
ΟΕΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΥΜΚΕΕ ΚΑΝΕΙΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ωΙθΕΡΟΕ. ι ι
Σχεδόν δυο μr'\vες έχουν περάσει από τις μέρες που εφτnιερίδες και δελτΙα ειδήσεων

ε[χαν σαν πρώτη είδηση την εξέγερση των κολασμένων. Πριν δύο ,περίπου μήvες ήταν που

διόφορες πρωτοβουλίες για τα δικαιώματα των κρατουμένων, δικηγόροι, σu'l>ήγοροι ΤΟ\1

πολΙτη, κόμμα"τα χαι κάθε είδους 'cινθpωπ.ιστές' ισακώνοντάν για μια θέση στα οαράθυρα

των δελτΙων. Ολοι γεμάτοι 'οργή' για τις καταστάσεις στις φυλακές, όλοι γεμάτοι

'αγανάκτηση' για την καταστολή των εξεγερμένων χρατουμένων. Να ζητάνε εξηγήσεις από

την κυβέρνηση για τ ις απάνθρωπες συνθf}χες κράτησης, τ-ην καχορεταχεΙριση των

κρατουμένων, τα βαΟ(f\lιστήρια, τις αuτoxτoνΙες και τις δoλoφoνί~ς μέσα στ.η φυλακή.

Για τους θανάτους που είχαν αριθμηθεί τόσα χρόνια, όταν ο 'ανθΡωπισμός' τους Ι'ιταν

αχόρα .οε πρώιμο στάδιο. Όταν οι πρωτοβουλίε.ς και οι συνήγοροι των 'αδύναμων' (κατά

τα λεγόμενα τους) δεν ε ί.χαν φωνή.

Παρόλα αυτά, η πραγμαΤΙl5:ότητα έδειξ~ ότι οι 'χολασμένοι', όχι απλώς δεν περιμένουν

τον 'οβολό' του κάθε χαλού χριστ ιανού, αλλά έχουν tl1V δύναμη να υψΟΟουν την φωνf)

τους αnέναντ ι στο κράτος και τους βασανιστές τους και να απαιτήσουν αυτά που τόσα

χρόνια ζητούσαν οι 'υπερασπιστές' τους παραχαλώντας.

Την Δευτέρα 23 Άπρί.λl1 ο Γιάννης Δημητράκης, κρατούμενος στ ις φυλακές υΨίστης

ασφαλείας Μαλανδρίνου (αν και υπόδικος), δt'χτηχε: επΙθεση από δεσμοφύλακες. Μόλις ο

ξυλοδαρμός αυτός έγινε γνωqτός στους υπόλοιπους ιc:pατoύμενoυς, ξέσπασαν αντιδράσεις.

Απέκλεισαν την πτέρυγα χαι έδιωξαν τους· δ.εσμοφύλαχ_ε_ς. Αυτομάτως, εντάσεις ξέσπασαν

και σε άλλες πτέρυγες. Οι εξεγερμένοι χρατούμενοι ανέβηκαν στην οροφή της φυλακής,

όπου παρέμε ι ναν εχε Ι και τ ις επόμενες ptpt'ςo παρά τις αντ ί ξοες συνθήκες. Στ ις 24
Απρίλη 3μελές επιτροπή έδωσε τα a-LTf\pata των κρατουμένων στην διεύθυνση της φυλαχf\ς

για να τα παραδώσει στον γραμματέα τόυ υπουργείου Δικαίοσύνης. Η απάντηση; '"R
πολ ι τ ε [α δεν δ ιαηΡαΥματ εύεται με Kανένσ:v την τήρηση των νόμων". (Παnαληγoύρας)

Μέχρι τις 25 ΑπρΙλη 9 από τις 10 πτέρυγε:ς της φυλαχilς βρΙσκονταν στα χέρια των

εξεγερμένων, ενώ δυν~εις των ΜΑΤ (.Ιχαν περιχυΧλώσει το κτίριο και 'στόχευαν στην

εξάντληση των κρατουμtνω,,'και tnην t:λλειtη υλών πρώτης ανάγκης. Φαίνεται όμως όΤί

όταν δεν έχεις να χάσεις τίποτα, η οργή και το μ[οος πουτρέφεις για τους βασανιστές

είναι αρκετό για να μην κάνεις πίσω.

Αλυσιδωτf"ς αντιδράσεις ξέσπασαν σε. όλη 'τη χ.ώρα μέσα σε διάστημα δύο ημερών.

ΚΡατούμενο( αρνούνταν να μπουν στα κελιά ή απείχαν από το σvσσίτ ιό τους σε άλλες 11
φυλακές (φυλακές Κορυδαλλού, Τρικάλων, Αγίου Στεφάνου Πάτρας, Χανίων, Αλικαρνασσού

Ηρακλε:[ου, Κέρκυρας, Λόρισας, Διαβατών θεσσαλονίκης, Ναυπλίου, Κομοτηνής και

Άμφισσας) .
Στον Κορυδαλλό, την Τρ{τη το απόγευμα, xatιxλf1ΙPSflKE: από τους κρατούμενους η Δ'

πτέρυγα και έβαλαν φωτ ιές. Οι κρατούμενοι είχαν μεΙνε.ι στο προαύλιο, οι

δεσΡ.οφύλακες πρόλαβαν να χλείσουν στα κελιά τους κρατού).ιενους από τις υπόλοιπες

πτέρυγες,. ενώ χατέφθασαν και τα ΜΑΤ για. να καταστείλουν την στάση. Οι ε:ξεγερμένοι

ανέβηκαν στην ταράτσα όπου τα ΜΑΤ άρχισαν να τους πετάνε δακρυγόνα, ενώ αυτοί τους

απαντούσαν μ( πέτρες.

Καθολιιιe:f\ εξέγερση ακολούθησε και στ ις φυλακές ΑγΙου Στεφάνου την ίδια μέρα. Την

Τετάρτη, περίπου 60 κρατούμενοι ανέβηκαν στην ταρά.τσα της φυλαχής Αλικαρνασσού, ενώ

άλλοι 200 αρνf\θηκαν να μπουν στα κελιά αηαι τώντας :καλύτερες συνθήκες κράτησης.

