"ΕΠΑΝΟ∆ΟΣ" - Παρουσίαση, προκλήσεις και στόχοι
της Μελίνας Στρούγγη,
φοιτήτριας Νοµικής Σχολής Αθηνών
Τελικά πώς τιµωρεί µια κοινωνία τους παραβάτες της; Πρόκειται για ποινές που
επιβάλλει προσπαθώντας να καταπολεµήσει την εγκληµατικότητα και να εµποδίσει
την επανάληψη παρανόµων πράξεων στο µέλλον ή µήπως τελικά καταδικάζει τους
αποκλίνοντες σε αιώνια τιµωρία; Το φαινόµενο που παρατηρείται πάντως είναι
παραβάτες να «πληρώνουν» την άδικη και παράνοµη πράξη τους και µετά την έκτιση
της ποινής τους. Για αρκετούς από αυτούς συχνά η εξιλέωση δεν επέρχεται ποτέ και
συνεχίζουν να µένουν στο περιθώριο και µετά την υποτιθέµενη επανένταξή τους στην
κοινωνία. ∆ιότι, όταν βγαίνεις από τη φυλακή υπάρχει το σοβαρό ενδεχόµενο όλες οι
πόρτες να είναι κλειστές για σένα, να αντιµετωπίζεσαι στιγµατιστικά κι ενδεχοµένως
να εκτίσεις µεγαλύτερες, βαθύτερες και κρυφές, έµµεσες ποινές για το υπόλοιπο της
ζωής σου.
Σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις το κράτος πρόνοιας και δικαίου χάνει το στόχο του
και, απαξιώνοντας τους αποφυλακισµένους, πολλές φορές δηµιουργεί περισσότερα
προβλήµατα από αυτά που ήδη υπήρχαν. Αυτό που πραγµατικά χρειάζεται είναι
τρόποι και λύσεις για µια ουσιαστική επανένταξη των «αµαρτησάντων», οι οποίοι
ήδη «πλήρωσαν» µε τη στέρηση της ελευθερίας τους.
Ένα από τα Κέντρα Επανένταξης
Αποφυλακισµένων είναι και η
Επάνοδος. Πρόκειται για ένα
σχετικά
νεοσύστατο
νοµικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο
προβλέπεται από το Σωφρονιστικό
Κώδικα ήδη από το 1999. Όπως
επεσήµαναν, όµως, κι οι άνθρωποι
του προσωπικού της Επανόδου,
γραφειοκρατικά
κωλύµατα
καθυστέρησαν τη σύστασή του και η
ουσιαστική λειτουργία του άρχισε το
2007. Από τον Μάιο 2008 µπορεί να επισκέπτεται τα Γραφεία της "Επανόδου" (οδός
∆εριγνύ 28-30, τηλ. 210.88.15.904, www.epanodos.org.gr) κάθε αποφυλακιζόµενος,
για να τύχει εκεί ψυχολογικής, νοµικής και γενικότερης υποστήριξης στα πρώτα του
βήµατα εκτός φυλακής. Η βοήθεια που µπορεί να ζητήσει και να λάβει είναι
ουσιαστική και µπορεί να καλύψει τις ανάγκες του για προσωρινή στέγαση, σίτιση,
εύρεση εργασίας και δωρεάν µετακίνηση µε τις συγκοινωνίες. Πρόκειται για ένα
φορέα που ουσιαστικά τώρα άρχισε τη δράση του και που είναι σηµαντικό να
στηριχτεί στις προσπάθειές του να προσφέρει βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν
ανάγκη.
Το προσωπικό της Επανόδου απαρτίζεται από εγκληµατολόγους, κοινωνιολόγους,
ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς µε Πρόεδρο τον κ. Νέστορα Κουράκη,
καθηγητή Εγκληµατολογίας – Σωφρονιστικής της Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου

Αθηνών και ∆ιευθύντρια την κα Φωτεινή Μηλιώνη, Ειδική Επιστήµονα της Νοµικής
Σχολής Αθηνών.
