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ΠΙΣΩ ΑΠΟ 
ΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ

ΟΙ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ στην ήδη δύσκαμπτη 
διαδικασία της χορήγησης αδειών οδηγούν, 
όπως επισημαίνουν έγκριτοι νομικοί, στην 
ουσιαστική κατάργηση του θεσμού

Καταργούν στην πράξη 
τις άδειες κρατουμένων
Με την εφαρμογή του νόμου Δένδια οι φυλακισμένοι 
είδαν ξαφνικά να κόβεται η επαφή με τον έξω κόσμο

ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΔΕΣΠΟΤΑΚΟΥ

ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΥ επί χρόνια έπαιρ-
ναν άδεια από τις φυλακές και επέστρεφαν κα-
νονικά είδαν -ξαφνικά- τη γέφυρα επικοινω-
νίας τους με τον έξω κόσμο να κόβεται, μετά 
την ψήφιση του νόμου Δένδια. Ενώ, μέχρι πρό-
τινος, για το δικαίωμα άδειας αποφάσιζαν κα-
τά πλειοψηφία ο διευθυντής των φυλακών, η 
κοινωνική λειτουργός και ο εισαγγελέας, ο νό-
μος πλέον δίνει δικαίωμα βέτο στον τελευταίο. 
Ετσι, παρότι το Τριμελές Πειθαρχικό Συμβού-
λιο εγκρίνει τις άδειες, οι εισαγγελείς -σχεδόν 
στο σύνολό τους- τις παραπέμπουν στο δικα-
στικό συμβούλιο το οποίο και τις απορρίπτει.

Συχνά, μάλιστα, η απόρ-
ριψη στηρίζεται στη βα-

ρύτητα των εγκλημάτων για 
τα οποία έχει καταδικαστεί 
ο κρατούμενος, με συνέπεια 
-ουσιαστικά- οι φυλακισμέ-
νοι να δικάζονται ξανά και 
ξανά με τις ίδιες κατηγορί-
ες...

Το ζήτημα προκύπτει από 
το άρθρο 20 παρ. 3 του νό-
μου 3772/2009 -γνωστού και 
ως «κουκουλονόμου»- το 
οποίο καταργεί στην πράξη 
την αρμοδιότητα του Τριμε-

λούς Πειθαρχικού Συμβου-
λίου της φυλακής, αφού για 
να χορηγηθεί πλέον άδεια 
σε κρατούμενο απαιτείται 
όχι η κατά πλειοψηφία έγκρι-
σή της, αλλά η συμφωνία και 
του εισαγγελέα που προε-
δρεύει σε αυτό. 

Η νέα ρύθμιση αμφισβη-
τεί, ουσιαστικά, την επάρ-
κεια και την ευθυκρισία των 
δύο διοικητικών μελών του 
συμβουλίου και παρέχει αυ-
ξημένη εξουσία στον εισαγ-
γελέα, ο οποίος σε περίπτω-

ση διαφωνίας του προσφεύ-
γει στο δικαστικό συμβού-
λιο, το οποίο και αποφασί-
ζει αμετάκλητα. Μάλιστα, 
μέχρι την έκδοση της τελι-
κής αυτής απόφασης, η χο-
ρήγηση της άδειας αναστέλ-
λεται.

Κατά συνέπεια, και πα-
ρότι είναι εξαιρετικά μικρός 
ο αριθμός των κρατουμένων 
που είτε δεν τηρούν τους 
όρους χορήγησης άδειας, εί-
τε δεν επιστρέφουν στις φυ-
λακές, έχει δημιουργηθεί 

ένα ιδιαίτερα δυσμενές κλί-
μα για τον θεσμό των αδει-
ών που αποτελεί τον ακρο-
γωνιαίο λίθο της επικοινω-
νίας των κρατουμένων με το 
ευρύτερο κοινωνικό περι-
βάλλον. 

Με αυτό τον τρόπο δυ-
σχεραίνεται η ήδη δύσκα-
μπτη διαδικασία χορήγησης 
αδειών, σε σημείο που έγκρι-
τοι νομικοί και εγκληματο-
λόγοι να μιλούν για ουσια-
στική κατάργηση του ίδιου 
του θεσμού.

Χαρακτηριστική είναι η 
περίπτωση του Βασίλη 

Ξηρού, που συνελήφθη σε 
ηλικία 30 ετών για συμμετο-
χή στη «17 Νοέμβρη» και κα-
ταδικάστηκε σε 25 χρόνια κά-
θειρξη. «Εχω πάρει ήδη τέσ-
σερις άδειες, όλες με σύμφω-
νη γνώμη του διευθυντή και 
της κοινωνικής λειτουργού. 
Εχω τηρήσει όλους τους όρους 
και γύρισα κανονικά. 

