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Οι ηλικιωμένοι δράστες γεμίζουν τις φυλακές
Σ ε μόλις πέντε χρόνια, ο αριθμός 

των κρατουμένων ηλικίας άνω 
των 50 ετών στις αυστραλιανές 
φυλακές αυξήθηκε κατά ένα τρί-

το, προκαλώντας μεγάλη πίεση στο σω-
φρονιστικό σύστημα.
Ο αυξανόμενος αριθμός των ανάπη-
ρων κρατουμένων εξαντλεί τους πό-
ρους των φυλακών, ενώ την ίδια στιγμή 
δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι πάροχοι 
υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων γι’ 
αυτούς όταν ολοκληρώνουν τις ποινές 
τους.
Οι ηλικιωμένοι κρατούμενοι σημαίνουν 
και σημαντικές πρόσθετες απαιτήσεις 
για τους ήδη περιορισμένους προϋ-
πολογισμούς των φυλακών. Πολλοί 
παρουσιάζουν άνοια, έχουν κινητικά 
προβλήματα και άλλες ανάγκες, συχνά 
πολύπλοκες, για τις οποίες δεν υπάρχει 
πρόνοια στην παραδοσιακή αρχιτεκτο-
νική των φυλακών, με αποτέλεσμα τα 
σωφρονιστικά ιδρύματα σε ολόκληρη 
τη χώρα να προσπαθούν να προσαρμο-
στούν, συχνά με τεράστιο κόστος.
Η φυλακή Yatala στην Αδελαΐδα, μια 
υπερσύγχρονη εγκατάσταση 14 εκα-
τομμυρίων δολαρίων, με 26 κρεβάτια, 
φιλοξενεί οκτώ ηλικιωμένους κρατού-
μενους – επτά από τους οποίους ήταν 
δράστες σεξουαλικών αδικημάτων και 
συγκεκριμένα παιδικής σεξουαλικής 
κακοποίησης. Την εγκατάσταση επι-
σκέφθηκε η οργάνωση Background 
Briefing. Τα δωμάτια διαθέτουν βασι-
κό εξοπλισμό φροντίδας ηλικιωμένων, 
όπως καρέκλες για ντους, ράφια τουα-
λέτας και χειρολισθήρες.
Ο διευθυντής της μονάδας, Luke 
Williams, λέει ότι πολλοί από τους φυ-
λακισμένους θα παραμείνουν στη Μο-
νάδα Υψηλής Εξάρτησης για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. «Η λειτουργία της 
βασίζεται σε μια αξιολόγηση των ιατρι-
κών αναγκών τους και συχνά πρόκειται 
για χρόνιες παθήσεις που δεν πρόκειται 
να βελτιωθούν» ανέφερε.

Μεγάλος ο αριθμός 
καταδικασθέντων παιδόφιλων
Ο μεγάλος αριθμός καταδικασθέντων 
παιδόφιλων στη Μονάδα Υψηλής Εξάρ-
τησης Yatala δεν αποτελεί μεμονωμένη 
περίπτωση – το 35% των κρατουμένων 
άνω των 50 ετών έχουν προβεί σε σε-
ξουαλικά αδικήματα.
Από τότε που άρχισε να λειτουργεί η 
Βασιλική Επιτροπή για την Αντιμετώπι-
ση της Σεξουαλικής Κακοποίησης Παι-
διών πριν από τέσσερα χρόνια, έχουν 
αναφερθεί περισσότερες από 2.200 πε-
ριπτώσεις στις αρχές. Και με τις αλλα-
γές στη νομοθεσία, τις διαδικασίες περί 
αναστολής των ποινών και την άρση 
του ορίου στα σεξουαλικά αδικήματα 
κατά παιδιών, αναμένεται ότι ο αριθμός 
των έγκλειστων ηλικιωμένων δραστών 
σεξουαλικών εγκλημάτων θα συνεχίσει 
να αυξάνεται.
Σύμφωνα με τον Leigh Garrett, τον 
επικεφαλής της υπηρεσίας παροχής 
βοήθειας και αποκατάστασης των πα-
ραβατών της Αδελαΐδας, το σύστημα 
ποινικής δικαιοσύνης έχει βελτιωθεί 
όσον αφορά τη δίωξη των παιδόφιλων.
«Ο αριθμός των επιτροπών επανεξέτα-
σης και των βασιλικών επιτροπών της 
πολιτείας μας και ολόκληρης της χώρας 
έδωσε την ευκαιρία σε θύματα να βγουν 
και να μιλήσουν ... μέσα σε πνεύμα 
ασφάλειας, [και] να πουν την ιστορία 
τους, κάτι που συχνά οδήγησε σε περισ-
σότερες διώξεις εκ μέρους της αστυνο-
μίας και των δικαστηρίων» είπε.