Kqt ενώ οι εξεγέρσεις εξαπλώνονταν από τη μια φυλακή στην άλλη, τα ΜΑΤ περίμεναν σε

θέση ετoιμότrΊt~ς το σήμα για την ~πέμβαση τους, ΤΟ 01;10ίο δε:ν άργησε να έρθει.

"Εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο διαλόγου" (!) δήλωσε ο ΠαπαληΥούρας και οι μπάτσοι

ξεκίνησαν ιην γνωστή δημοχρατικι'! επέμβαση τους, χωρΙς να διοτάσουν να δείξουν για

άλλη μια φορά το ΠραΥματ ιχδ τους πρόσωπο.

ΑναρΙθμητοι οι τραυματ"ίες χρατούμeνοι, συνεχείς οι μεταγωγές και φυσικά, από τις 27
Απρίλη (αφού είχαν τελειώσει οι στά-σεις χαι οι εξεγέρσεις), τίποτα δεν εΙχε

βελτιωθeί στην χαθημεριν6τη-τα χαμίας φυλακής.

Παρόλα συΤ.α, όπως λέιι χαρακτηριστιχά και ο Γιάννης ΔημητιΧικης κάποιες μέρες

αργότερα, "Τα οφέλη σε αυτόν τον αγώνα, τις· εμπε ιρ ί ες που αποκ.ομίσαμε όλο ι μας και

τα προβλήματα που αναδείχτηκαν, εΙναι ζητήματα προς μελέτη κα-ι περισυλλογή. Μηορε[

κάποιος με ρια πρόχειρη ρατιά, να κρίνει εκ του απoτελέcη.ιι;:ι:τoς αποτυχημένο και μά1"αιο

τον αγώνα που tδωσε η πλειοψηφΙα τ~ν φυλαxC:Ιν, αλλά στη ψυχή των κρατουμένων, μόνο το

αίσθηρα της ηττοπάθειας :κοι της παραίτησης δεν έχει θΙση. Αντιθέτως, μεταξύ μας

έγιναν οι απαραίτητες ζυμώσεις, ανταλλαγή απόψεων και θέσεων, ζυγίστηκαν και

με.τρήθηκαν οι δυνατότητές μας και πήραμε τα κ.ατάλληλα εφόδ.ια, ώστε την επόμενη φορά

να ~ί.μαστε χαι καλύτεροι και απoτελεσματι~όΊεp'OΙ σε αυτά που θα απαιτήσουμε."..



Λίγες βδρμά:δες αργότερα, vta βαQανιστήρια στις φυλακές έδειχναν για άλλη μια φορά

την ΠΡαγΡατικ6τητα. του σωφρονΙΟ1 ι χού θεσμού. Αλλά κανένα πι:mαγαλάKΙ; κανένας Τύπος,

χανένας oυνflyopoςo και κανένα δελτίο δεν ζήτησε ευθόνη από πουθενά. Ο",.'ανθρωπισμός'

ε~είνες τ ις μέρες δε:γ .ταίp~αζε μ~ τ;ην' επικαιρότητα των ΜΜΕ και των φι'λε'ύσnλ!:xxνων

κοινωνιολόγων. Έτσι, .αφού οι 'κακοΙ" είναι στη φυλακή και οι μπάτσοι στους δρόμους,

τώρα που πέρασαν εκ.είνες οι ά.στατες μέρες των eξεγέρσεων και επανήρθε η τάξt1,

χάθονται ασφαλείς σπίτ ι τους. '000 για τους φυλακισμένους .και τις συνθήιcες ,χράτησης,

τ ι ·άλλο μπορούσαν να χάνουνi

ΤΟ χειρότερο είναι να έχεις τη φυλcntή μέσα σoυ~.

λΕΎΤΕΡΙΑ Σ:Ε Ολ.ΟΎΣ:

... Οι μέρες χαι οι νύχτες· πάνω στην οροφή της φυλακής Μαλανδρίνου μας βρήκαν

ενωμίνους, αnaλλαγμένoυς- από χ6θ2 μορφή εξ6r:ρτησης σε ουσίες, έχοντας παραγχωνίσeι

ο καθένας μας τους ιδιοτελείς ή μη σκοπούς και πραχτικές που τον χαταδίχασαν σε

μια χοινή πορεία και μοίρα στις φυλαχές .. Σφιγμένους σα μια μεγάλη γροθιά,.

αψηφώντας την πεί"α, τη δίψα και. τ!=l χαιριχό φαινόμενα, στέκοντας αμετακίνητοι χαι

οροσηΑώμένοι στο στόχο- μας που tΊ'fcrv η ιχανΟΠ.ο{ηση των αιτημάτων μας.

Δε ζητήσαμε, anattfjoαμe. την χατάργηση rων eπΙμαχων διατάξεων για να μπορέσουμε

να σηκώσουμε ξανά το κεφάλι ψηλά. Να πούμε όλοι μαζί όχι στα ναρκωτικά και τις

εξαΡ1;ησιοΥ6νες ουσΙες που μoι;ράζ~.ι απλόx~ρα η κόθε εξονσία για να βοηθήσει χαι·

αυτή τα μέγιστα στην ...εύρυθμ.η λειτουργία των σωφρονιστικώ", καταστημάτων. Είδατε

και θα ξαναδείτε, σύντομα, ΚΡατούμεν.ους στις ταράτσες να aVTtOtf:KOvtat με

αξιοπρέπεια στην Kατασταλτιxfι μηχανή. Άλλους να γεύονται την επώδυνη και πικρή

γεύση του ρόπαλου 1=ων ΜΑΤ' οτ·ο σώμα και την ψυx~ τους. Να φoυμ(:rρouν τα δαKpy:γόν~

l(,aL τα χημικά fι να· απφθoVΝται μ( τη -χρήση πλα.οτ ιtt;ών σφαιρών, όπως στον Koρuδ~λλό,

τη .ΛάΡΙ.σα, τη πατρα, την Κέρκυρα., την Κομοτηνή, τα Τρ.(καλα. Ή ακόμα και στην

ΑλικαΡVασσό της Kpfjtt1ςo, εχεΙ όπου η σωφρονιστική υπηρεσία έχει αναθέσει εργολαβικά

στους ντόπιους κρατούμενους την εύρυθμη λε ι τοιιργ{α της φυλακής. Αντ ιστάθηκαν

σθεναρά: και anattqOQ!V την δ~κ.αίωqη των αιτημ&των τους.

