Για τθν πολιτικι υπεράςπιςθ κεκτθμζνων αγϊνα εντόσ των
τειχϊν
Είναι ςίγουρα λυπθρό και απογοθτευτικό εν μζςω καταςτάςεων που μασ ξεπερνοφν ςτο
ςφνολο μασ (όπωσ θ περίπτωςθ μιασ παγκόςμιασ πανδθμίασ και θ ολικι απαγόρευςθ
κυκλοφορίασ ανά επικράτεια), να προκφπτει θ αναγκαιότθτα να δίνονται απαντιςεισ ςε
δθμόςιεσ τοποκετιςεισ που γίνονται επϊνυμα και ζχουν αφοριςτικό, ιςοπεδωτικό και
ςυκοφαντικό χαρακτιρα. Ωςτόςο μερικά πράγματα δε μποροφν να μζνουν αναπάντθτα,
ιδίωσ όταν βάλλεται το ικοσ, το πολιτικό ανάςτθμα, θ αξιοπρζπεια και θ ευςυνειδθςία
ανκρϊπων που επί μακρό παρζμειναν ζγκλειςτοι ςτισ φυλακζσ. Και δε μποροφν να μείνουν
αναπάντθτα γιατί είναι κζμα πρϊτα από όλα υπεράςπιςθσ τθσ ίδιασ τθσ ακεραιότθτασ,
τθσ θκικισ υπόςταςθσ και τθσ προςωπικότθτασ κάποιων ανκρϊπων.
Οι φυλακζσ δε φθμίηονται για το ανκρϊπινο υλικό τουσ. Ηοφερά περιβάλλοντα, δομθμζνα
πάνω ςτθν κουλτοφρα τθσ βίασ, τθσ δφναμθσ, τθσ ίντριγκασ, τθσ ποηεριάσ αλλά και του
πλζον ςκλθροφ και αδίςτακτου οικονομικοφ ανταγωνιςμοφ, ζχουν να παρουςιάςουν
μερικζσ από τισ πιο άςχθμεσ –ςτθν ποιότθτα τουσ ανκρϊπινεσ φιγοφρεσ. Ο ςυνδικαλιςμόσ
εντόσ των φυλακϊν δε κα μποροφςε να κινείται ςε διαφορετικό μικοσ κλίματοσ. Εδϊ, ζξω
από τισ φυλακζσ ο χϊροσ του ςυνδικαλιςμοφ είναι αλωμζνοσ από παρατάξεισ που
ανταγωνίηονται ςε μια κοφρςα παραγοντιςμοφ και υπεραξίασ με το ςτοιχείο τθσ
προςωπικισ ανάδειξθσ κυρίαρχο πολλζσ φορζσ. Θα ιταν αφελζσ να κεωριςουμε ότι κα
ιταν πιο αγνά, πιο αυκεντικά και πιο τίμα τα πράγματα εντόσ των τειχϊν. Αντικζτωσ τα
πράγματα είναι πολφ χειρότερα. Σα νταραβζρια, οι «κάρτεσ» , οι «καρφωτζσ» , τα
«μαγειρεία», τα «τςουκάλια» , τα φυλετικά ςυςτιματα, τα κάκε είδουσ κουμάντα, οι
ιςορροπίεσ και θ διπλωματία τθσ φυλακισ, οι ψεφτικεσ χειραψίεσ και αδερφικζσ
επικλιςεισ, τα «πουλιματα» είναι θ τοξικι πραγματικότθτα που καλείται να αντιμετωπίςει
κάποιοσ που κα βρεκεί ζγκλειςτοσ και κα ζχει να «βγάλει πορεία». Αυτό είναι και το
περιβάλλον που καλείται να ςυνδικαλιςτεί, να διεκδικιςει και να αγωνιςτεί.
