
 



Φυλακι-Σωφρονιςμόσ-Τιμωρία 

Σε αυτό το τρίπτυχο ίςωσ ςυμπυκνϊνεται το απόλυτο τθσ βαρβαρότθτασ που ζχει γεννιςει ο ανκρϊπινοσ 

νουσ. Αν κάποιοσ επικαλείται τθν κόλαςθ είναι γιατί δεν ζχει νιϊςει κατάςαρκα τον εγκλειςμό ςε όλεσ του 

τισ εκφάνςεισ. Κάτω από το πζπλο του ςωφρονιςμοφ θ εξουςία τιμωρεί, παραδειγματίηει, εκδικείται κάκετι 

που δε ςυμβαδίηει με τθν κανονικότθτα. 

Ανα τα χρόνια και τθν κοινωνικι πραγματικότθτα που επικρατεί ςε κάκε τόπο, θ ςυνκικθ του εγκλειςμοφ 

αποτελεί ζνα πολφμορφο πλζγμα. Εγκλειςμόσ για το κζαμα, τθν τροφι, τθν τιμωρία,τον παραδειγματιςμό, 

τθν εκκακάριςθ, τθ διαφορετικότθτα. Αν κοιτάξουμε γφρω μασ ο εγκλειςμόσ ζχει μια διάχυτθ παρουςία 

ςτθν κακθμερινότθτά μασ. Δεν είναι μόνο θ υπεραπλουςτευμζνθ προβολι που ανάγεται ςτισ φυλακζσ και 

τα ψυχιατρεία. Στα ςτρατόπεδα ςυγκζντρωςθσ φυλακίηονται άνκρωποι επειδι δε μιλάν τθν ίδια γλϊςςα με 

μασ, επειδι δεν ζχουν το ίδιο χρϊμα δζρματοσ με εμάσ. Στουσ ηωολογικοφσ κιπουσ και τα πάρκα άγριασ 

ηωισ, φυλακίηονται ηϊα που ζχουν απομακρυνκεί βίαια από το φυςικό τουσ περιβάλλον για να 

προςφζρουν κζαμα ςτο κοινό, ενϊ ςτα pet-shop ωσ αξεςουάρ ςυντροφιάσ και ςτα ςφαγεία ωσ 

μελλοκάνατα για τροφι. Αλλά και ςε άλλο επίπεδο ο εγκλειςμόσ υπάρχει διάχυτοσ μζςα ςτα κάτεργα τθσ 

μιςκωτισ ςκλαβιάσ όπου εργάτεσ φυλακίηονται για να προςφζρουν τθν παραγωγικι τουσ δφναμθ ςτα 

αφεντικά, εγκλειςμόσ υπάρχει ςτο ςχολείο όπου φυλακίηονται μακθτζσ για να εκπαιδευτοφν ςτθν κυρίαρχθ 

αφιγθςθ μακριά από κάκε ζννοια αμφιςβιτθςθσ και δθμιουργθκότθτασ. Εγκλειςμόσ είναι ακόμα και τα 

ςπίτια για τισ κακοποιθμζνεσ γυναίκεσ ι οι οίκοι ανοχισ για τα κφματα trafficking. Εγκλειςμόσ πολλζσ φορζσ 

μπορεί να είναι και θ ίδια θ κανονικότθτα για όποιον δε μπορεί ι αρνείται να προςαρμοςτεί και αναηθτά τθ 

φυγι. Εγκλειςμόσ μπορεί να είναι και ζνα ςτερεότυπο γιατί δε ςε αφινει να ςκεφτείσ κακάρά κα με βάςθ 

τισ επικυμίεσ ςου αλλά κζτει νόρμεσ και περιοριςμοφσ ςτθ ςκζψθ. 

