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Εισαγωγή και πλαίσιο 
Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει συστάσεις που προορίζονται για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής 

και για όσους επηρεάζουν τις πολιτικές στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, οι οποίοι αναγνωρίζουν 

τα ζητήματα ψυχικής υγείας των κρατουμένων ως βασικό τομέα παρέμβασης τόσο κατά τη διάρκεια 

της φυλάκισης όσο και μετά την αποφυλάκιση. 

Οι φυλακές έχουν μετατραπεί σε ένα μέρος κράτησης ατόμων των οποίων οι μη διαγνωσμένες και μη 

θεραπευμένες ψυχικές και συναισθηματικές διαταραχές αποτελούν εμπόδιο στην μελλοντική 

επανένταξη και για τα οποία η φυλάκιση δεν είναι τόπος φροντίδας και θεραπείας. Η ανεπάρκεια 

γνώσης και διαχείρισης των ζητημάτων ψυχικής υγείας των κρατουμένων κατά την επανένταξή τους 

στην κοινωνία των πολιτών σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί αποφυλακίζονται με το διπλό στίγμα μιας 

ποινής φυλάκισης και των ζητημάτων ψυχικής υγείας, δυσκολεύοντας έτσι κάθε προσπάθεια 

επανένταξης, και αυξάνοντας την πιθανότητα υποτροπής. 

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν υψηλά ποσοστό συννοσηρότητας τοξικοεξάρτησης και άλλων ψυχικών 

διαταραχών, τα οποίο αυξάνει την επαναλαμβανόμενη υποτροπή και την πρόωρη θνησιμότητα μετά 

την απελευθέρωση, ενώ οι αυτόνομες μελέτες καταδεικνύουν τη ύπαρξη μεγαλύτερων ποσοστών 

ψυχικών διαταραχών μεταξύ των κρατουμένων από τον γενικό πληθυσμό. Είτε το άτομο έρχεται στη 

φυλακή με ψυχιατρική διαταραχή που επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου, είτε εάν η φυλάκιση 

είναι η αιτία της, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: η διάγνωση και η θεραπεία κρατουμένων που πάσχουν 

από ψυχικές διαταραχές ωφελεί το άτομο, τους άλλους κρατουμένους και το προσωπικό της 

φυλακής. Ακόμη και αν σημειωθούν κρίσιμα σημεία, η εκπαίδευση στις φυλακές στερείται ιδιαίτερης 

ευαισθητοποίησης και ψυχολογικού ελέγχου. 

Το να αφήσει κανείς τα ζητήματα ψυχικής υγείας χωρίς διάγνωση και χωρίς υποστήριξη από την 

κοινότητα σημαίνει ότι οι πρώην κρατούμενοι πρέπει να ξεπεράσουν ή να διαχειριστούν αυτά τα 



  
 
 

  
 

 

προβλήματα μόνοι τους προτού προχωρήσουν με τα μέτρα εκπαίδευσης, κατάρτισης και 

απασχόλησης, τα οποία αποτελούν ζητήματα ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική επανένταξη. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστούν την ύπαρξη μέτρων 

ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε θέματα ψυχικής υγείας μετά την αποφυλάκιση. 

Το εγχειρίδιο AWARE βασίζεται στο εγχειρίδιο μελέτης που αναπτύχθηκε σε αυτό το έργο και παρέχει 

συστάσεις πολιτικής και πρακτικές εφαρμογές σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης της εφαρμογής της 

κατάρτισης σε θέματα ευαισθητοποίησης της ψυχικής υγεία στο πλαίσιο των φυλακών. Αυτές οι 

συστάσεις βασίζονται στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, στην έρευνα που πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο του έργου, στη διαβούλευση με εμπειρογνώμονες, στα σχόλια των ενδιαφερομένων και στις 

πολύτιμες συνεισφορές των επαγγελματιών που συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του 

AWARE. 

 

  



  
 
 

  
 

 

Το διακρατικό έργο Erasmus+ 
AWARE  
Το έργο AWARE Διατομεακή ευαισθητοποίηση σε θέματα ψυχικής υγείας τόσο εντός του 

Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης όσο και μετά την αποφυλάκιση είναι μια ολοκληρωμένη 

απάντηση στη μη διάκριση και την κοινωνική ένταξη όσων υποφέρουν από το διπλό του εγκλεισμού 

και των προβλημάτων ψυχικής υγείας. 

Οι εταίροι και συνεργάτες του έργου AWARE έχουν αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό για άτομα που 

εργάζονται εντός του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης και με τις κοινότητες και τις οικογένειες των 

κρατουμένων, για την ευαισθητοποίηση όσο και για την πρακτική υποστήριξη τους . Ο στόχος είναι 

η αναγνώριση και ο εντοπισμός των κρίσιμων σημείων για παρεμβάσεις ψυχικής υγείας κατά τη 

διάρκεια της φυλάκισης και μετά την αποφυλάκιση και για την παραγωγή εύλογων, ρεαλιστικών 

τρόπων για τους μη ιατρικούς εργαζομένους της πρώτης γραμμής ώστε να εντοπίζουν, να 

υποστηρίζουν και να παραπέμπουν για βοήθεια. Συγκεκριμένοι στόχοι είναι: 

 Να περιοριστεί το χάσμα μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και εκείνων που αντιμετωπίζουν 

ζητήματα ψυχικής υγείας στο πλαίσιο της ποινικής δικαιοσύνης μέσω αμοιβαίας κατανόησης 

και εμπειρογνωμοσύνης, 

 Η δωρεάν παροχή μιας μεθοδολογίας εκπαίδευσης για όσους εργάζονται σε φυλακές, 

δικαστικές επιτηρήσεις ή στην κοινωνία των πολιτών γενικότερα, για τη βελτίωση των 

αποτελεσμάτων για όσους βρίσκονται στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, 

συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της πιθανότητας υποτροπής, 

 Η ενημέρωση και η εκπαίδευση οικογενειών και κοινοτήτων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 

η φυλακή επιδεινώνει ζητήματα ψυχικής υγείας, ώστε να είναι καλύτερα εκπαιδευμένοι στον 

εντοπισμό και την υποστήριξη κρατουμένων κατά τη διάρκεια της φυλάκισης και μετά την 

αποφυλάκιση.  



  
 
 

  
 

 

Προτάσεις Πολιτικής  
Διακεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων εμπλέκονται στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής. 

Για τους σκοπούς αυτού του Εγχειριδίου, θα αναφερθούμε στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής τους 

ανθρώπους εκείνους με τη δύναμη και την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο, οι οποίοι συμμετέχουν στη διαμόρφωση και την εφαρμογή της πολιτικής: 

 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Υπουργείο Υγείας και συνδεδεμένα υπουργεία ανάλογα με το εθνικό 

πλαίσιο (δηλ. Εκπαίδευση, Κοινωνική Πρόνοια κ.λπ.) 

 Κυβερνητικά ιδρύματα που συμμετέχουν στην εφαρμογή της πολιτικής ψυχικής υγείας / της 

ποινικής δικαιοσύνης / της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 

 Περιφερειακές και τοπικές αρχές 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την πολιτική (ή οι πάροχοι πολιτικής) είναι oι φορείς που μπορούν να 

παρέχουν τα αποδεικτικά στοιχεία και να συμβάλλουν στη βάση γνώσεων για περαιτέρω ανάπτυξη 

πολιτικής: 

 Διοίκηση φυλακών και δικαστικών επιμελητών 

 ΜΚΟ ποινικής δικαιοσύνης 

 Κοινωνικοί εταίροι 

 Εθνικά ή περιφερειακά δίκτυα ενδιαφερομένων 

 Συνδικάτα και ένωση επαγγελματιών των φορέων της ποινικής δικαιοσύνης 

Σε αυτό το Εγχειρίδιο, περιγράφουμε βασικά ζητήματα που σχετίζονται με κρίσιμα σημεία στα 

συστήματά μας. Προτείνουμε μια λύση και υποδεικνύουμε ποιος είναι ο αντίκτυπος αυτής της λύσης. 

Στη συνέχεια, παρέχουμε ένα βασικό εύρημα από την έρευνα AWARE, την οποία πιστεύουμε ότι 

φέρνει αυτό το ζήτημα στη ζωή. Σε 100 απαντήσεις από φυλακισμένους και 100 από προσωπικό και 

ενδιαφερόμενους φορείς ανά χώρα εταίρο, το δείγμα αυτής της μελέτης AWARE είναι πολύ μικρό για 

να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τον πληθυσμό της φυλακής αυτής ή τη δομή υποστήριξης της 



  
 
 

  
 

 

ψυχικής υγείας. Αντ 'αυτού, αυτά τα ευρήματα πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο του σκοπού του: 

να ενημερώσει την ανάπτυξη ενός εργαλείου κατάρτισης ψυχικής υγείας στις φυλακές σε ένα πεδίο 

όπου η φωνή του χρήστη υποεκπροσωπείται. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το 

www.awareproject.org  

  



  
 
 

  
 

 

Φορείς Χάραξης Πολιτικής  

 

1. Ευθυγράμμιση των εθνικών πολιτικών ψυχικής υγείας ώστε να 

περιλαμβάνουν υποστήριξη ψυχικής υγείας και φροντίδα των κρατουμένων. 

