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Είσκεψη ΕΕ∆Α στις ανδρικές Φυλακές Κορυδαλλού

1. Την Παρασκευή, 21 Μαΐου 2004 και ώρα 10.30 C.µ., σύµφωνα µε αCόφαση
της ΕΕ∆Α, η υCοεCιτροCή εCίσκεψης χώρων κρατουµένων εCισκέφθηκε τις ανδρικές
φυλακές Κορυδαλλού.
Τα Cροσελθόντα µέλη της ΕΕ∆Α ήταν: η καθηγ. κα. Ηρώ ΝικολακοCούλουΣτεφάνου, ο κ. Κωστής ΠαCαιωάννου, η αν. καθηγ. κα. Λένα ∆ιβάνη και η Πρόεδρος
Α. ΓιωτοCούλου-ΜαραγκοCούλου.
Αφορµή της εCίσκεψής µας αυτής ήταν αίτηση των συνηγόρων των εγκλείστων
µελών της 17 Νοέµβρη µε την οCοία ζήτησαν την Cαρέµβασή µας για τις συνθήκες
διαβίωσης των Cελατών τους, τις οCοίες Cεριέγραψαν µε Cολύ µελανά χρώµατα.
Ο ∆ιευθυντής κ. ΑθανασόCουλος CροθυµοCοιήθηκε να µας δώσει όσες
εξηγήσεις και Cληροφορίες του ζητήσουµε τόσο Cροφορικά όσο και γραCτά. Πράγµατι,
Cροηγήθηκε µια γενικά ενηµερωτική συνοµιλία και στη συνέχεια άρχισε η εCίσκεψη,
στην οCοία µας συνόδευσε ο εγκληµατολόγος κ. Κουλούρης, µέλος του Συµβουλίου
των Φυλακών. Μετά την εCίσκεψή µας, έστειλε εγγράφως τα στοιχεία Cου ζητήσαµε
και είναι συνηµµένα στην Cαρούσα.
2. Τα κελιά των µελών της 17 Νοέµβρη είναι σε ειδική Cτέρυγα, ηµιυCόγεια,
µε Cαράθυρα Cου βλέCουν στην αυλή και φωτίζονται αCό εκεί. Κάθε κρατούµενος
έχει το δωµάτιό του, αρκετά άνετο, ευάερο, µε χώρο υγιεινής συνεχόµενο µε το κυρίως
δωµάτιο και χωριζόµενο αCό αυτό µε χαµηλό τοιχάκι. Στα δωµάτια υCάρχουν τα
στοιχειώδη έCιCλα καθώς και τηλεόραση. ΕCίσης υCάρχει δυνατότητα χρήσης
τηλεφώνου.

Οι κρατούµενοι αυλίζονται Cρωί και αCόγευµα εCί αρκετές ώρες σε

ιδιαίτερη αυλή, µικρής εCιφάνειας, Cου έχει ψηλό τοίχο, και είναι µεν αρκετά
µακριά αλλά στενή. Σε αυτήν µερικοί καλλιεργούν γλάστρες µε άνθη, υCάρχει δε και
ένα καλάθι για µCάσκετ-µCώλ. ΕCιβάλλεται ωστόσο βελτίωση του χώρου της αυλής.
Οι

7

κρατούµενοι

(Αλέξανδρος

ΓιωτόCουλος,

∆ηµήτρης

Κουφοντίνας,

Χριστόδουλος Ξηρός, Σάββας Ξηρός, Βασίλης Τζωρτζάτος, Ηρακλής Κωστάρης και

Βασίλης Ξηρός) δεν είναι σε αCοµόνωση, συναντώνται στον κοινό διάδροµο των
κελιών τους και στην αυλή, όCου τους συναντήσαµε όλους µαζί και συνοµιλήσαµε
µαζί τους εCί αρκετή ώρα.
Οι συνήγοροι µCορούν να τους εCισκεφθούν καθηµερινά Cρωί και αCόγευµα σε
ειδικό χώρο, διαρρυθµισµένο όCως και ο σχετικός χώρος των κοινών Cοινικών
κρατουµένων (συνήγορος και Cελάτης καθισµένοι αντικριστά χωρίζονται µε γυάλινο
χώρισµα και συνοµιλούν αCό τηλεφώνου). Οι συγγενείς µCορούν να τους εCισκεφθούν
2 φορές την εβδοµάδα.
Οι χώροι ήταν καθαροί. Η σίτιση, όCως και των λοιCών κρατουµένων, Cολύ
καλή (βλ. συνηµµένο εδεσµατολόγιο εβδοµαδιαίο˙ είδαµε και εµείς το δίσκο µε το
φαγητό της ηµέρας).
3. Στη συνέχεια εCισκεφθήκαµε τους χώρους του ιατρείου και του µαγειρείου
(όCου Cαρασκευάζονται ηµερησίως ανά 2100 µερίδες τρεις φορές, για Cρωινό και για
δύο γεύµατα). Όλα φαίνονταν καθαρά.
Η βιβλιοθήκη, Cου είχε καεί Cρο ετών στις ταραχές των φυλακών, έχει ανάγκη
και χώρου και εντύCων Cιο ‘ελκυστικών’ για τους κρατούµενους. Μάλλον Cρόκειται
για αCοθήκη βιβλίων. Κρίνεται αναγκαία η βελτίωση του χώρου της βιβλιοθήκης και
της Cρόσβασης σε αυτόν.
Στη συνέχεια εCισκεφθήκαµε κελιά κρατουµένων σε δύο Cτέρυγες.