Σε αυτζσ τισ ςυνκικεσ θ προςαρμογι είναι επιβεβλθμζνθ εκ των ςυνκθκϊν. Και ιταν
αυτζσ οι ςυνκικεσ λοιπόν ςτισ οποίεσ καλζςτθκαν να επιβιϊςουν μζςα ςτθν προθγοφμενθ
δεκαετία πολλά άτομα του ευρφτερου ριηοςπαςτικοφ και ανατρεπτικοφ χϊρου, (αναρχικοφ
ι αριςτεροφ). Παρά το γεγονόσ ότι και μεταξφ τουσ οι ςχζςεισ δεν ιταν ομαλζσ και πολλζσ
φορζσ υπιρχε κλίμα εχκρότθτασ, παρά τα όποια λάκθ και τισ αςτοχίεσ, παρά τον τοξικό
πολιτικό ανταγωνιςμό, παρά το γενικότερο τοξικό κλίμα του περιβάλλοντοσ και τθσ
γενικότερθσ δυςκολίασ των ςυνκθκϊν, υπιρξε και ζνα διάςτθμα όπου κατζςτθ εφικτό να
ζρκουν ςε ςυνεννόθςθ μεταξφ τουσ αλλά και με πολλοφσ άλλουσ κρατοφμενουσ και να
οργανωκοφν κάποιεσ από τισ πιο ςθμαντικζσ διαμαρτυρίεσ ςτθν ιςτορία των φυλακϊν
Κορυδαλλοφ. Και αυτζσ περιελάμβαναν το «κράτθμα» των προαυλίων και τθσ πτζρυγασ, ι
για όςουσ/εσ δεν είναι εξοικειωμζνοι με το λεξιλόγιο φυλακισ, τθν άρνθςθ να
εγκαταλείψουμε το προαφλιο ι να μποφμε ςτα κελιά μασ για επιπλζον των προβλεπόμενων
ωρϊν. Αυτι θ περίοδοσ, μια χρονικι περίοδοσ ανάμεςα ςτο 2015 και το 2017 ιταν μία
από τισ δυναμικότερεσ αυτισ τθσ δεκαετίασ από άποψθ ςυμμετοχισ και μαηικότθτασ
αλλά και αποτελεςματικότθτασ. Αποτζλεςμα των κινθτοποιιςεων αυτϊν ιταν θ
ικανοποίθςθ πολλϊν ενδιάμεςων αιτθμάτων όπωσ θ αλλαγι των θλεκτρολογικϊν

ςυςτθμάτων ςτθ Δϋ Πτζρυγα, θ επιςτροφι κρατουμζνων που είχαν απαχκεί από τα ΕΚΑΜ
και οδθγθκεί ςε απομόνωςθ ςτο γενικό πλθκυςμό και θ αντικατάςταςθ τθσ τότε
αυταρχικισ διευκφντριασ Κορυδαλλοφ Χαράσ Κουτςομιχάλθ. Όλα αυτά με κινθτοποίθςθ
ενόσ με δφο μθνϊν ςτθ διάρκεια των οποίων τόςο τα προαφλια όςο και τα κελιά ςε
διάφορεσ πτζρυγεσ παρζμεναν ανοικτά για αρκετζσ επιπλζον ϊρεσ.
Το να λζγεται ότι οι διαμαρτυρίεσ αυτζσ ιταν ςε ςυνεννόθςθ με τθν υπθρεςία είναι
βαριά προςβολι για το ςφνολο των κρατουμζνων, πολιτικϊν και μθ, που τισ ςτιριξαν και
ζκεςαν εαυτοφσ βορρά τθσ ςυχνά επαπειλοφμενθσ καταςτολισ. Σθ ςτιγμι μάλιςτα που ο
κρατικόσ μθχανιςμόσ αποφάςιςε να απαντιςει ςτο κφμα αυτϊν των κινθτοποιιςεων, μόλισ
μια βδομάδα μετά το πζρασ τουσ, με ειςβολζσ των ΕΚΑΜ ςε όλα τα κελιά των Πτερυγϊν
Αϋκαι Δϋ, με εξονυχιςτικοφσ ελζγχουσ και καταςτροφζσ των υποδομϊν εντόσ των κελιϊν ι
και με βιαιοπραγίεσ απζναντι ςε αρκετοφσ κρατοφμενουσ αλλά και με τθν απαγωγι
δεκάδων κρατουμζνων (κάποιων εξϋ αυτϊν μάλιςτα πολιτικϊν όπωσ τϊρα ςτθν περίπτωςθ
τθσ Πόλασ Ροφπα) προκειμζνου να μεταχκοφν αλλοφ. Μια απάντθςθ ξεκάκαρα εκδικθτικι
που ζδειξε και το βακμό ενόχλθςθσ των αρχϊν για ότι είχε προθγθκεί και που προκάλεςε
και μια αυκόρμθτθ ςυγκζντρωςθ αλλθλζγγυου κόςμου ζξω από τισ φυλακζσ.