Οι φυλακζσ ωσ κεματοφφλακασ του εγκλειςμοφ δεν είναι τίποτε αλλο από μια μικρογραφία τθσ κοινωνίασ 

ςτθν οποία ζχουν χτιςτεί για να περιορίηουν. Και όπωσ οι πολιτιςμοί ζτςι και οι φυλακζσ διαφζρουν από 

τόπο ςε τόπο αφοφ ζχουν χτιςτεί κατά τα πρότυπα και λειτουργοφν εξυπθρετϊντασ τα ςυμφζροντα των 

εκάςτοτε ιςχυρϊν. Ανά τον κόςμο κα δοφμε τεράςτιεσ διαφορζσ ςτισ φυλακζσ όςον αφορά τα κακεςτϊτα 

και τισ ςυνκικεσ κράτθςθσ και εξαίρεςθσ αλλά και τουσ ςτόχουσ που επιδιϊκουν. Θα αναφερκοφμε ςε 2 

παραδείγματα που απεικονίηουν αυτι τθν παραδοχι: 

Katingal: Είναι θ πρϊτθ φυλακι τθσ Αυςτραλίασ που καταςκευάςτθκε ωσ υψίςτθσ αςφαλείασ. Αυτό το 

τςιμεντζνιο, χωρίσ παράκυρα, «φζρετρο» των 40 κελιϊν μζςα ςτο Long Bay Correctional Centre του Σίδνεϊ 

δεν διακζτει φυςικό φωσ οφτε αζρα. Στόχοσ τθσ ιταν να επιβάλλει αιςκθτθριακι ςτζρθςθ ςτουσ 

κρατοφμενουσ, που τθ χαρακτιριςαν «θλεκτρονικό ηωολογικό κιπο», και κάποτε είχε και τάφρο για να 

προςτατεφεται από τυχόν επίκεςθ με… τανκ! Άρχιςε να λειτουργεί το 1975 και οι ανθςυχίεσ για πλιρθ 

καταπάτθςθ των ανκρϊπινων δικαιωμάτων οδιγθςαν ςτο κλείςιμό τθσ. 

Bangkwang: Η πλζον διαβόθτθ από τισ οφτωσ ι άλλωσ κακόφθμεσ φυλακζσ τθσ Ταϊλάνδθσ «φιλοξενεί» 

κατάδικουσ με πολυετείσ ποινζσ και κανατοποινίτεσ. Σε αυτιν καταλιγουν και πολλοί κρατοφμενοι ξζνοι 

υπικοοι. Τα τρία πρϊτα χρόνια τθσ κράτθςισ τουσ οι φυλακιςμζνοι επιβάλλεται να φοροφν μεταλλικοφσ 

κρίκουσ ςτα πόδια ενϊ οι κανατοποινίτεσ δεν τουσ βγάηουν παρά μόνο όταν ζρκει θ ϊρα του τζλουσ- για 

τθν οποία ενθμερϊνονται δφο ϊρεσ πριν. Μζχρι και ςιμερα αυτι θ φυλακι φθμίηεται για το κακεςτϊσ 



δουλείασ των αδφναμων κρατουμζνων τόςο προσ τουσ ςωφρονιςτικοφσ όςο και προσ αλλουσ 

κρατοφμενουσ. 

Από τθν άλλθ μεριά ςτισ ΗΠΑ οι φυλακζσ (οι περιςςότερεσ από τισ οποίεσ ζχουν αποκρατικοποιθκεί) 

αποτελοφν ανεξάρτθτεσ βιομθχανικζσ μονάδεσ που παράγουν κζρδθ ι προμικειεσ ςε εξωτερικζσ εταιρείεσ, 

βαςιηόμενεσ ςτο ςφγχρονο κακεςτϊσ δουλείασ των κρατουμζνων. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελοφν 

οι μεγάλοι κολοςςοί αμερικάνικων ςυμφερόντων starbucks, mc donalds, shell, ups, bayer, Microsoft και 

δεκάδεσ άλλοι που καρπϊνονται τθν υπεραξία από τθν άμιςκθ επιβαλόμενθ εργαςία των κρατουμζνων. 

