το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ). 

Επίσης, στην Ελλάδα δεν λειτουργούν αποκεντρωμένα καταστήματα 
κράτησης γυναικών, έστω και υπό τη μορφή των τμημάτων γυναικών σε 
καταστήματα κράτησης ανδρών, εκτός εκείνων στα Διαβατά Θεσσαλονίκης 
και τη Νεάπολη Λασιθίου, ούτε προβλέπονται από κοινού (εκπαιδευτικού, 
εργασιακού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα) δραστηριότητες των δύο φύλων 
για τις γυναίκες που μένουν σε τμήματα γυναικών σε καταστήματα κράτησης 
ανδρών53. Σε ιδιαίτερο τμήμα γυναικών του καταστήματος κράτησης ανδρών 
στα Διαβατά Θεσσαλονίκης διαβιούσαν τη συγκεκριμένη ημερομηνία 
(01/07/2018) 15 γυναίκες. Επιπλέον, σε ιδιαίτερο τμήμα γυναικών του 
καταστήματος κράτησης ανδρών Νεάπολης Λασιθίου ήταν 3 γυναίκες. Τέλος, 
πρόσβαση σε αγροτικές φυλακές υφίσταται πλέον και για τις (νεαρές και 

                                                             
52Βλ. Heidensohn, F. (1994). Gender and Crime. Στο M. Maguire, R. Morgan, R. Reiner (επιμ.), The Oxford 
Handbook of Criminology, 997 επ. (998). Πανούση, Γ.Α., Καραγιαννίδου, Ευ., Τσακοτέλλη, Σ. Μ.(2003). 
Συναισθηματική, οικογενειακή και ερωτική ζωή κρατουμένων γυναικών στην Ελλάδα. Μια έρευνα στις 
Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού. Ποινική Δικαιοσύνη 6, τ. 1, 84 επ. 
53 Βλ. σχετ. Πιτσελά, Α. (2016). Γυναίκες στις Ελληνικές φυλακές. Στον Τιμητικό Τόμο Ν. Κουράκη«Έγκλημα 
και Ποινική Καταστολή σε Εποχή Κρίσης», Αθήνα: εκδ. Αντ. Σάκκουλα σε http://crime-in-
crisis.com/%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%82-
%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-
%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82/ 

http://crime-in-crisis.com/%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82/
http://crime-in-crisis.com/%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82/
http://crime-in-crisis.com/%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82/
http://crime-in-crisis.com/%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82/
http://crime-in-crisis.com/%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82/
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ενήλικες) γυναίκες κρατούμενες. Έχουν δημιουργηθεί τριάντα θέσεις στο 
Κατάστημα της Θήβας. 

Οι ασθενείς γυναίκες με σωματικά ή ψυχιατρικά προβλήματα  που 
έχουν στερηθεί την ελευθερία τους δε διαχωρίζονται όσον αφορά τους 
χώρους κράτησης. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο  Ψυχιατρείο όπως και Νοσοκομείο 
Κρατουμένων για τις γυναίκες κρατούμενες όπως υπάρχει για τους άνδρες 
κρατούμενους το Νοσοκομείο και το Ψυχιατρείο Κρατουμένων στον 
Κορυδαλλό, τα οποία δε δέχονται κρατούμενες γυναίκες που χρήζουν 
θεραπείας.54 

Όσον αφορά το θέμα της πληρότητας, στις 01/07/2018, στο 
Κατάστημα Κράτησης Γυναικών στον Ελαιώνα Θηβών για 356 κρατούμενες 
ήταν διαθέσιμες επίσημα 655 θέσεις κράτησης γυναικών. Ο δείκτης 
πληρότητας ανερχόταν τη συγκεκριμένη ημερομηνία στο 54,3%. Και στο 
κατάστημα κράτησης γυναικών Κορυδαλλού οι θέσεις ήταν 126 ενώ  
κρατούνταν περισσότερες γυναίκες, 167 τον αριθμό.55 Σύμφωνα με τα 
παραπάνω φαίνεται να εγείρεται ζήτημα υπερσυνωστισμού μόνο στο 
κατάστημα κράτησης γυναικών Κορυδαλλού. 56 

5. Το προφίλ της γυναίκας κρατούμενης 

Στα σημαντικότερα πορίσματα που μπορούμε να καταλήξουμε σε 
σχέση με το προφίλ της Ελληνίδας κρατούμενης ύστερα από επισκόπηση της  
σχετικής ερευνητικής δραστηριότητας συνοψίζονται στα ακόλουθα:  

                                                             
54 Βλ. Πρόταση της Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (www.osye.org.gr) για τη βελτίωση 
του σωφρονιστικού συστήματος περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη για τη δημιουργία χώρων κράτησης στο 
Ψυχιατρείο όπως και στο Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού για νοσηλευόμενες γυναίκες.  
55 Βλ. αναλυτικά στατιστικούς Πίνακες για την ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 01/07/2018 σε 
http://www.ministryofjustice.gr όπως ανακτήθηκε 10/07/2018. 
56 Βέβαια οφείλουμε να αναφέρουμε ότι το έτος 2011 η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης στη δημόσια δήλωση που εξέδωσε για την Ελλάδα (public statement 
concerningGreece) την 15.03.2011, δυνάμει του άρθρου 10 § 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 
Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, εκθέτει τον 
σοβαρό υπερσυνωστισμό των καταστημάτων κράτησης, ο οποίος σε συνδυασμό με την ανεπαρκή 
στελέχωση με προσωπικό, την παροχή πενιχρής φροντίδας υγείας και την έλλειψη χρήσιμων 
δραστηριοτήτων για τους κρατουμένους έχει οδηγήσει σε μια σταθερή επιδείνωση των συνθηκών 
διαβίωσης και μεταχείρισης των κρατουμένων. Ιδιαιτέρως ανησυχητική κρίνεται η κατάσταση, μεταξύ 
άλλων, και στο κατάστημα κράτησης γυναικών στον Κορυδαλλό (CPT/Inf (2011) 10, ιδίως παρ. 4, 9 και 
11) όπως αναφέρεται σε Πιτσελά, Α., ό.π. και σε http://www.cpt.coe.int/documents/grc/2011-03-15-
grc.htm 

http://www.osye.org.gr/
http://www.ministryofjustice.gr/
http://www.cpt.coe.int/documents/grc/2011-03-15-grc.htm
http://www.cpt.coe.int/documents/grc/2011-03-15-grc.htm
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Η γυναίκα κρατούμενη είναι κατά μέσο όρο ηλικίας έως 37 χρονών 
και γεννημένη σε αστικά κέντρα. Περίπου το 40% των γυναικών είναι 
παντρεμένες, μητέρες παιδιών (68%)57 με την πλειονότητα αυτών να είναι 
ανήλικα58, με τον εγκλεισμό της γυναίκας να στιγματίζει όχι μόνο την ίδια 
αλλά και την οικογένειά της και δη τα παιδιά της. Μάλιστα  ο εγκλεισμός της 
μητέρας, όπως αποτυπώνεται από τα ερευνητικά δεδομένα, συνεπιφέρει 
αλλαγές των συνηθειών και της καθημερινότητας των παιδιών αφού μετά 
την φυλάκιση της μητέρας άλλοι αναλαμβάνουν τη φροντίδα και την 
εποπτεία τους59. Το εκπαιδευτικό επίπεδο των γυναικών εμφανίζεται 
ανομοιογενές με το 26,7% των γυναικών να είναι αγράμματες –ποσοστό 
τριπλάσιο του αντίστοιχου αριθμού των αγραμμάτων γυναικών του γενικού 
πληθυσμού– ενώ στα επόμενα στάδια της εκπαίδευσης δεν παρατηρούνται 
σημαντικές αποκλίσεις από τη μέση ελληνίδα γυναίκα60. 

Ο γάμος των περισσοτέρων κρατουμένων γυναικών εμφανίζεται να 
είναι προβληματικός με κύριο πρόβλημα της συζυγικής σχέσης να 
αναδεικνύεται η κακομεταχείριση από τον σύζυγο τους61. Ενδιαφέρον, 
επίσης, παρουσιάζει το γεγονός ότι σε ποσοστό 24,3% οι σύζυγοί των 
κρατουμένων γυναικών έχουν υπάρξει ή είναι έγκλειστοι σε κάποιο 
σωφρονιστικό κατάστημα, ίδρυμα, ψυχιατρείο ή κέντρο αποτοξίνωσης62. Η 
γυναίκα κρατούμενη πριν τον εγκλεισμό της απασχολούνταν κυρίως ως 
ελεύθερη επαγγελματίας ενώ ποσοστό της τάξης του 25% ήταν άνεργη ή 
ασχολούνταν με οικιακές εργασίες63. 

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Καθ. Α. Πιτσελά και την 
διαφοροποίηση της σύνθεσης του γυναικείου πληθυσμού των φυλακών 
όσον αφορά την υπηκοότητα για τις κρατούμενες των φυλακών Γυναικών 
στον Ελαιώνα Θηβών και στον Κορυδαλλό, οι αλλοδαπές κρατούμενες 

                                                             
57 Η έρευνα των Μητροσύλη & Φρονίμου κατέληξε ότι επί συνόλου 171 Ελληνίδων κρατουμένων στις 
γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού το 69,6% έχει παιδιά. Παρόμοια αποτελέσματα προέκυψαν στις έρευνες 
των Θανοπούλου και Κουράκη & Μηλιώνη (Έρευνα του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών 
Ερευνών) που βρήκαν ότι το 68% έχει παιδιά. Στο Μητροσύλη, Μ., Φρονίμου, Ε., ό.π., σ. 51.  
58 Μητροσύλη, Μ., Φρονίμου, Ε., ό.π., σ. 5. 
59 Όσον αφορά στην αλλαγή των συνηθειών των παιδιών των κρατουμένων γυναικών, τα παιδιά με τον 
εγκλεισμό της μητέρας διακόπτουν τη σχολική φοίτηση και είτε εργάζονται κάπου, είτε, και αυτό είναι 
ιδιαίτερα ανησυχητικό, τριγυρνούν άσκοπα στους δρόμους χωρίς να κάνουν τίποτα. Βλ. περισσότερα σε 
Μηλιώνη, Φ., ό. π. σ. 586. 
60 Βλ. Μηλιώνη, Φ., ό. π. σ. 584. 
61 Βλ. Στο ίδιο, σ. 585. 
62 Βλ. Στο ίδιο, σ. 587. 
63 Βλ. Στο ίδιο. Επίσης Μητροσύλη, Μ., Φρονίμου, Ε., ό.π. σ. 59.   
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καταγράφεται να είναι το 33% των κρατούμενων γυναικών στον Ελαιώνα 
Θηβών και το 40% των κρατούμενων γυναικών στον Κορυδαλλό. Θα 
μπορούσε να ειπωθεί ότι κάθε τρίτη κρατούμενη στα εν λόγω καταστήματα 
κατά μέσο όρο είναι αλλοδαπή64. 
 
5.1. Ποινική ταυτότητα 

Οι περισσότερες γυναίκες έχουν καταδικαστεί για μη βίαιες 
παραβάσεις που σχετίζονται με εγκλήματα κατά της περιουσίας ή με 
παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με την 
έρευνα των Καθ. Κουράκη, Μηλιώνη (1995) οι γυναίκες κρατούνται στη 
φυλακή κατά μέσο όρο 22,6 μήνες και εμφανίζονται να ωθήθηκαν στην 
εγκληματική πράξη από συναισθηματικούς λόγους, οικογενειακούς και γιατί 
ήταν θύματα κακοποίησης65. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να τονιστεί  το γεγονός 
ότι, από την έρευνα των Μητροσύλη και Φρονίμου66,προέκυψε ότι το 
μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών κρατουμένων βρίσκονταν στη φυλακή 
για παραβιάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, με τα εγκλήματα κατά της 
ιδιοκτησίας και για εγκλήματα κατά της ζωής να ακολουθούν, ενώ στις 
έρευνες των Θανοπούλου (1997)67και Καθ. Κουράκη, Μηλιώνη (1995)68 είχαν 
κατατάξει τα ναρκωτικά στην τρίτη κατά σειρά κατηγορία αδικήματος για την 
οποία κατέληγαν στη φυλακή οι γυναίκες.Τα εγκλήματα που σχετίζονται με 
τις ναρκωτικές ουσίες φαίνεται να αποτελούντην πρώτη και κύρια αιτία 
καταδικαστικών αποφάσεων και εγκλεισμού των γυναικών και σε παγκόσμιο 
επίπεδο, αναδεικνύοντας την ουσιοεξάρτηση των γυναικών σε πρόβλημα 
μείζονος σημασίας69. 

                                                             
64 Βλ. σχετ. Πιτσελά, Α., ό. π.  
65 Πολλά ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν την προσφυγή στη βία της γυναίκας θύματος 
ενδοοικογενειακής βίας κατά του βίαιο συζύγου τους Βλ. Καρύδης, Β.Χ, & Αρτινοπούλου, Β., ό. π.  
66 Βλ. Μητροσύλη, Μ., Φρονίμου, Ε. ό.π., σ. 36.   
67 Βλ. Θανοπούλου, Μ., Φρονίμου, Ε., & Τσιλιμιγκάκη, Β., ό.π. 
68 Βλ. Μηλιώνη, Φ., ό.π. σ. 587. 
69Στην ετήσια έκθεση του έτους 2006 το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και 
Τοξικομανίας επισημαίνει ότι η κατανόηση των διαφορών των φύλων ως προς τις συμπεριφορές 
που συνδέονται με τα ναρκωτικά είναι εξαιρετικής σημασίας παράγοντας για την ανάπτυξη 
ουσιαστικών απαντήσεων καθώς και ότι η εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες σε 
συνδυασμό με την  ευαισθησία ως προς τα θέματα φύλου στις υπηρεσίες είναι δύο θέματα 
κλειδιά για την ανάπτυξη μέριμνας υψηλού επιπέδου στον τομέα αυτό. Βλ. περισσότερα σε 
Μηλιώνη, Φ. (2009). Έμφυλες διαστάσεις της Αντεγκληματικής Πολιτικής. Κοινωνική Συνοχή και 
Ανάπτυξη, 4 (2) σ. 199. (σσ.189-203) http://www.epeksa.gr/assets/variousFiles/file_3.Milioni.pdf 

http://www.epeksa.gr/assets/variousFiles/file_3.Milioni.pdf
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Επίσης, όσον αφορά τις καταδικασθείσες κατά είδος ποινής που 
εκτίουνφαίνεται να εκτίουν μεγάλες ποινές πρόσκαιρης και ισόβιας 
κάθειρξης. Χαρακτηριστικά, σε συγκριτική έρευνα, η εικόνα που 
αποτυπώνεται είναι ότι στον Ελαιώνα Θηβών το 16% κρατούνται με ισόβια, 
το 69% με πρόσκαιρη κάθειρξη και μόλις το 15% με φυλάκιση70. Σε σύγκριση 
με το παρελθόν διαπιστώνεται μια αισθητή αύξηση των καταδικασθεισών 
γυναικών με μεγάλης διάρκειας ποινές71.Μάλιστα στο πλαίσιο της διεθνούς 
συγκριτικής έρευνας του σωφρονιστικού συστήματος γυναικών (2004) 
διαπιστώθηκε ότι το 56,8% των γυναικών κρατουμένων στις ελληνικές 
φυλακές εκτίει ποινές οχτώ ετών και άνω (χωρίς την ισόβια κάθειρξη), σε 
σύγκριση με το 4% των γυναικών στη Σλοβενία, το 10,7% στη Δανία, το 15,1% 
στη Γερμανία, το 15,7% στην Πολωνία, το 16,7% στην Κροατία, το 17,4% στη 
Λιθουανία, το 27,4% στη Ρωσία και το 35% στην Ισπανία). Η Ελλάδα είναι με 
απόσταση το κράτος με τη μεγαλύτερη συμμετοχή μακροχρόνιων ποινών72. 
 

5.2. Ψυχική υγεία 

Οι κρατούμενες φαίνεται επίσης να αντιμετωπίζουν «προβλήματα 
ψυχικής υγείαςσε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από το γενικό πληθυσμό αλλά 
και από τονπληθυσμό των ανδρών κρατουμένων»73. Οι επιπτώσεις του 
εγκλεισμού είναι πιο έντονες και μακροπρόθεσμες για τις γυναίκες που 
έχουν οικογένεια και παιδιά74και δεν υπάρχει καμία εξειδικευμένη 
ψυχιατρική και ψυχολογική μέριμνα για τις γυναίκες που παραβατούν, σε 

                                                             
70 Βλ. Πιτσελά, Α. (2010), ό. π. σ. 1189. 
71 Για το προφίλ της κρατούμενης στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού κατά τα έτη 1994-1996, βλ. 
Θανοπούλου, Μ., Φρονίμου, Έ., Τσιλιμιγκάκη, Β., ό.π. σ. 123 επ. Φρονίμου, Έ. (2000). Γυναίκα και φυλακή: 
Όψεις της ελληνικής πραγματικότητας. Στο Η. Δασκαλάκη, κ.ά. (επιμ.), Εγκληματίες και θύματα στο 
κατώφλι του 21ου αιώνα.Αφιέρωμα στη μνήμη Ηλία Δασκαλάκη, 367 επ. 
72 Βλ. Πιτσελά, Α. (2010), ό. π. σ. 1189 επ. 
73Βλ. κυρίωςCovington & Bastick, όπωςαναφέρεταιστο WHO Regional Office for Europe, 2009, σ. 26. 
ΣτοΚαρβέλη, Β., Πετρουλάκη, Κ., & Νικολαϊδης, Γ. (2012). Μεγαλώνοντας ένα  
παιδί μέσα από τα κάγκελα της φυλακής: Εγχειρίδιο για επαγγελματίες. Αθήνα: Ινστιτούτο Υγείας του 
Παιδιού, σ. 25. 
74Murray, J., &Murray, L. (2010). Parental incarceration, attachment and child 
psychopathology. Attachment & human development, 12(4), σσ. 289-309. Taylor, R. (2004). Women in 
prison and children of imprisoned mothers: preliminary research paper. Retrieved 1 Σπετεμβρίου, 2015, 
from http://www.quno.org/geneva/pdf/humanrights/women-in-prison/Women_in_ 
prison_Preliminary.pdf. Καρβέλη, Β., Πετρουλάκη, Κ., &Νικολαϊδης, Γ. (2012). Μεγαλώνοντας ένα 
παιδί μέσα από τα κάγκελα της φυλακής: Εγχειρίδιο για επαγγελματίες. Αθήνα: Ινστιτούτο Υγείας του 
Παιδιού. 
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κανένα από τα στάδια που θα διανύσουν όταν εμπλακούν στο δικαστικό και 
σωφρονιστικό σύστημα75. 

Ένα μεγάλο ποσοστό των κρατουμένων γυναικών εμφανίζουν 
ψυχιατρικά και σύνθετα ψυχοκοινωνικά προβλήματα, τα οποία εντείνονται, 
πολλαπλασιάζονται και πολλές φορές παγιώνονται με τις πολλαπλές 
εισαγωγές τους στη φυλακή76. Τα ποσοστά επιπολασμού σχιζοφρένειας, 
διπολικής διαταραχής και κατάθλιψης φαίνεται να είναι περίπου 3 φορές 
υψηλότερα από τα αντίστοιχα ποσοστά στο γενικό πληθυσμό77. Ερευνητικά 
δεδομένα αναδεικνύουν ότι οι γυναίκες είναι πιθανότερο να 
αυτοτραυματιστούν ή να αυτοκτονήσουν μέσα στη φυλακή, σε σύγκριση με 
τους άνδρες κρατούμενους και ιδιαίτερα κατά την υποδικία και τις πρώτες 
περιόδους της φυλάκισης78. 
 

5.3. Χρόνος μέσα στη φυλακή 

Τέλος, σε σχέση με τον χρόνο μέσα στη φυλακή, με την εικόνα να 
προκύπτει κυρίως μέσα από την έρευνα των Ν. Κουράκη, Φ. Μηλιώνη, οι 
γυναίκες κρατούμενες απασχολούνται κυρίως σε εργασίες δευτερεύουσες ή 
βοηθητικές με βασικό κίνητρο τους την ταχύτερη απόλυση μέσα από τον 
ευεργετικό υπολογισμό των μεροκάματων. Ο ελεύθερος τους χρόνος 
φαίνεται να αναλίσκεται κυρίως στην παρακολούθηση τηλεοπτικών 
εκπομπών, διαβάσματος βιβλίων, τηλεφωνημάτων με ένα σημαντικό 
ποσοστό (της τάξεως του 12,6%) να δηλώνει ότι δεν κάνει απολύτως τίποτα 
μέσα στη φυλακή, γεγονός ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς μαρτυρεί 
αδιαφορία και παθητικότητα συμπτώματα της ιδρυματοποίησης των 
κρατουμένων79. Όπως προκύπτει από τα ερευνητικά δεδομένα της παρούσας 
έρευνας φαίνεται να έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα αλλά εξακολουθεί ο 

                                                             
75 Βλ. σχετ. Γαρώνη, Ν., Κατσαδώρος, Κ., Σταυροπούλου & Ν., Σούρδη, Ι. (επιμ) (2015). Το ψυχοκοινωνικό 
προφίλ των κρατουμένων γυναικών και η διάσταση του φύλου κατά την υποστήριξή τους, Πρόγραμμα 
Δεινομάχη, Αθήνα: Κλίμακα σε http://www.klimaka.org.gr/wp-
content/uploads/2016/11/%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%
CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB-
%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%BD-
%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD.pdf 
76 Βλ. Στο ίδιο. 
77 Βλ. Καρβέλη, Β., Πετρουλάκη, Κ., & Νικολαϊδης, Γ. (2012), ό.π., σ. 31. 
78 Βλ. Στο ίδιο, σ. 26. 
79 Βλ. Μηλιώνη, Φ., ό.π. σ. 588. 

http://www.klimaka.org.gr/wp-content/uploads/2016/11/%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB-%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD.pdf
http://www.klimaka.org.gr/wp-content/uploads/2016/11/%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB-%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD.pdf
http://www.klimaka.org.gr/wp-content/uploads/2016/11/%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB-%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD.pdf
http://www.klimaka.org.gr/wp-content/uploads/2016/11/%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB-%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD.pdf
http://www.klimaka.org.gr/wp-content/uploads/2016/11/%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB-%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD.pdf
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ιδρυματισμός με όλα τα συμπτώματά του να απειλεί τη γυναίκα 
κρατούμενη.  

 

6. Γυναίκα και φυλακή 

Ο επίσημος κοινωνικός έλεγχος του εγκλήματος ολοκληρώνεται στην 
πλέον απόλυτη μορφή του, με την έκτιση της στερητικής της ελευθερίας 
ποινής στο περιβάλλον της φυλακής.80Η φυλακή ως συμπυκνωμένη έκφραση 
της καταστολής έχει απόλυτα εξισωθεί με την ίδια την έννοια της ποινής και 
παραμένει κραταιά μονοπωλώντας τη σημασία κάθε άλλης μορφής ποινικής 
μεταχείρισης.Πρόκειται για έναν «ολοκληρωτικό», κατά Goffman81, θεσμό, 
αποκομμένο από την κοινότητα, που η ύπαρξή του στηρίζεται στον απόλυτο 
έλεγχο της συμπεριφοράς των εγκλείστων.Αποτελεί μια μορφή έντονης 
αντίδρασης στο έγκλημα και πρόκειται για τη μεταχείριση του εγκληματία σε 
κλειστό περιβάλλον82. 

Είναι ο μόνος ίσως θεσμός που, ενώ από την επόμενη της γέννησής 
του δέχεται τα πυρά τόσο έντονων κριτικών, έχει καταφέρει να παραμείνει, 
εδώ και δύο αιώνες, «μακάρια αναλλοίωτος» μέσα στην παθολογία του.83 

Ο εγκλεισμός αποτελεί έναν μηχανισμό κοινωνικού αποκλεισμού 
που συνεπάγεται την απομάκρυνση των κρατουμένων από το ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον για μεγάλα χρονικά διαστήματα, με τον συμβολικό 
θάνατο ως επιλογή του φυλακισμένου ως απεγνωσμένη μορφή άμυνας, 
αυτοπροστασίας απέναντι σ’ ένα περιβάλλον που βιώνεται σαν ένα 
επικίνδυνο και επώδυνο τραύμα84. Ειδικότερα, όμως, για τη γυναίκα ο 
εγκλεισμός συνεπάγεται τον στιγματισμό της εις διπλούν (λόγω φυλάκισης 
και λόγω φύλου), ο οποίος αυξάνει την πιθανότητα για την περιθωριοποίησή 
της μετά την αποφυλάκιση της ενώ η μεταβολή των κοινωνικο-οικονομικών 
συνθηκών επαυξάνει τον παραπάνω κίνδυνο85. Επίσης, ο εγκλεισμός 

                                                             
80 Βλ. Χάιδου, Α. (2002). Το σωφρονιστικό σύστημα ζητήματα θεωρίας και πρακτικής, Αθήνα: Νομική 
Βιβλιοθήκη, σ. 47. 
81Βλ. Goffman, E. (1961). Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and Others Inmates, 
New York: Garden City. 
82 Δασκαλάκης, Η. (1985).  Η Μεταχείριση του Εγκληματία, Αθήνα-Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Σάκκουλα, σ. 40. 
83 Βλ. Τσαλίκογλου, Φ. (1996). Μυθολογίες βίας και καταστολής, Αθήνα: εκδ. Παπαζήση. σ. 155 
84 Στο ίδιο. 
85 Βλ. Μηλιώνη, Φ., ό.π. σ. 593. 
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διακόπτει βίαια τον οικογενειακό κύκλο ζωής της γυναίκας, γεγονός το οποίο 
είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό μιας και η γυναίκα συναρτά τη ζωή της στενά 
με την οικογένεια.  

Η προβληματική σχέση της γυναίκας με τη φυλακή περιστρέφεται 
κυρίως γύρω από τα παρακάτωερωτήματα: α) τα σωφρονιστικά 
καταστήματα για τις γυναίκες πρέπει να έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, β) 
οι γυναίκες κρατούμενες επειδή είναι αριθμητικά λιγότερες έχουν τη θέση 
που τους αναλογεί στο σωφρονιστικό σύστημα και γ) οι γυναίκες αντιδρούν 
διαφορετικά στα δεινά του εγκλεισμού, με τον πόνο της φυλάκισης να είναι 
μεγαλύτερος για τις γυναίκες κρατούμενες86. 

Δεν θα αναφερθούμε σε όλα τα παραπάνω ζητήματα αυτό, όμως, 
που πρέπει να επισημανθεί και είναι σημαντικό στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένης μελέτης, είναι ότι σχετικά με τον «πόνο» που προκαλεί ο 
εγκλεισμός και αν αυτός είναι μεγαλύτερος για τις γυναίκες έχει 
παρατηρηθεί ότι ο πόνος είναι κοινός και για τα δύο φύλα κρατουμένων. Η 
διαφορά που παρατηρείται είναι ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη 
πιθανότητα κατά τη διάρκεια της κράτησής τους να μη λάβουν ποιοτική 
μόρφωση ή εργασιακές ευκαιρίες ανάλογες με τους άνδρες ως σύμπτωμα 
μιας ευρύτερης πολιτικής η οποία θεωρεί τις γυναίκες που εγκληματούν 
διπλά παρεκκλίνουσες που χρήζουν επιπλέον πίεσης για να συμμορφωθούν 
και να αναμορφωθούν87. 

Όπως αναφέρει και η κα Φ. Μηλιώνη, εν κατακλείδι προτείνεται μια 
σωφρονιστική πολιτική πιο φιλική προς της γυναίκες κρατούμενες και η 
οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη της τα παρακάτω: α) τις χαμηλές επιδόσεις 
των γυναικών στη συνολική εγκληματικότητα, β) τις διαφορές ποιοτικής 
φύσεως των εγκλημάτων που διαπράττουν οι γυναίκες, γ) τον ρόλο των 
γυναικών κυρίως ως βασικών παροχέων φροντίδας και ως εκ τούτου το 
υψηλό κόστος της φυλάκισης τους, δ) το ιστορικό των ψυχιατρικών 
προβλημάτων (κλονισμένη ψυχική υγεία) και προηγούμενων κακοποιήσεών 
τους και ε) τον παράγοντα «Σταχτοπούτα» για έναν μικρό αριθμό 
γυναικών88. 

 

                                                             
86  Στο ίδιο. 
87 Στο ίδιο, σ. 595. 
88 Βλ. περισσότερα σε Μηλιώνη, Φ., ό.π., σ. 595. 
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6.1. Προβλέψεις του Σωφρονιστικού Κώδικα για τη γυναίκα κρατούμενη 

Η ιδιαιτερότητα του γυναικείου φύλου επιβάλλει τη 
διαφορετικότητα στη σωφρονιστική τους μεταχείριση. Η γυναίκα έχει 
ιδιαίτερες ανάγκες που την καθιστούν ευάλωτη σε ορισμένες καταστάσεις, 
όπως αυτή της φυλάκισης. Ο Σωφρονιστικός Κώδικας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
τον παράγοντα φύλο, έχει συμπεριλάβει ορισμένες ρυθμίσεις που 
προβλέπουν τη διαφορετική μεταχείριση των γυναικών, αν και στο σύνολο 
των ρυθμίσεών του αναφέρεται γενικά στους κρατούμενους, άνδρες και 
γυναίκες χωρίς διακρίσεις89. Κανένα κεφάλαιο του Σωφρονιστικού Κώδικα 
δεν αφιερώνεται αποκλειστικά στις γυναίκες90 παρά τις ομολογουμένως 
ειδικές ανάγκες τους όσον αφορά ιδίως τη ρύθμιση θεμάτων εγκυμοσύνης 
και μητρότητας91 αλλά και υγείας και υγιεινής92 και σε ορισμένα μόνο χωρία 
κάνει λόγο συγκεκριμένα για το γυναικείο φύλο. 

Ο Σωφρονιστικός Κώδικας μεριμνά και προβλέπει: 

1. Ισότητα στη μεταχείριση των κρατουμένων. Συγκεκριμένα απαγορεύεται 
κάθε δυσμενής διακριτική μεταχείριση των κρατουμένων, ιδίως εκείνη 
που βασίζεται στη φυλή, το φύλο την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, το 
θρήσκευμα, την περιουσία ή τις ιδεολογικές πεποιθήσεις. Ειδική 
μεταχείριση των κρατουμένων προβλέπεται όταν δικαιολογείται από τη 
νομική ή πραγματική κατάσταση τους, όπως η διακριτή μεταχείριση 
υποδίκων και καταδίκων, εγγάμων και αγάμων, ανήλικων και ενηλίκων, 
ανδρών και γυναικών, ατόμων με ειδικές ανάγκες ή για τις θρησκευτικές 

                                                             
89 Βλ. Μητροσύλη, Μ., Φρονίμου, Ε., ό.π., σ. 22.   
90 Σε αντίθεση με την Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων η οποία αφιερώνει μια ειδική 
ενότητα του «Corpus Πρότυπων Κανόνων» στις γυναίκες στερημένες της ελευθερίας τους [CPT/Inf/E 
(2002) 1]. http://www.cpt.coe.int/lang/grc/grc-standards.pdf. Βλ. επίσης Πιτσελά, Α. (2003). Διεθνή 
κείμενα σωφρονιστικής πολιτικής. 921 επ. 
91 Περιπτώσεις στις οποίες γυναίκες σε εγκυμοσύνη κατά τη γυναικολογική εξέταση και/ή κατά τον τοκετό 
δένονται σε κρεβάτια ή άλλα έπιπλα ή κατ’ άλλον τρόπον δένονται σφικτά, είναι πλήρως απαράδεκτες και 
θα μπορούσαν να αξιολογηθούν ως απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση [Απόσπασμα από τη 10η 
ετήσια έκθεση της CPT/Inf (2000) 13, παρ. 27]. 
92 Η παράλειψη να διαθέσει το κατάστημα κράτησης θεμελιωδώς αναγκαία αγαθά μπορεί από μόνη της 
να σημαίνει ταπεινωτική μεταχείριση [Απόσπασμα από την 9η ετήσια έκθεση της CPT/Inf (99) 12, παρ. 
30]. Επιπλέον, η δυνατότητα πρόσβασης των γυναικών κατά πάντα χρόνο σε εγκαταστάσεις υγιεινής όπως 
και η χορήγηση ειδών υγιεινής έχουν εξαιρετική σημασία για τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Η παράλειψη 
χορήγησης τέτοιων βασικών αναγκών μπορεί από μόνη της να ισοδυναμεί με ταπεινωτική μεταχείριση 
[Απόσπασμα από την 10η ετήσια έκθεση της CPT/Inf (2000) 13, παρ. 31]. 

http://www.cpt.coe.int/lang/grc/grc-standards.pdf
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ή άλλες πεποιθήσεις, με την προϋπόθεση ότι γίνεται υπέρ του 
κρατουμένου και προς την εξυπηρέτηση των ειδικών αναγκών που 
απορρέουν από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται (ν. 2776/99 αρ.3).  

2. Ο/Η νεοεισερχόμενος/η υποβάλλεται πάντοτε σε έρευνα σωματική και 
των ατομικών ειδών του, η οποία διεξάγεται σε ιδιαίτερο χώρο και κατά 
τρόπο που δεν θίγει την αξιοπρέπειά του. Η έρευνα μάλιστα διενεργείται 
από δύο τουλάχιστον υπαλλήλους του ιδίου φύλου με τον κρατούμενο 
(ν. 2776/99 αρ. 23)93. 

3. Στο άρθρο 13 του Σωφρονιστικού Κώδικα προβλέπεται ότι οι γυναίκες 
κρατούμενες διαβιούν σε καταστήματα κράτησης γυναικών ή σε 
ιδιαίτερα τμήματα άλλων καταστημάτων και στην περίπτωση αυτή 
απαγορεύεται να επικοινωνούν με κρατούμενους άλλων κατηγοριών. 
Επίσης οι κανόνες διαβίωσης και τα προγράμματα που εφαρμόζονται 
στα καταστήματα ή στα ιδιαίτερα τμήματα κράτησης των γυναικών 
προσαρμόζονται στις ανάγκες του φύλου τους. 

4. Σύμφωνα με το άρθρο 15§ 1 ΣΚ, οι υπόδικοι διαμένουν σε χωριστά 
τμήματα των αντίστοιχων για την κατηγορία τους καταστημάτων 
(γυναικών, ανδρών) ή σε ιδιαίτερους χώρους, δίχως επικοινωνία με τους 
λοιπούς κρατουμένους. Ο διαχωρισμός των κρατούμενων γυναικών 
αναφορικά με τη νομική τους κατάσταση (υπόδικες/καταδικασθείσες) 
υφίσταται από το τέλος του 2004 στην (πρώην) Κλειστή Κεντρική Φυλακή 
Γυναικών Κορυδαλλού, ενώ από το έτος 2008 παραμένουν βασικά οι 
υπόδικες στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Κορυδαλλού και οι 
καταδικασθείσες (όπως και οι νεαρές και οι μητέρες με παιδιά) στο 
Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελαιώνα Θηβών94, ωστόσο, ο 
διαχωρισμός φαίνεται στην πράξη να μην είναι σχετικά αυστηρός95. 

5. Ανήλικες γυναίκες κρατούμενες 
Οι ανήλικες κρατούνται σε χωριστά τμήματα ανήλικων γυναικών σε 
καταστήματα κράτησης γυναικών ή σε τμήματα κράτησης γυναικών σε 
καταστήματα κράτησης ανδρών. Ωστόσο, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, 
προκειμένου να συνεκτιμηθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες και τα συμφέροντά 

                                                             
93 Βλ. Μηλιώνη, Φ., ό.π., σ. 597. 
94 Βλ. Κουλούρη, Ν.Κ. (2009). Εισαγωγή. Ανώδυνη φύλαξη αδρανών ανθρώπων: Ένας προορισμός για τις 
ελληνικές φυλακές; Σε: Ν.Κ. Κουλούρη (επιμ.), Επι-φυλακή. Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού: 
Λειτουργία, κατάσταση και μεταχείριση των κρατουμένων, 11 επ. (34). 
95 Βλ. σχετ. Πιτσελά, Α. (2016), ό. π. 
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τους96, για να μη διακινδυνεύσει η επίτευξη του στόχου της κοινωνικής 
(επαν)ένταξης97. 

Οι ανήλικες κρατούμενες αποτελούν μια πολύ μικρή μειονότητα 
τόσο απέναντι στους άνδρες ομολόγους τους όσο και σε σύγκριση με τις 
ενήλικες γυναίκες κρατούμενες. Η μειονοτική θέση των ανήλικων 
κοριτσιών στο σωφρονιστικό σύστημα οδηγεί σε ακόμη περισσότερες 
μειονεκτικές καταστάσεις σε σύγκριση με τους άνδρες ομολόγους τους 
και τις ενήλικες γυναίκες κρατούμενες. Ειδικά καταστήματα κράτησης 
για ανήλικες και εν γένει για νεαρές γυναίκες δε λειτουργούν (και όχι 
μόνο) στη χώρα μας98. 

Σημαντικό επίσης είναι ότι στην ελληνική σωφρονιστική 
πραγματικότητα, δεν έχει θεσμοθετηθεί ούτε υλοποιείται η χωριστή 
κράτηση υποδίκων και καταδίκων νεαρής ηλικίας (εφηβικής και 
μετεφηβικής ηλικίας). Ο Σωφρονιστικός Κώδικας προβλέπει την κατά 
κανόνα χωριστή κράτηση των κρατουμένων νεαρής ηλικίας από τους 
λοιπούς κρατουμένους (άρθρο 12 ΣΚ). 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη χώρα μας δε λειτουργεί ειδικό 
κατάστημα κράτησης νεαρών γυναικών ούτε ίδρυμα αγωγής γιακορίτσια 
ως αναμορφωτικό μέτρο99. Για τις νεαρές (εφηβικής και μετεφηβικής 
ηλικίας) γυναίκες, δηλαδή τις κρατούμενες που έχουν συμπληρώσει το 
15ο αλλά όχι και το 21ο έτος της ηλικίας τους, δεν υπάρχει κανένα 

                                                             
96 Σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης CM/Rec (2012) 5 
«Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για το σωφρονιστικό προσωπικό» 
(EuropeanCodeofEthicsforPrisonStaff), tο σωφρονιστικό προσωπικό πρέπει να είναι ευαίσθητο (sensitive) 
στις ειδικές ανάγκες των ατόμων, όπως ανηλίκων, γυναικών, μειονοτήτων, αλλοδαπών, ηλικιωμένων και 
αναπήρων, καθώς και κάθε άλλου κρατουμένου που μπορεί να είναι ευάλωτος για άλλους λόγους, και να 
καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους (παρ. 19) όπως αναφέρεται σε 
Πιτσελά, Α.ό.π. 
97 Για το δικαίωμα των κρατουμένων εν γένει στην κοινωνική επανένταξη, βλ. Πανούση, Γ. (2014). Η 
επανένταξη ως δικαίωμα; Στο έργο του ιδίου. Το χρονολόγιο ενός εγκληματολόγου, Αθήνα: εκδ. Νομική 
Βιβλιοθήκη, σ. 167 επ. Γιοβάνογλου, Σ. (2006). Θεσμικά προβλήματα της κοινωνικής επανένταξης των 
αποφυλακιζομένων, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, σ. 23 επ. 
98 Βλ. Πιτσελά, Α. (2016), ό. π. 
99Λειτουργεί μόνο ένα ίδρυμα αγωγής για αγόρια στον Βόλο, στο οποίο μπορούν να κρατούνται και 
άρρενες ανήλικοι κατηγορούμενοι σε περίπτωση παραβίασης των μη ιδρυματικών αναμορφωτικών 
μέτρων που τους επιβλήθηκαν ως περιοριστικοί όροι (άρθρο 282 § 2 ΚΠΔ, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 
4322/2015). Η τοποθέτηση του ανηλίκου σε ίδρυμα αγωγής έχει ασφαλώς ως ηπιότερο μέτρο σχέση 
προτεραιότητας έναντι της προσωρινής κράτησης στα ειδικά καταστήματα κράτησης νέων ή διαφορετικά 
διατυπωμένο, η προσωρινή κράτηση στα ειδικά καταστήματα κράτησης νέων ως επαχθέστερο μέτρο 
βρίσκεται σε σχέση επικουρικότητας έναντι της τοποθέτησης σε ίδρυμα αγωγής. Βλ. σχετ. Πιτσελά, Α., 
ό.π. 
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αυτοτελές ειδικό κατάστημα κράτησης για την έκτιση του ποινικού 
σωφρονισμού ή περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων και 
ενδεχομένως της φυλάκισης ή κάθειρξης που  επιβλήθηκε σε βάρος τους 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 127, 130, 131 και 133 ΠΚ100. 

6. Μητέρες κρατούμενες με (ανήλικα) παιδιά 
Σύμφωνα με το άρθρο 556 περ. α΄ του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η 
εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας ποινής δύναται να αναβληθεί αν 
η γυναίκα που καταδικάστηκε διανύει τους δύο τελευταίους μήνες της 
εγκυμοσύνης της ή γέννησε πρόσφατα, και μέχρι να περάσουν 3 το πολύ 
μήνες από τον τοκετό. Γυναίκες σε εγκυμοσύνη θα πρέπει, ωστόσο, να 
φυλακίζονται μόνο σε ακραίες εξαιρετικές περιπτώσεις. Επιπλέον, 
οφείλουμε να τονίσουμε ότι πολύ λίγες ειδικές διατάξεις αναφέρονται 
κυρίως σε θέματα εγκυμοσύνης και μητρότητας. Σύμφωνα με το άρθρο 
32 § 3 ΣΚ, ο ιατρός του καταστήματος καθορίζει, με γραπτή γνωμάτευση, 
ειδική δίαιτα ή συμπληρωματική τροφή σε άτομα ή κατηγορίες 
κρατουμένων που έχουν ανάγκη, όπως οι ασθενείς, οι γυναίκες σε 
εγκυμοσύνη και οι υπερήλικες. Επιπλέον, σε περιπτώσεις μεταγωγής 
υπερηλίκων, γυναικών σε εγκυμοσύνη, ασθενών και εφήβων το μέτρο 
αυτό, δηλαδή η χρήση χειροπεδών, κατά το δυνατόν, αποφεύγεται (βλ. 
άρθρο 77 § 1 ΣΚ).101 

Με δεδομένο ότι ο αποχωρισμός των παιδιών, ιδίως των νηπίων από 
την κρατούμενη μητέρα τους είναι ιδιαίτερα τραυματικός102 και  οι 
κανόνες διαβίωσης και τα προγράμματα που εφαρμόζονται στα 
καταστήματα ή στα ιδιαίτερα τμήματα κράτησης γυναικών 
προσαρμόζονται στις ανάγκες του φύλου τους (άρθρο 13 § 2), ο 
Σωφρονιστικός Κώδικας προβλέπει την κατάλληλη διαμόρφωση ενός 
ειδικού χώρου του καταστήματος κράτησης ή του τμήματος στο οποίο 
μένουν οι μητέρες μαζί τα παιδιά τους μέχρι τριών ετών103. Στη μητέρα 

                                                             
100 Στο ίδιο. 
101 Στο ίδιο. 
102 Βλ. Θεμελή, Ο. (2010). «Όταν η μαμά λείπει για δουλειές»: Οι συνέπειες του εγκλεισμού στα παιδιά 
των φυλακισμένων γυναικών. Στο Μ. Γαλανού (επιμ.), Τιμητικός Τόμος Καλλιόπης Δ. Σπινέλλη. 
Εγκληματολογικές Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις, 611 επ. (613). 
103 Στο άρθρο 31 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Γενικών Καταστημάτων Κράτησης τύπου Α΄ και 
Β΄ και στο ταυτάριθμο άρθρο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης 
Νέων υπάρχει ένας κατάλογος με τα δικαιώματα των κρατουμένων. Σύμφωνα με την περ. 24 του υπό 
συζήτηση άρθρου 31, αναγνωρίζεται το δικαίωμα των κρατουμένων να έχουν μαζί τους τα παιδιά τους, αν 
είναι μητέρες, μέχρις ότου γίνει 3 ετών. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, μπορούν να τοποθετούνται 
σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο. Το σχέδιο του νέου Σωφρονιστικού Κώδικα προβλέπει τη δυνατότητα 



214 
 

και το παιδί επιτρέπεται να μένουν μαζί για ένα ορισμένο χρονικό 
διάστημα. Στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελαιώνα Θηβών 
λειτουργεί τμήμα μητέρων ανηλίκων104. 

Για τα παιδιά που είναι μεγαλύτερα σε ηλικία των τριών ετών 
προβλέπεται η εισαγωγή τους σε ιδρύματα παιδικής μέριμνας που 
λειτουργούν υπό την εποπτεία των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφόσον βέβαια δεν έχουν κατάλληλο 
συγγενικό περιβάλλον να αναλάβει την άσκηση της γονεϊκής μέριμνας, 
κατά την κρίση του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού και έπειτα από 
ακρόαση των γονέων (άρθρο 13 § 3 ΣΚ). Σύμφωνα με το άρθρο 21 § 3 εδ. 
4 ΣΚ, προβλέπεται οι μητέρες που έχουν μαζί τα βρέφη τους να 
κρατούνται πάντοτε σε ατομικά κελιά, χωρητικότητας τουλάχιστον 40 
κυβικών μέτρων, και να έχουν την κατάλληλη διαρρύθμιση105. 

Τέλος, απουσιάζει διάταξη από το ελληνικό σωφρονιστικό δίκαιο 
που να προβλέπει την απαγόρευση της ποινής του κλειστού περιορισμού 
ή η πειθαρχική απομόνωση να εφαρμόζεται σε εγκυμονούσες, σε 
γυναίκες με βρέφη και σε μητέρες που θηλάζουν στη φυλακή (κανόνας 
22)106.Όπως, επίσης, δεν υπάρχει ρύθμιση στο ελληνικό σωφρονιστικό 
δίκαιο (βλ. άρθρο 69 ΣΚ για τις πειθαρχικές ποινές) που να ορίζει ότι οι 
πειθαρχικές κυρώσεις για τις κρατούμενες γυναίκες δεν επιτρέπεται να 
περιλαμβάνουν την απαγόρευση επαφής με τις οικογένειες τους, ιδίως 
με τα παιδιά τους (κανόνας 23)107. 

7. Για τις γυναίκες η διατήρηση των οικογενειακών σχέσεων για όσο 
διάστημα είναι στη φυλακή, κρίνεται σημαντικό για την ψυχική τους 
υγεία. Στον Σ.Κ τα θέματα συμφιλίωσης των κρατουμένων με την 
οικογένειά τους και τη σύσφιξη των κοινωνικών δεσμών με το ευρύτερο 
περιβάλλον108 ρυθμίζονται με τον ίδιο τρόπο και για τα δύο φύλα και 
οργανώνονται γύρω από την επικοινωνία, με τις επισκέψεις σε 

                                                                                                                                                   
διαβίωσης των παιδιών μέχρι την ηλικία των πέντε ετών μαζί με τη μητέρα ή τον πατέρα τους. Για τις 
ειδικές ρυθμίσεις του σχεδίου Σωφρονιστικού Κώδικα όσον αφορά τις κρατούμενες γυναίκες. κορίτσια και 
γονείς, βλ. Συκιώτου, Α.Π. (2013). Το σχέδιο του νέου Σωφρονιστικού Κώδικα. Εξορθολογοποίηση του 
σωφρονιστικού μας συστήματος, 92 επ. 
104 Για τις συνέπειες της φυλάκισης της μητέρας, βλ. Μητροσύλη, Μ., Φρονίμου, Έ. (2008), ό. π., σ. 59. 
105 Βλ. σχετ. Πιτσελά, Α., (2016), ό.π. 
106 Βλ. Κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για τη «Μεταχείριση των κρατούμενων γυναικών και τα μη 
στερητικά της ελευθερίας μέτρα για τις γυναίκες δράστες» ή Κανόνες του Μπανγκόκ όπως αναφέρεται σε 
Πιτσελά, Α. (2016), ό. π. 
107 Στο ίδιο. 
108Βλ.  Σωφρονιστικό Κώδικα  Κεφάλαιο 7: άρθρα 51-58. 
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σωφρονιστικά καταστήματα, την αλληλογραφία, την τηλεφωνική 
επικοινωνία, τις άδειες και το θεσμό της ημιελεύθερης διαβίωσης109 να 
αποτελούν τα μέσα για την επίτευξή της. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο Ελληνικός Σωφρονιστικός Κώδικας μπορεί 
να απαντά ικανοποιητικά στις ανάγκες των ανδρών αλλά οι γυναίκες πρέπει 
να αντιμετωπίζονται με ισότιμο σεβασμό, σύμφωνα με τις δικές τους 
ανάγκες. Απαιτείται περισσότερη προσπάθεια σε τομείς όπως ενίσχυση του 
ρόλου της γυναίκας ως μητέρας και ως προσώπου φροντίδας, λαμβάνοντας 
υπόψη το ενδεχόμενο κακοποίησης στο παρελθόν, τις ανάγκες της υγείας 
εξαιτίας της κράτησής της, και ιδιαίτερη σημασία στην οικοδόμηση του 
αυτοσεβασμού της, μέσα από την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
την απόκτηση ή διεύρυνση των ήδη υπαρχόντων δεξιοτήτων110. 

 

6.2. Προβλήματα για τις γυναίκες κρατούμενες 

Αν και ο μικρός αριθμός γυναικών κρατουμένων θα μπορούσε να 
αποτελεί πλεονέκτημα προς όφελός τους σε σχέση με τους άνδρες, 
παραδόξως η υποεκπροσώπηση των γυναικών στη γενική εγκληματικότητα 
και στον έγκλειστο πληθυσμό της χώρας δεν συνεπάγεται την ευνοϊκότερη 
μεταχείρισή τους από το Σύστημα της Ποινικής Δικαιοσύνης και ειδικότερα 
το σωφρονιστικό111. 

Η χώρα μας, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, διαθέτει δύο αυτοτελή 
κλειστά (με μέτρα ασφαλείας και ελέγχου) καταστήματα κράτησης γυναικών, 
όπου και παραμένει η συντριπτική πλειονότητα των γυναικών κρατουμένων 
με έντονη ηλικιακή, πολιτισμική, ποινική ανομοιογένεια του πληθυσμού. 
Λόγω μάλιστα του σχετικά μικρού αριθμού των καταδικασθεισών σε 
στερητικές της ελευθερίας ποινές και ακόμη μικρότερου αριθμού των 
προσωρινά κρατούμενων γυναικών υπάρχουν λίγες φυλακές γυναικών, με 
αποτέλεσμα συχνά οι γυναίκες να παραμένουν σε φυλακές μακριά από τα 
σπίτια και τις οικογένειές τους, γεγονός που εμποδίζει τη διατήρηση και 
ανάπτυξη των οικογενειακών σχέσεων και δεσμών. 

                                                             
109 Βλ. Σωφρονιστικό Κώδικα  Κεφάλαιο 8: άρθρα 59-63. 
110 Βλ. σχετ. Μακρυσοποούλου, Π., ό.π., σ. 45. 
111 Βλ. Φρονίμου, Ε. (2000), ό.π., σ. 367 επ. 
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Όπως για τις ενήλικες, δεν υπάρχουν ούτε για τις νεαρές 
κρατούμενες στη χώρα μας μικρής δυναμικότητας καταστήματα κράτησης 
ενταγμένα στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον της 
τοπικής κοινότητας. Δεν λειτουργούν παρά το ρητά κατοχυρωμένο στη 
Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού δικαίωμα των παιδιών να 
διατηρούν την επαφή με την οικογένειά τους με επισκέψεις112. 

Σημαντική είναι και η έλλειψη στοιχειώδους διαχωρισμού των 
κρατουμένων, πρόβλημα το οποίο συναντάται στις γυναικείες φυλακές, 
καθώς εκεί συνυπάρχουν ανήλικες και κρατούμενες διαγνωσμένες με κάποια 
ψυχική διαταραχή (παρά την πρόβλεψη από το νόμο ειδικού ψυχιατρικού 
τμήματος), με την ανάγκη περίθαλψης των τελευταίων να καθιστούν τη 
φυλακή το πλέον ακατάλληλο χώρο για αυτές. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, στη χώρα μας δε λειτουργεί ειδικό 
κατάστημα κράτησης νεαρών γυναικών ούτε ίδρυμα αγωγής για κορίτσια ως 
αναμορφωτικό μέτρο. Οι ανήλικες κρατούμενες αποτελούν μια πολύ μικρή 
μειονότητα τόσο απέναντι στους άνδρες ομολόγους τους όσο και σε 
σύγκριση με τις ενήλικες γυναίκες κρατούμενες. Σύμφωνα με τα επίσημα 
στατιστικά στοιχεία, στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών στον Ελαιώνα 
Θηβών κρατούνταν την 1.7.2018 οκτώ ανήλικες κρατούμενες. 