Τα οφέλη σε α:υτόν 1.0ν αγώνα~ τις εμπειρΙες που απρκομίσαμε όλοι μας J(QL τα

προβλήματα πο\} αναδείχτηχαν, ε(ναι ζηΤ.ήματα προς μελέτη και περ.ιou.λλογή. Μπορεί

κάποιος με μια πρόχειρη ματιά, να χρΙνει εκ του αποτελέσματος αποτυχημένο και

μάταιο τον αγώνα που έδωσε η πλε ιο'ψ:ηφΙα των φυλακών, αλλά στη ψυχή των

χΡατουμένων, μόνο το αίσθημα της ηττοπάθειας Χαι της παραίτησης δεν έχει θέση.

Αντιθfτως,. μεταξύ }1ας έγΙΎαν σι απαΊ:χιΙτητες ζυμώσεις, ανταλλαγή απ61fεων χαι θέσεων

, ζυγίο'τηχαν και μετρήθηΧQ\) σι δυνατότητές μας και πήραμε τα χατάλληλα εφόδια,

ώα.τε την επόμενη φορά να είμαστε και καλύτεροι και αποτελεσματ ικό-τεροι σε αυτά που

.θα απαιτ·Iισoιηlε. Το χρωστάμε στους αγωνιστές κρατούμενους από τα χρόνια της

αντ Ιστασης, αλλά :και στους προγενέστ ερους από αυτούς. Χρωστάμε σε όλους εκε ί νους

τους Έλληνες, Αλβανούς, Ρώσους, Κούρδους, Ιρανούς, Ιρακινούς χα·ι γενιχότερα σε

όλους όσους συμμέτε:ίχαν στη μαζικότατη διαμαρτυρία της 23ης Απρίλη 2007 στα

ελληνιχά χολαστήρια-βασανιστήρια, σε όσους αγωνΙστηκαν με πάθος για λευτεριά και

αξ ιοπρέπεια. θα χ.ρωστάμε πάντα-"

.. Ι-.) δε-ν υπόρχει σε χαμ[α διάταξη γραμμένο, από τους όποιους νομοθετ ιχοτεμπέληδες

του όποιου υπουργείου, ότι το ρόπαλο,. η φάπα, ο εξευτελισμός, 1α χειρουργικά

νυστέρια γ'ια τον αxρίβtι τεμαχισμό της αξιοπρέπειας, είναι στα καθήκοντα

σωφΡΟΎιστικών υπcxλλl1λων xat των' προ,Υσταμένων τους. Αν πραγματιχά θέλετε τους

ενόχ.οuς για ότ ι συνέβη, πρέπει να τους αναζητήσετε στην σικελική. εντοπιότητα της

κόθε φυλακής και τους αμόρφωτους fι μορφωμένους προ'ι"στάμενούς τους. Ή στις καρέκλες

της Κατεχάκη· α6υ ανέχεται.. tι συντηρεί τέτοιες συμπεριφορές. Ο χιχταμερισμός των

ευθυνών πρέπει να μοιραστε-l προς την πλ.ευρά αυτών που αρέσχονται να βασιλεύουν

μέσα 'Οε ένα χώρο που χύρια δομι"Χά στοιχεία του εΙναι η αυθαιρεσια, η αναλγησία, η

αδιαφορΙα, ο αnoλυταΡXισμός και η αδικία.

εε όσους φροντ( ζo~ με τη Ρυμnεριφορά τονς να τροφοδοτούν χαι να ποτ Ιζouν το άγριο

άνθος της εκδίκησης, της οργής και αγανάκτησης στη ψυχή των χρατουμένων. Ύήουλη

χα'ι αργή διαδικασία που όμως ο·δηγε[ :μ.ε μαθηματιχή ακρί.βεια στην έχρηξ"η και στο

ξέσπασμα. όσων θεωρούν 6τ ι έφτασαν στα όρια της ανεκτ ικ6τητας τoυς~.·

Αγω\lιστι.χούς χο;ιρετισμούς...
Βαγγέλης Πάλλης ,και Γιάννης Δημητράκης,

Φυλακές ΜαλανδρΙνου, 28-4-2007



εια χαρά από την Ε' πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού. Μετά την πρόαφατη εξέγεραη απς περιασότερες

λακές της χώρας, θα πρααπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε το πώς ζήσαμε τα γεγονότα στον Κορυδαλλό και

υσικά τον αvήΚΤUΠo του αγώνα των ιφατouμένων. Ως αφετηρία, παίρνουμε την είδηση όη την Δωτέρα 24
πριλίου πραγμσroπOlεitαι αναταραχή σε δύο πτέρυγες των φυλακών MΑΛΑVδρίνoυ με αφορμι'ι το επεισόδιο του

ρόφου μας Γιάννη Δημητράκη. Ταυτόχρονα, το ίδιο απόγευμα στην mlpuya Α' οπού βρισκόμασταν,

μιoυργήθηιcavπηγαδόκια και ψίθυραι για το γεγονός. Το βράδυ και ενώ βρισκόμαστανπλέον κλειδωμένοιστα

, ετπβεβαιώνεται ότι ΟΙ συγκρατούμενοι μας στο Mαλανδρivo πραγματοποιούν εξέγερση και παραμένουν έξω

ό τα ιιtλJά.

