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Η αντεγκληµατική πολιτική µίας χώρας συνιστά δείκτη του δικαιϊκού, πολιτισµικού
και δηµοκρατικού της επιπέδου. Χαρακτηρίζει τους βασικούς της θεσµούς και
καθορίζει σε σηµαντικό βαθµό την οµαλή λειτουργία της στο µέλλον, αφού η
εγκληµατικότητα αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα των σύγχρονων
κοινωνιών.
Η ανακοίνωση όµως, από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης ότι µέσα στο 2008 πρόκειται να
λειτουργήσουν έξι νέα σωφρονιστικά καταστήµατα, προκειµένου να βελτιωθούν οι
όροι διαβίωσης των κρατουµένων, οφείλει να προβληµατίσει, όχι µόνο όσους
ασχολούνται µε την αντεγκληµατική πολιτική στην Ελλάδα αλλά και το σύνολο των
πολιτών.
∆εδοµένου δε ότι, η φυλακή αποτελεί κεντρικό θεσµό του επίσηµου κοινωνικού
ελέγχου και τη δεύτερη πιο αυστηρή µορφή τιµωρίας µετά τη θανατική ποινή (εάν
µπορεί να θεωρηθεί µορφή τιµωρίας η θανατική ποινή) τα ερωτήµατα που
προκύπτουν είναι πολλά:
• Γιατί θα πρέπει να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα του υπερπληθυσµού των ελληνικών
φυλακών και των άσχηµων συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων µε αυτό τον
τρόπο;
• Είναι ο ορθολογικότερος που µπορεί να προταθεί;
• Εντάσσεται στο πλαίσιο µίας οργανωµένης και συστηµατικής άσκησης
αντεγκληµατικής πολιτικής;
• ή συνιστά αποσπασµατική πρόταση µίας φαινοµενικής και πρόσκαιρης
‘διαχείρισης’ του υπερπληθυσµού και των όρων διαβίωσης των εγκλείστων1;
• Και τέλος, µήπως έχει ιδιαίτερο κοινωνικό, πολιτικό και επιστηµονικό ενδιαφέρον
να εστιάσουµε στο ποιοι είναι οι έγκλειστοι στις ελληνικές φυλακές σήµερα και για
ποιες πράξεις τους οδηγήθηκαν εκεί;
Οι απαντήσεις στα ανωτέρω ερωτήµατα ίσως παρέχουν τη δυνατότητα
προσανατολισµού σε διαφορετικές λύσεις από αυτή της επέκτασης του
σωφρονιστικού θεσµού στην Ελλάδα.
Κατ’ αρχήν, το επιχείρηµα που συνδέει το σωφρονιστικό υπερπληθυσµό και τις
άσχηµες συνθήκες διαβίωσης των κρατουµένων µε το χτίσιµο νέων φυλακών,
απορρίπτει τη δυνατότητα, έστω και στο επίπεδο διαλόγου, ύπαρξης εναλλακτικών
της φυλάκισης λύσεων και επαναπροσέγγισης των ποινικών πρακτικών απέναντι
τουλάχιστον σε κάποιες κατηγορίες εγκληµάτων. Θεωρεί επίσης, ως µόνιµο και
αναπόφευκτο, το πρόβληµα του υπερπληθυσµού, ως κάτι δηλαδή που θα συµβαίνει
πάντα.
Επιπροσθέτως, η διεθνής εµπειρία έχει δείξει ότι το κτίσιµο νέων φυλακών, δεν
λύνει τα προβλήµατα, ούτε του υπερπληθυσµού ούτε των κακών συνθηκών
διαβίωσης, απλώς τα µεταθέτει, µεγενθυµένα, για λίγο αργότερα. Λίγο αργότερα,
όταν δηλαδή και αυτές οι νέες φυλακές θα έχουν ήδη γεµίσει και θα πρέπει να

χτιστούν κι άλλες, προκειµένου ν’ αποσυµφορηθούν οι παλιές και ούτω καθεξής…
Εµπλεκόµαστε έτσι σ’ ένα φαύλο κύκλο ανορθολογισµού στην άσκηση πολιτικής
και αλόγιστης δαπάνης κρατικών κεφαλαίων, χωρίς κανένα τελικά λειτουργικό
αποτέλεσµα που να αιτιολογεί αυτού του είδους τις µονοµερείς πρακτικές.