Θέμα: Η ψυχική υγεία είναι ένας πυλώνας επιτυχούς (επαν)ένταξης. Η ασυνεπής, 

περίπλοκη συρραφή των εθνικών πολιτικών ψυχικής υγείας είναι ασυμβίβαστη 

με την καλή και φιλική προς τον χρήστη αντιμετώπιση θεμάτων ψυχικής υγείας. 

Οι υφιστάμενες πολιτικές ψυχικής υγείας σε εθνικό επίπεδο είναι συχνά 

κατακερματισμένες και δεν καλύπτουν τις ανάγκες ψυχικής υγείας του γενικού 

πληθυσμού με μια ομοιόμορφη προσέγγιση, με αποτέλεσμα την δημιουργία ενός 

περίπλοκου συνονθυλεύματος πρόσβασης στην περίθαλψη, την υποστήριξη και 

τη θεραπεία. Αυτό συχνά οδηγεί άτομα όπως τους φυλακσιμένοι, να υφίστανται 

διακρίσεις ως προς την πρόσβασή τους σε αυτούς τους τύπους υπηρεσιών. Κατά 

την αποφυλάκιση, οι πρώην κρατούμενοι αντιμετωπίζουν διπλό στίγμα μέσα σε 

ένα σύστημα, το οποίο παραμένει αδιαφανές ακόμη και σε έμπειρους 

επαγγελματίες. Ενώ για ειδικές ομάδες με ειδικές ανάγκες φροντίδας - όπως 

ανήλικοι, άτομα άνω των 50 και γυναίκες - αυτό το πρόβλημα μόνο 

επιδεινώνεται. 

Λύση: Οι εθνικές πολιτικές και / ή τα σχέδια ψυχικής υγείας πρέπει να 

καλύπτουν τις ανάγκες ψυχικής υγείας του πληθυσμού των φυλακών. Η 

πρόσβαση σε αξιολόγηση, θεραπεία και (όταν είναι απαραίτητο) παραπομπή 

ατόμων με ψυχικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένης της κατάχρησης ουσιών, 

πρέπει να αποτελεί σαφή οδό και αναπόσπαστο μέρος των γενικών υπηρεσιών 

υγείας που διατίθενται σε όλους τους φυλακισμένους. Οι υπηρεσίες υγείας που 

παρέχονται στους κρατούμενους θα πρέπει, τουλάχιστον, να είναι ισοδύναμου 

επιπέδου που παρέχονται στην κοινότητα. 



  
 
 

  
 

 

Μια εθνική πολιτική ψυχικής υγείας με σαφείς οδούς που προσδιορίζει τα άτομα 

που κινδυνεύουν, βρίσκονται ή έχουν βρεθεί στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης 

ως συγκεκριμένη ομάδα με σαφή οδό αξιολόγησης και υποστήριξης που καθορίζει 

την ευθύνη κάθε ενδιαφερομένου κατά μήκος του συστήματος ποινικής 

δικαιοσύνης. 

Αποτέλεσμα: Η συνεχής φροντίδα ψυχικής υγείας καθ 'όλη τη διάρκεια του ταξιδιού 

ενός ατόμου εντός του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης θα μπορούσε να βελτιώσει 

τα αποτελέσματα των χρηστών των υπηρεσιών και να τους σταματήσει να 

υποτροπιάσουν. 

 

2. Ανάπτυξη ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου για τον εντοπισμό και την 

αξιολόγηση των αναγκών ψυχικής υγείας στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, το 

οποίο περιλαμβάνει μια προσέγγιση πολλαπλών οργανισμών από βασικούς 

ενδιαφερόμενους. 

Θέμα: Όλοι εμπλέκονται και επηρεάζονται όταν η κακή αξιολόγηση και φροντίδα 

ψυχικής υγείας οδηγεί σε έγκλημα, αλλά καμία υπηρεσία δεν είναι υπεύθυνη.  

Η διατομεακή συνεργασία παρέχει μια σειρά πολύτιμων πληροφοριών πριν από την 

καταδίκη, κατά τη διάρκεια της καταδίκης και μετά, που μπορεί να είναι ζωτικής 

σημασίας για τη διαδικασία αποκατάστασης των κρατουμένων. Σε κάθε στάδιο του 

οι εταίροι και συνεργάτες του AWARE κάλεσαν τα συστήματα υγείας και δικαιοσύνης 

να ευθυγραμμίσουν τις στρατηγικές ανταλλαγής δεδομένων και φροντίδας. Οι 

επαγγελματίες επεσήμαναν το φαινόμενο της «περιστρεφόμενης πόρτας» που 

ξαναφέρνει τους αποφυλακισμένους πίσω στην φυλακή. Εδώ είναι ζωτικής 

Έρευνα AWARE: 50% των κρατουμένων είχαν λάβει κάποιο είδος 
υποστήριξης για θέματα ψυχικής υγείας · τα δύο τρίτα αυτών δήλωσαν 
ότι αυτά βοήθησαν. Ωστόσο, μόνο το 12% το είχε λάβει εντός και εκτός 
φυλακής. 
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σημασίας η διατομεακή συνεργασία, για να διασφαλιστεί ότι η φροντίδα ψυχικής 

υγείας που ξεκίνησε στην κοινότητα συνεχίζεται στη φυλακή και για να έχει ένα 

σαφές μονοπάτι για τη φροντίδα που ξεκίνησε στις φυλακές συνεχίζεται από άλλους 

οργανισμούς και φορείς και μετά την αποφυλάκιση. Οι φυλακισμένοι δεν ήταν 

σίγουροι σχετικά με τα δικαιώματά τους στη παροχή φροντίδας ψυχικής υγείας, 

αλλά και σχετικά με τον αντίκτυπο που αυτή θα μπορούσε να έχει στην ποινή και 

τον χειρισμό τους στο δικαστικό σύστημα. 

Οι υπηρεσίες των φυλακών και των δικαστικών επιμελητών εργάζονται σκληρά 

κατά τη διάρκεια της ποινής ενός ατόμου για να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα 

υποτροπής, αλλά ο φυλακισμένος προέρχεται και επιστρέφει σε μια κοινότητα, 

οπότε μια συνδυασμένη προσέγγιση για την επιτυχή (επαν)ένταξη είναι το κλειδί 

για μια ζωή μακριά από το έγκλημα. Η καλή ψυχική υγεία είναι ένα θεμέλιο της 

επιτυχούς (επαν)ένταξης, που σημαίνει ότι η λογοδοσία πρέπει να διαδοθεί σε όλα 

τα σχετικά επίπεδα, με ένα συγκεντρωτικό όργανο υπεύθυνο για το συντονισμό 

συνεκτικών, στρατηγικών σχεδίων για να διασφαλίσει ότι οι δικαστικές 

επιμελητείες, η αστυνομία, οι υπηρεσίες πληροφοριών, οι δήμοι, οι στεγαστικές 

ενώσεις, η κοινωνική εργασία, και οι εθελοντικές οργανώσεις συντονίζουν 

αποτελεσματικά τις προσπάθειές τους. 

Λύση: Για να μειωθεί ο αντίκτυπος που έχει η κακή ψυχική υγεία στο έγκλημα, η 

εθνική πολιτική για την υγεία πρέπει να ορίσει ένα όργανο υπεύθυνο για το 

συντονισμό συνεκτικών, στρατηγικών σχεδίων μεταξύ δικαστικών επιμλητών, 

αστυνομίας, υπηρεσιών πληροφοριών, δήμων, φορέων στέγασης, κοινωνικής 

εργασίας και εθελοντικών οργανώσεων. Ο χρήστης πρέπει να συμμετέχει σε κάθε 

σημείο της ανάπτυξης αυτού του σώματος και τα στρατηγικά σχέδια πρέπει να 

σχεδιάζονται για να προσαρμόζονται σε νέες απειλές και θεραπείες για την ψυχική 

υγεία. Ο τελικός χρήστης πρέπει να ενημερώνεται συστηματικά για τη διαδρομή και 

τα δικαιώματά του. 
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Αποτέλεσμα: Σαφώς καθορισμένα καθήκοντα και ευθύνες σημαίνει λιγότερη 

διαπραγμάτευση και μεταφορά εργασίας σε επίπεδο επαγγελματία, αφήνοντας 

περισσότερο χρόνο για τον τελικό χρήστη και δίνοντάς του μια φιλική προς τον 

χρήστη διαδρομή. 

 

3. Κατανομή χρηματοδότησης και πόρων για την υποστήριξη της κατάρτισης σε 

θέματα ψυχικής υγείας στη φυλακή. 

Θέμα: Δεν υπάρχει τυποποιημένη εκπαίδευση για το προσωπικό φυλακών και των 

δικαστικών επιμελητών σε θέματα αξιολόγησης, φροντίδας και θεραπείας ψυχικής 

υγείας στο δικαστικό σύστημα. Η γενική έλλειψη πόρων στο σύστημα ποινικής 

δικαιοσύνης οδηγεί σε έλλειψη προσωπικού και λιγότερες παροχές. 