Την εττόμενη το πρωl πληραφοραύμαστε, ότι εξέγεραη κρατουμένων γίνεται και στις φυλακές Κέρκυρας, Λάρισας

σι Τρικάλων_Στον Κορυδαλλό έκδηλη riνCD η ανησυχία των UΠευθύνων καθώς προσπαθούν να ψαρέψουν ης

αθέσεlς των κρατουμένων. Οι φόβοι τους ενισχύονται όταν με το μεσημεριανό άνοιγμα της φυλακής ξισπούν οι

ρώτες ταραχές στη mtρuya Δ', με την οποlα να σημειώσουμε όη είμαστε σε άμεση επαφή κσι διαρκή

ικοινωνία. Στρώματα, κουβέρτες, κάδοι και άλλα πράγματα πυρπολούνται, με αποτέλεσμα πυκνοί καπνοί να

γαίνουν όχι μόνο από την οροφή της mέρυγας αλλά και από πολλά παράθυρα κελιών. Κρατούμενοι με

τοσχέδια όπλα περνάνε την ΙΙ::fγιWδo, βγαίνouν στον ιι::ενrΡ1Κό διάδρομο των φυλακών και επιχειρούν να

αταλάβαυν το αρχιφυλακείο. Συγκρούονται δέκα λεmά με διμαιρία ΜΑΤστζήδων η οποία με τη χρήση χημικών και

ειροβαμβίδες κρότου-λάμψης τους αναγκάζουν να οπισθοχωρήσουν πίσω στην πτέρυγα. Οι κρατούμενο,

γαiνoυν στο προαύλιο, οι περισσότεροι εκ των οποίων κουκουλωμένοι ιt.αι προχωρούν σε καταστροφές. Τ6τε

ρχόμσστε σε επαφή μαζί τους από το παράθυρα τω κελιών καθώς με την πρώτη ένταση στη Δ' απαγορεύτηκε ο

ροαυλιαμός απς υπόλαιπες πτέρυγες, και κανονίζουμε κάθε mέpυγo μια 3μελή εππρατιή για να παραδώσουμε

απήματα. Γράφετω υπόμνημα με τα τι αιψιβώς ζητάμε, αναφερόμαστε στον ξυλοδαρμό του Γιάννη Δημητρόκη,

ονίζουμε την αλληλεγγύη πρός τους εξεγερμένOUς του Mαλαvδρίνoυ, αποφοσίζουμε να μη δεχτούμε το συσσίτιο

CD όλΩ το κείμενο διαβάζεται δυνατά σε όλους τους ΚΡCΠOύμενOυς στην ΠTtpυya.

Mtα 3μελής επιτροπή κρατουμένων παραδiνouμε στον uσσyγελi.α των φυλσια.ίJν το υπόμνημα, υπό τις σm.ιλtς

ων αρχιφυλάκων ότι θα κατηγορηθαύμε για στάση της φυλακής και ότι θα βγάλουμε εξτρά 5 χρόνια σκαστά ένα-

σ. Φυσικ:ά οι απειλές έπεσαν στο κενό. Emarptφoυμt στην mtpuya κα στη συνέ.χDα έρχεται το φαγητό το οποί

ρνoUνται να παραλάβαυν όλOl οι κραταύμεvoι. ΜέΧρι εκείνη τη στιγμή λίγα πράγμστα γίνονταν στην Α'. Οστόσο η

άΧη των εξεγερμένων της Δ' φoίrντωvε για τα καλά. Ένα KOμμάn των εξεγερμένων σχαρφαλΏVει σε ταράτσα

τιλανού κτιρίου, κοντά στην νεκρή ζώνη και καταστρέφει κάμερες και συρματοπλέγματα.. Τα ΜΑΤ mEμβoivouv

ό πλαϊνή ταράτσα και κάνουν αλόγισπι χρήση χημικών. Οι μπότσΟ1 βλtπoντας ης διαμαρτυρίες των

ouμένων της Α', από τα παράθυρα των κελιών εκτοξεύουν δακρυγόνα και προς τη μεριά μας. Αυτό έχει σαν

στέλtαμα η στμόσφοιρα να γίνει αποπνικτική και να εξαγριωθεί ένα μεγάλο μέρας των κρατουμένων. Αρχίζουν

α ιι::αταστρέφοuν και να πετούν τραπέζια, ..αρέκλες και κάδους προς τα κάγκελα τ/ς Kfγιcλ.ίδας που χωρίζει τους

ρστούμενοος από τους ΑVΘρωπoφύλαKες. Η κατάσταση είναι έκρυθμη και δε λείπουν οι συγκρούσεις μεταξύ

ξεγερμένων και υποταγμένων κρατουμένων. Αφού καθαρίζει η ατμόσφαιρα από τα χημικά ΚΙ ενώ κάποιοι

κιωμένοl έχουν σοβαρά σναπνευσπκά προβλήματα, το κομμάπ των εξεγερμένων σχεδtόζα για τις 9 παρά 5' την
ΡVΗση εισόδου στα κελιά, """ τα πραγραμμΑΤΙΑΜΈVoκλείαψο της φυλακήςπραγματοποιεlταικαθημερινάστις 9.
Ωστόσο, κάποιοι ραuφιάvoικω πρoσκuvημέvoικρατoύμεvooβλέπονταςκινητικότητααπό άτομα με εξεγεΡτικΙς

έσας. φρoντiζoυννα ενημερώσουντον αρχιφύλακατης φυλακής,ο οποίος έΧοντας ήδη το πράmνoφως από

ο υπoυργεioδιατάσσειτην εiooδoτων ΜΑΤστις9 παρά 20', xωρlς πραοδοπο!ηση,χωρίς καν διαπραγμστεύσεις.

υrό είναι κάπ που μας αιφνlδκiζoκαι μας βρίσκει σχεδόνaπρoετoiμαστoυςμακριά από την Eiaoδo με

oτέλtσμα ΟΙ ΜΑΤστζήδtςνα προχωράνεκαι να μας κλειδώνουνστα κελιά. Oπrnoςπροβάλλειαντίσταση

μετωπίζεται με γκλomές ,;;σι φυσαΜΙς I((JJ καταφεύΥο α' όποιο κελf βρει μπροστά του. Τα αιr:Oύνητα

ρστιωτόκια κόβουν φάτσες πριν κλειδώσουν τα ιιtλJά και όποιους αναγνωρίζουνως ταραξίες, τους

nεpmOtOύνTaI» με μανiα. Οι πόρτες των κελιών κλείνουν. Οι τέσσερις διμοιρίες ένστολbN δολοφόνων υποχωρούν

φήνοντας πίσω τους περiπoυ 1Ο τραυματίες.