Τι συμβαίνει όταν εκτίουν 
την ποινή τους
Η Αυστραλία δεν διαθέτει εξειδικευμέ-
νους παρόχους υπηρεσιών φροντίδας 
ηλικιωμένων για άτομα που έχουν δι-
απράξει σοβαρές αξιόποινες πράξεις, 
και λίγοι είναι οι ιδιώτες πάροχοι που 
δέχονται να τους αναλάβουν.
Αυτό κάνει πολλούς ηλικιωμένους κρα-
τούμενους να μένουν στη φυλακή πολύ 
μετά την πρώτη ημερομηνία που επιτρέ-
πεται η απελευθέρωσή τους, κι έτσι τα 
νοσοκομεία της φυλακής μετατρέπονται 
σε άτυπα γηροκομεία.
Στη Νότια Αυστραλία, υπάρχουν σήμε-
ρα 65 άντρες ηλικίας άνω των 50 ετών 
που εξακολουθούν να βρίσκονται στη 
φυλακή μετά την προβλεπόμενη ημερο-
μηνία απελευθέρωσής τους.
Πρόκειται, όμως, για έναν πολύ δαπα-
νηρό τρόπο φροντίδας ηλικιωμένων 
και ωθεί τους πόρους των φυλακών στα 
όριά τους.
Ο κ. Garrett, του οποίου η οργάνωση 
προσπαθεί να μειώσει την πιθανότητα 
της εκ νέου διάπραξης αδικημάτων, λέει 
ότι εάν υπάρχει κάτι χειρότερο από τους 
ηλικιωμένους δράστες σεξουαλικών 
αδικημάτων, αυτό είναι οι ηλικιωμένοι 
δράστες που δεν βρίσκονται σε μονάδες 
φροντίδας. «Δεν είμαι καθόλου σίγου-
ρος ότι θέλω ηλικιωμένους δράστες σε-
ξουαλικών αδικημάτων χωρίς επαρκή 
φροντίδα και υποστήριξη» είπε. «Επειδή 
έτσι οι πιθανότητες να υποπέσουν ξανά 
στη διάπραξη του αδικήματος γίνονται 
υψηλότερες».

Επίκεινται αλλαγές 
στο νομικό πλαίσιο
Αυτή τη στιγμή, οι πρώην κρατούμενοι 

δεν υποχρεούνται να αποκαλύπτουν το 
ποινικό τους μητρώο κατά την υποβο-
λή αιτήσεων σε παρόχους υπηρεσιών 
φροντίδας ηλικιωμένων. Ωστόσο, ο 
Ομοσπονδιακός Υπουργός Φροντίδας 
Ηλικιωμένων κ. Ken Wyatt πιστεύει 
ότι οι οικογένειες των ηλικιωμένων 
αξίζουν μεγαλύτερη προστασία.
«Ο φόβος υπάρχει πάντα, γιατί πάντα 
ανησυχεί κανείς για το τι μπορεί να 
συμβεί στην οικογένεια, έχουμε όμως 
εξίσου την υποχρέωση να κοιτάξουμε 
κι αυτόν που είναι αδύναμος» είπε σε 
συνέντευξη Τύπου .
Ο κ. Wyatt είπε ότι ενώ η παροχή 
υπηρεσιών φροντίδας προς δράστες 
σεξουαλικών αδικημάτων και άλλους 
ηλικιωμένους πρώην φυλακισμένους 
μπορεί να μην είναι δημοφιλής, η κυ-
βέρνηση έχει την υποχρέωση να φρο-
ντίζει όλους τους ευάλωτους Αυστρα-
λούς.
«Είναι μια συζήτηση που πρόκειται να 
κάνω με το συμβουλευτικό όργανο του 
υπουργείου, αλλά και μια συζήτηση 
που θα έχω στο προσεχές μέλλον με 
τους πολιτειακούς υπουργούς» είπε.
Ο υπουργός Φροντίδας Ηλικιωμένων 
ζήτησε να δημιουργηθεί ένας εξειδι-
κευμένος πάροχος υπηρεσιών φρο-
ντίδας προκειμένων να αποφευχθεί η 
συστέγαση ανθρώπων που έχουν δι-
απράξει σοβαρά αδικήματα με άλλους 
ηλικιωμένους.
«Είναι κάτι που κάνουμε για άλλες 
ομάδες, και για πολιτισμικά και γλωσ-
σικά διαφορετικές ομάδες» είπε. «Δεν 
βλέπω να υπάρχει κάτι κακό σε έναν 
πάροχο που θα ειδικεύεται στη φροντί-
δα ηλικιωμένων οι οποίοι έχουν περά-
σει τη ζωή τους στη φυλακή».

...στην κρατική επιστολική διαδικασία, που 
αποτελεί προϋπόθεση για την αναγνώριση του 
γάμου των ΛΟΑΤΚΙ (Λεσβιακών, Ομοφυλοφι-
λικών, Αμφιφυλόφιλων, Τρανσεξουαλικών, 
Κουήρ και Ιντερσέξ) ζευγαριών.

