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ΘΕΜΑ: «Η πανδημία του κορονοϊού και ο κίνδυνος της υγείας των 

φυλακισμένων και κρατούμενων» 

Κατά το άρθρο 557 ΚΠοινΔικ επιτρέπεται η διακοπή εκτέλεσης ποινής για 

λόγους υγείας είτε ανήκεστο βλάβη, ενώ κατά το άρθρο 556 ΚΠοινΔικ 

επιτρέπεται η αναστολή της ποινής για τις γυναίκες σε εγκυμοσύνη. 

Ο Άρειος Πάγος έχει νομολογήσει ότι το αγαθό της ζωής ενός 

φυλακισμένου είναι ανώτερο από την ανάγκη της Πολιτείας να τιμωρήσει. 

Οι συνθήκες κράτησης στις φυλακές της Χώρας είναι πολύ κατώτερες 

αυτών που επιβάλλουν οι κυβερνητικές εντολές για την αντιμετώπιση του 

κορονοϊού προς διαφύλαξη της ατομικής και της δημόσιας υγείας. Το  

αποτέλεσμα είναι οι φυλακές να καθίστανται δημόσιοι χώροι διασποράς της 

συγκεκριμένης νόσου προς βλάβη της υγείας των κρατούμενων- φυλακισμένων, 

του προσωπικού που εργάζεται σε αυτές και σε συνέχεια του κοινωνικού 

συνόλου. 

Αυτή τη στιγμή ανακοινώνονται και μπαίνουν σε εφαρμογή τάχιστα και 

με συνοπτικές διαδικασίες από την κυβέρνηση νόμοι και οδηγίες και 

επιβάλλονται πολύ αυστηρά μέτρα (ποινές φυλάκισης και προστίμων σε όσους 

παραβαίνουν τις διατάξεις), ώστε να μη συναθροίζονται οι πολίτες σε κανένα 

δημόσιο αλλά και ιδιωτικό εργασιακό χώρο.  

Έκλεισαν οι επιχειρήσεις και ακόμα και στις πλέον αναγκαίες, όπως είναι 

τα  σουπερ μάρκετ, η λειτουργία ορίστηκε  με συγκεκριμένη δομή και με 

πρόβλεψη πυκνότητας παρουσίας ενός ατόμου ανά δέκα μέτρα στεγασμένου 

χώρου.  

Οι αρχές έκλεισαν τα σχολεία, έκλεισαν τους συλλόγους, έκλεισαν όλους  

τους αθλητικούς χώρους, έκλεισαν τις τράπεζες,  έκλεισαν όλα τα καταστήματα  

εστίασης,  έκλεισαν τα θέατρα και τα σινεμά, έκλεισαν τα  δικαστήρια. 

Επιβλήθηκαν και  άλλα πολλά μέτρα για να μην έρχονται σε επαφή πολίτες και 

να σταματήσει η εξάπλωση του Κορωναιού ώστε  να αντιμετωπιστεί η πανδημία. 

Οι φυλακές όμως σήμερα στην Ελλάδα φιλοξενούν 16.000 περίπου 

φυλακισμένους, ενώ οι εγκαταστάσεις τους αντέχουν περίπου 6-7.000. Δηλαδή 

υπάρχουν σήμερα σημεία εστίασης πολιτών που ονομάζονται φυλακές, όπου η 
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παρουσία και η πυκνότητα των ατόμων είναι σε πλήρη αντίθεση με τα 

κυβερνητικά μέτρα. Οι υπεράριθμοι φυλακισμένοι δεν έχουν καμία επιλογή 

προστασίας και έρχονται σε επαφή με τη κοινωνία με διαφόρους έμμεσους και 

άμεσους τρόπους . 

Το ποσοστό των φυλακισμένων στην Ελλάδα σε σχέση με άλλα 

ευρωπαϊκά κράτη είναι πολλαπλάσιο. Φέρνουμε ως παράδειγμα τη Δανία και 

την Σουηδία όπου οι κρατούμενοι στις φυλακές ανέρχονται σε 2- 3000.  

