
05/03/2013 Φωτιά στις δικαστικές 
φυλακές Ναυπλίου

Την Τρίτη 05/03 σημειώθηκε εξέγερση στις 
Δικαστικές Φυλακές Ναυπλίου. Οι κρα-
τούμενοι αντέδρασαν άμεσα και δυναμικά, 
αρνούμενοι να μπουν στα κελιά τους και βά-
ζοντας φωτιά σε στρώματα, στο άκουσμα του 
θανάτου ενός συγκρατούμενού τους.

Την προηγούμενη μέρα, ένας κρατούμενος 
μόλις 26 χρονών είχε διακομιστεί στο νο-
σοκομείο Ναυπλίου και, την ώρα που υπο-
βαλλόταν σε ιατρικές εξετάσεις, κατέληξε 
από ανακοπή καρδιάς. Ωστόσο καταγγελίες 
αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος 
έπασχε από φυματίωση και διαμαρτυρόταν 
επί μέρες ότι πονάει και δεν αισθάνεται καλά. 
Το γεγονός το επιβεβαιώνει και η ιατροδικα-
στική έκθεση, οι τοξικολογικές εξετάσεις και η 
νεκροψία έδειξαν ότι έπασχε από κεχροειδή 
φυματίωση. [..]
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05/03 Νίκη του απεργού πείνας 
Σπύρου Δραβίλα

«[...]Ο Σπύρος πραγματοποιούσε απεργία πεί-
νας από τις 4 Φεβρουαρίου και νοσηλεύεται 
στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού 
(το βάρος του έχει πέσει στα 53 κιλά και το ζά-
χαρό του έχει φτάσει στο 49).

Με τον προσδιορισμό της δίκης του στις 16 
Μαΐου ο Σπύρος βρίσκεται μια ΑΝΑΣΑ από 
την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

Τώρα, ακόμα και αν καταδικαστεί στη δίκη, 
έχει ήδη ξεπεράσει κατά πολύ το προβλεπό-
μενο όριο για να του χορηγηθεί η άδεια του 
(ακόμα και η αναστολή του).[...]»
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06/03 Στάση κρατουμένων στις φυ-
λακές της Πάτρας

Από τις 17:45 το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαρ-
τίου έως τις 22:00 της ίδιας ημέρας οι κρατού-
μενοι της Α’ πτέρυγας των φυλακών Αγίου 
Στεφάνου, στη Βιομηχνική Περιοχή της Πά-
τρας, αρνούνταν να εγκαταλείψουν το πραύ-
λιο και να μπουν στα κελιά τους.
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06/03 Ενημέρωση για τον πρώην 
απεργό πείνας Παναγιώτη Αβδίκο

Ύστερα από βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη με-
ταφέρθηκε σε κρισιμη κατάσταση στο Θριασιο 
νοσοκομείο φρουρούμενος.
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07/03 Σταση στισ φυλακεσ Γρεβενων
Στις φυλακές Γρεβενών, οι κρατούμενοι από 
τις πτέρυγες Α2 , Β1-Β2, Γ1-Γ2, Δ1 αρνούνται 
να μπουν στα κελιά τους, έχοντας μπλοκάρει 
το ηλεκτρονικό σύστημα κλειδώματος. Δια-
μαρτύρονται για άδικη επιβολή πειθαρχικού 
σε κρατούμενο και απαιτούν να σπεύσει στη 
φυλακή η εισαγγελέας που το επέβαλε. Ήδη 
τα ΜΑΤ βρίσκονται απ’ έξω.
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07/03 Ε.Κ.Α.Μ. στισ φυλακεσ μα-
λανδρινου

Λόγω της ομηρίας ανθρωποφυλάκων στις φυ-
λακές Μαλανδρίνου από τον κρατούμενο Αλ-
κέτ Ριζαι, έχουν φτάσει από εχθές εκεί ομάδες 
ΕΚΑΜ από την Αθήνα και την Πάτρα.Ελι-
κόπτερο πετάει πάνω από την περιοχή ενώ 
πριν από ώρες έγινε και χρήση δακρυγόνων 
από τους μπάτσους.Αίτημα του κρατούμενου 
είναι να αφεθεί ελεύθερος.
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10/03 Ομαδική απόδραση κρατου-
μενων  από τμήμα στις Φέρες

7 ποινικοί κρατούμενοι κατάφεραν να κό-
ψουν με λίμα τρία κάγκελα από το παράθυρο 
του κελιού τους και απέδρασαν.