Θ ίδια μορφι κινθτοποιιςεων ςυνεχίςτθκε και κρατικθκε ωσ τζτοια και ςε άλλεσ
περιπτϊςεισ ιδιαίτερα τισ καλοκαιρινζσ περιόδουσ του 2016 και 2017 προκειμζνου να
ανανεωκεί ο νόμοσ περί αποςυμφόρθςθσ των φυλακϊν, γνωςτόσ και ωσ νόμοσ
Παραςκευόπουλου, με το pic των διαμαρτυριϊν να φτάνει ςτο να κρατιοφνται ανοικτά τα
προαφλια από τισ 8.30 το πρωί ωσ τισ 11.30 το βράδυ και τα κελιά από τισ 7.30 το πρωί ωσ
τισ 12.00 το βράδυ. Κινθτοποιιςεισ οι οποίεσ δε γίνονταν χωρίσ τθν διαρκι πίεςθ τθσ
υπθρεςίασ, τθν προςπάκεια διάςπαςθσ του αγωνιςτικοφ μετϊπου, τισ ανοικτζσ απειλζσ των
τότε τακτικϊν ειςαγγελζων απζναντι ςτουσ ςυγκεντρωμζνουσ ςτο προαφλιο τθσ Α’
κρατοφμενουσ, για μαηικζσ μεταγωγζσ και ςτζρθςθ δικαιωμάτων πρόςβαςθσ ςε
εκπαιδευτικά προγράμματα. Κινθτοποιιςεισ οι οποίεσ πζτυχαν κάτι που από πουκενά δεν
ιταν δεδομζνο ότι κα πράγματι κα γίνει: θ ανανζωςθ του νόμου.
Σο γεγονόσ ότι αυτζσ οι διαμαρτυρίεσ εξελίχκθκαν ςε μια εποχι που θ τότε
ςοςιαλδθμοκρατικι διαχείριςθ φρόντιηε να τθρεί μια ςτάςθ τακτικϊν ελιγμϊν ςε ηθτιματα
καταςτολισ ςχεδόν ςε όλα τα κοινωνικά μζτωπα, αποφεφγοντασ να τθριςει μια γραμμι
μθδενικισ ανοχισ αλλά μια λογικι, ιπιασ μεν χειρουργικισ δε, καταςτολισ, δε ςθμαίνει ότι
δεν είχαν αξία, ότι δεν υπιρξαν δυναμικζσ, ότι δεν αξίηει να ςυγκαταλζγονται ςτο
πάνκεον των ςθμαντικϊν αγωνιςτικϊν πρωτοβουλιϊν μζςα ςτισ φυλακζσ. Πόςο μάλλον
ότι αυτζσ ιταν ςτθμζνεσ και ςε ςυνεννόθςθ με τθν υπθρεςία. Όπωσ δεν ιταν ςτθμζνεσ και
μιλθμζνεσ και πόςεσ άλλεσ παρεμβάςεισ εντόσ των τειχϊν, τα κρεμαςμζνα πανό εντόσ των
πτερυγϊν ι ςτα παράκυρα των κελιϊν που ζςτελναν ζνα ςινιάλο των μζςα ςτουσ ζξω, οι
ζκτακτεσ πρωτοβουλίεσ όταν ςυνζτρεχε κάποιο γεγονόσ ακόμα και ζξω από τθ φυλακι
(απεργίεσ, μεγάλεσ διαδθλϊςεισ κτλ) αλλά και εντόσ, όπωσ κάποια ατομικι απαγωγι
κρατουμζνου από τισ ειδικζσ δυνάμεισ, ι ςε περιπτϊςεισ απεργιϊν πείνασ , είτε πολιτικϊν
είτε ποινικϊν κρατουμζνων, κάνοντασ πράξθ, ςτο ζνα ςκζλοσ, και το αντίςτοιχο ςφνκθμα.