Ένας στους πέντε κρατούμενους που συμμετείχε στην έρευνα AWARE δήλωσε ότι 

είχε ζητήσει υποστήριξη σε θέματα ψυχικής υγείας μέσα στη φυλακή και δεν την 

έλαβε. Πολλές φυλακές σε όλη την Ευρώπη αγωνίζονται να λειτουργήσουν με 

περιορισμένους οικονομικούς, ανθρώπινους και υλικούς πόρους. Όταν οι φυλακές 

είναι υπο-στελεχωμένες, οι διοικήσεις των φυλακών εφαρμόζουν περιοριστικές 

πολιτικές κατά τις οποίες οι κρατούμενοι περνούν περισσότερο χρόνο στα κελιά 

τους, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη την πρόσβαση των κρατούμενων σε 

υπηρεσίες ψυχικής υγείας, αλλά και ακόμη μεγαλύτερη την ανάγκη τους να τις 

χρησιμοποιήσουν. Οι ελλείψεις σε προσωπικό μπορεί να δυσκολέψουν τους 

υπαλλήλους των φυλακών να εντοπίσουν αλλαγές στην ψυχική κατάσταση ενός 

κρατουμένου ειδικότερα όταν δεν έχουν λάβει και κάποια σχετική εκπαίδευση. 

Έρευνα AWARE: 40% των κρατουμένων δήλωσαν ότι δεν χρησιμοποιούν 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας επειδή φοβούσαν την έλλειψη εμπιστευτικότητας. 
Το 49% είπε ότι πίστευαν ότι οι πληροφορίες ψυχικής υγείας θα 
χρησιμοποιηθούν εναντίον τους. 
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Επίσης, η ψυχική υγειονομική περίθαλψη εμπίπτει συνήθως στη γενική υγειονομικής 

περίθαλψης και στην κατανομή των πόρων, με μικρή ή καθόλου διαφοροποίηση 

σχετικά με το τι περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης της 

ψυχικής υγείας (κατάρτιση προσωπικού, υποδομή, θεραπεία, σύστημα υποστήριξης 

κ.λπ.). 

Λύση: Μια συνεκτική, εθνική στρατηγική ψυχικής υγείας εντός του συστήματος 

ποινικής δικαιοσύνης πρέπει να περιλαμβάνει την τυπική εκπαίδευση για όλο το 

προσωπικό και τα ενδιαφερόμενα μέρη που υποστηρίζουν πριν, κατά τη διάρκεια 

και μετά την κράτηση. Πρέπει να συμφωνηθούν ελάχιστες κατευθυντήριες γραμμές 

για οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την αντιμετώπιση της ψυχικής υγείας 

στη φυλακή. 

Αποτέλεσμα: Ακόμα και χωρίς πρόσθετα κεφάλαια ή προσωπικό, μια ισχυρή 

διαδικασία που θα διαμορφωθεί και θα συμφωνηθεί μεταξύ όλων των 

εμπλεκόμενων μερών, που θα ενσωματώνει δράσεις εκπαίδευσης για όλο το 

προσωπικό και θα κοινοποιηθεί με σαφήνεια στους φυλακισμένους θα γεφυρώσει 

το χάσμα μεταξύ της τρέχουσας κατάστασης και των προτεινόμενων βελτιώσεων 

πολιτικής. 

 

4. Προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κρατουμένου και βελτίωση των 

συνθηκών κράτησης. 

Έρευνα AWARE: Το 62% του προσωπικού του AWARE που ρωτήθηκε δήλωσε ότι 
δεν είχε θεωρητική ή πρακτική εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης 
των ζητημάτων ψυχικής υγείας των κρατουμένων. Το 60% του προσωπικού της 
φυλακής είπε ότι υπήρχαν πρακτικές για την αξιολόγηση και τη διάγνωση των 
ασθενών, αλλά 2 στους 3 υπαλλήλους της φυλακής ανέφεραν ότι οι κρατούμενοι 
δεν αξιολογούνται ψυχολογικά κατά την άφιξη. 
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Θέμα: Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι πάντοτε ρητή εθνική νομοθεσία, 

επιτρέποντας παραθυράκια, ερμηνεία και έλλειψη σαφήνειας σχετικά με το ποια 

νομικά όργανα είναι υπεύθυνα. Αυτά τα δικαιώματα δεν κοινοποιούνται στους 

κρατούμενους ή στις οικογένειές τους, πράγμα που σημαίνει ότι οι βασικοί 

ενδιαφερόμενοι δεν γνωρίζουν τι δικαιούνται και τι αντίκτυπο έχουν οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες στην ποινή τους. Δεν υπάρχουν συστάσεις για ένα παρατηρητήριο 

ψυχικής υγείας για συστήματα ποινικής δικαιοσύνης. 

Όλοι οι κρατούμενοι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ψυχικές διαταραχές, έχουν 

το δικαίωμα να αντιμετωπίζονται ανθρώπινα και με σεβασμό στην εγγενή 

αξιοπρέπεια τους ως ανθρώπινα όντα. Επιπλέον, οι συνθήκες περιορισμού στις 

φυλακές πρέπει να συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Η νομοθεσία για την ψυχική υγεία μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο 

για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχική διαταραχή, 

συμπεριλαμβανομένων των κρατουμένων, αλλά σε πολλές χώρες οι νόμοι για την 

ψυχική υγεία είναι ξεπερασμένοι και δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες ψυχικής 

υγείας του πληθυσμού των φυλακών. 

Η ανάπτυξη νομικών διατάξεων που θα αντιμετωπίζουν αυτές τις ανάγκες πρέπει 

να δημιουργηθεί με τη συμμετοχή των χρηστών, προκειμένου να εφαρμοστούν 

αποτελεσματικά τα δικαιώματα των κρατουμένων. Αυτά τα δικαιώματα 

περιλαμβάνουν το δικαίωμα σε ποιοτική θεραπεία και φροντίδα, το δικαίωμα να 

αρνηθούν τη θεραπεία, να προσφύγουν σε αποφάσεις ακούσιας μεταχείρισης, σε 

εμπιστευτικότητα, σε προστασία από διακρίσεις και βία, και σε προστασία από 

βασανιστήρια και άλλη σκληρή, απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση 

(συμπεριλαμβανομένης της καταχρηστικής χρήσης της απομόνωσης, των 

περιορισμών και της φαρμακευτικής αγωγής και του μη συναινετικού επιστημονικού 

ή ιατρικού πειραματισμού), μεταξύ άλλων. Η νομοθεσία θα πρέπει να παρέχει στους 

κρατουμένους με ψυχικές διαταραχές διαδικαστική προστασία στο σύστημα 

ποινικής δικαιοσύνης ισοδύναμο με εκείνο που χορηγείται σε άλλους κρατούμενους. 
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Η προστασία, μέσω της νομοθεσίας, άλλων βασικών δικαιωμάτων των 

κρατουμένων, όπως αποδεκτές συνθήκες διαβίωσης, επαρκής τροφή, πρόσβαση 

στο ύπαιθρο, ουσιώδης δραστηριότητα και επαφή με την οικογένεια συμβάλλει 

περαιτέρω στην προώθηση της καλής ψυχικής υγείας. Αυτά πρέπει να 

κοινοποιούνται στον κρατούμενο και στην οικογένειά τους με σαφήνεια και να 

ενσωματωθεί ένας βρόχος ανατροφοδότησης. 

Λύση: Η ίδια εθνική νομοθεσία που επιτρέπει σε ένα σώμα να επιβλέπει την 

εφαρμογή της φροντίδας ψυχικής υγείας στη δικαιοσύνη και συντονίζει τη φροντίδα 

και την κατάρτιση πρέπει να βασίζεται ρητά στην εθνική νομική διάταξη για το 

δικαίωμα των κρατουμένων στην περίθαλψη ψυχικής υγείας. Αυτά τα δικαιώματα 

και η επακόλουθη νομοθεσία πρέπει να κοινοποιούνται σαφώς σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους. Όπου δεν υπάρχουν ήδη, το AWARE συνιστά επίσημα την ίδρυση 

εθνικών, ανεξάρτητων επιθεωρητών / παρατηρητηρίων φυλακών και συνιστά 

επιπλέον να είναι η αξιολόγηση, η φροντίδα και η θεραπεία ψυχικής υγείας 

καθορισμένα κριτήρια. 

Αποτελέσματα: Η καλά δομημένη νομοθεσία που βασίζεται στη συμμετοχή των 

χρηστών υπηρεσιών θα εξοικονομήσει χρόνο και πόρους, παρέχοντας στους 

υφιστάμενους παρόχους και τους ενδιαφερόμενους λειτουργική σαφήνεια. Η 

συνεργασία με ένα αναγνωρισμένο σε εθνικό επίπεδο παρατηρητήριο θα μπορούσε 

να δώσει στους νομοθέτες συνεπή ανατροφοδότηση. 

 

 

Έρευνα AWARE: το 56% των εμπλεκόμενων ανέφερε ότι το σύστημα φυλακών 
προσεγγίζει κάθε τρόφιμο με βάση τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά και τα 
προβλήματα ψυχικής υγείας, αλλά 1 στους 5 είχε παρατηρήσει περιπτώσεις 
κρατουμένων που δεν έλαβαν την ζητούμενη βοήθεια ψυχικής υγείας. 
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5. Υποστήριξη προσωπικού φυλακών και των δικαστικών επιμελητών, 

δημιουργία υποδομής κατάρτισης παράλληλα με συμβουλές στο χώρο εργασίας. 