Οταν έκανα αίτηση για την 
πέμπτη άδεια είχε ψηφιστεί 
ο νόμος Δένδια. Παρότι το Πει-
θαρχικό Συμβούλιο, κατά πλει-
οψηφία, μου έδωσε άδεια, η 
εισαγγελέας με έστειλε στο δι-
καστικό συμβούλιο και αυτό 
μου έκοψε την άδεια. Οταν ρώ-
τησα την εισαγγελέα γιατί μου 
αρνήθηκε την άδεια, χωρίς να 
με γνωρίζει και χωρίς να λάβει 
υπόψη της όλα τα προηγούμε-
να θετικά υπέρ μου, απάντη-
σε ότι ήταν υποχρεωμένη να 
το κάνει και ότι αν ήταν στο 
χέρι της θα μου την έδινε», εξη-
γεί ο ίδιος.

Η κυρία Ράνια Καραμπ-
λιάνη, συνήγορος του Βασίλη 
Ξηρού, τονίζει ότι «το βούλευ-
μα που απέρριψε τη χορήγη-
ση άδειας βασίστηκε σε υπο-
θετικούς συλλογισμούς και 
αναπόδεικτες εικασίες. Με την 
αόριστη επίκληση της βαρύ-
τητας των κατηγοριών ο Βασί-
λης Ξηρός τιμωρείται ουσια-
στικά για δεύτερη φορά. Είναι 
παράλογο και δημιουργεί τε-
ράστιο νομικό και ουσιαστικό 
αδιέξοδο, όταν το δικαίωμα του 
κρατουμένου χρησιμοποιεί-
ται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε 
να καταλήγει σε βάρος του 
ίδιου».

ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΗΡΟΣ

«Κόβοντάς μου 
την άδεια νιώθω 
να με δικάζουν 
ξανά και ξανά»

Σ Υ Ν E Ν Τ Ε Υ Ξ Η

Μιλώντας στο «ΘΕΜΑ» ο 
Βασίλης Ξηρός εξηγεί τους λό-
γους που απορρίφθηκαν οι τε-
λευταίες αιτήσεις και περιγρά-
φει τη ζωή στη φυλακή, οκτώ 
χρόνια μετά τη σύλληψή του.

- Τι τύχη είχαν τα μέχρι σήμερα 

αιτήματά σου για άδειες; Εναν 
ολόκληρο χρόνο να ζω με την 
αγωνία: θα την πάρω την άδεια, 
δεν θα την πάρω, συμβούλια 
και κόντρα συμβούλια. Επικα-

λούνται δήθεν τη φύση των 
εγκλημάτων για τα οποία έχω 
καταδικαστεί, δηλαδή με δι-
κάζουν ξανά και ξανά, χωρίς 
να έχουν το δικαίωμα από τον 
νόμο.

Με όλες αυτές τις χρο-
νοβόρες διαδικασίες, έχω χά-
σει έναν ολόκληρο χρόνο όλες 
τις άδειες που δικαιούμαι, για 
να φτάσουμε να συζητείται η 
τελευταία αίτησή μου στις 16 
Μαρτίου στο Δικαστικό Συμ-

βούλιο του Πειραιά.

- Τι ένιωσες την πρώτη φορά που 

άφησες πίσω σου την πόρτα της 

φυλακής; Μετά από τόσα χρό-
νια εγκλεισμού, το μόνο που 
με ενδιέφερε ήταν να μιλήσω 
με τους δικούς μου ανθρώπους 
χωρίς τζάμια και φρουρούς. 
Εμεινα με τους γονείς και τα 
αδέλφια μου. Βοήθησα τον 
αδελφό μου, που φτιάχνει το 
σπίτι του στη Σαλονίκη, έκα-

να και μερικές δουλειές στο 
σπίτι των γονιών μου. Είναι με-
γάλοι άνθρωποι και δύσκολα 
τα βγάζουν πέρα. Είδα παλιούς 
μου φίλους και προσπάθησα 
να αποκαταστήσω τη σχέση 
με την κοπέλα που ήμασταν 
μαζί πριν με συλλάβουν.

- Οταν σε συνέλαβαν ήσουν 30 

χρονών. Οκτώ χρόνια μετά, πώς 

αντιμετωπίζεις την απομόνωση 

της φυλακής; Ζούμε σε υπόγεια 

υγρά κελιά, χωρίς επαρκές φως 
και αέρα, 24 ώρες το 24ωρο, 
πέντε άνθρωποι όλοι κι όλοι. 
Ο καθένας μας έχει βρει κάτι 
να κάνει για να μπορέσει να 
επιβιώσει. Εγώ ασχολούμαι με 
τη ζωγραφική. Ζωγραφίζω πί-
νακες με τέμπερες και κάποια 
σχέδια με πενάκι, ασπρόμαυ-
ρα και χρωματιστά. Φτιάχνω 
και κάποιες κατασκευές με 
σύρμα, κουτάκια από αναψυ-
κτικά και με άλλα σκουπίδια 
που βρίσκω. Εχω φτιάξει ένα 
αμάξι, μου πήρε ενάμισι χρό-
νο να το τελειώσω, και έναν 
μηχανικό ερωδιό - αυτό μου 
πήρε επτά μήνες. Διαβάζω κά-
να βιβλίο και περπατάω κάθε 
μέρα μία ώρα, γύρω γύρω στο 
προαύλιο.