Όποιοσ ζχει περάςει από τθ χϊρα των φυλακϊν και ζχει διαγράψει μια μακρά πορεία ςτα
ςωφρονιςτικά κολαςτιρια, γνωρίηει πολφ καλά ότι είναι άλλο πράγμα οι εξεγζρςεισ και

άλλο οι μαηικζσ κινθτοποιιςεισ. Οι εξεγζρςεισ ξεςποφν αυκόρμθτα, ςυνικωσ με αφορμι
κάποιο ςυγκεκριμζνο περιςτατικό, χωρίσ προθγοφμενθ ςυνεννόθςθ, χωρίσ οργάνωςθ,
χωρίσ πολλζσ επικοινωνίεσ μεταξφ πτερυγϊν ι φυλακϊν μεταξφ τουσ και ότι θ διάρκεια
τουσ εξαρτάται και αυτι όχι τόςο από τθν καταςτολι, αλλά από τισ ιςορροπίεσ των
φυλακϊν και τθν αναγκαιότθτα να επιςτρζψει θ κανονικότθτα των κουμάντων και των
νταραβεριϊν. Οι μαηικζσ κινθτοποιιςεισ όμωσ, είτε αφοροφν τισ αποχζσ ςυςςιτίου και τισ
μαηικζσ απεργίεσ πείνασ είτε κάποια άλλθ μορφι αγϊνα, εξελίςςονται τελείωσ διαφορετικά
και αυτό είναι κάτι επίςθσ ευρζωσ γνωςτό ςτουσ «τουφατηιδεσ», ειδικά τουσ παλιοφσ.
Χρειάηεται οργάνωςθ για τα επιμζρουσ, επικοινωνίεσ από πτζρυγα ςε πτζρυγα, από
φυλακι ςε φυλακι, διπλζσ γραμμζσ, ςυνεννοιςεισ, κείμενα που ζρχονται, κείμενα που
φεφγουν, πλαίςια που μπαίνουν και άλλα που όχι, αιτιματα πάνω ςτα αιτιματα (γιατί ο
κακζνασ ζχει κάτι διαφορετικό που τον καίει) μζχρι να αποκρυςταλωκεί θ τελικι μορφι
ενόσ κειμζνου και των ςυνολικϊν αιτθμάτων. Κάτι που ενίοτε διαρκεί και μινεσ. Και πάντα
αυτζσ οι ςυνεννοιςεισ για να επιτφχουν μια επικυμθτι μαηικότθτα των κινθτοποιιςεων
ςυμπεριλαμβάνουν τα «κουμάντα» , τουσ αρχθγοφσ των διάφορων ςυςτθμάτων, φυλετικϊν
ι μθ, των ονομάτων και των προςωπικοτιτων, και εκείνων που «κρατάν» τουσ τάδε ι τουσ
δείνα. Και αυτό γιατί χωρίσ αυτι τθ ςυνεννόθςθ, τισ εκπτϊςεισ και τισ υποχωριςεισ που
αυτι χρειάηονται για να γίνει, πολφ απλά δεν κουνιζται φφλο ςτισ φυλακζσ. Και αυτό όχι
τϊρα αλλά εδϊ και δεκαετίεσ. Κάτι που ξζρουν μζχρι και οι πζτρεσ.