Το μεγάλο πρόβλημα  είναι οι συνθήκες των εγκαταστάσεων  των 

φυλακών της Ελλάδος. 

Συγκεκριμένα σήμερα στα σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας υπάρχουν 

θάλαμοι και κελιά όπου οι κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα δίχως 

στρώματα, σε εστίες μόλυνσης  με υπεράριθμες κατσαρίδες, κοριούς, 

τσιμπούρια, αράχνες. Αναφερόμαστε σε ένα τεράστιο στρατό βρώμικων 

εντόμων που κυκλοφορούν παντού σε κάθε γωνία, σε κάθε χώρο των 

εγκαταστάσεων, αναφερόμαστε σε χώρους πανάθλιους όπου τα σκουλήκια 

στους τοίχους  βρίσκονται παντού.  Είναι μια πραγματικότητα που αφορά 

δεκάδες χιλιάδες αλλά και τους σωφρονιστικούς υπάλληλους οι οποίοι ζουν εδώ 

καθημερινά υπό τις ίδιες άθλιες εργασιακές συνθήκες. 

Οι φυλακές είναι μια εστία μόλυνσης (φυματίωσης, ηπατίτιδας, 

ψωρίασης) με πολυάριθμα και συνεχή κρούσματα καθώς ο ένας φυλακισμένος 

κολλάει τον άλλον, αλλά και πολλών άλλων μολύνσεων που δεν τις γνωρίζει 

ούτε η ιατρική κοινότητα γιατί βλέπουμε συνεχώς μεταλλάξεις ασθενειών  λόγω 

της συνάθροισης πολλών ατόμων. 

Οι φυλακισμένοι δεν είναι αποκλεισμένοι με την κοινωνία αφού 

υπάρχουν σχέσεις άμεσης επαφής με δικηγόρους, με δικαστικούς επιμελητές, με 

σωφρονιστικούς υπαλλήλους του υπουργείου δικαιοσύνης, με νέους 

προφυλακισμένους που συλλαμβάνονται,  με φυλακισμένους  που 

μεταφέρονται και μετά επιστέφουν μέσω όλων των φυλακών της χώρας. 

Όλα αυτά δημιουργούν την βεβαιότητα μετάδοσης του COVID-19 παντού 

σε όλα τα σωφρονιστικά ιδρύματα αλλά και από τις φυλακές προς το εσωτερικό 

της κοινωνίας . 
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Δυστυχώς οι φυλακές όντας εστίας μόλυνσης και υπό κανονικές συνθήκες 

στα σημερινά δύσκολα παγκόσμια δεδομένα το πρόβλημα πολλαπλασιάζεται.  

Ήδη έχουν αρρωστήσει κρατούμενοι στις  φυλακές Κορυδαλλού και σε  άλλες  

φυλακές  στην Ελλάδα από τον COVID-19. 

Για τα κρούσματα αυτά τηρείτε σιγή αλλά είναι μαθηματικό δεδομένο ότι 

είναι θέμα χρόνου πριν δημιουργήσουν τεράστιο πρόβλημα και άνθρωποι 

χάσουν την ζωή τους. 

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι το ανοσοποιητικό σύστημα όλων των 

φυλακισμένων είναι σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα λόγω της συνεχούς 

διαβίωσης  σε κλειστό χώρο και φυσικά όλοι είναι επιρρεπείς σε οποιαδήποτε 

νόσο.  

Το χαμηλό ανοσοποιητικό σε συνδυασμό με τον τρόπο διαβίωσης 

τοποθετούν δυστυχώς το σύνολο των κρατουμένων στις ευπαθείς ομάδες. 