Στθν Ελλάδα ο πρϊτοσ που πρότεινε εγκλειςμό ςε φυλακι ιταν ο Πλάτωνασ ςτθν ιδανικι «Πολιτεία» του, 

όπου μιλοφςε για τρία είδθ φυλακϊν. Το πρϊτο είδοσ ζπρεπε να είναι κοντά ςτθν αγορά όπου οι ζγκλειςτοι 

κα παραδειγμάτιηαν τουσ άλλουσ και κα παραδειγματίηονταν παράλλθλα οι ίδιοι, ζχοντασ κακθμερινι 

επαφι με τουσ πολίτεσ. Το δεφτερο είδοσ φυλακισ ζπρεπε να βρίςκεται ςτθν πιο άγρια περιοχι τθσ πόλθσ 

όπου βαςικόσ ςτόχοσ κα ιταν θ τιμωρία και ο εκφοβιςμόσ. Για το τρίτο είδοσ φυλακισ δεν προςδιόριηε τόπο 

ςτζγαςθσ, αλλά περιζγραφε τθν αποςτολι τθσ. Σ’ αυτιν κα υπιρχε πενταετισ πλιρθσ απομόνωςθ των 

φυλακιςμζνων και θ μόνθ τουσ επαφι κα ιταν μ’ ζνα ςυμβοφλιο τθσ πόλθσ που κα φρόντιηε για τθν 

επανζνταξθ τουσ. 

Χιλιάδεσ χρόνια μετά μοιάηει ςα να μθν άλλαξαν και πολλά. Οι κρατοφμενοι ςτοιβάηονται ςε τςιμεντζνια 

μπουντροφμια, ςτεροφμενοι κάκε ζννοια ηωισ. Δε ςτεροφνται μόνο τθν ελευκερία τουσ αλλά πολφ 

περιςςότερο τθ ςθμαςία τθσ κοινωνίασ κακϊσ μετατρζπονται ςε αόρατο πλθκυςμό. Δεν ζχουν και δεν 

οφείλουν να ζχουν δικαιϊματα πόςο μάλλον διεκδικιςεισ. Παρότι ζνα τεράςτιο ποςοςτό τθσ ελλθνικισ 

κοινωνίασ ζχει φυλακιςτεί ι ζχει κάποιον ςυγγενι φυλακιςμζνο ςυνεπϊσ ζχει (ι οφείλει να ζχει) ζνα 

ενδιαφζρον ι ευαιςκθτοποίθςθ για το ηιτθμα του εγκλειςμοφ και τθσ ςτζρθςθσ τθσ ελευκερίασ, οι φωνζσ 

των κρατουμζνων κάβονται ςτο μπετό. Μόνο οι ριηοςπαςτικοί αγϊνεσ ζδωςαν ζνταςθ ςτισ φωνζσ των 

κρατουμζνων. Ακόμα και αν δεν αλλάξει κάτι κα ξζρετε πωσ υπάρχουμε και εμείσ, κα μασ υπολογίηετε και 

εμάσ μοιάηουν ςα να λζνε κάκε φορά που εξεγείρονται οι απανταχοφ φυλακιςμζνοι. 

Η εξζλιξη τησ πάλησ των κρατουμζνων ςτισ ελληνικζσ φυλακζσ  

Στθν Ελλάδα θ ιςτορία τθσ φπαρξθσ των φυλακϊν ςυνοδεφτθκε και από εκατοντάδεσ ςτιγμζσ αντίςταςθσ 

των κρατουμζνων ςτθν επιβολι τθσ ςυνκικθσ του εγκλειςμοφ. Η ςφγχρονθ ιςτορία των αγϊνων μζςα ςτισ 

φυλακζσ τα τελευταία 25 χρόνια ζχει καταγράψει μεγαλειϊδεισ αγϊνεσ: μαηικζσ εξεγζρςεισ, αποδράςεισ και 

απόπειρεσ, απεργίεσ πείνασ και αγϊνεσ για τον εξανκρωπιςμό τθσ διαβίωςθσ και άλλεσ μικρζσ και μεγάλεσ 

κινιςεισ. Ακόμα όμωσ και οι ατομικζσ αντιςτάςεισ του κάκε κρατοφμενου, τα ξεςπάςματα, οι ομθρίεσ, οι 

επικζςεισ και οι δολοφονίεσ ςωφρονιςτικϊν ιταν θ απόδειξθ κάποιων που αρνικθκαν να αποδεχτοφν τθν 

αιχμαλωςία τουσ ςαν κανονικότθτα τθσ κακθμερινότθτασ ςτθν ζπειτα ηωι τουσ και αντζδραςαν. 

