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Καταστήματα Κράτησης τα οποία συμμετείχαν στην έρευνα

 Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού

 Κατάστημα Κράτησης Χαλκίδας

 Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Τίρυνθας

 Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Αγιάς

 Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Κασσαβέτειας

 Εκπαιδευτική Μονάδα Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελαιώνα

Θήβας



Ερωτήματα/Ζητήματα προς διερεύνηση

Ερώτηση 1η

Αλλαγές που επιβλήθηκαν στην οργάνωση της καθημερινότητας λόγω πανδημίας (πχ.

διακοπή δραστηριοτήτων κλπ) και ποιες συνέπειες παρατηρήθηκαν;

• Διακοπή όλων των δραστηριοτήτων , «αιφνιδιαστικές» και «δυσάρεστες» αλλαγές

• Θέληση διακοπής της εκπαιδευτικής δραστηριότητας από μαθητές

• Αυξημένη χρήση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης ως διέξοδο

• Έντονη τήρηση των μέτρων από τους κρατουμένους

• Επισημάνθηκε από κρατουμένους που έλαβαν άδεια την περίοδο της πανδημίας ότι

αισθανόνταν περισσότερο ασφαλείς εντός της φυλακής και θα προτιμούσαν να μην

είχαν κάνει χρήση της άδειας τους



Ερωτήματα/Ζητήματα προς διερεύνηση

Ερώτηση 2η

Ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας στο σωφρονιστικό κατάστημα την περίοδο της πανδημίας;

• Καθοριστική συμβολή της τεχνολογίας 

• Εφαρμογή ηλεκτρονικού επισκεπτηρίου , διαπίστωση της σημασίας της δια ζώσης επικοινωνίας 

• Αδυναμία ταυτοποίησης συγγενών σε ορισμένες περιπτώσεις 

• Τηλεκπαίδευση μέσω Skype και τηλεδιασκέψεις με το εκάστοτε κοντινό Πρωτοδικείο. Η τελευταία 

πρακτική διατηρήθηκε ακόμα και μετά το πέρας της απαγόρευσης κυκλοφορίας λόγω της 

χρησιμότητας της 



Ερωτήματα/Ζητήματα προς διερεύνησηΕρώτηση 3η

Ποιες οι ψυχολογικές επιπτώσεις λόγω συνθηκών πανδημίας στους κρατούμενους (πχ.

ανακλήσεις αδειών/επισκεπτηρίων);

• Αύξηση περιστατικών απομόνωσης, άγχους και κατάθλιψης

• Η επιδημία επιβάρυνε ψυχικά τόσο τους «υγιείς» όσο και τους ψυχικά νοσούντες

κρατουμένους

• Δυσκολία των νεοεισερχόμενων που έπρεπε να απομονωθούν σε συγκεκριμένους

χώρους καραντίνας εντός των καταστημάτων «Φυλακή μέσα στην ίδια την φυλακή»

• Σε ένα αγροτικό κατάστημα κράτησης παρατηρήθηκαν δυσκολίες εφαρμογής των

μέτρων ατομικής προστασίας με κάποιους να εμφανίζονται ως «αρνητές» του ιού και

άλλους να ανησυχούν για το κατά πόσο τηρούνται τα μέτρα προφύλαξης από το

σωφρονιστικό προσωπικό.



Ερωτήματα/Ζητήματα προς διερεύνησηΕρώτηση 4η

Σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ κρατουμένων ή αύξηση/μείωση στα περιστατικά

πειθαρχικών αδικημάτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας;

• Η πανδημία λειτούργησε ως ένας «κοινός εχθρός»

• Παρατηρήθηκε μία πρόσκαιρη αύξηση περιστατικών βίας στις αρχές της

πανδημίας η οποία εξομαλύνθηκε από τους πρώτους μήνες του 2021

• Στο Ψυχιατρικό κατάστημα παρατηρήθηκαν αυτοκαταστροφικές και

ετεροκαταστροφικές συμπεριφορές

• Η μόνη δυσκολία που αναφέρθηκε ως προς τις σχέσεις μεταξύ των κρατουμένων,

ήταν όταν πια έγινε άρση του μέτρου χορήγησης άδειας εξόδου όπου ήθελαν όλοι

οι κρατούμενοι να αναχωρήσουν την ίδια μέρα για τις οικίες τους κάτι που δεν

ήταν εφικτό για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του Καταστήματος, όπου με την

διαμεσολάβηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας εξομαλύνθηκαν οι οποίες συγκρούσεις



Ερωτήματα/Ζητήματα προς διερεύνηση

Ερώτηση 5η

Τι θα λέγατε ότι άφησε ως αντίκτυπο (θετικό και αρνητικό) η εμπειρία της πανδημίας;

Αρνητικές Συνέπειες:

• Γενικότερο άγχος του προσωπικού και των κρατουμένων για την πρόληψη διασποράς

του Covid-19 εντός του Καταστήματος

• Δυσφορία και ψυχολογική επιβάρυνση των κρατουμένων σε σχέση με την εφαρμογή

όλων των περιοριστικών μέτρων που χρειάστηκε να εφαρμοστούν για την προστασία

τους

• Διαφαίνεται η διαφορά στις συνθήκες κράτησης και κατ΄επέκταση στην επίδραση που

αυτές έχουν στην ψυχοσύνθεση των κρατουμένων που εκτίουν την ποινή τους σε

κλειστού τύπου καταστήματα σε σχέση με τις αγροτικές φυλακές



Θετικές συνέπειες:

• Η προσπάθεια των σωφρονιστικών υπαλλήλων να φανούν υπεύθυνοι και αντάξιοι

των επιπρόσθετων δυσκολιών που επέφερε η πανδημία

• Αποκτήθηκαν τα ηλεκτρονικά μέσα για τη σύνδεση του Καταστήματος κράτησης

με άλλους φορείς της κοινότητας μέσα από εφαρμογές τηλεδιάσκεψής και δόθηκε

πλέον η δυνατότητα στους κρατούμενους που το επιθυμούν να επικοινωνούν

ηλεκτρονικά με τις οικογένειές τους, (τηλεπισκεπτήριο) κάτι το οποίο θα μπορούσε

και στο μέλλον να αξιοποιηθεί με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που αποκτήθηκε

διευκολύνοντας τις όποιες γραφειοκρατικές και άλλες διαδικασίες που προκύπτουν

• Δόθηκε η αφορμή να δοθεί περισσότερη έμφαση σε θέματα που αφορούν στην

ατομική υγιεινή και φροντίδα των κρατουμένων

• Υπήρξε περισσότερος προσωπικός χρόνος για ενδοσκόπηση, ο οποίος με την σειρά

του έδωσε τη δυνατότητα ανακατάταξης στις προτεραιότητες και στις

διαπροσωπικές τους σχέσεις



Γενικά Συμπεράσματα

1) Αναδείχθηκε η αξία της ένωσης των δυνάμεων και της συνεργασίας όλων των μερών για την

αντιμετώπιση του κοινού διακυβεύματος, που ήταν ο ιός

2) Η τεχνολογία αναδείχθηκε ως ένα χρήσιμο εργαλείο, όταν απαιτείται εναλλακτικός τρόπος

επικοινωνίας και επίλυσης των θεμάτων, ωστόσο δεν μπορεί να αντικαταστήσει, παρά μόνο

κατά περίπτωση, τη δια ζώσης επικοινωνία

3) Ο τύπος καταστήματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ψυχολογία των κρατουμένων



Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση!