17/03 Απόπειρα απόδρασης του 
Αλκέτ Ριζάι απο τις φυλακές 
Μαλανδρίνου

Ο Αλκέτ και οι συνεργοί του μπλόφαραν ότι 
είχα στην κατοχή τους εκρηκτικά και έτσι πή-
ραν όμηρους 4 σωφρονιστικούς υπαλλήλους 
και προσπάθησαν να αποδράσουν αλλά δυ-
στυχώς δεν τα κατάφεραν. Παρόλα αυτά αφή-
σαν στην ιστορία δύο φωτογραφίες ντοκουμέ-

ντα με τους ανθρωποφύλακες να βρίσκονται 
δέσμιοι των ίδιων των χειροπεδών τους.

23/03 ομαδικη αποδραση κρα-
τουμενων απο τισ φυλακεσ 
τρικαλων

11 βαρυποινίτες κατάφεραν να αποδράσουν, 
μετά την πρωτοφανή εξωτερική «πολεμική» 
επίθεση των συνεργών τους.

Τουλάχιστον 10-15 άτομα συμμετείχαν στην 
καταδρομική επίθεση εναντίον των φυλακών. 
Αρχικά πέταξαν μία φωτιστική φωτοβολίδα 
πάνω από τις φυλακές. Ακολούθησε καταιγι-
σμός πυρών από διάφορες πλευρές με στόχο 
τις εξωτερικές φρουρές των φυλακών. Άλλοι 
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δράστες εκτόξευαν χειροβομβίδες στον περί-
βολο του σωφρονιστικού καταστήματος. Οι 
σκοπιές 2-3-4-5 και 6 ήταν αυτές που δέ-
χθηκαν την κύρια επίθεση. Μόνο πάνω στην 
4η βρέθηκαν τουλάχιστον 75... τρύπες από τις 
σφαίρες των καλάσνικοφ.[...]

Σχεδόν ταυτόχρονα στην Γ’ πτέρυγα των φυλα-
κών μία ομάδα τουλάχιστον 12 βαρυποινιτών 
ποινικών κρατουμένων, από παράθυρο που 
είχαν κόψει τα κάγκελά του ανέβηκαν στην τα-
ράτσα της πτέρυγας. Οι κρατούμενοι είχαν κόψει 
τα κρεβάτια και είχαν μετατρέψει τα μεταλλικά 
κομμάτια τους σε γάντζους. Είχαν φτιάξει σκοινιά 
από ενωμένα μεταξύ τους σεντόνια σαν «κοτσί-
δα». Φθάνοντας στην ταράτσα και ενώ εξωτερι-
κά των φυλακών συνεχιζόταν ο «πόλεμος», με 
τους γάντζους τράβηξαν τα κυκλικά αγκαθωτά 
σύρματα πάνω από τους εξωτερικούς τοίχους. 
Στη συνέχεια ανέβηκαν πάνω σε αυτούς και από 
εκεί με άλλους αυτοσχέδιους γάντζους και σκοι-
νιά από σεντόνια, καταρριχήθηκαν από ύψος 
6-7 μέτρων και βγήκαν από την φυλακή.[...]