Η

κατάσταση Cου διαCιστώσαµε είναι άθλια. Τέσσερις κρατούµενοι σε ένα κελί µικρό
φτιαγµένο για ένα, το Cολύ δύο άτοµα. Ούτε µία καρέκλα δεν χωράει και αν ένας
είναι όρθιος, για να κινηθεί µέσα στο δωµάτιο CρέCει να µείνουν στο κρεβάτι οι
άλλοι. Ο χώρος αCοCάτησης είναι εντός του δωµατίου και µόνο αCό τη µια µεριά έχει
ένα είδος ‘Cαραβάν’.
Λόγω του συνωστισµού δεν χωρεί διαχωρισµός ούτε µε γνώµονα κατηγορίες
κρατουµένων (εκτός αCό Cολύ στοιχειώδη) ούτε την υγεία (C.χ. άρρωστοι αCό
ηCατίτιδα και υγιείς συστεγάζονται).
Οι τοξικοµανείς είναι αναρίθµητοι, ουσιαστικά σχεδόν όλοι. Άλλοι ήταν εξ
αρχής, είτε καταδικασθέντες ως τέτοιοι, οCότε τους γνωρίζει η φυλακή, είτε
καταδικασθέντες για άλλα αδικήµατα, όCως κλοCή για Cροµήθεια ναρκωτικών, οCότε
η φυλακή συχνά δεν τους έχει εντοCίσει. Άλλοι έγιναν τοξικοµανείς στη φυλακή
λόγω στενής συµβίωσης µε τοξικοµανείς. Για την Cτέρυγα των τοξικοµανών όCου
διαβούν µόνο 455 (αCό τους Cολύ Cολυαριθµότερους τοξικοµανείς Cου κρατούνται

2

συνολικά) υCάρχει ειδική αυλή-κήCος ευρύχωρος µε δένδρα και άλλα φυτά Cου οι
ίδιοι καλλιεργούν.
4. Γενικά στη φυλακή λείCει η αCασχόληση – σοβαρότατη έλλειψη.

∆εν

υCάρχουν χώροι ούτε ειδικό CροσωCικό για την ευρεία οργάνωση εργαστηρίων.
Μικρό Cοσοστό αCασχολείται στο µαγειρείο και σε άλλες εργασίες εξυCηρέτησης της
φυλακής (αρτοCοιείο, κήCος).
Το CροσωCικό φύλαξης είναι ανεCαρκές και κατά το Cλείστον ανειδίκευτο.
Πολύ χρήσιµο είναι το Συµβούλιο Cου αCαρτίζεται αCό τον ∆ιευθυντή, δύο
εγκληµατολόγους και την Προϊσταµένη κοινωνική λειτουργό.
Θα CρέCει να Cούµε ότι γενικά το ανεCαρκές CροσωCικό αγωνίζεται για να
αντεCεξέλθει µε τις Cολύ κακές υλικές συνθήκες – ιδίως τον υCερCληθυσµό, Cου
δηµιουργεί καταστάσεις µη ανεκτές αCό ανθρωCιστική άCοψη αλλά και εκρηκτικές.
Τέλος,

αν

συγκρίνουµε

τους

όρους

διαβίωσης

των

κοινών

Cοινικών

κρατούµενων µε αυτούς των κρατούµενων της 17 Νοέµβρη, ασφαλώς οι όροι των
δευτέρων είναι ασυγκρίτως καλύτεροι και γενικά Cαραδεκτού εCιCέδου (µάλιστα για
κατάδικους για ανθρωCοκτονίες κλC).
5. Θα θέλαµε να σηµειώσουµε ότι, εCειδή γνωρίζουµε, ιδιαίτερα δε η Πρόεδρος,
καθηγ. Α. ΓιωτοCούλου-ΜαραγκοCούλου η οCοία εCισκέCτεται τις φυλακές αυτές αCό
την ηµέρα των εγκαινίων τους ως σήµερα, αυτές καθ’εαυτές οι φυλακές Κορυδαλλού,
µε κατάργηση του υCερCληθυσµού – το βασικότερο – και µε εCισκευές και βελτιώσεις
εγκαταστάσεων, θα µCορούσαν να γίνουν ανθρώCινος τόCος κράτησης.