Θέμα: Το προσωπικό της αστυνομίας, της δικαιοσύνης, των φυλακών, των 

δικαστικών επιμελητών και των εθελοντικών οργανώσεων εργάζονται με τον ίδιο 

κρατούμενο, αλλά δεν λαμβάνουν την ίδια (ή οποιαδήποτε) εκπαίδευση σε θέματα 

ψυχικής υγείας. Πάρα πολλά «χάνονται» μεταξύ των κενών. Δεν υπάρχει κοινή 

γλώσσα, διαδικαστική γνώση ή κατανόηση μεταξύ του εσωτερικού και του 

εξωτερικού της φυλακής. Δεν παρέχεται συνεχής χρηματοδότηση ακόμη και για την 

παροχή αυτής της εκπαίδευσης. Όπου υπάρχει συμβουλευτική στο χώρο εργασίας 

στις φυλακές, πολύ συχνά δεν χρησιμοποιείται λόγω στίγματος που αφήνει. 

Επί του παρόντος δεν υπάρχει ομοιόμορφη προσέγγιση στην εκπαίδευση του 

προσωπικού των φυλακών στην αναγνώριση, υποστήριξη ή αντιμετώπιση θεμάτων 

ψυχικής υγείας των κρατουμένων. Ανεξάρτητα από το μονοπάτι της ψυχικής υγείας 

που μπορεί να υπάρχει σε διαφορετικές φυλακές, απαιτείται εκπαίδευση και 

υποστήριξη στην ευαισθητοποίηση για την ψυχική υγεία για όλους τους 

εργαζόμενους των φυλακών, ιδίως για το φυλακτικό προσωπικό, για να τους 

βοηθήσουν να εντοπίσουν τους κρατούμενους που κινδυνεύουν να αναπτύξουν 

προβλήματα ψυχικής υγείας, να εντοπίσουν τους κρατουμένους που ήδη βιώνουν 

προβλήματα ψυχικής υγείας και να ανταποκριθούν κατάλληλα στις ανάγκες αυτών 

των κρατουμένων. Δεν υπάρχει ομοιόμορφη προσέγγιση ούτε για το προσωπικό 

των δικαστικών επιμελητών ούτε για το προσωπικό του εθελοντικού τομέα που 

υποστηρίζει την προετοιμασία για αποφυλάκιση. Χωρίς αυτήν την τυποποιημένη, 

ανθρωποκεντρική εκπαίδευση για τους ανθρώπους που εργάζονται για να 

υποστηρίξουν έναν κρατούμενο, οι ομότιμοι δεν μπορούν να συζητήσουν, να 

αξιολογήσουν και να εφαρμόσουν την παροχή ψυχικής υγείας, ακόμη και όταν αυτή 

υπάρχει. 

Το προσωπικό των φυλακών αντιμετωπίζει ιδιαίτερα τις συνέπειες των θεμάτων 

ψυχικής υγείας που δεν αντιμετωπίζονται καθημερινά, από επιθετικότητα έως 
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αυτοτραυματισμό και αυτοκτονία. Η κατάρτιση του προσωπικού των φυλακών με 

στόχο την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων πρέπει να συνυπάρχη με πρόσβαση 

σε υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης στο χώρο εργασίας. 

Λύση: Απαιτείται η εκπαίδευση των εργαζόμενων σε φυλακές στα θέματα της 

ψυχικής υγείας, καθώς και η χρηματοδότηση θέσεων που καλύπτουν θέματα 

ψυχικής υγείας των κρατουμένων, όχι μόνο σε συμπεριφορική βάση (μέσω της 

χορήγησης φαρμάκων), αλλά και σε ψυχολογική βάση, παρέχοντας άτομα με τον 

χρόνο και τους πόρους για να ακούσουν τις πραγματικές ανάγκες ψυχικής υγείας 

των κρατουμένων, ακόμα κι αν δεν συνοδεύονται πάντα από τέτοιες συμπεριφορές. 

Πρέπει να αναπτυχθούν καλύτερα πρότυπα ελέγχου και αξιολόγησης και να 

επικαιροποιούνται αρχαϊκές μέθοδοι διάγνωσης που δεν είναι κατάλληλες και 

προσαρμοσμένες στο σημερινό περιβάλλον των φυλακών. 

Τυποποιημένη δια-τομεακή εκπαίδευση έτσι ώστε ΟΛΟΙ οι εμπλεκόμενοι φορείς του 

τομέα της ποινικής δικαιοσύνης να μπορούν να αναγνωρίζουν ζητήματα ψυχικής 

υγείας και να μπορούν να προσφέρουν πρώτες βασικές υπηρεσίες φροντίδας και 

παραπομπής. Προωθήστε δράσεις εκπαίδευσης στις φυλακές και στις υπηρεσίες 

ώστε να γνωρίσουν όλοι τα ενδεχόμενα ζητήματα ψυχικής υγείας που μπορεί να 

αντιμετωπίσουν, τις απειλών και τα είδη θεραπείας, αλλά πιθανές καλές πρακτικές 

στον χώρο. 

Αντίκτυπος: Παροχή κεφαλαίων για τυποποιημένη κατάρτιση διατομεακή 

εκπαίδευση, έτσι ώστε ΟΛΑ τα ενδιαφερόμενα μέρη της ποινικής δικαιοσύνης να 

μπορούν να αναγνωρίζουν ζητήματα ψυχικής υγείας και να παρέχουν πρώτες 

Έρευνα AWARE: Οι μισοί από τους υπαλλήλους της φυλακής του AWARE 
ανέφεραν ότι βιώνουν σπάνια την αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας ενός 
τροφίμου, αλλά ένα ανησυχητικό ποσοστό (20%) ανέφερε ότι αυτά τα 
γεγονότα συμβαίνουν συχνά. Κάθε ένας στους δέκα ερωτηθέντες 
φυλακισμένους (11%) είχε σκέψεις για να βλάψει τον εαυτό του (όλοι οι 
ερωτηθέντες ήταν άνδρες). 
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υπηρεσίες φροντίδας και παραπομπής, έτσι θα μπορούσαν α) να εξοικονομήσουν 

μακροπρόθεσμους πόρους υγείας β) να διατηρήσουν έμπειρο προσωπικό γ) να 

βοηθήσουν στην αποφυγή περιττής φυλάκισης 
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Φορείς χάραξης πολιτικής  

 

1. Προώθηση μιας κουλτούρας ευαισθητοποίησης και συνεργασίας ψυχικής 

υγείας στο πλαίσιο της ποινικής δικαιοσύνης. 

Θέμα: Οι πληροφορίες σχετικά με την ψυχική υγεία είναι ζωτικής σημασίας για το 

προσωπικό φυλακών, καθώς και πληροφορίες για τους κρατουμένους, τους 

συντρόφους και τις οικογένειές τους σχετικά με το τι είναι καλή ψυχική υγεία, ποια 

είναι τα δικαιώματά τους, τι μπορούν να περιμένουν να βιώσουν στη φυλακή και 

πώς μπορούν να ζητήσουν ψυχολογική βοήθεια αν νομίζουν ότι τη χρειάζονται και 

πώς θα μοιάζει αυτή η διαδικασία. Είναι ζωτικής σημασίας η γνώση και η 

αναγνώριση των ζητημάτων ψυχικής υγείας και η υποστήριξη ενός ατόμου να 

πλοηγηθεί σε μια σαφή πορεία, ανάμεσα σε εξίσου γνώστες συναδέλφους. 

Λύση: Μια φυλακή και μία υπηρεσία κοινωνικής αρωγής με ενημερωμένα και 

εκπαιδευμένα στελέχη σε θέματα ψυχικής υγείας συνεργάζονται για να ακούν, να 

ενημερώνουν, να ζητούν, να ανταποκρίνονται και να χτίζουν γέφυρες με τελικούς 

χρήστες και με οργανισμούς στο εξωτερικό περιβάλλον που να μπορούν να 

υποστηρίξουν δραστηριότητες που γνωρίζουν ότι οι κρατούμενοι χρειάζονται για 

την ευημερία τους (ουσιαστική επαφή με την οικογένεια και συνεργάτες, συνεχής 

επαφή με εξωτερικούς οργανισμούς). Στην καλύτερη περίπτωση, το προσωπικό θα 

έχει την εκπαίδευση για να εντοπίσει και να ανταποκριθεί σε μια πρόσκληση για 

ψυχολογική βοήθεια, και ένας φυλακισμένος ή πρώην δράστης θα πετάξει/αφήσει 

την σωτηρία ψυχικής υγείας όποτε το χρειάζεται περισσότερο. 
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Αντίκτυπος: Οι πάσχοντες από ψυχική υγεία στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης 

εντοπίζονται γρήγορα επιτρέποντας στο προσωπικό φυλακών και στους επιμελητές 

κοινωνικής αρωγής να επικεντρωθούν σε μέτρα για επιτυχή επανένταξη. 

7. Έρευνα και στοιχεία σχετικά με ζητήματα ψυχικής υγείας στο σύστημα ποινικής 

δικαιοσύνης για την υποστήριξη αποτελεσματικής και ανταποκρινόμενης 

νομοθεσίας. 