Η συζήτηση µε την τελευταία και την κα ∆έσποινα Τσαουσίδου, κοινωνική
λειτουργό, αξίζει να παρατεθεί.
- Έχετε έρθει σ’ επαφή µε σηµαντικό αριθµό αποφυλακισµένων. Αυτοί γενικά πως
είναι, πώς συµπεριφέρονται;
ΤΣ : Γενικά είναι άνθρωποι πάρα
πολύ
απογοητευµένοι,
πολύ
θυµωµένοι, εµπιστεύονται πάρα πολύ
δύσκολα. Υπάρχουν βέβαια και άλλες
προσωπικότητες που τα περιµένουν
όλα από σένα, σαν να είσαι εσύ ο
παντοδύναµος. Βέβαια, είναι ακόµα
ένας τρόπος γι’ αυτούς να
επικοινωνούν. Το καλό είναι ότι η
Επάνοδος τους δίνει τη δυνατότητα
να γνωρίζουν ότι µπορούν ν’
απευθυνθούν σ’ εµάς, χωρίς να
υπάρχει κάποια σταθερότητα, κάποια
συνέχεια σ’ αυτή τη σχέση, δηλαδή ξέρουν ότι «αν χρειαστώ αυτό θα πάω εκεί» και
σιγά σιγά µε µικρά βηµατάκια µπορούν ίσως ν’ αρχίσουν να εµπιστεύονται. Αλλά αυτό
θέλει χρόνο, θέλει υποµονή.
- Στις φυλακές υπάρχει ενηµέρωση;
ΜΗΛ : Υπάρχει ένας σύνδεσµος από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης προκειµένου να έχουµε
κι εµείς κάποια στηρίγµατα στις φυλακές και κάποιους ανθρώπους µε τους οποίους θα
επικοινωνούµε, γιατί η προετοιµασία για την αποφυλάκιση πρέπει να ξεκινάει από τη
φυλακή. Όµως υπάρχουν και κάποιες φυλακές στις οποίες δεν υπάρχουν στην
κοινωνική υπηρεσία στελέχη, κοινωνικοί λειτουργοί ή κάποιο εξειδικευµένο
επιστηµονικό προσωπικό.
- Έχετε εξετάσει το ενδεχόµενο κάποιος άνθρωπος της Επανόδου να αναλάβει την
ενηµέρωση µέσα στις φυλακές;
ΤΣ : Αυτό είναι µια πολύ καλή πρόταση. Θα µπορούσε ίσως να γίνει αλλά αυτό ξέρεις
απαιτεί και µια πιο µεγάλη εξειδίκευση, χρειάζεται περισσότερο χρόνο, δηλαδή
χρειάζεται πιο µόνιµα άτοµα. Εµείς δεν είµαστε µόνιµοι. Πρέπει να γίνει µια
προσπάθεια που θα ξεκινήσει από εδώ και θα φτάσει µέχρι το τέλος. ∆εν µπορεί να
γίνει µια προσπάθεια τώρα, να διακοπεί επειδή φεύγω εγώ, να ξεκινήσει από άλλον…
Αυτός ο κατακερµατισµός είναι ένα µεγάλο πρόβληµα στις κοινωνικές υπηρεσίες και
υπάρχει στην Ελλάδα.
- Με ποιο τρόπο τους βοηθάτε σε θέµατα στέγασης, σίτισης κι εύρεσης εργασίας;
Ο στόχος της Επανόδου για επαγγελµατική κατάρτιση των αποφυλακισµένων
περιλαµβάνει κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, το οποίο θα τους βοηθήσει να
ανταπεξέλθουν καλύτερα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας;

ΜΗΛ : Για αυτόν που µόλις
αποφυλακίζεται η Επάνοδος έχει
προβλέψει
τη
δυνατότητα
να
στεγαστεί σ’ ένα ξενοδοχείο, το οποίο
πληρώνεται από την Επάνοδο. Είναι
προσωρινή η διαµονή βέβαια, για 1015 ηµέρες καταχρηστικά ας πούµε,
ανάλογα µε την περίπτωση. Η σίτιση
επίσης, η οποία µπορεί να είναι και
συνεχής, διασφαλίζεται µε τη
διασύνδεση µε την Αρχιεπισκοπή, µε
το ∆ήµο, µε την Ενορία, αντίστοιχα
µε
το
που
διαµένει
ο
αποφυλακισµένος και µε το φορέα που µπορεί να παρέχει τέτοιες δυνατότητες.