∆εν

εCιβάλλεται η κατεδάφιση ή κατάργησή τους.
Γνωρίζουµε ότι υCάρχει µεγάλη Cίεση των κατοίκων Κορυδαλλού για την
κατάργηση και κατεδάφισή τους. Αλλά, Cρώτο, είναι σηµαντικό κτίσµα, η δε ανέγερση
νέου αναλόγου µε αυτό θα στοιχίσει Cολύ σηµαντικό Cοσό. ∆εύτερο, οι κάτοικοι του
Κορυδαλλού Cροχώρησαν τις κατοικίες, τα µαγαζιά τους κλ. Cρος τις φυλακές, δεν
κτίστηκαν οι φυλακές κοντά στα σCίτιά τους. Τρίτο, εCίφοβοι είναι οι κακοCοιοί Cου
είναι εκτός των φυλακών – και αCοτελούν, µάλιστα, Cολύ µεγάλο Cοσοστό – και όχι
αυτοί Cου είναι έγκλειστοι.
Τέλος, η µεν Πρόεδρος της ΕΕ∆Α κα Α. ΓιωτοCούλου-ΜαραγκοCούλου ως
καθηγήτρια Εγκληµατολογίας, η δε κα Η. ΝικολακοCούλου-Στεφάνου ως καθηγήτρια
Κοινωνικού ∆ικαίου, θεωρούµε καθήκον µας να τονίσουµε για Cολλοστή φορά ότι
Cερισσότερο αCό το κτίσιµο φυλακών χρήσιµη για την αCοσυµφόρηση των
καταστηµάτων κράτησης – και συνεCώς την καλυτέρευση της λειτουργίας τους –
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καθώς και για τη βελτίωση των Cοινικών Cαραβατών – αντί της χειροτέρευσης και
σταθεροCοίησης της εγκληµατικής συµCεριφοράς τους κατά τη φυλάκιση – είναι η
ευρεία εφαρµογή στην Cράξη εναλλακτικών µέτρων (αντί των στερητικών της
ελευθερίας). Αρκετά αCό αυτά CροβλέCονται ήδη αCό τη νοµοθεσία µας και µένουν
ανεφάρµοστα. Άλλα, CρέCει να Cροστεθούν.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2004

ΑΛΙΚΗ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
Πρόεδρος της ΕΕ∆Α, Πρόεδρος του Ιδρύµατος ΜαραγκοCούλου για τα ∆ικαιώµατα του
ΑνθρώCου, Οµότ. Καθηγ. Εγκληµατολογίας και Πρόεδρος
της Ελληνικής Εταιρίας Εγκληµατολογίας

ΗΡΩ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Μέλος της ΕΕ∆Α, Καθηγ. Κοινωνικού ∆ικαίου, Πρόεδρος του Ελληνικού Συµβουλίου
για τους Πρόσφυγες
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Την 21η Μαΐου, µετά αCό καταγγελία των δικηγόρων τους, τετραµελής
αντιCροσωCεία της ΕΕ∆Α εCισκεφτήκαµε τα κελιά των ισοβιτών της 17ης Νοέµβρη,
στις ανδρικές φυλακές Κορυδαλλού για να διαCιστώσουµε ιδίοις όµµασι τις συνθήκες
κράτησής τους. Γίναµε ασµένως δεκτοί αCό τον διευθυντή και το CροσωCικό των
φυλακών και –για να υCάρξει και ένα µέτρο σύγκρισης- εCισκεφτήκαµε εCίσης και τα
κελιά, τους χώρους Cροαυλισµού, και τα µαγειρεία των υCολοίCων φυλακισµένων.
Οι κοινοί κρατούµενοι ζουν σε αCαράδεκτα µικρά και κακοαερισµένα κελιά
στοιβαγµένοι ανά τέσσερεις σε ελάχιστα τετραγωνικά –µέσα στα οCοία χωράει και η
ανοιχτή στην κοινή θέα τουαλέτα τους. Οι αCαράδεκτες αυτές συνθήκες κράτησης
δικαιολογήθηκαν αCό την διεύθυνση των φυλακών ως αCοτέλεσµα της αύξησης του
αριθµού των κρατουµένων τα τελευταία χρόνια. Ως αντίβαρο Cάντως οι φυλακισµένοι
αυτοί έχουν την δυνατότητα να ζουν σχετικά ελεύθεροι µέσα στο Cλαίσιο της
κοινωνίας της φυλακής, να συζητούν, να γνωρίζονται, να εργάζονται, να αθλούνται,
να µελετούν, να συζητούν, να έρχονται σε εCαφή µε τη φύση έστω και στοιχειωδώς.
Οι ισοβίτες της 17ης Νοέµβρη, θεωρούµενοι Cροφανώς υψηλού ρίσκου, έχουν
σαφώς διαφορετική µεταχείριση.
Ως Cρος τα κελιά είναι µάλλον Cιο τυχεροί. Στα ελάχιστα τετραγωνικά όCου
ζουν 4 αCό τους κοινούς φυλακισµένους, αυτοί ζουν µόνοι τους. Ζούν όµως στη
φυλακή της φυλακής. Τα κελιά τους Cαρακολουθούνται εCί 24ώρου βάσεως αCό
κάµερες, το ίδιο και ο στενόχωρος διάδροµος στον οCοίο βλέCουν.
Το φυσικό φως των στενόµακρων µικρών αυτών κελιών ήταν ελάχιστο το
καλοκαιρινό µεσηµέρι Cου έγινε η εCίσκεψη -οCότε το χειµώνα σχεδόν ανύCαρκτο.
Το εντελώς αCάνθρωCο όµως είναι ο χώρος Cου Cροαυλίζονται οι άνθρωCοι αυτοί: ένα
µακρόστενο τσιµεντένιο κουτί µε υψηλότατους τοίχους, ο ένας των οCοίων είναι
εCενδεδυµένος µε ένα είδος λαµαρίνας, µε οροφή αCό συρµατόCλεγµα. Ένα κουτί Cου
φλέγεται το καλοκαίρι και βρέχεται τον χειµώνα. Ούτε χώµα, ούτε ένα φυτό δεν
υCάρχει στο Cροαύλιο αυτό. ΥCάρχει µόνο µια µCασκέτα Cροσαρτηµένη στον
λαµαρινένιο τοίχο –αν τολµήσεις να ρίξεις µια µCαλιά αντηχεί για ώρα όλο το κουτί!
Οι φυλακισµένοι της 17ης Νοέµβρη –Cου κατά γενική οµολογία του
CροσωCικού- είναι αCόλυτα συνεργάσιµοι, ήρεµοι και φιλικοί, δεν έχουν το δικαίωµα
να συναντούν κανέναν άλλο εκτός αCό τους εαυτούς τους, δεν µCορούν να αθληθούν,
να εργαστούν, να κινηθούν, να µορφωθούν, µε λίγα λόγια να µην τρελαθούν. Γιατί,
κατά τη γνώµη µου, εκεί θα οδηγηθεί ένας άνθρωCος, όσο συγκροτηµένος κι αν είναι,
αν καταδικαστεί να ζει ισοβίως σε ελάχιστα τετραγωνικά, µακριά αCό τους ανθρώCους
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και τον ήλιο, άCρακτος, αενάως Cαρακολουθούµενος, Cεριµένοντας µόνον να
Cροαυλιστεί για λίγες ώρες (ελάχιστες τον χειµώνα) σε ένα µακρόστενο τσιµεντένιο
κουτί Cου ούτε την θέα του ουρανού δεν εCιτρέCει αφού καλύCτεται αCό
συρµατόCλεγµα.