Σο διάςτθμα λοιπόν 2010 με 2019 πολλζσ μαηικζσ κινθτοποιιςεισ εξελίχκθκαν ςτο μζτωπο
των φυλακϊν. Θ κάκε μία από αυτζσ ζφερε μζςα τθσ τθν κουλτοφρα τθσ φυλακισ με ότι
ςθμαίνει αυτό. Προςωπικότθτεσ ι φατρίεσ που ανταγωνίηονταν για τθ γραμμι ι τθ μορφι
του αγϊνα, για τα αιτιματα, για το ποιοσ ιταν ποιοσ αγωνιςτισ από τον άλλο και ςε ποιον
άξιηαν τα credits για τθν επιτυχία ι τθν αποτυχία ενόσ αγϊνα. Πράγματα ςυνθκιςμζνα,
ρουτίνα ςε παρόμοιεσ περιπτϊςεισ. Από τθν μαηικι απόχθ ςυςςιτίου του 2010 (με πάνω
από 10 αιτιματα που κζρδιςε μόνο τθ διαγραφι κάποιων ελαφριϊν ποικαρχικϊν ποινϊν),
μζχρι και το φιάςκο τθσ μαηικισ απεργία πείνασ του 2014 ενάντια ςτισ φυλακζσ Σφπου Γ
(που τελείωςε άδοξα μετρϊντασ μόλισ εννιά μζρεσ πριν τθ ψιφιςθ του ςχετικοφ νόμου), το
μοτίβο ιταν το ίδιο: παραγοντιςμόσ, ποηεριά, ίντριγκα. Αυτζσ ιταν οι ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ
και τα πολιτικοποιθμζνα άτομα καλοφνταν να ςυμπράξουν και να αγωνιςτοφν μαηί με
άλλουσ κρατοφμενουσ, πολλζσ φορζσ ακολουκϊντασ απλά τισ εξελίξεισ χωρίσ να μποροφν
να τισ επθρεάηουν.
Οι διαμαρτυρίεσ των ανοικτϊν προαυλίων αξιοποίθςαν τθν εμπειρία των προθγοφμενων
αγϊνων, προςπακϊντασ να δϊςουν μια μεγαλφτερθ δυναμικι ςτθν οργανωμζνθ, μαηικι,
ειρθνικι διαμαρτυρία κρατουμζνων. Ειρθνικι μεν, ςαφϊσ δυναμικότερθ και πολφ πιο
ιςότιμθ ωςτόςο από τισ μαηικζσ αποχζσ ςυςςιτίων, που εξανάγκαηαν ςε αρκετζσ
περιπτϊςεισ τουσ μθ ζχοντεσ ςε απεργία πείνασ ενϊ άλλοι τρωγόπιναν πλουςιοπάροχα ςτα
κελιά τουσ, ι τισ fake απεργίεσ πείνασ με τα ¾ των κρατουμζνων να τρϊνε ςτα κλεφτά
μαγειρεφοντασ με κλειςτά κελιά το βράδυ βαςανίηοντασ τουσ υπόλοιπουσ. Ανοικτό
προαφλιο ι ανοικτι πτζρυγα ςιμαινε, ζςτω και ςτα χαρτιά πολλζσ φορζσ, κακολικι
ςυμμετοχι ςτθν κινθτοποίθςθ, με πολφ πιο ιςότιμουσ μάλιςτα όρουσ, από άλλεσ
περιπτϊςεισ, ενϊ ταυτόχρονα αςκοφςε μια δυναμικι πίεςθ ςτθν υπθρεςία και ςτο
υπουργείο τθ ςτιγμι που θ μεςθμεριανι καταμζτρθςθ δε γινόταν κακόλου και δεκάδεσ

κρατοφμενοι παρζμεναν ςτο προαφλιο ακόμα και μετά τθ δφςθ του θλίου, κάτι που από
μόνο του ιταν ςθμείο προβλθματιςμοφ για τισ αρχζσ.