Μετά από 5 λετττά ξεκινούν άγρια κστασταλτική mιχεlρηαη στη Δ' mέρυγα πάνω από 6 διμοιρίες χακήδες. Εκεί οι

ρώτοι εφoδεύovτες πραίτορες τα βρίσκουν σκούρα. Τρεις άντρες της δψOlρίας του γνωστού κω μη εξαιρετέου

αΡαδήμα, δέχσvroι από τον πρώτο όροφο έναν σιδερένιο κάδο απορριμμάτων στο κεφάλι και σπlOθοχωρσύνε. Οι

όλοιποι ΜΑΤάδες δέχονται πλήθος αντικειμένων από τους εξαγριωμένους κρατούμενους, ενώ τιροηγουμένως οι

~oύμενoι έχων ριξει παντού λάδι δυσκολεύοντας πολύ τους μπάτσους που μάταια προσπαθούν να ανέβουν τις

άλες. Εκτυλίσσεται μάχη σώμα με σώμα πάνω από 20 λετπά, ώσπου οι μπάτσοι κάνουν χρήση πλασrιl'Cών

φοιρών, χειραβαμβίδες Kρότoυ-λάμψηςκm φυσούνας χημικών με αποτέλεσμα να καταστείλουν την εξέγερση. ΟΙ

άτσοι μετρώντας πάνω από δαα τραυματfες, aπoφασίζoυν για εκδι,;;ηπκούς λόγouς να παραμείνow στην

έρυγα Δ' και αρχίζουν να ξεκλειδώνουν ένα-tvα τα κελιά και να βασανίζουν τους κρατούμενους. Όλα

υλίσσovται μπροστά στα μάτια μας, απέναντι από μας σε απόσταση περίπου 30 μέτρων βλέτιαμε6-7
Τατζήδεςνα μπαίνουν με τη σορό σε κάθε κελί και ακούγαμετις κρουγέςτων βασανισμένωνσυγκρατούμενών

ς. Σε ένα κελί που βρίσκετω κάποιος ισοβίτηςγνωστός μας κω ο οποίος φώνα~ τιραηΥουμένως:<εγώ κα/ω την

ηντκή αιημσία», μπήκε ο KΑΡCΙΔΉμας κω τον βασάνιζελέγοντάς του: «ίσαι αναρχικός, ρε μoυνότιαvα;.

ώνταςτονmi 5 λετττά μαζί με ΆΛΛΣUς 3-4 MAΤάδtς. Σε διπλανό κελί είδαμε 4 σuγιφστoύμεvoύς μας

ικής κσταγωγής να έΧουν ανέβει στο πάνω κρεβάτι για να γλιτώσουν τα χτυπήματα, γαντζωμένους από το



ράθυρο να ουρλιάζουν ΚΟι να προσπαθούν να προστατευθοUν με ένα στρώμα με το οποίο τυλJχθήKανt. Τα

ουρούνια των ΜΑΤ roυς ΧΤUΠάγανε με μσν;α και φωνόζανε; .εδώ [jvaI Ελλάδα ρε κωλοαλβανοί.κω άλλα τΠοια.

μαρτυρίεςείναι πραγματικάσUγκλoνιστΣCΈςγια 10 α:iσxη των ΜΑΤατζήδων _Σ' ένα κελί, μια πλασηκή σφαίρα

υ βρήκε στο κρεβάη, εmστράφηκε κω )(fύπηoE τον ΜΑΤστζή. Τον εξαyρiωσε τάσο που ξοναπυΡοβολούσε στο

ό από το ένα μέτρο. Ακόμα, στα περισσότερα κελιά πυροβολούσαν από τα «μάτια» της πόρτας με

οτέλεσμα να αφήσουν πίσω τους πάνω από 100 ις:ρατoύμεvouς τραυματίες. Το ίδιο βράδυ μετά από λiγη ώρα,

ε τον ίδιο τρόπο επιβάλλουν την τάξη σης ΠTtρυγες Β' KOI r.
Την επόμενη μέρα κmά ης 11 το πρωί και ενώ παραμένομε κλειδωμένοι γίνονται έφοδοι σε όλα τα κελιά τα οποία

ι ανθρωποφύλακες τα κάνουν άνω-κάιω. Το μεσημέρι και ενώ η τιμωρία σvvεχίζααι κ:ρmOύμενoι της Α' και ιης Δ'

έρυγας φωνάζοιΝ και χτυπούν τις πόρτες. Κάπου εκεί πραΥματοποιεπαι νέα αιφνιδιασπκή έφοδος στο κελί μας

πού μας ανσκοΜί)νεται από rov αρχιφύλακα σε 5 λtτπά να μαζέ.ψουμε τα πράγματά μας διόη μεταγόμαστε. Στη

νέχεκι μας μεταφέρουν στα υπόγεια κελιά της ΣΤ' mtρυγας οπού εκεί κροτούνταν αρχικά τα μέλη της

παναστστικής Οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Ουσιαστικάπαρομένουμεαε Kαθεσrώςαπομόνωσης,κλειδωμένοι,

έχεια μέσα στο κελi μέχρι την επόμενη μtρα, οπού χάρη στην παρέμβοσηδιαμαρτυρίαςτων δικηγόρωνκω

ροστά στα εκρηκrιι::άγεγονόταπου yiνoντανέξω, η διεύθυνσητων φυλακώναναδιπλώθηκεκαι τελικά μας

ετέφερε στηνmtpuya Ε'. Εδώ είδαμε <οι κάπΌιουςσυγκροτούμενούςμας που πρωταγωνίστησανσης

ιαμσρτυρίεςτης πτέρυγαςΑΙ. να βρiσΚΟV1α/απομονωμένοιεπi μέρες στο πειθαρχείο.Να σημειώσουμεεδώ ότι

ας χώροςπου χΡησψοποιούντανγκι τον εξειπελισμόόσων γυρνάνεαπό άδεια κάνονταςτις ανάγκες τους

πρσστάσε κάμερεςεπιστρατεύθηκεγια να γίνει έξτρα απομόνωσηκαθώςτα πειθαρχίατης r κω Δ' mέρυγας

'ναι γεμάτα εξεγερμένους. Επίσης, για πολλούς άλλους κρατούμενους. οι οποίοι δεν έχουν υποστήριξη από έξω.