Θέμα: Η μεγάλης κλίμακας και αντιπροσωπευτική έρευνα σχετικά με θέματα 

ψυχικής υγείας των κρατουμένων είναι κατακερματισμένη και ετερογενής, με λίγα 

στοιχεία για την κάθε χώρα. Ωστόσο, αυτή η αντιπροσωπευτική μελέτη δείχνει ότι 

οι ανάγκες τόσο των επαγγελματιών του χώρου, όσο και των ίδιων των 

φυλακισμένων είναι ίδιες μεταξύ των κρατών μελών εταίρων. Αποτελεί πρόκληση 

ο σχεδιασμός πολιτικών και η εφαρμογή αποτελεσματικών παρεμβάσεων που 

διευκολύνουν την πλοήγηση των χρηστών σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας εντός του 

συστήματος ποινικής δικαιοσύνης. Το βασικό ζήτημα είναι ότι, ακόμη και στο ίδιο 

εθνικό πλαίσιο, οι ατομικές δικαιοδοσίες και οι ξεχωριστές λειτουργικές νόμιμες 

υπηρεσίες εφαρμόζουν διαφορετικές μεθόδους, μέτρα και ορολογίες για την 

αναφορά δεδομένων σχετικά με την ψυχική υγεία στη φυλακή. Η ετερογένεια των 

δεδομένων αποτελεί επίσης εμπόδιο στη θέσπιση ευθυγραμμισμένων προτύπων 

περίθαλψης και υποστήριξης σε θέματα ψυχικής υγείας των κρατουμένων. 

Λύση: Προκειμένου να δημιουργηθεί το πλαίσιο για ουσιαστική έρευνα, ανάλυση 

και σύγκριση δεδομένων σχετικά με ζητήματα ψυχικής υγείας στις φυλακές, πρέπει 

να αναπτυχθεί και να υιοθετηθεί ένα κοινό σύνολο προτύπων για τη συλλογή 

Έρευνα AWARE: Η μεγάλη πλειοψηφία (85%) των κρατουμένων δήλωσε ότι 
θα στραφούν στις οικογένειες / σύντροφό τους εάν αισθάνονται κατάθλιψη 
ή όταν είναι λυπημένοι. Ωστόσο, οι περισσότεροι εργαζόμενοι στις φυλακές 
υπέθεσαν ότι οι κρατούμενοι θα στραφούν πρώτα στους ψυχολόγους, το 
ιατρικό ή κοινωνικό προσωπικό. 
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δεδομένων σε ολόκληρο το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης κάθε χώρας. Αυτό πρέπει 

να περιλαμβάνει μεθόδους μέτρησης και αναφοράς που υιοθετούνται από όλα τα 

όργανα φυλακών των κρατών μελών της ΕΕ, ως πρώτο βήμα, και θα μπορούσαν να 

υποστηριχθούν από τις λειτουργίες μιας ανεξάρτητης επιθεώρησης φυλακών ή ενός 

παρατηρητηρίου. 

Αποτέλεσμα: Αυτή η ανάγκη για αλλαγή δίνει στους νομοθέτες την ευκαιρία να 

ερευνήσουν και να πραγματοποιήσουν ενημερωμένες πολιτικές αλλαγές βάσει 

αξιολογήσεων του κοινωνικού κόστους και των παροχών, επιφέροντας βελτιωμένα 

αποτελέσματα για τους κρατουμένους, το προσωπικό, τις οικογένειες και τις 

κοινότητες. 

 

8. Συνήγορος/υποστηρικτής για τη βασική εκπαίδευση του προσωπικού των 

φυλακών σε θέματα ψυχικής υγείας των κρατουμένων. 

Θέμα: Τα στοιχεία από την έρευνά μας και τα σχόλια που συγκεντρώθηκαν από 

επαγγελματίες αποκάλυψαν ότι οι κρατούμενοι είναι πιο πιθανό να στραφούν σε 

έναν φίλο ή μέλος της οικογένειάς τους για να λάβουν υποστήριξη για τα ζητήματα 

ψυχικής υγείας τους, αντί να ζητήσουν βοήθεια από το προσωπικό των φυλακών. 

Αυτό σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την περιορισμένη ικανότητα του προσωπικού 

των φυλακών, ιδίως των φυλάκων, να αναγνωρίσει την ύπαρξη ψυχικών 

διαταραχών και να προσφέρει το πρώτο επίπεδο υποστήριξης στους κρατουμένους. 

Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων ώστε το 

προσωπικό των φυλακών να παρακολουθεί βασική εκπαίδευση για τις πρώτες 

βοήθειες ψυχικής υγείας. Όλο το προσωπικό και τα εμπλεκόμενα μέρη χρειάζονται 

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης της ανάγκης για ψυχολογική 

υποστήριξη, είτε στους συναδέλφους τους είτε σε έναν κρατούμενο. 

Λύση: Εκτός από το εγχειρίδιο εκπαίδευσης AWARE που είναι προσανατολισμένο 

για το περιβάλλον της φυλακής, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δημοσιεύει ένα 

γενικό Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας: Οδηγός για εργαζόμενους στο πεδίο 
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διατίθεται σε 30 γλώσσες και καλύπτει ψυχολογικές πρώτες βοήθειες, οι οποίες 

περιλαμβάνουν ανθρωπιστική, υποστηρικτική και πρακτική βοήθεια σε 

συνανθρώπους που βρίσκονται σε καταστάσεις κρίσης. Είναι γραμμένο για άτομα 

που είναι σε θέση να βοηθήσουν τους άλλους και δείχνει σαφή βήματα για να 

μπορέσει το προσωπικό να υποστηρίξει τα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο και να 

φροντίσει τον εαυτό τους και τους συναδέλφους τους. Ο οδηγός του ΠΟΥ παρέχει 

ένα πλαίσιο για την υποστήριξη των ανθρώπων με τρόπους που σέβονται την 

αξιοπρέπεια, τον πολιτισμό και τις ικανότητές τους. 

Αποτέλεσμα: Η υψηλότερη διατήρηση προσωπικού είναι πιθανότατα άμεσο 

αποτέλεσμα της κατάρτισης του προσωπικού φυλακών και επιτηρητών στις 

σωστές δεξιότητες ψυχικής υγείας, καθώς και η παροχή βασικών διατάξεων που 

επιτρέπουν στους χρήστες υπηρεσιών να επικεντρώνονται περισσότερο στην 

αποκατάσταση. 

 

9. Χαρτογράφηση υφιστάμενων πόρων για τη διαμόρφωση μιας κοινής 

βάσης γνώσεων στα θέματα ψυχικής υγείας των (απο)φυλακισμένων. 

Θέμα: Δημιουργήστε το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό που θα αποτελέσει το 

σύνδεσμο μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων: των φυλακών, των επιμελητών 

κοινωνικής αρωγής, των δικαστικών υπηρεσιών, των οικογενειών και των ομάδων 

τοπικής κοινότητας. Φορείς εκτός της φυλακής μπορούν να υποστηρίξουν ειδικές 

ομάδες (όπως νέοι, γυναίκες, άνω των 50, αλλοδαποί υπήκοοι και LGBTQ) και να 

εργαστούν για την πρόληψη ή τη μείωση των επιπτώσεων των ψυχικής διαταραχών, 

Έρευνα AWARE: Η έρευνα του AWARE φαίνεται να υποδηλώνει ότι, σε αντίθεση 
με το προσωπικό φυλακών, οι εργαζόμενοι των ΜΚΟ είχαν επαρκή εκπαίδευση, 
θεωρητικές γνώσεις και εμπειρία, καθιστώντας τους πιθανούς υποψήφιους για 
τη μετάδοση γνώσεων και καλών πρακτικών στο προσωπικό των φυλακών. 
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των τοξικοεξαρτήσεων ή των ζητημάτων ψυχικής υγείας. Αναγνωρίστε ότι οι 

κρατούμενοι ζητούν πρώτα βοήθεια από τους συντρόφους και τις οικογένειές τους 

και παρέχετε ένα ευρύτερο δίκτυο υποστήριξης για οικογένειες, παιδιά και 

συντρόφους κρατουμένων. Ενημερώστε τους κρατούμενους και τα οικογενειακά 

τους δίκτυα για τα δικαιώματά τους και φροντίστε να τροφοδοτήσουν τις καλές και 

κακές πρακτικές τους. Αυτή η κοινότητα αποτελεί βασικό μέρος της εικόνας της 

ψυχικής υγείας εντός της φυλακής. Φτιάξτε μια γέφυρα από τη φυλακή σε 

οργανισμούς που υποστηρίζουν οικογένειες με κάποιον στη φυλακή, με ζητήματα 

κατάχρησης ουσιών ή που παρέχουν πρακτική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με τα 

χρήματα, τη στέγαση και το σχολείο. 

Λύση: Υποστήριξη συνδέσμων με οικογένειες και ομάδες τοπικής κοινότητας, που 

ειδικεύονται σε θέματα ψυχικής υγείας, τοξικοεξαρτήσεων ή ευεξίας ή παρέχουν 

ένα ευρύτερο δίκτυο υποστήριξης για οικογένειες, παιδιά και συντρόφους 

κρατουμένων. 