Ο Garland D. ονόµασε το φαινόµενο της συνεχούς αύξησης του σωφρονιστικού
πληθυσµού ‘µαζική φυλάκιση’. Η µαζική φυλάκιση αποτελεί πλέον έναν κοινωνικό
θεσµό που δοµεί την εµπειρία συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων, όπως οι φυλετικά
και εθνικά διαφορετικοί2.
∆ιεθνώς διαπιστώνεται αύξηση του σωφρονιστικού πληθυσµού. Σύµφωνα µε τη
τελευταία έκδοση της World Prison Population List, (WPPL)3 , πάνω από 9
εκατοµµύρια άνθρωποι στον κόσµο είναι φυλακισµένοι. Περίπου οι µισοί είναι στις
Η.Π.Α. (2,19 εκ), την Κίνα (1,55 εκ.) και τη Ρωσία (0,76 εκ.). Οι Η.Π.Α. έχουν την
υψηλότερη θέση στην παγκόσµια κατάταξη µε 738 φυλακισµένους ανά 100.000
κατοίκους. Στην Ευρώπη, η µέση τιµή για τη νότια Ευρώπη είναι 90, ενώ για την
κεντρική και ανατολική είναι 185. Στην Ελλάδα ήταν 90 ανά 100.000, σύµφωνα µε
την απογραφή του 2005 (σύνολο 9.984 έγκλειστοι). Νεώτερα στοιχεία όµως από το
International Centre for Prison Studies, αναφέρουν σχετικά ότι, στις 01.09.2006,
σύµφωνα µε τα στοιχεία που έδωσε το ελληνικό Υπουργείο ∆ικαιοσύνης ο
έγκλειστος πληθυσµός ήταν 10.113, ή 91/100.000, από τον οποίο το 41,6% είναι
αλλοδαποί και το 30,3% υπόδικοι4. Η επίσηµη χωρητικότητα των φυλακών είναι
µόλις 8.019 άτοµα.. Οι τάσεις παρουσιάζονται ιδιαιτέρως ανοδικές, εάν ληφθεί
υπόψη, σύµφωνα µε την ίδια πηγή, ότι το 1992 οι έγκλειστοι ήταν 6.252, το 1998
ήταν 7.129 και το 2004 έφτασαν τους 8.760.
Βεβαίως, οι δείκτες εγκληµατικότητας στην
Ελλάδα φαίνεται να είναι ανοδικοί κατά τα
τελευταία έτη.
Ωστόσο, µε βάση και τη διεθνή βιβλιογραφία
δεν µπορούν οι δείκτες εγκλεισµού να
αποδοθούν
µονοµερώς
στην
εγκληµατικότητα.
Συγκεκριµένα, η αύξηση του σωφρονιστικού
πληθυσµού συνδέεται κυρίως µε:
α. την αύξηση της εγκληµατικότητας. Όµως ο δείκτης εγκληµατικότητας δεν
προβάλλεται στο δείκτη εγκλεισµού, αλλά συνδέεται µε τις κρατικές πολιτικές
αντιµετώπισης του εγκλήµατος- π.χ. η αυξητική τάση του έγκλειστου πληθυσµού δεν
ανακόπηκε από την πτώση της εγκληµατικότητας που σηµειώθηκε από το 1990 στον
αγγλοσαξονικό χώρο και στην υπόλοιπη Ευρώπη5.