ους περίμενε κάποια πεrθαρXική μεταγωγή. Τέλος στην ΕΙ με έκπληξη διαπιστώσαμε όπ ξανάνοιξε το υπόγειο για

α φιλοξενήσει 50 εξεγερμένους από τις δικασηκές φυλακές Άμφισσας. Όσον αφορά τους τραυματiες, ο τελικός

ολαΥιαμός ξεπερνά τους 150. Βνω ενδεικπκό το γεγονός ότι ο' ένα φίλο συγκρατούμενομας που του

ιαmστώθηKαν4 ράι.ιμστσ, οι γιατρο! του κάνανε 3 γιατί δεν έφτανε η κλωσrή.

Σύντροφοι, κλείνοντας να πούμε όπ η κστάαταση οε κάθε φυλακή είναι διαφορεηκή. Κάποιαl έχουν αναδιπλωθεί

σι κάποιοι άλλοι έχουν σκληρύνει τη στάση τους_ Αυτό όμως που έχο σημασiσ είναι όη ένα μήνυμα προς τ/

ΙΚΟσΤ1κή εξoυσiα ελήφθη. Οι υποθέσεις των κρατουμένων πλέ.ον στα δικαστήρια. πάνε αρκετά καλά κω αιπό εiναι

ια ακόμα νίκη τιsw εξεγερμένων_ Φοοικά ήποτα δεν τελειώνο εδώ, μέχρι να ικσνοποιηθεΙ και το τελευταίο απημα

ων κροτουμένων. Μέχρι και τα γκρέμισμα της τΕΛWΤΑΊας φυλακής. Μέχρι να εiμαστε όλοι ελεύθεροι.

ίκος ΚΟUV10ρδάς - Βασίλης Στεpγioυ
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"'Οι νέες φυλακές τύπου ΗαλανδρΙνου δημιουργούν νέες εντάσεις. Υπάρχει πλήρης

απομόνωση στ ις αχτ ίνες, υπάρχουν 480 χρατούμενο.ι, οι οποίοι υφίστανται τον

πανοπτισμό. Οι διάδρομο·ι είναι τόσο στενοί, που το μάτι χάνει την αΙσθηση της

μέτρησης αποστάσεων, τα πρ~ύλι.α είναι υπερβολικά μικρό. Υπάρχει αδυναμία

επικοινωνίας με την οικογέν.ειά μας λόγω των τζαμιών ιι;:αι επειδή η φυλαχf! είναι

διαχωρισμένη σε δέκα πτέρυγες. OUσιαστ ικά μιλάμε για δέκα μικρές απομονώσεις. Εδώ

βασιλεύει η αυθαιρεσΙα. Η φυλακή έχει μετατραn.εί σε ιδιωτικό μαγαζί ορισμένων.

Κάποιοι χώροι ανα"4rυxής που ·είχαν προβλεφθεί, κλε.(στηχαν για.να γίνουν θάλαμοι. Το

Χτ ίριο δεν έχε ι μελέτη ούτ ε για ύδρευση οΟτ ε για αποχέτευση. Η φυλακή φι ιάχτηκε σ'

ένα βουνό στη μέση του πουθενά και ακόμη και σήμερα υπάρχουν προβλήματα στην

αποχέτευση. και την ύδρευση.

Η απομόνωση επιτείνει το γεγονός ότι τ(ποτα δεν βγαίνει προς τα έξω. Σήμερα το

πρωΙ !ιρθαν τα κανάλια και το βράδυ έφυγιχν. Για να έρθει η οικογένεια του

κρατουμένου χρειάζεται 4 ώρε-ς για ένα επισκεπτήριο μισής ώρας. Άλλοι χάνουν

επισκεπτήρια μ·ια φορά το δίρηνο. Η απόσταση δυσκολεύει ή και χάνει αδύνατη την

επαφή των κρατούμενων μέ τους δ ι χηγόρους. Εδώ μας έχουν ως άψυχα σώματα, μας

ταίζουν ώσπου να· μας ανακοινώο'ουν απλά τελε{ωqε η ποινή σου. "

Γιάννης Δημητράχης

Φυλαχές Μαλανδρίνου

Εύντροφο ι καλησπέρα από την Α' ΙΙίέρυγα φυλαχών Κορυδαλλού. Μέσα από αu-τέ·ς τις

λίγες σελίδες θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω πως έζησα τα γεγονότα ΤΙΊς 24ης λnρ{λη

εδώ μέσα στον Κορυδαλλό.

Ωρcr 20:10 Στην Ά πτέρυγα επιχρατε( αναβρασμός. Έχει προηγηθεί εκτεταμένη χρήση

χημικών στην Δ' πτέρυγα, αλλά στην. Α! οι χρατούμενοι συζητουν εάν θα μπουν μέσα ή

όχι στα κελιά τους.

Οι δ ιαθέσε ις (χε (νων που δεν θέλουν να συμμετ fXQvv σε μ ια ε ι ρην ι χή δ \αμαρτυρία,

αλλά να έρθουν σε κάθετη ρήξη με τις δυνξιμεις τνραγνίας του KρqΤOυς, γίνονται

.ξεχό:θαρες.