Η μειονοτική θέση των ανήλικων κοριτσιών στο σωφρονιστικό 
σύστημα οδηγεί σε ακόμη περισσότερες μειονεκτικές καταστάσεις σε 
σύγκριση με τους άνδρες ομολόγους τους και τις ενήλικες γυναίκες 
κρατούμενες. Ειδικά καταστήματα κράτησης για ανήλικες και εν γένει για 
νεαρές γυναίκες δε λειτουργούν (και όχι μόνο) στη χώρα μας113. Επιπλέον, 
είναι ανέφικτη, προς το παρόν, η κατάλληλη για την ηλικία τους 
διαμόρφωση του σωφρονιστικού συστήματος για τις ανήλικες γυναίκες όσον 
αφορά προγράμματα εκπαίδευσης, εργασίας, θεραπείας και 
δραστηριοτήτων για τον προσωπικό-ελεύθερο χρόνο τους. Οι ευκαιρίες 
κοινωνικής (επαν)ένταξης συρρικνώνονται λόγω και της έλλειψης 
κατάλληλων για την ηλικία τους και προσανατολισμένων στο φύλο τους 
προγραμμάτων συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης114. 

                                                             
112 Βλ. σχετ. Πιτσελά, Α. (2016), ό.π. 
113 Βλ. σχετ. Πιτσελά, Α. (2016), ό.π. 
114 Βλ. συμπεράσματα από εμπειρική έρευνα για τη Γερμανία της Haverkamp, R. (2015). 
KriminalitätjungerFrauenundweiblicheJugendvollzug. NeueKriminalpolitik, 301 επ., 311 επ. (314) όπως 
αναφέρεται σε Πιτσελά, Α. ό.π. 
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Τέλος, ιδιαίτερα μειονεκτική είναι  η θέση των νεαρών γυναικών 
κρατουμένων όσον αφορά τις δυνατότητες σχολικής και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης115. Επειδή οι γυναίκες κρατούμενες είναι λίγες σε αριθμό δεν 
αποτελούν προτεραιότητα στην καθημερινή σωφρονιστική πραγματικότητα 
(π.χ. σχετικά με τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης καθώς και επιμορφωτικών, πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων 
δραστηριοτήτων). Τα διάφορα κοινωνικο-παιδαγωγικά προγράμματα και 
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης  λειτουργούν 
σποραδικά και αποσπασματικά, τα περισσότερα εκ των οποίων εντάσσονται 
στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.116 
 
6.3. Γυναίκα και χρήση 

Τα ναρκωτικά και οι παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών 
αποτελούν τον κύριο λόγο εγκλεισμού σε σωφρονιστικό κατάστημα για την 
μεγάλη πλειονότητα των γυναικών, όπως βέβαια και για τον γενικότερο 
πληθυσμό των φυλακών117. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο με τις διατάξεις των 
άρθρων 31 έως 35 του νόμου 4139/2013 προβλέπει τη λειτουργία σε κάθε 
φυλακή προγραμμάτων διάγνωσης της εξάρτησης και σωματικής 
αποτοξίνωσης καθώς και ψυχικής απεξάρτησης προκειμένου να 
διευκολύνειτην πρόσβαση του εξαρτημένου κρατούμενου στο δικαίωμα στη 
θεραπεία καθώς και την επανένταξη σε μια ζωή χωρίς ουσίες και έγκλημα. 

Με βάση το νέο αυτό πλαίσιο, οι εγκεκριμένοι από τον νόμο φορείς, 
το ΚΕΘΕΑ, ο ΟΚΑΝΑ, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών, το Ψυχιατρικό 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών 
Κρατουμένων Ελεώνα Θηβών (ΚΑΤΚΕΘ), μπορούν να λειτουργούν 
θεραπευτικά προγράμματα, τα οποία θα παρέχουν διάγνωση και σωματική 
αποτοξίνωση στον/στην τοξικοεξαρτημένο/η κρατούμενο/η αλλά θα του/της 

                                                             
115 Για σχεδιασμό και διαμόρφωση της έκτισης της ποινής κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη το φύλο 
των κρατουμένων, βλ. Jansen, I. (2007). Gender Mainstreaming im Jugendstrafvollzug. Στο J. Goerdeler, Ph. 
Walkenhorst (Επιμ.), Jugendstrafvollzug in Deutschland, 238 επ., 243 επ. 251 όπωςαναφέρεταισεΠιτσελά, 
Α. ό.π. 
116 Πρβλ. ΠιτσελάΑ. (1999). Η εκπαίδευση των κρατουμένων ως παράγοντας κοινωνικής τους 
επανένταξης. Στο G. Bemmann, Δ. Σπινέλλη (επιμ.), Ποινικό Δίκαιο – Ελευθερία – Κράτος Δικαίου. 
Τιμητικός Τόμος για τον Γεώργιο-Αλέξανδρο Μαγκάκη, 647-671. Της ιδίας (2011). Εκπαίδευση στη 
Φυλακή. Στο Α. Ευθ. Χαλκιά (επιμ.), Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη. Η σύγχρονη 
εγκληματικότητα, η αντιμετώπισή της και η Επιστήμη της Εγκληματολογίας. Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Τομέας Εγκληματολογίας, τ. Ι, σ.1533 επ.  
117 Βλ. Μηλιώνη, Φ., ό.π., σ. 602. 
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δίνουν επιπλέον τη δυνατότητα να προχωρήσει και στη φάση της ψυχικής 
απεξάρτησης. Επίσης, θα του/της παρέχεται, με το νέο πλαίσιο συνδυαστικά, 
η δυνατότητα να αποφυλακιστεί με την συμπλήρωση του 1/6 της ποινής και 
να ολοκληρώσει την απεξάρτησή του/της, μέσα στην ίδια την κοινωνία. 

Στο σημείο αυτό αξίζει ειδική μνεία στο θεραπευτικό πρόγραμμα 
ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, το οποίο εδώ και πολλά χρόνια παρέχει στο πλαίσιο του 
σωφρονιστικού συστήματος υπηρεσίες συμβουλευτικής, θεραπείας και 
κοινωνικής επανένταξης σε κρατούμενους/ες και αποφυλακισμένους/ες 
χρήστες/χρήστριες εξαρτησιογόνων ουσιών, έχοντας ως κύριο στόχο την 
ενημέρωση γύρω από την εξάρτηση και τη θεραπευτική της αντιμετώπιση, 
τη  μείωση της βλάβης που έχει προκληθεί από τη χρήση και την 
προετοιμασία για ένταξη σε θεραπευτική δομή εντός ή εκτός φυλακής -
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.  

Μάλιστα το KEΘEA ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ παρέχει με συνέπεια τις υπηρεσίες του 
στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού και στο Κατάστημα Κράτησης 
Γυναικών Ελεώνα Θηβών και έχει δημιουργήσει επίσης δύο Θεραπευτικές 
Κοινότητες για κρατούμενες στα αντίστοιχα καταστήματα κράτησης. Oι 
Κοινότητες του λειτουργούν σε ειδικούς, παραχωρημένους χώρους, με 
ημερήσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει θεραπεία, εκπαίδευση, κατάρτιση, 
καθώς και ομάδες εργασίας. Η συνέχεια της θεραπείας μετά την 
αποφυλάκιση εξασφαλίζεται στο Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης στην 
Αθήνα και ανάλογα με τις ατομικές τους ανάγκες, οι προσερχόμενοι/ες στο 
Κέντρο εντάσσονται στην καταλληλότερη για αυτούς/ες φάση: προετοιμασία 
και κινητοποίηση για θεραπεία, κυρία φάση θεραπείας, κοινωνική 
επανένταξη, μεταθεραπευτική παρακολούθηση. Όλες οι υπηρεσίες 
παρέχονται σε εξωτερική ημερήσια βάση με δυνατότητα φιλοξενίας στον 
ξενώνα του Κέντρου όσων δεν διαθέτουν στέγη ή προέρχονται από περιοχές 
εκτός Αττικής. Τέλος, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη συνεχή επαφή των μελών 
με την ευρύτερη κοινωνία, μέσα από επαγγελματικές, εκπαιδευτικές και 
κοινωνικές δραστηριότητες.118 

 
 

                                                             
118 Για περισσότερες πληροφορίες σε http://www.kethea.gr/el-
gr/%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%80
%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BA%CE%B1%C
F%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B
1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD.aspx?id=17 

http://www.kethea.gr/el-gr/%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD.aspx?id=17
http://www.kethea.gr/el-gr/%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD.aspx?id=17
http://www.kethea.gr/el-gr/%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD.aspx?id=17
http://www.kethea.gr/el-gr/%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD.aspx?id=17
http://www.kethea.gr/el-gr/%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD.aspx?id=17
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6.4. Γυναίκα-Οικογένεια-Κράτηση 

Όταν η μητέρα φυλακίζεται αυτόματα έρχεται αντιμέτωπη με δύο 
αντικρουόμενους ρόλους, της μητέρας που αναμφισβήτητα αποτελεί πηγή 
θετικού νοήματος και αποτελεί αποκλειστικά γυναικείο φαινόμενο και 
εκείνο της φυλακισμένης, με τη φυλάκιση να αποτελεί κατά κύριο λόγο 
στατιστικά και στερεοτυπικά τουλάχιστον, γένους αρσενικού119. 

Σε σχέση με την οικογένεια, ο εγκλεισμός των γυναικών έχει 
δυσάρεστες συνέπειες για τις σχέσεις τους με τις οικογένειες τους. Μάλιστα 
ερευνητικά δεδομένα και στην Ελλάδα αποδεικνύουν ότι η ποινή για τη 
γυναίκα δεν είναι ατομική αλλά με πολλαπλούς αποδέκτες120. Το 
επισκεπτήριο από μόνο του αλλά και ο χώρος του επισκεπτηρίου δεν είναι 
και ο καλύτερος για τη διατήρηση ή την αναθέρμανση των οικογενειακών 
σχέσεων. 

Για την κρατούμενη μητέρα ο εγκλεισμός στιγματίζει όχι  μόνο την 
ίδια αλλά κατ’ επέκταση και την οικογένεια της. Για την μητέρα που βιώνει 
τον εγκλεισμό σε κάποιο σωφρονιστικό κατάστημα η κυριότερη απώλεια της 
φυλάκισης είναι η απώλεια της οικογένειάς της παρά της ελευθερίας 
της121.Το πρόβλημα της μητέρας κρατούμενης έχει δύο όψεις. Η μία όψη έχει 
να κάνει με τη μητέρα που γεννά το παιδί της στη φυλακή ή κρατά το νήπιο 
(μέχρι 3 ετών) μέσα στη φυλακή. Και η άλλη όψη έχει να κάνει με τη μητέρα 
κρατούμενη της οποίας το παιδί ζει εκτός φυλακής.  

Ως προς την πρώτη περίπτωση υπάρχουν πλήθος αντιφατικών 
θεωρητικών προσεγγίσεων περί καταλληλότητας του χώρου της φυλακής για 
την ανατροφή των παιδιών. Από τη μία αναγνωρίζεται ο πολύ στενός δεσμός 
μητέρας-παιδιού, ο οποίος κρίνεται σημαντικός για την ομαλή εξέλιξη της 
ζωής του122 από την άλλη, όμως, εκφράζονται σοβαρές και βάσιμες 
αντιρρήσεις ως προς την καταλληλότητα ενός αποστερητικού 

                                                             
119 Eljdupovic G., Bromwich, R. J., (2013). Incarcerated Mothers Oppression and Resistance, Ontario: 
Demeter Press, Bradford, σ.1   
120 Βλ. σχετ. Πανούσης, Γ. (2003). Συναισθηματική, οικογενειακή και ερωτική ζωή κρατουμένων γυναικών 
στην Ελλάδα. Μια έρευνα στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού». Ποινική Δικαιοσύνη, 6, τ.1. Μητροσύλη, 
Μ., Φρονίμου, Ε. (2008). Οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη ειδικών ομάδων 
πληθυσμού. Η περίπτωση των γυναικών κρατουμένων, Αθήνα: εκδ. ΕΚΚΕ. 
121 Βλ. Μηλιώνη, Φ., ό.π., σ. 604 και Μαραγκοπούλου, Α. (1999). Η εμπειρία μου με τις ισοβίτισσες. 
ΑφιέρωμαΙσοβίτες, Ελευθεροτυπία15 Μαΐου. 
122Βλ.  Bastick, M., Townhead, L. (2008). Women in Prison, A Commentary on the UN Standard Minimum 
Rules for the Treatment of Prisoners. Quaker United Nations Office, June, σ. 50-51 &Μακρυσοπούλου, Π., 
ό.π., σ. 47. 
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περιβάλλοντος, όπως είναι αυτό της φυλακής για τη σωστή ανατροφή 
βρεφών και νηπίων123. 

Όσον αφορά τη μητέρα της οποίας το παιδί ζει εκτός φυλακής, ο 
εγκλεισμός της προκαλεί ριζική αλλαγή των συνηθειών της ζωής των 
παιδιών. Συνήθως, κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού της μητέρας τη 
φροντίδα των παιδιών αναλαμβάνουν ο σύζυγός της, οι γονείς της ή τα 
πεθερικά της αλλά για ένα ανησυχητικά μεγάλο ποσοστό τα παιδιά μένουν 
μόνα τους. Πολλές φορές τα παιδιά μετά τον εγκλεισμό της μητέρας τους 
φαίνεται να διακόπτουν το σχολείο και κάποιες φορές να εργάζονται. Όμως 
υπάρχουν και περιπτώσεις παιδιών που δεν κάνουν απολύτως τίποτα και 
γυρίζουν μόνα τους στο δρόμο124. 

Από την άλλη, ανάλογα προβλήματα δημιουργεί ο εγκλεισμός και 
στην κρατούμενη. Ερευνητικά δεδομένα επισημαίνουν ότι οι κρατούμενες 
αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στον μητρικό τους ρόλο125. Η μητρότητα 
αποτελεί γι’ αυτές μέσο αυτοεπιβεβαίωσης και προσωπικής καταξίωσης126. 
Ο βίαιος αποχωρισμός που προκαλεί ο εγκλεισμός δύναται να καταστρέψει 
την εικόνα που έχει η γυναίκα για τον ίδιο της τον εαυτό, να βιώσει 
τηναπώλεια σημαντικού μέρους της ταυτότητάς της127. Όπως αναφέρεται 
στη σχετική βιβλιογραφία, ορισμένοι γονείς βιώνοντας την υιική ή θυγατρική 
αποστέρηση128μαρτυρούν συμπτώματα απομάκρυνσης, κενότητας, ένα 
αίσθημα ανημποριάς, θυμό, ενοχές, φόβο για απώλεια του δεσμού με το 
παιδί τους και απόρριψη170. Συνήθως, οι μητέρες προσπαθούν να 
διατηρήσουν τους δεσμούς με τα παιδιά τους και το κάνουν αυτό α) είτε για 
να αποδείξουν ότι είναι ικανές, β) είτε για να βελτιώσουν την εικόνα τους 
προς τους άλλους, τους έξω γ) είτε γιατί η εμπειρία του εγκλεισμού τους 
έδωσε την ευκαιρία να αναστοχαστούν και  να επαναπροσδιορίσουν και τις 
σχέσεις τους με τα παιδιά τους129. 

                                                             
123 Βλ. Μηλιώνη, Φ. ό.π. σ. 605. Schoeman, M., Basson, M.  (2006). The Influence of Imprisonment on 
Infants and Young Children Incarcerated with Mothers, σ. 13.   
124 Βλ. Μηλιώνη, Φ., ό.π., σ. 606. 
125 Βλ. Στο ίδιο. 
126 Βλ. Henriques, Z. W., (1996). Imprisoned Mothers and Their Children. Women&CriminalJustice, Vol. 8 
(1), (σσ. 77-95), σ.80 όπως αναφέρεται σε Μακρυσοπούλου, Π., ό.π. σ. 57. 
127 Βλ. Μακρυσοπούλου, Π., ό.π. σ. 47 &Eljdupovic, G., Bromwich, R. J. (2013). Incarcerated Mothers 
Oppression and Resistance, Ontario: Demeter Press, Bradford, σ.165.   
128Βλ. Henriques, Z. W., ό.π., σ. 80. 
129 Βλ. Μηλιώνη, Φ., ό.π. σ., 607 και Καρβέλη, Β., Πετρουλάκη, Κ., &Νικολαϊδης, Γ. (2012). Μεγαλώνοντας 
ένα παιδί μέσα από τα κάγκελα της φυλακής: Εγχειρίδιο για επαγγελματίες. Αθήνα: Ινστιτούτο Υγείας του 
Παιδιού. 
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Τα τακτικά επισκεπτήρια, παρ’ ότι φαίνεται να συντελούν στην 
αναθέρμανση του δεσμού μητέρας-παιδιού, μπορεί ορισμένες φορές και να 
δυσκολεύουν τα πράγματα. Για μερικές μάλιστα κρατούμενες η παρουσία 
του παιδιού σημαίνει ενοχή, ντροπή, ανησυχία για τη σωστή ανατροφή του 
από τις οικογένειες άλλων ή το ίδρυμα. Οι παραπάνω φόβοι και η αδυναμία 
διαχείρισής τους δύναται να οδηγήσουν στην απομάκρυνση της 
κρατούμενης μητέρας, στην απόφαση της ρήξης με την οικογένεια και στην 
αποποίηση των ευθυνών130. 

Τέλος, η διαταραγμένη σχέση μητέρας-παιδιού δύσκολα μπορεί να 
αποκατασταθεί μετά την αποφυλάκιση της μητέρας, με την αποκατάσταση 
των σχέσεων να εξαρτάται κατά πολύ από την ανάπτυξη εκείνων των 
μηχανισμών αυτοπροστασίας και των αμυντικών ικανοτήτων μητέρας-
παιδιού131. 
 
 
6.5. Η ζωή στη φυλακή 

Η ζωή στη φυλακή χαρακτηρίζεται κυρίαρχα από παθητικότητα και 
αδιαφορία των κρατουμένων γυναικών, η οποία δύναται να ερμηνευθεί με 
βάση τα στοιχεία που αναφέρουν μεγαλύτερη διάρκεια του μέσου όρου 
κράτησης των γυναικών κρατουμένων και του ιδρυματισμού τον οποίο 
συνεπάγεται αυτή. Επίσης, η εργασία στη φυλακή δεν αφορά όλες τις 
κρατούμενες.132 

Η πλειονότητα των κρατουμένων γυναικών τόσο στο Κατάστημα 
Κράτησης της Θήβας όσο και στο Κατάστημα Κράτησης του Κορυδαλλού 
απασχολούνται κυρίως σε δευτερεύουσες ή βοηθητικές εργασίες (μαγειρεία, 
καθαρισμός των χώρων, σε εργασίες γραφείου, στο φαρμακείο κ.λ.π.). Η 
δυνατότητα απασχόλησης σε άλλες παραγωγικές τεχνικές εργασίες γίνεται 
στο εργαστήριο ραπτικής, όπου απασχολούνται 4 από τις εργαζόμενες 
πεπειραμένες και 2 μαθητευόμενες133 και στο εργαστήριο ζωγραφικής που 

                                                             
130 Στο ίδιο, σ. 608. 
131 Στο ίδιο. 
132 Στο ίδιο, σ. 609. 
133Το εργαστήριο υποστηρίζεται από το Δίκτυο Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων Γυναικών 
και όταν γίνει παραγωγικό, ο ευεργετικός υπολογισμός ημερομισθίων από 1 ημέρα εργασίας που 
αντιστοιχεί με τη μείωση 1 ημέρας φυλακής, θα αντιστοιχεί με τη μείωση 3 ημερών φυλακής. Αυτό το 
κίνητρο είναι πολύ δυνατό γιατί κινητοποιεί τις κρατούμενες γυναίκες. Εάν υπολογιστεί και το 
παιδαγωγικό όφελος με τη συμμετοχή τους σε ομάδες εργασίας, όπου μαθαίνουν να εργάζονται, να 
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λειτουργούν μέσα στη φυλακή (τέτοια δυνατότητα υπάρχει σίγουρα στο 
κλειστό κατάστημα της Θήβας). Τα κίνητρα των κρατουμένων για να 
εργαστούν είναι η γρηγορότερη αποφυλάκιση, η εκμάθηση κάποιας τέχνης 
και, στο μέτρο του δυνατού, πιο ευχάριστη και δημιουργική παραμονή στη 
φυλακή.  

Οι κρατούμενες τον ελεύθερο χρόνο τους παρακολουθούν 
τηλεόραση ή ακούν ραδιόφωνο, τηλεφωνούν, διαβάζουν, γραφούν, 
ζωγραφίζουν ή δεν κάνουν απολύτως τίποτα. 

Η εκπαιδευτική διαδικασία στη φυλακή είναι ένα ακόμα μεγάλο 
ζητούμενο. Παλαιότερες έρευνες καταδεικνύουν ότι η παρακολούθηση 
προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης αφορά τη μειονότητα των 
κρατουμένων, μόλις το 9%.134. Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των 
κρατουμένων  γυναικών εξαντλείται κυρίως σε καλλιτεχνικά μαθήματα, 
όπως μαθήματα ζωγραφικής, μαθήματα μουσικής (τα «Μικρά μουσικά 
σχήματα» λειτουργούν μέσα στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών του Ελεώνα 
Θήβας εδώ και έξι (6) χρόνια), το εργαστήρι χειροτεχνίας «Επισκεπτήριο – 
Λόγος και Ύφασμα»λειτουργεί στις Γυναικείες Φυλακές αρχικά του 
Κορυδαλλού από το 2002, και αργότερα μετά τη μεταφορά τους εκεί, στο 
Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών, συμπληρώνει 15 χρόνια 
ανελλιπούς λειτουργίας135 ή μαθήματα περισσότερου τεχνικού, πρακτικού 
χαρακτήρα όπως η εκμάθηση χρήσης Η/Υ,  πρόγραμμα Barista136 κ.α. Αυτό 

                                                                                                                                                   
προγραμματίζουν, να παράγουν και να χαίρονται, τα οφέλη από τη λειτουργία τους εργαστηρίου είναι 
πολλαπλά. Βλ. περισσότερα σεhttps://eleonasnet.wordpress.com/ 
134 Βλ. Θανοπούλου, Μ, Μοσχοβού, Β. (1998). Εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία αποφυλακισμένων 
και ανήλικων παραβατών. Διερεύνηση μιας βασικής διάστασης των προγραμμάτων επαγγελματικής 
κατάρτισης, Αθήνα: ΓΓΛΕ, σ. 72. 
135 Η δράση σε χώρους εγκλεισμού από την ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, έχει ως 
στόχο να δημιουργήσει ευκαιρίες εκπαίδευσης, δημιουργικής απασχόλησης, έκφρασης και επικοινωνίας, 
ώστε ο χρόνος του εγκλεισμού να μην κυλά στην απομόνωση και την αδράνεια. Ακόμα, η ΑΡΣΙΣ επιχειρεί   
να κτίσει μια σταθερή και μόνιμη γέφυρα ανάμεσαστον «περιορισμό» και την ελευθερία, μέσα από την 
άρση των προκαταλήψεων και την υποστήριξη μετά την αποφυλάκιση. Στόχος του εργαστηρίου, που 
πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση, είναι να δίνεται η ευκαιρία για δημιουργική έκφραση σε όσες 
κρατούμενες το επιθυμούν, με έμφαση τόσο στην εκπαίδευση σε τεχνικές εργασίας με ύφασμα, όσο 
καιστην επικοινωνία με τις κρατούμενες, την υποστήριξη και την εμψύχωσή τους, με βασικό εκφραστή 
της ιδεολογίας και του τρόπου δουλειάς τη φράση «δεν μπορούμε να φέρουμε τα πάνω κάτω, αλλά 
μπορούμε να φέρουμε τα μέσα έξω». Βλ. περισσότερα σε http://arsis.gr/ekthesi-kouklas-apo-
kratoumenes-ton-fylakon-thivas/ 
136 Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από το Δίκτυο Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων Γυναικών. 
Συμμετέχουν 12 κρατούμενες για εκπαίδευση και επιλέχτηκαν γυναίκες που σύντομα πρόκειται να 
αποφυλακιστούν. Το πρόγραμμα απαιτεί 30 ώρες. Στο τέλος των μαθημάτων και μετά τις γραπτές 

https://eleonasnet.wordpress.com/
http://arsis.gr/ekthesi-kouklas-apo-kratoumenes-ton-fylakon-thivas/
http://arsis.gr/ekthesi-kouklas-apo-kratoumenes-ton-fylakon-thivas/
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που αξίζει εδώ να επισημάνουμε είναι το γεγονός ότι τα περισσότερα από 
αυτά τα προγράμματα (καλλιτεχνικά ή τεχνικά) διεξάγονται περιστασιακά, 
στο πλαίσιο κάποιων ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή αποτελούν 
πρωτοβουλία οργανώσεων και πρωτοβουλιών πολιτών ή στηρίζονται από 
αυτούς και από εθελοντές. Επίσης, στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών στη 
Θήβα λειτουργεί Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας από το 2005 (αρχικά 
λειτούργησε έως το 2007 στις Γυναικείες Φυλακές του Κορυδαλλού και μετά 
μεταφέρθηκε στη Θήβα)και πρόσφατα ιδρύθηκε και μονοθέσιο Δημοτικό 
Σχολείο. 

Τα ερευνητικά δεδομένα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό 
δείχνουν τη γενικότερη απροθυμία των κρατουμένων να δεσμευτούν και να 
παρακολουθήσουν σχολικά μαθήματα ή προγράμματα επαγγελματικού και 
εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Που οφείλεται αυτό; Θα μπορούσε να αποδοθεί 
από τη μία σε λόγους υποκειμενικούς, όπως ο ιδρυματισμός, η εξάρτηση 
από ουσίες αλλά από την άλλη και σε λόγους αντικειμενικούς, που έχουν να 
κάνουν με τον αποσπασματικό χαρακτήρα των προγραμμάτων κατάρτισης 
που οργανώνονται στον χώρο των φυλακών αλλά και με το γεγονός ότι τα 
μαθήματα δεν ανταποκρίνονται πάντα στις ανάγκες των κρατουμένων137. 

 

7. Συνόψιση 

Οι γυναίκες συνιστούν συνήθως μια «ακίνδυνη» ομάδα 
κρατουμένων (χαμηλά ποσοστά εξεγέρσεων)138, οι οποίες, όμως, 
χαρακτηρίζονται από μια σημαντική δέσμη προβλημάτων (εξαρτήσεις, 
διάφορα προβλήματα υγείας, έλλειψη οικογενειακών δεσμών ή κλονισμένες 
οικογενειακές σχέσεις, ανεργία και φτώχεια). Στη φυλακή αντιμετωπίζουν 
προβλήματα που σχετίζονται με την ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη, 
με την έλλειψη εξειδικευμένου και κατάλληλου προσωπικού για τη φροντίδα 
και τη δημιουργική απασχόληση των μικρών παιδιών που μένουν στη 
φυλακή μαζί με τις μητέρες τους  και με την περιορισμένη επικοινωνία με το 
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον139. 

                                                                                                                                                   
εξετάσεις θα χορηγείται στις μαθήτριες certificate Barista. Με αυτό το πτυχίο θα μπορέσουν να 
εργαστούν μετά την αποφυλάκισή τους. Βλ. περισσότερα σε  https://eleonasnet.wordpress.com/ 
137 Βλ. σχετ. Θανοπούλου, Μ, Μοσχοβού, Β. (1998), ό.π., σσ. 165-168 & Μηλιώνη, Φ., ό.π. 611. 
138 Βλ. Φρονίμου, Έ. (2000), ό.π. σ. 370. 
139 Βλ. Πιτσελά, Α. (2016), ό.π. 

https://eleonasnet.wordpress.com/
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Ανάμεσα στις προτεραιότητες των εκάστοτε αρμοδίων πρέπει να 
είναι η παροχή δυνατότητας εκπαίδευσης στις κρατουμένες, η αναβάθμιση 
της υγειονομικής περίθαλψης, η δημιουργία δομών απεξάρτησης, ενίσχυση 
των κοινοτικών κυρώσεων (π.χ. κοινωφελούς εργασίας), αλλά και η 
θέσπιση νομοθετικού πλαισίου, η δημιουργία και η υποστήριξη 
εξειδικευμένων δομών που θα έχουν ως αντικείμενο την επανένταξη των 
κρατουμένων γυναικών. 
 

Β. ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

 

8. Αποφυλακισμένη γυναίκα 

8.1. Επανένταξη και υποστηρικτικές δομές 

«Όλοι οι κρατούμενοι πρέπει να επωφελούνται από τις ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν 
για να υποστηρίξουν την επάνοδό τους στην ελεύθερη κοινωνία μετά την απόλυση» 

Ευρωπαϊκοί Σωφρονιστικοί Κανόνες, Κανόνας 33.3 Σύσταση Rec (2006) 2 της 
Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης 

 
Μολονότι ούτε ο εν ισχύ Σωφρονιστικός Κώδικας (Ν. 2776/99: 

Γενικές Αρχές, άρθρα 1-7), ούτε ο Ποινικός Κώδικας (άρθρα 50 επ. περί 
ποινών) αναφέρονται ρητά ή εμμέσως στον όρο «κοινωνική επανένταξη»140, 
τόσο η σωφρονιστική πολιτική141 όσο και οι εγκληματολόγοι142 τη θεωρούν 
κρίσιμο (αν όχι αποκλειστικό) σκοπό της στερητικής της ελευθερίας 
ποινής143. Ο εν ισχύ μάλιστα Σωφρονιστικός Κώδικας144 είναι αποτέλεσμα 

                                                             
140 Βλ. Αλεξιάδης, Στ.,  Πανούσης, Γ. (2002). Σωφρονιστικοί Κανόνες, Θες/κη: Σάκκουλας, σσ. 124-125.  
141 Βλ. Αλεξιάδης, Στ. (2001). Σωφρονιστική, δ ́ εκδ., Θεσ/κη: εκδ. Σάκκουλας. 
142 Βλ. Αλεξιάδης, Στ. (2006). Ευρωπαϊκή Αντεγκληματική Πολιτική, 5η εκδ., Θεσ/κη: εκδ. Σάκκουλας. 
143 Βλ. Πανούσης, Γ. (χ.χ.). Η κοινωνική επανένταξη ως αυτοτελές δικαίωμα των κρατουμένων – Αρχή 
διαλόγου, κείμενο δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα της ΕΠΑΝΟΔΟΥ σε 
http://epanodos.org.gr/documents/10199/22195/%CE%97-
%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97-
%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97-
%CE%A4%CE%A9%CE%9D-
%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D_-%CE%93.-
%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf/946ed2cc-3449-4925-8c4f-
9d3d754396ee 
144 Βλ. ν. 2776/1999 

http://epanodos.org.gr/documents/10199/22195/%CE%97-%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97-%CE%A4%CE%A9%CE%9D-%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D_-%CE%93.-%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf/946ed2cc-3449-4925-8c4f-9d3d754396ee
http://epanodos.org.gr/documents/10199/22195/%CE%97-%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97-%CE%A4%CE%A9%CE%9D-%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D_-%CE%93.-%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf/946ed2cc-3449-4925-8c4f-9d3d754396ee
http://epanodos.org.gr/documents/10199/22195/%CE%97-%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97-%CE%A4%CE%A9%CE%9D-%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D_-%CE%93.-%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf/946ed2cc-3449-4925-8c4f-9d3d754396ee
http://epanodos.org.gr/documents/10199/22195/%CE%97-%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97-%CE%A4%CE%A9%CE%9D-%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D_-%CE%93.-%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf/946ed2cc-3449-4925-8c4f-9d3d754396ee
http://epanodos.org.gr/documents/10199/22195/%CE%97-%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97-%CE%A4%CE%A9%CE%9D-%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D_-%CE%93.-%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf/946ed2cc-3449-4925-8c4f-9d3d754396ee
http://epanodos.org.gr/documents/10199/22195/%CE%97-%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97-%CE%A4%CE%A9%CE%9D-%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D_-%CE%93.-%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf/946ed2cc-3449-4925-8c4f-9d3d754396ee
http://epanodos.org.gr/documents/10199/22195/%CE%97-%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97-%CE%A4%CE%A9%CE%9D-%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D_-%CE%93.-%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf/946ed2cc-3449-4925-8c4f-9d3d754396ee
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συμβιβασμού και συγκερασμού διαφορετικών θεωρητικών απόψεων σε 
σχέση με το σκοπό της φυλάκισης αλλά και αντεγκληματικών και κοινωνικών 
πολιτικών145. Συγκεκριμένα στο άρθρο 1 του Σ.Κ διαμηνύεται ότι οι κανόνες 
του ρυθμίζουν τους όρους και τις συνθήκες εκτέλεσης ποινών και μέτρων 
ασφαλείας κατά της ελευθερίας, σύμφωνα με το Σύνταγμα, τις διεθνείς 
συβάσεις, τους νόμους και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατά 
εξουσιοδότησή τους. Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά 
Δικαιώματα, το οποίο κυρώθηκε από την ελληνική Πολιτεία με τον Ν. 
2462/1997 (ΦΕΚ Α’ 25/26.2.97): «Το σωφρονιστικό σύστημα προβλέπει 
μεταχείριση των κρατουμένων, ουσιαστικός σκοπός της οποίας είναι η 
βελτίωση και η κοινωνική επανένταξή τους...»Άρθρο 10, παρ.3. 146Με άλλα 
λόγια, η κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων μετά την αποφυλάκισή 
τους αποτελεί επίσημη πολιτειακή υποχρέωση.  

Στο εξωτερικό, η μέριμνα για τους αποφυλακισμένους/ες έχει 
αποκτήσει από ετών κεφαλαιώδη σημασία, ιδίως μέσω των κατά τόπους 
Κέντρων για Αποφυλακισμένους147. 

Το Ελληνικό Κράτος προσπάθησε να οργανώσει έναν επιτελικό, 
συντονιστικό φορέα, που θα είχε ως κύριο έργο την παροχή ουσιαστικής 
βοήθειας σε κρατουμένους και αποφυλακιζόμενους148. Η βασική νομοθετική 
ρύθμιση υπάρχει στο άρθρο 81 παρ. 1 του Σωφρονιστικού Κώδικα (ν. 

                                                             
145 Βλ. Φρονίμου, Ε. σ. 20 όπως αναφέρεται σε Μακρυσοπούλου, Π., ό.π. σ. 41. 
146Βλ. http://www.nis.gr/npimages/docs/2462-97.pdf 
147 Βλ. Κουράκης, Ν. (χ.χ.). Μέριμνα για τους αποφυλακιζόμενους: Η σημαντικότερη προϋπόθεση για 
μείωση της υποτροπής, αλλά και για μια αντεγκληματική πολιτική με ανθρώπινο πρόσωπο , κείμενο 
δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα της ΕΠΑΝΟΔΟΥ σε 
http://epanodos.org.gr/documents/10199/22195/%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9C%CE%9D%CE
%91-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3-
%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%99%CE%96%CE%9F%CE%9C%CE
%95%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%A3_-%CE%9D.-
%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A3.pdf/e7eee258-7ea8-444f-a89b-
9b0a551347ca 
148 Μέχρι εκείνη τη στιγμή η συμπαράσταση και η ενίσχυση των αποφυλακισμένων βασιζόταν κυρίως 
στην ιδιωτική πρωτοβουλία, σε φιλανθρωπικά σωματεία και σε πρόσκαιρα και αποσπασματικά 
προγράμματα και μικρής εμβέλειας. Κυρίως από το "ειδικώς φιλανθρωπικό σωματείο" «Ονήσιμος» 
(λειτουργεί από το 1982) (www.onisimos.gr), από το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) 
(www.kethea.gr) και από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, «Άρσις» (www.arsis.gr), "Praksis" 
(www.praksis.gr – info@praksis.gr). Επίσης, προγράμματα για αποφυλακιζομένους και, γενικότερα, για 
κοινωνικά αποκλεισμένους διοργανώθηκαν κατά καιρούς (ιδίως μετά το 1990) από το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Νέμεσις» και ορισμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης 
όπως η «Δέλτα» και το «Έργον» (συνήθως στις περιπτώσεις αυτές με κοινοτική επιδότηση).  

 

http://www.nis.gr/npimages/docs/2462-97.pdf
http://epanodos.org.gr/documents/10199/22195/%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9C%CE%9D%CE%91-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3-%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%99%CE%96%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%A3_-%CE%9D.-%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A3.pdf/e7eee258-7ea8-444f-a89b-9b0a551347ca
http://epanodos.org.gr/documents/10199/22195/%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9C%CE%9D%CE%91-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3-%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%99%CE%96%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%A3_-%CE%9D.-%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A3.pdf/e7eee258-7ea8-444f-a89b-9b0a551347ca
http://epanodos.org.gr/documents/10199/22195/%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9C%CE%9D%CE%91-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3-%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%99%CE%96%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%A3_-%CE%9D.-%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A3.pdf/e7eee258-7ea8-444f-a89b-9b0a551347ca
http://epanodos.org.gr/documents/10199/22195/%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9C%CE%9D%CE%91-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3-%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%99%CE%96%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%A3_-%CE%9D.-%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A3.pdf/e7eee258-7ea8-444f-a89b-9b0a551347ca
http://epanodos.org.gr/documents/10199/22195/%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9C%CE%9D%CE%91-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3-%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%99%CE%96%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%A3_-%CE%9D.-%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A3.pdf/e7eee258-7ea8-444f-a89b-9b0a551347ca
http://epanodos.org.gr/documents/10199/22195/%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9C%CE%9D%CE%91-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3-%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%99%CE%96%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%A3_-%CE%9D.-%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A3.pdf/e7eee258-7ea8-444f-a89b-9b0a551347ca
http://www.kethea.gr/
mailto:info@praksis.gr
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2776/1999), με το οποίο προβλέφθηκε η ίδρυση του  φορέα (Ν.Π.Ι.Δ. μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα) υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
με την επωνυμία «ΕΠΑΝΟΔΟΣ». Αποτελεί τον πρώτο και μοναδικό επίσημο 
φορέα μετασωφρονιστικής μέριμνας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. 
Σύμφωνα με την ιδρυτική της πράξη (Π.Δ. 300/2003) σκοπός της είναι η «η 
επαγγελματική συμπαράσταση και η προετοιμασία και προώθηση της εν 
γένει κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων και αποφυλακιζομένων» (ά. 
81 § 2 ΣΚ).Μεταξύ των δράσεών της περιλαμβάνεται η ενθάρρυνση, η 
ενίσχυση και η αξιοποίηση κάθε δράσης και πρωτοβουλίας ιδιωτικών 
φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή εθελοντικών οργανώσεων που 
αναπτύσσεται στον τομέα του κοινωνικού αποκλεισμού  (ά. 2 περ. γ' του π.δ. 
300/2003 [ΦΕΚ Α' 256]). 

Το έργο της ΕΠΑΝΟΔΟΥ περιλαμβάνει την προετοιμασία και 
υποστήριξη των αποφυλακιζόμενων ενηλίκων και ανηλίκων ανδρών και 
γυναικών για την κοινωνική επανένταξη και την προώθησή τους στην αγορά 
εργασίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο φορέας παρέχει ψυχοκοινωνική, 
νομική και επαγγελματική συμβουλευτική και στήριξη των ατόμων που 
αποφυλακίζονται. 

Γενικότερα η ΕΠΑΝΟΔΟΣ στοχεύει στις παρακάτω δράσεις: 
 στην εκπόνηση, προώθηση, συντονισμό και εκτέλεση προγραμμάτων 

που αφορούν την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την 
προώθηση στην απασχόληση και την οικονομική ενίσχυση 
κρατουμένων, αποφυλακιζομένων και ανήλικων παραβατών, 

 στη μελέτη και υποβολή προτάσεων για την αναμόρφωση του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την πρόληψη της παραβατικότητας 
των κρατουμένων πριν και μετά την απόλυσή τους, καθώς και την 
προετοιμασία για την επανένταξή τους στο κοινωνικό, 
επαγγελματικό και οικογενειακό τους περιβάλλον, 

 στην έρευνα, μελέτη και υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση 
της εγκληματικότητας, 

 στην ενημέρωση των κρατουμένων και αποφυλακιζομένων, σε 
συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, για θέματα που αφορούν τη 
νομική και κοινωνική τους κατάσταση, την ψυχολογική τους στήριξη 
και την ανάπτυξη κοινωνικής αρωγής υπέρ αυτών και των 
οικογενειών τους, 
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 στη μέριμνα για τους ανήλικους κρατουμένους και την εκπόνηση 
ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης 
και επαγγελματικού προσανατολισμού, 

 στη μέριμνα για την ενημέρωση επιχειρήσεων και απολυόμενων 
κρατουμένων σχετικά με την υπάρχουσα προσφορά και ζήτηση 
εργασίας. Για τον σκοπό αυτό  η ΕΠΑΝΟΔΟΣ συνεργάζεται με τον 
ΟΑΕΔ ή  άλλους αρμόδιους φορείς, 

 στην ενθάρρυνση δημιουργίας επιχειρήσεων ή μονάδων υπό την 
εποπτεία της Πολιτείας στις οποίες θα προσλαμβάνονται κατά 
προτεραιότητα αποφυλακιζόμενοι, καθώς και στη δημιουργία 
επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) από τους αποφυλακιζομένους/τις 
αποφυλακιζόμενες, 

 στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κρατούμενοι/ες, οι 
αποφυλακιζόμενοι/ες και οι ανήλικοι παραβάτες, 

 στην κάλυψη βασικών αναγκών και στην αντιμετώπιση των ειδικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κρατούμενες που 
πρόκειται να αποφυλακισθούν ή είναι ήδη αποφυλακισμένες.  
 
Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ βρίσκεται μόνο στην Αθήνα (γεωγραφικός 

περιορισμός) και σε αυτή προσέρχονται οικειοθελώς, εφόσον το επιθυμούν, 
όσοι/ες αποφυλακίζονται (άνδρες και γυναίκες) από οποιοδήποτε 
Κατάστημα Κράτησης της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου 
να λάβουν τη σχετική υποστήριξη και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες από τον 
φορέα. Επιπλέον, συμμετέχει και συντονίζει σε εθνικό επίπεδο τον 
σχεδιασμό πολιτικών και πρωτοβουλιών για την ομαλή επανένταξη των 
αποφυλακισμένων και παράλληλα σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμμετέχει σε fora 
και επιτροπές.  

Εκτός, όμως, από την ΕΠΑΝΟΔΟ, εξειδικευμένες υπηρεσίες σε 
κρατούμενες και αποφυλακισμένες γυναίκες προσφέρουν και ιδιωτικοί μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς ή εθελοντικές οργανώσεις και 
πρωτοβουλίες πολιτών. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε το Δίκτυο Στήριξης 
Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων Γυναικών149, το οποίο είναι μία αστική 
μη κερδοσκοπική εταιρία (ΑΜΚΕ) που κύριο στόχο έχει την υποστήριξη των 
γυναικών που έχουν βιώσει στο παρελθόν ή βιώνουν εγκλεισμό σε 

                                                             
149 Βλ. περισσότερα σε https://eleonasnet.wordpress.com/ 

https://eleonasnet.wordpress.com/
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Καταστήματα Κράτησης. Με βασική αρχή του Δικτύου, το αίσθημα 
αλληλεγγύης, με όρους ισότητας και όχι φιλανθρωπίας, σε πρόσωπα που 
ανήκουν σε αυτή την ευάλωτη ομάδα πληθυσμού.  

Το Δίκτυο δύναται να προσφέρει: 
α) υλική (οικονομική, ρουχισμός, τρόφιμα, οικιακός εξοπλισμός κ.α), 
β) εκπαιδευτική – επιμορφωτική (εκπόνηση προγραμμάτων με θέματα 
εκπαίδευσης Υγείας και Νομικής Υποστήριξης, μαθήματα, οργάνωση 
σεμιναρίων, εργαστηρίων), 
γ) συμβουλευτική (ψυχοκοινωνική υποστήριξη, επαφή και εμπλοκή των 
γυναικών με δίκτυα στήριξης κ.α), 
δ) παροχή νομικών υπηρεσιών 
ε) λειτουργία ξενώνα προσωρινής φιλοξενίας αποφυλακισμένων γυναικών. 
 Ο Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων «Ο Ονήσιμος»150, που 
ιδρύθηκε το 1982 με σκοπό να βοηθήσει υλικά και ηθικά τους άπορους 
φυλακισμένους, αποφυλακισμένους και τις οικογένειές τους.  Φροντίζει για 
την κάλυψη των αναγκών των κρατουμένων, των οικογενειών τους αλλά και 
των αποφυλακισμένων, με οικονομικά βοηθήματα και είδη πρώτης ανάγκης 
(τρόφιμα, ιματισμό, πληρωμή ενοικίων, διαφόρων λογαριασμών, κ.α.).Ο 
σύλλογος παρέχει φιλοξενία για μικρό χρονικό διάστημα μετά την 
αποφυλάκιση σε ξενοδοχείο στην Αθήνα, όσων ατόμων έχουν πρόβλημα 
στέγης και παράλληλα παρέχεται δωρεάν νομική κάλυψη σε άπορους 
φυλακισμένους και καταβολή των δικαστικών τους εξόδων.Επιπλέον, ο 
Σύλλογος ενισχύει οικονομικά το φιλόπτωχο Ταμείο των Κοινωνικών 
Υπηρεσιών των Καταστημάτων Κράτησης, ώστε να βοηθούνται οι άποροι 
κρατούμενοι και κρατούμενες.   
 

Τέλος, η «Πύλη Ελευθερίας»151 που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2012 με 
σκοπό την καταπολέμηση κάθε μορφής κοινωνικού αποκλεισμού κοινωνικά 
ευπαθών ομάδων καθώς και τη ψυχοκοινωνική στήριξή τους προσφέρει 
υπηρεσίες στήριξης του οικείου περιβάλλοντος των κρατουμένων με 
ιδιαίτερη μέριμνα στα ανήλικα μέλη της οικογένειας.Έχοντας ήδη αναπτύξει 
δεσμούς με ξένες οργανώσεις και φορείς που έχουν μεγάλη εμπειρία σε 
παρόμοιες δράσεις έχουν σχεδιάσει τις δράσεις τους χρησιμοποιώντας 

                                                             
150Είναι Σωματείο Αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό (ΦΕΚ 883/τ.Β/4-12-1989) βλ. περισσότερα σε 
http://www.onisimos.gr/.  
151 βλ. περισσότερα σε http://www.freedomgate.gr/index.php/el/ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFZVaaeTcpr-3dtvSoClrL8t1hMXT2up2x5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRncxCR5Ad_ewpZ4qi7oJwjIPrkKa-MHmJRsPP9xEHjP
http://www.onisimos.gr/
http://www.freedomgate.gr/index.php/el/
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δοκιμασμένες λύσεις, προσαρμοσμένες, όμως, στα ελληνικά δεδομένα. Όσον 
αφορά τις γυναίκες,η «Πύλη Ελευθερίας» προσφέρει εξειδικευμένες 
υπηρεσίες στήριξης κρατούμενων μητέρων (επαναπροσδιορισμός της 
ταυτότητας τους στο σωφρονιστικό πλαίσιο) και ψυχοκοινωνική στήριξη 
αποφυλακισμένων γυναικών. 

 

8.2. Ερευνητικά δεδομένα για την αποφυλακισμένη γυναίκα 

Ο αριθμός των αποφυλακισμένων ανδρών και γυναικών δε δύναται 
να προσδιοριστεί με ακρίβεια ούτε υπάρχουν επίσημα στοιχεία. Ενδεικτικά 
θα αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία 
της ΕΛΣΤΑΤ, το έτος 2012 αποφυλακίστηκαν περί τα 6.588 άτομα και το 2013 
7.174152 χωρίς να γίνεται διάκριση κατά φύλο. Σίγουρα ο αριθμός των 
γυναικών που αποφυλακίζονται στη χώρα κάθε χρόνο είναι σημαντικά πολύ 
μικρότερος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο αριθμό των αντρών. 
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι από το σύνολο των ωφελούμενων του ΝΠΙΔ 
ΕΠΑΝΟΔΟΣ (του μοναδικού επίσημου φορέα επανένταξης στην Ελλάδα) 
μέσα σ’ ένα έτος, μόλις το 8%-10% είναι γυναίκες αποφυλακισμένες153. 

Σύμφωνα με τις ετήσιες αναφορές του ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ οι 
αποφυλακισμένοι, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες, είναι άνθρωποι με 
έντονο το συναίσθημα της απογοήτευσης, της εσωστρέφειας, ενίοτε και της 
επιφυλακτικότητας προς τους συνανθρώπους τους. Η παραπάνω εικόνα, 
ενδεικτική του ιδρυματισμού τους ως αποτέλεσμα του εγκλεισμού και της 
προσαρμογής τους στο περιβάλλον της φυλακής, σε συνδυασμό με την 
έλλειψη βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων δυσχεραίνει την, ήδη, ευάλωτη 
θέση τους στην προσπάθεια τους να επανενταχθούν στην κοινωνία, η οποία 
μέσα από τις μεταβολές της, απαιτεί από τα μέλη της να ανταποκρίνονται 
επαρκώς στους κανόνες και τις αξίες που αυτή υπαγορεύει.Όσον αφορά την 
κοινωνικοοικονομική τους θέση, η πλειονότητα τους εντάσσεται στα 
χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα και έχει χαμηλό μορφωτικό 
επίπεδο εικόνα που είναι πιο έντονη σε όσους/ ες υπεισέρχεται και το 

                                                             
152βλ. Πίνακας E24. Κίνηση των καταδίκων και λόγος αποφυλάκισης (1998 - 2013)  σε 
http://www.statistics.gr 
153 Βλ. σχετ.  Ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγμένων του φορέα ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ σε 
http://epanodos.org.gr/web/guest/ektheseis-pepragmenon) 

http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_Mr0GiQJSgPHd&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=3&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_Mr0GiQJSgPHd_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_Mr0GiQJSgPHd_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_Mr0GiQJSgPHd_documentID=116191&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_Mr0GiQJSgPHd_locale=el
http://epanodos.org.gr/web/guest/ektheseis-pepragmenon
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ζήτημα της αλλοδαπότητας, στην περίπτωση των οποίων, μάλιστα, θα 
πρέπει να συνεκτιμηθεί με τα παραπάνω και η έλλειψη πολλές φορές 
νομιμοποιητικών εγγράφων και οι παρεπόμενες ποινές και μέτρα ασφαλείας 
(ισόβια απέλαση). Αυτά τα δυσμενή χαρακτηριστικά έρχονται να 
προστεθούν ως  δευτερογενείς συνέπειες του εγκλεισμού στην κοινωνική, 
οικονομική, επαγγελματική και ψυχολογική ζωή του ατόμου. 

Μέσα από τη μελέτη των ετήσιων  εκθέσεων του φορέα ΝΠΙΔ 
ΕΠΑΝΟΔΟΣ που είναι ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του154και παρά τους 
όποιους περιορισμούς (μικρό και μη αντιπροσωπευτικό δείγμα), θα 
μπορούσε να επιχειρηθεί μια πρώτη σκιαγράφηση του προφίλ της γυναίκας 
αποφυλακισμένης που έχει επισκεφτεί τον φορέα και έχει λάβει το σύνολο 
των υποστηρικτικών υπηρεσιών της Επανόδου κατά τα τελευταία έτη και η 
οποία φαίνεται να είναι Ελληνίδα (κατά μέσο όρο παραπάνω από τις μισές 
κάθε έτος), να ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 36-60 ετών, να είναι κατά 
δήλωσή της «άγαμη» ή «διαζευγμένη χωρίς τέκνα».  

Επίσης, όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης είναι χαμηλής και 
μέσης εκπαίδευσης. Μετά την αποφυλάκισή της όπως η ίδια αναφέρει 
αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα με αποτέλεσμα οι 
περισσότερες να δηλώνουν φιλοξενούμενες διότι δεν έχουν τη δυνατότητα 
να υποστηρίξουν το δικό τους σπίτι με σημαντικότερο το πάγιο αίτημα της 
εύρεσης εργασίας και της παροχής οποιασδήποτε χρηματικής ενίσχυσης και 
φιλοξενίας τουλάχιστον για τον πρώτο καιρό155. 