Λένα ∆ιβάνη
Μέλος της ΕΕ∆Α
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Φυλακές Κορυδαλλού: Σχόλια – αρατηρήσεις σχετικά µε την είσκεψη
αντιροσωείας της Εθνικής Ειτροής ∆ικαιωµάτων του Ανθρώου

Την Παρασκευή 21/5/2004 µέλη της Εθνικής ΕCιτροCής ∆ικαιωµάτων του
ΑνθρώCου εCισκεφτήκαµε τις αντρικές φυλακές Κορυδαλλού, κατόCιν διαµαρτυρίας
δικηγόρων των ισοβιτών κρατουµένων Cου καταδικάστηκαν ως µέλη της 17Ν.
Μετά αCό µία αρχική συνάντηση µε τον ∆ιευθυντή των φυλακών, Cρώτα
εCισκεφτήκαµε το χώρο κράτησης των 7 ισοβιτών, καταδικασθέντων ως µελών της
17Ν. Ο χώρος βρίσκεται εντός του χώρου των αντρικών φυλακών, αλλά έχει δικό του
σύστηµα φύλαξης/ασφαλείας και ξεχωριστή Cρόσβαση.
Ακολουθούν οι ανησυχίες/Cαρατηρήσεις µου. Η ∆ιεθνής Αµνηστία έχει
εκφράσει αντιρρήσεις για τις συνθήκες κράτησης σε φυλακές υψηλής ασφαλείας
(Μονάδες Ειδικής Ασφάλειας - Special Security Units) σε ειδική της έκθεση “UK:
Special Security Units”. ΧρησιµοCοιώ αυτό το κείµενο ως Cλαίσιο για να καταγράψω
τις Cαρατηρήσεις µου και ως µέτρο σύγκρισης µε τις συνθήκες κράτησης των 7 (τα
CρωτότυCα αCοσCάσµατα µε Cλάγια γράµµατα συνοδεύονται αCό δικά µου σχόλια, η
Cλήρης έκθεση της ∆ιεθνούς Αµνηστίας εCισυνάCτεται). Τα σηµεία είναι ενδεικτικά
και δεν αCοτελούν Cλήρη έκθεση όσων είδαµε στην εCίσκεψή µας.
•

Οι Μονάδες Ειδικής Ασφάλειας είναι µια φυλακή µέσα στη φυλακή:
αυτή είναι αναµφισβήτητα η CερίCτωση των κρατουµένων της 17Ν.
Κρατούνται χωριστά αCό όλους τους άλλους κρατουµένους, σε οµάδες των 7, 4
και 3. ΕCισκεφτήκαµε την οµάδα των 7.

•

Στους κρατουµένους δεν έχει δοθεί εξήγηση γιατί θεωρούνται υψηλότερου
κινδύνου

για

α/όδραση

α/ό

άλλους

κρατουµένους

/ου

έχουν

καταδικαστεί σε /αρόµοιες /οινές. Αυτό το γεγονός έχει οδηγήσει σε
καταγγελίες ότι ορισµένοι κρατούµενοι έχουν αυθαίρετα και τιµωρητικά
ε/ιλεγεί για µια ιδιαίτερη µορφή κράτησης. Οι κρατούµενοι δεν
µ/ορούν να αµφισβητήσουν//ροσβάλουν την α/όφαση να το/οθετηθούν
στις Μονάδες Ειδικής Ασφάλειας, ούτε γνωρίζουν για /όσο διάστηµα θα
βρίσκονται εκεί: αυτή είναι ακριβώς η CερίCτωση των κρατουµένων της 17Ν.
•

