
 

Σύλλογος «Διέξοδος» για την Αντεγκληματική πολιτική, 

το Σωφρονισμό και την Επανένταξη 

 

Ποιοι Είμαστε 

Ομάδα εθελοντών - μελών του Συλλόγου Διέξοδος. Ο Σύλλογος «Διέξοδος» επανήλθε 

δυναμικά με υλοποίηση προγραμμάτων,  στοχεύοντας στην προώθηση της ιδέας της 

εκπαίδευσης και της απασχόλησης στα Καταστήματα Κράτησης,  τη χαρτογράφηση 

των δομών υποδοχής αποφυλακισμένων,  καθώς και στη δημιουργία φυσικού και 

ηλεκτρονικού χώρου προώθησης των έργων των έγκλειστων και των 

αποφυλακισμένων για την αξιοπρεπή διαβίωσή τους και κοινωνικοποίηση. Η Διέξοδος 

δημιουργήθηκε, για να διευκολύνει και να υποστηρίξει κάθε προσπάθεια για 

κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των αποφυλακιζομένων. 

Στόχοι μας  

✓ Η εξασφάλιση παροχών υγείας, εκπαίδευσης και απασχόλησης των 

εγκλείστων. 

✓ Η ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισής τους 

✓ Η λειτουργία εργαστηρίου επαγγελματικής κατάρτισης και η δημιουργία 

δομών επανένταξης 

✓ Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και ψυχολογικής υποστήριξης. 

✓ Η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των αποφυλακιζομένων με την 

ανάπτυξη κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων. 

Δράσεις 

 Η Διέξοδος οργανώνει προγράμματα, μέσα στο σωφρονιστικό Κατάστημα 

Κράτησης Λάρισας που προετοιμάζουν τους κρατούμενους για τη ζωή «έξω από τα 

κάγκελα της φυλακής» και στοχεύουν στην ομαλή επανένταξη τους στην ελεύθερη 

κοινωνία. Ένα από αυτά  τα προγράμματα είναι και το πρόγραμμα γλωσσομάθειας 

για αλλοδαπούς. 

 

 Υλοποιεί δράσεις για τη δημιουργική απασχόληση και κατάρτιση των 

κρατουμένων. επιμορφωτικού και  πολιτιστικού χαρακτήρα, που σκοπό έχουν να 

φέρουν εικόνες της ελεύθερης ζωής μέσα στα σωφρονιστικά καταστήματα. 

 

 Αναπτύσσει και καλλιεργεί δεξιότητες των κρατουμένων με τη λειτουργία του 

καλλιτεχνικού εργαστηρίου του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Λάρισας, με την 



 
κατασκευή χειροποίητων και χρηστικών αντικειμένων με απεικονίσεις ιστορικών 

και πολιτιστικών στοιχείων της πόλης της Λάρισας. 

 

 Μεταξύ των δράσεων της Διεξόδου περιλαμβάνεται η ενθάρρυνση, και η 

αξιοποίηση κάθε δράσης και πρωτοβουλίας ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα ή εθελοντικών οργανώσεων που αναπτύσσεται στον τομέα του 

κοινωνικού αποκλεισμού. 

 

 Μέσω του καλλιτεχνικού εργαστηρίου κατασκευάζονται από κρατούμενους και 

εθελοντές χρηστικά και διακοσμητικά αντικείμενα  από φυσικά και ανακυκλώσιμα 

υλικά που αποτυπώνουν εικαστικά το πολιτιστικό στίγμα της πόλης, αποτελώντας 

ιδανικό δώρο για επισκέπτες και κατοίκους της Λάρισας.  

                                                                

Αρωγοί και συμπαραστάτες στη δράση του καλλιτεχνικού εργαστηρίου με την 

παραχώρηση των εικαστικών θεμάτων που κοσμούν τις δημιουργίες του είναι η 

Εφορία Αρχαιοτήτων, η Δημοτική Πινακοθήκη και η Φωτοθήκη  και ο Δήμος 

Λαρισαίων. 

Τα αντικείμενα αυτά διατίθενται προς πώληση και έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, 

καθώς αποτελούν όφελος για τους εργαζόμενους κρατούμενους στο εργαστήριο και 

για τους άπορους αποφυλακιζόμενους ως μια πρώτη βοήθεια για την κάλυψη βασικών 

αναγκών. 

Η Διέξοδος απευθύνεται και σε υπεύθυνους και μέλη οργανισμών, συλλογικοτήτων 

φορέων και επιχειρήσεων ζητώντας τη στήριξη με ανάλογη προσπάθεια σε ένα 

πλαίσιο προώθησης της κοινωνικής υπευθυνότητας 

Για τους λόγους αυτούς  απευθυνόμαστε σε φορείς και ζητάμε την ενίσχυσή προς το 

Σύλλογό της «Διεξόδου» επισυνάπτοντας τον κατάλογο με τα προϊόντα κατασκευής 

των εγκλείστων. 

Τα έργα των εγκλείστων μαθητευόμενων και εθελοντών μπορούν να καλύψουν 

ανάγκες συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην επανένταξη και στην καλύτερη διαβίωση των 

κρατουμένων. 

«Όλοι οι κρατούμενοι πρέπει να επωφελούνται από τις ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν για να 

υποστηρίξουν την επάνοδό τους στην ελεύθερη κοινωνία μετά την απόλυση» 

Σας Ευχαριστούμε  

Το Δ.Σ Συλλόγου Διέξοδος 