Η κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων ως προσωπική διαδρομή 
δεν ταυτίζεται με την αποφυλάκιση, αφού προσδιορίζεται από παράγοντες 
ποικίλους και συχνά αντιφατικούς156. Σύμφωνα με τη σχετική επιστημονική 
εργογραφία και ελληνική ερευνητική εμπειρία, η γυναίκα μετά την 
αποφυλάκιση της έρχεται αντιμέτωπη με μία σειρά σημαντικών 
προβλημάτων που αποτελούν τροχοπέδη στην ομαλή ένταξή της στο 
κοινωνικό και επαγγελματικό γίγνεσθαι. Το κυριότερο πρόβλημα με το οποίο 
έρχονται αντιμέτωπες οι αποφυλακισμένες και το οποίο αναδεικνύεται 
ερευνητικά είναι η επαγγελματική τους απασχόληση157.Έχει υποστηριχθεί ότι 
η πολιτισμική στάθμη μιας κοινωνίας προσδιορίζεται από τη θέση των 

                                                             
154 Βλ. σχετ.  Ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγμένων του φορέα ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ σε 
http://epanodos.org.gr/web/guest/ektheseis-pepragmenon)  
155 Βλ. ό.π. 
156 Βλ. Πανούσης, Γ. (χ.χ.), ό.π. 
157 Βλ. Μηλιώνη, Φ., ό.π. 611. 

http://epanodos.org.gr/web/guest/ektheseis-pepragmenon
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γυναικών σε αυτήν. Δια νόμων προβλέπεται η πρόσβαση και ενεργός 
συμμετοχή στην οικονομία και τα δημόσια αγαθά να παρέχεται εξίσου σε 
άνδρες και γυναίκες158.Είναι γεγονός, όμως, ότι παρά την ύπαρξη του 
νομοθετικού πλαισίου, τη θεσμοθέτηση της ισότητας και παρά την 
αναμφισβήτητη πρόοδο που έχει σημειωθεί, η καθημερινή ζωή αποδεικνύει 
ότι υπάρχουν τομείς όπου ακόμη απαιτείται μεγάλη προσπάθεια για να 
αποδειχθεί στην πράξη ότι η κοινωνία παρέχει ίσες ευκαιρίες σε άνδρες και 
γυναίκες. Οι δείκτες που αναφέρονται στη θέση της γυναίκας στην αγορά 
εργασίας δίνουν πλέον άλλη διάσταση στην πολιτική της απασχόλησης για 
τις γυναίκες αναδεικνύοντάς το σε μείζον κοινωνικό πρόβλημα. 

Για την καλύτερη εκτίμηση δε αυτού  το προβλήματος σημειώνουμε 
ότι ενώ οι γυναίκες αποτελούν περισσότερο από μισό του πληθυσμού της 
Ελλάδας δεν συμμετέχουν ισότιμα στην απασχόληση. Σύμφωνα μάλιστα με 
πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία για την Ελλάδα, από τη Διεθνή Οργάνωση 
Εργασίας (ΔΟΕ), υπογραμμίζονται τα ακόλουθα: 
–  χάσμα 16 ποσοστιαίων μονάδων σχετικά με τη συμμετοχή στο εργατικό 
δυναμικό: άνδρες 60,1% και γυναίκες 44,1% 
–  χάσμα 9,6 ποσοστιαίων μονάδων στην ανεργία: άνδρες 18,8% και γυναίκες 
28,4% 
– χάσμα 3,3 ποσοστιαίων μονάδων σχετικά με τη συνεισφορά στην 
οικογενειακή επιχείρηση: άνδρες 2,8% και γυναίκες 6,1% .159 

Εντονότερο το πρόβλημα καταγράφεται στις αποφυλακισμένες, οι 
οποίες εκτός από το γενικότερο πρόβλημα της ανεργίας, έχουν να 
αντιμετωπίσουν και το χαμηλό τους εκπαιδευτικό επίπεδο, την έλλειψη 

                                                             
158 Βλ. Θεοδωρίδου – Φουντουκίδου, Π. (2001). Γυναικεία απασχόληση και ανεργία, Καθημερινή, 31 
Ιουλίου σε http://www.kathimerini.gr/97342/article/epikairothta/ellada/gynaikeia-apasxolhsh-kai-anergia 
159 «Ποιες είναι οι τάσεις στη γυναικεία απασχόληση για το 2017». Στις 14 Ιουνίου 2017, η Διεθνής 
Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) δημοσιοποίησε μελέτη σχετικά με τις τάσεις της γυναικείας απασχόλησης το 
έτος 2017. Πρόκειται για ένα άκρως εμπεριστατωμένο κείμενο, συνολικής έκτασης 66 σελίδων στην 
αγγλική γλώσσα, με χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας και 
συγκεκριμένες προτάσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των έμφυλων ανισοτήτων, οι οποίες 
εξακολουθούν να υφίστανται σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη.  
Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας 
των Φύλων, εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο 
αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(Ατζέντα 2030).  
σε http://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka-ypallilwn-ota/poies-einai-oi-taseis-sti-ginaikeia-apasxolisi-gia-
2017/ όπως ανακτήθηκε 29/05/2018. 

http://www.kathimerini.gr/97342/article/epikairothta/ellada/gynaikeia-apasxolhsh-kai-anergia
http://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka-ypallilwn-ota/poies-einai-oi-taseis-sti-ginaikeia-apasxolisi-gia-2017/
http://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka-ypallilwn-ota/poies-einai-oi-taseis-sti-ginaikeia-apasxolisi-gia-2017/
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εξειδίκευσης και τα προβλήματα στέγης και εξαρτήσεων που δυναμιτίζουν 
και καθιστούν έως αδύνατη την απασχολησιμότητά τους160. 

Σε όλο αυτό το πλαίσιο το στίγμα της ποινικής καταδίκης δυσκολεύει 
ακόμη περισσότερο την ένταξη των αποφυλακισμένων γυναικών. Σε 
παλαιότερη έρευνα, με τυχαίο δείγμα φορέων, με στόχο τη διερεύνηση των 
δυνατοτήτων κατάρτισης και απορρόφησης αποφυλακισμένων στην περιοχή 
της Αττικής, διαπιστώθηκε ελλιπής ευαισθητοποίηση ή ακόμη και αρνητική 
στάση των εργοδοτών σε δραστηριότητες που αφορούν αποφυλακισμένους 
με τους φορείς, όμως, κατάρτισης να δηλώνουν ότι θα προσέφεραν 
επαγγελματική κατάρτιση και θέσεις εργασίας σε αποφυλακισμένους161. 

Επίσης, πρέπει να προστεθεί και το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο 
και η χαμηλή εξειδίκευση που διακρίνει το «βιογραφικό» της γυναίκας 
κρατούμενης πριν από τον εγκλεισμό της και το οποίο δεν αλλάζει κατά τη 
διάρκεια της κράτησής της, καθόσον λίγες είναι οι δυνατότητές της 
απόκτησης ή αναβάθμισης των προσόντων και των επαγγελματικών 
δεξιοτήτων μέσα στη φυλακή. Επίσης, παρατηρείται ότι τόσο τα 
προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης όσο και το ίδιο 
το σύστημα της φυλακής αναπαράγουν τις ισχύουσες κοινωνικές 
αναπαραστάσεις για το γυναικείο φύλο δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση των 
παραδοσιακών –στερεοτυπικών ρόλων του φύλου. Αυτό αποδεικνύεται από 
τη θεματική των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης που επικεντρώνεται κυρίως στους παραδοσιακούς ρόλους της 
γυναίκας (κοπτική-ραπτική, χειροτεχνία), γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα 
να μην υπάρχει σύνδεση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με την αγορά 
εργασίας162. 

Στην επαγγελματική επανένταξη των κρατουμένων η κοινωνική 
εμπειρία και η ποιότητα ζωής αναδεικνύονται σε κρίσιμους παράγοντες. Η 
δυσκολία επανένταξης που προκύπτει απ’ όλους τους παραπάνω 
παράγοντες μπορεί να απογοητεύσει κάποιες αποφυλακισμένες, οι οποίες 
ενδεχομένως, δίχως άλλη εναλλακτική, να στραφούν σε άλλες οικείες 

                                                             
160 Βλ. Μηλιώνη, Φ., ό.π. 612. 
161 Βλ. Παρασκευόπουλος, Ν., Σπινέλλη, Κ.Δ. (1995). Έρευνα για την επαγγελματική ένταξη 
αποφυλακισμένων στην αγορά εργασίας στην Αττική, Αθήνα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Υπουργείο Δικαιοσύνης και ΕΚΤ. 
162 Βλ. Τσίγκανου, Ι., Τζωρτοπούλου, Μ, Ζαραφωνίτου, Χ. (2001). Φύλο και κοινωνικά αποκλεισμένες 
ομάδες, Αθήνα: ΚΕΘΙ, σ. 94. 
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δραστηριότητες (όπως πορνεία και χρήση ουσιών κ.λ.π.), επιβεβαιώνοντας 
τη σχέση ανεργίας-εγκληματικότητας-υποτροπής163. 

Η προετοιμασία για την αποφυλάκιση των κρατουμένων είναι 
αναγκαία για την ομαλή επανένταξή τους στην κοινωνία και πρέπει να 
ξεκινάει μέσα από τη φυλακή (με εξειδικευμένα προγράμματα και δράσεις 
κινητοποίησης και εκπαίδευσης με την οπτική του φύλου για την περίπτωση 
των γυναικών κρατουμένων). Μάλιστα, οι ίδιες οι κρατούμενες στην έρευνα 
των Θανοπούλου, Μοσχοβού προτείνουν για την όσο το δυνατό ομαλότερη 
επανένταξή τους τη λήψη διαφόρων μέτρων, όπως καλύτερη ενημέρωση 
τους για προγράμματα κατάρτισης, δημιουργία περισσότερων θέσεων 
εργασίας μέσα στη φυλακή, υλοποίηση μεγαλύτερου αριθμού 
προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης, ίδρυση 
περισσοτέρων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης164. 
 

8.3. Προτάσεις 

α) Κατάρτιση ενός σχεδίου έκτισης της ποινής, προσανατολισμένου στις 
ανάγκες της κρατούμενης με βάση τις δυνατότητες του υπάρχοντος 
σωφρονιστικού συστήματος και στόχο την ομαλότερη ένταξη της στην 
κοινωνία, με τον σχεδιασμό σ’ ένα πρώτο στάδιο κατά την έκτιση της ποινής 
και σ’ ένα δεύτερο στάδιο τη μετάβαση της στο κοινωνικό σύνολο. 
Ειδικότερα για τις γυναίκες, θα μπορούσε σύμφωνα με την κα Φ. Μηλιώνη, 
να περιληφθεί στην προετοιμασία για την αποφυλάκιση το μοντέλο 
συμβουλευτικής διαδικασίας (μοντέλο της εξατομικευμένης προσέγγισης) 
που ακολουθούν εξειδικευμένοι φορείς συμβουλευτικών υπηρεσιών με την 
οπτική του φύλου165. 
β) Η κοινωνική επανένταξη ως μετασωφρονιστική μέριμνα και στην 
περίπτωση των γυναικών προϋποθέτει τη λειτουργία και δημοσίων δομών 
(εντός και εκτός της φυλακής), εξειδικευμένο προσωπικό και κυρίως αλλαγή 

                                                             
163 Βλ. σχετ. Μηλιώνη, Φ., ό.π. 614. 
164 Βλ. Θανοπούλου, Μ, Μοσχοβού, Β., ό.π. σσ. 156-157. 
165 Βλ. σχετ. Μηλιώνη, Φ., ό.π. σ. 616, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (2003). Οδηγός 
Συμβουλευτικής Γυναικών, Αθήνα: ΚΕΘΙ. Για συμβουλευτική των κρατουμένων γυναικών βλ. Τσιλιμιγκάκη, 
Β. (2008). Η ομάδα στήριξης κρατουμένων γυναικών ως εργαλείο κοινωνικής της ένταξης, σε Βιδάλη, Σ. & 
Ζαγούρα, Π. (επιμ.) Συμβουλευτική και Φυλακή, σειρά: Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών 
Ερευνών, τευχ. 10, Αθήνα-Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Σάκκουλα, σσ. 169-178. 
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αντιλήψεων και κοινή γλώσσα και δράση των ειδικών υπό την οπτική του 
φύλου. 
γ) Δημιουργία δικτύου υπηρεσιών, συντονισμός και συνέργειες μεταξύ των 
εμπλεκόμενων φορέων (και όχι οι σπασμωδικές και σποραδικές ενέργειες 
ενός φορέα). 
δ) Τέλος, σεβασμός στα βιώματα και στις εμπειρίες των ιδίων των 
κρατουμένων – γυναικών. 

Συμμεριζόμενες την άποψη του Καθ. Γ. Πανούση, ο κρατούμενος και 
η κρατούμενη όχι μόνο δεν πρέπει να στερείται των κοινωνικών του 
δικαιωμάτων αλλά πρέπει να του αναγνωρισθεί το κοινωνικό δικαίωμα στην 
επανένταξη ως κρίσιμο στοιχείο της λειτουργικής (επαν)ενσωμάτωσής του 
στο πολιτικοκοινωνικό γίγνεσθαι. Η μεταγενέστερη συμμετοχή στην 
κοινωνική/δημόσια ζωή προϋποθέτει ενεργητική λειτουργία του 
δικαιώματος στην επανένταξη μέσα στη φυλακή.«Αποκαθιστούμε» τον 
άνθρωπο και τις σχέσεις του και όχι την ίδια τη φυλακή ή την τιμωρία166. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
166 Βλ. Πανούσης, Γ. (χ.χ.), ό.π. 
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Α. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
 
1. Πληθυσμός και γενικά χαρακτηριστικά κρατούμενων γυναικών 
 
1.1. Γενικά χαρακτηριστικά 
 

Η Παγκόσμια Κατάσταση Κρατούμενων Γυναικών του 2015 (World 
Female Imprisonment List) δείχνει τον αριθμό των γυναικών και των 
κοριτσιών που κρατούνται σε καταστήματα κράτησης σε 219 σωφρονιστικά 
συστήματα σε ανεξάρτητες χώρες και εξαρτώμενα εδάφη παγκοσμίως. Η 
έκθεση αυτή (2015) δείχνει ότι 700.000 γυναίκες και κορίτσια κρατούνται σε 
σωφρονιστικά ιδρύματα σε ολόκληρο τον κόσμο είτε ως υπόδικες είτε ως 
καταδικασθείσες. Τα αριθμητικά στοιχεία για ορισμένες χώρες δεν είναι 
διαθέσιμα, επομένως το πλήρες σύνολο είναι υψηλότερο από 700.000. Οι 
κρατούμενες γυναίκες γενικά αποτελούν το 2 έως 9% του συνολικού 
πληθυσμού των φυλακών167. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας (ΠΟΥ), ο μέσος πληθυσμός κρατούμενων γυναικών, το 2009, ήταν 
4.4% με μικρές διακυμάνσεις έως σήμερα. Οι αριθμοί κυμαίνονται ως εξής 
(βλ. Πίνακας 54)168:  

 
Πίνακας 54. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 

ΧΩΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΡΑΤΟΥΜΕΝ
ΩΝ 

ΕΤΟΣ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦ

ΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΚΡΑΤΟΥΜΕΝ
ΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΚΡΑΤΟΥΜΕΝ
ΩΝ 

ΕΤΟΣ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦ

ΗΣ 

Αλβανία 5.580 2017 110 1,9% 2016 

                                                             
167Walmsley, R. (2015), World Female Imprisonment List-third edition. Women and girls in penal 
institutions, including pre-trial detainees/remand prisoners. World Prison Brief. Institute for Criminal Policy 
Research. Πηγήστο: 
http://www.icpr.org.uk/media/40440/world_female_imprisonment_list_third_edition.pdf  
168Στοιχεία για τον γυναικείο πληθυσμό σε καταστήματα κράτησης στις χώρες της Ευρώπης (Πίνακας). 

Πηγήστο: http://www.prisonstudies.org/map/europe 

 

http://www.icpr.org.uk/media/40440/world_female_imprisonment_list_third_edition.pdf
http://www.prisonstudies.org/map/europe
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Ανδόρα 41 2016 11 21,2% 2015 
Αυστρία 8.290 2017 514 5,7% 2017 
Βέλγιο 10.619 2016 485 4,6% 2016 

Βοσνια - 
Ερζεγοβίνη 

1.722 2014 49 2,9% 2015 

Βουλγαρια 9.028 2014 292 3,2% 2014 
Γαλλία 68.974 2018 2.393 3,5% 2018 

Γερμανία 64.223 2017 3.800 5,9% 2017 
Γεωργία 9.451 2017 274 2,9% 2017 

Δανία 3.418 2017 136 4% 2017 
Ελβετία 6.912 2016 384 5,6% 2016 
Ελλάδα 9.956 2017 527 5,5% 2017 
Εσθονία 2.664 2018 135 5,1% 2018 

Η
ν.

 Β
α

σ
ίλ

ει
ο

 

Αγγλία 
- 

Ουαλία 
84.235 

2018 

3.934 4,7% 

2018 Β. 
Ιρλανδί

α 
1.425 61 4,3% 

Σκωτία 7.430 373 5% 

Ιρλανδία 3.870 2018 160 4,1% 2018 
Ισλανδία 131 2017 8 6,1% 2017 
Ισπανία 58.950 2018 4.355 7,4% 2018 
Ιταλία 58.087 2018 2.441 4,2% 2018 

Κόσοβο 1.849 2016 38 2,5% 2016 
Κροατία 3.228 2016 132 4,1% 2016 
Κύπρος 654 2015 40 6,7% 2015 
Λετονία 4.243 2017 348 8,2% 2017 

Λιθουανία 6.616 2017 323 4,9% 2017 
Λίχτενσταϊν 10 2016 1 12,5% 2015 

Λουξεμβούργ
ο 

690 2017 38 5,5% 2017 

Μάλτα 588 2017 37 6,3% 2014 
Μαυροβούνι

ο 
1.131 2015 35 3,1% 2015 

Μολδαβία 7.635 2018 520 8,2% 2017 
Μονακό 28 2015 3 10,7% 2014 

Νορβηγία 3.933 2017 238 6,1% 2017 
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Ολλανδία 10.102 2016 547 5,4% 2016 
Ουγγαρία 17.963 2017 1.354 7,5% 2017 
Ουκρανία 60.771 2016 7.977 4,6% 2016 
Πολωνία 74.869 2018 2.954 3,9% 2018 

Πορτογαλία 13.453 2018 842 6,3% 2018 
Πρώην 

Γιουγκοσλαβι
κή 

Δημοκρατία 
της 

Μακεδονίας 

3.222 2016 102 3,2% 2016 

Ρουμανία 22.988 2018 1.397 5,1% 2017 
Ρωσία 600.262 2018 47.521 7,9% 2018 

Σαν Μαρίνο 2 2016 0 0% 2015 
Σερβία 10.654 2017 366 3,6% 2015 

Σλοβακία 10.184 2018 726 7,1% 2018 
Σλοβενία 1.316 2017 97 7,4% 2017 
Σουηδία 5.630 2016 346 6,1% 2016 
Τουρκία 229.790 2017 9.985 4,4% 2017 
Τσεχία 22.198 2018 1.657 7,5% 2018 

Φινλανδία 3.174 2017 242 7,7% 2017 

 
Οι κρατούμενες γυναίκες αποτελούν μία μικρή μειονότητα ανάμεσα 

στο σύνολο του πληθυσμού των φυλακών, ωστόσοπαρατηρούνται τάσεις 
ανόδου σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Αναγνωρίζεται ότι οι γυναίκες 
κρατούμενες έχουν ιδιαίτερες ανάγκες είτε βιολογικές είτε ανάγκες που 
πηγάζουν από το ρόλο τους ως γυναίκες και γυναίκες – μητέρες, που τις 
καθιστούν πιο ευάλωτες σε σύγκριση με τον ανδρικό πληθυσμό στις 
φυλακές. Το γεγονός ότι οι γυναίκες κρατούμενες είναι πολύ λιγότερες από 
τους άνδρες θέτει μεγάλες προκλήσεις στο σχεδιασμό των σωφρονιστικών 
συστημάτων, που συχνά καταλήγουν να είναι «ανδροκεντρικά» και να 
παραμελούν τις ανάγκες των κρατουμένων γυναικών. Παρ’όλα αυτά ο μικρός 
αριθμός τους δεν δικαιολογεί την κατά κόρον παραμέληση και 
καταστρατήγηση των δικαιωμάτων τους169. 

                                                             
169Van den Bergh, B., Gatherer, A. and Møller, L., (2009), Women’s health in prison: urgent need for 
improvement in gender equity and social justice. Bulletin of the World Health Organization, 87(6): 
406.Πηγήστο: http://www.who.int/bulletin/volumes/87/6/09-066928/en/ 

http://www.who.int/bulletin/volumes/87/6/09-066928/en/
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Ένα βασικό χαρακτηριστικό όλων των σωφρονιστικών συστημάτων 
είναι ότι λόγω του μικρού πληθυσμού γυναικών κρατουμένων σε σχέση με 
τον αντίστοιχο ανδρικό, υπάρχουν λίγες αμιγώς γυναικείες φυλακές και 
συνήθως βρίσκονται μακριά από τον τόπο διαμονής των γυναικών, με 
αποτέλεσμα να γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη η διατήρηση των οικογενειακών 
σχέσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι γυναίκες κρατούνται σε 
ξεχωριστές πτέρυγες μέσα σε ανδρικές φυλακές170.  

 Παρά την ύπαρξη πολλών διαφορετικών σωφρονιστικών 
συστημάτων, το προφίλ των κρατουμένων γυναικών παρουσιάζει μεγάλες 
ομοιότητες παρ’ότι ο πληθυσμός τους δεν είναι ομοιογενής. Υπάρχουν 
μικρότερες υπο-ομάδες, όπως οι κρατούμενες μητέρες με παιδιά είτε εντός 
είτε εκτός σωφρονιστικού καταστήματος, οι ανήλικες κρατούμενες, οι 
ηλικιωμένες, οι αλλοδαπές, οι κρατούμενες με αναπηρία. Οι παραβάσεις για 
τις οποίες κρατούνται είναι κυρίως για ναρκωτικά και σε πολύ μικρότερα 
ποσοστά παραβάσεις κατά της ιδιοκτησίας και κατά της ζωής171. 

Είναι πολύ σημαντικό, στην έρευνα για την κρατούμενη γυναίκα, να 
λαμβάνονται υπ’ όψιν παράγοντες που ενδεχομένως να την έχουν επηρεάσει 
πριν τον εγκλεισμό ή και να την έχουν οδηγήσει σε αυτόν. Για παράδειγμα, 
πολύ μεγάλος αριθμός κρατούμενων γυναικών, πριν την εμπλοκή τους με το 
νόμο, έχουν υποστεί κάποια μορφή σωματικής, σεξουαλικής ή ψυχολογικής 
βίας, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας. Πολλές γυναίκες 
είναι εξαρτημένες από ουσίες ή/ και αλκοόλ και επιπλέον μεγάλο ποσοστό 
αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, καταφεύγοντας, πολύ 
συχνά, σε απόπειρες αυτοκτονίας και αυτοτραυματισμού. Άλλοι παράγοντες, 
που δεν πρέπει να αποσιωπηθούν, είναι οι ιδιαίτερες ανάγκες τους σε σχέση 
με την αναπαραγωγική τους υγεία, ο ρόλος τους ως μητέρες, που στις 
περισσότερες περιπτώσεις είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνες για την 
φροντίδα των παιδιών τους, καθώςκαι η μεγάλη πιθανότητα θυματοποίησης 

                                                             
170Πιτσέλα, Α. (2016), Γυναίκες στις ελληνικές φυλακές, Crime in Crisis, Τιμητικός Τόμος Νέστορα Κουράκη. 
Πηγή στο: http://crime-in-crisis.com/%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%82-
%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-
%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82/ 
171Μηλιώνη, Φ. (2011), Πολιτικές για την κρατούμενη και αποφυλακισμένη γυναίκα, παραδείγματα από τη 
διεθνή πρακτική, Κοινωνία, Έγκλημα, Έθελοντισμός, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών – Εργαστήριο 
Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 

http://crime-in-crisis.com/γυναίκες-στις-ελληνικές-φυλακές/
http://crime-in-crisis.com/γυναίκες-στις-ελληνικές-φυλακές/
http://crime-in-crisis.com/γυναίκες-στις-ελληνικές-φυλακές/
http://crime-in-crisis.com/γυναίκες-στις-ελληνικές-φυλακές/
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μετά την αποφυλάκιση, υπό το βάρος του στίγματος της 
«αποφυλακισμένης» και από τις πρακτικές δυσκολίες της επανένταξης172. 

Πράγματι οι κρατούμενες αλλά και οι αποφυλακισμένες γυναίκες, 
εξαιτίας των έμφυλων στερεοτύπων για το ρόλο της γυναίκας και ως εκ 
τούτου της κοινωνικής αποδοκιμασίας για την «ανήθικη γυναίκα/ μητέρα» 
που εγκληματεί, βιώνουν πολύ έντονα την περιθωριοποίηση και την 
κοινωνική απομόνωση173. Οι γυναίκες που διαπράττουν κάποιο αδίκημα δεν 
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες που έχει θέσει η κοινωνία για αυτές, με 
αποτέλεσμα ο στιγματισμός να είναι διπλός, τόσο ως ενός ανθρώπου που 
παραβαίνει το νόμο, όσο και ενός ανθρώπου που εξέπεσε από τον -
ετεροπροσδιορισμένο- στερεοτυπικά καθορισμένο κοινωνικό του «ρόλο», με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αυτοεκτίμησή του και τη διατήρηση της 
ψυχικής του υγείας σε συνθήκες εγκλεισμού.   

Από εκεί ακριβώς πηγάζει η ανάγκη υιοθέτησης της έμφυλης οπτικής 
στο σχεδιασμό των σωφρονιστικών συστημάτων. Στη σύγχρονη 
Εγκληματολογία η έμφυλη διάσταση αποτελεί σημαντικό παράγοντα και η 
μελέτη του εγκλήματος συνυπολογίζει πλέον, δειλά μεν αλλά 
αποτελεσματικά στο μέλλον, την παράμετρο «φύλο». Η προσέγγιση αυτή  
στην αντεγκληματική πολιτική θα πρέπει να οδηγεί στην δημιουργία όρων, 
προβλέψεων και μέτρων, ειδικά σχεδιασμένων για την κρατούμενη γυναίκα, 
που θα αφορούν τόσο την ασφάλεια και εφαρμογή του νόμου όσο και τις 
συνθήκες κράτησης αλλά και επανένταξης των κρατούμενων γυναικών, προς 
μία κατεύθυνση ισότητας174. Ο όρος «ισότητα» δεν χρησιμοποιείται ως μία 
ισοπέδωση που καταλήγει στην ίδια αντιμετώπιση γυναικών και ανδρών 
κρατουμένων αλλά ως το εχέγγυο για την αντιμετώπιση των διαφορετικών 
αναγκών των δύο πληθυσμών, με ισότιμο σεβασμό. 

Σε πολλές χώρες, ο αριθμός των υπόδικων γυναικών είναι ίσος ή και 
μεγαλύτερος από τον αριθμό των κρατούμενων γυναικών που έχουν 

                                                             
172European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 

(CPT) (2018), Women in Prison- Factsheet, Council of Europe. Πηγή στο: https://rm.coe.int/168077ff14 
173Μακρυσοπούλου, Π. (2013), Γυναικεία Εγκληματικότητα και ο Ρόλος της Μητρότητας μέσα από τη 

φυλακή. Διπλωματική εργασία. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η 

αντιμετώπισή της. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και ΠολιτικώνΕπιστημών. Πηγή στο: 

http://pandemos.panteion.gr/index.php?op=record&type=0&q=%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B

F%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%82&page=1&scope=0&lang=el&pid=iid:6540 
174Μηλιώνη, Φ. (2009), Έμφυλες διαστάσεις της αντεγκληματικής πολιτικής, Κοινωνική Συνοχή και 

Ανάπτυξη, 4 (2), σελ.189-203. Πηγή στο: http://www.epeksa.gr/assets/variousFiles/file_3.Milioni.pdf 

https://rm.coe.int/168077ff14
http://pandemos.panteion.gr/index.php?op=record&type=0&q=κρατούμενες&page=1&scope=0&lang=el&pid=iid:6540
http://pandemos.panteion.gr/index.php?op=record&type=0&q=κρατούμενες&page=1&scope=0&lang=el&pid=iid:6540
http://www.epeksa.gr/assets/variousFiles/file_3.Milioni.pdf
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καταδικασθεί. Οι προφυλακισμένες ενδέχεται να έχουν περιορισμένη επαφή 
με άλλους/ες κρατούμενους/ες, λιγότερες ευκαιρίες για υγειονομική 
περίθαλψη και επαγγελματικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και 
περιορισμένη επαφή με την οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων των 
επισκέψεων, που επηρεάζουν δυσανάλογα τις γυναίκες με παιδιά175. Οι 
προφυλακισμένες γυναίκες, λόγω της εκκρεμούσας νομικής τους 
κατάστασης αλλά και λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν από τον 
εγκλεισμό, παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα ψυχικών διαταραχών, που ίσως 
επηρεάσει την μετέπειτα πορεία τους είτε ως κρατούμενες είτε ως τελικά 
αθώες.   

Για αυτό ακριβώς, η βασική αρχή που πρέπει να εφαρμόζεται σε 
όλες τις κρατούμενες που δεν έχουν ακόμη καταδικαστεί είναι το τεκμήριο 
της αθωότητας, έως ότου και αν προκύψει το αντίθετο και τους επιβληθεί 
ποινή. Στην πράξη, όμως, οι γυναίκες συχνά υφίστανται διακρίσεις κατά την 
εφαρμογή αυτής της αρχής λόγω της περιορισμένης δυνατότητας στέγασης 
των γυναικών κρατουμένων και λόγω της έλλειψης ειδικής 
κατηγοριοποίησης ανάλογα με τη νομική κατάσταση της καθεμίας, η οποία 
μπορεί να οδηγήσει στο ίδιο καθεστώς κράτησης τόσον των υποδίκων όσο 
και των καταδικασθεισών. Ως εκ τούτου, πολλές γυναίκες κρατούνται σε 
αναλογικά υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας από ό,τι είναι απαραίτητο για τον 
σωφρονισμό του αδικήματος που έχουν διαπράξει, πρακτική που θεωρείται 
απαράδεκτη, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα κράτησης176. 
 
 
1.2. Θεσμικό πλαίσιο και ελεγκτικοί μηχανισμοί 

Οι βασικοίδιεθνείς κανόνες σχετικά με την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κρατουμένων οι οποίοι πρεσβεύουν, σε 
θεωρητικό επίπεδο τουλάχιστον, ότι ο σωφρονισμός στοχεύει στη 
διευκόλυνση της κοινωνικής τους επανένταξης, περιλαμβάνουν πληθώρα 

                                                             
175United Nations Office on Drugs and Crime (2009), Women’s health in prison. Correcting gender inequity 
in prison health. Πηγήστο: https://www.unodc.org/documents/hiv-
aids/WHO_EURO_UNODC_2009_Womens_health_in_prison_correcting_gender_inequity-EN.pdf 
176 United Nations Office on Drugs and Crime (2014), Handbook on Women and Imprisonment. 2nd edition, 

with reference to the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial 

Measures for Women Offenders (The Bangkok Rules). Criminal Justice Handbook Series. Πηγήστο: 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/women_and_imprisonment_-

_2nd_edition.pdf 

https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/WHO_EURO_UNODC_2009_Womens_health_in_prison_correcting_gender_inequity-EN.pdf
https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/WHO_EURO_UNODC_2009_Womens_health_in_prison_correcting_gender_inequity-EN.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/women_and_imprisonment_-_2nd_edition.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/women_and_imprisonment_-_2nd_edition.pdf
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διεθνών και ευρωπαϊκών νομοθετικών κειμένων. Ενδεικτικά, οι «Πρότυποι 
Ελάχιστοι Κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για την μεταχείριση των 
κρατουμένων»(the United Nations Standard Minimum Rules for the 
Treatment of Prisoners, 1955), οι «Αρχές για την προστασία όλων των 
προσώπων υπό οποιαδήποτε μορφή κράτησης ή φυλάκισης» των Ηνωμένων 
Εθνών (the Body of Principles for the Protection of All Persons under Any 
Form of Detention or Imprisonment, 1988), οι «Βασικές Αρχές για τη 
Μεταχείριση των Κρατουμένων» των Ηνωμένων Εθνών (the Basic Principles 
for the Treatment of Prisoners, 1990). Επίσης, οι «Ευρωπαϊκοί Κανόνες 
Κράτησης» του Συμβουλίου της Ευρώπης (The European Prison Rules, 
υιοθέτηση το 1987 και τροποποίηση το 2006)177, καθώς και η «Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή 
Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας» του Συμβουλίου της Ευρώπης 
(Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment, υιοθέτηση το 1987 και τροποποίηση το 2004), 
από την οποία προήλθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των 
Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή 
Τιμωρίας (CPT), που λειτουργεί ως ελεγκτικός μηχανισμός178. 

Η συγκεκριμένη Επιτροπή είναι αρμόδια να επισκέπτεται κάθε 
κράτος – μέλος όπου υπάρχουν άτομα υπό κράτηση από δημόσιο φορέα.  
Αποτελεί ένα προληπτικό μηχανισμό κατά των βασανιστηρίων και της 
απάνθρωπης μεταχείρισης και παρακολουθεί τόσο την ενεργό συμπεριφορά 
των αρχών επιβολής του νόμου, τη συλλογή ισχυρισμών περί βίας και 
κατάχρησης εξουσίας εντός των σωφρονιστικών ιδρυμάτων όσο και τις 
πραγματικές συνθήκες κράτησης,  επαληθεύοντας εάν τα κράτη – μέλη 
συμμορφώνονται ή όχι με τα πρότυπα που η ίδια έχει θέσει179. 

Ειδικότερα για τις γυναίκες κρατούμενες, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το 2008, με ψήφισμά  του σχετικά με την «ιδιαίτερη κατάσταση 
των γυναικών στις φυλακές και τον αντίκτυπο της φυλάκισης των γονέων 
στην κοινωνική και οικογενειακή ζωή», προτρέπει τα κράτη - μέλη να 
ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου στις αντεγκληματικές πολιτικές τους 

                                                             
177 Council of Europe (2006), European Prison Rules. Πηγή στο: 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d8d25 
178Βλ. 9 
179 European Parliament –Think Tank (2017), Prison Conditions in the Member States: Selected European 

Standards and Best Practices. Πηγή στο: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583113/IPOL_BRI(2017)583113_EN.pdf  

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d8d25
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583113/IPOL_BRI(2017)583113_EN.pdf
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και να σχεδιάσουν αντίστοιχα σωφρονιστικά συστήματα. Τα κράτη- μέλη 
οφείλουν να λαμβάνουν υπ’ όψιν την έμφυλη διάσταση στη συλλογή 
στατιστικών στοιχείων τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών σε σχέση με τις 
γυναίκες κρατούμενες και τις ανάγκες τους. Προβλέπεται, επίσης, η 
δημιουργία επιτροπής ελέγχου και μελέτης σε κάθε κράτος - μέλος αλλά και 
η προώθηση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι κρατούμενες γυναίκες σε τοπικό αλλά και εθνικό 
επίπεδο180. Επιπρόσθετα, το 2009, το ευρωπαϊκό παράρτημα του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health Organization Regional Office 
for Europe) σε συνεργασία με το Γραφείο για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα 
των Ηνωμένων Εθνών (the United Nations Office for Drugs and Crime - 
UNODC) εισήγαγαν μία Διακήρυξη για την υγεία των κρατούμενων γυναικών. 

Επιπλέον, το 2008, δημιουργήθηκαν οι «Κανόνες των Ηνωμένων 
Εθνών για τη Μεταχείριση των κρατούμενων γυναικών και τα μη στερητικά 
της ελευθερίας μέτρα για τις γυναίκες δράστες» (United Nations Rules for 
the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women 
Offenders) ή Κανόνες Μπανγκόκ (the Bangkok Rules), οι οποίοι εγκρίθηκαν 
το Δεκέμβριο του 2010 από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και 
παρέχουν σαφείς οδηγίες για τα σωφρονιστικά συστήματα σε όλο τον 
κόσμο. Οι κανόνες αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση και τη θέσπιση 
προτύπων. Αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για τα σωφρονιστικά ιδρύματα και 
τις οργανώσεις, που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
διεκδικούν καλύτερες συνθήκες κράτησης181,182. 

Όλα αυτά τα διεθνή πρότυπα αποτελούν τις θεμελιώδεις αρχές, οι 
οποίες πρέπει να ισχύουν σε όλα τα σωφρονιστικά συστήματα παγκοσμίως 
και να εφαρμόζονται σε όλους/ες τους/τις κρατούμενους/ες χωρίς 
διακρίσεις. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που έχουν δημιουργηθεί στην Ευρώπη 

                                                             
180Cerezo, A. (2016), Women in Prison in Spain: The Implementation of Bangkok Rules to the Spanish Prison 

Legislation. European Journal on Criminal Policy and Research. 23(2). Πηγήστο: 

https://www.uma.es/instituto-andaluz-de-criminologia/navegador_de_ficheros/publicaciones-

/descargar/women-prison-Spain.pdf 
181Van den Bergh, B., Gatherer, A., Fraser, A. and Møller, L., (2011), Imprisonment and women’s health: 

concerns about gender sensitivity, human rights and public health, Bulletin of the World Health 

Organization, 89 (9): 689–694. Πηγήστο: http://www.who.int/bulletin/volumes/89/9/10-082842/en/ 
182UN Women, ‘Bangkok Rules’ for Women Prisoners, Rights of the Child, Extrajudicial Executions, Death 

Penalty Moratorium among Issues Addressed. Πηγή στο: 

http://www.un.org/press/en/2010/ga11041.doc.htm 

https://www.uma.es/instituto-andaluz-de-criminologia/navegador_de_ficheros/publicaciones-/descargar/women-prison-Spain.pdf
https://www.uma.es/instituto-andaluz-de-criminologia/navegador_de_ficheros/publicaciones-/descargar/women-prison-Spain.pdf
http://www.who.int/bulletin/volumes/89/9/10-082842/en/
http://www.un.org/press/en/2010/ga11041.doc.htm
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και παγκοσμίως, για την παρακολούθηση των συνθηκών κράτησης στις 
φυλακές, καθώς και σε άλλους τύπους κλειστών εγκαταστάσεων, πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ως ένα εργαλείο για την πρόληψη των βασανιστηρίων και 
της κακομεταχείρισης των κρατουμένων και, γενικότερα, για την τήρηση των 
συνθηκών κράτησης ανά πάσα στιγμή.  

Κοινή βασική πρόβλεψη πολλών διεθνών κανόνων για την κράτηση 
είναι ότι η στέρηση της ελευθερίας πρέπει να αποτελεί το έσχατο μέτρο και 
σύμφωνα με διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο. Επιπλέον, οι 
διεθνείς κανόνες τονίζουν ότι οι περιορισμοί που επιβάλλονται στους 
κρατούμενους πρέπει να είναι απολύτως αναγκαίοι και ανάλογοι με το 
διαπραχθέν αδίκημα και η κράτηση πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να 
διευκολύνεται η κοινωνική επανένταξη. Οι περισσότεροι κανόνες και 
ειδικότερα οι Κανόνες της Μπανγκόκ περιλαμβάνουν λεπτομερείς διατάξεις, 
σχετικά με τις συνθήκες κράτησης, τους όρους φυλάκισης, την υγιεινή, τη 
διατροφή των κρατουμένων, την νομική τους κάλυψη, την επαφή με τον έξω 
κόσμο, την εκπαίδευση, την εργασία αλλά και την αναψυχή τους καθώς και 
πολλές άλλες λεπτομέρειες της ζωής στη φυλακή183. 

Ως ένας άλλος μηχανισμός παρακολούθησης, το Ευρωπαϊκό 
Παρατηρητήριο για τις Φυλακές (European Prison Observatory) είναι ένα 
έργο που συντονίζεται από την ιταλική Μη Κυβερνητική Οργάνωση Antigone 
και αναπτύχθηκε με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
εταίροι που συμμετέχουν είναι η Ιταλία (Università degli Studi di Padova), η 
Γαλλία (Observatoire international des prisons – section française), η Ελλάδα 
(Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), η Λετονία (Latvian Centre for Human 
Rights), η Πολωνία (Foundation for Human Rights), η Πορτογαλία (ISCTE–
Instituto Universitário de Lisboa), η Ισπανία (Observatory of the Penal System 
and Human Rights – Universidad de Barcelona) και το Ηνωμένο Βασίλειο 
(Centre for Crime and Justice Studies). 

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Φυλακές μελετά, μέσω 
ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης, την κατάσταση των σωφρονιστικών 
συστημάτων των κρατών- μελών και των συναφών συστημάτων 
εναλλακτικής κράτησης, συγκρίνοντας αυτές τις συνθήκες κράτησης με τα 
διεθνή πρότυπα και τα πρότυπα σχετικά με την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των κρατουμένων. Δίνει έμφαση στις καλές πρακτικές στις 
διάφορες χώρες και προωθεί την υιοθέτηση των αρχών της Ευρωπαϊκής 

                                                             
183Βλ. 13 



250 
 

Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή 
Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (CPT)184. 

Το 2013, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Φυλακές διενήργησε 
δύο μελέτες, που παρέχουν μία επισκόπηση των συνθηκών κράτησης στην 
Ευρώπη και μία σειρά από ενδιαφέρουσες πρακτικές στη διαχείριση των 
φυλακών. Σύμφωνα και με τις δύο έρευνες, πολλές από τις συστάσεις των 
διεθνών προτύπων κράτησης δεν τηρούνται ευρέως στα κράτη – μέλη που 
μελετήθηκαν. Για παράδειγμα, πολλά σωφρονιστικά καταστήματα είναι 
υπερπληθή και τα πρότυπα υγιεινής παραβιάζονται συχνά. Οι υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης τείνουν επίσης να είναι κατώτερες από τις 
προδιαγραφές και συχνά παρέχονται από διαφορετικές αρχές από τις 
αρμόδιες. Ο αριθμός των επαγγελματιών που εργάζονται στις φυλακές είναι 
συχνά ανεπαρκής, μερικές φορές οδηγώντας σε μεγάλες καθυστερήσεις στην 
πρόσβαση σε υπηρεσίες. Παρατηρείται, επίσης, το φαινόμενο το προσωπικό 
των φυλακών να μην είναι επαρκώς καταρτισμένο. Οι εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες και οι ευκαιρίες για εργασία μέσα στη φυλακή είναι 
περιορισμένες και πολύ συχνά τείνουν να είναι επαναλαμβανόμενες και δεν 
εξυπηρετούν τους σκοπούς της επανένταξης. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
απέχουν πολύ τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς το επίπεδο 
μισθού – εφόσον δίνεται- από την πραγματική αγορά εργασίας185. 

Εκτός από τα ανωτέρω ζητήματα, μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί 
και σε άλλα φαινόμενα, που παρατηρούνται στα ευρωπαϊκά σωφρονιστικά 
συστήματα, όπως η χρήση της προφυλάκισης, οι δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι μητέρες – κρατούμενες και τα παιδιά τους, οι 
κρατούμενες με αναπηρία και με προβλήματα ψυχικής υγείας, η 
ενσωμάτωση των αλλοδαπών κρατουμένων. Επιπλέον, αποτελούν κοινές 
προκλήσεις η ύπαρξη διαφορετικών νομικών συστημάτων και πολιτισμικών 
παραδόσεων, η μείωση των χρηματικών πόρων, η κακή συνεργασία των 
συναρμόδιων φορέων, η έλλειψη πολιτικής βούλησης για ουσιαστικό 
σεβασμό των δικαιωμάτων των κρατουμένων και η περιορισμένη χρήση των 
υπηρεσιών εναλλακτικής εξωϊδρυματικής κράτησης και δικαστικής 
επιτήρησης (probation). 

                                                             
184 Aranda, M. (2015), National monitoring bodies of prison conditions and the European standards. 

European Prison Observatory. Detention conditions in the European Union. Πηγήστο: 

http://www.prisonobservatory.org/upload/National%20monitoring%20and%20EU%20standards.pdf 
185Βλ. 13 

http://www.prisonobservatory.org/upload/National%20monitoring%20and%20EU%20standards.pdf
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Στις ευρωπαϊκές χώρες, δεν προβλέπεται στον ίδιο βαθμό ούτε 
εφαρμόζεται σε όλες η χρήση εναλλακτικών ποινών για τις κρατούμενες 
γυναίκες. Η χρήση μη στερητικών της ελευθερίας μέτρων ως εναλλακτική 
λύση στην κράτηση είναι σημαντική τόσο ως μέσο για τη μείωση του 
υπερπληθυσμού των φυλακών όσο και ως εργαλείο για τη διευκόλυνση της 
κοινωνικής επανένταξης των καταδικασθεισών γυναικών και, συνεπώς, για 
τη μείωση της υποτροπής σε εκ νέου παραβατική συμπεριφορά. Ορισμένες 
χώρες, όπως η Σουηδία, η Γερμανία, η Ολλανδία κάνουν ευρεία χρήση των 
εξωϊδρυματικών ποινών, όπως η απόλυση υπό όρους, η ηλεκτρονική 
επιτήρηση, η ημιελεύθερη διαβίωση, η επιβολή προστίμων, η κοινωνική 
εργασία. Όπου έχουν εφαρμοσθεί, παρατηρήθηκε μείωση του αριθμού των 
κρατουμένων γυναικών186. Ωστόσο, έρευνες δείχνουν ότι τέτοια θετικά 
αποτελέσματα προκύπτουν μόνο όταν η χρήση εναλλακτικών μεθόδων για 
την κράτηση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής μεταρρυθμίσεων, 
συμπεριλαμβανομένων και πολιτικών αποποινικοποίησης. 

 

1.3. Παραδείγματα σωφρονιστικών συστημάτων ευρωπαϊκών χωρών 
 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, λειτουργούν τρία ξεχωριστά σωφρονιστικά 
συστήματα, όσες και οι χώρες που το απαρτίζουν, στην Αγγλία – Ουαλία, στη 
Σκωτία και τη Βόρειο Ιρλανδία. Κάθε χώρα έχει το δικό της δίκτυο φυλακών 
και τους δικούς της ελεγκτικούς μηχανισμούς. Στην Αγγλία – Ουαλία, οι 
γυναικείες φυλακές χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: α) σε υψηλής 
ασφαλείας, β) σε κλειστές φυλακές, γ) σε ημι-ανοιχτές και δ) σε ανοιχτές 
φυλακές187. 

Οι γυναίκες αποτελούν περίπου το 5% του συνολικού πληθυσμού 
των φυλακών στο Ηνωμένο Βασίλειο, με πρόσφατες τάσεις μικρής ανόδου, 
σε συνδυασμό με τη μείωση των πόρων για την διαχείριση των 
σωφρονιστικών ιδρυμάτων. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των γυναικών στις 
φυλακές στην Αγγλία και την Ουαλία ανερχόταν σε 4.035 τον Νοέμβριο του 
2017. Παρότι ο πληθυσμός των φυλακών των γυναικών μειώθηκε ελαφρώς 

                                                             
186Βλ. 5 
187Silvestri, A. (2013), Prison conditions in the United Kingdom. European Prison Observatory. Detention 

conditions in the European Union. Πηγήστο: 

http://www.prisonobservatory.org/upload/PrisonconditionintheUK.pdf 
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τα τελευταία χρόνια, το 2017 υπερέβη και πάλι τις 4.000. Οι αλλοδαπές 
κρατούμενες αποτελούν το 11% του γυναικείου πληθυσμού στα 
καταστήματα κράτησης της χώρας188. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως και στις περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες, παρατηρείται ότι μεγάλα ποσοστά γυναικών κρατουμένων έχουν 
υπάρξει θύματα βίας είτε ως ενήλικες είτε ως παιδιά, προέρχονται από 
φτωχές και πολύ συχνά διαλυμένες οικογένειες, με προβλήματα 
ενδοοικογενειακής βίας, χρήσης ουσιών και αλκοόλ. Οι περισσότερες 
γυναίκες εκτίουν μικρές ποινές, κυρίως για μη βίαια αδικήματα, παραβάσεις 
για ναρκωτικά και κλοπές. Συνήθως κρατούνται σε φυλακές, που βρίσκονται 
πολύ μακριά από το σπίτι τους, με αποτέλεσμα να γίνεται πολύ δύσκολή η 
επαφή με την οικογένειά τους. Το 2016, μάλιστα, έκλεισε το σωφρονιστικό 
κατάστημα ΗΜΡ Ηοlloway και από τότε δεν λειτουργεί γυναικεία φυλακή 
στο Λονδίνο.  

Παρατηρείται, επίσης, μεγάλη συχνότητα ψυχικών διαταραχών. Οι 
γυναίκες κρατούμενες είναι πολύ πιο πιθανό, σε σχέση με τους άνδρες 
κρατούμενους, να βλάψουν τον εαυτό τους ενώ βρίσκονται υπό κράτηση. 
Από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι το Δεκέμβριο του 2016, καταγράφηκαν 30 
θάνατοι κρατούμενων γυναικών, από τους οποίους οι περισσότεροι 
προκλήθηκαν από τις ίδιες. Το ζήτημα των αυτοτραυματισμών και των 
αυτοκτονιών χρήζει περαιτέρω έρευνας189. 

Στην Ιρλανδία μόνο σε δύο σωφρονιστικά ιδρύματα κρατούνται 
γυναίκες, το ένα είναι αμιγώς γυναικεία φυλακή και το άλλο είναι πτέρυγα 
σε ανδρική φυλακή. Παρατηρούνται μικρές αυξομειώσεις στο πληθυσμό των 
κρατούμενων γυναικών, τις τελευταίες δεκαετίες. Επιπλέον, οι γυναίκες που 
κρατούνται τείνουν να είναι νεότερες τώρα από ότι στο παρελθόν και τα 
αδικήματα που διαπράττουν είναι μη βίαια190. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται ευρεία χρήση εναλλακτικών μεθόδων 
έκτισης ποινής και παρέχονται υπηρεσίες επιτήρησης αλλά και έγκαιρης 
παρέμβασης. Σύμφωνα με το βρετανικό μοντέλο, η κράτηση σπανίως είναι η 
αναγκαία ή κατάλληλη απάντηση στις γυναίκες που εμπλέκονται με το 

                                                             
188 Women in Prison. Πηγή στο: http://www.womeninprison.org.uk/ 
189Prison Reform Trust (2017), Why focus on reducing women’s imprisonment?, Prison Reform Trust 

briefing. Πηγή στο: http://www.prisonreformtrust.org.uk/Portals/0/Documents/Women/whywomen.pdf 
190 Breen, J. (2013), Women and Imprisonment in Ireland, 1922 – 2007, Wagadu, vol.11 (p.54-64). Πηγή 

στο: http://webhost1.cortland.edu/wp-content/uploads/2014/02/womenAndImprisonmentIreland1.pdf 

http://www.womeninprison.org.uk/
http://www.prisonreformtrust.org.uk/Portals/0/Documents/Women/whywomen.pdf
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σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. Αντιθέτως, η καλύτερη λύση για την 
αντιμετώπιση της γυναικείας παραβατικότητας είναι οι εξωϊδρυματικές 
ποινές και η βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών στήριξης, όπως είναι τα 
Κέντρα Γυναικών (Women´s Centres)191. Στην κατεύθυνση αυτή, κινούνται 
και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες πολύ συχνά 
συνεργάζονται με τις κρατικές αρχές και από εκεί προκύπτουν καλές 
πρακτικές – παραδείγματα προς μίμηση για τις υπόλοιπες χώρες. 

Ενδεικτικά, το Prison Reform Trust είναι μία ανεξάρτητη οργάνωση 
που δρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνεργάζεται με άλλους φορείς και έχει ως 
στόχο τη μείωση της γυναικείας κράτησης. Μέσα από το πρόγραμμα 
«Transforming Lives», επιχειρείται να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν οι 
λόγοι που οδηγούν μία γυναίκα σε παραβατική συμπεριφορά και ως 
συνέπεια σε εγκλεισμό. Μέσα από δράσεις, προωθείται η συχνότερη χρήση 
της έγκαιρης παρέμβασης και των κοινωνικών υπηρεσιών για τις γυναίκες 
που έρχονται σε επαφή με τη δικαιοσύνη. 

Ένα άλλο παράδειγμα καλής πρακτικής είναι το «Humberside Police 
Adult Female Triage Project», το οποίο στηρίζεται στον, δανεισμένο από την 
ιατρική, όρο «triage», δηλαδή διαλογή/ταξινόμηση. Το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα είναι μία συνεργασία της Αστυνομίας του Humberside, των 
τοπικών υπηρεσιών απεξάρτησης από τη χρήση ουσιών και του Hull 
Together Women Project (TWP). Απευθύνεται σε όσες ενήλικες γυναίκες 
έχουν εμπλοκή με το νόμο, λόγω μικρών παραβάσεων, και έρχονται σε 
επαφή με την αστυνομία και τα δικαστήρια. Οι γυναίκες ενημερώνονται για 
το πρόγραμμα και αφού γίνει μία αξιολόγηση σχετικά με το κοινωνικό τους 
υπόβαθρο και την ψυχική τους υγεία, στη συνέχεια παραπέμπονται στην 
κατάλληλη υπηρεσία. Εκεί παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής για το 
ρόλο της μητέρας και τις οικογενειακές σχέσεις, για την απεξάρτηση, 
παρέχεται ψυχοκοινωνική υποστήριξη και μαθήματα για την απόκτηση 
δεξιοτήτων. Έρευνες έδειξαν ότι μειώθηκε ο μέσος όρος επανασύλληψης 
των γυναικών που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα, μέσα στην περίοδο των 
επόμενων δώδεκα μηνών από την συμμετοχή τους192. 