Η συναναστροφή /εριορίζεται σε λιγότερους α/ό 10 ανθρώ/ους, συνήθως
τους ίδιους. Η ∆ιεθνής Αµνηστία /ιστεύει ότι η µακροχρόνια α/οµόνωση
σε µικρές οµάδες, σε συνδυασµό µε άλλες συνθήκες στις Μονάδες Ειδικής
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Ασφάλειας έχει ε/ιβλαβή ε/ίδραση στην υγεία των κρατουµένων: οι 7
κρατούµενοι Cου είδαµε και µε τους οCοίους µιλήσαµε δεν έχουν δυνατότητα
να δουν κανέναν άλλο κρατούµενο. Οι 7 είναι µια «κλειστή οµάδα».
•

Οι κρατούµενοι στις Μονάδες Ειδικής Ασφάλειας α/αγορεύεται να
συµµετέχουν σε ο/οιαδή/οτε κοινή δραστηριότητα της φυλακής. ∆ε
µ/ορούν να /άνε στη βιβλιοθήκη, το γυµναστήριο, τα γή/εδα. Η
/ρόσβαση σε εκ/αιδευτικές δραστηριότητες, χρήσιµες δραστηριότητες
και

εργασία

/εριορίζεται

αυστηρά

µέσα

στις

Μονάδες

Ειδικής

Ασφάλειας: αυτή είναι εCίσης η CερίCτωση των κρατουµένων της 17Ν και
αυτό ήταν ένα αCό τα βασικά τους αιτήµατα όταν συζητήσαµε. Η Cρόσβαση σε
δραστηριότητες αυτή τη στιγµή αCοκλείεται.
•

Οι Μονάδες Ειδικής Ασφάλειας έχουν Cολύ Cεριορισµένο φυσικό φως. Η
έλλειψη Cρόσβασης σε φυσικό φως εCιτείνεται αCό το γεγονός ότι τα Cροαύλια
σε όλες τις Μονάδες Ειδικής Ασφάλειας καλύCτονται αCό µεταλλικά Cλέγµατα
και συρµατόCλεγµα τόσο Cυκνά Cου δεν υCάρχει Cοτέ καθαρή θέα του
ουρανού. Η µη Cρόσβαση στον καθαρό αέρα, στο φως του ήλιου και σε άσκηση
σε ανοιχτούς χώρους Cαραβιάζει τα διεθνή CρότυCα. Τα κελιά της 17Ν έχουν
/ολύ /εριορισµένο φυσικό φωτισµό. Σε µια /ολύ ηλιόλουστη µέρα (της
ε/ίσκεψής µας) ήταν στο ηµίφως. Είναι ηµιυ/όγεια και όσα δε βλέ/ουν
στην «αυλή» είναι σκοτεινότερα διότι έχει το/οθετηθεί ένα µεταλλικό
/αρα/έτασµα έξω α/ό τα /αράθυρα, χωρίς /ροφανή λόγο.
Η «αυλή» έχει µεταλλικούς τοίχους, /ερί/ου 10 µέτρα ψηλούς και
καλύ/τεται α/ό δι/λό µεταλλικό συρµατό/λεγµα στην οροφή. Μετά
βεβαιότητος το καλοκαίρι θα είναι αδύνατος ο /ροαυλισµός λόγω
ανυ/όφορης ζέστης µέσα στο µεταλλικό αυτό κουτί. ∆εν υ/άρχει ίχνος
/ρασίνου. Η µόνη φυσική άσκηση είναι το µ/άσκετ, αλλά όταν ο ένας
κρατούµενος χτύ/ησε τη µ/άλα στον τοίχο και στο δά/εδο ο ήχος ήταν
εκκωφαντικός.
Ε/ι/λέον, το χειµώνα µ/ορούν να βγουν µόνο το /ρωί αλλά δεν υ/άρχει
/ροστασία α/ό τη βροχή. ∆ε µ/ορούν να βγουν µετά τις 14.00 και µένουν
στον διάδροµο έξω α/ό τα κελιά τους. Εκεί δεν υ/άρχει φυσικός
φωτισµός και αναλογεί χώρος 2 τ.µ. /ερί/ου στον καθένα.
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•

Όλες οι εCισκέψεις στους κρατουµένους κατηγορίας Α στις Μονάδες Ειδικής
Ασφάλειας είναι κλειστές, δηλαδή ο κρατούµενος χωρίζεται αCό τον εCισκέCτη
µε γυάλινο τοίχο και η εCικοινωνία γίνεται µέσω τηλεφώνου ή σίτας: οι
δικηγόροι και οι κρατούµενοι ισχυρίζονται /ως είναι /ροφανές ότι οι
συνοµιλίες τους υ/οκλέ/τονται και /αρακολουθούνται, συχνά µάλιστα
υ/άρχει ηχώ και ακούγονται και εκτός της αίθουσας.

•

Οι κλειστές ε/ισκέψεις γίνονται /αρουσία φύλακα, ο ο/οίος µ/ορεί να
βλέ/ει και να ακούει όσα διαµείβονται: αυτή είναι εCίσης η CερίCτωση της
17Ν.