β. τις αλλαγές στις ποινικές πρακτικές. Αύξηση δηλαδή της πιθανότητας να οδηγηθεί
κανείς στη φυλακή (κυρίως στις Η.Π.Α.), µέσω των minimum mandatory sentences,
truth in sentencing, three strikes, just desserts, sentencing commission, οµάδες
πίεσης)6
γ. την επιµήκυνση των περιόδων κράτησης (κυρίως στην Ευρώπη) και λιγότερο µε
την αύξηση των καταδικαστικών αποφάσεων7
δ. τον ποινικό έλεγχο των ναρκωτικών και των µεταναστών8

Παράλληλα όµως µε την αύξηση του σωφρονιστικού πληθυσµού παρατηρείται η
υποχώρηση των διακηρύξεων περί αναµόρφωσης και επανένταξης του δράστηυποχώρηση πρακτική (µείωση κονδυλίων για προγράµµατα επανένταξης) και
θεωρητική (σε επίπεδο διακηρύξεων) . Βασικός σκοπός (έκδηλος ή µη) καθίσταται
πλέον η αχρήστευσή του. Θα πρέπει να τονιστεί ακόµα ότι έχουν υποχωρήσει και τα
καταργητικά προτάγµατα προηγούµενων δεκαετιών σχετικά µε τη φυλακή (βλ. π.χ.
Hulsman, L. Mathiesen, T.)
Τελικά, µήπως οι φυλακές συνιστούν χώρο ‘αποθήκευσης’ των δραστών;
Στην Ελλάδα, ποια είναι ακριβώς η έκταση και η λειτουργία των σωφρονιστικών και
µετασωφρονιστικών προγραµµάτων. Αξιολογούνται; Και αν ναι, συµβάλουν στη
µείωση της υποτροπής;
Επιπλέον, µήπως είναι θέµα χρόνου ν’ ανακοινωθεί πως η ίδρυση και η λειτουργία
των νέων φυλακών προϋποθέτει µεγάλες κρατικές δαπάνες και να προταθεί η
ιδιωτικοποίησή τους; Ακριβώς το ίδιο δηλαδή που έχει συµβεί σε πολλές άλλες χώρες
της Ευρώπης και της Β. Αµερικής;
Από το σύνολο της κριτικής που µπορεί ν’
ασκήσει κανείς για την ιδιωτικοποίηση των
φυλακών, αξίζει επιγραµµατικά να τονιστεί µόνο
ένα σηµείο, ιδιαιτέρως όµως σηµαντικό: ο
κίνδυνος επέκτασης του επίσηµου κοινωνικού
ελέγχου και της συνεχούς ιδιωτικοποίησής του.
Ας σηµειωθεί επίσης ότι µεταξύ της εξάπλωσης
των ιδιωτικών φυλακών και του υψηλού
επιπέδου φυλάκισης διαπιστώνεται µία πολύ
στενή σχέση.
Η Αυστραλία και οι Η.Π.Α., µε τα υψηλά επίπεδα εγκλείστων που κατέχουν, έχουν
αντίστοιχα τη µεγαλύτερη αναλογία φυλακισµένων σε ιδιωτικές φυλακές η πρώτη και
τον µεγαλύτερο αριθµό ιδιωτικών φυλακών η δεύτερη9. Επίσης, στο Ηνωµένο
Βασίλειο που κατέχει τον υψηλότερο δείκτη εγκλεισµού στην Ευρώπη, το 10% των
φυλακισµένων κρατούνται σε ιδιωτικές φυλακές και αυτή είναι η µεγαλύτερη
αναλογία φυλακισµένων σε ιδιωτικές φυλακές στην Ευρώπη10.