Όσον αφορά στο επαγγελµατικό κοµµάτι, γίνεται τώρα µια διασύνδεση µε τα
Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, τα οποία έχουν υποβάλει στους αρµόδιους φορείς
προτάσεις, προκειµένου να υλοποιηθούν κάποια προγράµµατα επαγγελµατικής
κατάρτισης. Άρα, λοιπόν, έχουµε κάνει αυτή τη διασύνδεση και όταν ξεκινήσουν οι
δράσεις αυτές πιστεύω ότι κάποιοι από τους επωφελούµενους της Επανόδου θα
ενταχθούν σ’ αυτά τα προγράµµατα, ανάλογα βέβαια και µε τα δικά τους τα αιτήµατα
και τις ανάγκες τους. Επίσης, έχει ξεκινήσει µια συνεργασία µε τον ΟΑΕ∆, προκειµένου
κάποιοι, κυρίως ανήλικοι να προωθούνται στις σχολές µαθητείας του ΟΑΕ∆.
Επίσης, οι συµβουλευτικές µας υπηρεσίες περιλαµβάνουν πέρα από τη
ψυχοκοινωνική στήριξη και τη συµβουλευτική της απασχόλησης. Έχουµε απευθυνθεί
περίπου σε 100 επιχειρήσεις µεγάλης κεφαλαιοποίησης, τους έχουµε ενηµερώσει για το
έργο της Επανόδου και τους έχουµε ζητήσει να συνδράµουν στην προσπάθειά µας αυτή,
έτσι ώστε να µπορούν να µας γνωστοποιήσουν αν θέλουν να ενταχθούν σε µια τράπεζα
εργοδοτών που έχουµε δηµιουργήσει, η οποία τράπεζα έχει στόχο να κατατάξει
κάποιους εργοδότες που θα ήθελαν έστω και στο µέλλον κάποια στιγµή να προσλάβουν
κάποιον αποφυλακισµένο.
- Η οικονοµική στήριξη που λαµβάνετε σ’ αυτή σας την προσπάθεια είναι
επαρκής;
ΜΗΛ : Εµείς χρηµατοδοτούµαστε κυρίως από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, όµως
υπάρχουν και χορηγίες από επώνυµους και ανώνυµους πολίτες που συνδράµουν το
έργο της Επανόδου. Και όντως έχουµε κάνει ένα µεγάλο άνοιγµα στην κοινωνία των
πολιτών. Συστήσαµε µια εθελοντική οµάδα και η ανταπόκριση ήταν πάρα πολύ µεγάλη
και θερµή.
- Με ποιο τρόπο µπορεί η
εθελοντική οµάδα να βοηθήσει τους
επωφελούµενους της Επανόδου;
ΜΗΛ : Μπορεί να γίνει ένα bazaar,
µπορεί να γίνει µια εκδήλωση, µπορεί
όµως να αναλάβουµε και κάποιες

δράσεις ευαισθητοποίησης, δηλαδή να στήσουµε ας πούµε ένα περίπτερο σε µια
κεντρική πλατεία και να δίνουµε φυλλάδια κλπ. Ή µπορεί να κάνουµε και κάποιες
µικρότερες οµάδες και να προσεγγίσουµε εργοδότες η άλλους συµπολίτες µας και να
τους ενηµερώσουµε για την Επάνοδο και για το στίγµα του αποφυλακισµένου. Ήδη η
εθελοντική µας οµάδα ξεκίνησε την πρώτη της συνάντηση µε θεµατικές που
σχετίζονταν µε τον εθελοντισµό και την επανένταξη. Υπάρχει γενικότερα ένας κύκλος
συναντήσεων που θα κρατήσουν µέχρι τις 12 Μαΐου.
