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Εκπαίδευση υπό «σωφρονισµόν» και ανθρώπινα δικαιώµατα «στα κάγκελα»… 

 

Ανήσυχη και προβληµατισµένη παρακολουθεί η «ναρκωµένη» κοινωνία τις εξελίξεις 

που αφορούν στον Ηρακλή Κωστάρη και στο Νίκο Ρωµανό. 

Από τη µια µεριά, η πολιτεία προβλέπει τη λειτουργία σχολείων µέσα στα 

σωφρονιστικά ιδρύµατα και «παραχωρεί» τη δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση, µε συµµετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις. 

Από την άλλη, «απαγορεύει» τη φοίτηση των επιτυχόντων στις Σχολές αυτές. 

∆ε σχολιάζουµε τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται 

έγκλειστοι στις φυλακές. ∆εν αµφισβητούµε τη ∆ικαιοσύνη. Ως εκπαιδευτικοί όµως, 

υποχρεούµαστε να στηλιτεύουµε την υποκριτική ΑΥΤΟΑΚΥΡΩΣΗ της Πολιτείας µε την 

εφαρµογή διακρίσεων σε βάρος πολιτών. ∆ιότι ακόµη και οι υπό «σωφρονισµόν» έγκλειστοι, 

παραµένουν Έλληνες πολίτες !!  

Όσο η – αιτιολογηµένη και σε εφαρµογή δικαστικών αποφάσεων – στέρηση της 

ελευθερίας φέρει τον τίτλο του «σωφρονισµού», οφείλει να στοχεύει σε αυτόν και κατά 

περιεχόµενο. Αλλιώς, ο «σωφρονισµός» χάνει το νόηµά του. Η δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, 

ειδικά στους νέους, τίθεται υπό αµφισβήτηση και υπό προϋποθέσεις. Η κοινωνική επανένταξη 

πλήττεται. Η ελπίδα αποκλείεται. 

Τα ερωτήµατα προκύπτουν αµείλικτα: 

1. Οι Νόµοι δεν έχουν καθολική εφαρµογή; Η Πολιτεία µπορεί να αυτοαναιρείται 

κατά περίπτωση και κατά το δοκούν; 

2. Οι φυλακισµένοι δεν έχουν ανθρώπινα δικαιώµατα; 

3. Ποιος αναδεικνύει τους «µικρούς ήρωες»; Κάποιοι «σκοτεινοί κύκλοι» µε 

«ανατρεπτική» ιδεολογία ή το ίδιο το κράτος που αρνείται νόµιµα δικαιώµατά τους; 
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4. Εάν η άρνηση αναφαίρετων δικαιωµάτων σε κρατούµενους αποτελεί ενσυνείδητη 

επιλογή κάποιων «κρατούντων», ως µήνυµα «πυγµής» της εξουσίας προς τους 

νέους µε στόχο την αποτροπή κάθε πιθανής αντίδρασης και µελλοντικής αντίστασης, 

πετυχαίνει τελικά το στόχο της ή ωθεί και τους πλέον µετριοπαθείς σε 

ριζοσπαστικότερες τοποθετήσεις ; 

 

Ο Ηρακλής Κωστάρης και ο Νίκος Ρωµανός είχαν δικαίωµα να συµµετάσχουν 

στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, όχι όµως και να …φοιτήσουν στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µετά 

την επιτυχία τους ! Το νόµιµο αίτηµά τους για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας απορρίφθηκε. 

Ο Ηρακλής Κωστάρης, σε απεργία πείνας από τις 29 Οκτώβρη, είναι φοιτητής σε 

σχολή της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης εδώ και τρία χρόνια. Ο 22χρονος Νίκος Ρωµανός, που 

πέτυχε στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις και πέρασε σε σχολή της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

(παρακολουθώντας µαθήµατα στο σχολείο της φυλακής), βρίσκεται σε κρίσιµη κατάσταση και η 

ζωή του κινδυνεύει, µετά από 26 µέρες απεργίας πείνας. Πριν από 6 χρόνια, ξεψύχησε δίπλα του 

ο αδικοχαµένος φίλος του Αλέξης Γρηγορόπουλος, χτυπηµένος από σφαίρα αστυνοµικού. 

Πόσο ακατανόητο και απαράδεκτο είναι να φτάνουν δυο νέοι άνθρωποι να διεκδικούν 

ένα αυτονόητο δικαίωµά τους, την πρόσβαση στην παιδεία, χρησιµοποιώντας ως έσχατο µέσο 

το σώµα τους και βάζοντας σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή; 

Πρέπει να θυσιαστεί άλλη µια ανθρώπινη ύπαρξη για τα αυτονόητα δικαιώµατα όλων 

ανεξαιρέτως των πολιτών, ακόµη και των έγκλειστων; 

Το Σωφρονιστικό σύστηµα έχει αλλάξει σκοπό και έγινε «Σύστηµα Εκδίκησης, 

Εξόντωσης και Αφανισµού» ; 

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε  

Να εξασφαλισθεί για τους έγκλειστους φοιτητές  

η ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ των µαθηµάτων τους 

µε την ενεργοποίηση όλων των σχετικών προβλέψεων του Νόµου. 

Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 