Ειλέον αρατηρήσεις:

Οι κρατούµενοι της 17Ν φυλάσσονται σε χωριστά κελιά, στοιχείο εξαιρετικά
Cρονοµιακό συγκριτικά µε τους άλλους κρατουµένους Cου µοιράζονται κελιά ανά 4,
σε τραγικές συνθήκες.
ΕCαναλήφθηκαν οι καταγγελίες του κρατούµενου Βασίλη Τζωρτζάτου ότι Cαρά
το

γεγονός

Cώς

εCανειληµµένα

διαµαρτυρήθηκε

για

βασανισµό

κατά

την

Cροανάκριση, αCορρίφτηκε το αίτηµά του για ιατροδικαστή.
Στις ερωτήσεις µας για τη σκοCιµότητα του µεταλλικού τοίχου, δεν υCήρξε
καµιά Cειστική αCάντηση αCό τους σωφρονιστικούς υCαλλήλους.
Οι Cληροφορίες για ενδεχόµενη µεταγωγή τους στη Λάρισα σε ειδικά
διαµορφωµένα κελιά δηµιουργεί εύλογες ανησυχίες ενόψει της δίκης σε 2ο βαθµό.
Ήδη αρκετοί αCοδέκτες αυτών των ανησυχιών, µεταξύ τους και ο Πρόεδρος της
∆ηµοκρατίας, εξεδήλωσαν άµεσα ή έµµεσα την αντίθεσή τους.
ΕCιλογικά, ο Κορυδαλλός υCοφέρει αCό τον υCερCληθυσµό. Η κράτηση τόσων
ανθρώCων σε τέτοιες συνθήκες είναι αCαράδεκτη και CρέCει µε έµφαση να Cιέσουµε
για την βελτίωση των συνθηκών κράτησης. Οι κρατούµενοι της 17Ν υφίστανται
διαφορετική µεταχείριση καθώς φυλάσσονται σε µια φυλακή µέσα στη φυλακή: η
διάκριση αυτή σε ό,τι αφορά τα κελιά τους λειτουργεί µάλλον ευεργετικά για τους
ίδιους, κατά τα λοιCά όµως συνιστά Cαραβίαση θεµελιωδών δικαιωµάτων τους.

Κωστής ΠαCαϊωάννου
Μέλος της ΕΕ∆Α
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Νεοφύτου Βάµβα 6 (3ος όροφος), 106 74 Αθήνα. Τηλ: 210-7233221-2, 210-7233216,
Fax: 210 7233217. E-mail: info@nchr.gr

Είσκεψη Ειδικής Ειτροής της ΕΕ∆Α στην Κλειστή Κεντρική
Φυλακή Γυναικών Κορυδαλλού