Αλικαρναςςόσ 1990  

Ήταν 9 Οκτϊβρθ όταν θ διλωςθ του Γ. Πετρόπουλου να διεκδικιςει τθν ελευκερία που του ςτεροφν 

παράνομα, αρνοφμενοσ να μπει ςτο κελί του πυροδότθςε μια από τισ μεγαλφτερεσ εξεγζρςεισ ςτισ 

ελλθνικζσ φυλακζσ. Αρχικά καταλιφκθκε ο 3οσ όροφοσ τθσ φυλακισ ενϊ ταυτόχρονα το κφμα μιασ, δίχωσ 

προγραμματιςμό και προετοιμαςία, εξζγερςθσ εξαπλϊκθκε και ςε άλλεσ φυλακζσ τθσ επικράτειασ (Πάτρα, 



Κορυδαλλόσ, Χανιά, ΣΦΑ, Λάριςα, Χαλκίδα, Κζρκυρα). Για 45 μζρεσ οι ειδικζσ δυνάμεισ καταςτολισ 

πολιορκοφςαν ελεφκερεσ μα φυλακιςμζνεσ φωνζσ και ςϊματα.  

Ρρζπει εμείσ να γίνουμε το μεγάλο παράδειγμα, πωσ μόνο μζςα από τθν αντίςταςθ και τον μεγάλο κίνδυνο 

τθσ εξζγερςθσ μπορεί ο άνκρωποσ να διαμορφϊςει ουςιαςτικζσ αλθκινζσ ςχζςεισ… Αυτι για εμάσ ιταν μια 

μεγάλθ ςτιγμι, κακϊσ ςυνειδθτά γκρεμίηαμε ό,τι το χειρότερο ςκζφκθκε ποτζ το ανκρϊπινο μυαλό: το ίδιο 

το ΚΕΛΙ! Αυτιν τθν ομορφότερθ μζρα τθσ ηωισ μου δε κα τθ ξεχάςω ποτζ! Ω, φϊναξα. Φυλακιςμζνοι όλων 

των χωρϊν, γευτείτε τθ γλφκα αυτισ τθσ αιωνίασ, τθσ μοναδικισ ςτιγμισ! Γκρεμίςτε, ςυντρίψτε, τςακίςτε τα 

δόντια των εξουςιαςτϊν, ξεμαςελιάςτε τα ανκρωποκτόνα κελιά τουσ! Ξεπατϊςτε τισ φοβερζσ αυτζσ κάςεσ, 

τουσ νεκροκάφτεσ των ηωντανϊν ψυχϊν όλων των καταπιεςμζνων και κυρίωσ των πρϊτων αρνθτϊν τθσ Γθσ! 

Κι εκεί πάνω ςτο ςωρό, ςτισ ςτοιβαγμζνεσ κάςεσ, νιϊςαμε από μζςα μασ να βγαίνει αυκόρμθτα ζνα μεγάλο 

βάροσ που χρόνια μασ πλάκωνε. Να ξεφεφγει από το ςϊμα, να ανεβαίνει και να φεφγει. Πλοι μασ 

αναςάναμε για πρϊτθ φορά ελεφκερα. 

 Γ. Πετρόπουλοσ  

Κορυδαλλόσ 1995  

Τρίτθ 14 Νοζμβρθ, 3 μζρεσ πριν από τθν επζτειο μνιμθσ για τθν εξζγερςθ του Πολυτεχνείου το ’73, οι 

κρατοφμενοι των φυλακϊν καταφζρνουν να πάρουν όμθρουσ 8 ςωφρονιςτικοφσ ζπειτα από ςυμπλοκι κατά 

τθ διάρκεια τθσ κακιερωμζνθσ θμεριςιασ διανομισ των φαρμάκων. Από εκείνθ τθ ςτιγμι ο ζλεγχοσ τθσ 

φυλακισ περνάει ςτα χζρια των εξεγερμζνων κρατοφμενων. Γίνονται εκτεταμζνεσ καταςτροφζσ ςε όλεσ τισ 

εγκαταςτάςεισ τθσ φυλακισ με κάποιεσ από αυτζσ να καίγονται ολοκλθρωτικά. Οι κρατοφμενοι προβαίνουν 

ςε μαηικι απόπειρα απόδραςθσ θ οποία δεν επιτυγχάνεται.  