20:20 Ο αρχιανθρωποφύλακας έχει δώσει εντολή τοιχοκολλώντας την στην κιγκλίδα

της πτέρυγας, γράφοντας ότι με; το κλείσιμο (21:00) όλοι οι xpαtovpcvoL να

βρ(σκονται στα χελιό: tQUςo.

Γίνονται κάποια σπασίματα στην ακτίνα ώστε να εξοπλιστούν μι ό,τι μέσο μπορούν οι

στασιαστές και μαζεύονται ώστε να πάνε όλοι μαζί στην κιγκλίδα. Όμως η εντολή έχει

ήδη δοθεί: ΜπείΊ.ε χαι καταπνίξτε: τη στάση.

Οι ένστολσι δολοφόνοι του KpqlOUC; αρχίζουν να ανεβαίνουν στην πτέρυγα. ΟΙΙοιος

βρίσχ.εται στο δρόμο τους τον κερν(ryε ροπαλιές χαι φισουνιές. Οι χρατούμενοξ, πριν

προλάβο\1V να χαταλάβouν τι γίνεται, μην έχοντας όλοι καλή οπτική επαφή, βρίσκονται

αντιμέτωποι με διμοιρίες πάνοπλων μπάτσων. Βρίζοντας, χ.τυπώντας και προκαλώντας

τους κρατούμενους τους βάζουν μέσα στα χελι'ό τους, .χωρίς να προλάβουν οι

ιι:ρατούμενοι να αμυνθούν, πόσο μάλλον να επι τεθούν.

Από το ίδιο βράδυ και την επόμενη μέρα ξεχινούν απαγωγές-μεταγωγές και τα

πειθαρχικά όλων εκείνων που δεν συμμορφώθηκαν με τις υποδείξεις των ανθρωποφυλάχων

μαζί τους και οι αναρχιχοί Ν.Κουνταρδάς, B.ttepyi.ou που μεταφέρθηκαν στην ΣΤ' χαι

μετά ε'. (Μ' αυτό το σχέδιο και αυτη την ταχτική αντιμετωπΙστηκε η ομάδα των

αναρχι KG)v. )

Την c.πόμενη μέρα τό πρωί γίνεται έλεΥΧος στα κελιά παίρνοντας απ' τους

κρατούμενου·ς τ-α λιγοστά απαραίτητα πράΥμάτα που έχουν: σκουπόξυλα, χαρέκλες,

τραπέζια χαι κουρτίνες, κάνοντας μια κίνηση δύναμης θέλοντας να μας δείξουν ποιος

είναι το αφεντικό.

Τις επόμενες 5 μέρες βρισκόμαστε κλεισμένοι στα κελιά μας, χωρίς τηλέφωνο για να

μην γίνει δυνατιΊ η επικοινωνία με τον έξω κόσμο καταγγέλλοντας και καταρρίπτοντας

την φήμη της δήθεν αναί"μακτης επέμβασης "των δυνάμεων καταστολής και της ελάχιστης

χρήσης χημικών, ενώ δεν προαυλιζόμασταν .κιόλας.

Όλα όμως ξεκίνησαν από το μεσημέρ.ι με το άνοιγμα των κελιώνΟ5:0Ο). Οταν οι

χρατούμενοι της Δ' πτέρυγας την .ώρα του προαυλισμού καταλαμβάνουν το ίδιο και την

πτέρυγα και καταφέρνουν να βάλουν φωτ ιά σε κάδους σκουπιδιών και στρώματα, ενώ

εξοπλίζονται με σίδερα, ξύλα και πέτρες. 'Εντωμεταξύ, εμείς στην Α' πριν προλάβουμε

να πατήσουμε το πόδι μας στο προαύλιο, έχουν ήδη βγει 30-40 ανθρωποφύλακες

βάζοντας μέσα τους κρ.ατούμενους.



Την ίδια ώρα έξω και 'γύρω από τη φυλακή ακούγονται σειρήνες και μαύροι καπνοί βγαίνουν

από παντού στ·η Δ" πτέρυγα, ενώ μέσα στόυς διαδρόμους η κίνηση είνάι μεγάλη., ·κυρίως

προς τη Δ' που εΙναι η μόνη με κατειλημμένο το προαύλιό της. Απ' ότι μπορώ να δω απ'

το παράθυρο του κελιού μου, έχοντας μάθε"ι την εντολή του ναζιστή υπουργού δικαιοσύνης

για πυγμ:Ίστις φυλακές, οι εξεγερμένοι της Δ εξαγριώνονται ακόμα περισσότερο.

19:45 οι εξεγερμένΟί αρχίζουν να σκαρφαλώνουν στην ταράτσα που βρίσκεταί δίπλα στο

προαύλιο με σκοπό να περάσουν ·στον ακάλυπτο χώρο και να καταλάβουν το αρχιφυλακείο.

Την ίδια στ ιγμή ξεκινά και η καταστολή που ανέφερ-ε στα ΜΜΕ ο φασίστας τύραννος

υποuργός δ"ΙKαιoσύνης~ Τα ΜΑΤ ανεβαίνουν στην ταράτσα και αρχίζουν να κάνουν

αλόγιστη χρήqη χημικών, κζΙνοντας τους εξε-γε;ρμένους να περάσουν από 1'0 προαύλιο στ.ην

πτέ"ρυγα μεταφέροντας εκεί τη μάχη, αφού υπάρχουν πράγματα για να αμυνθούν ,αλλά και

για να επιτε.θούν. Την ίδια στίγμή εμείς ·που βρισκόμαστε ήδη μέσα στην πτέρυγα Α

αρχίζουμε να πνιγόμαστε από τα χημικά χαι τα ασφηξιογόνα αέρια που πετιούνται

δημΙOυΡvΦντα;ς tv~ ο.:κηνικό τρόμου με ανθρώπρυς να yptxquv πανι.κ9βλητ,οι Ψάχνοντας μια

χαραμάδα για αέρα, ενώ άλλοι να σωριάζονται στο έδαφος.