1. Στις 28 Ιουνίου 2004 και ώρα 10.30 C.µ., εCισκέφθηκε την Κεντρική
Φυλακή Γυναικών Κορυδαλλού ειδική εCιτροCή της ΕΕ∆Α η οCοία αCοτελέστηκε
αCό τα εξής µέλη της ΕΕ∆Α: την Πρόεδρο της ΕΕ∆Α, την καθηγ. κα. Ηρώ
ΝικολακοCούλου-Στεφάνου, τον κ. Κωστή ΠαCαϊωάννου, την αν. καθηγ. κα. Λένα
∆ιβάνη και την ∆ικηγόρο κα Ρεγγίνα Καρρά.
Η εCίσκεψη άρχισε µε εισαγωγική κατατόCιση αCό την υCοδιευθύντρια Κα
Καφρίτσα στο γραφείο της διευθύντριας (η ίδια αCουσίαζε σε διακοCές) και το µέλος
του ΕCιστηµονικού Συµβουλίου, Κοινωνιολόγο κ. Ν. Λαγανά, οι οCοίοι και µας
συνόδεψαν µε Cροθυµία και ευγένεια στους διάφορους χώρους της φυλακής.
Στη φυλακή αυτή κρατούνταν στις 28.06.04, 486 γυναίκες (ο αριθµός
ταλαντεύεται αCό µέρα σε µέρα µεταξύ 480-508 γυναίκες) και 7 άντρες της οργάνωσης
17η Νοέµβρη, όχι ισοβίτες, σε ειδική Cτέρυγα.
2. Η εCίσκεψη άρχισε αCό την Cτέρυγα των καταδίκων της 17ης Νοέµβρη όCου
συναντήσαµε τους: Σωτήρη Κονδύλη, Πάτροκλο Τσελέντη, Παύλο Σερίφη, ∆ιονύση
Γεωργιάδη, Κ. Καρατσώλη, Θωµά Σερίφη και Νικόλαο ΠαCαναστασίου. ΕCίσης και
δύο υCόδικους του ΕΛΑ, τον κ. ΑγαCίου και τον κ. Κανά.
Τα κελιά της Cτέρυγας αυτής είναι άνω των 20. Κάθε κρατούµενος διαµένει σε
ιδιαίτερο κελί-δωµάτιο (της εCιλογής του, αφού Cερισσεύουν κενά κελιά). Είναι
αρκετά άνετα µε Cαράθυρο στην ιδιαίτερη αυλή της Cτέρυγας αυτής, ευρυχορότερη
αCό εκείνη της αντίστοιχης Cτέρυγας των Ανδρικών Φυλακών Κορυδαλλού. Το κάθε
κελί έχει χώρο υγιεινής (τουαλέτα, νιCτήρα, ντους) Cου χωρίζεται αCό το δωµάτιο µε
χαµηλό τοιχάκι. Στην αυλή αυλίζονται όλοι µαζί οι κρατούµενοι της Cτέρυγας
(CερίCου 4 ώρες το Cρωί και 4 το αCόγευµα). Ωστόσο λόγω ύψους του τοίχου και
υλικού κατασκευής (τσίγκος ασCρισµένος) η αυλή είναι Cολύ θερµή το καλοκαίρι,
εκCέµCει δε θερµότητα στα κελιά Cου αερίζονται αCό αυτή. Σε κάθε κελί υCάρχει
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ανεµιστήρας, τηλεόραση και κουδούνι κλήσης. Για τους κρατουµένους της Cτέρυγας
Cου σιτίζονται αCό το κοινό συσσίτιο της φυλακής, -όCως διαCιστώσαµε καλό- υCάρχει
Cρόχειρο µαγειρείο όCου µCορούν να Cαρασκευάζουν οι ίδιοι κάCοιο Cρόσθετο
ρόφηµα ή φαγητό της εCιλογής τους.
Η εCαφή µε τους συγγενείς και τους δικηγόρους είναι όCως στην αντίστοιχη
Cτέρυγα των ανδρικών φυλακών, ανά ένα δίωρο Cρωί και αCόγευµα κάθε µέρα για
τους δικηγόρους και δύο φορές την εβδοµάδα για τους συγγενείς. Τα κελιά ήταν
καθαρά, δυο δε αCό τους κρατούµενους ασχολούνταν και µε καλλιτεχνική εργασία (ο
Π. Τσελέντης και ο Κ. Καρατσώλης). Συνοµιλήσαµε µε όλους αρκετό χρόνο. Αίτηµα
των 7 κρατουµένων είναι να υCάρχει κάCοιο εργαστήριο να µαθαίνουν να
ασχολούνται και οι άλλοι κρατούµενοι µε χειροτεχνήµατα καθώς και γλάστρες Cου να
καλλιεργούν φυτά (στην αυλή υCάρχει µία). Ο κρατούµενος κ. Π. Σερίφης µας δήλωσε
ότι Cάσχει αCό σκλήρυνση κατά Cλάκας, έχει δε και κάCοια αναCηρία του ενός χεριού
και εξέφρασε το αίτηµα διαφορετικής µεταχείρισης, ευχερέστερης Cροµήθειας
φαρµάκων και υCοβολής του στις κατάλληλες ιατρικές εξετάσεις.
Γενικά οι όροι διαβίωσης είναι καλοί. Ένας µάλιστα κρατούµενος, ο Π.
Τσελέντης, µας δήλωσε, χωρίς να αντειCούν άλλοι Cαρόντες: «το ξέρουµε ότι είναι οι
καλύτερες φυλακές ασφάλειας της ΕυρώCης».
3. ∆υστυχώς δεν µCορούµε να Cούµε ικανοCοιητική την κατάσταση για την
κυρίως γυναικεία φυλακή. Σε κάθε κελί κρατούνται τρεις-τέσσερις γυναίκες, η
κατάσταση είναι Cάντως Cερισσότερο ανεκτή αCό τις ανδρικές φυλακές, διότι το κάθε
κελί είναι µεγαλύτερο αCό τα κελιά των τελευταίων, έχει µεγάλο φωτεινό Cαράθυρο
και µερικά στοιχειώδη έCιCλα. Στον µεγάλο, φαρδύ και µακρύ διάδροµο, Cου χωρίζει
τις δύο σειρές κελιών, κυκλοφορούν οι κρατούµενες. ΥCάρχουν, δε, τραCέζια και
καθίσµατα στα οCοία κάθονται κατά Cαρέες. Ωστόσο CρέCει να σηµειωθεί ότι οι χώροι
υγιεινής και ιδιαίτερα οι τουαλέτες είναι σε άσχηµη κατάσταση.
Η

φυλακή

διαθέτει

και

δεκαέξι

θαλάµους,

κατά

τη

δήλωση

της

υCοδιευθύντριας. ΑCό αυτούς εCισκεφτήκαµε δύο µεγάλους όCου ήταν στοιβαγµένες
27 Τσιγγάνες στον ένα και 35 Τσιγγάνες στον άλλο (οι Cλείστες για Cράξεις σχετικές
µε «εµCορία» ναρκωτικών). Όλες κάθονταν στα κρεβάτια, το ένα κολλητό µε το άλλο.
ΈCιCλα και καθίσµατα δεν υCάρχουν καθόλου στους θαλάµους αυτούς. Στην Cτέρυγα
των γυναικών Cου Cάσχουν αCό ψυχικές ανωµαλίες η κατάσταση δεν έδειχνε ότι
υCάρχει κάCοια ειδική µεταχείριση.
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ΑCό τους υCόλοιCους θαλάµους, τρεις χρησιµοCοιούνται αCό τοξικοµανείς, µε
λίγες κρατούµενες έκαστος (3-4) και ένας θάλαµος είναι κενός (δεν λειτουργεί) κατά
τη δήλωση της υCοδιευθύντριας.
Στον τελευταίο όροφο, στον οCοίο ανεβήκαµε, δεν µCορέσαµε να εCισκεφθούµε
τη σχετική Cτέρυγα, Cου Cαρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού, όCως φαίνεται,
κρατούνται σε αυτήν οι συνήθεις Cαραβάτριες Cοικίλων Cοινικών διατάξεων -διότι
δεν ανευρέθη ο κατέχων το σχετικό κλειδί.
Κανονικά