- Γενικά ποιο είναι το προφίλ του µέσου αποφυλακισµένου που απευθύνεται στην
Επάνοδο;
ΜΗΛ : Είναι απ’ όλες τις ηλικιακές οµάδες, κυρίως όµως είναι στην ηλικία 35 έως 50
ετών. Είναι αρκετοί που είναι αλλοδαποί κι εδώ υπάρχει ένα Τµήµα Νοµικής
Συµβουλευτικής που χειρίζεται τα θέµατα διαµονής. Οι περισσότεροι είναι άνδρες,
βέβαια, γιατί όντως και οι περισσότεροι κρατούµενοι είναι άντρες και όσον αφορά τα
αιτήµατά τους είναι κυρίως εργασιακά και αιτήµατα οικονοµικής ενίσχυσης.
Έχουν διαπράξει όλη τη γκάµα των αδικηµάτων, κυρίως βέβαια έχουν να κάνουν
µε ναρκωτικά, επειδή και το πρώτο αδίκηµα κράτησης είναι τα ναρκωτικά πλέον και
όντως κι εδώ τη συναντάµε αυτή την αναλογία.
- Έχει τύχει να επανέλθουν τα ίδια πρόσωπα µετά από καιρό;
ΤΣ : Ναι, έχει τύχει. Πολλές φορές έρχονται, γιατί όντως έχουν ανάγκη. Κάποιες άλλες
φορές έχουν ανάγκη αλλά δεν έρχονται, δεν το γνωρίζεις. ∆ηλαδή, πολλές φορές είναι
άνθρωποι που δεν έχει ασχοληθεί κανένας µαζί τους και όταν τους δείχνεις ένα
ελάχιστο ενδιαφέρον συνήθως ανταποκρίνονται µε έκπληξη. Νοµίζω το πιο σηµαντικό
πάντως είναι να µάθουνε να ζητάνε τη βοήθεια όταν τη χρειάζονται, µε τον κατάλληλο
τρόπο.
- Μπορεί όµως η περηφάνια να τους εµποδίσει να στραφούν σ’ εσάς;
ΤΣ : Ναι η περηφάνια είναι κάτι που ισχύει … Σκέφτονται : «ναι, τώρα αυτοί θα µου
πούνε», «εγώ ξέρω, έτσι κι αλλιώς τίποτα δε γίνεται ποτέ». Είµαστε και φορέας του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και πολλές φορές βλέπουνεστο πρόσωπό µας το φύλακα, το
δικαστή. ∆ηλαδή στο πρόσωπό µας µπορεί να εκδηλώσουν θυµό που δεν
ανταποκρίνεται άµεσα σ’ εµάς.
- Γενικά υπάρχει πρόοδος µε όσους έρχονται εδώ; ∆ηλαδή, καλυτερεύει η ζωή
τους;
ΤΣ : Η αξιολόγηση αυτή είναι λίγο
δύσκολη να γίνει άµεσα, γιατί πολλές
φορές λες κάτι τώρα και αξιοποιείται
µετά από πολύ καιρό. Γίνεται και µια
follow up παρακολούθηση και
συνήθως υπάρχουν άλλες ανάγκες
που έχουν προκύψει και τις
γνωστοποιούν εκείνη τη στιγµή. Αυτό
που µπορώ άµεσα να καταµετρήσω

είναι το πρόσωπο του αποφυλακισµένου που θα έχει καταφέρει να πάρει ένα επίδοµα
και θα έρθει και θα σου πει µε ευχαρίστηση και ανακούφιση «Ευχαριστώ πολύ». Αυτό
είναι το άµεσο feedback που παίρνουµε. Και πολλές φορές για εµάς αυτά τα πράγµατα
µπορεί να είναι τόσο ανούσια, όπως ας πούµε το να του γράψουµε ένα χαρτί και να το
στείλει εκεί, γι’ αυτόν όµως µπορεί να είναι πάρα πολύ σηµαντικό, µπορεί να σου πει ας
πούµε «Ευχαριστώ πολύ» και λες εσύ «Μα, εγώ δεν έκανα τίποτα, τη δουλειά µου
κάνω».