                                                             
191Βλ. 23 
192Prison Reform Trust (2017), Triage and diversion: Getting it Right 24/7. Πηγή στο: 

http://www.prisonreformtrust.org.uk/Portals/0/Documents/Women/community_triage_scotland_3010iii.

pdf 
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Στο ισπανικό σωφρονιστικό σύστημα, επίσης, παρατηρούνται 
ομοιότητες σχετικά με το προφίλ των κρατούμενων γυναικών. Προερχόμενες 
από φτωχά περιβάλλοντα κοινωνικού αποκλεισμού, με οικογενειακά 
προβλήματα και ιστορικό βίας σε συνδυασμό με ψυχικές διαταραχές και 
χρήση ουσιών. Συνήθως, την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση, εντείνουν η 
ανεργία και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο193. Καταγράφονται μεγάλα 
ποσοστά αλλοδαπών γυναικών από χώρες της Λατινικής Αμερικής. 

Στην Ισπανία, οι γυναίκες κρατούνται σε τριών ειδών σωφρονιστικά 
ιδρύματα: α) μικρές πτέρυγες μέσα σε ανδρικές φυλακές, β) μικρά 
καταστήματα κράτησης μέσα σε μεγάλες σωφρονιστικές δομές για άνδρες 
(Centros Penitenciarios) και γ) καταστήματα κράτησης μόνο για γυναίκες. 
Υπάρχουν τρεις αμιγώς γυναικείες φυλακές σε σύγκριση με τις ογδόντα, στις 
οποίες κρατούνται οι άνδρες. Μέσα στις γυναικείες φυλακές, υπάρχουν 
πτέρυγες για τις κρατούμενες μητέρες και τα παιδιά τους, τα οποία μπορούν 
να παραμείνουν με τη μητέρα τους μέχρι την ηλικία των τριών ετών. 
Επιπλέον, λειτουργεί, από το 1998, σε ένα από τα Centros Penitenciarios, μία 
πτέρυγα για κρατούμενα ζευγάρια που έχουν παιδιά194. 

Στη Γαλλία υπάρχουν τρεις γυναικείες φυλακές και οι υπόλοιπες 
γυναίκες κρατούνται σε ξεχωριστές πτέρυγες ανδρικών φυλακών (σε 61 
καταστήματα από σύνολο 188). Στην περίπτωση αυτή, λαμβάνονται μέτρα 
ώστε οι κρατούμενες να μην έρχονται σε επαφή με τους κρατούμενους. 
Εντούτοις, σύμφωνα με νόμο που εισήχθηκε το 2009, επιτρέπεται πλέον σε 
μεικτές φυλακές η διοργάνωση, σε πειραματική βάση, κοινών 
δραστηριοτήτων, με την απαραίτητη βέβαια διατήρηση της ασφάλειας και 
της τάξης του ιδρύματος. Αυτά τα πιλοτικά προγράμματα, δεν 
πραγματοποιούνται πολύ συχνά.  Ο γυναικείος πληθυσμός έχει παρόμοια 
χαρακτηριστικά με τα ανωτέρω προαναφερόμενα, με αξιοπρόσεχτα ποσοστά 
αλλοδαπών κρατουμένων. Τέλος, το γαλλικό νομικό σύστημα δεν 
χρησιμοποιεί ευρέως προγράμματα «αποκαταστατικής δικαιοσύνης», μέσα 
από την οποία, με μεθόδους διαμεσολάβησης και εμπλοκής της κοινωνίας, 

                                                             
193Βλ. 14 
194International Centre for Prison Studies (2008), International profile of women’s 

prisons.Πηγήστο:http://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/20080501_wome

ns_prisons_int_review__final_report_v_2.pdf 
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ενδεχομένως, να μειωνόταν οι δείκτες της εγκληματικότητας και ως εκ 
τούτου ο πληθυσμός των κρατουμένων195. 

Το σωφρονιστικό σύστημα της Δανίας196, είναι από τα πιο 
προηγμένα, χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα «ανοιχτό» και διέπεται από την 
σκανδιναβική οπτική για την κοινωνική πολιτική, που έχει ως βασική αρχή 
την προσομοίωση της ζωής εντός φυλακής με τη ζωή εκτός. Ένα ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό των καταστημάτων κράτησης είναι η αυτοδιαχείριση των 
κρατουμένων. Οι ίδιες οι κρατούμενες εκτελούν καθημερινές εργασίες όπως 
ψώνια, μαγείρεμα, καθαριότητα, σε κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και 
κουζίνες. Σε όσες δεν έχουν αυτή την οικονομική δυνατότητα, δίνεται κάποιο 
επίδομα.  

Η Δανία έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά φυλάκισης στην Ευρώπη 
και παρέμειναν σχετικά σταθερά για περίπου μία εικοσαετία, ενώ ο 
πληθυσμός των φυλακών σε άλλες χώρες έχει αυξηθεί σημαντικά. Δεν έχει 
γυναικείες φυλακές παρά μόνο πέντε γυναικείες πτέρυγες σε ανδρικά 
καταστήματα κράτησης. Ο μέσος όρος ηλικίας των κρατούμενων γυναικών 
είναι τα 37,6 έτη και οι συνηθέστερες παραβάσεις είναι σχετικές με τη 
νομοθεσία περί ναρκωτικών. Σε αρκετά μικρότερο ποσοστό ακολουθούν οι 
κλοπές και οι ανθρωποκτονίες. 

Στη Νορβηγία197 λειτουργούν τρία καταστήματα κράτησης 
αποκλειστικά για γυναίκες και οι υπόλοιπες κρατούνται σε άλλα τέσσερα 
ανδρικά σωφρονιστικά καταστήματα. Τα περισσότερα από αυτά είναι 
ανοιχτού τύπου φυλακές και κρατούνται και υπόδικες και καταδικασθείσες. 
Οι πτέρυγες είναι ξεχωριστές αλλά οι γυναίκες κρατούμενες συναντιούνται 
με τους κρατούμενους σε κοινές δραστηριότητες. Στις κρατούμενες μητέρες 
όπως και στους κρατούμενους πατέρες δίνεται άδεια για να επισκεφθούν τα 
παιδιά τους αλλά με συνοδεία. Στην Φινλανδία υπάρχουν έντεκα 
σωφρονιστικά ιδρύματα, στα οποία κρατούνται γυναίκες και είναι είτε 
αποκλειστικά γυναικεία είτε αποτελούν μέρος ανδρικής φυλακής. Είναι 
ανοιχτού και κλειστού τύπου. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μία 

                                                             
195 Crétenot, M.and Liaras, B. (2013), Prison conditions in France.European Prison Observatory. Detention 

conditions in the European Union. Πηγήστο: 

https://www.crimeandjustice.org.uk/sites/crimeandjustice.org.uk/files/Prison%20conditions%20in%20Fra
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196Βλ. 28 
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αύξηση στο πληθυσμό των κρατούμενων γυναικών. Ο υπερπληθυσμός στις 
φυλακές απαγορεύεται βάσει νομοθετικής πρόβλεψης. 

Αναφορικά με την Σουηδία198, ακολουθείται και εκεί το σκανδιναβικό 
μοντέλο σωφρονισμού, που έχει σαν αρχή την «κανονικοποίηση» του 
εγκλεισμού με τις πραγματικές συνθήκες τη ζωής και τη μικρή χρήση 
ιδρυματικών ποινών. Οι γυναίκες κρατούνται σε τέσσερις φυλακές 
αποκλειστικά για γυναίκες, σε όλη τη χώρα, καθώς και σε μία πτέρυγα σε 
ανδρική φυλακή. Η σουηδική αντεγκληματική πολιτική δίνει έμφαση στη 
διατήρηση των δεσμών με την οικογένεια και την κοινωνία και για αυτό, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, δίνεται η δυνατότητα έκτισης ποινής σε μικρές 
φυλακές σε γειτονιές, όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τοπικές 
υγειονομικές υπηρεσίες και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Από το 2007, εφαρμόζονται τέσσερα μέτρα εναλλακτικής έκτισης 
ποινής, που στοχεύουν στην επανένταξη των κρατουμένων στην κοινωνία. 
Αυτά είναι: α) η απόλυση υπό όρους, η οποία επιτρέπει στην κρατούμενη να 
βρίσκεται εκτός φυλακής, κατά τη διάρκεια της ημέρας, και να εργάζεται, να 
συμμετέχει σε εκπαιδευτικά ή επαγγελματικά προγράμματα ή οργανωμένες 
δραστηριότητες, β) η υπηρεσία  φροντίδας που επιτρέπει στην κρατούμενη 
να περάσει χρόνο σε ένα οικογενειακό σπίτι ή σε κέντρο ημερήσιας 
φροντίδας για να συμμετάσχει σε κάποια θεραπεία, γ) η ημιδιαμονή, η 
οποία βοηθάει την κρατούμενη να βιώσει πιο «ανοιχτές» συνθήκες 
κράτησης και δ) η ηλεκτρονική επιτήρηση, με ειδικό μηχανισμό 
παρακολούθησης, που επιτρέπει στην κρατούμενη να εκτίσει την ποινή της 
στην κατοικία της.  
 Στη Γερμανία λειτουργούν έξι γυναικεία καταστήματα κράτησης και 
οι υπόλοιπες κρατούμενες παραπέμπονται σε πτέρυγες σε ανδρικές 
φυλακές. Μία βασική αρχή του γερμανικού σωφρονιστικού συστήματος 
είναι να κρατούνται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον τόπο κατοικίας τους. 
Ωστόσο, μελέτες δείχνουν ότι αυτή η αρχή δεν τηρείται πάντα, με 
αποτέλεσμα την ρήξη των οικογενειακών δεσμών των κρατουμένων λόγω 
απόστασης και κόστους μετακίνησης για τους συγγενείς τους αλλά και 
αντίστροφα οι ίδιες οι κρατούμενες, διστάζουν να ζητήσουν άδειες. 
 Τέλος, στην Ολλανδία199 υπάρχουν πέντε γυναικείες φυλακές, πέντε 
κέντρα κράτησης για διοικητικούς κρατούμενους που φιλοξενούν και 
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γυναίκες και, επιπλέον, ορισμένα θεραπευτικά κέντρα, στα οποία 
παραπέμπονται καταδικασθείσες γυναίκες που χρήζουν νοσηλείας. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών καταδικάζεται για παραβάσεις σε σχέση με 
τα ναρκωτικά και σε πολύ μικρότερο βαθμό για αδικήματα κατά της 
ιδιοκτησίας και της ζωής. 
 
 
1.4. Κρατούμενες μητέρες 
 
 Η μεταχείριση των κρατούμενων μητέρων, που μπορεί να είναι 
έγκυος κρατούμενη, μητέρα με ανήλικο παιδί εντός του καταστήματος 
κράτησης ή εκτός, είναι δείγμα σωφρονιστικού πολιτισμού και για αυτό 
υπάρχουν ειδικές θεσμικές προβλέψεις που ορίζουν τις συνθήκες κράτησής 
τους. Σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία και τους Κανόνες των Ηνωμένων 
Εθνών για τη «Μεταχείριση των κρατούμενων γυναικών και τα μη στερητικά 
της ελευθερίας μέτρα για τις γυναίκες δράστες» ή Κανόνες της Μπανγκόκ, η 
χρήση της κράτησης των γυναικών σε εγκυμοσύνη και των μητέρων μικρών 
παιδιών θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως το έσχατο μέσο για εκείνες τις 
γυναίκες που καταδικάστηκαν για πολύ σοβαρά εγκλήματα και αποτελούν 
κίνδυνο για την κοινωνία και πάντα λαμβάνοντας υπ’ όψιν το συμφέρον του 
παιδιού. Οι δικαστικές αρχές, καλό είναι, να προτείνουν εναλλακτικές 
εξωϊδρυματικές ποινές, κυρίως για τις μητέρες που είναι οι αποκλειστικά 
υπεύθυνες για την φροντίδα των παιδιών τους200. 
 Επιπλέον, οι συγκεκριμένοι Κανόνες προβλέπουν την απαγόρευση 
επιβολής και εφαρμογής πειθαρχικών μέτρων, όπως η απομόνωση ή ο 
περιορισμός επαφής με την οικογένεια,  σε κρατούμενες γυναίκες με βρέφη, 
σε μητέρες που θηλάζουν μέσα στη φυλακή, σε έγκυες.Τα σωφρονιστικά 
συστήματα οφείλουν να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη και καλής ποιότητας 
επαφή των κρατούμενων μητέρων με παιδιά εκτός φυλακής. Είναι, διεθνώς, 
απαράδεκτη πρακτική η τιμωρητική απαγόρευση αυτής της επαφής.  Σε 
πολλές περιπτώσεις, τα παιδιά λειτουργούν ως κινητήρια δύναμη για την 
κρατούμενη μητέρα και τέτοιου είδους περιορισμοί μπορούν να επηρεάσουν 

                                                             
200Minson, S., Nadin, R. and Earle, J. (2015), Sentencing of mothers: Improving the sentencing process and 

outcomes for women with dependent children. Prison Reform Trust. 
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έντονα τη σωματική και ψυχική της υγεία, εντείνοντας την ήδη υπάρχουσα 
συναισθηματική της φόρτιση υπό το βάρος της «ταμπέλας» της κακής ή 
ακατάλληλης μητέρας201. Επιπλέον, έτσι, τιμωρείται και το ίδιο το παιδί ενώ 
δεν έχει καμία ευθύνη202. Η κρατούμενη μητέρα, που καλείται να 
αναπροσαρμόσει το μητρικό της ρόλο σε συνθήκες εγκλεισμού, πρέπει να 
λαμβάνει την κατάλληλη στήριξη, ειδικά αν πρόκειται παράλληλα για ψυχικά 
ασθενή ή χρήστρια ουσιών. 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, επίσης, μέσα από Συστάσεις του για τις 
κοινωνικές και οικογενειακές συνέπειες της κράτησης, προτείνει, εφόσον 
είναι εφικτό, οι κρατούμενες μητέρες, να κρατούνται σε σωφρονιστικά 
ιδρύματα κοντά στον τόπο κατοικίας τους ώστε να βρίσκονται κοντά στην 
οικογένειά τους, να ασκούν τις γονικές ευθύνες και να διατηρούν τους 
οικογενειακούς δεσμούς. Τα κράτη- μέλη οφείλουν να διευκολύνουν την 
επαφή μητέρας παιδιού και μάλιστα, στις επισκέψεις αυτές, να 
εξασφαλίζεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σωματική εγγύτητα, με 
περιορισμένη χρήση πλεγμάτων και με διακριτική παρουσία σωφρονιστικών 
υπαλλήλων203. Επιπλέον, προβλέπεται ότι κατά τη διάρκεια εξετάσεων ή του 
τοκετού, η κρατούμενη δεν πρέπει να είναι δεμένη με χειροπέδες και η 
παρουσία του σωφρονιστικού προσωπικού να είναι διακριτική και εκτός 
αίθουσας τοκετού. 

Παρότι υπάρχουν κοινές διεθνείς οδηγίες για την κράτηση των 
μητέρων, τα σωφρονιστικά συστήματα ποικίλλουν ως προς τις συνθήκες 
κράτησης, ως προς τα όρια ηλικίας των παιδιών που διαμένουν με τη μητέρα 
τους εντός φυλακής, ως προς το χώρο που πραγματοποιούνται οι τοκετοί204. 
Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, εκτός από την Νορβηγία, επιτρέπεται 
η παραμονή των παιδιών με τη μητέρα τους και μάλιστα η μητέρα έχει τη 
δυνατότητα απόφασης, όπως συμβαίνει στη Γαλλία205. Διερευνάται πρώτα, 
βέβαια, αν υπάρχει άλλη επιλογή αλλά τις περισσότερες φορές ο πατέρας 
δεν αναλαμβάνει την επιμέλεια του παιδιού, με αποτέλεσμα έναν 
αυξανόμενο αριθμό παιδιών να καταλήγουν σε ιδρύματα ή ανάδοχες 
οικογένειες.  
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Και οι δύο επιλογές, είτε το να επιτρέπεται στα παιδιά να ζουν με τις 
μητέρες τους στη φυλακή είτε να τα χωρίζουν από αυτές, δημιουργούν 
έντονο προβληματισμό. Ο χωρισμός της μητέρας και του παιδιού μπορεί να 
προκαλέσει μακροχρόνια αναπτυξιακή και συναισθηματική βλάβη στο παιδί 
και μπορεί να επηρεάσει τη σωματική και ψυχική υγεία της μητέρας, ενώ 
ταυτόχρονα το περιβάλλον των φυλακών απέχει πολύ από το ιδανικό 
περιβάλλον για να μεγαλώσει ένα παιδί206. Η επιστημονική κοινότητα τείνει 
προς την υιοθέτηση μίας κοινά αποδεκτής πρότασης «κανονικοποίησης», 
κατά την οποία, οι συνθήκες διαβίωσης των παιδιών μέσα στα καταστήματα 
κράτησης να μοιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο με εκείνες που 
επικρατούν εκτός φυλακής. 

 
 
α) Κρατούμενες μητέρες με παιδιά εντός φυλακής 
 

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ειδικά διαμορφωμένους 
χώρους για την κράτηση των κρατούμενων μητέρων και των παιδιών τους. 
Αυτοί οι χώροι είναι, συνήθως, ξεχωριστές πτέρυγες είτε μέσα σε γυναικείες 
φυλακές είτε μέσα σε ανδρικές με γυναικείο τμήμα. Είναι φιλικοί προς το 
παιδί, με εγκαταστάσεις που περιέχουν κήπους, παιδική χαρά και, σε 
κάποιες περιπτώσεις, παιδικό σταθμό. Όταν δεν προβλέπεται, η δημιουργία 
παιδικού σταθμού εντός φυλακής, τα παιδιά φοιτούν στον κοντινότερο 
εκτός. Οι κρατούμενες μητέρες, που έχουν την αποκλειστική φροντίδα των 
παιδιών τους ή/και θηλάζουν, δεν πρέπει να αποθαρρύνονται από το να 
συμμετέχουν σε προγράμματα συμβουλευτικής, μόρφωσης, εκμάθησης 
επαγγελματικών δεξιοτήτων ή σε εργασίες της φυλακής και πρέπει να 
ακολουθούνται ευέλικτα ωράρια207.  

Είναι πολύ χρήσιμο, να διατίθενται εγκαταστάσεις μαγειρικής στις 
πτέρυγες για τις κρατούμενες μητέρες και τα παιδιά τους, έτσι ώστε οι ίδιες 
οι μητέρες να μπορούν να μαγειρεύουν τα γεύματα των παιδιών τους. 
Έρευνες δείχνουν ότι η δυνατότητα αυτή τις φέρνει πιο κοντά στον εκτός 
φυλακής συνηθισμένο τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας. Παράλληλα, τις 
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βοηθά να αντιληφθούν τις διατροφικές ανάγκες των παιδιών και να 
αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες208. 

Πολύ σημαντικός παράγοντας, για την βελτίωση των συνθηκών 
κράτησης των μητέρων και των παιδιών τους, είναι η επιμόρφωση όλου του 
προσωπικού της φυλακής, σωφρονιστικού και μη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε 
μια καινοτόμο συνεργασία, με την υποστήριξη του Συμβουλίου Οικονομικής 
και Κοινωνικής Έρευνας (EconomicandSocialResearchCouncil - ESRC), το 
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και η οργάνωση Prison Reform Trust, 
δημιούργησαν χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό για τους επαγγελματίες της 
ποινικής δικαιοσύνης ώστε να βελτιώσουν την κατανόηση των επιπτώσεων 
της κράτησης μητέρων209. 
 Ενδεικτικά, στο σωφρονιστικό σύστημα της Ισπανίας, όπου τα παιδιά 
γεννιούνται σε δημόσιο νοσοκομείο εκτός φυλακής και μπορούν να 
παραμείνουν με τη μητέρα τους εντός φυλακής έως τριών ετών, 
προβλέπονται τέσσερις διαφορετικές μορφές κράτησης: α) οι πτέρυγες 
κρατούμενων μητέρων, που είναι ξεχωριστές απομακρυσμένες πτέρυγες από 
την υπόλοιπη σωφρονιστική δομή και διαθέτουν παιδικό σταθμό, 
β)πτέρυγες κρατούμενων μητέρων με ημιελεύθερο καθεστώς, που 
βρίσκονται έξω από τη φυλακή μεν αλλά εξαρτώνται άμεσα και 
συνεργάζονται με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, γ) εξωτερικές 
πτέρυγες κρατούμενων μητέρων που λειτουργούν από το 2004210και 
λειτουργούν με μία σχετική αυτονομία ώστε και το παιδί να αναπτύσσεται 
συναισθηματικά και εκπαιδευτικά, όπως πρέπει, αλλά και η μητέρα να 
προετοιμάζεται για την κοινωνική της επανένταξη, δ) υπάρχει μία 
«οικογενειακή» πτέρυγα, όπου και οι δύο γονείς είναι κρατούμενοι, είναι 
ζευγάρι και μεγαλώνουν μαζί το παιδί τους. Παρ’ότι αυτές οι προβλέψεις 
αποτελούν καλή πρακτική, δυστυχώς στην εφαρμογή τους είναι 
ανεπαρκείς211. 

                                                             
208Public Health England (2018), Gender Specific Standards to Improve Health and Wellbeing for Women in 
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 Η Γαλλία ακολουθεί διαφορετική τακτική και, ενώ και εδώ τα παιδιά 
των κρατούμενων γυναικών, γεννιούνται σε δημόσιο νοσοκομείο εκτός 
φυλακής, το όριο ηλικίας, μέχρι το οποίο μπορούν να παραμείνουν με τη 
μητέρα τους στο κατάστημα κράτησης, διαφέρει και είναι μέχρι δεκαοχτώ 
μηνών. Εντούτοις, σε σπάνιες περιπτώσεις που ορίζονται από τη γαλλική 
νομοθεσία, τα παιδιά μπορούν να παραμείνουν για μεγαλύτερο διάστημα με 
τη μητέρα τους, που όμως, δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι μήνες επιπλέον 
και σε καμία περίπτωση πάνω από την ηλικία των δύο ετών212. 
 Στην Ιταλία, επίσης, προβλέπεται η δημιουργία ειδικά 
διαμορφωμένων χώρων για τις κρατούμενες μητέρες και τα παιδιά τους, τα 
οποία μπορούν να παραμείνουν έως την ηλικία των τριών ετών. Κάποιες από 
αυτές τις πτέρυγες διαθέτουν παιδικό σταθμό και παρέχουν στις 
κρατούμενες μητέρες προγράμματα συμβουλευτικής και προετοιμασίας σε 
σχέση με την επερχόμενη απομάκρυνση του παιδιού. Διατίθεται, επίσης, 
βοήθεια για την εύρεση κατάλληλης διαμονής για το παιδί που φεύγει από 
τη φυλακή213. Το 2001, εισήχθηκε ο νόμος Finocchiaro, ο οποίος δίνει τη 
δυνατότητα στις κρατούμενες μητέρες που έχουν ανήλικα παιδιά έως δέκα 
ετών και έχουν ήδη εκτίσει το ένα τρίτο της ποινής τους, να κρατούνται εκτός 
φυλακής, σε ειδικό καθεστώς κατ‘ οίκον κράτησης και μόνο εφόσον δεν 
υπάρχει κίνδυνος να διαπράξουν ξανά κάποιο αδίκημα. Παρ’ ότι το μέτρο 
ήταν καινοτόμο, δεν χρησιμοποιήθηκε ευρέως καθώς δεν πληρούσαν τις 
προϋποθέσεις πολλές κρατούμενες μητέρες214. 

Η νομοθεσία της Πολωνίας215 ορίζει ότι οι κρατούμενες μπορούν να 
γεννήσουν εντός των νοσοκομείων των καταστημάτων κράτησης, εκτός από 
περιπτώσεις που τα εν λόγω νοσοκομεία δεν είναι επαρκώς στελεχωμένα και 
κινδυνεύει η υγεία είτε της μητέρας είτε του παιδιού. Και σε αυτή τη χώρα, 
το όριο ηλικίας των παιδιών, που παραμένουν με τη μητέρα τους εντός 
φυλακής, είναι τα τρία έτη και για την παραμονή αυτή απαιτείται η 
συναίνεση του πατέρα. Υπάρχουν ειδικές πτέρυγες για τις κρατούμενες 
μητέρες, που διαθέτουν παιδικούς σταθμούς με εκπαιδευμένο προσωπικό 
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χωρίς στολή εργασίας. Όταν οι κρατούμενες μητέρες συμμετέχουν σε μία 
δραστηριότητα, μπορούν να αφήσουν τα παιδιά τους υπό την επίβλεψη 
κάποιας άλλης κρατούμενης μητέρας, που συναινεί να βοηθήσει, σε 
συνεργασία, φυσικά, με το κατάλληλο προσωπικό. Για παράδειγμα, στην 
φυλακή Krzywaniec, όπου λειτουργεί τμήμα κρατούμενων μητέρων, 
πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα «House Kindergarten», μέσω του οποίου 
οι κρατούμενες απασχολούνται στον παιδικό σταθμό ως νταντάδες, αφού 
έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια παιδικής φροντίδας.  

Η Πορτογαλία216 αποτελεί μία ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς είναι από 
τις ελάχιστες χώρες, που η νομοθεσία της προβλέπει ότι τα παιδιά μπορούν 
να παραμείνουν, έως την ηλικία των τριών ετών, και σε σωφρονιστικό 
ίδρυμα όπου κρατείται ο πατέρας τους. Ωστόσο, στην πράξη αυτό δεν 
συμβαίνει ποτέ. Ιδιαιτερότητες παρουσιάζει και το σωφρονιστικό σύστημα 
της Σουηδίας217, σύμφωνα με το οποίο το παιδί μπορεί να μείνει με την 
κρατούμενη μητέρα του μέχρι την ηλικία των δώδεκα μηνών. Εκεί, 
αποφασίζουν για την παραμονή του παιδιού, οι αρμόδιες κοινωνικές 
υπηρεσίες και όχι η ίδια η μητέρα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο218, επίσης, το 
αντίστοιχο ηλικιακό όρο είναι χαμηλό και κυμαίνεται από εννέα έως 
δεκαοκτώ μηνών. 
 Η Γερμανία διαθέτει ένα από τα πιο παιδοκεντρικά σωφρονιστικά 
ιδρύματα, με πτέρυγες κρατούμενων μητέρων και με αξιόλογο παράδειγμα 
το κατάστημα κράτησης Frondenberg, όπου υπάρχει ανοιχτή δομή κράτησης 
για μητέρες και τα παιδιά μπορούν να παραμείνουν μαζί τους έως την ηλικία 
των έξι ετών. Ουσιαστικά πρόκειται για συγκρότημα με μικρά αυτόνομα 
διαμερίσματα, με όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, που δεν μοιάζουν με 
κελιά. Δεν υπάρχουν κάγκελα και το σωφρονιστικό προσωπικό δεν φοράει 
στολή εργασίας.  
 Η Ολλανδία219, τέλος, έχει διαφορετικές προβλέψεις σε σχέση με την 
ηλικία παραμονής των παιδιών μαζί με την κρατούμενη μητέρα τους όπως 
και σχετικά με το είδος της κράτησης. Παραδείγματος χάριν, υπάρχουν 
ειδικές πτέρυγες σε κλειστές φυλακές αλλά και πιο ανοιχτές δομές, όπως τα 
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«σπίτια μητέρας και παιδιού», στα οποία κρατούνται μητέρες, που πρόκειται 
να αποφυλακιστούν σύντομα, μαζί με τα παιδιά τους. Ειδικοί όροι 
προβλέπονται για τα βρέφη, των οποίων η παραμονή επιτρέπεται σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο. Συγκεκριμένα: 1. Ένα μωρό μπορεί να μείνει 
με τη μητέρα του σε κλειστή φυλακή έως ότου φθάσει την ηλικία των 9 
μηνών αν: α) η μητέρα πρόκειται να αποφυλακιστεί εντός αυτής της 
περιόδου, β) συμμετέχει σε κάποιο πρόγραμμα εκτός φυλακής, γ) 
μεταφέρθηκε σε ανοιχτή φυλακή με ειδικές πτέρυγες για κρατούμενες 
μητέρες, όπου το επιτρεπτό όριο είναι έως τεσσάρων ετών. 2. Ένα μωρό 
μπορεί να μείνει με τη μητέρα του έως ότου φθάσει την ηλικία των 6 μηνών 
εάν η μητέρα εκτίει ποινή εννιά μηνών ή και περισσότερο σε κλειστή 
φυλακή.  
 
β) Κρατούμενες μητέρες με παιδιά εκτός φυλακής 
 

Ο ρόλος της κρατούμενης μητέρας, που το παιδί της βρίσκεται εκτός 
φυλακής, είναι εξίσου δύσκολος και επίπονος με αυτόν των κρατούμενων 
μητέρων που κρατούνται μαζί με τα παιδιά τους. Στην πρώτη περίπτωση η 
μητέρα δεν έχει το πλεονέκτημα της σωματικής εγγύτητας με το παιδί. Για 
αυτό είναι πολύ σημαντικό για να διατηρηθεί η σχέση μητέρας – παιδιού, η 
κρατούμενη μητέρα να έχει συχνή επαφή με το παιδί, κυρίως μέσω του 
επισκεπτηρίου και, επιπλέον, να έχει λόγο και κάποιου είδους έλεγχο στην 
φροντίδα του παιδιού της, είτε όταν έχει αναληφθεί από κάποιο άλλο 
οικογενειακό μέλος είτε από ανάδοχες οικογένειες και τις αρμόδιες 
κοινωνικές υπηρεσίες220. 

Πολλές φορές δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα και οι 
συνθήκες του επισκεπτηρίου δεν είναι κατάλληλες με αποτέλεσμα να 
τίθενται εμπόδια στη διατήρηση της σχέσης μητέρας – παιδιού. Από την 
άλλη πλευρά, υπάρχουν σωφρονιστικά συστήματα που με τις πρακτικές τους 
διευκολύνουν την επαφή της κρατούμενης μητέρας με το παιδί της. Για 
παράδειγμα, στην Ολλανδία, σε κάποιες γυναικείες φυλακές, εκτός από το 
κανονικό επισκεπτήριο, προβλέπεται η διαμόρφωση ειδικών χώρων, όπου το 
παιδί μπορεί να έρθει να επισκεφθεί τη μητέρα του και να μείνει μαζί της για 
μικρό χρονικό διάστημα και κάτω από επιτήρηση221. 
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Για τις κρατούμενες μητέρες με παιδιά εκτός φυλακής, για τη 
διευκόλυνση της συμφιλίωσης εγκλεισμού και οικογενειακής ζωής, 
εφαρμόζονται προγράμματα παρέμβασης και δραστηριότητες, μέσα στη 
φυλακή, με σκοπό την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου και τη διατήρηση ή 
ανάπτυξη της σχέσης μητέρας - παιδιού. Εκτός από τα προγράμματα 
συμβουλευτικής για το γονεϊκό ρόλο και την αποκατάσταση των 
οικογενειακών σχέσεων, υλοποιούνται και προγράμματα διαχείρισης του 
αποχωρισμού μητέρας παιδιού καθώς ο αποχωρισμός των παιδιών από την 
κρατούμενη μητέρα τους μπορεί να είναι ιδιαίτερα επίπονος και να 
επηρεάσει την ψυχική υγεία και των δύο222. 
 
γ) Έγκυες κρατούμενες223 
 
 Οι έγκυες κρατούμενες έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, τόσο σωματικής 
όσο και ψυχικής υγείας και υποστήριξης, οι οποίες πρέπει να 
αναγνωριστούν, εγκαίρως, από τα σωφρονιστικά συστήματα ώστε να 
πράξουν αναλόγως. Αυτό συνεπάγεται ειδικότερα ότι κάθε προγεννητική και 
μεταγεννητική φροντίδα που παρέχεται στη φυλακή πρέπει να είναι της ίδια 
ποιότητας με εκείνη που παρέχεται και εκτός φυλακής. 

Πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη 
των ειδικών διατροφικών αναγκών αλλά και των αναγκών υγιεινής και 
φροντίδας των εγκύων γυναικών στη φυλακή, με την παροχή των 
απαραίτητων προϊόντων. Είναι προφανές ότι τα μωρά δεν πρέπει να 
γεννιούνται σε καθεστώς κράτησης και η συνήθης πρακτική στις ευρωπαϊκές 
χώρες είναι η μεταφορά φυλακισμένων εγκύων γυναικών σε εξωτερικά 
νοσοκομεία, με λίγες εξαιρέσεις, όπως η Πολωνία. Οι κρατούμενες μητέρες, 
οι οποίες μόλις γέννησαν, πρέπει να ενθαρρύνονται να θηλάσουν και 
παράλληλα να διαμορφώνονται κατάλληλοι χώροι θηλασμού. 

Επίσης, είναι πολύ βοηθητικό οι έγκυες να κρατούνται όλες μαζί, σε 
κοινή πτέρυγα, ώστε να στηρίζει η μία την άλλη, δεδομένου ότι έχουν 
παρόμοιες ανάγκες. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντική η συνεχής επιμόρφωση 
και κατάρτιση του προσωπικού των φυλακών ώστε να μπορούν να 
ανταπεξέλθουν επιτυχώς στην φροντίδα των κρατούμενων εγκύων. 
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Οι έγκυες γυναίκες και οι νέες μητέρες θα πρέπει να λαμβάνουν 
συμβουλευτικές υπηρεσίες για το γονεϊκό τους ρόλο και παράλληλα 
κατάλληλη στήριξη και θεραπεία, σε περιπτώσεις επιλόχειας κατάθλιψης, 
για παράδειγμα.  Θα πρέπει να έχουν ενημέρωση και πλήρη πρόσβαση σε 
υγειονομικές υπηρεσίες σε περίπτωση επιθυμίας τερματισμού εγκυμοσύνης. 
Αντίστοιχα, πρέπει να λαμβάνουν συμβουλευτική και υποστήριξη σε 
περίπτωση αποβολής ή θανάτου του παιδιού. Μία πολύ καλή πρακτική ήταν 
το πρόγραμμα στήριξης κρατούμενων εγκύων, «BirthCompanions», στην 
γυναικεία φυλακή Holloway (έχει κλείσει από το 2016) στην Αγγλία. 
Πρόκειται για μία υπηρεσία, όπου μαίες πραγματοποιούσαν εβδομαδιαίες 
επισκέψεις στη φυλακή και, μέσα από ατομικές ή ομαδικές συναντήσεις, 
παρείχαν συμβουλές και πρακτικές για οικογενειακό προγραμματισμό, για 
γονική μέριμνα, θηλασμό, καθώς και ενθάρρυνση για ανταλλαγή 
συναισθημάτων και συζήτηση σε σχέση με την εμπειρία της εγκυμοσύνης. Το 
πρόγραμμα θεωρήθηκε, σύμφωνα με έρευνες, ιδιαιτέρως ωφέλιμο για όσες 
έγκυες κρατούμενες συμμετείχαν224. 

 

 
1.5. Ανήλικες κρατούμενες 
 

Οι ανήλικες κρατούμενες αποτελούν μια μικρή μειονότητα σε σχέση 
με το σύνολο και του γενικού πληθυσμού των κρατουμένων και του 
πληθυσμού των ενήλικων γυναικών υπό κράτηση. Ο μικρός αριθμός τους 
έχει ως συνέπεια να μην λειτουργούν ειδικά καταστήματα κράτησης για 
ανήλικες και νεαρές γυναίκες. Συνήθως κρατούνται χωριστά από τις 
ενήλικες, σε διαφορετικές πτέρυγες γυναικείων φυλακών ή σε πτέρυγες 
κράτησης γυναικών σε ανδρικά σωφρονιστικά ιδρύματα. Λόγω του μικρού 
τους ποσοστού, πολύ συχνά στα σωφρονιστικά συστήματα, δεν 
προβλέπονται κατάλληλες για την ηλικία τους συνθήκες κράτησης και δεν 
παρέχονται τα ανάλογα εκπαιδευτικά και θεραπευτικά προγράμματα ούτε 
δραστηριότητες που ταιριάζουν στο βαθμό ανάπτυξής τους. Έχουν πολύ 
περιορισμένες ευκαιρίες κοινωνικής επανένταξης και λείπει η οπτική του 
φύλου στα προγράμματα ψυχοκοινωνικής στήριξης225. 
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Παρ’ όλα αυτά οι ανάγκες τους δεν πρέπει να παραγνωρίζονταικαι 
πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι τα τελευταία χρόνια ο πληθυσμός τους δείχνει 
τάσεις ανόδου. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα κράτησης, οι ανήλικες 
πρέπει να κρατούνται ξεχωριστά από τις ενήλικες και επιπλέον σε ξεχωριστές 
πτέρυγες από τις κρατούμενες με βαριές ποινές. Επιπλέον, οι ανήλικες 
κρατούμενες πολύ συχνά καλούνται να αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα 
με τις ενήλικες καθώς και αυτές πολλές φορές προέρχονται από αντίστοιχα 
με τις ενήλικες κοινωνικά πλαίσια, είναι μητέρες και οι μόνες που 
φροντίζουν τα παιδιά τους ή έχουν υποστεί βία στην παιδική τους ηλικία. 
Είναι πολύ περιορισμένες οι έρευνες που αφορούν τις υγειονομικές ανάγκες 
αυτών των κοριτσιών σχετικά με την αναπαραγωγική τους υγεία, την ψυχική 
τους υγεία,  την χρήση ουσιών. Από μελέτες προκύπτει, εντούτοις, ότι οι 
ανήλικες και νεαρές κρατούμενες ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για 
μετάδοση του ιού HIV226. 
 

1.6. Ηλικιωμένες κρατούμενες227 
 

Οι ηλικιωμένες κρατούμενες αποτελούν και αυτές μία μικρή 
μειονότητα ανάμεσα στο γενικό πληθυσμό των κρατούμενων γυναικών. Ως 
ηλικιωμένες, στα περισσότερα σωφρονιστικά συστήματα, θεωρούνται οι 
γυναίκες άνω των 65 ετών. Η συγκεκριμένη υπο-ομάδα έχει ιδιαίτερες 
ανάγκες, που αφορούν κυρίως την υγεία τους και για αυτό χρήζει 
μεγαλύτερης προσοχής. Κατά συνέπεια, στο σχεδιασμό των 
αντεγκληματικών πολιτικών και των συστημάτων κράτησης, πρέπει να 
εντοπίζονται οι ανάγκες αυτές, να αξιολογούνται και να λαμβάνονται τα 
κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση της υγείας αλλά και την εξασφάλιση της 
ευημερίας των ηλικιωμένων κρατούμενων γυναικών. Η αξιολόγηση αυτή θα 
πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Προφανώς, για 
το σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα για την 
ηλικία τους εργαλεία αξιολόγησης.  

Τα καταστήματα κράτησης οφείλουν να εξασφαλίζουν τις συνθήκες 
ώστε όλες οι ηλικιωμένες κρατούμενες και ιδιαίτερα εκείνες με κινητικές 
δυσκολίες να μην απομονώνονται και να έχουν πρόσβαση σε όλα τα μέρη 
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της φυλακής. Επομένως, όταν απαιτείται, πρέπει να παρέχονται βοηθητικά 
εργαλεία, όπως αναπηρικές καρέκλες, και να διαμορφώνονται αναλόγως οι 
εγκαταστάσεις του σωφρονιστικού ιδρύματος. Θα πρέπει, επιπροσθέτως, να 
αντιμετωπίζονται καταλλήλως τα προβλήματα υγείας, που παρουσιάζονται 
λόγω ηλικίας και είναι διαφορετικά από των υπολοίπων νεότερων 
κρατούμενων γυναικών, όπως η εμμηνόπαυση και οι νοητικές διαταραχές 
(πχ. άνοια).  

Σημαντικό είναι, επίσης, να εξασφαλίζεται η συμμετοχή τους σε 
εργασίες μέσα στη φυλακή, σε εκπαιδευτικά προγράμματα και 
δραστηριότητες, κατάλληλες για την ηλικία τους και την φυσική τους 
κατάσταση, όπως σεμινάρια τέχνης. Μελέτες δείχνουν ότι η δημιουργία 
ειδικών χώρων, εν είδει «κέντρου ημέρας», αποτελούν ένα θετικό κοινωνικό 
και εκπαιδευτικό περιβάλλον για τις ηλικιωμένες κρατούμενες, που τις 
ενθαρρύνει να συμμετέχουν. Επιπλέον, πολύ βασική είναι η επαφή τους με 
την οικογένεια.  

Η προετοιμασία για την αποφυλάκισή τους θα πρέπει να 
πραγματοποιείται εγκαίρως και να βασίζεται στη συνεργασία του 
σωφρονιστικού προσωπικού, των τοπικών φορέων κοινωνικής μέριμνας και 
των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Θεωρείται ιδιαιτέρως καλή 
πρακτική οι φυλακές να δημιουργούν δεσμούς με την τοπική κοινωνία και 
συγκεκριμένα με εθελοντικές οργανώσεις, που εστιάζουν στη φροντίδα των 
ηλικιωμένων. 

 
 
1.7. Αλλοδαπές κρατούμενες 
 

Οι αλλοδαπές υπερεκπροσωπούνται στο σύστημα ποινικής 
δικαιοσύνης των περισσοτέρων ευρωπαϊκών χωρών. Κατά μέσο όρο, 
περισσότερο από το 30% των αλλοδαπών γυναικών κρατουμένων εκτίουν 
ποινές για αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά. Ένας άλλος κοινός 
λόγος κράτησης των αλλοδαπών γυναικών στην Ευρώπη είναι οι 
εκκρεμότητες με τις διαδικασίες νομιμοποίησης της παραμονής τους σε μία 
χώρα, που τις καθιστούν «παράνομες»228. 
 Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμά κράτησης αλλοδαπών 
γυναικών προέρχεται από την Ισπανία, όπου ο πληθυσμός των αλλοδαπών 
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γυναικών κρατουμένων είναι αυξανόμενος. Περίπου το 72% των αλλοδαπών 
κρατούμενων γυναικών προέρχονται από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, 
σε ποσοστό 8% από τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, από την Ασία το 2%, από 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε ποσοστό 12% και οι υπόλοιπες από την 
υποσαχάρια Αφρική (6%). 
 Φαίνεται να υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα στο είδος του εγκλήματος 
ανά γεωγραφική περιοχή προέλευσης και παρατηρείται κοινό 
modusoperandi. Ένα μεγάλο ποσοστό των αλλοδαπών γυναικών, κυρίως από 
τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, καταδικάζεται για αδικήματα κατά της 
δημόσιας υγείας, ενεργώντας ως «βαποράκια» (mules), δηλαδή ως άτομα 
που μεταφέρουν μικρές ποσότητες ναρκωτικών για λαθρεμπόριο στην 
Ισπανία και πολύ συχνά συλλαμβάνονται στα ισπανικά αεροδρόμια. Είναι 
συνήθως οι τελευταίοι σύνδεσμοι με τα διεθνή δίκτυα διακίνησης 
ναρκωτικών. Η υπερεκπροσώπηση αυτή, γυναικών από την Λατινική 
Αμερική, στις ισπανικές φυλακές, τις τελευταίες δεκαετίες, οφείλεται στις 
αυστηρές κυρώσεις για τα εγκλήματα διακίνησης ναρκωτικών που τέθηκαν 
σε ισχύ με τον Ποινικό Κώδικα της Ισπανίας, το 1995. Με την μεταρρύθμιση 
αυτού του Κώδικα, το 2010, μειώθηκαν οι ιδρυματικές ποινές και αυξήθηκαν 
οι απελάσεις.  

Τέλος, ιδιαίτερη κατηγορία γυναικών κρατουμένων είναι και οι 
γυναίκες Ρομά που είτε έχουν την ιθαγένεια της χώρας, στην οποία 
κρατούνται, είτε όχι, επομένως θεωρούνται αλλοδαπές.Σύμφωνα με μελέτες 
σε σχέση με την ανάλυση αναγκών και τις διακρίσεις που υφίστανται οι 
κρατούμενες γυναίκες Ρομά, πρόκειται για γυναίκες που, από νεαρή ηλικία, 
επιβαρύνονται με οικογενειακές ευθύνες, χωρίς να είναι πάντα δική τους 
επιλογή ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας. Οι περισσότερες Ρομά 
κρατούμενες είναι κυρίως ενήλικες γυναίκες, που έχουν καταδικαστεί για 
αδικήματα κατά της περιουσίας, όπως κλοπές. Συνήθως δεν είναι 
τοξικοεξαρτημένες αλλά παρ’ όλα αυτά, πολύ συχνά, το εμπόριο ναρκωτικών 
καθίσταται μέσο οικονομικής επιβίωσης της οικογένειάς τους229. 
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2. Συνθήκες κράτησης  
 
2.1. Γενική επισκόπηση 
 

Μέσα από αναφορές της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη 
των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή 
Τιμωρίας (CPT), προκύπτει ότι στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης 
παρατηρείται υπερσυνωστισμός των σωφρονιστικών ιδρυμάτων, άσχημες 
συνθήκες υγιεινής, σε συνδυασμό με χαμηλής ποιότητας παροχή 
υγειονομικών υπηρεσιών, υποστελέχωση κατάλληλου προσωπικού και 
έλλειψη χρήσιμων δραστηριοτήτων για τις κρατούμενες230. Υπάρχουν 
εξαιρέσεις που προέρχονται κυρίως από τις σκανδιναβικές χώρες. Η CPT 
συνέστησε στις διοικήσεις των φυλακών να απομακρυνθούν από τη 
δημιουργία καταστημάτων κράτησης μεγάλης χωρητικότητας και να 
προσανατολιστούν σε μικρότερες και πιο εύκολα διαχειρίσιμες μορφές 
σωφρονιστικών δομών231. 

Η διεθνής νομοθεσία προβλέπει σειρά διατάξεων, συστάσεων και 
οδηγιών σε σχέση με τις συνθήκες κράτησης, από την πρώτη μέρα 
εισαγωγής έως και την αποφυλάκιση. Μία από τις βασικές υποχρεώσεις των 
καταστημάτων κράτησης είναι να εξηγήσουν άμεσα στην νεοεισερχόμενη 
κρατούμενη τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της, που πηγάζουν από τους 
κανονισμούς λειτουργίας της φυλακής. Αυτό δεν συμβαίνει πάντα έγκαιρα. 
Προφανώς αυτή η ενημέρωση πρέπει να γίνεται σε γλώσσα και με τρόπο 
που αντιλαμβάνεται, όσον αφορά τις αλλοδαπές και τις κρατούμενες με 
αναπηρία. Έχουν καταγραφεί περιστατικά επιβολής πειθαρχικών μέτρων 
επειδή οι κρατούμενες δεν αντιλαμβάνονται ότι δρουν χωρίς να τηρούν τους 
κανόνες λειτουργίας της φυλακής.  

Επιπλέον, κατά την άφιξη της κρατούμενης και μέσα σε μικρό 
διάστημα λίγων ημερών, πρέπει να γίνονται εξετάσεις ώστε να αξιολογηθεί η 
σωματική και ψυχική της υγεία, τυχόν χρήση ουσιών και αλκοόλ, κίνδυνος 
αυτοτραυματισμού και αυτοκτονίας. Στον έλεγχο για τις ψυχικές διαταραχές 
πρέπει να χρησιμοποιούνται τυποποιημένα πρωτόκολλα αξιολόγησης και οι 
κρατούμενες να παραπέμπονται στις αρμόδιες υπηρεσίες στήριξης. Πολλές 
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φορές, έχει αναφερθεί, ότι δεν τηρείται εγκαίρως και επαρκώς αυτή η 
πρόβλεψη232. 

Ένας άλλος παράγοντας, που επηρεάζει τις συνθήκες διαβίωσης των 
κρατούμενων γυναικών, είναι η συνήθης έλλειψη κατηγοριοποίησης. Η 
κατηγοριοποίηση μπορεί να γίνει ανάλογα με την παράβαση που έχουν 
διαπράξει και το νομικό καθεστώς τους, σε υπόδικες και καταδικασθείσες, 
ανάλογα με την ηλικία, σε ενήλικες και ανήλικες, ανάλογα με το αν είναι η 
πρώτη φορά που κρατούνται ή όχι, ανάλογα με το είδος και την διάρκεια της 
ποινής. Λόγω του μικρού αριθμού των γυναικών κρατουμένων και ως εκ 
τούτου των λίγων και απομακρυσμένων γυναικείων φυλακών ή γυναικείων 
τμημάτων σε ανδρικές φυλακές, κρατούνται συνήθως όλες μαζί, κατά 
παράβαση των Κανόνων της Μπανγκόκ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι 
υπόδικες και οι κρατούμενες με σύντομες ποινές να κρατούνται σε πολύ πιο 
αυστηρά καθεστώτα ασφαλείας σε σχέση με το αδίκημα που έχουν 
διαπράξει. Ένα άλλο φαινόμενο που παρατηρείται είναι η μίμηση και 
αφομοίωση παραβατικών συμπεριφορών, που μπορεί να οδηγήσει σε 
«ανταλλαγή» modusoperandi και να δώσει κίνητρο για εκ νέου διάπραξη 
εγκλημάτων. 

Για την σωστότερη μεταχείριση των κρατούμενων γυναικών και τη 
βελτίωση των συνθηκών κράτησής τους, πρέπει να λαμβάνεται, σοβαρά, υπ’ 
όψιν το ιστορικό κακοποίησης, που συνήθως έχουν, πριν την εμπλοκή τους 
με το νόμο, είτε ως ενήλικες είτε κατά την παιδική τους ηλικία, ώστε αφενός 
να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά και αφετέρου να αποφεύγεται η εκ νέου 
θυματοποίησή τους. Για παράδειγμα, στα μεικτά συστήματα κράτησης, με 
κοινές δραστηριότητες, θα πρέπει ή να διασφαλίζεται η μη επαφή γυναικών 
ανδρών, εφόσον οι γυναίκες δεν το επιθυμούν ή σε περίπτωση που αυτό 
είναι αναπόφευκτο, θα πρέπει να διασφαλίζεται η ασφάλεια τους. 
Αντίστοιχη προσοχή χρειάζεται για την αποφυγή περιστατικών κακοποίησης 
κρατούμενων γυναικών από το σωφρονιστικό προσωπικό. Ένα πολύ καλό 
παράδειγμα προέρχεται από τις ισπανικές φυλακές, όπου η διοίκηση των 
σωφρονιστικών ιδρυμάτων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο για τη Γυναίκα, 
τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση SURT και άλλους φορείς, ανέπτυξαν το 
πρόγραμμα "Sermujer.es". Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί τόσο στην 
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πρόληψη της έμφυλης βίας όσο και στη σωστή μεταχείριση των 
κρατουμένων γυναικών που έχουν υποστεί κάποια μορφή βίας233. 
 
 
2.2. Συνθήκες διαμονής και υγιεινής 
 

Σχετικά με τον υπερπληθυσμό, που παρατηρείται στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές φυλακές, δεν πρόκειται απλώς για το ζήτημα διαμονής, υγιεινής 
και ιδιωτικότητας των κρατούμενων γυναικών. Επιπλέον, επηρεάζει την 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στη μελέτη των συνθηκών κράτησης 
και μεταχείρισης των κρατουμένων, θα πρέπει να εξετάζεται εάν 
προσφέρονται ατομικά πλάνα αξιολόγησης ανά κρατούμενη, με βάση 
εξατομικευμένη εκτίμηση των αναγκών τους και αν σχεδιάζονται και 
εφαρμόζονται σωστά. Πρέπει να περιλαμβάνουν προγράμματα 
συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης, παροχή υγειονομικών 
υπηρεσιών, εργασία, εκπαίδευση, δραστηριότητες για την προετοιμασία της 
αποφυλάκισης, προγράμματα επανένταξης.Με τον υπερπληθυσμό, αυτό 
καθίσταται πολύ δύσκολο έως αδύνατο και επηρεάζει δυσανάλογα πολύ τις 
πιο ευάλωτες ομάδες κρατουμένων, όπως οι κρατούμενες με ψυχικές 
διαταραχές, με χρήση ουσιών ή κάποια αναπηρία. Λόγω αυτού, δεν 
λαμβάνουν τις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας σε συνδυασμό με τα 
ανεπαρκή νοσοκομεία φυλακών, την έλλειψη προσωπικού και τη μείωση 
των χρηματικών πόρων. 