Ένας λόγος που συμβαίνει αυτό είναι η σίτιση με δεδομένο ότι δεν 

τηρούνται ούτε καν οι στοιχειώδης υγειονομικές συνθήκες παρασκευής 

φαγητών, μεταφοράς τους και σερβιρίσματος τους προς τους κρατουμένους 

καθιστώντας όλη τη διαδικασία αυτή επικίνδυνη για κάθε άνθρωπο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φυλακή δεν προσφέρει κανένα ρούχο,  κανένα 

εσώρουχο, κανένα σεντόνι και ουσιαστικά δεν δίνει τίποτα σε κανένα 

κρατούμενο και εδώ παρατηρείται το φαινόμενο ότι όταν έρχεται ένας νέος 

κρατούμενος  μέχρι να βρει τα προσωπικά του πατήματα, δεν έχει τίποτα πάρα 

ίσως ένα μολυσμένο βρώμικο άθλιο και με χιλιάδες ασθένειες στρώμα, 

περιμένοντας κάποιος δικός του άνθρωπος να τον προμηθεύσει με τα 

απαραίτητα πρώτης ανάγκης, υλικά διαβίωσης και είναι συνεχώς επιρρεπής σε 

οποιαδήποτε ασθένεια. 

Η φυλακή και το δημόσιο δεν δίνει σε κανέναν φυλακισμένο ούτε ένα 

σεντόνι ούτε ένα μαξιλάρι, ούτε πιάτο, ούτε πιρούνι, ούτε κουτάλι, χωρίς να 

ενδιαφέρει κανέναν υπεύθυνο πως μπορεί να τελικά να επιβιώσει ο 

κρατούμενος. 

Ακούμε συνεχώς τα Μέσα να θυμίζουν στους ανθρώπους να τηρούν τα 

μέτρα υγιεινής στο σπίτι τους, κάτι που εμείς εδώ δεν μπορούμε να πράξουμε 
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ούτε στο ελάχιστο. Ακόμα και το πλύσιμο των ρούχων είναι αδύνατο εδώ. Δεν 

υπάρχει καμία εγκατάσταση καμία πρόβλεψη και ακόμα και να καταφέρουμε να 

πλύνουμε δύο ρούχα σε έναν κουβά δεν υπάρχει κανένας χώρος να τα 

απλώσουμε. Αυτό με αποτέλεσμα τα ρούχα να μην πλένονται και να  

κυκλοφορούν συνάνθρωποι μας και να κοιμούνται με μολυσμένα με χιλιάδες 

βακτήρια και ιούς ρούχα. Ακόμα και τα πιο απλά εδώ είναι πολυτέλεια. 

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ακόμα και στην διαδικασία της 

καθαριότητας των εγκαταστάσεων των φυλακών τα καθαριστικά προϊόντα, οι 

σκούπες, οι σφουγγαρίστρες, οι σακούλες και ότι άλλο μπορεί να χρειαστεί τα 

αγοράζουν οι κρατούμενοι με προσωπική τους πρωτοβουλία.  

Οι φυλακισμένοι αγοράζουν σαπούνια,  οι φυλακισμένοι αγοράζουν 

χλωρίνες να καθαρίσουν το χώρο τους ή την  τουαλέτα, αν υπάρχει τουαλέτα,  

με ανύπαρκτο ζεστό νερό και τα κελιά να αποτελούν μια φρίκη σε υγειονομικό 

επίπεδο.  

Χωρίς όμως να υπάρχει καμία προστασία για τις αγορές αυτές με 

αποτέλεσμα συνέχεια να χάνονται και να κλέβονται τα λεφτά των φυλακισμένων 

και η κοινωνική υπηρεσία να μην ενδιαφέρεται καθόλου. 

Στις μεταγωγές των κρατουμένων οι συνθήκες υγιεινής και προστασίας 

από μεταδοτικούς ιούς είναι ανύπαρκτες. Τα οχήματα των μεταγωγών δεν 

πληρούν καμία από τις προϋποθέσεις ανθρώπινων συνθηκών μεταφοράς και 

έχουν ανύπαρκτη ασφάλεια στη μετάδοση μολυσματικών ασθενειών  και 

οποιασδήποτε μεταδοτικής ασθένειας, από και προς τους φυλακισμένους, ενώ 

τα οχήματα μεταγωγών συνδέουν φυλακές, κελιά, πτέρυγες, θαλάμους σε όλη 

την επικράτεια. Τα οχήματα δεν κάνουν ούτε μια στάση για λόγους ασφάλειας 

και τα ταξίδια κρατάνε για ατελείωτες ώρες. Αν λοιπόν κάποιος φυλακισμένος 

χρειαστεί σε ένα από αυτά τα πολύωρα ταξίδια να πάει τουαλέτα, θα πάει μέσα 

στο όχημα, με όλους τους υπόλοιπους να το μυρίζουν και να το αναπνέουν για 

ώρες. 