Αποτέλεσμα: Η οικογένεια και η κοινότητα αποτελούν ουσιαστικό μέρος της 

θεραπείας. Η εκπαίδευση του προσωπικού για εργασία και συμμετοχή τους στη 

φυλακή και στη δικαστική επιτήρηση, θα μπορούσε να βελτιώσει τα αποτελέσματα 

για τους χρήστες υπηρεσιών και να μειώσει την επιβάρυνση για το προσωπικό. 

 

  

Έρευνα AWARE: το 55% των ερωτηθέντων φυλακισμένων αισθάνονται σαν 
αποτυχημένοι και σαν να έχουν αφήσει τις οικογένειές τους απογοητευμένους 
(55%) Το 28% πιστεύει ότι η θεραπεία είναι μόνο για τρελούς ανθρώπους. 
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Προτεινόμενες πρακτικές  
 

Οι πρακτικές συστάσεις σε αυτό το εγχειρίδιο απευθύνονται σε όλους τους βασικούς 

παράγοντες του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, οι οποίοι έχουν ρόλο στην προώθηση, 

το σχεδιασμό και την παροχή κατάρτισης σχετικά με την ευαισθητοποίηση σε θέματα 

ψυχική υγείας. Αυτά είναι «μικρά» βήματα τα οποία, εκτός από τα μέτρα πολιτικής, 

μπορούν να δημιουργήσουν μια άμεση αλλαγή στο σύστημα. Οι βασικοί παράγοντες στους 

οποίους απευθύνονται αυτές οι συστάσεις μπορούν να είναι μεταξύ άλλων: 

 οι διοικήσεις των φυλακών και επιμελητών κοινωνικής αρωγής 

 οι δημόσιοι φορείς κατάρτισης 

 τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

 ΜΚΟ 

 συνδικάτα 

 επαγγελματικά δίκτυα και ενώσεις, 

Οι 11 προτάσεις που παρουσιάζονται παρακάτω είναι το αποτέλεσμα των σχολίων και των 

διαβουλεύσεων που πραγματοποιήσαμε με το προσωπικό των φυλακών, τους ειδικούς και 

άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Το μήνυμα που σκοπεύουμε να προωθήσουμε είναι ότι ο 

καθένας από εμάς, σε κάθε βήμα, μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του επιθυμητού 

επιπέδου ευαισθητοποίησης σχετικά με την ψυχική υγεία των κρατουμένων, μέσω μικρών 

δράσεων και θετικής στάσης απέναντι σε αυτό που μπορεί να γίνει, αντί να επικεντρωθεί 

στα κενά και τις προκλήσεις του συστήματος. 

Το Παράρτημα που περιλαμβάνεται στο τέλος αυτού του κεφαλαίου παρέχει ένα πλαίσιο 

προβληματισμού σχετικά με τη δυναμική των ζητημάτων ψυχικής υγείας στην ποινική 

δικαιοσύνη και μας επιτρέπει να εντοπίζουμε καλύτερα τα βασικά προβλήματα και τις 

αντίστοιχες πιθανές λύσεις. Κατά την εφαρμογή οποιασδήποτε από τις παρακάτω 

συστάσεις, αυτό το πλαισίου προβληματισμού χρησιμεύει ως χρήσιμο εργαλείο για τον 

προσδιορισμό της κατάστασης που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, το οποίο δεν 
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περιορίζεται καθόλου στα ερωτήματα που περιλαμβάνονται, αλλά μάλλον ενθαρρύνει να 

χρησιμοποιηθεί ως αρχή επισήμανσης του προβληματισμό και άλλων προσθέτων 

ερωτήσεων που είναι σχετικές σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο.  

 

1. Προωθήστε το Κανόνες Νέλσον Μαντέλα: Πρότυποι Ελάχιστοι Κανόνες των 

Ηνωμένων Εθνών για τη μεταχείριση των Κρατουμένων  και Κανόνες της Μπανγκόκ 

για τη Μεταχείριση των Κρατούμενων Γυναικών 

 
Και τα δύο είναι διαθέσιμα και στις έξι γλώσσες του ΟΗΕ. 

 

Προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κρατουμένου και υπεράσπιση για 

αξιοπρεπή μεταχείριση και συνθήκες κατά τη διάρκεια της φυλάκισης. Δώστε τη 

δυνατότητα στους υπαλλήλους της φυλακής να συμμορφωθούν με αυτούς τους 

κανόνες συμπεριλαμβάνοντας πληροφορίες σε δραστηριότητες κατάρτισης, 

ενημερωτικές εκστρατείες και εκστρατείες ευαισθητοποίησης, διαφημιστικό υλικό 

κ.λπ. Δώστε σε όλους τους υπαλλήλους της φυλακής τη δυνατότητα και τα μέσα να 

εκτελούν τα περίπλοκα καθήκοντά τους με επαγγελματισμό και σεβασμό.  

 

2. Καλωσορίστε εξωτερικούς φορείς: Δημιουργήστε και υποστηρίξτε μια 
ανεξάρτητη και εθνική επιθεώρηση φυλακών / παρατηρητήριο ψυχικής υγείας 
Παράδειγμα: Home - Independent Monitoring Boards (imb.org.uk) 

Παράδειγμα: Int. Association for Correctional and Forensic Psychology 
Παράδειγμα: Prison Policy Initiative section on Mental Health 

Ανεξάρτητα μέλη της επιθεώρησης φυλακών / παρατηρητηρίου θα παρακολουθούν 

την καθημερινή ζωή στην καθορισμένη φυλακή τους και θα διασφαλίζουν ότι 

τηρείται το κατάλληλο επίπεδο φροντίδας για κρατούμενους με προβλήματα 

ψυχικής υγείας. Τα μέλη θα έχουν απεριόριστη πρόσβαση στην τοπική φυλακή ή το 

κέντρο κράτησής τους ανά πάσα στιγμή και θα μιλούν με οποιονδήποτε κρατούμενο 

κατόπιν αιτήματος. Τα μέλη της επιθεώρησης / παρατηρητηρίου θα διαδραματίσουν 
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επίσης σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση προβλημάτων εντός της εγκατάστασης 

και οι κρατούμενοι θα μπορούσαν να υποβάλουν ένα εμπιστευτικό αίτημα για να 

δουν ένα μέλος της επιθεώρησης / παρατηρητηρίου. 

3. Συμμετοχή των χρηστών υπηρεσιών σε μέτρα ψυχικής υγείας στη φυλακή και 

στη δικαστική επιτήρηση. 

Λόγω της άμεσης εμπειρίας τους σε υπηρεσίες, οι χρήστες υπηρεσιών γνωρίζουν 

καλύτερα από οποιονδήποτε λειτουργεί - και τι όχι. 

Παράδειγμα: Users in UK Probation download (revolving-doors.org.uk) 

Η συμμετοχή των χρηστών της υπηρεσίας αποτελεί ουσιαστικό μέρος της 

λειτουργίας μιας αποτελεσματικής υπηρεσίας φυλακής. Δίνοντας στους χρήστες της 

υπηρεσίας την ευκαιρία να δώσουν τις απόψεις τους και να συνεισφέρουν σε τομείς 

όπως ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση υπηρεσιών έχει πολλά οφέλη. 

Διασφαλίζει ότι η υπηρεσία ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών υπηρεσιών, 

δίνει στους χρήστες υπηρεσιών φωνή και αναπτύσσει τις δεξιότητές τους. Παίζοντας 

ενεργό ρόλο στην κοινότητά τους και αναλαμβάνοντας ένα μέτρο ευθύνης μπορεί 

να βοηθήσει στο ταξίδι μακριά από το έγκλημα. 

4. Προώθηση της υγείας των φυλακών ως αναπόσπαστο μέρος της δημόσιας 

υγείας.  

Παράδειγμα: Υγεία στις Φυλακές, ένας Οδηγός του ΠΟΥ για τα απαραίτητα της 

υγείας στις φυλακές 

Η καλή υγεία των φυλακών δημιουργεί σημαντικά οφέλη. Αποτρέπει την εξάπλωση 

ασθενειών και προάγει την υγεία μέσω της συνειδητοποίησης του τι μπορεί να κάνει 

ο καθένας για να βοηθήσει στη διατήρηση της υγείας και της ευημερίας του και της 

υγείας των άλλων. Επιπλέον, ωστόσο, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της υγείας 

των κοινοτήτων, συμβάλλοντας έτσι στην υγεία για όλους. Χρησιμοποιήστε το 

χρόνο στη φυλακή για να προωθήσετε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, με καλύτερο 
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έλεγχο στο κάπνισμα και το αλκοόλ και ίσως για τη χρήση βίας στις διαπροσωπικές 

σας σχέσεις. 

 

5. Ξεκινήστε να εκπαιδεύετε τους εργαζόμενους της φυλακής, της αστυνομίας, το 

δικαστικό σώμα και άλλους εμπλεκόμενους στην ποινική δικαιοσύνη για το πώς 

να εμπλέκουν κοινοτικές οργανώσεις και τους εθελοντές στη βελτίωση της 

παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 

Παράδειγμα: Valuing volunteers in prison | Clinks 

Οι εθελοντές αναλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα ρόλων στις φυλακές, από το σχετικά 

απλό (προσφέροντας τσάι σε ένα γραφείο επισκέψεωνέως τους ρόλους που είναι 

πολύ πιο περίπλοκοι (ενεργούν ως ανεξάρτητοι παρατηρητές των συνθηκών 

φυλάκισης). Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εθελοντές υποστηρίζουν άμεσα το 

αμειβόμενο προσωπικό, και σε άλλες περιπτώσεις εργάζονται σχετικά ανεξάρτητα. 