24/03 Kαταγγελια - Μηνυση 17 κρα-
τουμενων Φυλακων Λαρισας

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ 

Διαλέγουμε τον δρόμο να φτάσουμε σε σας, μέσα 

από τα μέσα ενημέρωσης, επειδή πνί-
γουν την φωνή μας,

Καρφώνουν την αλήθεια στο σταυρό 
της σκοπιμότητας και της ψευτιάς. 
Διαστρεβλώνουν γεγονότα και κατα-
στάσεις. 
Εμείς, οι κρατούμενοι στις Φυλακές 
Λάρισας που υπογράφουμε το κείμε-
νο αυτό, υψώνουμε τη φωνή μας

Επειδή βρισκόμαστε σε καθεστώς 
νόμιμης άμυνας απέναντι στην κρα-
τική βία και δηλώνουμε ανυπακοή 
σαν μοναδικό μέσο να σκύψουν οι 

αρμόδιοι επιτέλους στο πρόβλημα, να δουν 
την πραγματική κατάσταση μέσα στις φυλα-
κές, σ’ αυτά τα σύγχρονα καθαρτήρια ψυχών 
και κρεματόρια ανθρωπίνων υπάρξεων αντί 
να αλληλολιβανίζονται και να συγχαίρουν 
εαυτούς και αλλήλους. 

Σεβόμενοι τον εαυτό μας, σαν άνθρωπο και 
αξία όπως ορίζει το Σύνταγμα και οι Νόμοι 
του κράτους και βιώνοντας καθημερινά το 
πλέον απάνθρωπο και βαριά εγκληματικό 
πρόσωπο της ανάλγητης εξουσίας, ζώντας σε 
καταστάσεις που δημιουργούν συνθήκες κιν-
δύνου ζωής και προϋποθέσεις εξέγερσης με 
απρόβλεπτες συνέπειες για την ζωή μας

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΗΝΎΟΥΜΕ

Τον εκπρόσωπο της Δικαστικής εξουσίας μέσα 
στις Φυλακές Λάρισας που ανέλαβε την Διεύ-
θυνσή της, Αντεισαγγελέα Εφετών, Κοσμίδη 
καθώς και τον Εκπρόσωπο των Δυνάμεων 
Αστυνομικής Καταστολής γιατί με την πα-
ρουσία τους και την άσκηση πίεσης υιοθετούν 
και στηρίζουν τις παραβάσεις του συνόλου του 
Σωφρονιστικού Κώδικα που αφορούν την 
υγεία και την ασφάλεια των κρατουμένων 
ενώ τάχα διαπιστώνουν κάποιες παραβάσεις 
δευτερεύουσας σημασίας, διατάξεων. Σαν άλ-
λοι Φαρισαίοι που διυλίζουν τον κώνωπα και 

καταπίνουν την κάμηλον.[...]
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25/03 Κείμενο του Τάσου Θεοφί-
λου από τις φυλακές Δομοκού

[..] Έχει ίσως κάποιο ενδιαφέρον να σχολια-
στούν οι δυο τελευταίες απόπειρες απόδρασης 
από φυλακές υψίστης ασφαλείας. Με ελικόπτε-
ρο από τα Τρίκαλα η μια , με μια μικρή μπλόφα 
από το Μαλανδρίνο η άλλη.

Στη μία περίπτωση φάνηκε ότι η αστυνομία δεν 
δίστασε, προκειμένου να εμπεδωθεί το δόγμα 
μηδενικής ανοχής, να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή 
δεκάδων ανθρώπων, επικαλούμενη την πρό-
θεση της να αποτρέψει μια απόδραση , πράξη 
που διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος...

Στη δεύτερη περίπτωση είδαμε τι μπορεί να 
πετύχει ένας κρατούμενος καμουφλάροντας 
ένα απλό ράδιο σε τηλεχειριστήριο βόμβας (!) 
αν οι διωκτικοί μηχανισμοί ξέρουν ότι με την 
ελευθερία του δεν αστειεύεται. Μπορεί τελικά 
να μη κατάφερε να φύγει αλλά κράτησε για 
ένα 24ωρο μια φυλακή στο πόδι με μόνο του 
όπλο τη απόφαση.