Υπάρχουν, γενικά, δύο πιθανές απαντήσεις στο ζήτημα: αύξηση της 
χωρητικότητας των φυλακών με την κατασκευή περισσότερων και τη 
διεύρυνση των υπαρχουσών ή μείωση του αριθμού των κρατουμένων μέσω 
ποινικών μεταρρυθμίσεων, αμνηστιών ή εναλλακτικών προγραμμάτων 
πρόωρης αποφυλάκισης. Σε διεθνές επίπεδο, υπάρχει ευρεία συμφωνία ότι 
η αύξηση της χωρητικότητας των φυλακών δεν είναι απαραίτητα η λύση, 
καθώς ο πληθυσμός των φυλακών τείνει να αυξάνεται επίσης. Για το λόγο 
αυτό, απαιτούνται παράλληλες ποινικές και σωφρονιστικές αλλαγές 
προκειμένου να μειωθεί ο υπερπληθυσμός234. 

Σχεδόν σε όλα τα ευρωπαϊκά σωφρονιστικά συστήματα, τα κελιά και 
οι χώροι για κοινές δραστηριότητες δεν πληρούν τις απαιτήσεις υγιεινής και 
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για αυτό πολλές χώρες έχουν καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση 
κρατουμένων σε συνδυασμό με τον υπερπληθυσμό των φυλακών τους. Η 
καθαριότητα των εγκαταστάσεων και η συχνή πρόσβαση σε ντους δεν είναι 
εγγυημένη. Οι εγκαταστάσεις υγιεινής σπάνια επιτρέπουν κάποια 
ιδιωτικότητα και δεν υπάρχει πάντα διαθέσιμο ζεστό νερό. Παρ’ ότι οι 
Ευρωπαϊκοί Κανόνες για την Κράτηση (EuropeanPrisonRules), προβλέπουν 
την παροχή προϊόντων υγιεινής ειδικά στις κρατούμενες γυναίκες, στην 
πράξη δεν τηρείται πάντα. Επιπλέον, σε πολλές φυλακές, είναι συχνή η 
καταγραφή παραπόνων για ανεπαρκές και κακής ποιότητας φαγητό235. 

Κατά γενική ομολογία, ενώ οι βόρειες ευρωπαϊκές χώρες αποτελούν 
καλά παραδείγματα σωφρονιστικών συστημάτων σχετικά με τον 
υπερπληθυσμό και την υγιεινή, δεν ισχύει το ίδιο για τις άλλες χώρες. Οι 
σουηδικές φυλακές αποτελούν υπόδειγμα καθώς ο υπερπληθυσμός είναι 
πολύ περιορισμένος σε αντίθεση με τη Γαλλία, η οποία διαθέτει πολύ παλιά 
κτίρια φυλακών, μέσα στα οποία επικρατεί συνωστισμός και κακές συνθήκες 
κράτησης. Στην Ισπανία, αντίστοιχα, παρατηρείται υπερπληθυσμός, 
ανεπαρκής στελέχωση των φυλακών κυρίως ιατρικού προσωπικού και κακές 
συνθήκες υγιεινής, χωρίς θέρμανση ή κλιματισμό, ανάλογα με την εποχή. Το 
ίδιο συμβαίνει και στην Πορτογαλία236. 

Στην Ιταλία παρουσιάζεται η ίδια εικόνα με αναφορές ότι με τέτοιες 
συνθήκες κράτησης, καταπατώνται τα δικαιώματα και η αξιοπρέπεια των 
κρατουμένων. Οι εθελοντικές οργανώσεις επιτελούν σημαντικό έργο όσον 
αφορά την παροχή ρούχων και ειδών υγιεινής στις κρατούμενες, καθώς οι 
διοικήσεις των φυλακών δεν μπορούν πάντα να τα διαθέσουν237. 
Παράλληλα, το σωφρονιστικό σύστημα της Λετονίας, ως κληρονομιά του 
σοβιετικού συστήματος φυλακών, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, όπως 
υπερπληθυσμός, μεγάλοι κοιτώνες αντί για μικρότερα ή ατομικά κελιά, 
χαμηλού επιπέδου υγειονομική περίθαλψη, αυστηρά καθεστώτα κράτησης, 
έλλειψη αξιόλογων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Παρατηρούνται, επίσης, 
έντονα, μορφές ιεραρχικών σχέσεων ανάμεσα στους/στις κρατούμενους/ες. 
Η CPT έχει ασκήσει δριμεία κριτική. Από την άλλη, τα τελευταία χρόνια 
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γίνεται αξιοπρόσεχτη προσπάθεια με δράσεις για την 
επανακοινωνικοποίηση των κρατουμένων238. 

Οι συνθήκες κράτησης γίνονται ακόμη χειρότερες όταν μία 
κρατούμενη βρίσκεται σε καθεστώς απομόνωσης. Έρευνες στο Ηνωμένο 
Βασίλειο έδειξαν ότι, σε πολλές φυλακές στην Αγγλία, στις κρατούμενες σε 
απομόνωση δεν παρέχεται δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης σε ντουζ.  
Έχει διαπιστωθεί, επίσης, ότι σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στην φυλακή 
HMP Foston Hall, γινόταν χρήση των χώρων απομόνωσης για κρατούμενες 
με τάσεις αυτοτραυματισμού και άλλες ψυχικές διαταραχές239. Σημαντικές 
προσπάθειες έγιναν τα τελευταία χρόνια, στη Σκωτία, για την μείωση του 
υπερπληθυσμού στη γυναικεία φυλακή Cornton Vale240. 
 
 
2.3. Διατήρηση της ασφάλειας241 
 

Τα πιο πολλά συστήματα ελέγχου και ασφαλείας στα γυναικεία 
καταστήματα κράτησης είναι δανεισμένα ή χρησιμοποιούνται για τους 
άνδρες κρατούμενους. Μελέτες δείχνουν ότι οι κρατούμενες διαβιούν σε 
σκληρότερα καθεστώτα κράτησης από αυτά των ανδρών, και η αυστηρότητα 
αυτή είναι δυσανάλογη σε σχέση με τη βαρύτητα του αδικήματος που έχουν 
διαπράξει242. Αυτό συμβαίνει, κυρίως, επειδή οι περισσότερες γυναίκες 
κρατούνται σε τμήματα ανδρικών φυλακών και λόγω έλλειψης 
κατηγοριοποίησης. 

Τα μέτρα ασφαλείας είναι σημαντικά για την διατήρηση της τάξης 
και την προστασία τόσο των κρατουμένων όσο και του προσωπικού των 
φυλακών. Ωστόσο, όπως ορίζει η διεθνής νομοθεσία, πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και μόνο όταν 
είναι απαραίτητα. Τα μέτρα που εφαρμόζονται πιο συχνά στις ευρωπαϊκές 
χώρες είναι ο σωματικός έλεγχος, η έρευνα στα κελιά και η επιβολή 
καθεστώτος απομόνωσης για κάποιο χρονικό διάστημα.  
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Σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανόνες για την Κράτηση, οι 
σωματικοί έλεγχοι πρέπει να πραγματοποιούνται από κατάλληλο 
προσωπικό, του ίδιου φύλου απαρεγκλίτως, και με σεβασμό της 
αξιοπρέπειας των κρατουμένων, χωρίς εξευτελιστικές για την κρατούμενη 
συμπεριφορές. Ανάλογα με το βαθμό παρεμβατικότητάς τους, διακρίνονται 
σε α) απλό σωματικό έλεγχο με άγγιγμα στο σώμα της ερευνώμενης, β) 
έλεγχο, κατά τον οποίο η κρατούμενη πρέπει να βγάλει τα ρούχα της και να 
μείνει μόνο με τα εσώρουχα, γ) σωματική έρευνα με τη χρήση ακτίνων Χ και 
έλεγχο των στοματικών, πρωκτικών και κολπικών κοιλοτήτων.  

Στην τελευταία περίπτωση, προβλέπεται ο έλεγχος να γίνεται μόνο 
από ιατρικό προσωπικό. Αυτό το είδος ελέγχου θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως έσχατο μέσο, μετά από εισαγγελική παραγγελία και με 
ιδιαίτερη αναφορά σε μητρώο καταγραφής, όπως συμβαίνει στη Γαλλία και 
την Ελλάδα. Επιπλέον, από το 2011, στις γυναικείες φυλακές της Θήβας, 
απαιτείται και η συναίνεση της κρατούμενης και ο κολπικός έλεγχος 
διενεργείται μόνο μετά από θετική εξέταση ανίχνευσης  ναρκωτικών ουσιών. 
Ωστόσο, υπάρχουν έντονες αμφιβολίες για το αν αυτός ο κανόνας τηρείται 
πάντα. 

Οι έλεγχοι δεν αφορούν μόνο τους/τις κρατούμενους/ες αλλά και 
τους επισκέπτες στο κατάστημα κράτησης. Ο πιο συνηθισμένος τύπος 
ελέγχου είναι ο ανιχνευτής μετάλλων. Συχνά χρησιμοποιούνται και 
σωματικοί έλεγχοι για να εμποδίσουν τους επισκέπτες να μεταφέρουν, μέσα 
στη φυλακή, απαγορευμένα αντικείμενα. Σύμφωνα με έρευνες, οι έλεγχοι 
των επισκεπτών φαίνεται να είναι ιδιαιτέρως διεισδυτικοί στην Πορτογαλία, 
όπου έχουν υπάρξει καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση243. 

Η απομόνωση, ως μέτρο ασφαλείας και πειθαρχίας, είναι μια μορφή 
τιμωρίας, που - θεωρητικά τουλάχιστον - επιβάλλεται μόνο στις κρατούμενες 
που δεν τηρούν τους κανονισμούς λειτουργίας, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την 
ασφάλεια της φυλακής. Στην πράξη, όμως, όπως προκύπτει από τις 
αναφορές των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών, η απομόνωση 
χρησιμοποιείται εκτενώς και πολλές φορές ως πρακτική κατάχρησης 
εξουσίας από το σωφρονιστικό προσωπικό. Η διάρκεια αυτού του μέτρου 
ποικίλλει από χώρα σε χώρα, αλλά είναι σύνηθες, να παρατείνεται 
παρανόμως. Έχουν καταγραφεί αρκετές περιπτώσεις αυτοτραυματισμών και 
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αυτοκτονιών κρατούμενων γυναικών κατά την παραμονή τους στην 
απομόνωση.  

Σχετικά με τις άλλες πειθαρχικές ποινές, που επιβάλλονται στις 
κρατούμενες, οι πιο συνηθισμένες, στην Ευρώπη, είναι ο αποκλεισμός από 
εργασίες της φυλακής ή η μη καταβολή αμοιβής, όπως συμβαίνει στη 
Γαλλία, η μεταφορά σε άλλη πτέρυγα ή άλλη φυλακή, ο αποκλεισμός από 
πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, η απαγόρευση να βγει από το 
κελί για κάποιες ημέρες, η στέρηση αντικειμένων (πχ. τηλεόραση), όπως 
συμβαίνει στην Αγγλία, η απαγόρευση να λαμβάνει χρήματα από κόσμο 
εκτός φυλακής για κάποιο χρονικό διάστημα ή να αγοράζει ο,τιδήποτε άλλο 
εκτός από προϊόντα υγιεινής, τσιγάρα και είδη αλληλογραφίας (Γαλλία, 
Λετονία), η απαγόρευση τηλεφωνικών κλήσεων ή επισκεπτηρίου. 

Τέλος, σύμφωνα με τις διεθνείς προβλέψεις, το σωφρονιστικό 
προσωπικό μπορεί να χρησιμοποιήσει φυσική βία ή εργαλεία καταστολής 
(πχ. χειροπέδες, συσκευές ηλεκτροπληξίας  - taser, δακρυγόνα κλπ.) κατά 
των κρατουμένων, μόνο ως έσχατο μέσο και μόνο σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, που ορίζονται ρητά στο νόμο.Συνοπτικά 1) όταν κινδυνεύει ο 
ίδιος ο υπάλληλος οπότε χρησιμοποιεί βία, ως μέσο άμυνας, 2) για να 
εμποδίσει καταστροφές στις εγκαταστάσεις της φυλακής, 3) για να 
απελευθερώσει ομήρους, 4) για την καταστολή αναταραχών, 5)  για να 
καταστείλει κρατούμενη που είναι ύποπτη να δραπετεύσει ή να βλάψει τον 
εαυτό της ή άλλους ή 6) για να σταματήσει μια απόπειρα απόδρασης 
κρατουμένων. Δυστυχώς, στην πράξη, και σύμφωνα με έρευνες, η βία 
χρησιμοποιείται ευρέως και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από το 
νόμο. Αυτό, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να επιφέρει την ποινική ευθύνη 
του υπαλλήλου244. 

 
 
2.4. Επαφή με τον κόσμο εκτός φυλακής  
 

Οι προβλέψεις για το επισκεπτήριο, τα τηλεφωνήματα, την 
αλληλογραφία και γενικότερα την επαφή των κρατουμένων με τον κόσμο 
εκτός φυλακής ποικίλλουν από χώρα σε χώρα, αντανακλώντας τον βαθμό 
ευελιξίας και ανοικτότητας των ευρωπαϊκών σωφρονιστικών συστημάτων. 
Συνήθως, διαφέρουν ανάλογα με το νομικό καθεστώς των κρατούμενων και 
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με τον τύπο της φυλακής. Άλλες χώρες αναγνωρίζουν το δικαίωμα στην 
ιδιωτικότητα και για αυτό επιτρέπουν ιδιωτικό οικογενειακό επισκεπτήριο 
αλλά και συνεύρεση των κρατουμένων με τον/την σύντροφό τους245. Άλλες, 
πάλι, θέτουν αρκετούς περιορισμούς και καθιστούν πολύ δύσκολη την 
διατήρηση των οικογενειακών δεσμών.  
 
α) Επισκεπτήριο 

Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες των 
κρατούμενων γυναικών, σχετικά με το επισκεπτήριο, έχει να κάνει με το 
κόστος μετακίνησης, καθώς, όπως έχει αναφερθεί, οι φυλακές, όπου 
κρατούνται οι γυναίκες, είναι λίγες και συνήθως σε μεγάλη απόσταση από 
τον τόπο διαμονής τους246. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσα από το πρόγραμμα 
«AssistedPrisonVisitsScheme», παρέχεται οικονομική βοήθεια στους πιο 
κοντινούς συγγενείς των κρατουμένων, μετά από αίτησή τους.  Επιπλέον, 
όταν τα μέλη της οικογένειας της κρατούμενης δυσκολεύονται να 
μετακινηθούν, η κρατούμενη μπορεί να ζητήσει συσσωρευμένες επισκέψεις, 
μια προσωρινή μεταφορά σε φυλακή πιο κοντά στην κατοικία της για να 
δεχθεί εκεί επισκέψεις ή μόνιμη μεταφορά σε άλλη φυλακή247. 

Το επισκεπτήριο λαμβάνει χώρα συγκεκριμένες μέρες και ώρες, που 
ορίζει η φυλακή, και η συχνότητά του, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, 
κυμαίνεται από μία έως τέσσερις φορές την εβδομάδα, ανάλογα με το είδος 
κράτησης. Η συνήθης διάρκεια είναι μία με δύο ώρες, που πολλές φορές, 
όμως, περιορίζεται χρονικά λόγω της διαδικασίας ελέγχου κατά την είσοδο 
των επισκεπτών. Σε κάποιες χώρες, οι κρατούμενες μητέρες που έχουν 
παιδιά εκτός φυλακής δικαιούνται επιπλέον επισκέψεις. 

Ένας άλλος παράγοντας, που επηρεάζει την ποιότητα των 
επισκέψεων και ως εκ τούτου τη διατήρηση της επαφής με τον κόσμο εκτός 
φυλακής, είναι η ιδιωτικότητα, η οποία πολλές φορές λείπει παντελώς, άλλες 
είναι περιορισμένη και σε ελάχιστες περιπτώσεις δίνει την δυνατότητα στην 
κρατούμενη να έχει μία ουσιαστική και ανθρώπινη επαφή. Το πιο σύνηθες 
είναι το επισκεπτήριο να λαμβάνει χώρα σε ενιαίους χώρους, με χωρίσματα 
ή όχι, και κάτω από την επιτήρηση του σωφρονιστικού προσωπικού και 
ηλεκτρονικού συστήματος καμερών. Δεν προβλέπεται πάντα σωματική 
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επαφή καθώς ορισμένα σωφρονιστικά συστήματα τίθενται υπέρ της 
τοποθέτησης πλεγμάτων ή τζαμιού ανάμεσα στην κρατούμενη και τον 
επισκέπτη.  

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν και χώρες που ακολουθούν καλές 
πρακτικές, όπως η Γαλλία, όπου προβλέπονται ιδιωτικές συζυγικές 
επισκέψεις, μία φορά το τρίμηνο, σε χώρο χωρίς ηλεκτρονική επιτήρηση ή 
παρουσία σωφρονιστικού προσωπικού248. Η Δανία, επίσης, είναι ένα καλό 
παράδειγμα, καθώς όλες οι επισκέψεις πραγματοποιούνται σε δωμάτια με 
πλήρη ιδιωτικότητα, χωρίς επιτήρηση. Το προσωπικό θα παραμείνει στον 
χώρο της επίσκεψης παρά μόνο αν υπάρχει υποψία μεταφοράς 
απαγορευμένων αντικειμένων εντός φυλακής. Επιπλέον, υπάρχει μεγάλη 
ευελιξία εάν κάποιος επισκέπτης δεν μπορεί να παρευρεθεί στη φυλακή 
εντός της προκαθορισμένης ημέρας, επιτρέπεται να μεταφερθεί το 
επισκεπτήριο σε άλλη ημερομηνία.  
 Σε περίπτωση που γυναίκα κρατούμενη θέλει να επισκεφθεί άνδρα 
κρατούμενο, πρέπει να αποδεικνύουν, μέσα από συνάντηση με την διοίκηση 
της φυλακής, ότι είναι ζευγάρι. Αυτό συμβαίνει προκειμένου να 
προλαμβάνονται φαινόμενα, όπως η πορνεία. Και η Σουηδία, ενθαρρύνει το 
επισκεπτήριο και μάλιστα σε ανοιχτές φυλακές, η επίσκεψη μπορεί να γίνει 
και μέσα στο κελί της κρατούμενης249. 
 
 
β) Τηλεφωνικές κλήσεις και αλληλογραφία 
 

Η συχνότητα, η διάρκεια και ο τρόπος, που διενεργούνται οι 
τηλεφωνικές κλήσεις, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Σε κάποιες, αυτή η 
δυνατότητα είναι απεριόριστη και σε κάποιες άλλες πρέπει να 
ακολουθούνται συγκεκριμένοι κανόνες. Η Γαλλία250, για παράδειγμα, όπως 
και η Δανία251, δεν θέτουν περιορισμούς στη συχνότητα και τη διάρκεια των 
τηλεφωνικών κλήσεων. Στην Πορτογαλία252, δίνεται η δυνατότητα για ένα 
πεντάλεπτο τηλεφώνημα κάθε μέρα. Στην Ιταλία253, οι κρατούμενες 
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δικαιούνται να κάνουν έξι κλήσεις το μήνα από πέντε λεπτά η καθεμία ενώ 
στη Λετονία254, η CPT έχει συστήσει αύξηση του αριθμού των τηλεφωνικών 
κλήσεων. Μάλιστα, πρόσφατα, η λετονική σωφρονιστική υπηρεσία, 
ξεκίνησε, σε κάποιες φυλακές, ένα πρόγραμμα που επιτρέπει μεγαλύτερο 
αριθμό τηλεφωνημάτων, μέσω της χρήσης κινητών τηλεφώνων, για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα255. 

Δεν τίθενται περιορισμοί, συνήθως, σε σχέση με την αλληλογραφία. 
Στη Γαλλία256 και την Πορτογαλία, για παράδειγμα, δεν υπάρχει περιορισμός 
στον αριθμό των γραμμάτων αλλά οι κρατούμενες καλούνται να καλύψουν 
το κόστος των υλικών και της αποστολής. Το ίδιο ισχύει και στην Πολωνία257 
και σε περίπτωση που η κρατούμενη δεν διαθέτει χρηματικούς πόρους, το 
κατάστημα κράτησης της παρέχει τα απαραίτητα υλικά αλλά για μικρό 
αριθμό γραμμάτων. Η κοινή πρακτική σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες είναι ότι 
το διαδίκτυο δεν χρησιμοποιείται. Αντίστοιχα, δεν επιτρέπεται η χρήση 
ατομικών κινητών τηλεφώνων. 

Οι βασικές προκλήσεις, που αντιμετωπίζουν οι κρατούμενες σε 
σχέση με τις τηλεφωνικές κλήσεις, είναι κυρίως το κόστος της κλήσης και ο 
υπερπληθυσμός των καταστημάτων κράτησης. Πολλές φορές οι κρατούμενες 
δεν έχουν χρηματικούς πόρους και σε συνδυασμό με την ακρίβεια των 
μονοπωλίων των τηλεφωνικών εταιρειών, η τηλεφωνική επικοινωνία 
καθίσταται εξαιρετικά δύσκολή. Σε κάποιες περιπτώσεις είτε το κράτος είτε 
εθελοντικές οργανώσεις παρέχουν στις άπορες κρατούμενες τηλεφωνικές 
κάρτες. Εκτός από αυτό, σε μία υπερπληθή φυλακή, η κρατούμενη έχει να 
αντιμετωπίσει μεγάλες ουρές αναμονής, δεδομένου ότι υπάρχουν λίγες 
τηλεφωνικές συσκευές ενώ ο αριθμός των γυναικών είναι μεγάλος και ο 
χρόνος, συνήθως περιορισμένος258. 
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3. Υγεία 
 
3.1. Γενική επισκόπηση 
 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το παράρτημά του στην 
Ευρώπη (WHO Regional Office for Europe), αναγνωρίζοντας ότι η υγεία των 
κρατούμενων είναι ένα ζήτημα, που πολύ συχνά παραβλέπεται, 
δημιούργησαν και λειτουργεί, από το 1995, το πρόγραμμα Health in Prisons 
Project (HIPP). Αφορά όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει 
στην αξιολόγηση αλλά και την βελτίωση των υγειονομικών υπηρεσιών μέσα 
στις φυλακές ώστε να καλύπτονται οι υγειονομικές ανάγκες των 
κρατουμένων. Τα σωφρονιστικά συστήματα μπορούν να παρέχουν 
προγράμματα πρόληψης ασθενειών και εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς 
και να προσφέρουν θεραπείες, που επικεντρώνονται σε προβλήματα 
ψυχικής υγείας και χρήσης ουσιών259. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί 
στην υγεία των κρατούμενων γυναικών λόγω των ιδιαίτερων αναγκών τους, 
που τις θέτουν σε πιο ευάλωτη θέση από τους άνδρες κρατούμενους. 

Οι ειδικές ανάγκες υγιεινής των γυναικών πρέπει να 
αντιμετωπίζονται επαρκώς. Ανεμπόδιστη και συνεχής πρόσβαση σε 
εγκαταστάσεις υγιεινής, επαρκείς ποσότητες βασικών προϊόντων κατά την 
έμμηνο ρύση, κατάλληλη διατροφή για τις έγκυες είναι τα ελάχιστα που 
απαιτείται να παρέχει ένα κατάστημα κράτησης στις κρατούμενες γυναίκες. 
Επιπλέον, η υγειονομική περίθαλψη, που τους παρέχεται, πρέπει να είναι 
ίδιας ποιότητας με αυτή, που απολαμβάνουν οι γυναίκες εκτός φυλακής και 
να διενεργείται από κατάλληλα καταρτισμένο ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό. Εκτός από την απαραίτητη θεραπεία, πρέπει να δίνεται στις 
κρατούμενες γυναίκες η δυνατότητα και προληπτικών ελέγχων, όπως για 
παράδειγμα, εξετάσεις για καρκίνο του μαστού και του τραχήλου. Θα πρέπει 
να διατίθενται επαρκείς ποσότητες φαρμάκων ώστε μία γυναίκα, που 
ακολουθούσε κάποια αγωγή πριν τον εγκλεισμό της, να μπορεί να την 
συνεχίσει και εντός φυλακής. Τέλος, πρέπει να διατίθενται μέθοδοι 
αντισύλληψης καθώς και υπηρεσίες τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης, 
όταν κρίνεται απαραίτητο260. 
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Οι Ευρωπαϊκοί Κανόνες για την Κράτηση, ορίζουν ότι, κατά την άφιξη 
της κρατούμενης στο σωφρονιστικό ίδρυμα, θα πρέπει να ενημερώνεται για 
τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στις φυλακές και να ενθαρρύνονται 
οι θετικές σχέσεις με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Στη συνέχεια, 
με σεβασμό στο ιατρικό απόρρητο, θα πρέπει να γίνεται, το συντομότερο 
δυνατό, καταγραφή εμφανών τραυμάτων, δειγμάτων κακοποίησης, 
ενδείξεων ψυχικής διαταραχής καθώς και αν υπάρχει κίνδυνος 
αυτοτραυματισμού ή αυτοκτονίας, ώστε η κρατούμενη γυναίκα να 
παραπεμφθεί στην κατάλληλη υπηρεσία και να λάβει την απαραίτητη 
θεραπεία. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο, οι αναφορές της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της 
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (CPT) τονίζουν ότι οι 
τραυματισμοί των κρατουμένων, που παρατηρούνται κατά την άφιξη ή και 
αργότερα, είτε δεν καταγράφονται καθόλου είτε δεν καταγράφονται σωστά. 
Επιπλέον, παρατηρείται σε πολλά σωφρονιστικά συστήματα της Ευρώπης, 
ότι οι πρώτες εξετάσεις αργούν πολύ να πραγματοποιηθούν λόγω έλλειψης 
προσωπικού αλλά και των απαραίτητων χρηματικών πόρων. 

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στα ιατρικά αρχεία των 
κρατούμενων γυναικών, που μόνο με συναίνεση της ίδιας της γυναίκας, 
μπορούν να μεταφερθούν είτε σε άλλο κατάστημα κράτησης, κατά τη 
μεταφορά της εκεί, είτε στην κατάλληλη υγειονομική υπηρεσία μετά την 
αποφυλάκισή της. Στόχος αυτής της μεταφοράς είναι να συνεχιστεί η παροχή 
φροντίδας στην αποφυλακισμένη πια γυναίκα από την αρμόδια κοινωνική 
υπηρεσία υγειονομικής περίθαλψης261. 

Τα σωφρονιστικά συστήματα διαφοροποιούνται ανάλογα με τον 
πάροχο της υγειονομικής περίθαλψης στα καταστήματα κράτησης. Σε 
κάποιες περιπτώσεις, είναι υπεύθυνο για την παροχή υπηρεσιών το εθνικό 
σύστημα υγείας της χώρας, σε άλλες, η ίδια η διοίκηση της φυλακής και σε 
άλλες χώρες εμπλέκονται ιδιωτικοί φορείς. Σε κάθε περίπτωση, δυστυχώς, 
παρουσιάζονται ελλείψεις είτε στο προσωπικό είτε σε καταλλήλως 
διαμορφωμένες εγκαταστάσεις, τις οποίες καλείται να καλύψει η κοινωνία 
των πολιτών μέσα από τις εθελοντικές οργανώσεις. Ένα άλλο κοινό στοιχείο, 
εκτός από την, συνήθως, κακής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη, είναι η 
μεγάλη αναμονή για την εξυπηρέτηση των κρατούμενων γυναικών. Αυτό 
οφείλεται κυρίως στο περιορισμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 
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Ειδικά σε περιπτώσεις, που απαιτείται μεταφορά σε νοσοκομείο εκτός 
φυλακής, παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατικών 
διαδικασιών σε συνδυασμό με τα ανωτέρω αναφερθέντα. Αυτό μπορεί να 
οδηγήσει έως και στον θάνατο κρατούμενης που δεν εξυπηρετήθηκε 
εγκαίρως262. 

Έρευνες δείχνουν ότι οι κρατούμενες γυναίκες, πολύ συχνά, 
ακολουθούν ένα ανθυγιεινό τρόπο ζωής, με χρήση ουσιών, κάπνισμα, 
κατανάλωση, σεξουαλική δραστηριότητα χωρίς μεθόδους προφύλαξης. 
Επιπλέον, παρατηρείται ότι μεγάλο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των 
γυναικών κρατουμένων, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, έχει υπάρξει θύμα 
κακοποίησης ή/και πάσχει από σοβαρές ψυχικές ασθένειες. Θα πρέπει να 
τονιστεί ότι, σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδείκνυται να επιβάλλονται 
εναλλακτικές ποινές έκτισης ποινής, ενδεχομένως σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα 
αντί για κατάστημα κράτησης. Ακόμη, τα μεταδιδόμενα νοσήματα όπως οι 
λοιμώξεις που προκαλούνται από τον ιό HIV, η ηπατίτιδα και η φυματίωση 
είναι πιο διαδεδομένες στις κρατούμενες γυναίκες από ότι στον γυναικείο 
πληθυσμό εκτός φυλακής. Ένα άλλο πολύ συχνό πρόβλημα υγείας των 
κρατούμενων γυναικών είναι η κακή στοματική υγιεινή, που πολλές φορές 
οφείλεται και στην τοξικοεξάρτηση. Καταγράφονται και άλλες υγειονομικές 
ανάγκες που έχουν σχέση με την αναπαραγωγική υγεία όπως η 
εμμηνόρροια, η εμμηνόπαυση, η εγκυμοσύνη και ο θηλασμός263. 

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων, τα 
σωφρονιστικά ιδρύματα οφείλουν να παρέχουν τις κατάλληλες θεραπείες, 
να συνεργάζονται με άλλους συναρμόδιους φορείς και να εκπαιδεύουν το 
προσωπικό, μέσα από μία έμφυλη οπτική, αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα 
των αναγκών των κρατούμενων γυναικών. Πρέπει, επίσης, να  αξιολογούνται 
οι ανάγκες και των διεμφυλικών κρατούμενων γυναικών και να τους 
παρέχονται οι κατάλληλες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διεθνείς προβλέψεις 
των Κανόνων της Μπανγκόκ, ώστε να μην υφίστανται διακρίσεις ή 
παρενόχληση. Τέλος, στις φυλακές πρέπει να παρέχονται προγράμματα 
ιατρικής φροντίδας, ψυχοκοινωνικής στήριξης, μείωσης της βλάβης λόγω 
χρήσης ουσιών και εκπαίδευσης για τις κρατούμενες γυναίκες.   

Επιπλέον, είναι σημαντικό οι ίδιες οι κρατούμενες να συμμετέχουν 
στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη αυτών των προγραμμάτων υγείας, καθώς 
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ως χρήστριες αυτών μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή 
πληροφοριών. Με τη συμμετοχή τους βελτιώνεται τόσο το αποτέλεσμα 
αυτών των παρεμβάσεων όσο και η σχέση των κρατουμένων με το 
προσωπικό της φυλακής. Παράλληλα, μπορούν να αποκτήσουν δεξιότητες 
και να εκπαιδευτούν ώστε να αντιμετωπίζουν καλύτερα τα θέματα υγείας 
τους264. 
 Εξετάζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας στα ευρωπαϊκά 
σωφρονιστικά συστήματα, είναι σαφές ότι υπάρχουν διαφορές ανά χώρα και 
υπάρχουν παραδείγματα είτε καλής πρακτικής είτε κακής εξυπηρέτησης των 
υγειονομικών αναγκών των κρατούμενων γυναικών. Στην Πορτογαλία, για 
παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων 
και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (CPT), σε 
αναφορά της, το 2013, τόνισε την έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού, την ελλιπή ιατρική εξέταση κατά την άφιξη των κρατουμένων 
στη φυλακή και την ανεπαρκή μεταχείριση των κρατουμένων με ψυχικές 
διαταραχές. Στην αντίστοιχη εθνική αναφορά για το σωφρονιστικό σύστημα 
της Λετονίας, η CPT συνέστησε την αποφυγή της πάγιας τακτικής να 
προσλαμβάνονται κρατούμενες ως βοηθοί νοσηλευτικού προσωπικού, με 
αποτέλεσμα να έχουν πρόσβαση σε ιατρικά απόρρητα αρχεία 
συγκρατούμενών τους αλλά και η φροντίδα, που τους παρέχουν, να μην 
είναι η κατάλληλη. Στη Γαλλία, η CPT κατήγγειλε πρακτικές, όπως την 
καταστολή των ψυχικά ασθενών με χειροπέδες κατά τη μεταφορά τους και 
την παρουσία σωφρονιστικού προσωπικού κατά τη διάρκεια ιατρικής 
εξέτασης, παρά τις αντίθετες οδηγίες γιατρού265. 

Στην Ισπανία, προβλέπεται πληθώρα προγραμμάτων που παρέχουν 
ενημέρωση για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και του τραχήλου, 
ενημέρωση για τις μεθόδους αντισύλληψης, ενημέρωση και πρακτικές 
σχετικές με την εγκυμοσύνη αλλά και εκπαίδευση για το ρόλο της μητέρας. 
Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με μελέτες, οι κρατούμενες γυναίκες δεν έχουν 
πάντα πρόσβαση ούτε στα προγράμματα αυτά αλλά ούτε και σε 
γυναικολόγο266. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και καλά παραδείγματα, όπως αυτό 
του σωφρονιστικού συστήματος της Σουηδίας, όπου στις γυναικείες φυλακές 
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προσφέρονται πολλά προγράμματα, μετά από ατομική αξιολόγηση αναγκών 
για την κάθε κρατούμενη και μέσα από ομαδικές ή ατομικές συνεδρίες. 
Πρόκειται για προγράμματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την υγεια 
των κρατούμενων γυναικών και επικεντρώνονται κυρίωςστη χρήση 
ναρκωτικών και αλκοόλ, στην εγκληματική συμπεριφορά, στην υποτροπή σε 
εκ νέου παραβατική συμπεριφορά, στον εθισμό σε τυχερά παιχνίδια και 
στην δημιουργία κινήτρων των κρατούμενων για να «γυρίσουν σελίδα» στη 
ζωή τους. Έρευνες δείχνουν ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις είναι αρκετά 
αποτελεσματικές267. 

Καλή πρακτική αποτελεί και το πρόγραμμα «CARE» της μη 
κυβερνητικής οργάνωσης Women in Prison στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου 
απευθύνεται σε κρατούμενες γυναίκες, με ιστορικό βίας, που παράλληλα 
αντιμετωπίζουν και προβλήματα ψυχικής υγείας, αυτοτραυματισμού, 
κατάχρησης ουσιών και διαταραγμένων σχέσεων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε 
από τη φυλακή HMP Foston Hall αλλά επεκτάθηκε και σε άλλα γυναικεία 
καταστήματα κράτησης για όσες γυναίκες πληρούσαν τα κριτήρια 
συμμετοχής. Οι θεματικές του σχετίζονταν με την στήριξη και ενδυνάμωση 
των κρατούμενων γυναικών μέσα από την παροχή κινήτρων για καλύτερη 
επανένταξη, μέσα από τη διαχείριση των συναισθημάτων, την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων και την συμβουλευτική σε σχέση με την απασχόληση, τις 
οικογενειακές σχέσεις, την εύρεση κατοικίας, την διαχείριση χρημάτων. 
Αφού ολοκληρωνόταν ο κύκλος της συμβουλευτικής, οι γυναίκες είχαν 
πρόσβαση σε αντίστοιχες υπηρεσίες για τα επόμενα δύο χρόνια268. 

 
 
3.2. Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα και κακοποίηση 
 

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην μετάδοση λοιμωδών 
νοσημάτων εντός των γυναικείων καταστημάτων κράτησης. Στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ο νόμος προβλέπει ορισμένα μέτρα για την 
αποφυγή εξάπλωσης αυτών των ασθενειών, με πιο συνηθισμένο μέτρο την 
απομόνωση της κρατούμενης ασθενούς. Σε ελάχιστες χώρες, όπως η 
Πορτογαλία, δεν ακολουθείται αυτή η πρακτική. Ωστόσο, τα σωφρονιστικά 
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συστήματα οφείλουν να χρησιμοποιούν με φειδώ αυτή τη μέθοδο ώστε να 
μην υπάρχει κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού της ασθενούς269. 

Οι γυναίκες που εισέρχονται στη φυλακή, διατρέχουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο σε σχέση με τους άνδρες κρατούμενους, και είναι πιο πιθανό να 
έχουν ήδη προσβληθεί και να πρέπει να αντιμετωπίσουν σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ), όπως τα χλαμύδια, η γονόρροια, η σύφιλη, 
η ηπατίτιδα C και ο ιός HIV. Πολύ συχνά αυτό είναι αποτέλεσμα των υψηλού 
κινδύνου σεξουαλικών συμπεριφορών, συμπεριλαμβανομένης της πορνείας, 
της σεξουαλικής εργασίας, της σεξουαλικής κακοποίησης που έχουν υποστεί 
αλλά και της χρήσης ενέσιμων ναρκωτικών ουσιών με ανταλλαγή 
συριγγών270. Σε όλες τις κρατούμενες θα πρέπει να γίνονται εξετάσεις για 
ΣΜΝ και ιούς που μεταδίδονται με το αίμα. Οι φυλακές θα πρέπει να 
παρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα υγείας σε σχέση με τον τρόπο 
μετάδοσης και προστασίας από ΣΜΝ, τονίζοντας την έμφυλη διάσταση271. 

Τα σωφρονιστικά συστήματα θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι 
κρατούμενες γυναίκες, που είναι φορείς του ιού HIV, λαμβάνουν την 
κατάλληλη πρόληψη, θεραπεία, φροντίδα και υποστήριξη, και είναι 
ανάλογης ποιότητας με αυτή που προσφέρεται εκτός φυλακής. Επιπλέον, με 
δεδομένο ότι πολλές φορές η διοίκηση των καταστημάτων κράτησης δεν 
καταφέρνει να εμποδίσει τη χρήση ναρκωτικών και ότι οι κρατούμενες πολύ 
συχνά κάνουν τατουάζ ή piercing εντός φυλακής, θα πρέπει να παρέχονται 
καθαρές βελόνες και σύριγγες για να αποτρέπεται η χρήση ήδη 
χρησιμοποιημένων272. 

Όπως προαναφέρθηκε, τα ΣΜΝ πολλές φορές είναι αποτέλεσμα 
σεξουαλικής κακοποίησης και μάλιστα ορισμένες φορές σε 
ενδοοικογενειακό περιβάλλον. Παράλληλα είναι πολύ συχνό φαινόμενο οι 
κρατούμενες να έχουν υποστεί και άλλες μορφές σωματικής και 
ψυχολογικής βίας. Για αυτό το λόγο και για την πιο εποικοδομητική στήριξη 
αυτών των γυναικών, τα σωφρονιστικά συστήματα οφείλουν να 
δημιουργούν ένα φιλικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο η γυναίκα να μπορέσει να 
αποκαλύψει ότι έχει υποστεί βία και να ζητήσει βοήθεια. Θα πρέπει να 
λαμβάνονται μέτρα για την εξασφάλιση της μέγιστης προστασίας της 
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ιδιωτικής της ζωής, με ατομικές συναντήσεις, κάτω από μία έμφυλη οπτική 
ώστε η γυναίκα να νιώσει εμπιστοσύνη και ασφάλεια.  

Το προσωπικό οφείλει να είναι καταλλήλως καταρτισμένο ώστε να 
αναγνωρίζει πιθανές ενδείξεις κακοποίησης. Πολύ συχνή ένδειξη είναι το 
μετατραυματικό στρες που βιώνουν οι κρατούμενες γυναίκες. Το 
προσωπικό, επιπλέον, πρέπει να ενημερώνει τις κρατούμενες γυναίκες που 
αποκαλύπτουν περιστατικά κακοποίησης, σχετικά με τις διαθέσιμες 
υπηρεσίες στήριξης και τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε τέτοιες 
περιπτώσεις. Είναι απαραίτητη η συνεργασία και η δικτύωση των 
καταστημάτων κράτησης με τις αρμόδιες κοινωνικές και υγειονομικές 
υπηρεσίες ώστε να συνεχίσουν να παρέχουν βοήθεια και σε κακοποιημένες 
γυναίκες που έχει πλέον αποφυλακιστεί273. 
 
 
3.3. Ψυχική υγεία 
 

Τα διεθνή πρότυπα κράτησης, προβλέπουν ότι κατά την άφιξη των 
γυναικών στο κατάστημα κράτησης, θα πρέπει σε πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα να γίνει αξιολόγηση της ψυχικής της υγείας ώστε να παραπεμφθεί 
στις κατάλληλες υπηρεσίες και να λάβει την απαραίτητη θεραπεία. Σε 
περίπτωση που δεν είναι εφικτό μία κρατούμενη να μεταφερθεί σε 
ψυχιατρείο εκτός φυλακής, τότε θα πρέπει να υιοθετηθεί μια πολύπλευρη 
προσέγγιση που θα περιλαμβάνει το κατάλληλο προσωπικό, το οποίο, 
βασισμένο σε ατομική αξιολόγηση αναγκών της γυναίκας, θα της παρέχει 
ψυχοκοινωνική στήριξη, συμβουλευτική και φαρμακευτική αγωγή. 

Έρευνες δείχνουν ότι μεγάλο ποσοστό κρατούμενων γυναικών 
πάσχουν από ψυχικές ασθένειες που, αρκετά συχνά, καταλήγουν σε 
αυτοτραυματισμούς ή και σε αυτοκτονία. Επίσης, οι κρατούμενες γυναίκες 
είναι πιο πιθανό να πάσχουν από κάποια ψυχική ασθένεια σε σχέση με το 
γυναικείο πληθυσμό εκτός φυλακής274. Στις περισσότερες φυλακές, 
υπάρχουν ειδικές πτέρυγες, που μπορούν να παρέχουν εξειδικευμένη 
θεραπεία σε σχέση με την ψυχική υγεία. Αυτές οι μονάδες υπόκεινται στους 
κανόνες διοίκησης της φυλακής και επιτηρούνται275.  
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Παρά τις προβλέψεις, στην πράξη, κάποια ευρωπαϊκά σωφρονιστικά 
συστήματα δεν διαθέτουν ξεχωριστές μονάδες για τις ψυχικά ασθενείς αλλά 
χρησιμοποιούν τους χώρους της απομόνωσης. Σε γενικές γραμμές, η 
εξυπηρέτηση αυτής της ομάδας κρατουμένων είναι συνήθως χαμηλής 
ποιότητας και δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Πάγια τακτική αποτελεί 
η χορήγηση ψυχιατρικών φαρμάκων και ηρεμιστικών αντί να υιοθετηθεί μία 
ολιστική προσέγγιση θεραπείας και συμβουλευτικής276. 

Τα ποσοστά αυτοτραυματισμού και απόπειρας αυτοκτονίας, έχει 
διαπιστωθεί, ότι είναι υψηλότερα μεταξύ των κρατούμενων γυναικών σε 
σχέση με τους άνδρες κρατούμενους277. Η ασφάλεια των κελιών, με την 
απομάκρυνση αντικειμένων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να 
προκαλέσει μία γυναίκα βλάβη στον εαυτό της, καθίσταται πολύ σημαντική. 
Με δεδομένο ότι οι περισσότερες κρατούμενες αυτοκτονούν με 
απαγχονισμό, χρησιμοποιώντας κλινοσκεπάσματα, κορδόνια ή ρούχα, το να 
απομακρύνονται αυτά τα μέσα αποδεικνύεται ως το πιο αποτελεσματικό 
μέτρο προστασίας. Επιπλέον, αυτό που πραγματικά χρειάζονται αυτές οι 
γυναίκες είναι ουσιαστικές παρεμβάσεις αξιολόγησης και στήριξης278. Στις 
ισπανικές φυλακές, για παράδειγμα, εφαρμόζεται το λεγόμενο «Πρωτόκολλο 
πρόληψης της αυτοτραυματικής συμπεριφοράς», βάσει του οποίου 
ερευνάται η ύπαρξη παραγόντων κινδύνου ανά κρατούμενη ώστε να 
προλαμβάνονται εγκαίρως οι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές279. 

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, με την σωφρονιστική πολιτική 
τους, δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ψυχικά ασθενών κρατούμενων 
γυναικών. Στην Λετονία280, σύμφωνα με την αναφορά της CPT, το 2011, τα 
μέτρα που λάμβαναν για την αποφυγή αυτοτραυματισμών και αυτοκτονιών, 
κρίθηκαν ακατάλληλα κυρίως λόγω έλλειψης επαρκώς εκπαιδευμένου 
προσωπικού και έλλειψης έγκαιρης πρόγνωσης.Η Πολωνία281, από την άλλη, 
μετά το 2010, υιοθέτησε πολλές μεθόδους προστασίας για την αποφυγή 
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αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών, όπως αυξημένη επιτήρηση αυτών που 
κρίνονται ότι έχουν  τάσεις αυτοκτονίας και αυτοτραυματισμού, εντατική 
ψυχοκοινωνική στήριξη και φροντίδα, τοποθέτηση κλειστού συστήματος 
παρακολούθησης (CCTV) μέσα στα κελιά τους, όταν κρίνεται απαραίτητο, 
μεταφορά της κρατούμενης σε κοινό κελί ώστε να μην μένει καθόλου μόνη 
της και κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. 
 Αναφορές που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο, υπογραμμίζουν ότι 
στην Αγγλία οι σωφρονιστικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας δεν πληρούν τα 
κριτήρια των διεθνών προτύπων ενώ η έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευμένου 
προσωπικού είναι εμφανής. Καταγράφηκαν, επίσης, περιπτώσεις ασθενών 
που παραπέμφθηκαν σε ψυχιατρικό νοσοκομείο χωρίς τη συγκατάθεσή 
τους. Στη Βόρεια Ιρλανδία παρατηρήθηκε υπερβολική συνταγογράφηση 
ψυχιατρικών φαρμάκων282. Ωστόσο, τα σωφρονιστικά συστήματα του 
Ηνωμένου Βασιλείου, αποτελούν και παράδειγμα καλών πρακτικών, κυρίως 
σε σχέση με την δικτύωση και τη συνεργασία με τις τοπικές υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης, τα αστυνομικά τμήματα και τις υπηρεσίες 
ψυχοκοινωνικής στήριξης, όπως είναι τα Κέντρα Γυναικών, μέσα από 
προγράμματα σωστής «επιλογής» και παραπομπής των γυναικών που 
εμπλέκονται με το νόμο. 

Σε αυτά τα προγράμματα, χρησιμοποιούνται μέθοδοι, σύμφωνα με 
τις οποίες, οι γυναίκες που εμπλέκονται με το νόμο και έρχονται σε επαφή 
με την αστυνομία, υφίστανται μία αξιολόγηση σε σχέση με το αδίκημα για το 
οποίο κατηγορούνται αλλά και σε σχέση με την σωματική και ψυχική τους 
υγεία και παραπέμπονται καταλλήλως. Μπορεί, για παράδειγμα, για την 
περίπτωση μίας γυναίκας, να ενδείκνυται περισσότερο η παραμονή σε 
ψυχιατρική κλινική ή η παροχή κοινωνικής εργασίας σε κάποια υπηρεσία ή 
σε ένα Κέντρο Γυναικών ή κάποια εναλλακτική μορφή έκτισης ποινής, παρά 
η κράτηση σε σωφρονιστικό κατάστημα. Ενδεικτικά παραδείγματα τα 
προγράμματα «Wakefield All Age Liaison and Diversion Service» και το 
«Wakefield Well Women’s Centre», στην Αγγλία, και το «NHS Greater 
Glasgow and Clyde Community Triage Crisis» και «Ayrshire Police Mental 
Health Triage», στη Σκωτία283. 
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3.4. Χρήση ουσιών 
 

Έρευνες σχετικές με την γυναικεία τοξικοεξάρτηση τονίζουν τα 
μεγάλα ποσοστά χρήσης ουσιών ενώ οι γυναίκες βρίσκονται υπό κράτηση. 
Πολλές γυναίκες διαπράττουν κάποιο αδίκημα για να εξασφαλίσουν την 
απαραίτητη δόση, συνήθως όχι μόνο για δική τους χρήση αλλά και του 
συντρόφου τους. Αυτού του είδους η παραβατική συμπεριφορά είναι 
ενδεικτική για το πόσο επηρεάζουν οι σχέσεις τις γυναίκες σε σύγκριση με 
τους άνδρες. Οι γυναίκες κρατούμενες, μετά την αποφυλάκισή τους, είναι 
πιο πιθανό να υποτροπιάσουν και να αρχίσουν ξανά τη χρήση ουσιών, 
εφόσον το κάνει ο σύντροφός τους, ενώ δεν ισχύει το ίδιο για τους 
αποφυλακισμένους άνδρες. Επιπλέον, μελέτες δείχνουν ότι οι γυναίκες 
επηρεάζονται περισσότερο από το σύντροφό τους για να ξεκινήσουν την 
χρήση σε αντίθεση με τους άνδρες284. 

Σε ορισμένες γυναικείες φυλακές υπάρχουν ειδικές πτέρυγες ή 
θεραπευτικές μονάδες, όπου οι κρατούμενες συμμετέχουν σε ατομικές ή 
ομαδικές συναντήσεις και έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τον 
εθισμό, να αναπτύξουν αντιστάσεις ώστε να απέχουν από τη χρήση, καθώς 
και να αποκτήσουν συγκεκριμένες δεξιότητες για να αποτρέψουν 
ενδεχόμενη υποτροπή τους. Ως προαπαιτούμενο για την παραμονή τους στις 
πτέρυγες αυτές είναι οι τακτικές εξετάσεις ούρων. Σε άλλες φυλακές 
εφαρμόζονται προγράμματα διανομής συριγγών και χορήγησης μεθαδόνης 
ως υποκατάστατο. Παρ’ όλα αυτά, λόγω περιορισμένων χρηματικών πόρων, 
στα περισσότερα ευρωπαϊκά σωφρονιστικά συστήματα, η κάλυψη όλων των 
αναγκών των κρατουμένων με προβλήματα εξάρτησης, είναι ιδιαιτέρως 
δύσκολη και πολύ αποσπασματική. Σύμφωνα με αναφορές, παρ’ ότι 
διατίθενται προγράμματα μεθαδόνης, οι κρατούμενες δεν συμμετέχουν και 
τους παρέχονται μόνο ηρεμιστικά285. 

Τα περισσότερα θεραπευτικά προγράμματα είναι σχεδιασμένα για 
άνδρες χρήστες, εντούτοις θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν την έμφυλη 
διάσταση στη τοξικοεξάρτηση, να αναγνωρίζουν δηλαδή τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των γυναικών και πολλές φορές την πρότερη κακοποίησή τους, που 
μπορεί από μόνη της να έχει οδηγήσει στη χρήση ουσιών ή/και αλκοόλ. Τα 
προγράμματα, των οποίων οι δράσεις ενέχουν την οπτική του φύλου, δίνουν 
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τη δυνατότητα στην κρατούμενη γυναίκα να μιλήσει για τα προβλήματα 
εθισμού, για την κακοποίησή της, χωρίς να φοβάται ότι θα κριθεί για τις 
πράξεις της. Όλες οι παρεμβάσεις θα πρέπει να έχουν σαν γνώμονα το 
τραύμα που έχει υποστεί η θεραπευόμενη και παράλληλα να προσφέρουν 
δραστηριότητες είτε δημιουργικές, εκπαιδευτικές είτε φυσικής άσκησης και 
τέχνης ώστε να προωθούν την επανένταξή της, ανάλογα, βέβαια, με το 
στάδιο αποτοξίνωσης και ενδυνάμωσης, στο οποίο βρίσκεται286. 

Εξετάζοντας τα ευρωπαϊκά σωφρονιστικά συστήματα και τη χρήση 
ουσιών στις γυναικείες φυλακές, στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με μία 
εκτενή έρευνα προηγούμενων ετών (Surveying Prisoner Crime Reduction - 
SPCR, 2005-2006), διαπιστώθηκε ότι στην Αγγλία και την Ουαλία, η 
τοξικοεξάρτηση ανάμεσα στις κρατούμενες γυναίκες είναι σε υψηλότερα 
επίπεδα από ότι στους άνδρες κρατούμενους. Άλλες μελέτες αναφέρουν ότι 
οι κρατούμενες γυναίκες μπαίνουν πιο γρήγορα στη χρήση σκληρών 
ναρκωτικών, όπως ηρωίνη, κρακ, κοκαΐνη αλλά παρ’ όλα αυτά, πιο συχνά, 
κάνουν χρήση κάνναβης και ηρεμιστικών287. Στο Ηνωμένο Βασίλειο 
εφαρμόζονται προγράμματα μεθαδόνης και άλλα θεραπευτικά 
προγράμματα και, όταν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, το κατάστημα 
κράτησης μπορεί να ζητήσει παρέμβαση από άλλους φορείς, όπως οι 
«Ναρκομανείς Ανώνυμοι» ή οι «Αλκοολικοί Ανώνυμοι», σε περίπτωση 
εθισμού στο αλκοόλ288. Στις ιρλανδικές φυλακές, αντίστοιχα, 
πραγματοποιούνται παρεμβάσεις με δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης στις 
εξαρτημένες γυναίκες και θεραπευτικά προγράμματα υποκατάστασης289. 