Νέα ερωτήµατα προκύπτουν όµως και αυτή τη φορά επικεντρώνονται στον τοµέα
της πρόληψης:
• Ποιες είναι οι δράσεις της πρόληψης της εγκληµατικότητας στην Ελλάδα;
• Ποιες αξιολογήθηκαν ως επιτυχηµένες;
• Μήπως οι δράσεις πρόληψης εξαντλούνται αποκλειστικά και µόνο στις ‘πολιτικές
ασφάλειας’, την αστυνόµευση και την προσβολή των δικαιωµάτων του ανθρώπου11;
• Υπάρχει ισορροπία µεταξύ ποινικής και κοινωνικής πρόληψης ή διαπιστώνεται
ανισοκατανοµή των δράσεων υπέρ της πρώτης;
Στο σηµείο αυτό, και προσπαθώντας να δοθεί απάντηση στα παραπάνω ερωτήµατα,
θα πρέπει να ληφθεί πρωτίστως υπόψη ότι, πριν και πάνω απ’ όλα, χρειάζεται

οργάνωση στην αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας. Η οργάνωση αυτή, που
προϋποθέτει συντονισµό δράσεων και συνεργασία πολλών και διαφορετικών φορέων,
δεν µπορεί να προέλθει παρά µόνο από ένα Ινστιτούτο Αντεγκληµατικής Πολιτικής.
Η προαναγγελθείσα όµως, εδώ και πολλά έτη, ίδρυσή του ακόµα εκκρεµεί για την
ελληνική κοινωνία.
Τέλος, σε αντιδιαστολή µε το παγκόσµιο φαινόµενο της αύξησης του σωφρονιστικού
πληθυσµού, δεν πρέπει να παραληφθεί η σηµασία της βασικής αρχής του νοµικού
µας πολιτισµού, της επιείκειας, καθώς καθιστά ‘αποδεκτή, την, πρακτικά απολύτως
αναγκαία για τη λειτουργία της Πολιτείας, απονοµή της ∆ικαιοσύνης’, συντελεί στην
ουσιαστική ‘πραγµάτωσή’ της και ‘συνιστά τη µεγαλύτερη δυνατή εξατοµίκευση της
ποινής’12.
H δυσκολία της αντεγκληµατικής πολιτικής αφορά την ικανότητά της να είναι
επιεικής και ταυτόχρονα αποτελεσµατική, σε αντίθεση µε την ευκολία (και
αναποτελεσµατικότητα) που εµπεριέχουν οι σύγχρονες µορφές αυστηρότητας της.
Σηµαντικό είναι να εξετάσει η κυβέρνηση το σύνολο της αντεγκληµατικής της
πολιτικής και ειδικότερα τον τοµέα της πρόληψης της εγκληµατικότητας και όχι να
διαιωνίζει τα υψηλά επίπεδα φυλάκισης και να επιτείνει µονοµερώς την
αυστηροποίηση των ποινικών και δικαστικών πολιτικών.
Η αντεγκληµατική πολιτική απαιτείται να είναι µία συνεχώς ανανεούµενη κρατική
δέσµευση προστασίας του κοινωνικού συνόλου και του µεµονωµένου πολίτη
απέναντι στην προσβολή των δικαιωµάτων που προκύπτουν από το έγκληµα και µία
πολυεπίπεδη επανεφεύρεση των κοινωνικών απαντήσεων σ’ αυτό13. Τελικά, είναι
από αυτές τις προϋποθέσεις που οφείλει ν’ αντλεί τη νοµιµοποίηση της παρέµβασής
της.
Η επανεφεύρεση των κοινωνικών απαντήσεων όµως δεν φαίνεται να συντελείται
µέσα από την ‘παλιά δοκιµασµένη συνταγή’ του κτισίµατος νέων φυλακών, ειδικά
όταν δεν εντάσσεται σ’ ένα ευρύτερο και δυναµικό πλαίσιο ορθολογικής
αντιµετώπισης του εγκλήµατος.
Τα προαναφερθέντα µε αφορµή την ανακοίνωση για το κτίσιµο νέων φυλακών,
ενέχουν περισσότερο χαρακτήρα προβληµατισµού και προτάσεων για µια
ολοκληρωµένη και επιστηµονικά θεµελιωµένη προσέγγιση όσο αφορά την
αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας, έτσι ώστε να µη µένει ‘µετέωρη’ ούτε η
επιστηµονική γνώση ούτε το κοινωνικό όραµα της πολιτικής στη χάραξη της
αντεγκληµατικής πολιτικής14.
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