Οι εθελοντές προσφέρουν τον χρόνο τους, με τους περισσότερους εθελοντές 

προσφέρουν το χρόνο τους τουλάχιστον μία φορά κάθε δεκαπενθήμερο και για 

τουλάχιστον δύο ώρες σε κάθε περίσταση. Κατά την προώθηση του εθελοντισμού 

στη φυλακή, θα μπορούσαν να αναληφθούν οι ακόλουθες ενέργειες: Πρέπει να 

προσδιοριστούν σαφείς ρόλοι για τους εθελοντές και το έργο τους πρέπει να 

ενσωματωθεί στρατηγικά. Οι φυλακές και οι σύντροφοί τους πρέπει να 

προσλαμβάνουν προληπτικά εθελοντές από όσο το δυνατόν πιο διαφορετική βάση. 

Ο εθελοντισμός πρέπει να λαμβάνει σταθερό επίπεδο συντονισμού και υποστήριξης. 

6. Εκπαιδεύστε τους κρατούμενους σε θέματα ψυχικής υγείας για να 

αντιμετωπίσουν καλύτερα τη δική τους κατάσταση και να παρέχουν 

συναισθηματική υποστήριξη στους συνομηλίκους τους. 

Παράδειγμα: The Listener scheme | How we can help | Samaritans 

Το πρόγραμμα ακρόασης είναι ένα πρόγραμμα υποστήριξης από ομοτίμους εντός 

των φυλακών, το οποίο στοχεύει στη μείωση της αυτοκτονίας και του 

αυτοτραυματισμού. Οι ακροατές είναι κρατούμενοι που παρέχουν εμπιστευτική 
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συναισθηματική υποστήριξη στους ομότιμούς τους που αγωνίζονται να 

αντιμετωπίσουν τη φυλάκιση ή που έχουν αυτοκτονικές σκέψεις. Επιλέγονται και 

εκπαιδεύονται ειδικά για το ρόλο από τους εθελοντές της οργάνωσης. 

Παράδειγμα: Συνδεθείτε με δημοσιεύσεις κρατουμένων (ορισμένες φυλακές έχουν 

ενημερωτικά δελτία φυλακισμένων - επίσης ενημερωτικά δελτία προσωπικού και 

δελτία) 

Παράδειγμα: Αφίσες και φυλλάδια σε αίθουσες επισκεπτών και αίθουσες ημέρας 

σχετικά με το τι είναι τα θέματα πρόληψης αυτοκτονιών και ψυχικής υγείας και πού 

να λάβετε βοήθεια. See AWARE’s conversation-starting infographics in 5 languages. 

7. Υποστηρίξτε την εφαρμογή εκπαίδευσης όπως η πρόληψη της αυτοκτονίας από 

τον ΠΟΥ: μια εργαλειοθήκη κοινοτικής δέσμευσης, έναν οδηγός βήμα προς βήμα 

για άτομα που θα ήθελαν να ξεκινήσουν δραστηριότητες πρόληψης αυτοκτονιών 

στην κοινότητά τους. 

WHO | Suicide prevention: toolkit for engaging communities  

Περιγράφει μια συμμετοχική διαδικασία από τη βάση προς τα πάνω με την οποία 

κοινότητες (συμπεριλαμβανομένων των ηγετών της κοινότητας, των εργαζομένων 

στον τομέα της υγείας, των βουλευτών, των δασκάλων, των κοινωνικών 

λειτουργών, της αστυνομίας και των πυροσβεστών και των επιχειρηματικών 

ηγετών) μπορούν να συνεργαστούν για τον εντοπισμό, την ιεράρχηση και την 

εφαρμογή δραστηριοτήτων που είναι σημαντικές και κατάλληλες για τους τοπικό 

πλαίσιο και αυτό μπορεί να επηρεάσει και να διαμορφώσει την πολιτική και τις 

υπηρεσίες. 

8. Δώστε σε έναν «Πρωταθλητή Ψυχικής Υγείας» το χρόνο και τους πόρους για να 

εκπαιδεύσει τους συναδέλφους και να καλλιεργήσει μια κουλτούρα μάθησης, 

καθώς και μια κουλτούρα χρήσης προσωπικού συμβουλευτικής και υποστήριξης 

ψυχικής υγείας. 

Παράδειγμα: Μια απλή εκστρατεία «Αν δείτε κάτι, πείτε κάτι» ψυχικής υγείας για 

το προσωπικό, τους κρατουμένους και τα μέλη της οικογένειάς σας για να 
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βοηθήσετε τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν σημάδια πιθανών προβλημάτων 

ψυχικής υγείας και σε ποιον να τα αναφέρουν. 

Παράδειγμα: ενθαρρύνετε τη διεξαγωγή μαθημάτων πρώτων βοηθειών ψυχικής 

υγείας για το προσωπικό και τους κρατουμένους. Αναζητήστε υποστήριξη από ΜΚΟ 

και θρησκευτικούς ή ψυχικούς οργανισμούς. 

Ένας Πρωταθλητής Ψυχικής Υγείας είναι κάθε υπάλληλος που αναλαμβάνει δράση 

για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού για προβλήματα ψυχικής υγείας, 

αντιμετωπίζει το στίγμα ψυχικής υγείας και παρέχει υποστήριξη από ομοτίμους σε 

συναδέλφους. Οι πρωταθλητές έχουν τη γνώση να υποστηρίζουν την ψυχική υγεία 

και την ικανότητα να αναγνωρίζουν εάν κάποιος μπορεί να χρειαστεί υποστήριξη με 

την ψυχική του υγεία. Οι εκπαιδευμένοι πρωταθλητές πρώτων βοηθειών ψυχικής 

υγείας μπορούν να προωθήσουν την καλύτερη κατανόηση της ψυχικής υγείας και 

να βοηθήσουν στην οικοδόμηση ενός ψυχικά υγιούς περιβάλλοντος φυλακών. 

9. Εκπαίδευση των αξιωματικών των φυλακών, η οποία περιλαμβάνει παράγοντες 

που επηρεάζουν τις συμπεριφορές και τις αλληλεπιδράσεις των κρατουμένων 

(π.χ. στυλ/τρόπος επικοινωνίας, ελλείμματα μάθησης, ψυχική υγεία). 

Παράδειγμα: Trainers’ Manual on Dynamic Security 

Η Δυναμική Ασφάλεια είναι μια έννοια και μια μέθοδος εργασίας με την οποία το 

προσωπικό δίνει προτεραιότητα στη δημιουργία και τη διατήρηση της καθημερινής 

επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους κρατούμενους με βάση την υψηλή 

επαγγελματική ηθική και διασφαλίζει ότι υπάρχει επαρκής σκόπιμη και ουσιαστική 

δραστηριότητα για να απασχοληθούν οι κρατούμενοι, που δεσμεύονται από 

αποτελεσματική ασφάλεια. Στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση των κρατουμένων 

και στην εκτίμηση των κινδύνων που ενδέχεται να ενέχουν, καθώς και στη 

διασφάλιση της ασφάλειας και της καλής τάξης, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση 

και την προετοιμασία για την απελευθέρωση. Μια φυλακή που βασίζεται στις αρχές 

της Δυναμικής Ασφάλειας σημαίνει μια ομάδα συναγερμού προσωπικού που 

αλληλεπιδρά και γνωρίζει τους κρατούμενους. προσωπικό που αναπτύσσει θετικές 
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σχέσεις προσωπικού-κρατουμένων · προσωπικό που έχει επίγνωση του τι συμβαίνει 

στη φυλακή · δίκαιη μεταχείριση και αίσθηση «ευημερίας» μεταξύ των κρατουμένων 

· και το προσωπικό που διασφαλίζει ότι οι κρατούμενοι είναι απασχολημένοι με 

εποικοδομητικές και σκόπιμες δραστηριότητες που συμβάλλουν στη μελλοντική 

επανένταξή τους στην κοινωνία. 

 

10. Προώθηση της σημασίας της ψυχικής υγείας στο προσωπικό των φυλακών 

για την άρση των εμποδίων, την εσφαλμένη αντίληψη και την προσέλκυση 

υπαλλήλων των φυλακών πριν από την εγγραφή σε ειδική εκπαίδευση σχετικά 

με την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ψυχική υγεία. 