Οταν άρχισα να παίρνω 
άδειες, η φυλακή μού φάνη-
κε πιο υποφερτή. Οι άδειες 
επέδρασαν θετικά όχι μόνο 
σε μένα, αλλά και στους υπό-
λοιπους που δεν έπαιρναν. 
Οταν επέστρεφα, τους έλεγα 
τις εμπειρίες μου, πώς πέρα-
σα και χαίρονταν κι αυτοί με 
τη δική μου χαρά.

- Εχεις πει ότι αντιμετώπισες «ει-

δική μεταχείριση» ακόμα και στα 

μεροκάματα. Από την αρχή έκα-
να μεροκάματα στην καθαρι-
ότητα. Τότε, ήμασταν 23 ώρες 
το 24ωρο μέσα στο κελί. Με 
βγάζανε για να καθαρίσω τους 
διαδρόμους και το προαύλιο 
και ποτέ δεν μου τα υπολόγι-
σαν. Αρχισαν να μου τα γρά-
φουν 22 μήνες μετά. Αν μου 
είχαν υπολογίσει για εκείνο 
τον ενάμιση χρόνο τα μερο-
κάματα, θα αποφυλακιζόμουν 
σε λίγους μήνες.

Ο «μικρός» που καταδικάστηκε για συμμετοχή στη 17Ν μιλά στο 
«ΘΕΜΑ» για τους λόγους που απορρίφθηκαν οι τελευταίες αιτήσεις 
και περιγράφει τη ζωή στη φυλακή, οκτώ χρόνια μετά τη σύλληψή του“”


	for_web_STH_1403_001_CMYK
	for_web_STH_1403_002_CMYK
	for_web_STH_1403_003_CMYK
	for_web_STH_1403_004_CMYK
	for_web_STH_1403_005_CMYK
	for_web_STH_1403_006_CMYK
	for_web_STH_1403_007_CMYK
	for_web_STH_1403_008_CMYK
	for_web_STH_1403_009_CMYK
	for_web_STH_1403_010_CMYK
	for_web_STH_1403_011_K
	for_web_STH_1403_012_K
	for_web_STH_1403_013_CMYK
	for_web_STH_1403_014_CMYK
	for_web_STH_1403_015_CMYK
	for_web_STH_1403_016_CMYK
	for_web_STH_1403_017_CMYK
	for_web_STH_1403_018_CMYK
	for_web_STH_1403_019_CMYK
	for_web_STH_1403_020_CMYK
	for_web_STH_1403_021_CMYK
	for_web_STH_1403_022_CMYK
	for_web_STH_1403_023_CMYK
	for_web_STH_1403_024_CMYK
	for_web_STH_1403_025_CMYK
	for_web_STH_1403_026_CMYK
	for_web_STH_1403_027_CMYK
	for_web_STH_1403_028_CMYK
	for_web_STH_1403_029_CMYK
	for_web_STH_1403_030_CMYK
	for_web_STH_1403_031_CMYK
	for_web_STH_1403_032_CMYK
	for_web_STH_1403_033_CMYK
	for_web_STH_1403_034_CMYK
	for_web_STH_1403_035_CMYK
	for_web_STH_1403_036_CMYK
	for_web_STH_1403_037_K
	for_web_STH_1403_038_K
	for_web_STH_1403_039_CMYK
	for_web_STH_1403_040_CMYK
	for_web_STH_1403_065_CMYK
	for_web_STH_1403_066_CMYK
	for_web_STH_1403_067_K
	for_web_STH_1403_068_K
	for_web_STH_1403_069_CMYK
	for_web_STH_1403_070_CMYK
	for_web_STH_1403_071_CMYK
	for_web_STH_1403_072_CMYK
	for_web_STH_1403_073_CMYK
	for_web_STH_1403_074_CMYK
	for_web_STH_1403_075_CMYK
	for_web_STH_1403_076_CMYK
	for_web_STH_1403_077_CMYK
	for_web_STH_1403_078_CMYK
	for_web_STH_1403_079_CMYK
	for_web_STH_1403_080_CMYK
	for_web_STH_1403_081_CMYK
	for_web_STH_1403_082_CMYK
	for_web_STH_1403_083_CMYK
	for_web_STH_1403_084_CMYK
	for_web_STH_1403_085_CMYK
	for_web_STH_1403_086_CMYK
	for_web_STH_1403_087_CMYK
	for_web_STH_1403_088_CMYK
	for_web_STH_1403_089_CMYK
	for_web_STH_1403_090_CMYK
	for_web_STH_1403_091_CMYK
	for_web_STH_1403_092_CMYK
	for_web_STH_1403_093_K
	for_web_STH_1403_094_K
	for_web_STH_1403_095_CMYK
	for_web_STH_1403_096_CMYK
	for_web_STH_1403_097_CMYK
	for_web_STH_1403_098_CMYK
	for_web_STH_1403_099_CMYK
	for_web_STH_1403_100_CMYK
	for_web_STH_1403_101_CMYK
	for_web_STH_1403_102_CMYK
	for_web_STH_1403_103_CMYK
	for_web_STH_1403_104_CMYK