Όμως αυτό που πραγματικά έχει σημασία σ’ 
αυτά τα δυο περιστατικά είναι η αλλαγή στο νό-
ημα της απόδρασης και η μετάλλαξη της σε μια 
ατομική υπόθεση του κρατούμενου. Μέχρι και 
τα τέλη της δεκαετίας του ’90 η εξέγερση και η 
απόδραση ήταν δυο έννοιες σχεδόν αλληλέν-
δετες. Η εξέγερση ήταν συνήθως η συνέπεια 
μιας απόπειρας μαζικής απόδρασης . Οι κρα-
τούμενοι σε μια φυλακή , όλοι μαζί προσπαθού-
σαν ν’ αποδράσουν , κάποιοι τα κατάφερναν, 
κάποιοι τραυματίζονταν από σφαίρες μπάτσων 
στην προσπάθεια και οι υπόλοιποι επέστρεφαν 
πίσω κι έκαιγαν την φυλακή τους. Για την με-
τάλλαξη αυτή οι αιτίες πρέπει ν’ αναζητηθούν 
από τη μια στην αναβάθμιση της τεχνολογίας 
και της αρχιτεκτονικής της καταστολής και από 
την άλλη στο χωρίς προηγούμενο ατομικισμό 
των σύγχρονων κρατουμένων.[...]
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26/03 Φυλακες Τρικαλων: Ξυλο-
δαρμος συντροφου και ξυλο-
δαρμοσ και αθλια συμπεριφορα 
σε ολουσ τους κρατουμενουσ

 «Χθες βραδυ και στα πλαισια της επιχειρησης 
«σκουπα» που γινεται τις τελευταιες μερες στις 
Φυλακες Τρικαλων με αφορμη την προσφατη 
αποδραση 11 κρατουμενων,μπουκαραν και στο 
κελι του συντροφου Βαγγελη Κ.Κρατωντας μια 
φωτογραφια  και τον φακελο του τα ανθρωπο-
ειδη των ΕΚΑΜ αρχισαν να του ριχνουν κλο-
τσιες και μπουνιες κυριως στα πλευρα και στο 
κεφαλι!Μην μπορωντας να κανει κατι αλλο ο 
συντροφος φωναζε να σταματησουν καθως δεν 
ηξερε τον λογο που τον χτυπουσαν.Αφου μετα 
απο ενα 10λεπτο οι παραφουσκωμενοι μασκο-
φοροι ειχαν φερει σε περας το εργο τους σταμα-
τησαν και αποχωρησαν με απειλες και υβρεις.

Το κρατος στα πλαισια της «μηδενικης ανο-



χης» εκδικειται ανθρωπους που κρατουν 
αξιοπρεπει σταση στα κολαστηρια των ελ-
ληνικων φυλακων,αλλα και στελνοντας ενα 
μυνημα προς τους υπολοιπους οτι αυτο θα 
ειναι ο προαγγελος το τι θα παθαινει οποιος 
σκεφτεται,αμφισβητει,σχεδιαζει αλλα και  δρα 
απεναντι στο συστημα των φυλακων με σκο-
πο την αξιοπρεπεια  αλλα και την ελευθερια.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΒΑΓΓΕ-
ΛΗ Κ. ΚΑΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΜΑΧΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΤΟΝ ΕΝΑΝ Η’ ΤΩΝ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ»

Συντροφοι-ες Τρικαλα
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26/03 Γραμμα του Κωστα Σακκα 
εν οψει τησ 5ησ αιτησησ αποφυ-
λακισησ του π.γ.