Και μπορεί οι αγϊνεσ αυτοί να μθν ςυνοδεφονταν από τισ εικόνεσ κρατουμζνων ςτισ
ταράτςεσ, από φλεγόμενεσ κουβζρτεσ και ςτρϊματα, από επεμβάςεισ των ΜΑΣ, δακρυγόνα
και ςακατζματα κρατουμζνων αλλά είχαν κάτι άλλο. Ζδωςαν τθν ευκαιρία, πρωτόγνωρθ για
πάρα πολλοφσ, να μποροφν να κάτςουν κάτω από το νυχτερινό ουρανό μετά από χρόνια,
άλλοι τρία, άλλοι τζςςερα, άλλοι πζντε ι ζξι. Να δουν το φεγγάρι να ανεβαίνει ςτον
ουρανό, να γεμίηει ςτθν πανςζλθνο ι να χάνεται, και τότε να παρατθροφν ςτα χαμζνα τα
αςτζρια ςα μικρά παιδιά, να χωρίηονται ςε ομάδεσ και να τςακϊνονται ποιοσ αςτεριςμόσ
είναι ποιοσ, ι ποιοσ ξζρει περιςςότερα αςτζρια και τα ονόματα τουσ. Δεκάδασ κρατοφμενοι
διεκδίκθςαν τθν ςυμμετοχι τουσ ςτον αγϊνα ζςτω μόνο για αυτό, να απολαφςουν κάτι
τόςο ςτερθμζνο όςο ο νυχτερινόσ ουρανόσ, να ρουφιξουν κάποιεσ παραπανίςιεσ ανάςεσ
ελευκερίασ, ζςτω κουτςουρεμζνεσ, ζςτω κομμζνεσ και ραμμζνεσ ςτα μζτρα ενόσ
προαυλίου ι μιασ ανοικτισ πτζρυγασ ωσ τα μεςάνυχτα. Μια εμπειρία που μπορεί να
ςυνοψιςτεί ςε αυτό που πολλοί παλιοί κρατοφμενοι που ζτυχε να περάςουν από τον
Κορυδαλλό εκείνθ τθν περίοδο ονόμαηαν «καινοφργιο» οξυγόνο. ίγουρα δεν κάθκαν
φυλακζσ, αλλά κερδικθκε. Κάτι πζρα από τα αιτιματα που κατά καιροφσ
ικανοποιοφνταν. Και αυτό ιταν, για πολλοφσ κρατοφμενουσ, το αίςκθμα ότι αξίηουν κάτι
παραπάνω, και ότι ίςωσ αξίηει και να αγωνιςτοφν για αυτό. Και αυτό από μόνο του ζχει
αξία. Μια αξία που είναι ιςοδφναμθ με τθν αξία των αγϊνων που κζρδιςαν απτά πράγματα
κάνοντασ το ςφςτθμα ζςτω και για λίγο να οπιςκοχωριςει.
Φυςικά τα κεκτθμζνα των αγωνιςτικϊν πρωτοβουλιϊν αυτϊν των χρόνων, και ειδικά τθσ
διετίασ 20152017, δεν πιςτϊνονται ςε όλουσ ανεξαιρζτωσ, αλλά ςε εκείνουσ που
πραγματικά επιδίωξαν μια πιο οξυμζνθ ςυλλογικι πάλθ μζςα από τα τείχθ. Θ αξία τουσ
λοιπόν, θ πολιτικι τουσ παρακατακικθ δε αφεκεί να γίνει ζρμαιο καμιάσ ιςοπεδωτικισ
κριτικισ, όποιο κι αν είναι το υπόβακρο τθσ και από όπου και αν προζρχεται. Θ υπεράςπιςθ
τουσ είναι μζγιςτθ πολιτικι αναγκαιότθτα και κα υπάρχει απάντθςθ, πάντα και ςε
οποιονδιποτε τολμά να τθ κίξει με υπαινιγμοφσ που προςβάλουν αξιοπρζπειεσ και ςτάςεισ
ηωισ. Γιατί ςε κάκε περίπτωςθ, οι χαμθλοί τόνοι δεν προδίδουν οφτε αδυναμία, οφτε
ανεπάρκεια απαντιςεων.
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