Ταυτόχρονα οι αλλθλζγγυοι εκτόσ των τειχϊν καταλαμβάνουν τθ 17θ Νοζμβρθ το Πολυτεχνείο τθσ Ακινασ 

και τθ Θεολογικι ςχολι τθσ Θεςςαλονίκθσ ςε αλλθλεγγφθ ςτον αγϊνα των εξεγερμζνων κρατουμζνων αλλά 

και του απεργοφ πείνασ Κ. Καλαρζμα. Οι καταλθψίεσ ςυγκροφονται όλθ νφχτα με τθσ δυνάμεισ καταςτολισ 

ςτινοντασ οδοφράγματα. Ο απολογιςμόσ το γεγονότων καταγράφει τθν πρϊτθ ειςβολι τθσ αςτυνομίασ ςε 

πανεπιςτθμιακό χϊρο μετά τθν μεταπολίτευςθ, 504 ςυλλιψεισ ςτθν Ακινα και 4 ςυλλιψεισ ςτθ 

Θεςςαλονίκθ (με 3 από αυτοφσ να προφυλακίηονται και να απελευκερϊνονται ζνα μινα μετά ζπειτα από 

απεργία πείνασ).  

Η εξζγερςθ κράτθςε 6 ολόκλθρεσ μζρεσ αφινοντασ πίςω τθσ, τθν φυλακι κατεςτραμμζνθ, 3 κρατοφμενουσ 

νεκροφσ από χριςθ ναρκωτικϊν φςτερα από λεθλαςία του φαρμακείου των φυλακϊν και ζναν κρατοφμενο 

βάναυςα βαςανιςμζνο και νεκρό από ςυγκρατοφμενοφσ του.  

Μαλανδρίνο 2007 

 Τθν 23θ Απρίλθ ζπειτα από ξυλοδαρμό του αναρχικοφ Γιάννθ Δθμθτράκθ από δεςμοφφλακεσ, οι 

κρατοφμενοι παίρνουν τθ φυλακι ςτα χζρια τουσ και εξεγείρονται. Σε μια από τισ πιο ελεγχόμενεσ και 

καταςκευαςτικά πιο αςφαλείσ φυλακζσ εκείνθσ τθσ περιόδου οι κρατοφμενοι κατάφεραν να φτάςουν μζχρι 

και τθν ταράτςα όπου και τθν κατζλαβαν. Η εξζγερςθ απλϊκθκε αλυςιδωτά και ςε άλλεσ φυλακζσ τθσ 

χϊρασ. Η τάξθ εντόσ των τειχϊν ςε παραπάνω από ζξι φυλακζσ που βρίςκονταν ςε εξζγερςθ 



αποκαταςτάκθκε με τθ βίαιθ επζμβαςθ των ειδικϊν μονάδων καταςτολισ και τθν άγρια καταςτολι των 

κρατουμζνων. 

Στθν ταράτςα είχαν ανεβεί αςτυνομία, εξωτερικι φρουρά, δεςμοφφλακεσ όπου μετά τον τραυματιςμό του 

επικεφαλισ από τον Μάρκο, υποχϊρθςαν και ανεβικαμε και όλοι οι υπόλοιποι κρατοφμενοι τθσ Ακτίνασ 

Θ’...Οι δεςμοφφλακεσ μετά απ’ αυτό παρζμειναν μαηί με τισ δυνάμεισ καταςτολισ ωσ απλοί κεατζσ μζχρι 

τζλουσ. Τισ ταράτςεσ των πτερφγων τισ καταλαμβάναμε μια-μια ςπάηοντασ τισ επάνω κλειδαριζσ, με ζνα 

μαντεμζνιο καπάκι που ςκζπαηε τον βόκρο ςτο προαφλιο τθσ Ακτίνασ.  