Σήμερα που η διαχείριση της κρίσης του πα-
γκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος , απαι-
τεί από την εγχώρια εκδοχή του, την επιβολή 
πρωτοφανών εργασιακών συνθηκών, την 
κατάργηση κοινωνικών παροχών, επιβάλει 
κατοχικά επίπεδα ανεργίας, απαιτεί κατα-
σχέσεις και πλειστηριασμούς με αποτέλεσμα 
την ραγδαία αύξηση των αστέγων. Σχεδιάζει 
τη δημιουργία φυλακών γι αυτούς που αδυ-
νατούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους, που 
βυθίζει όλο και περισσότερους στην κατάθλι-
ψη, τα ψυχοφάρμακα, την απόγνωση και την 
αυτοκτονία. Που εξασφαλίζει την καταστροφή 
της ζωής των μελλοντικών γενεών, αφού οι 
επενδύσεις τους  και η ανάπτυξη τους ,εκτός 
από την ειλωτοποίηση του ανθρώπου στα 
σύγχρονα εργασιακά κάτεργα, προϋποθέτει 
και την ανεπανόρθωτη καταστροφή του περι-
βάλλοντος (μεταλλευτικές εξορύξεις), διαμορ-
φώνουν μια κοινωνική ειρήνη που μοιάζει με 
σχοινοβάτη που πάσχει από πάρκινσον έτοι-
μος να γκρεμοτσακιστεί.

Σε μία περίοδο που τα γκλόμπς  και τα δακρυ-
γόνα αποτελούν τα μόνα πλέον αποτελεσματι-
κά μέσα πειθούς της κυβέρνησης απέναντι σε 
αυτούς που αγανακτούν και εξεγείρονται, επει-
δή απλά και μόνο χειροτερεύουν οι όροι εκμε-
τάλλευσης τους –χωρίς να σημαίνει ότι αυτό 
δεν μπορεί να αποτελέσει αφορμή για ριζο-
σπαστικοποίηση —είναι λογικό οι εξουσιαστές 
να ανησυχούν πως δεν έχουν καμία ελπίδα 
απέναντι σε αυτούς που η επιθετική τους στάση 
ενάντια στο σημερινό καθεστώς, είναι αποτέλε-
σμα της επαναστατικής τους συνείδησης. Πως 
δεν έχουν καμία ελπίδα απέναντι σε αυτούς 
που με το λόγο τους αλλά και με τη δράση τους 
επιτίθενται στο σύστημα, τόσο σε περιόδους 
κρίσης, όσο και σε περιόδους ακμής.

Ο Π.Γ αντιμετωπίζει αυτή την εκδικητική 
συμπεριφορά γιατί δεν έπαψε ούτε για μια 
στιγμή να αντιστέκεται με ένα και μοναδικό 
σκοπό: την προπαγάνδιση  και την πραγμά-
τωση της επανάστασης.

Όχι, δεν μας εκπλήσσει η εκδικητικότητα του 
κράτους απέναντι στο σύντροφο.

Ξέρουμε ότι ο αγώνας μας είναι καίριος και 
ιστορικά αναγκαίος.

Όχι, δεν μας εκπλήσσει γιατί αποτελεί επιβε-
βαίωση ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο.

Κώστας Σακκάς

Α’ πτέρυγα φυλακών Κορυδαλλού. 
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27/03 Ενημερωση για τισ φυλακεσ 
τρικαλων,  λαρισασ, γρεβενων, 
κορυδαλλου

Μετά τη μαγική απόδραση των 11 από τις 
φυλακές Τρικάλων, φαίνεται πως τόσο οι δε-
σμοφύλακες, όσο και οι μπάτσοι θέλουν τη 
ρεβάνς.

Τις τελευταίες ημέρες οι κρατούμενοι της Γ2 
(είναι η πτέρυγα από την οποία απέδρασαν 
οι 11 κρατούμενοι) βασανίζονται και ξυλο-
κοπούνται με τη «γενναία» συνδρομή των 
Ε.Κ.Α.Μ. Επίσης, στην πτέρυγα Α1 σε νέα 
αιφνιδιαστική έφοδο των Ε.Κ.Α.Μ. στο κελί 
του κρατούμενου Π.Βλαστού, οι κουκουλο-
φόροι της αστυνομίας (για να μη δείξουν το 
πρόσωπο τους και να κρυφτούν πίσω από την 
ανωνυμία τους) έδεσαν τον Βλαστό με χειρο-
πέδες (περνώντας του τη μια άκρη στο χέρι 
και την άλλη στο πόδι) και του επιτέθηκαν με 
κλωτσιές και μπουνιές.