Παράδειγμα: Παροχή πληροφοριών και ομιλητών σε συναντήσεις συνδικαλιστικών 

οργανώσεων σχετικά με τη βοήθεια του προσωπικού και των κρατουμένων σε 

θέματα ψυχικής υγείας 

Υπάρχει πολύ στίγμα και περιορισμένες πεποιθήσεις μεταξύ του προσωπικού των 

φυλακών σχετικά με ζητήματα ψυχικής υγείας, όχι μόνο των κρατουμένων αλλά και 

των δικών τους. Δώστε τη δυνατότητα στους υπαλλήλους των φυλακών να αλλάξουν 

την αντίληψή τους για την ψυχική υγεία αντιμετωπίζοντας πρώτα τη δική τους 

ψυχική υγεία και υπογραμμίζοντας τους τη σημασία της ενσυναισθητικής στάσης 

απέναντι στον εαυτό τους, τους συναδέλφους και τους κρατουμένους από την 

ανθρώπινη προοπτική. Δημιουργήστε ειδική υποστήριξη και δομές για το προσωπικό 

των φυλακών, όπως μια γραμμή βοήθειας, όπου θα μπορούσαν να ζητήσουν 

βοήθεια, συμβουλές και πληροφορίες, με τη δυνατότητα να παραμείνουν ανώνυμες. 

Υποστηρίξτε την ανάγκη δημιουργίας μιας τέτοιας δομής επισημαίνοντας τον 

αντίκτυπο και την προστιθέμενη αξία, για παράδειγμα έρευνα και συλλογή 

δεδομένων για θέματα ψυχικής υγείας μεταξύ του προσωπικού των φυλακών. 
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11. Δώστε προτεραιότητα στην επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού των 

φυλακών για να διασφαλίσετε ότι οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αποτελούν 

ενεργό μέρος του επαγγελματικού τους ρόλου. 

Παράδειγμα: AWARE free training course in mental health in criminal justice 

(aware-project.org) 

Το προσωπικό των φυλακών διαδραματίζει βασικό ρόλο στην υποστήριξη 

κρατουμένων με ζητήματα ψυχικής υγείας, ιδίως αξιωματικών που βασίζονται σε 

πτέρυγες που δεν είναι εξειδικευμένο το  προσωπικό της φυλακής. Ή υπηρεσίες 

επιτήρησης, κοινωνία των πολιτών και εθελοντές που εργάζονται με πρώην 

κρατούμενους. Στην εκπαίδευση AWARE ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση για 

τη μείωση του στιγματισμού σχετικά με τα προβλήματα ψυχικής υγείας, την 

ευαισθητοποίηση σχετικά με την ψυχική υγεία στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης 

και, συνεπώς, συμβάλλουμε στην κοινωνική ένταξη των κρατουμένων που 

ελευθερώνονται. 

Παράρτημα. Πλαίσιο προβληματισμού για την ψυχική υγεία 
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Εμπειρία / Πρωταγωνιστές 

 

Παρατηρήσεις: 

Φυλακισμένοι Τι παρατηρούμε ως σημάδι ενός προβλήματος ψυχικής υγείας 

(συμπτώματα/ διατάραξη/ ψυχικός πόνος ή ψυχική δυσφορία/; Στον εαυτό 

μου; Στους άλλους; 

Αποτελέσματα 

Προσωπικό: Τι παρατηρούμε ως σημάδι ενός προβλήματος ψυχικής υγείας 

(συμπτώματα/ διατάραξη/ ψυχικός πόνος ή ψυχική δυσφορία/; Στον εαυτό 

μου; Στους άλλους συναδέλφους; 

Οικογένεια: Τι παρατηρούμε(ή τι παρατηρήσαμε) ως σημάδι ενός προβλήματος 

ψυχικής υγείας (συμπτώματα/ διατάραξη/ ψυχικός πόνος ή ψυχική δυσφορία/; 

Ιστορικό οικογένειας φροντίδας και αντιμετώπισης προβλημάτων ψυχικής 

υγείας 

Κοινότητα: Τι παρατηρούμε(ή τι παρατηρήσαμε) ως σημάδι ενός προβλήματος 

ψυχικής υγείας (συμπτώματα/ διατάραξη/ ψυχικός πόνος ή ψυχική δυσφορία/; 

Αποτελέσματα. Δικαστική επιτήρηση ως ανεκμετάλλευτος πόρος  

 

Σχέσεις: διαμάχες-διαφωνίες 

Φυλακισμένοι: Ποιες είναι οι διαμάχες μεταξύ μας και τι υποδεικνύουν για τα 

προβλήματα ψυχικής υγείας; Στέρηση; φόβος; απελπισία; πόνος; 

Προσωπικό: Ποιες είναι οι διαμάχες μεταξύ του προσωπικού και των 

φυλακισμένων και τι υποδεικνύον για τα προβλήματα ψυχικής υγείας; στέρηση; 

φόβος; αηδία; μη κατανόηση; 

Οικογένεια:  

Κοινότητα: Δικαστική επιτήρηση ως ανεκμετάλλευτος πόρος 
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Σχέσεις: υποστήριξη 

Φυλακισμένοι: Ποιος είμαι, ή μπορώ να βοηθήσω στην προσέγγιση του/της 

σχετικά με τα ζητήματα ψυχικής υγείας( ένας κρατούμενος, ένα μέλος του 

προσωπικού, ένα μέλος της οικογένειας, ένα μέλος της κοινότητας); Ποιος 

στηρίζει εμένα όταν και εάν δυσκολεύομαι με ένα ζήτημα ψυχικής υγείας; 

Διαθεσιμότητα στην υποστήριξη 

Προσωπικό: Τι σημαίνει για το προσωπικό να στηρίζει κάποιος που βρίσκεται 

στην διαδικασία ενός προβλήματος ψυχικής υγείας; Είναι κάτι παραπάνω από 

επιτήρηση και παραπομπή; Γιατί κάποιοι αξιωματικοί είναι πιο υποστηρικτικοί 

από άλλους; Πως κινητοποιούμε τους φυλακισμένους να προσέχουν τα 

προσωπικά ζητήματα ψυχικής υγείας; Οι φυλακισμένοι ως πηγή στήριξης. 

Αποτελέσματα 

Οικογένεια: Στήριξη όπως η γνώση για κάποια ασθένεια ή 

θεραπεία/αντιμετώπιση; 

Κοινότητα: Το μεγάλο κενό μετά την απελευθέρωση. Κύκλοι υποστήριξης όχι 

μόνο για παιδόφιλους; Η ιατρική μετα υποστήριξη. Αποτελέσματα. Η δικαστική 

επιτήρηση ως ανεκμετάλλευτος πόρος.  

 

Σχέσεις: προστασία 

Φυλακισμένοι: από τι θέλω να προστατευτώ;: σωματική κακοποίηση; βία; 

παραμέληση/στέρηση;  Σε ποιον μπορώ να στηριχθώ; Πως οι ανάγκες των 

φυλακισμένων εξετάζονται και «συναντιούνται»; Οι φυλακισμένοι παρέχουν 

προστασία. 

Προσωπικό: από τι θέλω να προστατευτώ; Βία(Διαμάχες και RJ στις φυλακές.) 

Παραμέληση/στέρηση; Πως; Σε ποιον μπορώ να βασιστώ; Κάμερες, πολεμικές 

τέχνες, προσωπικό, φυλακισμένους, κουλτούρα; 

Οικογένεια: 
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Κοινότητα: Ποια είναι τα τρωτά σημεία ενός πρώην φυλακισμένου και ποιος του 

προσέχει; Αποτελέσματα. Δικαστική επιτήρηση…. 

Σχέσεις: μοίρασμα 

Φυλακισμένοι: Ποια πληροφορία/σοφία σχετικά με τα ζητήματα ψυχικής υγείας 

είμαι πρόθυμος να μοιραστώ και με ποιον; 

Ασφάλεια και οι πολλές της συμπιεστικές έννοιες…Οι φυλακισμένοι είναι ειδικοί 

Προσωπικό: πως θα πρέπει να μοιάζει ένας πολυπαραγωγικός οργανισμός; 

Ποία είναι η ελάχιστη βελτίωση και πως μπορεί να διατηρηθεί; Πειράματα και 

Αποτελέσματα 

Οικογένεια: Συνέντευξη οικογένειας 

Κοινότητα: Κύκλοι υποστήριξης όχι μόνο για τους παιδόφιλους; Δικαστική 

επιτήρηση ως ανεκμετάλλευτος πόρος. 

 

 

Κουλτούρα :  

Φυλακισμένοι: Πως οι συνήθειες , οι συμπεριφορές μας και οι στάσεις μας 

βοηθάνε ή μας αποτρέπουν από το να μοιράζουμε, να κάνουν σχέσεις, να 

στηρίζουμε , να προστατεύουμε ή να μοιραζόμαστε την ευεξία της ψυχικής 

υγείας;  Συνομήλικοι ως σημαντικός πόρος. Φυλακισμένοι υποκαλλιέργεια: 

ανατροπή, δυσπιστία, αποπλάνηση, επιθετικότητα   

Προσωπικό: Κουλτούρα προσωπικού- δύναμη για χάρη της ασφάλειας. 

απομόνωση μυστικότητα καταστολή του αισθήματος δυσπιστίας. 

Αποτελέσματα 

Οικογένεια: Ντροπή και σιωπή 

Κοινότητα: Ενάντια στο στίγμα και στην αποξένωση. Πράκτορες: Δικαστήριο, 

υγεία, εκπαίδευση, κοινωνικές υπηρεσίες, δικαστική επιτήρηση, απασχόληση, 

πρώην φυλακισμένοι κτλπ. Αποτελέσματα Δικαστική επιτήρηση  
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