οι

θάλαµοι

Cροβλέφθηκαν,

όCως

µας

Cληροφόρησε

η

υCοδιευθύντρια, για οκτώ άτοµα έκαστος. ΣυνεCώς η κατανοµή των κρατουµένων σε
αυτούς εµφανίζεται άνιση. Ιδίως οι Τσιγγάνες είναι συγκεντρωµένες σε δύο
υCερCλήρεις θαλάµους, ενώ υCάρχει και αχρησιµοCοίητος -σε άλλη Cτέρυγα, βέβαια,
θάλαµος.
Η φυλακή διαθέτει αCό Cολλά χρόνια δύο µεγάλα εργαστήρια ταCητουργίας (σε
συνεργασία µε την «Πρόνοια») µε φθίνουσα δραστηριότητα, κυρίως, όCως µας είCαν
λόγω µείωσης της εCαγγελµατικής δραστηριότητας της «Πρόνοιας». ΥCάρχει και ένα
εργαστήριο χειροτεχνίας (κυρίως ζωγραφικής).Γενικά, οι Cλείστες γυναίκες δεν
αCασχολούνται Cαρά µόνο στα Cλυντήρια και στο µαγειρείο.
Καµιά τριανταριά τουλάχιστον ασχολούνται στα Cλυντήρια και στο µαγειρείο,
όCου Cαρασκευάζονται ηµερήσια 1.000 µερίδες φαγητού και 500 Cρωινά. Το
µαγειρείο

ήταν

καθαρό

και

το

φαγητό

καλοµαγειρεµένο

και

εCαρκές

(µCριάµι+τυρί+ψωµί+1 ροδάκινο).
4. Γενικό συµCέρασµα: και αυτή η φυλακή Cάσχει αCό υCερCληθυσµό, αλλά
και αCό άνιση κατανοµή του. Στεγάζει Cερί τις 480-500 κρατούµενες ενώ κτίσθηκε
για 80-100. Ως οικοδόµηµα είναι κτισµένο κατά τρόCο Cου, κανονικά, να εξασφαλίζει
Cολιτισµένους και ασφαλείς όρους διαβίωσης Cερισσότερο αCό το οικοδόµηµα των
ανδρικών φυλακών. Ο υCερCληθυσµός, όµως, δηµιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες και
υCάρχει ανάγκη άµεσης βελτίωσης. ΕCίσης CρέCει να εCισηµανθεί ότι σε ολόκληρο
τον χώρο των γυναικείων φυλακών δεν υCάρχουν µόνιµοι γιατροί (οι γιατροί όλων
των ειδικοτήτων εCισκέCτονται τις φυλακές δύο φορές την εβδοµάδα), ούτε
εξειδικευµένη νοσοκόµα, Cαρά µόνο µια νοσηλεύτρια ΤΕΙ και άλλες δύο Cρακτικές.
Είναι φανεροί οι σοβαροί κίνδυνοι αCό την έλλειψη αυτή.
Οι όροι διαβίωσης της χωριστής Cτέρυγας των καταδίκων της 17Ν είναι σαφώς
καλύτεροι αCό εκείνους των λοιCών κρατουµένων (δωµάτιο χωριστά για τον καθένα,
αρκετά άνετο µε χώρο υγιεινής, τηλεόραση, κουδούνι, Cρόχειρη κοινή κουζίνα,
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ιδιαίτερη αυλή µε Cολύωρο κοινό αυλισµό Cρωί και αCόγευµα). ΠαραCάνω
σηµειώσαµε µερικά αιτήµατα αυτών των κρατουµένων. Είναι φανεροί οι σοβαροί
κίνδυνοι αCό τη µη συνεχή ύCαρξη γιατρού σε µια κοινότητα άνω των 480+7
ανθρώCων, ανάµεσα στους οCοίους και εξαρτηµένα CρόσωCα και χρόνια Cάσχοντα και
–φυσικά- Cεριστασιακά άρρωστοι.
Η εCίσκεψη έληξε στη 1 µµ.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2004

ΑΛΙΚΗ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
Πρόεδρος της ΕΕ∆Α, Πρόεδρος του Ιδρύµατος ΜαραγκοCούλου για τα ∆ικαιώµατα του
ΑνθρώCου, Οµότ. Καθηγ. Εγκληµατολογίας, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας
Εγκληµατολογίας
ΗΡΩ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Μέλος της ΕΕ∆Α, Καθηγ. Κοινωνικού ∆ικαίου, Πρόεδρος του Ελληνικού Συµβουλίου
για τους Πρόσφυγες

ΡΕΓΓΙΝΑ ΚΑΡΡΑ
Μέλος της ΕΕ∆Α, ∆ικηγόρος, Μέλος του ∆.Σ. του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
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