Στην Ισπανία290,εφαρμόζονται προγράμματα μεθαδόνης και 
προγράμματα ανταλλαγής συριγγών. Η τελευταία αυτή μέθοδος έχει ως 
στόχο τη μείωση της βλάβης της υγείας των χρηστών ενέσιμων ναρκωτικών 
και την παρεμπόδιση της εξάπλωσης μεταδοτικών ασθενειών, αποτρέποντας 
την χρήση ήδη χρησιμοποιημένων συριγγών. Στο πλαίσιο αυτών των 
προγραμμάτων χορηγείται αποστειρωμένος εξοπλισμός για την χρήση των 
ενέσιμων ουσιών. Στη Γερμανία291, η ανταλλαγή συριγγών ξεκίνησε από το 
1996 και μέχρι σήμερα έχει επεκταθεί σε πολλά καταστήματα κράτησης. 
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Παράλληλα, παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής και ενδυνάμωσης των 
κρατούμενων τοξικοεξαρτώμενων γυναικών και προγράμματα μεθαδόνης. 
Στη Γαλλία292, τα τελευταία χρόνια εφαρμόστηκαν προγράμματα ανταλλαγής 
συριγγών αλλά είναι σε πειραματικό στάδιο και δεν έχουν επεκταθεί σε 
πολλά καταστήματα κράτησης. Στην Ιταλία293 και την Πορτογαλία294 δεν 
υπάρχουν καν τέτοιου είδους πρακτικές. Εκεί περιορίζονται στα 
προγράμματα μεθαδόνης και στη χορήγηση – υπερβολική ίσως- ηρεμιστικών 
χαπιών. 

Στα σουηδικά καταστήματα κράτησης εφαρμόζονται προγράμματα 
Γνωστικής Συμπεριφορικής Θεραπείας, όπως για παράδειγμα το «One-to-
One» και το «Twelve Step», που απευθύνονται σε κρατούμενες γυναίκες, 
εξαρτημένες από ναρκωτικά ή αλκοόλ. Εκτός από τα προγράμματα εντός 
φυλακής για τις τοξικοεξαρτημένες κρατούμενες, εφαρμόζονται και άλλα, 
εκτός φυλακής, του είδους «Contract treatment», τα οποία είναι 
θεραπευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε χρήστες/ριες που έχουν 
υποτροπιάσει και υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ της παραβατικής 
συμπεριφοράς και του εθισμού. Αντί να εκτίσουν ποινή φυλάκισης έως δύο 
ετών, υπογράφουν «συμβόλαιο» με το δικαστήριο για να υποβληθούν σε 
πρόγραμμα θεραπείας σε κάποιο ίδρυμα ή κατοικία. Εάν, όμως, το άτομο 
διακόψει τη θεραπεία ή επιλέξει να μην συμμορφωθεί με οποιονδήποτε 
άλλο τρόπο, η συμφωνημένη εναλλακτική έκτιση ποινής μεταβάλλεται σε 
ποινή φυλάκισης. Στην προσπάθεια αυτή, τα σωφρονιστικά ιδρύματα 
συνεργάζονται με εξωτερικούς φορείς. Ένα καλό παράδειγμα, με αξιόλογες 
κριτικές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων 
και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (CPT), είναι το 
«Rebecka Home», στην Στοκχόλμη, το οποίο απευθύνεται σε γυναίκες 18-25 
ετών, πρώην ή νυν χρήστριες ουσιών295. 

Σχετικά με το κάπνισμα, στην Αγγλία, έχει ξεκινήσει, από το 
Σεπτέμβριο του 2017, μία προσπάθεια να απαγορευτεί σε όλες τις γυναικείες 
φυλακές και να παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όσες γυναίκες είτε 
θέλουν είτε αναγκάζονται να σταματήσουν το κάπνισμα, με προτεραιότητα 
στις έγκυες κρατούμενες. Επίσης, προσοχή πρέπει να δίνεται στις 
διατροφικές ανάγκες των καπνιστριών ώστε να μην πάρουν βάρος αφού 
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σταματήσουν το κάπνισμα. Τέλος, ενδείκνυται η παροχή ηλεκτρονικών 
τσιγάρων καθώς και βοήθειας για τη χρήση τους, όπως και ειδικές 
εγκεκριμένες θεραπευτικές μέθοδοι αντικατάστασης της νικοτίνης (Nicotine 
Replacement Therapies - NRT)296. 
 
 
4. Εκπαίδευση και εργασία 
 
4.1. Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη φυλακή και οι ευρωπαϊκές πρακτικές 
 

Τα σωφρονιστικά συστήματα και οι αντεγκληματικές πολιτικές 
οφείλουν να ενθαρρύνουν την ενδυνάμωση των κρατούμενων γυναικών με 
δράσεις εκπαιδευτικές, εργασιακές, πολιτιστικές και δημιουργικές, μέσα από 
την οπτική του φύλου, ώστε να ενισχύεται και να αναπτύσσεται η 
αυτοεκτίμησή τους297. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος αποτελεσματικά και 
να είναι ουσιαστικά βοηθητικό για την επανένταξη των κρατούμενων 
γυναικών, τα προγράμματα που υλοποιούνται, θα πρέπει να ανιχνεύουν, να 
αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις ιδιαίτερες γυναικείες ανάγκες και βάσει 
αυτών να υπάρχει και η ανάλογη κατηγοριοποίηση. Η αναγνώριση αυτή 
καθίσταται απολύτως απαραίτητη καθώς τα περισσότερα εκπαιδευτικά και 
επαγγελματικά προγράμματα επιμόρφωσης στις φυλακές απευθύνονται 
κυρίως σε άνδρες κρατούμενους. Συνεπώς, οι γυναίκες κρατούμενες και 
ακόμα χειρότερα οι ανήλικες κρατούμενες, στερούνται πολύ συχνά του 
δικαιώματος στην εκπαίδευση επειδή είναι ολιγάριθμες, παρά τις διεθνείς 
προβλέψεις.  

Ο ρόλος της εκπαίδευσης, στα συστήματα κράτησης, είναι πολύ 
σημαντικός καθώς προωθεί την επανασύνδεση των κρατουμένων γυναικών 
με την εκπαιδευτική διαδικασία, τις βοηθά να αποκτήσουν ή/ και να 
αναβαθμίσουν βασικές δεξιότητες, τις ενθαρρύνει να μην «παραιτηθούν» 
λόγω του εγκλεισμού και τέλος τις προετοιμάζει για την επανένταξη στον 
κοινωνικό ιστό, μετά την αποφυλάκισή τους. Μελέτες υπογραμμίζουν ότι η 
εκπαίδευση και μάλιστα η δεύτερη ευκαιρία στην εκπαίδευση μπορεί να 
λειτουργήσει ως κινητήρια δύναμη και μέσο προόδου για τις κρατούμενες 
γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις και κοινωνικό αποκλεισμό. 
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Οι γυναίκες, συνήθως, συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα για να 
περάσουν δημιουργικά το χρόνο τους στη φυλακή και για να αποκτήσουν 
κάποια δεξιότητα που θα βοηθήσει στην επαγγελματική τους αποκατάσταση 
αφού αποφυλακιστούν. Επιπλέον, μέσω της συμμετοχής, αποκτούν ξανά 
αυτοπεποίθηση και μία «κανονικότητα», δεδομένου ότι κάνουν κάτι που 
κάνουν και οι γυναίκες εκτός φυλακής298. 

Παρά τα οφέλη της εκπαίδευσης, δεν είναι πάντα εύκολη η παροχή 
της στα σωφρονιστικά ιδρύματα. Οι προκλήσεις είναι πολλαπλές. Ο 
πληθυσμός των γυναικών κρατουμένων δεν είναι ομοιογενής και, ως εκ 
τούτου, ούτε και οι εκπαιδευτικές του ανάγκες.Επιπλέον, κρίνεται ιδιαιτέρως 
δύσκολο να συμβαδίσει η εκπαίδευση της φυλακής με την τυπική 
εκπαίδευση εκτός, παρά τις θεσμικές προβλέψεις. Ένας άλλος παράγοντας 
που μειώνει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα σωφρονιστικά 
ιδρύματα είναι η περιορισμένη χρήση τεχνολογικών μέσων, όπως το 
διαδίκτυο, λόγω ζητημάτων ασφάλειας. Σε συνδυασμό με τον αυξανόμενο 
πληθυσμό των φυλακών σε όλη την Ευρώπη, τα υπερπληθή καταστήματα 
κράτησης και την έλλειψη επαρκών χρηματικών πόρων, υπάρχει ο κίνδυνος 
η εκπαίδευση να μην αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες των 
σωφρονιστικών συστημάτων. Παράλληλα, η αγορά εργασίας είναι πιο 
απαιτητική από ποτέ και οι κρατούμενες γυναίκες είναι απολύτως 
απαραίτητο να αποκτήσουν δεξιότητες299. 

Παρ’ότι στα καταστήματα κράτησης εφαρμόζονται δράσεις 
παρέμβασης και ψυχοκοινωνικής στήριξης των κρατούμενων γυναικών, τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, που απευθύνονται σε κρατούμενες γυναίκες 
είναι λίγα, αποσπασματικά και συνήθως λειτουργούν στο πλαίσιο 
συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων300. Πολύ συχνά, 
περιορίζονται σε «γυναικείες» δραστηριότητες, όπως ράψιμο, πλέξιμο κλπ., 
αναπαράγοντας, έτσι, και ενισχύοντας παραδοσιακά έμφυλα στερεότυπα για 
τον κοινωνικό ρόλο της γυναίκας, παρ’ ότι οι κρατούμενες γυναίκες θα 
έπρεπε να απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες και ίδιας ποιότητας εκπαιδευτικές 
δράσεις με τους άνδρες κρατούμενους301. 
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Για να είναι εποικοδομητική η εκπαίδευση στη φυλακή, θα πρέπει να 
έχει στο επίκεντρο τη γυναίκα κρατούμενη και μέσα από ατομικά σχέδια 
αξιολόγησης, ανάλογα με τις επιθυμίες αλλά και τις ικανότητες της, να 
υιοθετεί ολιστικές και ευέλικτες πρακτικές ώστε να ανταποκρίνεται στις 
πραγματικές ανάγκες του κρατούμενου γυναικείου πληθυσμού, πριν και 
μετά την αποφυλάκιση302. Όταν δεν πληρούνται αυτά τα κριτήρια και η 
εκπαίδευση δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των 
κρατουμένων, οι γυναίκες δείχνουν απροθυμία να συμμετέχουν. Επιπλέον, 
σημαντικό ρόλο παίζει η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του 
σωφρονιστικού προσωπικού σε θέματα φύλου και κράτησης γυναικών, με 
συνεχείς επιμορφώσεις303, ώστε να αντιληφθούν τον ρόλο που μπορεί να 
διαδραματίσει η μάθηση στην επανένταξη των κρατουμένων304. 

Τα γνωστικά αντικείμενα που, συνήθως, προσφέρονται, στα 
περισσότερα ευρωπαϊκά σωφρονιστικά συστήματα, είναι βασικές γνώσεις 
αλφαβητισμού, αριθμητική, γλώσσα για τις αλλοδαπές κρατούμενες και 
επιπλέον βασικές δεξιότητες γραφής και πληροφορικής. Παρέχονται, επίσης, 
εκπαιδεύσεις σε σχέση με την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων αλλά 
και εργαστήρια τέχνης. Τέλος, αρκετά καταστήματα κράτησης  υλοποιούν 
επιμορφωτικά σεμινάρια σε σχέση με τα δικαιώματα των κρατούμενων 
γυναικών, σε σχέση με την κακοποίηση και τις διαθέσιμες υπηρεσίες, στις 
οποίες μπορούν να απευθυνθούν. Όλα τα προγράμματα θα πρέπει να 
προσαρμόζονται στο επίπεδο και τις ανάγκες των κρατουμένων και να έχουν 
ως στόχο την, όσο δυνατόν, ομαλότερη επανένταξη τους. Περαιτέρω, στο 
πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης παρέμβασης, θα πρέπει παράλληλα να 
λειτουργούν προγράμματα συμβουλευτικής που θα υποστηρίζουν και θα 
βοηθούν τις κρατούμενες στην εκπαιδευτική διαδικασία305. 

Με βάση τα διεθνή πρότυπα κράτησης, για την ενίσχυση των 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, προβλέπεται η λειτουργία βιβλιοθήκης 
μέσα στα καταστήματα κράτησης. Βιβλιοθήκες υπάρχουν πράγματι σε 
πολλές φυλακές, αλλά ο αριθμός και η ποικιλία των παρεχόμενων βιβλίων 
ποικίλλει. Ορισμένες βιβλιοθήκες είναι καλά εξοπλισμένες και πολύ συχνά 
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συνεργάζονται με τις τοπικές βιβλιοθήκες αλλά αυτό, δυστυχώς, δεν ισχύει 
για όλα τα σωφρονιστικά ιδρύματα. Επίσης, συνήθως παρατηρείται έλλειψη 
σε ξενόγλωσσα βιβλία παρά τον μεγάλο πληθυσμό αλλοδαπών κρατουμένων 
γυναικών, γεγονός που τις αποκλείει από αυτή την παροχή υπηρεσίας306. 

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο για την κράτηση, εκτός από την 
σχολική εκπαίδευση, θα πρέπει να παρέχονται στις κρατούμενες 
επιμορφώσεις επαγγελματικής κατάρτισης αλλά και θέσεις εργασίας. Οι 
κρατούμενες γυναίκες, μολονότι είναι πολύ περισσότερες από τις 
προσφερόμενες θέσεις εργασίας εντός ή εκτός φυλακής, επιδιώκουν να 
εργαστούν αφενός για να αποκτήσουν κάποιες δεξιότητες που θα τις 
βοηθήσουν στην επαγγελματική τους αποκατάσταση μετά την αποφυλάκισή 
αφετέρου για να τύχουν ευεργετικό υπολογισμό της ποινής τους, όπως 
συμβαίνει σε ορισμένα σωφρονιστικά συστήματα. Επομένως, θεωρείται 
απαραίτητη τόσο η αύξηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης 
όσο και των θέσεων εργασίας307. 

Λαμβάνοντας ως δεδομένη την οικονομική κρίση σε αρκετές 
ευρωπαϊκές χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τους στρατηγικούς της 
στόχους για την εκπαίδευση (Educationand Training 2020), μέσα από 
χρηματοδοτήσεις, υποστηρίζει την ανάπτυξη καινοτόμων πειραματικών 
δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης των φυλακών και συμβάλλει 
στην αμοιβαία μάθηση και ανταλλαγή καλών πρακτικών ανάμεσα στις χώρες 
της Ευρώπης. Παρά τις διαφορές μεταξύ των σωφρονιστικών συστημάτων, η 
μάθηση από την εμπειρία των άλλων χωρών είναι σημαντική για την 
ανάπτυξη επιτυχημένων αντεγκληματικών πολιτικών. Επιπλέον, η δικτύωση 
των φορέων, που ασχολούνται με την κράτηση και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, αποτελεί πολύ χρήσιμο εργαλείο για την ευαισθητοποίηση της 
κοινωνίας σε σχέση με τις κρατούμενες αλλά και τις αποφυλακισμένες 
γυναίκες. 

Από το 2000 έως το 2011, χρηματοδοτήθηκαν πολλά προγράμματα 
δια βίου μάθησης σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση στη φυλακή, 
μέσω των προγραμμάτων Socrates και Leonardo daVinci. Τα περισσότερα 
εμπίπτουν στο πλαίσιο του υποέργου Grundtvig. Σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές 
χώρες συμμετείχαν σε ένα τουλάχιστον έργο και οι βασικές θεματικές 

                                                             
306Βλ. 69 
307Αποσπόρη, Ε.,  Μηλιώνη, Φ., Συκιώτου, Α. (2005), Εγκληματολογική προσέγγιση του φύλου, Σημειώσεις 
για τους Φοιτητές της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πηγή στο: 
http://rcel.enl.uoa.gr/thefylis/SIMIOSEIS%20KOURAKIS.pdf 
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εκπαίδευσης είχαν σχέση με την επανένταξη,  τη βασική επιμόρφωση 
ενηλίκων κρατουμένων, την τέχνη ως μέσο έκφρασης μέσα στη φυλακή. 
Επίσης, πολλά έργα υλοποιήθηκαν, στο πλαίσιο του προγράμματος 
«European Community Initiative EQUAL», που στόχο είχε την καταπολέμηση 
των διακρίσεων και την προώθηση της απασχόλησης, από το 2001 έως το 
2008308. 
 
 
4.2. Σχολική εκπαίδευση και δημιουργική απασχόληση 
 

Σχεδόν σε όλα τα ευρωπαϊκά σωφρονιστικά συστήματα προβλέπεται 
η λειτουργία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, συνήθως Σχολεία Δεύτερης 
Ευκαιρίας, μέσα στη φυλακή, όπου παρέχονται μαθήματα πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέχρι την είσοδο σε πανεπιστήμιο. Επίσης, 
προβλέπονται μαθήματα για αλλοδαπούς κρατούμενους. Σε πολύ μικρότερη 
έκταση, δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, όπου απαιτείται η συνεργασία της φυλακής με το 
Πανεπιστήμιο. Παρέχονται, επίσης, μαθήματα τέχνης, μουσικής, θεάτρου και 
φυσικής άσκησης. Εκτός από την τυπική ακαδημαϊκή εκπαίδευση, παρέχεται 
και άτυπη εκπαίδευση από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και ομάδες εθελοντών. Στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, οι 
γυναικείες φυλακές συνεργάζονται άμεσα με εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως 
το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Open University), οι Υπηρεσίες Δημόσιων 
Βιβλιοθηκών (Public Library Services), το Συμβούλιο Τεχνών (Arts Council) και 
ο εκπαιδευτικός φορέας Educational Training Boards (ETBs). 

Συνήθως, λόγω των μειωμένων χρηματικών πόρων, δεν παρέχονται 
όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, παρά τις θεσμικές προβλέψεις. Επιπλέον, οι 
κρατούμενες δεν έχουν πάντα τη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων καθώς 
είναι στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης της φυλακής να επιλέξει τι 
είδους επιμορφωτικά προγράμματα θα πραγματοποιηθούν και ποιος/α θα 
συμμετέχει. Πρέπει να σημειωθεί ότι, σε κάποια σωφρονιστικά συστήματα, 
όπως της Πορτογαλίας και της Ισπανίας309, για παράδειγμα, τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα προσφέρονται μόνο σε κρατούμενες, που έχουν ήδη 
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καταδικαστεί και έχουν εκτίσει κάποιο μέρος της ποινής τους, και όχι σε 
υπόδικες310. 

Η χρήση νέων τεχνολογιών και η εισαγωγή της «ηλεκτρονικής 
εκμάθησης» (e-learning) στην εκπαιδευτική διαδικασία των κρατουμένων, 
προκαλεί διχογνωμία στα σωφρονιστικά συστήματα. Από τη μία μπορεί να 
εξασφαλίσει την πρόσβαση σε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, αναβαθμίζοντας 
και τις βιβλιοθήκες των φυλακών, από την άλλη, εγείρει ζητήματα 
ασφάλειας και για αυτό γίνεται τόσο περιορισμένη χρήση.  

Τα περισσότερα ευρωπαϊκά συστήματα έχουν πολύ περιορισμένη 
πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και κυρίως στο διαδίκτυο, με λίγες εξαιρέσεις. 
Σε όλες τις σουηδικές φυλακές, για παράδειγμα, χρησιμοποιείται το μοντέλο 
του ηλεκτρονικού «Μαθησιακού Κέντρου» (Learning Centre), όπου μέσα από 
μία ηλεκτρονική πλατφόρμα (Net Centre), οι κρατούμενοι/ες έχουν 
πρόσβαση σε πολλά αντικείμενα εκπαίδευσης. Αντίστοιχο παράδειγμα είναι 
το πρόγραμμα «Learning Platformin Prison (LIS)» στη Γερμανία, το 
πρόγραμμα  «InternetforInmates (IFI)» στη Νορβηγία και το «VirtualCampus» 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Φυσικά, οι προσβάσιμες ιστοσελίδες πρέπει πρώτα 
να εγκριθούν από τη διοίκηση της φυλακής και η όλη εκπαιδευτική 
διαδικασία επιτηρείται. Σε καμία περίπτωση, βέβαια, δεν θα πρέπει η 
ηλεκτρονική εκμάθηση, να αντικαθιστά εξ ολοκλήρου την κλασική μέθοδο 
διδασκαλίας με εκπαιδευτή/ρια, που ταυτόχρονα μπορεί να συμβουλεύει 
και να καθοδηγεί τους/τις εκπαιδευόμενους/ες311. 

Διαφορετικά αντιμετωπίζουν και το ζήτημα της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης τα σωφρονιστικά συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών. Αυτή η 
δυνατότητα δίνεται, για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, τη 
Γαλλία, την Πορτογαλία, σε συνεργασία των καταστημάτων κράτησης και 
των ανοιχτών Πανεπιστημίων των χωρών αυτών (πχ. Universidad Nacional de 
Educacióna Distancia (UNED) στην Ισπανία). Εντούτοις, αυτού του είδους η 
εκπαίδευση δεν παρέχεται δωρεάν και οι κρατούμενοι/ες πρέπει να 
πληρώσουν οι ίδιοι/ες τα δίδακτρα με συνέπεια να μην συμμετέχουν όταν 
δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα312. 
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4.3. Επαγγελματική κατάρτιση και εργασία 
 

Εκτός από την εκπαίδευση, και η εργασία παίζει πολύ σημαντικό 
ρόλο στη ζωή της φυλακής και βοηθάει εξίσου στην κοινωνική επανένταξη 
των κρατουμένων. Βασικός στόχος της εργασίας στη φυλακή είναι να 
αποκτήσει η κρατούμενη επαγγελματικές δεξιότητες, που θα διευκολύνουν, 
μετά την αποφυλάκισή της, την επαγγελματική της αποκατάσταση. Μάλιστα, 
για πολλές κρατούμενες, ο χρόνος τους στη φυλακή μπορεί να είναι η πρώτη 
ευκαιρία που τους δόθηκε για να αποκτήσουν ή να αναπτύξουν κάποια 
δεξιότητα και να εργαστούν. Παρ’ όλα αυτά οι θέσεις εργασίας στα 
καταστήματα κράτησης είναι πολύ λιγότερες από τις κρατούμενες γυναίκες, 
ειδικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Σε περίπτωση που η κρατούμενη 
μπορεί να εργαστεί, το αντικείμενο της εργασίας πρέπει να καθορίζεται με 
βάση τις ικανότητες και τις προτιμήσεις της αλλά και τις δυνατότητες της 
φυλακής. Σε κάποια ευρωπαϊκά συστήματα, όπως στην Πορτογαλία, οι 
υπόδικες δεν έχουν δικαίωμα στην εργασία.  

Για να είναι χρήσιμη η εργασία στη φυλακή θα πρέπει να συμβαδίζει 
με την αγορά εργασίας είτε ως αντικείμενο καθεαυτό είτε με την εμπλοκή 
φορέων επαγγελματικής κατάρτισης και εργοδοτών. Δυστυχώς, σε πολλά 
ευρωπαϊκά σωφρονιστικά συστήματα παρατηρείται ότι οι παρεχόμενες 
θέσεις εργασίας δεν απαιτούν αλλά ούτε και παρέχουν ιδιαίτερες 
επαγγελματικές δεξιότητες. Πρόκειται συνήθως για χειρονακτικές, 
επαναλαμβανόμενες εργασίες της φυλακής, που έχουν να κάνουν με 
καθαριότητα, μαγειρική, οικοκυρικά κλπ.  

Παρομοίως, όπου παρέχεται επαγγελματική κατάρτιση, είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι δεν είναι παρωχημένη και προσκολλημένη σε 
κλασικούς στερεοτυπικούς ρόλους και παρέχει στις εκπαιδευόμενες τις 
δεξιότητες που απαιτούνται στην σύγχρονη αγορά εργασίας.  Η εγκατάλειψη 
των προγραμμάτων κατάρτισης από τις κρατούμενες είναι συχνή, ίσως και 
λόγω της έμμεσης παρεμπόδισης από το σωφρονιστικό προσωπικό, που 
μπορεί να εκλάβει τέτοιου είδους δράσεις ως αύξηση του δικού του φόρτου 
εργασίας313. 

Οι διεθνείς κανονισμοί για την κράτηση προβλέπουν την αμειβόμενη 
εργασία στις φυλακές, δεδομένου ότι η κρατούμενη πρέπει να 
επιβραβεύεται ως εργαζόμενη και όχι να εκλαμβάνεται η εργασία ως 
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τιμωρία. Μάλιστα σε κάποιες νομοθεσίες προβλέπεται ο ακριβής τρόπος 
υπολογισμού των ημερομισθίων σε σχέση με τα αντίστοιχα εκτός φυλακής. 
Ωστόσο πολλές φορές οι κρατούμενες εργάζονται χωρίς να πληρώνονται. 
Από την άλλη ενώ για την εργασία, η αμοιβή μπορεί να αποτελέσει δέλεαρ, 
την ίδια στιγμή αποτρέπει τις κρατούμενες από το να συμμετέχουν σε 
επιμορφώσεις ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δεν αμείβονται.  

Οι εργασιακές ευκαιρίες εκτός φυλακής είναι πάντοτε δυνατές 
θεωρητικά, αλλά στην πραγματικότητα αυτό συμβαίνει σπάνια. Υπάρχει 
δυνατότητα συνεργασίας του καταστήματος κράτησης με ιδιωτικές εταιρείες 
ωστόσο αυτή η πρακτική δεν είναι ευρέως διαδεδομένη, εκτός από χώρες 
όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Ιταλία, η Λετονία, η Πολωνία και 
άλλες, όπου τα τελευταία χρόνια συμβαίνει όλο και συχνότερα. Και σε αυτήν 
την περίπτωση, όμως, οι μισθοί των κρατούμενων γυναικών είναι χαμηλοί 
και πολλές φορές εργάζονται περισσότερο από το προβλεπόμενο ωράριο. Η 
Γαλλία παρουσιάζει μία πιο προηγμένη, εργασιακά, εικόνα καθώς επιτρέπει 
στις κρατούμενες να είναι αυτοαπασχολούμενες, με την προϋπόθεση, 
βέβαια, ότι έχουν την εξουσιοδότηση της διοίκησης της φυλακής. Η πρακτική 
αυτή δεν χρησιμοποιείται ευρέως γιατί αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες 
που αφορούν κυρίως την έλλειψη πρόσβασης σε νέα τεχνολογικά μέσα 
επικοινωνίας και δικτύωσης314. 

Στην Ισπανία, τα καταστήματα κράτησης συνεργάζονται με ιδιωτικές 
εταιρείες, προσφέροντας τα μεν ανθρώπινο δυναμικό και εγκαταστάσεις, οι 
δε μηχανήματα και πρώτες ύλες. Υπό την προϋπόθεση αυτή, το ισπανικό 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, μέσω του Κέντρου Δημόσιας Εταιρείας για την 
Επανένταξη (CIRE), έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 
επαγγελματικής κατάρτισης και παραγωγικής εργασίας, σε τομείς όπως η 
βιομηχανία ενδυμάτων, η εκτύπωση και γραφικές τέχνες, η ξυλουργική κλπ. 
Επιπλέον, παρέχει μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης σε σχέση με 
τεχνικές εργασίες, με υγειονομικές υπηρεσίες, με υπηρεσίες ομορφιάς, με 
εστίαση, με γραμματειακή υποστήριξη, με κηπουρική κ.α.315Παρ’ ότι 
προβλέπονται πολλά προγράμματα επιμόρφωσης, μελέτες δείχνουν ότι τα 
περισσότερα είναι σχεδιασμένα για άνδρες κρατούμενους και όχι για 
κρατούμενες γυναίκες. 
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Στις ιταλικές γυναικείες φυλακές υλοποιούνται πολλές εκπαιδευτικές 
– θεραπευτικές δραστηριότητες, ανάμεσα στις οποίες, αξιόλογη είναι το 
πρόγραμμα «Sigillo», που στοχεύει στην ενίσχυση της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας στον τομέα της δημιουργικής χειροτεχνίας. Στο πλαίσιο 
του προγράμματος, συνεργάστηκαν πολλά γυναικεία καταστήματα κράτησης 
και δημιούργησαν μία μάρκα τσαντών και άλλων προϊόντων από ύφασμα316. 
Η Γερμανία, μέσα από το μικρής εμβέλειας πρόγραμμα «ECO-PC», μέσα από 
την διαδικασία ανακύκλωσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, έδωσε τη 
δυνατότητα στις κρατούμενες γυναίκες στις φυλακές του Βερολίνου και του 
Βρανδεμβούργου να αποκτήσουν δεξιότητες πληροφορικής, που είναι 
απαραίτητο προσόν για την αγορά εργασίας317. 

Μέσα από αναφορές του, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τόνισε 
τα οφέλη των προγραμμάτων κηπουρικής στις κρατούμενες γυναίκες. Τα 
προγράμματα αυτά, όχι μόνο παρέχουν φρέσκο φαγητό στις φυλακές αλλά 
αναπτύσσουν δεξιότητες, ατομικής και ομαδικής εργασίας και προσφέρουν 
κατάρτιση σε σχέση με το εμπόριο. Ένα καλό παράδειγμα είναι το 
πρόγραμμα «GreenerontheOutsidePrisons» σε μία γυναικεία φυλακή στην 
Αγγλία. Είναι ενδεικτικό του πως οι κηπουρικές δραστηριότητες μπορούν να 
παίξουν ρόλο τόσο στη φυσική όσο και στην ψυχική κατάσταση των 
κρατούμενων γυναικών318. 
 
 
4.4. Πολιτιστικές δραστηριότητες 
 

Οι τέχνες και οι πολιτιστικές δραστηριότητες, έχει διαπιστωθεί, ότι 
είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην ενίσχυση της προσωπικής και 
εκπαιδευτικής ανάπτυξης των κρατούμενων γυναικών. Έρευνες δείχνουν ότι 
τα πολιτιστικά προγράμματα βελτιώνουν τις προσωπικές και κοινωνικές 
δεξιότητες, αναπτύσσουν την αυτοπεποίθηση και ενθαρρύνουν τη 
συμμετοχή των γυναικών σε μελλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 
Επιπλέον, η καλλιτεχνική έκφραση μπορεί να απαλύνει τον πόνο και τις 
δυσκολίες της κράτησης και παράλληλα βοηθάει στη διαδικασία της 
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επανένταξης και της κοινωνικής ανασυγκρότησης της κρατούμενης, μετά την 
αποφυλάκισή της.  

Τα περισσότερα ευρωπαϊκά σωφρονιστικά συστήματα έχουν 
υιοθετήσει τέτοιες πρακτικές και στις πιο πολλές γυναικείες φυλακές 
υλοποιούνται πολιτιστικές δράσεις. Το θέατρο, ο χορός, η μουσική, η 
λογοτεχνία, η χειροτεχνία και η ζωγραφική είναι οι πιο συνηθισμένες μορφές 
τέχνης που χρησιμοποιούνται στα πολιτιστικά προγράμματα στις φυλακές. 
Εντούτοις, η εφαρμογή και η συνέχεια τέτοιων προγραμμάτων εξαρτάται 
άμεσα από την οικονομική ευχέρεια των σωφρονιστικών ιδρυμάτων και από 
τις προτεραιότητες που τίθενται στη χάραξη των αντεγκληματικών 
πολιτικών.   

Ενδεικτικά, αξιόλογο παράδειγμα είναι αυτό της Πορτογαλίας, όπου 
η οργάνωση «Bebé Babá» διοργανώνει μουσικά προγράμματα για γονείς και 
τα μωρά τους, καθώς θεωρείται ότι αυτό συμβάλλει στην ενίσχυση των 
δεσμών μεταξύ κρατούμενης μητέρας και μωρού στη φυλακή. Οι δράσεις 
αυτές παρέχουν στα παιδιά, που γεννιούνται και διαμένουν μαζί με τη 
μητέρα τους σε κατάστημα κράτησης, την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα 
τη μουσική, γεγονός που μπορεί να αντισταθμίσει εν μέρει τις περιορισμένες 
δυνατότητες εκπαίδευσης που έχουν319. 

Το θέατρο, ως τέχνη, έχει ιδιαίτερη δύναμη και επιρροή στη ζωή των 
κρατούμενων γυναικών είτε ως συμμετέχουσες σε μία θεατρική παράσταση 
είτε ως κοινό που παρακολουθεί. Από τη μία, παραστάσεις με ευχάριστο 
περιεχόμενο μπορούν να απαλύνουν για λίγο τον πόνο του εγκλεισμού, από 
την άλλη, παραστάσεις με περιεχόμενο με το οποίο μία κρατούμενη γυναίκα 
μπορεί να ταυτιστεί, έχουν τη δυνατότητα να την επηρεάσουν 
μακροπρόθεσμα και να αποτελέσουν τροφή για σκέψη. Μία τέτοια 
παράσταση είναι «Ο Θεός είναι η γραφομηχανή μου» (Godismy Typewriter). 
Το έργο βασίζεται στη ζωής της βραβευμένης με Πούλιτζερ για ποίηση, Anne 
Sexton. Πρόκειται για μια ιστορία μιας δια βίου μάχης κατά της κατάθλιψης, 
της μανίας, των τάσεων αυτοκτονίας καθώς και της σχέσης της με τον σύζυγό 
της και τα παιδιά της. Μετά την παράσταση ακολουθεί συζήτηση με τις 
κρατούμενες. Το έργο έχει περιοδεύσει σε γυναικείες φυλακές στη Λετονία, 

                                                             
319Βλ. 132 
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τη Φινλανδία και τη Σουηδία και πρόσφατα έλαβε μια νέα επιχορήγηση για 
περιοδεία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες320. 

Μεγάλο ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζουν τα προγράμματα 

δημιουργικής γραφής και λογοτεχνίας. Η κρατούμενη μαθαίνει να 

εκφράζεται μέσα από το γραπτό λόγο αλλά και να περνάει δημιουργικά το 

χρόνο της στη φυλακή με ένα βιβλίο, ευκαιρία που ενδεχομένως να μην είχε 

ποτέ πριν στη ζωή της. Ιδιαίτερα επιτυχημένο ήταν το πρόγραμμα «Literature 

behind bars» («Λογοτεχνία πίσω από τα κάγκελα») στη Γερμανία. 

Εφαρμόζεται και σε γυναικείες φυλακές από το 2002, με τη συμμετοχή 

διεθνώς αναγνωρισμένων συγγραφέων, οι οποίοι/ες μπαίνουν στη φυλακή, 

διαβάζουν αποσπάσματα από τα βιβλία τους, διοργανώνουν εργαστήρια και 

συζητούν με τις κρατούμενες321. 

 
 

Β. ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
 
1. Αποφυλάκιση και επανένταξη 
 

Για να είναι ουσιαστική η κοινωνική επανένταξη των 
αποφυλακισμένων γυναικών και να μην υπάρχουν φαινόμενα υποτροπής και 
επανάληψης της παραβατικής συμπεριφοράς, οι παρεμβάσεις πρέπει να 
στοχεύουν στην συμβουλευτική σε σχέση με το έγκλημα, στην σωστή 
αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας και εθισμού, στην παροχή 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στην παροχή βοήθειας σε σχέση με την 
απασχόληση. Η προετοιμασία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται πριν την 
αποφυλάκιση αλλά και μετά από αυτή. Δεν αρκούν, βέβαια, μόνο οι 
κοινωνικές υπηρεσίες στήριξης. Είναι πολύ σημαντική και η αποδοχή των 
αποφυλακισμένων από την ίδια την κοινωνία. Απαιτούνται δράσεις 

                                                             
320 God is my Typewriter play. Πηγή στο: http://www.europris.org/news/powerful-theatre-in-female-
prisons-2/ 
321 Fondazione Giovanni Michelucci (2012), Art and Culture in Prison, Culture Programme. Πηγή 

στο:http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/departament/projectes_internacionals/serveis_peniten

ciaris/art_cultura.pdf 

http://www.europris.org/news/powerful-theatre-in-female-prisons-2/
http://www.europris.org/news/powerful-theatre-in-female-prisons-2/
http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/departament/projectes_internacionals/serveis_penitenciaris/art_cultura.pdf
http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/departament/projectes_internacionals/serveis_penitenciaris/art_cultura.pdf
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ευαισθητοποίησης ώστε οι αποφυλακισμένες γυναίκες να μην τιμωρούνται 
δεύτερη φορά λόγω κοινωνικών προκαταλήψεων. 

Οι παρεμβάσεις για την προετοιμασία της αποφυλάκισης και της 
επανένταξης των κρατούμενων γυναικών πρέπει να βασίζεται σε 
εξατομικευμένη αξιολόγηση των κρατούμενων γυναικών ανάλογα με τις 
ανάγκες τους, την έκτιση ποινής, το είδος του αδικήματος. Τα ευρωπαϊκά 
σωφρονιστικά συστήματα προβλέπουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις αλλά 
διαφοροποιείται ο βαθμός παρέμβασης και ο χρόνος εφαρμογής τους322. 

Η διαδικασία επανένταξης πρέπει να γίνεται σταδιακά. Συνήθως, 
περιλαμβάνει το πρώτο στάδιο εντός του καταστήματος κράτησης, όπου η 
κρατούμενη, ακόμη, γυναίκα προετοιμάζεται. Σε δεύτερο στάδιο, ακριβώς 
μετά την αποφυλάκιση, τα σωφρονιστικά και μετασωφρονιστικά συστήματα 
καλούνται να καλύψουν τις πρώτες βασικές ανάγκες των άρτι 
αποφυλακισμένων γυναικών, όπως στέγη, τροφή, θέματα υγείας, οικονομική 
βοήθεια. Πολλές φορές τα ίδια τα καταστήματα κράτησης, κατά την 
αποφυλάκιση, παρέχουν στις γυναίκες εισιτήρια για να μεταβούν στον τόπο 
διαμονής τους ή στο μέρος όπου επιθυμούν να διαμείνουν. Η τρίτη φάση 
περιλαμβάνει την προσαρμογή πια στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Εδώ απαιτείται 
και η εμπλοκή της ίδια της κοινωνίας, σε συνδυασμό με την παροχή 
υποστηρικτικών υπηρεσιών, μέσα από τη συνεργασία όλων των αρμόδιων 
φορέων, κυβερνητικών και μη. 

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην υγεία των 
αποφυλακισμένων γυναικών. Πριν την αποφυλάκιση τους, οι κρατούμενες 
γυναίκες που χρήζουν υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας, θα πρέπει 
να παραπέμπονται στις αντίστοιχες υγειονομικές υπηρεσίες εκτός φυλακής, 
ώστε να συνεχίζεται η θεραπεία τους, εφόσον, βέβαια, συναινούν και οι 
ίδιες για την παραπομπή αλλά και για τη μεταφορά των ιατρικών αρχείων 
τους. Θα πρέπει να προβλέπεται και η παροχή φαρμάκων, ειδικά για τις 
γυναίκες με ψυχικές ασθένειες και η κατάλληλη θεραπευτική μέθοδος για τις 
τοξικοεξαρτημένες γυναίκες ώστε να μην κάνουν υποτροπή μετά την 
αποφυλάκιση. Έρευνες δείχνουν ότι κατά τις πρώτες δύο εβδομάδες μετά 
την αποφυλάκιση, οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες, αν δεν βρίσκονται 
σε υποστηρικτικό πλαίσιο είτε από την οικογένεια τούς είτε από κοινωνικούς 
φορείς, και τα ποσοστά αυτοκτονιών είναι υψηλά323. 

                                                             
322Βλ. 26 
323Βλ. 42 
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Η οικογένεια των αποφυλακισμένων γυναικών,όπως και το φιλικό 
τους περιβάλλον παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια 
επανένταξής τους. Σύμφωνα με μελέτες, εκτός από την εύρεση εργασίας, η 
υποστήριξη από την οικογένεια είναι ένας από τους πιο βασικούς 
παράγοντες για την επιτυχημένη επανένταξη των αποφυλακισμένων 
γυναικών. Η παροχή αδειών από την φυλακή και η επαφή με την οικογένεια, 
κατά το επισκεπτήριο, συνεισφέρουν στο να μην διαρραγούν οι 
οικογενειακοί δεσμοί. Αυτό αφορά όχι μόνο τις κρατούμενες γυναίκες αλλά 
και αυτές που εκτίουν την ποινή τους σε κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα 
απεξάρτησης ή προσφέροντας κοινωφελή εργασία.  

Σε πολλά ευρωπαϊκά σωφρονιστικά συστήματα, οι υπηρεσίες 
δικαστικής επιτήρησης  μετά την αποφυλάκιση (probationservices) 
αποτελούν πολύ συχνή πρακτική. Όπου λειτουργούν τέτοιες υπηρεσίες, 
βοηθούν τις αποφυλακισμένες να ξαναχτίσουν τις οικογενειακές τους 
σχέσεις, να αποκτήσουν κάποιες δεξιότητες, να επαναπροσδιορίσουν τη ζωή 
τους με την κατάλληλη ψυχοκοινωνική στήριξη. Στις χώρες που δεν 
υπάρχουν τέτοιες υπηρεσίες, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο. Σε ορισμένες χώρες, όπως το Ηνωμένο 
Βασίλειο, προβλέπονται αμιγώς γυναικείες κοινωνικές υπηρεσίες (Women’s 
Community Services), όπου παραπέμπονται οι γυναίκες αντί για υπηρεσίες 
δικαστικής επιτήρησης.  

Ο συντονισμός όλων των συναρμόδιων εμπλεκόμενων φορέων είναι 
απαραίτητος για να είναι αποδοτικές οι υπηρεσίες και να αντιμετωπίζουν 
ουσιαστικά τους παράγοντες που οδηγούν εξ αρχής σε παραβατική 
συμπεριφορά. Επιπλέον, είναι σημαντικό να γίνεται αξιολόγηση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών για να αποφεύγονται οι πρακτικές που δεν 
λειτουργούν και να επαναλαμβάνονται αυτές που πραγματικά βοηθούν στην 
επανένταξη των αποφυλακισμένων γυναικών324. Παράλληλα, πρέπει να 
διενεργούνται έρευνες, με την οπτική του φύλου, και να εξάγονται ακριβή 
στατιστικά325. 
 

                                                             
324United Nations Office on Drugs and Crime (2006), Custodial and non-custodial measures. Social 

Reintegration. Criminal Justice Assessment Toolkit. Πηγήστο: https://www.unodc.org/documents/justice-

and-prison-reform/cjat_eng/4_Social_Reintegration.pdf 
325 Quaker Council for European Affairs (2011), The Social Reintegration of Ex-Prisoners in Council of 
Europe Member States. Πηγή στο: http://www.cep-probation.org/wp-content/uploads/2015/03/rprt-
reintegration-full-en-may-2011.pdf 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat_eng/4_Social_Reintegration.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat_eng/4_Social_Reintegration.pdf
http://www.cep-probation.org/wp-content/uploads/2015/03/rprt-reintegration-full-en-may-2011.pdf
http://www.cep-probation.org/wp-content/uploads/2015/03/rprt-reintegration-full-en-may-2011.pdf
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2. Παρεχόμενες υπηρεσίες στήριξης στην Ευρώπη 
 

Τα περισσότερα ευρωπαϊκά σωφρονιστικά συστήματα προβλέπουν 
κάποιου είδους προετοιμασία και βοήθεια κατά την αποφυλάκιση και την 
περίοδο αμέσως μετά. Ωστόσο ανάλογα με τις κατά τόπους νομοθεσίες και 
τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας, αυτές οι παρεμβάσεις διαφέρουν. 
Ενδεικτικά, το σωφρονιστικό σύστημα της Ισπανίας, παρ’ ότι προβλέπει 
προγράμματα προετοιμασίας για την επανένταξη, που περιλαμβάνουν 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, 
πολλές φορές η πρόσβαση σε αυτά είναι δύσκολη, με αποτέλεσμα οι 
γυναίκες να αποφυλακίζονται χωρίς να έχουν ουσιαστική στήριξη. Στην 
Πολωνία, τους τελευταίους έξι μήνες πριν την αποφυλάκιση, υπάρχει η 
δυνατότητα οι γυναίκες να μεταφερθούν σε κατάστημα  κράτησης κοντά 
στον τόπο διαμονής τους και δικαιούνται άδεια δεκατεσσάρων ημερών για 
να βρουν διαμονή και εργασία ώστε να έχουν ήδη καλύψει αυτές τις 
ανάγκες, όταν αποφυλακιστούν326. 

Στην Πορτογαλία327, κατά την αποφυλάκιση, οι γυναίκες λαμβάνουν 
όσα χρήματα είχαν μαζέψει κατά τη διάρκεια της κράτησης και αν δεν 
υπάρχει οικονομική ευχέρεια, τους παρέχεται οικονομική βοήθεια από το 
σωφρονιστικό κατάστημα. Προγράμματα επανένταξης προσφέρονται κυρίως 
από εθελοντικές οργανώσεις.Το ιταλικό σύστημα328, επίσης, προβλέπει την 
παροχή οικονομικής βοήθειας όταν αποφυλακίζεται μία γυναίκα αλλά στην 
πραγματικότητα δεν συμβαίνει πολύ συχνά. 
 Στη Γαλλία329,εκτός από την πρόβλεψη για οικονομική βοήθεια 
κυρίως για την απόκτηση του εισιτηρίου μετακίνησης προς τον τόπο 
διαμονής, τα καταστήματα κράτησης μπορούν, επίσης, να παρέχουν ρούχα, 
κουπόνια για αγορά τροφίμων, τηλεφωνικές κάρτες και άλλα είδη πρώτης 
ανάγκης. Επιπλέον, παρέχεται ενημερωτικό υλικό με στοιχεία επικοινωνίας 
των τοπικών κοινωνικών υπηρεσιών, στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν 
οι αποφυλακισμένες γυναίκες.Το γαλλικό μετασωφρονιστικό σύστημα 
περιλαμβάνει υπηρεσίες δικαστικής επιτήρησης, οι οποίες προσφέρονται για 

                                                             
326Βλ. 69 
327Βλ. 50 
328Βλ. 48 
329Βλ. 29 
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έξι μήνες μετά την αποφυλάκιση και συνεισφέρουν, ανάμεσα σε άλλα, στην 
δικτύωση με φορείς εύρεσης κατοικίας330. 

Η σουηδική σωφρονιστική υπηρεσία προσφέρει προγράμματα 
προετοιμασίας για την αποφυλάκιση και συνεργάζεται με εθελοντικές 
οργανώσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αποφυλακισμένων 
γυναικών. Μία τέτοια οργάνωση είναι η KRIS, στην οποία εργάζονται κυρίως 
αποφυλακισμένοι/ες, που προσφέρουν βοήθεια και καθοδήγηση σε 
κρατούμενους/ες σε σχέση με την επερχόμενη αποφυλάκισή τους και, 
επίσης, τους παρέχουν στέγη το πρώτο διάστημα αφού αποφυλακιστούν. 
Στη Νορβηγία, αντίστοιχα, από το 2005, μέσα από τη δράση «Reintegration 
Guarantee», το σωφρονιστικό σύστημα, από τον πρώτο διάστημα της 
κράτησης, εντοπίζει και αξιολογεί τις ανάγκες των κρατούμενων και στη 
συνέχεια επικοινωνεί με τις τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες ώστε να 
εξυπηρετηθούν αυτές οι ανάγκες κατά την αποφυλάκιση και να 
αποφευχθούν φαινόμενα υποτροπής σε παραβατική συμπεριφορά. 
Υπάρχουν, μάλιστα, και ειδικά εκπαιδευμένοι «συντονιστές αποφυλάκισης» 
(release coordinators) για να συντονίσουν αυτή τη διαδικασία331. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο332, κατά την αποφυλάκιση, προβλέπεται η 
παροχή εισιτηρίου μετακίνησης, οικονομικού βοηθήματος και ρούχων, αν 
δεν διαθέτει ήδη η αποφυλακισμένη γυναίκα. Επίσης, πριν την 
αποφυλάκιση, δίνεται η δυνατότητα άδειας κυρίως στις κρατούμενες 
γυναίκες με προβλήματα εξάρτησης ώστε να προετοιμάσουν τη συμμετοχή 
τους σε θεραπευτικά προγράμματα μετά την αποφυλάκισή τους. Επιπλέον, 
λειτουργούν ανεξάρτητες δομές στέγασης (Independent Living Units), που 
στηρίζουν και διευκολύνουν την επανένταξη των αποφυλακισμένων 
γυναικών που έχουν εκτίσει μεγάλες ποινές. 

Στην Ιρλανδία, η σωφρονιστική υπηρεσία σε συνεργασία με την 
υπηρεσία δικαστικής επιτήρησης, παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες με 
στόχο την αναθέρμανση των οικογενειακών δεσμών των κρατουμένων που 
πρόκειται να αποφυλακιστούν σύντομα, την εύρεση εργασίας και στέγης, 
την αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας και εθισμού και γενικότερα 

                                                             
330Βλ. 69 
331Roy, N., An international perspective of how other countries prepare their prisoners for release. Ppt 

presentation, October 2012, Association of Members of Independent Monitoring Boards conference. Penal 

Reform International. Πηγήστο: https://www.penalreform.org/wp-

content/uploads/2013/05/Reintegration-AMIMB-conference-291012.pdf 
332Βλ. 21 

https://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/05/Reintegration-AMIMB-conference-291012.pdf
https://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/05/Reintegration-AMIMB-conference-291012.pdf


306 
 

την προετοιμασία των κρατουμένων για την αποφυλάκιση και την κοινωνική 
τους επανένταξη. Λειτουργούν, επίσης, υποστηρικτικές υπηρεσίες 
επανένταξης, όπως το «Community Support Scheme», το «Community 
Return Scheme» και η «Ιρλανδική Ένωση για την Κοινωνική Ένταξη των 
Παραβατών» (Irish Association for the Social Integration of Offenders - IASIO), 
η οποία συνεργάζεται με τα καταστήματα κράτησης και προετοιμάζει τις 
κρατούμενες/ους σε σχέση με τις ανάγκες στέγασης και υγειονομικής 
περίθαλψης, εννιά μήνες πριν την αποφυλάκισή τους333.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην Αγγλία, για τις γυναίκες που έχουν 
εμπλακεί με τη δικαιοσύνη και καταδικάζονται σε μικρές ποινές, από το 2009 
και μετά, προβλέπεται και προτιμάται όλο και πιο συχνά η χρήση 
εναλλακτικών μέτρων ποινής, όπως είναι η συμμετοχή σε αμιγώς γυναικείες 
υπηρεσίες (Women’s Community Services), με σκοπό να διευκολύνεται η 
επανένταξη των γυναικών στον κοινωνικό ιστό. Αυτού του είδους οι 
υπηρεσίες, βασισμένες σε ατομικές (one-stop-shop) παρεμβάσεις, 
απευθύνονται αποκλειστικά σε γυναίκες, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
δικαστικής διαδικασίας και αποτελούν μία συνεργασία κυβερνητικών αλλά 
και μη κυβερνητικών εθελοντικών φορέων, κυρίως οργανώσεων και Κέντρων 
Γυναικών. Έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες προτιμούν ένα αμιγώς γυναικείο 
φιλικό και μη επικριτικό περιβάλλον σε σχέση με τις μεικτές υπηρεσίες 
δικαστικής επιτήρησης, όπου μπορούν να συναντήσουν είτε έναν πρώην 
βίαιο σύντροφο είτε άτομα του παρελθόντος, που μπορεί να τις οδηγήσουν 
εκ νέου σε παραβατική συμπεριφορά ή/και χρήση ουσιών334. 
 Η συνεισφορά των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην 
επανένταξη και την στήριξη των αποφυλακισμένων γυναικών είναι πολύτιμη 
και πολλές φορές αντικαθιστά τις ελλείψεις των ευρωπαϊκών συστημάτων. 
Σε πολλές χώρες της Ευρώπης ακολουθείται αυτή η πρακτική. Για 
παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει πληθώρα γυναικείων 
οργανώσεων που προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες αλλά και 
πρακτική βοήθεια στις αποφυλακισμένες γυναίκες. Φορείς όπως η Asha, το 
Calderdale Women’s Centre και το 218 Centre έχουν αξιολογηθεί ως 

                                                             
333Βλ. 101 
334Radcliffe, P. and Hunter, G. (2014), What is Justice? Imagining penal policy for women: The case for 
Women’s Community Services. The Howard League for Penal Reform. Working Paper no.4. Πηγήστο: 
http://www.icpr.org.uk/media/37856/HLWP_4_2014.pdf 

http://www.icpr.org.uk/media/37856/HLWP_4_2014.pdf
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ιδιαιτέρως χρήσιμες υπηρεσίες στήριξης335. Επιπλέον, Κέντρα Γυναικών, 
όπως το Women MATTA, το Women's Support Centre και το Beth Centre, 
που λειτουργούν υπό την αιγίδα της ΜΚΟ Women in Prison, προσφέρουν 
υπηρεσίες συμβουλευτικής και δράσεις σε σχέση με την ενδοοικογενειακή 
βία και την σεξουαλική κακοποίηση, την ψυχική υγεία, την χρήση ουσιών και 
αλκοόλ, την οικονομική διαχείριση, τις οικογενειακές σχέσεις, την εύρεση 
στέγης και εργασίας, χρησιμοποιώντας εκτός από τυπικές μεθόδους 
συμβουλευτικής και εκπαίδευσης, την τέχνη,την κηπουρική κ.α.336. 
 