Παράλληλα, στις φυλακές Λάρισας, στην Ά πτέ-
ρυγα, η διεύθυνση της φυλακής απείλησε τους 
κρατούμενους ότι αν δεν διακόψουν την κινη-
τοποίηση τους (κινητοποίηση για το νομοσχέδιο 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης που γινόταν εδώ 
και ένα περίπου χρόνο σε όλες τις φυλακές της 
Ελλάδας) και δεν μπουν μέσα στα κελιά τους το 
μεσημέρι, θα εισβάλλουν τα ΜΑΤ. Μάλιστα, η 
φυλακή τις τελευταίες ημέρες βρισκόταν υπό τη 
δικαιοδοσία του εισαγγελέα και του αστυνομι-
κού διευθυντή της Λάρισας.

Επίσης, στις φυλακές Γρεβενών, το πρωί της 
26ης Μαρτίου εισέβαλλαν ένστολοι κουκου-
λοφόροι και με προτεταμένα τα όπλα έκαναν 
έρευνα στα κελιά, αφού πρώτα είχαν βάλει τους 
κρατούμενους να γονατίσουν και τους πέρασαν 
χειροπέδες. Ταυτόχρονα, η πτέρυγα Γ1 έμει-
νε κλειδωμένη ως το μεσημέρι στις 2 χωρίς να 
ανοίξουν τα κελιά ούτε καν για φαγητό.[...]

article_id=1463795

Εκαμιτες μπηκαν σε όλα τα κελια των αναρχι-
κων αγωνιστων που κρατουνται στην α πτερυ-
γα του κορυδαλλου.Επισης καποιοι κρατουμε-
νοι χτυπηθηκαν,περασαν σε ολους χειροπεδες 
και εγιναν ερευνες στα κελια.

article_id=1463903

29/03 Στάση των κρατουμένων 
της Α Πτέρυγας του Κορυδαλλου 
και στις φυλακες Πατρας

Οι κρατούμενοι της Α’ πτέρυγας στην οποία 
έγινε και καταδρομική των ΕΚΑΜ μια ημέρα 
πριν αρνήθηκαν τη μεσημεριανή καταμέτρη-
ση και δεν μπήκαν στα κελιά τους. Στην επι-

τροπή που πήγε στο αρχιφυλακείο οι σωφρο-
νιστικοί δηλωσαν ότι δεν γνώριζαν ούτε αυτοί 
για τη χθεσινοβραδινή επιδρομή. Αναμένεται 
κείμενο με τις υποργαφές των κρατουμένων. 
Το ίδιο έγινε και στις φυλακές Πάτρας- 
Αγ.Στεφανος.

article_id=1463942

«Σήμερα, 29 Μαρτίου, εμείς οι κρατούμενοι 
της Ά Πτέρυγας των Φυλακών Κορυδαλλού, 
αρνούμαστε να μπούμε το μεσημέρι στα κελιά 
μας ως ελάχιστη ένδειξη διαμαρτυρίας για τη 
χτεσινοβραδινή στρατιωτικού τύπου εισβολή 
των Ε.Κ.Α.Μ. για έρευνες.

Αν η αστυνομία θέλει να κάνει πραξικόπημα 
στις φυλακές, χτυπώντας και βασανίζοντας κρα-
τούμενους, ας γνωρίζει ότι η πρόκληση αυτή 
δεν θα μείνει αναπάντητη.