Βαγγζλθσ Πάλλθσ  

Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ πζρα από αυτζσ τισ 3 ςτιγμζσ που περιγράφθκαν, ςτον ελλαδικό χϊρο υπιρξαν και 

άλλοι αγϊνεσ μζςα ςτισ φυλακζσ όπωσ οι εξεγζρςεισ ςτισ φυλακζσ Κζρκυρασ το ’87 και ςτισ φυλακζσ 

Τρικάλων το ‘07, οι μαηικζσ απεργίεσ πείνασ ενάντια ςτα λευκά κελιά και τισ τότε ειδικζσ ςυνκικεσ κράτθςθσ 

των μελϊν τθσ ε. ο. 17Ν το ϋ02, οι μαηικζσ απεργίεσ πείνασ όπωσ αυτι του 2008 για καλφτερεσ ςυνκικεσ 

κράτθςθσ και άλλεσ ςτιγμζσ ςυλλογικοφ ι ατομικοφ αγϊνα κρατουμζνων ενάντια ςτον εγκλειςμό. 

Σιμερα θ κρατικι και καπιταλιςτικι διαχείριςθ τθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ με βάςθ τθν πανδθμία μετζτρεψε τισ 

φυλακζσ ςε καλάμουσ κανατοποινιτϊν. Τθν ίδια ςτιγμι που επζβαλε ςτο υπόλοιπο κοινωνικό ςϊμα 

κατοίκον εγκλειςμό και αποτροπι των κοινωνικϊν ςυνακροίςεων και επαφϊν, άφθςε εκατομμφρια 

κρατοφμενουσ ςτοιβαγμζνουσ μζςα ςτα μπετά, αδιαφορϊντασ για τισ ηωζσ τουσ. Χωρίσ πρόςβαςθ ςε 

επαρκι ιατρικι πρόνοια και περίκαλψθ, μθ λαμβανοντασ κανζνα μζτρο αποςυμφόρθςθσ οι κυβερνιςεισ 

υπζγραψαν κανατικζσ καταδίκεσ για τουσ αόρατουσ των ςωφρονιςτικϊν κολαςτθρίων. 

Απζναντι ςτθν αδιαφορία και τον εμπαιγμό χιλιάδεσ κρατοφμενοι εξεγζρκθκαν ςε φυλακζσ ενάντια ςτον 

εμπαιγμό και τθν αδιαφορία. Από τθν Ελλάδα, τθν Ιταλία ωσ τθν Αργεντινι, εξεγερμζνοι κρατοφμενοι 

πραγματοποιιςαν μαηικοφσ αγϊνεσ, βίαιεσ εξεγζρςεισ και αποδράςεισ υπεραςπιηόμενοι τισ ηωζσ και τα 

δικαιϊματά τουσ αλλά και τουσ νεκροφσ που άφθςε πίςω τθσ θ κρατικι αδιαφορία. 

Η ςθμερινι εκδιλωςθ που αποτελεί κομμάτι των δράςεων εν όψει του διεκνοφσ τριθμζρου αλλθλεγγφθσ 

ςτουσ απανταχοφ φυλακιςμζνουσ αλλά και τθσ εβδομάδασ δράςεων για τουσ Τοφρκουσ απεργοφσ πείνασ 

είναι μια απόπειρα να ενϊςουμε τισ φωνζσ μασ με φυλακιςμζνουσ αγωνιςτζσ ςε κάκε γωνιά τθσ Γθσ, 

μθδενίηοντασ τισ αποςτάςεισ και τα τείχθ αιχμαλωςίασ. Στζλνουμε τθ διεκνιςτικι μασ αλλθλεγγφθ ςε κάκε 

εξεγερμζνο κρατοφμενο, ςε κάκε αιχμάλωτο πολζμου. Κάκε αιχμαλωςία και κάκε απϊλεια ςτο πεδίο του 

αγϊνα είναι για μασ αιτία και αφορμι να ςυνεχίςουμε τον επαναςτατικό πόλεμο. Για το γκρζμιςμα τθσ κάκε 

φυλακισ. Για μια ελεφκερθ κοινωνία ιςότθτασ, αλλθλεγγφθσ και αυτοδιάκεςθσ. 