3. Διαμονή 
 

Η δυσκολία εύρεσης και η έλλειψη κατάλληλων χώρων στέγασης για 
αποφυλακισμένες γυναίκες, σε όλη την Ευρώπη, οδηγεί σε φαινόμενα 
υποτροπής και εκ νέου κράτησης αυτών των γυναικών, δημιουργώντας έτσι 
έναν φαύλο κύκλο παραβατικότητας. Η ασφαλής διαμονή των 
αποφυλακισμένων γυναικών και των οικογενειών τους είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διάσπαση αυτού του κύκλου και για την κοινωνική τους 
επανένταξη. Μελέτες δείχνουν ότι η σταθερότητα στη στέγαση είναι ένας 
από τους παράγοντες που αποτρέπουν τις γυναίκες από το να διαπράξουν 
ξανά κάποιο αδίκημα σε αντίθεση με τις αποφυλακισμένες γυναίκες που είτε 
δεν έχουν που να διαμείνουν είτε η διαμονή τους δεν είναι σταθερή και 
ασφαλής. Χωρίς σταθερή κατοικία είναι αντίστοιχα δύσκολη και η εύρεση 
εργασίας και η πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες337. 

Πολλές γυναίκες, όσο βρίσκονται υπό κράτηση, χάνουν τις κατοικίες 
τους και πολύ συχνά και την επαφή με την τοπική κοινωνία καθώς, συνήθως, 
κρατούνται σε σωφρονιστικά ιδρύματα, μακριά από τον τόπο διαμονής τους. 
Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, όταν η αποφυλακισμένη γυναίκα δεν έχει 
που να διαμείνει, αναλαμβάνουν οι τοπικές υπηρεσίες του τόπου διαμονής 
της να την βοηθήσουν στην εύρεση στέγης.  

                                                             
335 Radcliffe, P., Hunter, G. and Vass, R. (2013), The development and impact of community services for 
women offenders: an evaluation. The Institute for Criminal Policy Research, School of Law, Birkbeck 
College. Πηγή στο: http://www.icpr.org.uk/media/34518/Report%20Nuffield%20final.pdf 
336Βλ. 22 
337 Willis, M. (2015), Supported Housing for Prisoners Returning to the Community: a review of the 
literature, Australian Government, Australian Institute of Criminology. Πηγή στο: 
http://assets.justice.vic.gov.au/corrections/resources/19acadf4-576b-4fd8-9158-
b3c3248a6c77/literature_review_prisoner_housing_model.pdf 

http://www.icpr.org.uk/media/34518/Report%20Nuffield%20final.pdf
http://assets.justice.vic.gov.au/corrections/resources/19acadf4-576b-4fd8-9158-b3c3248a6c77/literature_review_prisoner_housing_model.pdf
http://assets.justice.vic.gov.au/corrections/resources/19acadf4-576b-4fd8-9158-b3c3248a6c77/literature_review_prisoner_housing_model.pdf
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Δυστυχώς, οι κατάλληλες επιλογές στέγασης για τις 
αποφυλακισμένες γυναίκες, και ιδίως για εκείνες που είναι μητέρες με 
παιδιά ή αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας  ή είναι χρήστριες 
ουσιών ή θύματα ενδοοικογενειακής βίας, είναι ελλιπείς, παρ’ ότι σε κάποια 
μετασωφρονιστικά συστήματα, έστω και μία από τις παραπάνω ιδιότητες 
δίνουν προτεραιότητα για εύρεση στέγης στην συγκεκριμένη 
αποφυλακισμένη γυναίκα σε σχέση με κάποια άλλη που δεν αντιμετωπίζει 
τόσο μεγάλο βαθμό ευαλωτότητας. 

Η πολύ συχνή πρακτική της διαμονής σε ξενοδοχεία, αμφιβόλου 
ποιότητας, ή σε ακατάλληλα καταλύματα, μπορεί να εκθέσει τις γυναίκες σε 
δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις και να τις οδηγήσει σε εκ νέου 
παραβατική συμπεριφορά. Παρατηρούνται, επίσης, φαινόμενα όπου οι 
αποφυλακισμένες γυναίκες διαπράττουν επίτηδες κάποιο αδίκημα ώστε να 
ξαναγυρίσουν στην φυλακή και να έχουν τουλάχιστον στέγη, έστω και σε 
συνθήκες εγκλεισμού. Με αφορμή τέτοιες περιπτώσεις «εγκληματικότητας», 
τα ευρωπαϊκά σωφρονιστικά και μετασωφρονιστικά συστήματα οφείλουν να 
αναθεωρήσουν πάγιες αποτυχημένες πρακτικές που δεν συμβάλλουν 
ουσιαστικά στην επανένταξη των αποφυλακισμένων γυναικών.  

Υπάρχουν, επίσης, περιπτώσεις που οι αποφυλακισμένες γυναίκες 
αιτούνται διαμονή στον πρώην τόπο κατοικίας τους, όπου ζει η οικογένεια 
τους και οι φίλοι τους, αλλά λόγω έλλειψης καταλυμάτων, τους παρέχεται 
κατοικία πολύ μακριά. Ενώ αυτή η πρακτική μπορεί να λειτουργήσει για 
ορισμένες γυναίκες, ειδικά για εκείνες που επιθυμούν να ξεφύγουν από μία 
κακοποιητική σχέση ή για εκείνες που θέλουν να κάνουν μία καινούρια 
αρχή, χωρίς το βάρος του στιγματισμού σε μία τοπική κοινωνία, για άλλες 
γυναίκες η επανένταξη μακριά από οικογένεια και φιλικό περιβάλλον, 
αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη.  

Το οικονομικό κόστος είναι ο βασικός παράγοντας που αποθαρρύνει 
τις αποφυλακισμένες γυναίκες από το να  βρουν και να ενοικιάσουν ιδιωτική 
κατοικία καθώς οι περισσότερες είναι είτε άνεργες είτε χαμηλόμισθες είτε 
εξαρτώμενες από κοινωνικά επιδόματα, ειδικά το πρώτο διάστημα μετά την 
αποφυλάκισή τους. Οι περισσότερες γυναίκες δεν μπορούν να καλύψουν τις 
οικονομικές απαιτήσεις των ιδιοκτητών. Ωστόσο, σε ορισμένες ευρωπαϊκές 
χώρες δίνεται η δυνατότητα στις αποφυλακισμένες γυναίκες να 
συμμετέχουν σε προγράμματα διευκόλυνσης πληρωμών (Discretionary 
Housing Payment - DHP), τα οποία προσφέρουν τοπικοί φορείς και 
εθελοντικές οργανώσεις. Παρ’ όλα αυτά η πρόσβαση και η διαθεσιμότητα 
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των προγραμμάτων είναι περιορισμένη και οι ιδιοκτήτες δεν είναι πάντα 
πρόθυμοι να συμμετέχουν. 
 Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν πολλές εθελοντικές οργανώσεις και 
υπηρεσίες που παρέχουν βοήθεια σε αποφυλακισμένες γυναίκες σε σχέση 
με την εύρεση στέγης. Για παράδειγμα, το Κέντρο Γυναικών Anawim, στην 
Αγγλία, εξασφαλίζει χώρο στέγασης για γυναίκες που έχουν αποφυλακιστεί.  
Αντίστοιχα, το πρόγραμμα «Re-Connect Project» παρέχει διαμονή σε ξενώνα 
και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αποφυλακισμένες γυναίκες με 
προβλήματα ψυχικής υγείας, ενδοοικογενειακής βίας και χρήσης ουσιών ή 
/και αλκοόλ. Εντούτοις, οι θέσεις είναι περιορισμένες. Προβλέπονται, 
επίσης, ειδικές υπηρεσίες στέγασης για γυναίκες που έχουν αποφυλακιστεί 
με εγγύηση και δεν έχουν που να διαμείνουν (Bail Accommodation and 
Support Service - BASS) και για αποφυλακισμένες που θεωρούνται υψηλής 
επικινδυνότητας και έχουν αποφυλακιστεί υπό όρους (Approved Premises - 
APs). Επιπλέον, καλή πρακτική για την στήριξη των αποφυλακισμένων 
γυναικών αποτελεί το πρόγραμμα «Tomorrow’s Women» και αξιόλογος 
φορέας η οργάνωση 218338. 
 
 
4. Απασχόληση 
 

Έρευνες δείχνουν ότι η απασχόληση των αποφυλακισμένων 
γυναικών αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για την εμφάνιση φαινομένων 
υποτροπής σε εκ νέου παραβατική συμπεριφορά. Επομένως, τα 
σωφρονιστικά συστήματα πρέπει να προετοιμάζουν τις γυναίκες από όταν 
είναι ακόμη κρατούμενες, με εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις 
επαγγελματικής κατάρτισης, βασισμένες στις ανάγκες τους, ώστε να 
αποκτήσουν δεξιότητες, που θα τους είναι χρήσιμες στην εύρεση εργασίας 
μετά την αποφυλάκιση. Αυτά τα προγράμματα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις 
για την βελτίωση της ψυχικής τους υγείας και τον εθισμό σε ουσίες, 
προβλήματα που, συνήθως, αποθαρρύνουν ακόμα περισσότερο τους 
εργοδότες να προσλάβουν μία αποφυλακισμένη γυναίκα. Επιπλέον, από την 

                                                             
338Beresford, S., Earle, J. and Litchfield, Z. (2016), Home truths: housing for women in the criminal justice 
system, Prison Reform Trust (Transforming Lives programme) in cooperation with Women in Prison. Πηγή 
στο: http://www.prisonreformtrust.org.uk/Portals/0/Documents/Home%20Truths.pdf 

http://www.prisonreformtrust.org.uk/Portals/0/Documents/Home%20Truths.pdf
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πλευρά των εργοδοτών, ενδείκνυται η περιορισμένη πρόσβαση στο ποινικό 
μητρώο των εργαζομένων ώστε να μην επηρεάζεται η κρίση τους339. 
 Οι αποφυλακισμένες γυναίκες αντιμετωπίζουν μία σειρά εμποδίων 
στην διαδικασία εύρεσης εργασίας. Εκτός από τα προβλήματα ψυχικής 
υγείας και χρήσης ουσιών, πολλές φορές η χαμηλή αυτοεκτίμηση τους 
εντείνει τη δυσκολία και τις αποθαρρύνει. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε 
στην έλλειψη επαγγελματικών δεξιοτήτων είτε στο χαμηλό  μορφωτικό τους 
επίπεδο είτε στο κοινωνικό στιγματισμό, που βιώνουν τόσο από τους 
εργοδότες όσο και από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Για αυτούς τους 
λόγους, οι αποφυλακισμένες γυναίκες χρειάζονται στήριξη και καθοδήγηση 
ώστε να βρουν μία θέση εργασίας και η ανεργία να μην αποτελέσει 
παράγοντα υποτροπής. Μελέτες δείχνουν ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός 
θυματοποιεί τις αποφυλακισμένες γυναίκες και μπορεί να τις οδηγήσει σε 
διάπραξη αδικήματος προκειμένου να επιστρέψουν σε κατάστημα κράτησης, 
όπου τουλάχιστον έχουν εξασφαλισμένη τροφή και στέγη. 

Βασική προϋπόθεση για να αναζητήσει εργασία μία 
αποφυλακισμένη μητέρα, με την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών της, 
είναι να έχει τη δυνατότητα να αναλάβει κάποιος άλλος της φροντίδα τους, 
όσο αυτή θα εργάζεται. Αυτό, φυσικά, έχει και το ανάλογο κόστος, όταν δεν 
υπάρχει οικογενειακό υποστηρικτικό πλαίσιο, και για τις περισσότερες 
γυναίκες είναι αδύνατο. 
 Ένα άλλο εμπόδιο είναι ότι συνήθως οι κρατούμενες αλλά και οι 
αποφυλακισμένες γυναίκες ή δεν διαθέτουν καθόλου ή αντιμετωπίζουν 
μεγάλες δυσκολίες για να αποκτήσουν τραπεζικό λογαριασμό, όπως και 
πρόσβαση σε άλλες φορολογικές, λογιστικές υπηρεσίες, όπου τα τελευταία 
χρόνια οι συνδιαλλαγές γίνονται κυρίως μέσω διαδικτύου. Με δεδομένο ότι 
οι κρατούμενες γυναίκες, συνήθως, έχουν πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες 
κυρίως για εκπαιδευτικούς λόγους, στερούνται αυτής της βασικής 
δεξιότητας για την καθημερινότητα τους μετά την αποφυλάκιση, που 
διευκολύνει πολύ είτε ως προσόν είτε στη διαδικασία εύρεσης εργασίας. 
Παρ’ ότι τα σωφρονιστικά ιδρύματα, θεωρητικά, συνεργάζονται με το 
τραπεζικό σύστημα, στην πραγματικότητα οι τραπεζικοί λογαριασμοί που, 
όντως, ανοίγουν είναι πολύ λίγοι. 
 Τα στερεότυπα και οι κοινωνικές προκαταλήψεις, τις οποίες πολύ 
συχνά ενστερνίζονται και οι εργοδότες, θέτουν ένα ακόμη εμπόδιο στις 

                                                             
339Βλ. 165 
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αποφυλακισμένες γυναίκες, που πασχίζουν να «ξανασταθούν στα πόδια 
τους». Σύμφωνα με μελέτες, οι εργοδότες, συνήθως, αντιμετωπίζουν με 
καχυποψία τον συγκεκριμένο πληθυσμό και είναι μικρός ο αριθμός που 
προσλαμβάνει αποφυλακισμένες γυναίκες, γνωρίζοντας το παρελθόν τους. 
Υπάρχουν, βέβαια, και εξαιρέσεις και, μάλιστα, σε ορισμένες ευρωπαϊκές 
χώρες προβλέπεται η σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων, που αποτελούνται 
μόνο από εργαζόμενους/ες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, 
όπως είναι οι αποφυλακισμένες γυναίκες (πχ. BlueSkyDevelopment στο 
Ηνωμένο Βασίλειο). Μέσα από έρευνες, οι περισσότερες αποφυλακισμένες 
γυναίκες δηλώνουν ότι η αποκάλυψη του ποινικού τους μητρώου είναι από 
τα δυσκολότερα σημεία στη διαδικασία εύρεσης εργασίας340. 
 Σημαντική για την απασχόληση των αποφυλακισμένων γυναικών 
είναι η συμβολή των εθελοντικών οργανώσεων και η συνεργασία τους με τα 
σωφρονιστικά και μετασωφρονιστικά συστήματα της Ευρώπης. 
Υλοποιούνται προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, δράσεις 
ευαισθητοποίησης για τους εργοδότες και το ευρύτερο κοινό και σε 
ορισμένες περιπτώσεις παρέχονται και θέσεις εργασίας. Στην Τσεχία, για 
παράδειγμα, πραγματοποιείται ως δράση ευαισθητοποίησης, ένας αγώνας 
δρόμου, ο «Yellow Ribbon Prison Run», στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν 
αποφυλακισμένοι/ες, κρατούμενοι/ες, εργοδότες/ριες και γενικότερα 
όποιος/α επιθυμεί να στηρίξει την επανένταξη των αποφυλακισμένων και να 
αποτινάξει τα κοινωνικά στερεότυπα. Από την ίδια τη διοργάνωση του 
αγώνα δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας για τις/τους αποφυλακισμένους 
που συμμετείχαν341. 
 Το Ηνωμένο Βασίλειο παρέχει πληθώρα καλών πρακτικών, που 
ενδείκνυται ορισμένες να επεκταθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα 
περιγραφούν ενδεικτικά κάποια παραδείγματα. Λειτουργούν οργανώσεις 
όπως η Apex Charitable Trust, η St Giles Trust, η Working Links, οι οποίες 
συμβάλλουν στο να αποκτήσουν οι αποφυλακισμένες γυναίκες μία θέση 
εργασίας, τόσο με εκπαιδευτικά προγράμματα όσο και με δράσεις 
ευαισθητοποίησης προς τους εργοδότες. Ορισμένες οργανώσεις παρέχουν 
πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως η Nacro, η οποία έχει δημιουργήσει μία 
τηλεφωνική γραμμή (Resettlement Plus Helpline), που παρέχει πληροφορίες 

                                                             
340 Nadin, R., Capel, S. and Earle, J. (2015), Working it out. Employment for women offenders. Prison Reform 
Trust and Pilgrim Trust. Πηγή στο: 
http://www.prisonreformtrust.org.uk/Portals/0/Documents/Women/Employmentbriefing.pdf 
341 Yellow Ribbon Run Project. Πηγήστο: http://yellowribbonrun.wixsite.com/prague/copy-of-o-projektu 

http://www.prisonreformtrust.org.uk/Portals/0/Documents/Women/Employmentbriefing.pdf
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και συμβουλές σε κρατούμενους/ες και αποφυλακισμένους/ες, αναφορικά 
με την επανένταξη και την εύρεση εργασίας. Αντίστοιχα, η οργάνωση Unlock, 
παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την αποκάλυψη του ποινικού 
μητρώου, τους φορείς και τις μεθόδους ασφάλισης κ.α.342. 
 Καινοτόμα δράση ήταν η καμπάνια «Ban the Box» («Καταργήστε το 
κουτί») του οργανισμού Business in the Community (BITC), που το 2013, 
πρότεινε σε επιχειρήσεις να καταργήσουν το σημείο, στις αιτήσεις για θέσεις 
εργασίας, που αναφερόταν στο ποινικό μητρώο και να δώσουν την ευκαιρία 
στις αιτούσες αποφυλακισμένες γυναίκες να προχωρήσουν στο στάδιο της 
συνέντευξης, χωρίς να τις απορρίψουν εξ αρχής λόγω πρότερης καταδίκης. 
Επιπλέον, σε ορισμένες γυναικείες φυλακές υλοποιήθηκαν δράσεις, μέσα 
από τις οποίες δημιουργήθηκαν κοινωνικές επιχειρήσεις που απασχολούσαν 
κρατούμενες γυναίκες, τους παρείχαν επαγγελματικές δεξιότητες και 
προϋπηρεσία ώστε μετά την αποφυλάκιση να εργαστούν στον αντίστοιχο 
τομέα (πχ. στον τομέα της μόδας το Fashion Training and Manufacture Unit 
στη γυναικεία φυλακή HMP Holloway - η οποία πλέον έχει κλείσει - σε 
συνεργασία με το London College of Fashion). Άλλα προγράμματα όπως το 
«Inside Out» παρείχαν επαγγελματικές δεξιότητες και θέσεις εργασίας 
γραμματειακής υποστήριξης σε συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις.  

Η οργάνωση «Working Chance» και το πρόγραμμα «Pecan’s Moving 
Onproject» παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες σε σχέση με την σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, με την 
προετοιμασία για επαγγελματική συνέντευξη και την συμπλήρωση αίτησης 
για θέσεις εργασίας. Επιπλέον, η οργάνωση «Smart Works», εκτός από τις 
ανωτέρω υπηρεσίες, παρέχει στις αποφυλακισμένες γυναίκες και ρούχα για 
να τα χρησιμοποιήσουν στην συνέντευξη. Τέλος, προγράμματα, όπως το 
«Frontline London prison entrepreneur project» από το 2015 και το «Startup 
now for Women», από το 2010, χρηματοδοτούν μικρό αριθμό 
αποφυλακισμένων γυναικών ώστε να υλοποιήσουν κάποιο επιχειρησιακό 
πλάνο343. 
 
 

 

                                                             
342 Princes Trust. Πηγήστο: https://www.princes-trust.org.uk/help-for-young-people/who-else/housing-
health-wellbeing/ex-offender-support 
343Βλ. 174 

https://www.princes-trust.org.uk/help-for-young-people/who-else/housing-health-wellbeing/ex-offender-support
https://www.princes-trust.org.uk/help-for-young-people/who-else/housing-health-wellbeing/ex-offender-support
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Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Κάνοντας μία γενική επισκόπηση στα ευρωπαϊκά σωφρονιστικά και 
μετασωφρονιστικά συστήματα, παρατηρούμε ελλείψεις αλλά και καλές 
πρακτικές. Από τη διεθνή πρακτική προκύπτουν προτάσεις για τη βελτίωση 
της υφιστάμενης κατάστασης τόσο για τις κρατούμενες όσο και για τις 
αποφυλακισμένες γυναίκες. Οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις απαιτούν 
πολιτική συνοχή και ευαισθητοποίηση, σχεδιασμό και εφαρμογή των 
σωφρονιστικών συστημάτων μέσα από μία έμφυλη και ανθρωποκεντρική 
οπτική, κατάλληλη εκπαίδευση και αλλαγή νοοτροπίας του προσωπικού που 
εργάζονται στο ποινικό και σωφρονιστικό σύστημα και μια πραγματική 
δέσμευση για ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη344. Είναι πολύ σημαντικό να 
υπάρχει ολιστική αντιμετώπιση και συνεργασία μεταξύ όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων, ιδίως μεταξύ των δικαστικών αρχών, της 
αστυνομίας, των σωφρονιστικών ιδρυμάτων και των υπηρεσιών υγείας και 
κοινωνικής πρόνοιας είτε είναι κρατικές υπηρεσίες είτε οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών345. 

Το πιο βασικό από όλα, όμως, είναι να αναγνωριστεί και να ληφθεί 
υπ’ όψιν ότι οι κρατούμενες και αποφυλακισμένες γυναίκες έχουν 
διαφορετικές ανάγκες από αυτές των ανδρών. Ως εκ τούτου, η αντιμετώπισή 
τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
γυναικείας φύσης τους αντί για μία άκριτη υιοθέτηση πρακτικών που 
προέρχονται από έναν ανδροκρατούμενο χώρο, όπως είναι αυτός των 
φυλακών. Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, θα πρέπει να 
ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα όπως η ατομική αξιολόγηση των αναγκών της 
κάθε κρατούμενης και αποφυλακισμένης γυναίκας, ο εξατομικευμένος 
σχεδιασμός της έκτισης ποινής και της προετοιμασίας αποφυλάκισης, η 
συμμετοχή της σε θεραπευτικά προγράμματα αντιμετώπισης προβλημάτων 
εθισμού καθώς και σε εκπαιδευτικά προγράμματα και θέσεις εργασίας εντός 
και εκτός φυλακής. 

Δεδομένου ότι οι γυναίκες συνήθως καταδικάζονται και κρατούνται 
για χαμηλής επικινδυνότητας αδικήματα, θα έπρεπε πρώτα να εξετάζεται και 
να εξαντλείται η δυνατότητα έκτισης εναλλακτικών ποινών και ο εγκλεισμός 

                                                             
344Βλ. 3 
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να χρησιμοποιείται μόνο ως έσχατο μέσο σωφρονισμού. Επιπλέον, θα 
έπρεπε σε κάθε σωφρονιστικό σύστημα να γίνεται κατηγοριοποίηση των 
κρατούμενων γυναικών ανάλογα με τη νομική τους κατάσταση αλλά και με 
το διαπραχθέν αδίκημα, ώστε οι υπόδικες να μην κρατούνται μαζί με τις 
καταδικασθείσες σε σκληρότερα καθεστώτα κράτησης από όσο αναλογεί στο 
αδίκημα που διέπραξαν346. Ειδική μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για τις 
έγκυες κρατούμενες και, αν είναι δυνατόν, να αποφεύγεται ο εγκλεισμός. 
Αντίστοιχα, το συμφέρον του παιδιού είναι το πιο βασικό κριτήριο τόσο για 
την απόφαση να παραμείνει στη φυλακή με τη μητέρα του όσο και για τις 
συνθήκες κράτησης μητέρας και παιδιού347. 

Χρειάζεται λεπτομερής και εμπεριστατωμένη εξέταση των γυναικών 
κατά την πρώτη είσοδο στη φυλακή και τακτικά καθ’ όλη τη διάρκεια της 
κράτησής τους, καλύπτοντας το οικογενειακό, κοινωνικοοικονομικό, 
εργασιακό και εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, την τρέχουσα κατάσταση 
υγείας αλλά και το ιατρικό τους ιστορικό, περιστατικά βίας που ενδεχομένως 
έχουν υποστεί, τη χρήση ουσιών. Με βάση αυτή την αξιολόγηση αναγκών θα 
πρέπει να σχεδιάζεται τόσο η έκτιση της ποινής όσο και η επερχόμενη 
αποφυλάκιση. Οι υπηρεσίες προετοιμασίας για την αποφυλάκιση καλό είναι 
να συνεργάζονται άμεσα με τις κοινωνικές υπηρεσίες στήριξης εκτός 
φυλακής ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια της πρόσβασης και της 
περίθαλψης μετά την αποφυλάκιση348. 

Όλες αυτές οι υπηρεσίες, όμως, πρέπει να αξιολογούνται ανά τακτά 
διαστήματα προκειμένου να εξυπηρετούν όσο το δυνατόν καλύτερα τις 
κρατούμενες και αποφυλακισμένες γυναίκες. Για να συμβεί αυτό και για να 
εξάγονται ασφαλή συμπεράσματα ενδείκνυται η ενδελεχής έρευνα και η 
καταγραφή στατιστικών στοιχείων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα έμφυλα 
χαρακτηριστικά, ώστε να αποτελέσουν τη βάση σχεδιασμού των 
σωφρονιστικών πολιτικών και συστημάτων. Προφανώς, για αυτό το σκοπό, 
κρίνεται αναγκαία η συνεχής εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα 
φύλου του προσωπικού – σωφρονιστικού και μη – που εργάζονται στις 

                                                             
346Βλ. 10 
347Van den Bergh, B., Gatherer, A., Atabay, T. and Hariga, F. (2011), Women’s health in prison. Action 

guidance and checklists to review current policies and practices. World Health Organization (Regional Office 

for Europe) - United Nations Office on Drugs and Crime. Πηγή στο: 

https://www.unodc.org/documents/hiv-

aids/WHO_UNODC_2011_Checklist_Womens_health_in_prison.pdf 
348Βλ. 42 

https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/WHO_UNODC_2011_Checklist_Womens_health_in_prison.pdf
https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/WHO_UNODC_2011_Checklist_Womens_health_in_prison.pdf
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φυλακές349.Απαραίτητη, βέβαια, πρέπει να θεωρηθεί και η σωστή διαχείριση 
οικονομικών πόρων για την καλύτερη διοίκηση των σωφρονιστικών 
ιδρυμάτων και ως εκ τούτου για τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης αλλά 
και για την προετοιμασία αποφυλάκισης των γυναικών, μέσα από 
προγράμματα επανένταξης και επαγγελματικής κατάρτισης350. 
 Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα 
σωφρονιστικά συστήματα είναι να καταφέρουν να διατηρήσουν το 
σωφρονιστικό τους χαρακτήρα και να μην προσδιορίζονται απλά ως χώροι 
τιμωρίας. Έτσι, οι συνθήκες κράτησης των κρατούμενων γυναικών 
αποτελούν δείγμα πολιτισμού και παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην 
επανένταξή τους. Ιδιαίτερα η επαφή με τον κόσμο εκτός φυλακής, πολύ 
συχνά, κινητοποιεί τις κρατούμενες γυναίκες και τις ανασύρει από τη 
στατικότητα του εγκλεισμού.  

Προτείνεται, λοιπόν, τα σωφρονιστικά συστήματα να καταβάλουν 
μεγαλύτερη προσπάθεια για τη διευκόλυνση και διατήρηση των 
οικογενειακών δεσμών με τακτικές επισκέψεις των μελών της οικογένειας 
και ειδικά των παιδιών, με συζυγικές επισκέψεις χωρίς επιτήρηση και με 
αξιολόγηση αυτών των επισκέψεων ώστε να βελτιώνονται κάθε φορά και 
περισσότερο. Η διακοπή της επαφής με την οικογένεια ως τιμωρία πρέπει να 
απαγορευθεί σε όλα τα συστήματα. Ειδικές προβλέψεις πρέπει να γίνονται 
για τις αλλοδαπές κρατούμενες, των οποίων οι οικογένειες συνήθως είναι 
δύσκολο να τις επισκεφθούν351.Τέλος, ενδείκνυται η περιορισμένης και 
ελεγχόμενης πρόσβασης χρήση του διαδικτύου, όχι μόνο για εκπαιδευτικούς 
και επαγγελματικούς λόγους, αλλά και για την διευκόλυνση της επικοινωνίας 
των κρατουμένων με τις οικογένειές τους352. 
 Εκτός από την επαφή με τον κόσμο έξω από την φυλακή, η υγεία των 
κρατούμενων και αποφυλακισμένων γυναικών, επίσης, αποτελεί 
αντιπροσωπευτικό δείγμα της ποιότητας ενός σωφρονιστικού συστήματος. 
Χωρίς εξαίρεση, όλα τα σωφρονιστικά ιδρύματα οφείλουν να προβλέπουν 
και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα σωματικής αλλά και ψυχικής υγείας 
των κρατούμενων γυναικών καθώς και ζητήματα χρήσης ουσιών ή/ και 
αλκοόλ, ανάλογα με τις ανάγκες και το ιατρικό ιστορικό των γυναικών. Το 
προσωπικό πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και να συνεργάζεται με 
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τις υγειονομικές υπηρεσίες εκτός φυλακής ώστε η γυναίκα να 
εξακολουθήσει να περιθάλπτεται και να της χορηγείται θεραπεία και μετά 
την αποφυλάκισή της353. 

Απαιτείται πρόληψη και ειδική θεραπεία των κρατούμενων 
γυναικών που έχουν προσβληθεί από τον ιό HIV, από ηπατίτιδα C και άλλα 
ΣΜΝ, με μεθόδους που δεν προκαλούν τον κοινωνικό αποκλεισμό των 
ασθενών. Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις υγειονομικές 
ανάγκες και τις συνθήκες κράτησης των εγκύων, των ανήλικων και των 
ηλικιωμένων κρατούμενων γυναικών354.Τέλος, σχετικά με την χρήση ουσιών 
και αλκοόλ, όλα τα σωφρονιστικά συστήματα οφείλουν να υλοποιούν, σε 
ευρεία κλίμακα, θεραπευτικά προγράμματα υποκατάστασης, προγράμματα 
ανταλλαγής συριγγών και να δίνουν κίνητρα στις κρατούμενες για να 
συμμετέχουν σε τέτοιου είδους δράσεις. 

Σχετικά με την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση των 
κρατούμενων γυναικών συνιστάται η δημιουργία και εφαρμογή κατάλληλων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα παρέχουν στις κρατούμενες τα 
απαραίτητα μαθησιακά και τεχνικά εφόδια ώστε να μπορούν να συνεχίσουν 
την εκπαιδευτική διαδικασία και να επιβιώσουν στην αγορά εργασίας μετά 
την αποφυλάκισή τους. Για να είναι πιο επιτυχής αυτή η διαδικασία, 
προτείνεται οι διοικήσεις των σωφρονιστικών συστημάτων να ενθαρρύνουν 
τις κρατούμενες γυναίκες να συμμετέχουν και να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους 
τις ιδέες των ίδιων των κρατούμενων, οι οποίες ως αποδέκτες οφείλουν να 
έχουν τον πρώτο λόγο. Επιπλέον, τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να 
είναι ευέλικτα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες των κρατούμενων μητέρων, 
οι οποίες κρατούνται μαζί με τα παιδιά τους και είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνες για την φροντίδα τους. Τέλος, ενδείκνυται η ελεγχόμενη χρήση 
του διαδικτύου τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για επαγγελματικούς 
λόγους καθώς και η εξασφάλιση ότι τα μαθήματα εντός φυλακής 
αναγνωρίζονται από τα εκπαιδευτικά συστήματα εκτός αυτής. 

Η εργασία μέσα στην φυλακή, έρευνες δείχνουν ότι βοηθάει 
ιδιαίτερα στην επανένταξη των κρατούμενων γυναικών, παρέχοντάς τους 
επαγγελματικές δεξιότητες, και από την άλλη, προσφέροντάς τους την 
δυνατότητα να περνούν δημιουργικό χρόνο και να αισθάνονται ότι κάνουν 
κάτι χρήσιμο. Για αυτό ακριβώς το λόγο, τα προγράμματα επαγγελματικής 
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κατάρτισης όπως και οι θέσεις εργασίας εντός φυλακής πρέπει να είναι 
σχετικές με τις θέσεις στην πραγματική αγορά εργασίας εκτός φυλακής και οι 
εργαζόμενες κρατούμενες να αμείβονται αναλόγως. Τα σωφρονιστικά 
ιδρύματα είναι σκόπιμο να συνεργάζονται με επιχειρήσεις και φορείς εκτός 
φυλακής ώστε να προετοιμάζουν τις γυναίκες για την αποφυλάκισή τους και 
η μετάβαση στον εργασιακό στίβο να είναι πιο ομαλή. 

Τέλος, αποδεικνύεται εξαιρετικά σημαντική η εξασφάλιση στέγης 
των αποφυλακισμένων γυναικών, πριν ακόμα αποφυλακιστούν, ώστε να 
μειώνονται οι κίνδυνοι εμφάνισης φαινομένων υποτροπής σε παραβατική 
συμπεριφορά ακριβώς λόγω έλλειψης σταθερής διαμονής και ασφαλούς 
διαβίωσης. Η συνεργασία των σωφρονιστικών ιδρυμάτων με κοινωνικές 
υπηρεσίες και φορείς στέγασης κρίνεται απολύτως απαραίτητη και αποτελεί 
μία τακτική που πρέπει να ακολουθήσουν όλες οι χώρες της Ευρώπης355. 

Έτσι μόνο, σταδιακά και με την κατάλληλη στήριξη, θα μπορέσει η 
αποφυλακισμένη πλέον γυναίκα να επανενταχθεί στον κοινωνικό ιστό και να 
συνεχίσει τη ζωή της, αποτινάσσοντας το στίγμα της φυλακισμένης. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Έλλη Ανίτση 

 

Διαχρονικά η μελέτη της γυναικείας εγκληματικότητας έχει επισημάνει  την 

ποιοτική αλλά και ποσοτική διαφοροποίηση που παρατηρείται σε σχέση με 

την ανδρική356. Τούτο σημαίνει ότι τα είδη των εγκλημάτων που διαπράττουν 

οι γυναίκες διαφέρουν από αυτά των ανδρών ενώ σε σχέση με την συνολική 

εγκληματικότητα οι μετρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο καταδεικνύουν τη 

συντριπτικά μεγαλύτερη συμμετοχή των ανδρών357. Η μελέτη των 

χρονολογικών διακυμάνσεων της εγκληματικότητας φανερώνει ότι η 

συμμετοχή της γυναίκας στην εγκληματικότητα ακολουθεί μια ανοδική 

πορεία358.Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής οι σωφρονιστικές στατιστικές 

επισημαίνουν τον τριπλασιασμό των γυναικείων εγκλεισμών  μέσα σε μια 

δεκαετία359. Η εικόνα που παρουσιάζει η μελέτη της γυναικείας 

εγκληματικότητας σε χώρες της Ευρώπης επιβεβαιώνει την αυξητική τάση 

του φαινομένου360. Τάση που αν και καθυστερημένα (1986, 1987 και 1988) 

σε σχέση με τις προαναφερθείσες ευρωπαϊκές χώρες, εμφανίζεται και στην 

Ελλάδα361. 

Το φαινόμενο της γυναικείας εγκληματικότητας εγείρει μια σειρά 

από προβληματισμούς ειδικότερα σε σχέση με τις ποσοτικές και ποιοτικές 

                                                             
356 Ζαραφωνίτου, Χ. (2004) Εμπειρική εγκληματολογία, ΑΘΗΝΑ: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, σ. 82 
357 Στο ίδιο 
358 Στο ίδιο. σ. 83. Για την αξιολόγηση της πορείας της γυναικείας εγκληματικότητας τόσο ως 
προς την αύξηση όσο και ως προς την επιβάρυνση η διαχρονική εξέταση φαίνεται να αποτελεί 
τον ακριβέστερο δείκτη καθώς περιορίζει τι πιθανότητες σφαλμάτων Γιωτοπούλου-
Μαραγκοπούλου, Α. (1991) Αφιέρωμα στη μνήμη Ηλία Δασκαλάκη, Οι ιδιαιτερότητες της 
γυναικείας εγκληματικότητας μια απόπειρα εξήγησής τους, Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Τομέας Εγκληματολογίας, σ. 
125 
359Chesney-Lind, Μ. (1998) Women in Prison: From Partial Justice to Vengeful Equity, 
Corrections Today, 60, 7, p. 66  
360 Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, ό.π., σ. 126-137 
361 Στο ίδιο, σ. 139-140.  
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διαφοροποιήσεις που παρουσιάζει σε σχέση με την ανδρική αλλά και σε 

σχέση με την δυσανάλογα υψηλή ανοδική πορεία που εμφανίζει. Οι 

προβληματισμοί εστιάζουν τόσο στο πέρασμα στην πράξη όσο και στην 

κοινωνική αντίδραση απέναντι στη γυναίκα που παραβιάζει το νόμο. Οι δύο 

αυτές όψεις είναι αλληλένδετες αφού η ανοδική πορεία που σημειώνει η 

γυναικεία εγκληματικότητα είναι πιθανά απόρροια «αλλαγής πρακτικών 

στην εφαρμογή του νόμου και όχι αλλαγής της γυναικείας συμπεριφοράς»362. 

Το θέμα της κοινωνικής αντίδρασης στη γυναικεία εγκληματικότητα 

στη χώρας μας έχει σπανίως μελετηθεί. Αναλυτικά οι Τσίγκανου, 

Τζωρτζοπούλου και Ζαραφωνίτου, μέσα από μελέτη βιβλιογραφικής 

επισκόπησης που πραγματοποίησαν για την επιστημονική παραγωγή σε 

σχέση με τον ειδικό πληθυσμό των φυλακισμένων-αποφυλακισμένων 

γυναικών, κατέληξε στα εξής363: (α) υπάρχει έλλειψη εμπειρικών ερευνών 

και ειδικότερα απουσιάζουν ερευνητικές προσπάθειες για τις ειδικές 

ανάγκες των γυναικών κρατουμένων και τις συνθήκες διαβίωσής τους, (β) 

πρόκειται για θέμα που έχει μελετηθεί αποσπασματικά και (γ) απουσιάζουν 

έρευνες πάνω στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 

εφαρμόζονται στην εν λόγω ομάδα. 

Ως προς τον τρόπο διερεύνησης του φαινομένου οι μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις που έχουν εφαρμόσει οι ερευνητικές προσπάθειες στην 

Ελλάδα για την προσέγγιση της ομάδας των φυλακισμένων –

αποφυλακισμένων γυναικών είναι κυρίως ποιοτικές οι οποίες όμως 

αλληλοσυμπληρώνονται με ποσοτικά στοιχεία364. 

Ερευνητική ανασκόπηση για την οργάνωση του υλικού του 

ερωτηματολογίου  

                                                             
362 Ζαραφωνίτου (2004), ό.π., σ 84 
363 Τσίγκανου, Ι., Τζωρτζοπούλου, Μ. & Ζαραφωνίτου, Χ. (2001) Μελέτη βιβλιογραφικής 
επισκόπησης. Φύλο και Κοινωνικά Αποκλεισμένες Ομάδες εκδόσεις Κ.Ε.Θ.Ι,, σ. 90-91 
364Στο ίδιο, σ. 85 
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Για να συγκεκριμενοποιηθεί το αντικείμενο της έρευνας οι τρεις 

τομείς, της ψυχοκοινωνικής, οικογενειακής και επαγγελματικής επανένταξης 

αναλύθηκαν σε τρεις χρόνους στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. 

Άλλωστε όπως έδειξε έρευνα που διεξήχθη πρόσφατα σε αποφυλακισμένες, 

ωφελούμενες του φορέα μετασωφρονιστικής αρωγής «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» οι ίδιες 

οι γυναίκες «ορίζουν την επανένταξη ως μια διαδικασία προσωπικής 

επιλογής και ωρίμανσης. Διαδικασία που ξεκινά μέσα από τη φυλακή και 

συνεχίζεται έξω από αυτήν (..) που αποτελείται από αλλαγές στον τρόπο 

σκέψης, στον τρόπο ζωής, στο τι αξιώνουν (..). Πέρα από τις εσωτερικές 

διεργασίες που συνεπάγεται, πρακτικά η διαδικασία αυτή μεταφράζεται σε 

θέληση για απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και νέων εμπειριών.».365 

 Η αξιολόγηση του παρελθόντος αποτελεί βασικό δείκτη για την 

πρόγνωση της πορείας της κρατούμενης μετά τη φυλακή, αλλά και για τον 

τρόπο που θα βιώσει τον ίδιο τον εγκλεισμό της. Η διερεύνηση της πορείας 

της επανένταξης εμφανίζεται συχνά στις λιγοστές ερευνητικές προσπάθειες 

που έχουν συντελεστεί μέχρι σήμερα.Μια εξ αυτών είναι η εμπειρική έρευνα 

που διεξήγαγαν οι Θανοπούλου, Φρονίμου και Τσιλιμιγκάκη με αντικείμενο 

της έρευνας τη διερεύνηση των προβλημάτων επαγγελματικής ένταξης ή 

επανένταξης των γυναικών που αποφυλακίζονται366. Η προσέγγιση στην εν 

λόγω έρευνα πραγματοποιείται γύρω από δυο βασικούς άξονες: (α) τη 

διερεύνηση της ένταξης των κρατούμενων πριν τη φυλάκιση και (β) τη 

διερεύνηση της παρούσας φάσης, δηλαδή της προετοιμασίας που 

συντελείται εντός της φυλακής. Στον πρώτο άξονα επιδιώκεται η αξιολόγηση 

της συνολικής εικόνας της αποφυλακισμένης κατά το παρελθόν αφού 

εντάσσεται και η διερεύνηση του οικογενειακού και εκπαιδευτικού 

ιστορικού, στοιχεία αλληλένδετα με την μελλοντική ενταξιακή ή 

επανενταξιακή της πορεία. Πράγματι όπως σχολιάζουν οι ερευνήτριες η 

                                                             
365Ανίτση, Ε. (2017) Σχέση ποινής και τιμωρίας: Διερεύνηση στάσεων αποφυλακισθέντων  
(Διπλωματική) Αθήνα: Παντειον Πανεπιστήμιο,σ 112 
366 Θανοπούλου, Μ.,Φρονίμου, Ε. & Τσιλιμιγκάκη, Β. (1997)  Αποφυλακιζόμενες γυναίκες το 
δικαίωμα στην επαγγελματική επανένταξη Αθήνα –Κομμοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα 
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διερεύνηση της ζωής των έγκλειστων γυναικών κατά το παρελθόν έδειξε ότι 

τα προβλήματα προϋπήρχαν της φυλάκισης, μάλιστα είχαν αρχίσει καιρό 

πριν κάνοντας εμφανή την πορεία τους στους τόσο στην εκπαίδευση όσο και 

στην απασχόληση. Ενώ όπως επισημαίνουν οι ίδιες οι δυσμενείς συνέπειες 

του εγκλεισμού που αναφέρονται στον ιδρυματισμό και στο στίγμα 

δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο μια ήδη βεβαρημένη κατάσταση. 

Παρόμοια προσέγγιση εφαρμόζει η έρευνα της Θανοπούλου σε 

συνεργασία με τη Μοσχόβου367 με αντικείμενο την εκπαιδευτική και 

επαγγελματική πορεία αποφυλακισμένων και ανήλικων παραβατών. Η 

συγκεκριμένη έρευνα εξετάζει την εκπαιδευτική πορεία των 

αποφυλακισμένων σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους, προς της 

φυλάκισης, κατά τη φυλάκιση και μετά την αποφυλάκιση. Ειδικότερα οι τρεις 

χρόνοι αναφέρονται: (α) στην εκπαίδευση πριν, μέσα και μετά τη φυλάκιση 

σε σχέση με την εκπαιδευτική πορεία των ανήλικων παραβατών και (β) στην 

εργασία πριν, μέσα και μετά την αποφυλάκιση σε σχέση με την εκπαιδευτική 

τους πορεία. Και σε αυτή την περίπτωση ο ρόλος του παρελθόντος 

αποδεικνύεται κομβικός καθώς όπως σχολιάζουν οι ερευνήτριες η ανάλυση 

φανερώνει μια διακοπή της πορείας πολύ νωρίς, δηλαδή πριν την 

αποφυλάκιση.   

Πέραν της εκπαιδευτικής και της εργασιακής πορείας της έγκλειστης 

η προ της φυλάκισης οικογενειακή κατάσταση διαδραματίζει ευνόητα 

σημαντικό ρόλο ειδικά κατά την περίοδο της φυλάκισης. Όπως αναφέρουν οι 

Martinκαι Webster368στην έρευνά τους για τις κοινωνικές συνέπειες του 

εγκλεισμού, ως προς το ζήτημα  της οικογένειας το πρώτο που πρέπει να 

αξιολογηθεί είναι το είδος των οικογενειακών σχέσεων των εγκλείστων. Την 

                                                             
367 Θανοπούλου, Μ. (σε συνεργασία με την Μοσχόβου, Β.) (1998) Εκπαιδευτική και 
επαγγελματική πορεία αποφυλακισμένων και ανήλικων παραβατών. Διερεύνηση μιας βασικής 
διάστασης των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης Αθήνα: Γενική Γραμματεία Λαϊκής 
Επιμόρφωσης 
368Martin, J. P. & Webster, D. (1971) The Social Consequences of Conviction 
LONDON:HEINEMAN, σ. 74 
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αξιολόγηση της παρελθούσας κατάστασης ακολουθεί κατά τους ερευνητές η 

διερεύνηση της παρούσας φάσης. Οι ίδιοι επισημαίνουν τη σημασία της 

συχνότητας και της ποιότητας των επισκεπτηρίων και της αλληλογραφίας για 

την τήρηση δεσμών με την κοινότητα, χαρακτηρίζοντάς τα ως τρόπους 

επικοινωνίας από τους οποίους το άτομο μπορεί να αποκομίσει μέγιστα 

ψυχολογικά οφέλη369. Αναφορικά με τα ελληνικά δεδομένα ως προς την 

οικογενειακή κατάσταση των έγκλειστων γυναικών ευρήματα της 

προαναφερθείσας έρευνας των Θανοπούλου και συν. σε αποφυλακιζόμενες 

δείχνουν ότι η πλειοψηφία των έγκλειστων αφορά σε γυναίκες διαζευγμένες 

ή μόνες370. Το δεδομένο αυτό αναδεικνύεται επίσης από παλαιότερη έρευνα 

στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού371. Ως προς την ύπαρξη παιδιών οι 

Μητροσύλη και Φρονίμου372 σε ανασκόπηση της ελληνικής ερευνητικής 

βιβλιογραφίας που πραγματοποίησαν σημειώνουν ότι οι περισσότερες 

κρατούμενες είναι μητέρες.  

Οι Dodge και Pogrebin373στην έρευνα που διεξήγαγαν σε 54 

γυναίκες, έγκλειστες και αποφυλακισμένες, με τη μέθοδο των εις βάθος 

συνεντεύξεων σημειώνουν ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι έγκλειστες μητέρες αφορά στη σχέση τους με παιδιά τους. 

Ειδικότερα τα σημεία που εντοπίζουν είναι374: (α) ζητήματα αποχωρισμού. Ο 

γυναίκες που είχαν αποχωριστεί τα παιδιά τους εμφάνιζαν αυξημένο στρες 

και χαμηλή αυτοεκτίμηση, ενώ θεωρούσαν ότι η κοινότητα της αξιολογεί ως 

ανεπαρκείς μητέρες. Η εγκατάλειψη από το σύζυγο /σύντροφο και η 

ανάληψη των ευθυνών των παιδιών από τον πατέρα αποτελεί επίσης μια 

                                                             
369 Στο ίδιο, σ.88-90 
370 Θανοπούλου, Μ.,Φρονίμου, Ε. & Τσιλιμιγκάκη, Β. (1997), ό.π., σ.129 
371 Κουράκης, Ν., Μηλιώνη, Φ. & ερευνητική ομάδα φοιτητών (1999) Ελληνικές φυλακές 
Γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού Αδημοσίευτη έρευνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
372 Μητροσύλη, Μ. & Φρονίμου, Ε. (2008), Οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική 
επανένταξη ειδικών ομάδων πληθυσμού. Η περίπτωση των γυναικών κρατούμενων, ΑΘΗΝΑ: 
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, σ. 51-51 
373Dodge, Μ. and Pogrebin, Μ. (2001) Collateral Costs of Imprisonment for Women: 

Complications of ReintegrationThe Prison Journal, 81, p.42-54 
374 Στο ίδιο. 
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σοβαρή ανησυχία. (β) προβλήματα στην επανένωση. Τα περισσότερα 

προβλήματα εδώ αναφέρονται από τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν ή 

αντιμετώπισαν στο παρελθόν προβλήματα χρήσης. Άλλες γυναίκες βιώνουν 

έντονη εσωτερική σύγκρουση αναφορικά με την ανάγκη τους να 

επανενωθούν με τα παιδιά τους απ’ τη μια και της οικονομικής ανέχειας που 

βιώνουν απ’ την άλλη που αποτρέπει από την επανασύνδεση με τα παιδιά. 

Παρόμοια με τους προγενέστερους Martinκαι Webster οι ερευνητές τονίζουν 

τη σημασία καλλιέργειας στενών δεσμών με την οικογένεια κατά την 

περίοδο του εγκλεισμού375. Προς αυτή την κατεύθυνση οι επισκέψεις, η 

σταθερή τηλεφωνική επικοινωνία ή κάθε άλλο είδος επικοινωνίας που 

εξυπηρετεί στη διατήρηση ενός υποστηρικτικού συστήματος από την 

οικογένεια, αποτελούν στοιχεία που προάγουν την οικογενειακή 

επανένταξη376. 

Όσον αναφορά στην ψυχολογική κατάσταση των έγκλειστων 

γυναικών μια σειρά προϋπαρχόντων προβλημάτων που παρατηρείται 

συνήθως στον ιδιαίτερο αυτό πληθυσμό καθιστά επιτακτική την αξιολόγηση 

της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης της γυναίκας πριν ευνόητα και κατά 

τη διάρκεια του εγκλεισμού. Η Covington377 επισημαίνει ότι συχνοί λόγοι για 

τους οποίους οι έγκλειστες μπορεί να αναζητήσουν ψυχολογική βοήθεια 

εντός της φυλακής είναι το ιστορικό σωματικής και σεξουαλικής βίας και η 

εξάρτηση από ουσίες ή αλκοόλ. Η ίδια αναφέρει ότι σε φυλακές της 

Californiaτο 80% των κρατούμενων αναφέρει ιστορικό κάποιας μορφής 

κακοποίησης378. Από αυτές το 29% έχει υποστεί κακοποίηση ως παιδί ενώ το 

60% ως ενήλικη από το σύντροφό της379. Υπάρχει επίσης ένα ποσοστό 

γυναικών που έχει υποστεί κακοποίηση μέσα στη φυλακή αναφέροντας 

βιασμό, σεξουαλική επίθεση, φραστική επίθεση, υποτιμητική συμπεριφορά, 

                                                             
375 Στο ίδιο,  σ.50-51 
376Στοίδιο 
377 Covington, S. S. (1998) Women in Prison: Approaches in the treatment of our most invisible 
population, Women and Therapy Journal, 21, σ. 141-155 
378 Στο ίδιο, σ. 3 
379 Στο ίδιο 
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άρνηση αγαθών και προνομίων, απειλές και χρήση βίας380. Σύμφωνα 

μεαναφορά του 1991 του Bureau of Justice Statistics 3814 στις 10 γυναίκες 

δηλώνουν ότι έχουν κακοποιηθεί τουλάχιστον μια φορά πριν τον εγκλεισμό 

τους. Περίπου το 34% ανέφερε σωματική κακοποίηση και το 34% ανέφερε 

σεξουαλική κακοποίηση382. Για το 32% η κακοποίηση ξεκίνησε σε  ηλικία πριν 

από τα 18 έτη, ενώ το 24% δήλωσε ότι κακοποιείται από τα 18 έτη383. 