- Κάποιο γενικό σχόλιο, κάτι που ίσως θα θέλατε να αλλάξει;
ΤΣ : Το βασικό µου εµένα είναι θέµα κοινωνικής πολιτικής δηλαδή καλό είναι να
δίνονται κονδύλια στον τοµέα της πρόνοιας και στους αποφυλακισµένους, γιατί στην
ουσία αναπαράγεται η εγκληµατικότητα µ’ αυτό τον τρόπο και δεν βρίσκει βοήθεια
κανένας απ’ όλο αυτό. Κι είναι άλλοι που χρειάζονται απλώς την ευκαιρία. Κι όταν
τους δοθεί προχωράνε κανονικά. Πρόσφατα πήρε τηλέφωνο κάποιος αποφυλακισµένος
που είχε όντως φτιάξει τη ζωή του και ήθελε να προσφέρει εθελοντική εργασία. Ήταν
πολύ αισιόδοξο το µήνυµα που πέρασε και είπε: «Ξέρεις κάτι, εάν τελικά προσπαθήσεις
πολύ τα καταφέρνεις».
Αν και το τελευταίο σχόλιο είναι αναµφίβολα από µόνο του ένας πολύ καλός
επίλογος για αυτή τη συνέντευξη, αξίζει επίσης να προστεθεί ότι η ατοµική
προσπάθεια που κάνει ο καθένας µας δεν αρκεί. Πρόσφατα συνάντησα στο δρόµο
έναν άνδρα, γύρω στα 30-35, µε βλέµµα κενό σα να µην µπορούσε να εστιάσει ή σαν
να µην είχε συνηθίσει να τον κοιτούν στα µάτια. Μια αδιάφορη φιγούρα που
περιφερόταν ανάµεσα στο πλήθος ισχυριζόµενος πως είχε µόλις αποφυλακιστεί και
πως χρειαζόταν χρήµατα για να πάει στο χωριό του. Πήρα το θάρρος να του µιλήσω
για την Επάνοδο απορώντας κι εγώ η ίδια µέσα µου, γιατί µου φαινόταν τόσο
δύσκολο να του µιλήσω. Αντέδρασε µε έκπληξη, σαν να ήµουν από άλλο πλανήτη,
φαίνεται πως είχε χάσει εδώ και καιρό οποιαδήποτε επαφή µε ανθρώπινη
επικοινωνία. Το αποτέλεσµα ήταν απογοητευτικό. Επαναλάµβανε σαν «µάντρα» ότι
θέλει να πάει στο χωριό του και µουρµούριζε πως κανένας δεν µπορεί να τον
βοηθήσει.
Φυσικά, η παραπάνω περίπτωση αποτελεί ένα τυχαίο περιστατικό, µπορεί ο άνδρας
αυτός να µην έλεγε καν την αλήθεια, αλλά δεν είναι αυτή η ουσία. Η ουσία είναι ότι
έστω κι αν ένας µόνο άνθρωπος από αυτούς που περιφέρονται σαν «άδεια κουφάρια»
εκεί έξω θέλει πραγµατικά βοήθεια, πρέπει να βοηθηθεί. Πρέπει στις φυλακές να
υπάρχει πραγµατική και ουσιαστική ενηµέρωση του φυλακισµένου σχετικά µε τους
υφιστάµενους φορείς που θα µπορέσουν να τον βοηθήσουν να επανενταχθεί οµαλά
στην κοινωνία. Πρέπει να καταλάβουµε ότι η ζωή ενός ανθρώπου δεν σταµατάει στη
φυλακή κι ούτε µπορεί να τιµωρείται επ’ άπειρον, στιγµατισµένος και
περιθωριοποιηµένος.
Κανείς δεν είπε πως τα πράγµατα είναι ιδανικά. Ας µη συµβάλλουµε όµως κι εµείς
στην καταβαράθρωσή τους.
Εκεί που η δικαιοσύνη απουσιάζει ας τη δηµιουργήσουµε εµείς.
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