Το πιο σημαντικό όμως είναι όσο αφορά τις συνθήκες  ιατρικής 

περίθαλψης μέσα στα σωφρονιστικά ιδρύματα. 

Δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα, ούτε νοσοκομείο, ούτε γιατροί ούτε 

νοσοκόμοι, υπάρχει συνήθως ένας εφημερεύων γιατρός ο όποιος έρχεται 
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κάθε 5, 10,  20 μέρες , όταν μπορεί  ο άνθρωπος  μιας και η αμοιβή του είναι 

πενιχρή και δεν τον επιτρέπει να ανταποκριθεί σθεναρά στις υποχρεώσεις του. 

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις θανάτων φυλακισμένων στον ύπνο τους.  

Αν αρρωστήσει λοιπόν ένας φυλακισμένος και καταφέρει να πάει στον 

γιατρό, το μόνο που θα καταφέρει είναι να φορτωθεί με γενόσημα χάπια που 

θα χειροτερεύσουν την υγεία του.  

Σήμερα κάτω από αυτές τις συνθήκες επικροτούμαι την κυβέρνηση που 

ορθά παίρνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην έρχονται  σε επαφή  πολίτες σε 

κανένα κατάστημα η χώρο εστίασης και  γενικότερα  συνάθροισης με σκοπό να 

σταματήσει η διάδοση του COVID-19. Αλλά εδώ μέσα στις φυλακές  οι άνθρωποι 

είναι στοιβαγμένοι και  δεν μπορούν να πράξουν το παραμικρό για να  

προφυλάξουν τον εαυτό τους και το σύνολο της πολιτείας γενικότερα. 

Ουσιαστικά αν δεν παρθούν μέτρα και για τους κρατούμενους είναι σαν να 

αποφασίζεται η εκτέλεση και η αυτοκτονία  των φυλακισμένων από την ιδία 

την πολιτεία τους.  

Τα πράγματα είναι πολύ άσχημα για την ασφάλεια των φυλακισμένων 

όσο αφορά την υγεία τους, την υγιεινή και τις προϋποθέσεις καλυτέρευσης των 

συνθηκών τους. Πρέπει τώρα όλος ο κρατικός μηχανισμός μέσω της κυβέρνησης 

με νόμους αποσυμφόρησης των φυλακών  να πάρει όλα τα δραστικά μέτρα και 

να σταματήσει τώρα αυτή την  ωρολογιακή βόμβα πανδημίας. 

Η φυλακές είναι ένα τεράστιο κομμάτι της κοινωνίας μας και δεν είναι 

κάτι ξεχωριστό από αυτήν. Οι φυλακισμένοι είναι το αποτέλεσμα των νόμων και 

της κοινωνίας έξω. Δικάζουμε σήμερα το αίτιο και το αποτέλεσμα της κοινωνίας 

(εμάς) που δημιουργείτε από τους νόμους αλλά ποτέ του ίδιους τους νόμους. 

Σήμερα η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει ένα πολύ σοβαρό και 

υπεύθυνο ρολό υπέρ του κοινωνικού συνόλου της πολιτείας και να 

αποσυμφορήσει τις φυλακές. 

Οι άνθρωποι που είναι σήμερα φυλακισμένοι μη ξέροντας ποτέ θα 

εκδικαστεί η υπόθεση τους και βάσει του τεκμήριου αθωότητας τους θα πρέπει 

να πάνε σε κατ οίκον περιορισμό  αποσυμφορίζοντας τις φυλακές.  
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Ένα άλλο κομμάτι αποσυμφόρησης των φυλακών που η κυβέρνηση το 

έχει προτείνει , είναι η αποφυλάκιση κρατουμένων που έχουν εκτίσει τα 2/5 της 

ποινής τους μεικτά με εργασία.   