Αναφορικά με την εξάρτηση από ουσίες, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός 

ότι παρουσιάζεται σε αυξημένα επίπεδα σε σχέση με τους άνδρες384.  

Η Loucks385αναφέρει ότι οι γυναίκες που καταλήγουν στη φυλακή 

χαρακτηρίζονται συνήθως από μια σειρά από προβλήματα  που 

περιλαμβάνουν: εξάρτηση από ουσίες, ψυχολογικά προβλήματα και 

κακοποίηση. Ως προς την κατάσταση της υγείας τους οι γυναίκες 

κρατούμενες υποφέρουν με μεγαλύτερη συχνότητα από χρόνιες ασθένειες 

και άλλα προβλήματα υγείας386. Σε σχέση με την κατάσταση της ψυχικής 

υγείας τους οι αυτοκτονίες και οι αυτοτραυματισμοί αναφέρονται ως κοινές 

εμπειρίες για ένα σημαντικό ποσοστό γυναικών κρατουμένων387. Κοινά είναι 

επίσης και τα προβλήματα ψυχικής υγείας, κατάθλιψη και αγχώδεις 

αντιδράσεις που αναφέρονται το διάστημα πριν τον εγκλεισμό388. 

Το ζήτημα της ψυχολογικής προσαρμογής και της συναισθηματικής 

κατάστασης κατά τον εγκλεισμό έχει απασχολήσει τον Kruttschnitt. Μέσα 

από τη διεξαγωγή ποιοτικών συνεντεύξεων με κρατούμενες σε φυλακές των 

                                                             
380 Στο ίδιο 
381Special Report Bureau of Justice 
https://cdn.atria.nl/epublications/1994/Women_in_prison.pdf 
382 Στο ίδιο. 
383 Στο ίδιο. 
384 Στο ίδιο 
385 Loucks, Ν. (2010) Women in prison (In J. Adler and J.M.Gray ed.) Forensic 
Psychology. Concepts, debates and practice,USA and Canada:Willan Publishing, σ. 469 
386 Στο ίδιο 
387 Στο ίδιο 
388 Στο ίδιο, σ. 470 
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ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας αξιολόγησε, ανάμεσα σε άλλα, την 

προθυμία των γυναικών να απευθυνθούν στις κοινωνικές υπηρεσίες και στα 

προγράμματα της φυλακής389. Σύμφωνα με τα ευρήματά του οι κρατούμενες 

στη Μ.Β. απευθυνόντουσαν με μεγαλύτερη συχνότητα στις υπηρεσίες της 

φυλακής για να ζητήσουν βοήθεια προκειμένου να προετοιμαστούν για τη 

ζωή στον έξω κόσμο390. Ένα άλλο ζήτημα που εξέτασε ο Kruttschnitt αφορά 

στη σχέση των κρατούμενων μεταξύ τους σημειώνοντας ότι οι σχέσεις των 

γυναικών στη φυλακή της Καλιφόρνια χαρακτηρίζονται από 

επιφυλακτικότητα και καχυποψία. 

Δεοντολογικές προκλήσεις στην έρευνας στις φυλακές  

Πρόσβαση και πρόσκληση για συμμετοχή κρατούμενων στην έρευνα 

Αν και μπορεί να έχει εξασφαλιστεί η σχετική άδεια για τη διεξαγωγή της 

έρευνας σε ένα κατάστημα κράτησης η σχέση με το προσωπικό εξακολουθεί 

να παίζει καταλυτικό ρόλο στην πρόσβαση του ερευνητή στο δείγμα391. Το 

δείγμα που επιλέγεται να λάβει ενημέρωση για την έρευνα μπορεί να 

διαφέρει από άλλους κρατούμενους κατά πολλούς τρόπους θετικά ή 

αρνητικά392. Είναι πιθανό να προσπαθήσει να παρουσιάσει τις καταστάσεις 

περισσότερο ευνοϊκά αν θεωρήσει ότι θα αποκομίσει κάποιο όφελος ή να 

επιλέξει να μην συνεργαστεί αν αξιολογήσει ότι η έρευνα δεν εκτιμάται 

θετικά από το πλαίσιο της φυλακής393. Στην περίπτωση της παρούσης 

έρευνας προέκυψαν ορισμένες τέτοιες περιπτώσεις. Για παράδειγμα η 

αναγραφή του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων στο έντυπο συναίνεσης φάνηκε ότι δημιούργησε παρόμοιες 

                                                             
389 Kruttschnitt, C.(2005) The politics of confinement: women’s imprisonment in California and 
the UK (In Liebling, A. & Maruna, S ed.)The effects of imprisonment, USA and Canada:Willan 
Publishing σ.164-165 
390Στοίδιο, σ. 159-165 
391 Roberts, L &Indermaur, D. (2008) The Ethics of Research with Prisoners, CURRENT ISSUES IN 
CRIMINAL JUSTICE.19, σ. 313-314 
392Στοίδιο 
393Στοίδιο 



334 
 

θετικές και αρνητικές προσδοκίες σε ομάδα κρατούμενων ερωτώμενων 

γυναικών. Οι θετικές προσδοκίες αναφέρονται στην εντύπωση ότι τα 

προβλήματα που ειπωθούν θα μεταφερθούν «αυτούσια» στους αρμόδιους 

φορείς και θα επιλυθούν άμεσα, οι αρνητικές προσδοκίες στο ότι ορισμένες 

κρατούμενες τήρησαν αμυντική στάση. Σε κάθε περίπτωση και στο πλαίσιο 

της δεοντολογίας οι ερευνήτριες εξήγησαν με ακρίβεια τα στοιχεία της 

έρευνας και τη μελλοντική χρήση των αποτελεσμάτων ενώ φρόντισαν να μην 

καλλιεργούνται μη-ρεαλιστικές προσδοκίες από πλευράς των ερωτώμενων. 

Συγκατάθεση των ερωτώμενων  

Το πρόβλημα της ικανότητας συγκατάθεσης των κρατούμενων λόγω της 

υπαγωγής τους σε μια ευάλωτη ομάδα αποτελεί καίριο δεοντολογικό ζήτημα 

της έρευνας στις φυλακές394. Η ευαλωτότητα στις φυλακές συνίσταται στο 

ότι οι περιορισμοί του εγκλεισμού μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα 

των εγκλείστων να δώσουν εθελοντικά τη συγκατάθεσή τους για συμμετοχή 

στην έρευνα395 Η αρχή της συγκατάθεσης θεμελιώνεται στο γεγονός ότι οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα πρέπει να γνωρίζουν το πλαίσιο στο οποίο θα 

εμπλακούν και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν396. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις οι ερευνητές χρειάζεται να εξηγήσουν στους υποψήφιους 

συμμετέχοντες μια σειρά από ζητήματα όπως: οι σκοποί της έρευνας, η 

μέθοδος που θα ακολουθηθεί, οι απαιτήσεις της έρευνας, η χρήση και ο 

τρόπος κοινοποιήσεις των ευρημάτων397. Η συνήθης πρακτική που 

                                                             
394Moser, D.J, Arndt S, Κanz, J.E., Benjamin M.L., Bayless J.D., Reese R.L., Paulsen J.S., Flaum 

M.A.,(2004) Coercion and informed consent in research involving prisoners.Compr 

Psychiatry45,σ.1 

395IOWA  STATE UNIVERSITY Institutional Review Board 
https://www.compliance.iastate.edu/sites/default/files/imported/irb/guide/docs/Research%2
0Involving%20Prisoners%209.5.2017%20Final.pdf 
 
396Israel, M. (2008) Ethics and the governace of criminological research in Australia, New South 
Wales Bureau of Crime Statistics and Research, σ.27 
397 Στο ίδιο, σ.28 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moser%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14671730
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arndt%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14671730
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kanz%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14671730
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Benjamin%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14671730
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bayless%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14671730
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reese%20RL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14671730
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Paulsen%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14671730
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Flaum%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14671730
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Flaum%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14671730
https://www.compliance.iastate.edu/sites/default/files/imported/irb/guide/docs/Research%20Involving%20Prisoners%209.5.2017%20Final.pdf
https://www.compliance.iastate.edu/sites/default/files/imported/irb/guide/docs/Research%20Involving%20Prisoners%209.5.2017%20Final.pdf
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ακολουθείται είναι η έγγραφη συγκατάθεση του ερωτώμενου στην έρευνα 

και απαιτεί καλές δεξιότητες στη χρήση της γλώσσας από πλευράς του 

συνεντευξιαζόμενου398. Ωστόσο, όπως είναι γνωστό αναφορικά με τη 

σύνθεση του πληθυσμού του φυλακών αλλά και όπως οι ερευνήτριες 

διαπίστωσαν από την ερευνητική πρακτική, ένα ποσοστό των ερωτώμενων 

(διόλου ευκαταφρόνητο, αν παράλληλα με τις αλλοδαπές συμπεριληφθούν 

και οι Ρομά) δεν έχει καλές δεξιότητες στη χρήση της ελληνικές γλώσσες. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις οι ερευνήτριες διάβαζαν το περιεχόμενο του εντύπου 

συγκατάθεσης στις ερωτώμενες και επιβεβαίωναν με ερωτήσεις ότι το 

περιεχόμενο, οι σκοποί της έρευνας και οι διαδικασίες που θα 

ακολουθηθούν είναι σαφείς στις ερωτώμενες. Σε λίγες περιπτώσεις, το 

έντυπο διαβάστηκε στην αγγλική γλώσσα, που αποτέλεσε και τη γλώσσα  

διεξαγωγής της συνέντευξης.  

 

Εμπιστευτικότητα 

Κατά τη λήψη συγκατάθεσης για συμμετοχή στην έρευνα οι κρατούμενοι 

πρέπει να ενημερώνονται για τους περιορισμούς στην εμπιστευτικότητα399. 

Μια βασική απειλή της εμπιστευτικότητας στη φυλακή είναι η εγγύτητα με 

το σωφρονιστικό προσωπικό ή άλλους κρατούμενους, λόγω έλλειψης 

χώρων, κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης400.  Στην παρούσα έρευνα οι 

συνεντεύξεις στο Κ.Κ. Κορυδαλλού διεξήχθησαν στο χώρο της ψυχαγωγίας, 

καθώς δεν υπήρχε άλλος χώρος διαθέσιμος για να φιλοξενηθεί η έρευνα.  

Ένα άλλο βασικό ζήτημα που μπορεί να θέσει υπό αμφισβήτηση την 

εμπιστευτικότητα είναι η περίπτωση όπου ένας κρατούμενος/μια 

κρατούμενη εμπιστεύεται στον ερευνητή πληροφορίες που μπορεί να 

αναφέρονται στο γεγονός ότι θα βλάψει τον εαυτό του ή ότι σκοπεύει να 

                                                             
398 Στο ιδιο 
399IOWA STATE UNIVERSITY, ό.π., σ.5 
400Israel(2008), ό.π., σ. 317 
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βλάψει κάποιους άλλους. Ειδικά στις περιπτώσεις των κρατούμενων 

γυναικών η αναφορά αυτοτραυματισμών ή αυτοκτονικών επιθυμιών μπορεί 

να είναι ένα σοβαρό ενδεχόμενο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.  

 

Ειδικά ζητήματα με νεαρούς κρατούμενους  

Οι νεαροί κρατούμενοι/ νεαρές κρατούμενες αποτελούν μια ιδιαίτερα 

ευάλωτη ομάδα401. Η έρευνα που διεξάγεται με αυτό τον πληθυσμό θα 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη τέτοιες ιδιαιτερότητες. Αν και το ποσοστό 

συμμετοχής νεαρών –ανήλικων κρατούμενων στην παρούσα έρευνα ήταν 

ελάχιστο κατά τη συνέντευξη λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα.  

 

Δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης  

Η δημιουργία εμπιστοσύνης στη φυλακή είναι μια πρόκληση402. Η δυσκολία 

αυξάνεται σημαντικά σε περίπτωση μαγνητοφώνησης της συνέντευξης403. 

Αντίθετα μειώνεται σε περιπτώσεις που προϋπάρχουν θετικές σχέσεις 

μεταξύ των ερευνητών και ερωτώμενων. Στην παρούσα έρευνα ερευνήτρια 

ήρθε αντιμέτωπη με κρατούμενη που γνώριζε από προηγούμενο πλαίσιο. Η 

ερευνήτρια πρότεινε στην κρατούμενη να επιλέξει αν επιθυμεί να κάνει με 

την ίδια συνέντευξη ή αν επιθυμεί να μιλήσει σε κάποια άλλη ερευνήτρια 

αλλά ή κρατούμενη επέλεξε το γνωστό της πρόσωπο. Το χτίσιμο της σχέσης 

ερευνητή ερωτώμενου επηρεάζεται επίσης από δημογραφικά στοιχεία όπως 

το φύλο και την ηλικία404. Γεγονός είναι ότι το φύλο του ερευνητικού 

προσωπικού, που αποτελείτο κατά σύμπτωση μόνο από γυναίκες, είναι 

πιθανό να διευκόλυνε την επικοινωνία κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. 

                                                             
401IOWA STATE UNIVERSITY, ό.π., σ.4 
402Israel(2008), ό.π., σ. 317 
403 Στο ίδιο 
404 Στο ίδιο, σ.320 
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http://www.isotita.gr/
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Οδηγός συνέντευξηςγια κρατούμενες 

Αριθ. Ερωτηματολογίου: 

Ημ. Συμπλήρωσης: 

Όνομα Συνεντευκτή/κτριας:
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Ενότητα 1. Γενικές πληροφορίες  

1. Αριθ. Ερωτηματολογίου …………………………………………. 
2. Κατάστημα κράτησης: ……………………………………………………………. 
3. Ηλικία:…… 3.1 Ενήλικη:  (Αν Ναι Χ)      3.2  Ανήλικη: (Αν Ναι Χ)  
4. Εθνικότητα: Ημεδαπή  Αλλοδαπή  (πήγαινε ερώτηση 4.1) 

 
4.1. Εθνικότητα…………………. 4. 2. Χρόνια Παραμονής στην Ελλάδα………. 

5. Τόπος διαμονής πριν τη φυλάκιση: ……………………………………………….. 
6. Πόσο καιρό είστε στη φυλακή; …………………………………………………… 

7. Πότε υπολογίζετε να βγείτε από τη φυλακή; …………………………………….. 

 

Ενότητα 2. Ψυχοκοινωνική επανένταξη  

8. Πώς ήταν η ζωή σας πριν τη φυλακή;  

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

9. Περιγράψτε μου μια μέρα μέσα στη φυλακή.  

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………….. 

10. Τι προβλήματα αντιμετωπίζετε; 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………….. 
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11. Μπορείτε να απευθυνθείτε κάπου, εντός της φυλακής, για τα 

προβλήματά σας;  

         Ναι     Ίσως     Όχι    (πήγαινε ερώτηση 11.1)       ΔΞ/ΔΑ  

11.1. Αν όχι, γιατί; ……………………………………………………………… 

12. Μπορείτε να απευθυνθείτε κάπου, εντός της φυλακής, για να μιλήσετε 

για προσωπικά σας ζητήματα που σας απασχολούν;   

        Ναι     Ίσως     Όχι    (πήγαινε ερώτηση 12.1)      ΔΞ/ΔΑ  

12.1. Αν όχι, γιατί;  

……………………………………………………………………………… 

13. Αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα υγείας;  

          Ναι    (πήγαινε ερώτηση 13.1)    Ίσως   (πήγαινε ερώτηση 13.1)       

          Όχι    ΔΞ/ΔΑ  

Μόνο αν αντιμετωπίζει ή πιθανολογεί ότι αντιμετωπίζει προβλήματα 

υγείας 

13.1. Τι είδους; ………………………………………………………………… 

13.2.  Το πρόβλημα υγείας προϋπήρχε της φυλάκισης; Ναι   Ίσως    

Όχι    ΔΞ/ΔΑ  

13.3.  Παρακολουθείστε για το πρόβλημα υγείας σας;  Ναι     Όχι     

ΔΞ/ΔΑ  

13.4.  Λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή; Ναι     Όχι     ΔΞ/ΔΑ  
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14. Έχετε αντιμετωπίσει προβλήματα χρήσης ουσιών;  

Ναι    (πήγαινε ερώτηση 14.1)     Ίσως     (πήγαινε ερώτηση 14.1)     

Όχι    ΔΞ/ΔΑ  

14.1. Παρακολουθείτε ή έχετε παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα 

απεξάρτησης;          Ναι     (πήγαινε ερώτηση 14.1.α)     Όχι     

ΔΞ/ΔΑ  

14.1.α   Αν ναι ποιό; ………………………………………………………. 

15. Υπάρχουν δραστηριότητες που θα χαρακτηρίζατε ως ευχάριστες εντός 

της φυλακής;  

Ναι   (πήγαινε ερώτηση 15.1)   Ίσως     (πήγαινε ερώτηση 15.1)     

Όχι     ΔΞ/ΔΑ  

15.1. Αν ναι ή ίσως, ποιες είναι αυτές οι δραστηριότητες; 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 

16. Πώς νομίζετε ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί η καθημερινότητά σας εντός 

της φυλακής; 

………………………………………………………………………………………. 

17. Τι σας βοηθάει να ξεπερνάτε τις δυσκολίες σαςμέσα στη φυλακή;  

………………………………………………………………………………………. 
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18. Μετά την αποφυλάκιση, πιστεύετε ότι θα υπάρχει χώρος για να μείνετε 

ή να φιλοξενηθείτε;       Ναι     Ίσως     Όχι     ΔΞ/ΔΑ  

19. Μετά την αποφυλάκιση, πιστεύετε ότι θα μπορείτε να επισκεφτείτε ένα 

γιατρό, αν χρειαστεί; Ναι     Ίσως     Όχι     ΔΞ/ΔΑ  

20. Μετά την αποφυλάκιση, θεωρείτε ότι θα μπορείτε να έχετε καθημερινά 

γεύματα;  

          Ναι     Ίσως     Όχι     ΔΞ/ΔΑ  

21. Γνωρίζετε φορείς στους οποίους μπορείτε να απευθυνθείτεμετά την 

αποφυλάκιση για να ζητήσετε βοήθεια;  

         Ναι   (πήγαινε ερώτηση 21.1)    Ίσως     (πήγαινε ερώτηση 21.1)    

Όχι  

        ΔΞ/ΔΑ  

21.1. Ποιοι είναι αυτοί οι φορείς;  

………………………………………………………………………………… 

22. Τι πιστεύετε ότι θα βοηθούσε για να μπορείτε να σταθείτε στα πόδια σας 

μετά την αποφυλάκιση;  

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

Ενότητα 3. Οικογενειακή επανένταξη 

23. Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;  

Άγαμη  Έγγαμη  Διαζευγμένη  Χήρα  Σε σχέση Άλλο………..  
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24. Έχετε παιδιά;  

       Ναι    (πήγαινε ερώτηση 24.1)  Όχι   (πήγαινε ερώτηση 25 ή 27)           

24.1. Αν ναι, πόσα; ………… 

24.2. Ηλικία παιδιών: Ανήλικα    (πήγαινε ερώτηση 24.2.α)        Ενήλικα  

 

                 24.2.α   Ποιος φροντίζει τώρα τα ανήλικα παιδιά σας;  

                              Η ίδια   (πήγαινε ερώτηση 24.2.α. 1)         

      Άλλοι/ φορέας (προσδιορίστε)……………………………………. 

       ……………………………………….(πήγαινε ερώτηση 24.2.α. 2)     

 

Μόνο αν φροντίζει η ίδια το ανήλικο παιδί της  

24.2. α. 1. Τι προβλήματα αντιμετωπίζετε μεγαλώνοντας ένα παιδί στη 

φυλακή;  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 
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27. H (τηλεφωνική) επικοινωνία με τα μέλη της οικογένειάς σας είναι  

         Σπάνια       Αραιή        Συχνή         Καθημερινή    ΔΞ/ΔΑ  

 

Μόνο σε περίπτωση που η ερωτώμενη είναι ανήλικη («Ναι» στην 

ερώτηση 3.2) 

25. Πόσα μέλη έχει η οικογένειά σας; 

………………………………………………………………………………….. 

26. Τι ιδιαίτερα προβλήματα αντιμετωπίζετε στη φυλακή ως ανήλικη;  

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Μόνο αν φροντίζουν άλλοι το/τα ανήλικο/ανήλικα παιδί/παιδιά της  

24.2.α. 2. Έχετε στο παρελθόν μεγαλώσει το παιδί σας στη φυλακή; 

Ναι     (πήγαινε ερώτηση 24.2.α.2.1)         Όχι    ΔΞ/ΔΑ  

24.2.α. 2. 1.Τι προβλήματα αντιμετωπίσατε μεγαλώνοντας ένα παιδί στη 

φυλακή;  

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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28. Σας έχουν επισκεφτεί τα μέλη της οικογένειάς σας; 

Ναι    (πήγαινε ερώτηση 28.1)   Όχι    (πήγαινε ερώτηση 28.3)    ΔΞ/ΔΑ  

28.1. Αν ναι, πόσο συχνά σας επισκέπτονται; 

………………………………………………………................................. 

28.2. Μετά από πόσο καιρό είχατε το πρώτο επισκεπτήριο; 

……………………………………………………………………………... 

28.3. Αν όχι, γιατί; 

……………………………………………………………………………… 

29. Τι από τα παρακάτω θα βοηθούσε στη βελτίωση της επικοινωνίας με τα 

μέλη της οικογένειάς σας, εντός της φυλακής; 

29.1. Αντικείμενα (ποιά από τα παρακάτω;): 

29.1.α. Ρουχισμός    Ναι  , 29.1.β. Φωτογραφίες    Ναι  ,   

29.1.γ. Εκπαιδευτικό υλικό   Ναι  ,   

29.1. δ. Άλλο τι;……………………………………………………… 

29.2.  Συχνότερα επισκεπτήρια    Ναι   

29.3.  Άλλο τι; ...………………………………………………………………………….. 

30. Τι προβλήματα αναμένετε να αντιμετωπίσετε στην επανασύνδεση με τα 

μέλη της οικογένειάς σας μετά την αποφυλάκιση;  

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 
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Ενότητα 4. Ποινικό ιστορικό 

 

31. Για ποιο/ά αδίκημα/αδικήματα βρίσκεστε στη φυλακή;  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

32. Αυτή είναι η πρώτη φορά που βρίσκεστε στη φυλακή;  

         Ναι          Όχι     (πήγαινε ερώτηση 32.1)       ΔΞ/ΔΑ  

32.1. Για ποιο/ά αδίκημα/ αδικήματα έχετε ξαναβρεθεί στη 

φυλακή;……………………………………………………………………………………

…………… 

32.2. Πόσες φορές και για πόσο χρονικό διάστημα; 

………………………………………………………………………………………………… 

Ενότητα 5.Εκπαιδευτική -Επαγγελματική επανένταξη  

 

33. Τι επίπεδο εκπαίδευσης έχετε;  

Καμία σχολική μόρφωση  Δημοτικό Γυμνάσιο  Λύκειο   ΤΕΙ  ΑΕΙ   

Άλλο ………………… ΔΞ/ΔΑ  

34. Παρακολουθείτε σχολείο στη φυλακή;  

         Ναι   (πήγαινε ερώτηση 34.1.)    Όχι   ΔΞ/ΔΑ  

34.1.  Μετά τη φυλακή θέλετε να συνεχίσετε το σχολείο;  

                    Ναι      Όχι   ΔΞ/ΔΑ  
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Μόνο αν παρακολουθεί εργαστήρια  

35.2.α. Τι είναι αυτό που σας αρέσει στα εργαστήρια; 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

35.2.β. Κρίνετε ότι τα εργαστήρια που παρακολουθείτε θα βοηθήσουν στο: 

(α) Να βγάλετε κάποια χρήματα;   Ναι     Ίσως    Όχι   ΔΞ/ΔΑ  

(β) Να ασκήσετε κάποιο επάγγελμα μετά την αποφυλάκιση;Ναι    Ίσως  

Όχι  ΔΞ/ΔΑ  

(γ) Άλλο ……………………………………………………………………………….  

35. Γνωρίζετε αν γίνονται εργαστήρια ή άλλες δραστηριότητες 

επαγγελματικής κατάρτισης στη φυλακή;  

       Ναι  (πήγαινε ερώτηση 35.1)  Ίσως       Όχι      ΔΞ/ΔΑ  

35.1. Ποια είναι αυτά|;  

……………………………………………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………… 

35.2.  Παρακολουθείτε αυτά τα εργαστήρια;  

Ναι  (πήγαινε ερώτηση 35.2.α)  Όχι  (πήγαινε ερώτηση 35.2.γ)ΔΞ/ΔΑ  

Μόνο αν δεν παρακολουθεί εργαστήρια  

35.2.γ. Γιατί, δεν παρακολουθείτε τα εργαστήρια που γίνονται στη φυλακή; 

……………………………………………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………… 
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36. Θα θέλατε να διοργανωθούν κάποια εργαστήρια;  

            Ναι   (πήγαινε ερώτηση 36.1)       Όχι      ΔΞ/ΔΑ  

36.1. Αν ναι, τι είδους εργαστήρια θεωρείτε ότι θα σας βοηθούσαν 

για να ασκήσετε κάποιο επάγγελμα μετά την αποφυλάκιση; 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

37. Έχετε εργαστεί πριν τη φυλακή; 

Ναι (πήγαινε ερώτηση 37.1.)       Όχι  (πήγαινε ερώτηση 37.2.)    ΔΞ/ΔΑ 
 

37.1. Αν ναι, σε τι είδους εργασία ή εργασίες έχετε απασχοληθεί; 

……………………………………………………………………………. 

37.2. Αν όχι, γιατί δεν έχετε εργαστεί; 

……………………………………………………………………………. 

38. Ποια ήταν η οικονομική σας κατάσταση πριν τη φυλακή;, Σας έφταναν τα 

χρήματα να ζήσετε;  

……………………………………………………………………………………… 

39. Στην παρούσα φάση εργάζεστε στη φυλακή;  

         Ναι   (πήγαινε ερώτηση 39.1)      Όχι (πήγαινε ερώτηση 39. 3)  

ΔΞ/ΔΑ  

39.1. Αν εργάζεστε στη φυλακή, σε τι εργασία; 

     ……………………………………………………………………………… 
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39.2.  Θεωρείτε ότι θα βοηθήσει αυτή η εργασιακή εμπειρία στο 

να ασκήσετε κάποιο επάγγελμα μετά την αποφυλάκιση;  

   Ναι       Ίσως        Όχι    ΔΞ/ΔΑ  

39.3. Αν δεν εργάζεστε, ποιος είναι ο λόγος;……………………………….  

40. Επιθυμείτε να εργαστείτε μετά τη φυλακή; 

Ναι   (πήγαινε ερώτηση 40.1.ή 40.2) 

         Ίσως    (πήγαινε ερώτηση 40.1. ή 40.2) 

          Όχι (πήγαινε ερώτηση 40.6.)   ΔΞ/ΔΑ  

 

40.2. Τι δουλειά (ή άλλη δουλειά εκτός της προηγούμενης) θα 

μπορούσατε να 

κάνετε;……………………………………………………………… 

Μόνο αν έχει εργαστεί πριν τη φυλακή  «Ναι» στην ερώτηση 37 

40.1. Εφόσον εργαζόσασταν πριν τη φυλακή θα επιθυμούσατε 

να συνεχίσετε την ίδια εργασία μετά;  

           Ναι  (πήγαινε ερώτηση 40.1.α)       Όχι     ΔΞ/ΔΑ  

         40.1.α Θα αντιμετωπίζατε δυσκολίες;  

                 Ναι  (πήγαινε ερώτηση 40.1.α .1 )  Όχι ΔΞ/ΔΑ  

                  40.1.α.1. Αν ναι, ποιες δυσκολίες;  

         …………………………………………………………………… 
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40.3. Τι προβλήματα θεωρείτε ότι θα αντιμετωπίσετε στην 

αναζήτηση εργασίας;  

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

40.4. Γνωρίζετε φορείς που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουνστην 

αναζήτηση εργασίας μετά την αποφυλάκιση;  

             Ναι         Ίσως       Όχι ΔΞ/ΔΑ  

40.5. Τι θεωρείτε ότι θα βοηθούσεστην αναζήτηση εργασίας μετά 

την    

                       αποφυλάκιση;  

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

40.6. Αν δεν επιθυμείτε να εργαστείτε, γιατί;  

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

Ενότητα 6. Προσωπικοί στόχοι – Προσδοκίες μετά τη φυλακή  

 

41. Ποιοι είναι οι στόχοι σας μετά τη φυλακή, οι προσδοκίες σας, τι όνειρα 

κάνετε;  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………… 

42. Ποια είναι τα πρώτα βήματα μετά την αποφυλάκιση; (για παράδειγμα 

διαδικασία ενοικίασης σπιτιού, άδεια παραμονής, ΑΦΜ)  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Τέλος Οδηγού 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.isotita.gr/
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Ερευνητικό πρόγραμμα: «Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των 

φύλων και την ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη 

και προσαρμογή των κρατουμένων και αποφυλακισμένων γυναικών» 

 

Επιστημονικά Υπεύθυνη: 

Δρ. Φωτεινή Μηλιώνη  

Ερευνητική Ομάδα: 

ΑνίτσηΈλλη, Λεμπέση Μάρθα, Χατζήνα Μυρτώ 

 

Οδηγός συνέντευξηςγια αποφυλακισμένες 

Αριθ. Ερωτηματολογίου: 

Ημ. Συμπλήρωσης: 

Όνομα Συνεντευκτή/κτριας:
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Ενότητα 1. Γενικές πληροφορίες 

1. Όνομα –Επώνυμο (αρχικά -προαιρετικά)…………………………………………. 

2. Ηλικία:…… 

3. Εθνικότητα: Ημεδαπή  Αλλοδαπή  (πήγαινε ερώτηση 3.1) 

       3.1 Εθνικότητα…………………. 3.2. Χρόνια Παραμονής στην 

Ελλάδα………. 

   4. Τόπος διαμονής πριν τη φυλάκιση: ……………………………………………….. 

5. Πόσο καιρό ήσασταν στη φυλακή; ……………………………………………….. 

6. Πότε αποφυλακιστήκατε; …………………………………………………………. 

Ενότητα 2. Ψυχοκοινωνική επανένταξη  

7. Πώς ήταν η ζωή σας πριν τη φυλακή;  

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

8. Μπορείτε να θυμηθείτε και να μου περιγράψτε μου μια τυπική 

μέρα μέσα στη φυλακή; 

.................................................................................. 

.................................................................................... 

9. Τι προβλήματα αντιμετωπίζατε;  

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………... 

10. Μπορούσατε να απευθυνθείτε κάπου, εντός της φυλακής, για τα 

προβλήματά σας;  

         Ναι     Ίσως     Όχι    (πήγαινε ερώτηση 10.1)        ΔΞ/ΔΑ  
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10.1 Αν όχι, γιατί; ……………………………………………………………… 

11. Μπορούσατε να απευθυνθείτε κάπου, εντός της φυλακής, για να 

μιλήσετε για προσωπικά σας ζητήματα που σας απασχολούν;   

        Ναι     Ίσως     Όχι    (πήγαινε ερώτηση 11.1)        ΔΞ/ΔΑ  

11.1 Αν όχι, γιατί;  

……………………………………………………………………………… 

12. Αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα υγείας;  

          Ναι    (πήγαινε ερώτηση 12.1)    Ίσως   (πήγαινε ερώτηση 12.1)       

          Όχι ΔΞ/ΔΑ  

13. Έχετε αντιμετωπίσει προβλήματα χρήσης ουσιών;  

Ναι    (πήγαινε ερώτηση 13.1)     Ίσως   (πήγαινε ερώτηση 13.1)     

Όχι ΔΞ/ΔΑ  

Μόνο αν αντιμετωπίζει ή πιθανολογεί ότι αντιμετωπίζει προβλήματα 

υγεία. Ναι στην ερώτηση 12. 

12.1. Τι είδους; …………………………………………………………. 

12.2.  Το πρόβλημα υγείας προϋπήρχε της φυλάκισης; Ναι   Ίσως  

Όχι    ΔΞ/ΔΑ  

12.3.  Παρακολουθείστε για το πρόβλημα υγείας σας;  Ναι     Όχι     

ΔΞ/ΔΑ  

12.4.  Λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή; Ναι     Όχι     ΔΞ/ΔΑ  
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13. 1 Παρακολουθείτε ή έχετε παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα 

απεξάρτησης;          Ναι     (πήγαινε ερώτηση 13. 1 .α.)     Όχι  ΔΞ/ΔΑ  

13. 1 .α.   Αν ναι ποιό; ………………………………………………………. 

14. Ανακαλώντας τις ημέρες που ήσασταν κρατούμενη, έχετε κάποια 

ευχάριστη ανάμνηση;  

Ναι   (πήγαινε ερώτηση 14.1)   Ίσως    (πήγαινε ερώτηση 14.1)     

 Όχι     ΔΞ/ΔΑ  

14.1 Αν ναι, ποια ανάμνηση είναι αυτή; 

…………………………………………………………………………….. 

15. Τώρα που έχετε πάρει κάποια απόσταση από τα γεγονότα της 

κράτησης, πώς νομίζετε ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί η 

καθημερινότητά σας εντός της 

φυλακής;………………………………………………………………………………. 

16. Τι σας βοηθούσε να ξεπερνάτε τις δυσκολίες σαςμέσα στη φυλακή;  

………………………………………………………………………………………. 

17. Μετά την αποφυλάκιση, υπήρχε χώρος για να μείνετε ή να 

φιλοξενηθείτε;  

Ναι     Ίσως     Όχι     ΔΞ/ΔΑ  

18. Μετά την αποφυλάκιση, μπορούσατε να επισκεφτείτε ένα γιατρό;  

Ναι   (πήγαινε ερώτηση 18.1)  Ίσως   (πήγαινε ερώτηση 18.1)   

  Όχι  (πήγαινε ερώτηση 18.2)  ΔΞ/ΔΑ  
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18.1 Μετά από πόσο καιρό;……………………………………………………. 

18.2 Αν όχι, γιατί; ………………………………………………………………. 

19.Μετά την αποφυλάκιση, είχατε τη δυνατότητα για καθημερινά γεύματα;  

          Ναι     Περιστασιακή (που και που)     Όχι  ΔΞ/ΔΑ  

20. Γνωρίζατε φορείς στους οποίους θα μπορούσατε να 

απευθυνθείτεμετά την αποφυλάκιση για να ζητήσετε βοήθεια;  

         Ναι   (πήγαινε ερώτηση 20.1)    Ίσως     (πήγαινε ερώτηση 20.1)     

Όχι     ΔΞ/ΔΑ  

20.1 Ποιοι είναι αυτοί οι φορείς;  

………………………………………………………………………………… 

21. Απευθυνθήκατε σε αυτούς τους φορείς; 

Ναι   (πήγαινε ερώτηση 21.1)    Όχι  (πήγαινε ερώτηση 21.2)    

ΔΞ/ΔΑ  

21.1 Σε ποιους φορείς απευθυνθήκατε; …………………………………………. 

   …………………………………………………(πήγαινε ερώτηση 21.1. α.)   
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21.2 Αν όχι, γιατί;……………………………………………………………….. 

 

22 Ποια ήταν τα πρώτα βήματα μετά την αποφυλάκιση;  

……………………………………………………………………………….. 

23 Τι είναι αυτό που σας δυσκόλεψε περισσότερο μετά την αποφυλάκιση; 

      ………………………………………………………………………………….. 

24 Τι πιστεύετε ότι θα βοηθούσε για να μπορείτε να σταθείτε στα πόδια 

σας μετά την αποφυλάκιση;  

……………………………………………………………………………………….. 

Μόνο αν απευθύνθηκε σε φορείς μετά την αποφυλάκιση. Ναι στην ερώτηση 

21.1. 

21. 1. α. Θεωρείτε ότι βοηθηθήκατε; Ναι   (πήγαινε ερώτηση 21.1. α. 1.)     

Όχι  (πήγαινε ερώτηση 21. 1. α. 3)ΔΞ/ΔΑ  

21. 1. α. 1. Αν ναι, σε ποιους τομείς;  

………………………………………………………………………………………… 

21. 1 .α. 2.Η βοήθεια που λάβατε κάλυψε όλα τα αιτήματά σας; 

.…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

21. 1 .α. 3. Για ποιους λόγους θεωρείτε ότι δεν βοηθηθήκατε;………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Ενότητα 3. Οικογενειακή επανένταξη 

25 Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;  

Άγαμη  Έγγαμη  Διαζευγμένη  Χήρα  Σε σχέση Άλλο……….. 

26 Έχετε παιδιά;  

       Ναι    (πήγαινε ερώτηση 26.1)        Όχι ΔΞ/ΔΑ  

26.1 Αν ναι, πόσα; ……………………… 

26.2 Έχει χρειαστεί να κρατήσετε το ανήλικο παιδί σας μαζί σας μέσα 

στη φυλακή;  Ναι    (πήγαινε ερώτηση 26. 2. α)    Όχι ΔΞ/ΔΑ  

26.3 Ηλικία παιδιών: Ανήλικα    (πήγαινε ερώτηση 26.3.α)        Ενήλικα  

 

                 26.3.α.   Τα ανήλικα παιδιά σας ζουν μαζί σας;  

                  Ναι    (πήγαινε ερώτηση 26.3.α.1.)    

 Όχι   (πήγαινε ερώτηση 26.3. α.2)         ΔΞ/ΔΑ  

Μόνο αν φροντίζει η ίδια τα ανήλικα παιδιά της. Ναι στην ερώτηση 26. 

3. α. 

26.3. α. 1. Τι προβλήματα αντιμετωπίζετε μεγαλώνοντας το παιδί/ τα 

παιδιά σας ως αποφυλακισμένη;  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Μόνο αν έχει κρατήσει το ανήλικο παιδί μαζί της μέσα στη φυλακή. Ναι 

στην ερώτηση 26.2. 

26. 2. α. Ποιοι είναι οι λόγοι που αποφασίσατε να κρατήσετε το παιδί σας 

στη φυλακή; ……………………………………………………………………….. 

26. 2. β. Τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε μεγαλώνοντας ένα παιδί στη 

φυλακή; … 

…………………………………………………………………………………. 

 26. 2. γ. Μετά την αποφυλάκιση αντιμετωπίσατε κάποιες δυσκολίες στην     

 επανένωση με το παιδί σας; …………………………………………………… 
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27 Έχετε βρεθεί ως ανήλικη στη φυλακή;  

       Ναι    (πήγαινε ερώτηση 27.1)    Όχι ΔΞ/ΔΑ  

27.1 Τι προβλήματα αντιμετωπίζατε ως ανήλικη στη φυλακή;  

………………………………………………………………………………………. 

28 Όσο ήσασταν στη φυλακή, σας επισκεπτόντουσαν τα μέλη της 

οικογένειάς σας;  

         Ναι           Όχι    (πήγαινε ερώτηση 28.1)   ΔΞ/ΔΑ  

28.1 Αν όχι, γιατί; 

     ………………………………………………………..................................................... 

29 Αντιμετωπίσατε προβλήματα στην επανασύνδεση με τα μέλη της 

οικογένειάς σας;         Ναι   (πήγαινε ερώτηση 29.1)           Όχι  

ΔΞ/ΔΑ  

29.1 Αν ναι, τι είδους προβλήματα;    

………………………........................................................................................ 

Μόνο αν φροντίζουν άλλοι το/τα ανήλικο/ανήλικα παιδί/παιδιά της. 

Όχι στην ερώτηση 26.3.α. 

26.3. α. 2. Ποιοί είναι οι λόγοι που τα παιδιά σας δεν ζουν μαζί σας; 

………………….......................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………… 
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30 Θεωρείτε ότι οι οικογενειακές σας σχέσεις άλλαξαν μετά τη φυλακή; 

Ναι   (πήγαινε ερώτηση 30.1)            Όχι  ΔΞ/ΔΑ  

30. 1 Αν ναι, με ποιον τρόπο 

……………………………………………………………………………..….……………………… 

Ενότητα 4. Ποινικό ιστορικό  

31. Για ποιο/ά αδίκημα/αδικήματα βρεθήκατε στη φυλακή;  

……………………………………………………………………………………………… 

32. Πόσες φορές έχετε βρεθεί στη φυλακή;  

      Μία    Παραπάνω από μία  (πήγαινε ερώτηση 32.1.)    ΔΞ/ΔΑ  

32.1. Για ποιο/ά αδίκημα/ αδικήματα έχετε ξαναβρεθεί στη 

φυλακή;………………………………………………………………………………………………

…………… 

32.2. Πόσες φορές και για πόσο χρονικό διάστημα; 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ενότητα 5.Εκπαιδευτική -Επαγγελματική επανένταξη 

33. Τι επίπεδο εκπαίδευσης έχετε;  

Καμία σχολική μόρφωση  Δημοτικό Γυμνάσιο  Λύκειο   ΤΕΙ  

ΑΕΙ   Άλλο ………………… 

34. Έχετε παρακολουθήσει σχολείο στη φυλακή;  
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       Ναι   (πήγαινε ερώτηση 34.1.)    Όχι (πήγαινε ερώτηση 34.2.)    

ΔΞ/ΔΑ  

34.1.  Μετά τη φυλακή συνεχίσατε το σχολείο;  Ναι       Όχι ΔΞ/ΔΑ  

34.2. Είχε σχολείο η φυλακή; Ναι  (πήγαινε ερώτηση 34. 2. α.)     Όχι 

ΔΞ/ΔΑ  

34. 2. α Αν θα μπορούσατε να γυρίσετε το χρόνο πίσω θα 

παρακολουθούσατε το σχολείο της φυλακής; Ναι       Όχι ΔΞ/ΔΑ 

 

35. Γνωρίζετε αν γινόταν εργαστήρια ή άλλες δραστηριότητες 

επαγγελματικής κατάρτισης στη φυλακή;  

       Ναι  (πήγαινε ερώτηση 35.1)  Ίσως       Όχι ΔΞ/ΔΑ  

35.1. Έχετε παρακολουθήσει αυτά τα εργαστήρια;  

Ναι  (πήγαινε ερώτηση 35. 1. α.) Όχι  (πήγαινε ερώτηση 35. 1. δ.)ΔΞ/ΔΑ 
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Μόνο αν έχει παρακολουθήσει τα εργαστήρια. Ναι στην ερώτηση 35.1. 

35.1.α.  Ποια ήταν τα εργαστήρια που παρακολουθήσατε; ……………. 

……………………………………………………………………………….. 

35.1.β. Τι είναι αυτό που σας άρεσε στα εργαστήρια;………………………. 

………………………………………………………………………………… 

35.1.γ. Κρίνετε ότι τα εργαστήρια που παρακολουθήσατε σας βοήθησαν στο: 

(α) Να βγάλετε κάποια χρήματα;   Ναι     Ίσως    Όχι ΔΞ/ΔΑ  

(β) Να ασκήσετε κάποιο επάγγελμα μετά την αποφυλάκιση; 

Ναι      Ίσως   Όχι   ΔΞ/ΔΑ  

(γ) Άλλο ……………………………………………………………………………….  

Μόνο αν δεν έχει παρακολουθήσει τα εργαστήρια. Όχι στην ερώτηση 

35.1. 

35.1.δ. Γιατί, δεν παρακολουθήσατε τα εργαστήρια στη φυλακή; 

……………………………………………………………………………… 

35.1.ε. Αν θα μπορούσατε να γυρίσετε το χρόνο πίσω θα 

παρακολουθούσατε τα εργαστήρια ή κάποιο από αυτά; Ναι  (πήγαινε 

ερώτηση 35.1. ε. 1.) 

            Ίσως    (πήγαινε ερώτηση 35. 1. ε. 1)    Όχι ΔΞ/ΔΑ  

35. 1. ε. 1. Αν ναι ή ίσως, ποιο/ά; …………………………………………….. 
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36. Τι είδους εργαστήρια θεωρείτε ότι θα σας βοηθούσαν να 

παρακολουθήσετε στη φυλακή, για να ασκήσετε κάποιο επάγγελμα 

μετά την αποφυλάκιση; 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

37. Ποια μαθήματα θεωρείται πιο χρήσιμα για την εύρεση εργασίας; 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

38. Έχετε εργαστεί πριν την φυλακή; 

Ναι (πήγαινε ερώτηση 38.1.)    Όχι  (πήγαινε ερώτηση 38.2.)   ΔΞ/ΔΑ  

38.1. Αν ναι, σε τι είδους εργασία ή εργασίες είχατε απασχοληθεί; 

……………………………………………………………………………. 

38.2. Αν όχι, γιατί δεν είχατε εργαστεί; 

……………………………………………………………………………. 

39. Στη φυλακή έχετε εργαστεί;  

         Ναι   (πήγαινε ερώτηση 39.1)     Όχι (πήγαινε ερώτηση 39. 3)  ΔΞ/ΔΑ 

 

39.1. Αν ναι, σε τι εργασία/ες;…..…………………………………………........ 

39.2. Θεωρείτε ότι βοήθησε αυτή η εργασιακή εμπειρία στο να ασκήσετε 

κάποιο επάγγελμα μετά την αποφυλάκιση;   Ναι   (πήγαινε 

ερώτηση 39. 2 .α) 

            Ίσως  (πήγαινε ερώτηση 39. 2. α)  Όχι    ΔΞ/ΔΑ  
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39 .2. α Αν ναι ή ίσως, με ποίο τρόπο σας βοήθησε; 

………………………………………………………………………… 

39.3. Αν δεν έχετε εργαστεί στη φυλακή, ποιος είναι ο λόγος; 

…………………………………………………………………………..  

40. Στην παρούσα φάση εργάζεστε;            Ναι  (πήγαινε ερώτηση 40.1.ή 40.2) 

Ίσως    (πήγαινε ερώτηση 40.1. ή 40.2)    Όχι (πήγαινε ερώτηση 40.10.)  

ΔΞ/ΔΑ  

 

40.2 Τι δουλειά κάνετε;……………………………………………………………. 

                 40.3 Τι άλλη δουλειά θα μπορούσατε τώρα να κάνετε; 

…………………………………………………………………………………….… 

40.4 Τι προβλήματα αντιμετωπίσατε στην αναζήτηση εργασίας;  

       ……………………………………………………………………………………….. 

 

40.5 Με ποιο τρόπο ή ποιους τρόπους αναζητήσατε εργασία;  

Μόνο αν έχει εργαστεί πριν τη φυλακή  «Ναι» στην ερώτηση 38 

40.1 Συνεχίσατε την ίδια εργασία, που κάνατε πριν τη φυλακή και 

μετά;  

     Ναι  (πήγαινε ερώτηση 40. 1 .α)  Όχι  (πήγαινε ερώτηση 40. 1. β) 

       ΔΞ/ΔΑ  

         40. 1. α Τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε; ……………………………………………. 

                 ………………………………………………………………………………… 

        40. 1. β. Αν όχι, γιατί όχι; …………………………………………………………… 

                …………………………………………………………………………………. 
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Διαδίκτυο       Γνωριμίες        Αγγελίες    Πόρτα –πόρτα  

  Απευθύνθηκε σε φορείς –δομές  (πήγαινε ερώτηση 40. 5.α.) 

Άλλο   Προσδιορίστε …………………………………ΔΞ/ΔΑ  

 

40.6 Έχετε ασφαλιστική κάλυψη στην εργασία που είστε;  

        Ναι       Όχι       ΔΞ/ΔΑ  

40.7 Σας φτάνουν τα χρήματα που κερδίζετε από την εργασία σας για να 

ζήσετε;……………………………………………………………….. 

40.8 Τι είδους σχέση εργασίας έχετε; …………………………………… 

40.9 Τι θεωρείτε ότι σας βοήθησε περισσότερο στην αναζήτηση εργασίας 

μετά την αποφυλάκιση;    

……………………………………………………………………………….. 

(Πήγαινε Ενότητα 6) 

Μόνο αν έχει δηλώσει ότι στην παρούσα φάση δεν εργάζεται. Όχι στην 

ερώτηση 40. 

40.10 Έχετε αναζητήσει εργασία;  

Μόνο αν έχει απευθυνθεί σε φορείς-δομές. Ερώτηση 40.5.         

40. 5. α. Σε ποιους φορείς έχετε απευθυνθεί; …………………………………… 

40. 5. β. Θεωρείτε ότι βοηθηθήκατε; …………………………………………… 

Ναι  (πήγαινε ερώτηση 40. 5. β. 1.)  Όχι  (πήγαινε ερώτηση 40. 5. 

β. 2.)  ΔΞ/ΔΑ  

         40. 5. β. 1. Αν ναι, με ποιο τρόπο; ……………………………………… 

         40. 5 .β. 2. Αν όχι, γιατί; ……………………………………………….. 
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Ναι   (πήγαινε ερώτηση 40.10. α.) 

Όχι   (πήγαινε ερώτηση 40.10. γ.)  ΔΞ/ΔΑ  
 
40. 10. α. Με ποιο τρόπο ή ποιους τρόπους έχετε αναζητήσει εργασία;  
Διαδίκτυο   Γνωριμίες   Αγγελίες    Πόρτα –πόρτα  Άλλο   ΔΞ/ΔΑ 

 

Απευθύνθηκε σε φορείς –δομές  (πήγαινε ερώτηση 40. 10.α.1) 

 

40.10. β. Θεωρείτε ότι έχετε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια στηναναζήτηση      

                εργασίας; 

Ναι      Όχι   (πήγαινε ερώτηση 40. 10. β. 1.)  ΔΞ/ΔΑ  

  40. 10. β. 1. Τι άλλο θα μπορούσατε να κάνετε; ……………………….. 

Μόνο αν έχει απευθυνθεί σε φορείς-δομές. Ερώτηση 40. 10.α. 

          40. 10. α. 1. Αν ναι, σε ποιούς; ……………………………………………… 

          40. 10. α. 2. Θεωρείτε ότι βοηθηθήκατε;  

          Ναι  (πήγαινε ερώτηση 40. 10. α. 2.1.) 

          Όχι  (πήγαινε ερώτηση 40. 10. α. 2. 2.)     ΔΞ/ΔΑ  

                40. 10. α. 2. 1. Αν ναι, με ποιο τρόπο; ………………………………… 

                 ………………………………………………………………………… 

                40. 10. α. 2. 2. Αν όχι, γιατί; ………………………………………….. 

                40. 10. α. 2. 3. Τι άλλο θα έπρεπε να γίνει για να 

βοηθηθείτε; ………................................................................... 

 

…………………………………………………………………..                   
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Ενότητα 6. Προσωπικοί στόχοι  

41. Πώς φανταζόσασταν την επιστροφή σας στην κοινωνία όσο ήσασταν 

στη φυλακή;………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

42. Σε σχέση με τις προσδοκίες σας πώς εξελίχθηκαν τελικά τα 

πράγματα;.................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………… 

43. Ποιοί είναι, τώρα, οι στόχοι σας; Τι όνειρα κάνετε για το μέλλον;  

……………………………………………………………………………………… 

44. Θα θέλατε να προσφέρετε βοήθεια σε άλλη κρατούμενη τώρα; 

……………………………………………………………………………………… 

45. Τι έχετε να προτείνετε για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής σας;  

………………………………………………………………………………………....... 

Τέλος Οδηγού 

Μόνο αν δεν έχει αναζητήσει εργασία. Όχι στην ερώτηση 40. 10. 

           40. 10. γ. Αν όχι, γιατί δεν έχετε αναζητήσει εργασία; …………………………. 

          …………………………………………………………………………………….. 

         ……………………………………………………………………………………... 
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Έντυπο συγκατάθεσης στο ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα: 

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΜΕ 

ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου: 

«Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την 

ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη και 

προσαρμογή των κρατουμένων και αποφυλακισμένων γυναικών»με τη 

συμμετοχή της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, του Κέντρου Ερευνών για Θέματα 

 

 

 

http://www.isotita.gr/
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Ισότητας (ΚΕΘΙ) και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) 

υπό την επιστημονική εποπτεία της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. 

Με τον παρόν έντυπο συναινώ στην συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου. Το προϊόν της συνέντευξης θα χρησιμοποιηθεί για 

καθαρά επιστημονικούς λόγους με την τήρηση της εμπιστευτικότητας. 

Τα στοιχεία της ταυτότητάς μου προστατεύονται από  το απόρρητο 

που προβλέπει η ερευνητική δεοντολογία.  

Τα ευρήματα της έρευνας θα κοινοποιηθούν στο Υπουργείο 

Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  

Για κάθε πληροφορία σχετικά με την έρευνα μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με την ΕΠΑΝΟΔΟ στο 2108815904.  

Τόπος:  

Ημερομηνία: 
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	Ηλικία παιδιών: Ως προς την ηλικία των παιδιών τους, 72 κρατούμενες (65%) δηλώνουν ότι τα παιδιά είναι ανήλικα, 24 (22%) ότι τα παιδιά τους είναι ενήλικα και 14 (13%) ότι τα παιδιά τους είναι ανήλικα και ενήλικα. Συνολικά, 86 κρατούμενες (78%) αναφέρο...
	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
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