«ΟI EΛΛΗΝΟ-ΑΥΣΤΡΑΛΟΙ ΛΕΝΕ «ΝΑΙ»
ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ
Σε μια αληθινά προοδευτική κοινωνία, τα δικαιώματα 
όλων των μελών της πρέπει να γίνονται σεβαστά. Μέχρι 
σήμερα, η Αυστραλία αρνείται το δικαίωμα του γάμου 
στα ΛΟΑΤΚΙ (Λεσβιακά, Ομοφυλοφιλικά, Αμφιφυλό-
φιλα, Τρανσεξουαλικά, Κουήρ και Ιντερσέξ) ζευγάρια. 
Ως Ελληνοαυστραλοί πολίτες που αγκαλιάζουμε τη δια-
φορετικότητα και κατανοούμε πόσο σημαντικό είναι να 
ζουν σε αρμονία άνθρωποι που διαφέρουν, πιστεύουμε 
πως δεν πρέπει να υπάρχει κανένας νόμος που να κάνει 
διακρίσεις σε βάρος ενός τμήματος της κοινωνίας μας.
Χώρες με ισχυρές θρησκευτικές παραδόσεις όπως η Ιρ-
λανδία και η Ισπανία έχουν εξελιχθεί και έχουν θε-
σπίσει νόμους που δίνουν σε άτομα ΛΟΑΤΚΙ τα ίδια 
δικαιώματα που έχουν και τα ετερόφυλα ζευγάρια.
Ένα όχι σε αυτή τη δημοσκόπηση δεν έχει θέση σε ένα 
πλουραλιστικό και κοσμικό κράτος όπως το δικό μας και 
απλά θα παγειώσει τις διακρίσεις εναντίων ΛΟΑΤΚΙ των 
ατόμων. Δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι πιστεύουμε 
στην ισότητα, αλλά μόνο υπό ορισμένες συνθήκες.
Γι’ αυτό, παροτρύνουμε τους συμπολίτες και τις συμπο-
λίτισσές μας να ψηφίσουν υπέρ της δικαιοσύνης, του 

σεβασμού και της διαφορετικότητας.
Ψηφίστε Ναι, έτσι ώστε να είμαστε όλοι ίσοι απέναντι 
στο νόμο.
1.Esther Anatolitis - Arts advocate
2. Jim Bossinakis - Dentist
3. Zoe Carides - Actor
4. Fotina Christopoulos - Member of Greek and Gay Support 
Network
5. Penny Costa - Manager
6. Nick Dallas - Education Consultant
7. Christella Demetriou - Artist
8. Elias Diacolabrianos - Chemical Engineer, Publisher, 
Broadcaster
9. Sophia Fatouros - Media Advisor/Social Enterprise Consultant
10. Nikos Fotakis - Journalist
11. Angelo Gavrielatos - OAM, Education International
12. Steve Hatzimanolis - Member of Greek and Gay Support 
Network
13. Panos Kalathas - Social Worker
14. Fotis Kapetopoulos - Cultural Consultant
15. Vangelis Kapsalis – Business Consultant and Broadcaster
16. Vrasidas Karalis - Professor of Modern Greek and Byzantine 
Studies USYD
17. Kostas Karamarkos - Journalist
18. Maria Katsonis - Public Sector Executive
19. Ana Kokkinos - Film Director
20. George Koletsis-Unionist
21. Eleni Eleftherias Kostakidis - Lecturer Dept of Modern Greek 
USYD
22. Yiannis Koullas - Member of Greek and Gay Support Network
23. Penny Kyprianou - Cultural Programs Manager
24. Joanne Kyrkilis - Local Government Professional
25. Kon Maragelis - Member of Greek and Gay Support Network

26. Lex Marinos - Actor
27. Costas Markos - Consultant, Community Activist
28. Theo Markos – Optometrist Social Activist
29. Jorge Menidis - Director, Sydney Comedy Festival
30. Voula Messimeri AM
31. Alex Missiris - Manager
32. Olyvia Nikou QC
33. Nikos Papastergiadis - Professor & Director of Research Unit 
in Public Cultures
34. George Paxinos - Scienta Professor AO DSc FASSA FAA
35. Cathy Politis - Member of Greek and Gay Support Network
36. Michael Prountzos - Parent
37. Adam Rorris -Coordinator, Australia-Greek Solidarity 
Campaign
38. Arthur Rorris - Secretary, South Coast Labour Council
39. Violet Roumeliotis - CEO Settlement Services International
40. Nelly Skoufatoglou - Editoria director
41. Tass Sgardelis - Student and former NUGAS President
42. Anthea Sidiropoulos - Singer/Songwriter
43. Fionn Skiotis - Executive Director, International Social 
Service Australia
44. Panagiotis Soukos - Managing Director DAPA International 
45. Steve Staikos - Councillor, City of Kingston
46. Sue Thliveris - Manager
47. Dimitris Troaditis - Journalist, Poet
48. Christos Tsiolkas - Writer
49. John Tzimas - Chairperson of the Greek and Gay Support 
Network
50. Konstantinos Tzimas - Member of Greek and Gay Support 
Network
51. Jeana Vithoulkas - Author
52. George Zangalis - Retired President Australian Railways 
Union
53. Vasso Zangalis - Work Safety Officer”
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