Όμως αυτή τη φορά και ενώ εξελίσσεται η πανδημία του Κορωναιού οι 

φυλακές της χώρας είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. 

Δεν υπάρχει σωφρονιστικό σύστημα, οι φυλακές είναι ένα κολαστήριο το 

όποιο επιβάλλεται σε ανθρώπινες ψυχές, αφήνοντας τα κατάλοιπα του  πάνω 

στους ανθρώπους. Όταν ένας φυλακισμένος εκτίει την ποινή του βγαίνει έξω 

χειρότερος, εχθρικός με το σύστημα αφού και αυτό είναι εχθρικό απέναντι του. 

Είδαμε την κυβέρνηση να παίρνει γρήγορα μέτρα και να βγάζει άμεσα 

νόμους  για τον COVID-19  και την αντιμετώπιση του.  

Βλέπουμε όλοι τους κινδύνους που εγκυμονεί αυτή η παγκόσμια πανδημία 

και είναι σίγουρο θα δείξει το χειρότερο της πρόσωπο στους κρατούμενους. 

Είναι 16.000 κρατούμενοι στην Ελλάδα. Τι θα γίνει αν αρρωστήσει το 20% ή 

το 50% ή ακόμα και μεγαλύτερο ποσοστό; Πόσοι θα πεθάνουν; Υπάρχει έστω και 

στοιχειώδης δομή περίθαλψης αυτών των ανθρώπων; 

Που είναι λοιπόν το Υπ. Υγείας για εμάς; Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα στην 

υγεία; Στην ζωή; 

Είναι ώρα να παρθούν άμεσα μέτρα και να προλάβουμε τα χειρότερα που 

σίγουρα έρχονται. Να βάλουμε ένα τέλος σε αυτήν την εξαθλίωση της 

ανθρώπινης ύπαρξης. 

Το να μείνει άπραγη η κυβέρνηση σε αυτό το πρόβλημα θα σημάνει και την 

θανατική καταδίκη εκατοντάδων ή και χιλιάδων συνανθρώπων μας. 

Έτσι και τώρα η κυβέρνηση έχει υποχρέωση και καθήκον να προβεί σε 

διαδικασία για να ψηφιστεί ο νομός ώστε να αποσυμφορηθούν οι φυλακές. 

Πρέπει τα 2/3 των φυλακισμένων να οδηγηθούν  στο σπίτι τους για να 

ασφαλιστεί και να προστατευθεί η κοινωνία μας  αλλά και να επιτελεσθεί η  

δικαιοσύνη στην χώρα μας. 

Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι έξω που αγωνιούν για τους φυλακισμένους, 

είτε ως γονείς  είτε ως συγγενείς είτε ως φίλοι είτε ως συνεργάτες είτε ως παιδιά 
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τους. Σήμερα η πολιτεία αντιμετωπίζει την μεγαλύτερη πρόκληση για  τη 

διαφύλαξη και ασφάλεια τους  απέναντι στην  πανδημία του Κορωναιού. 

Θα πρέπει άμεσα να γίνει απολύμανση στους χώρους των φυλακών. Είναι 

απαραίτητο να γίνει αυτό για να διασφαλιστεί η υγεία όλων. 

Για όλους αυτούς του σοβαρούς ανθρωπιστικούς λόγους αλλά και για να 

συμβαδίσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με τη δράση της κυβέρνησης για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας, αιτούμαστε:  

 να ψηφιστεί εντός τριών ημερών ο νόμος με τα 2/5 της ποινής μεικτά. 

 Να αποφυλακιστούν με όρους όσοι έχουν υπόλοιπο μικρής ποινής 

 Να αποφυλακιστούν με βραχιολάκι όλοι οι προφυλακισμένοι οι οποίοι 

δεν κρατούνται για δολοφονίες , βιασμούς κτλ 

Καλούμαι τους έλληνες πολίτες να μπουν και να ψηφίσουν στην ιστοσελίδα: 

https://www.opolitisesy.gr/fulakes/ 

 

Κορυδαλλός, 16/3/2020 

Μετά τιμής 
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