Στην Δ όμως η αντ ίσταση των εξεγερμένων είναι σθεναρή. Μετά την είσοδο των ΜΑΤ στην

Α πτέρυγα και το τι επακολούθησε σ' αυτήν, φεύγουν πηγα.ίνοντας στη Δ (20:45). Από το

παρά~υpό μο.υ ~αραKo:λoυθώ όλη αυτή την ίφατ ική κτηνωδία που υφίστανται οι

συγκρατοίη.ιενοί μ.ου. Το; ΜΑΤ εισβάλλουν κάνοντας χρήση βομβίδων κρότο.υ λάμψης, χημικών

και χρήση πλαστ ικων ο.φαιρών!

Η μάχη έχει αρχ..ίσει . Οι εξεγερμένοι ε.πιτΙθενται και ταυτόχρονα. αμύνονται με όποιο

τρόπο μπορούν και όσο οι συνθήκες εκεί lJtσo: τους το επιτρέπουν. Οι διμοιρίες των ΜΑΤ

ενισχύονται και με άλλες που σπεύδουν από τις άλλες πτέρυγες μαζί με ανθρωποφύλακες.

Η στάση του κρατούμενων παραμένει σκληρΖΊ, ενώ οι μπάτσοι δεν μπορούν να κουνηθούν,

έχοντας καθηλωθεί στην Κιγκλίδ·α. Τα χημικά σΊ.rνεχίζ6υν να πέφτουν και οι εξεγερμένοι

μην μπορώντας να αναπνεύσουν πλέον, σπεύδουν στα παράθυρά τους για να πάρουν λίγο

αέρα, ενώ τα ΜΑΤ αρχί ζουν πλέον σιγά σιγά να ανεβαίνουν στην πτέρυγα. Οι πρώτες φωνές

πόνου που αντηχούν καλώντας για βοήθεια ακούγονται τώρα από τα περισσότερα παράθυρα.

ΟΙ ένστολοι φονιάδες έχουν αρχίσει το δολοφονικό τους έργο, χτυπώντας δίχως έλεος τους

κρατούμενους •. Από το κελί μου διακρίνω τα γκλομπ ν' ανεβοκατεβαίνουν πάνω στα σώματα

των συγκρατούμενών μου, δείχνοντας και βγάζοντας όλο το Ρατσιστ ικό μ'ίσος που :διαθέτουν

στους αλλοδαπούς (κυρί"ως Αλβανούς) κρατούμενους. Τους Ψεκάζουν, κλε ίνουν τα κελί και

μπαίνουν στο επόμενο, ενώ σε ορισμένες περιητώσε ις κελιών, μετά τις υηοδε ί ξε ις των

ανθρώΩοφυλάκων, ξάναεπεμβαίνουν.

Χτυπώντας τους ήδη ·τ,ραυματισμένους κρατούμενους, στην επόμενη μισή ώρα έχει

αποκαταοταθε,( η τάξη και 11 ασφάλεια μέσα στα κάτεργα της δημοκρα.τ(ας τους.

Ο θόρυβος από τα γκλόμπς και τα δακρυγόνα έχε ι σταματήσε ι.

Τώρα το μόνο που αxoVΓεται είναι n έκκληση για. βοf}θεια και τα βογκητά που βγάζουν όλοι

εκείνοι που. κακοποιήθηκαν βάναυσα από τους ένστολους δολοφόνους.

ΟΙ τραυματ ιοφορείς τρέχουν να παραλάβουν δεκάδες τραυματ ι(,μένους, κακοποιημένους

κρατούμενους.

Άραγε αυτοΙ ποιτ επινόησαν και δημιούργησαν τη φυ.λι;:ι:κή μ.ε OKOllq την τ.ιμωρία του ανθρώπου

στερώντας του την ελευθερία, μήπως δε σκfφτη~αν 61 ι το· πάθος του για να την

ξ.αναποκτήσει μην έχοντας ,πλέ.ον τίποτα να χάσει, θα τον' φέρουν σε μετωπική σύγκρουση

με τους δυνάστες του;

Μήn:ως πισ.τεύουν πω.ς θα σταματ,ήσουν να, δημιουργούΥται έκρυθμες καταστάσεις μέσα στην

κο ινων ία ή μέσα στrι φυλακή;

Οταν η ίδ.ια η κοινωνία προωθεί τη ρουφιανιά, το γλείψιμο και την υποταγή, ή .όταν μέσα

στα κρατικά μπουντρούμια οι κρατούμενοι εξευτ-ελίζονται και πολλές φορές ξυλοκοπούνται

από τους 'καουμπόηδες' των 800 ευρώ - ανθρωποφύλακες, όταν ζούνε κάτ.ω από άθλιες

συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής (κοινή τουαλέτα στο κελί για 4 άτομα, παμπάλαιες

εγκαταστάσεις στα μπάνια με συνεχές παγωμένο νερό, άθλιο κι ελάχιστο φαγητό) όταν η

ίατροφαρμακευτ ική και νοσοκομε ιακή π.ερίθαλψη ε ίν.αι ανύπαρκτη και ελλιπής, όταν με τις

ευλογί ες δ ι ευθυντών, ε ισσγγελέων κα ι αρχ ι φυλάκων πλασάρουν στους κρατούμενους

ναρκωτ ι κά, χορηγώντας τους ταυτόχρονα με τις χούφτ ες ψυχ.οφάρμακα και ηρεμ ιΟΤ ι κά χάη ια

για να τους. κρα-:ι:άνε .ναρκωμένους και σε ·καταστολή, διατηρώντας μ' αυτόν τον τρόπο την

ηρεμία, τάξη κι ασφάλεια μέσα στο 'μαγα"ζί' τους ...
Τότε τό ελάχι.στο που εΙναι να ,χάνουν είναι .να εξεγερθόύν

ΟΥΊΈ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΟΥΤΕ ΠΟλΙΤΙΚΟΙ Μ1ΙΟΥΡΛΟΤΟ ΚΑΙ ΦarIA ΕΕΚΑθΕ ΦΥΑΑΚΗ
Γ ι ώργος Τσόλ-κας

Α πτέρυγα Φυλακών Κορυδαλλού

xαtaAqtq terra incognita, lούνης 2001
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