Παράλληλα, το υπουργείο «Δικαιοσύνης» που 
προωθεί μέσω του Ρουπακιώτη, υπό τις εντο-
λές του Δένδια, φασιστικά νομοσχέδια εναντίον 
μας με περιοριστικές ρυθμίσεις για το δικαίωμα 
της άδειας και τη χρήση ηλεκτρονικού βραχιο-
λιού, θα μας βρει απέναντι του ετοιμοπόλεμους 
όπου κι αν χρειαστεί, έξω από τα κελιά, στους 
διαδρόμους, στις ταράτσες.

Στη βία των μπάτσων θα απαντήσουμε με τη 
βία της αξιοπρέπειας.

Όσον αφορά την απόδραση των 11 από τις 
φυλακές Τρικάλων, κανένας νόμος και θεσμός 
δεν μπορεί να εμποδίσει το αναφαίρετο δικαί-
ωμα των κρατούμενων για την ελευθερία τους. 
Καλή τύχη στους δραπέτες.

Δύναμη και αλληλεγγύη σε όλους τους κρα-
τούμενους στα Τρίκαλα που χτυπήθηκαν από 
τους μπάτσους.»

Κρατούμενοι από την Ά Πτέρυγα των Φυλα-
κών Κορυδαλλού

(Το κείμενο υπογράφουν 350 κρατούμενοι)

article_id=1464032

«Οι έρευνες των ΕΚΑΜ διεξήχθησαν σε τέσ-
σερις ακτίνες των φυλακών. Οι άνδρες των 
Ειδικών Δυνάμεων της αστυνομίας εισέβαλαν 
στο σωφρονιστικό κατάστημα και, αφού έδεσαν 
τους κρατουμένους, ενέργεια εντελώς παράνο-
μη, προέβησαν στους ελέγχους, αλλά - ως φαί-
νεται - η σοδειά που απεκόμισαν - μόνο δύο 
κινητά τηλέφωνα - δεν ικανοποίησε τα άγρια 
ένστικτά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του 
zougla.gr, οι οποίες είναι απόλυτα διασταυ-
ρωμένες, οι άνδρες των ΕΚΑΜ προχώρησαν 
στην πρωτόγνωρη ενέργεια να χρησιμοποιή-
σουν taser κατά 40 κρατουμένων. Το αποτέλε-
σμα ήταν οδυνηρό. Οι ηλεκτρικές εκκενώσεις, 
εν είδει βασανιστηρίου, επέφεραν σπασμούς 
και άλλα συμπτώματα στους κρατουμένους.»

article_id=1466591

02/04 Γραμμα Πρωτοβουλίας 
Αναρχικών Κρατουμένων Κο-
ρυδαλλού

Τα ξεμερώματα της Παρασκευής 29/3 οι 



ανθρωποφύλακες συνεπικουρούμενοι από 
ομάδες της ΕΚΑΜ έκαναν επιδρομή στην Ά 
Πτέρυγα Κορυδαλλού. Ήταν η συνέχεια μίας 
σειράς ανάλογων επιδρομών σε άλλες φυλα-
κές (Τρίκαλα, Γρεβενά). Για 4 ώρες ερευνού-
σαν ένα προς ένα όλα τα κελιά της πτέρυγας.

ΕΚΑΜίτες καλυπτόμενοι πίσω απο αντιβαλ-
λιστικές ασπίδες και με τα όπλα σε ετοιμότητα 
άνοιγαν το κελί, πέρναγαν χειροπέδες στους 
κρατούμενους και τους απομάκρυναν προς 
το διάδρομο, ενώ ανθρωποφύλακες μαζί με 
ΕΚΑΜίτες ερευνούσαν το κελί πετώντας σε-
ντόνια και στρώματα στο πάτωμα, αδειάζοντας 
ρούχα και φαγητά και ανακατεύοντας τα πάντα, 
φροντίζοντας να αφήνουν το κελί όσο πιο αν-
στατωμένο γινόταν.[...]

article_id=1464597

03/04 Επιστολή Ανδρέα - Δημήτρη 
Μπουρζούκου

«12.25μ.μ.Η τελευταία φορά που κοίταζα το 
ρολόι μου. Πίσω μας ένα περιπολικό, μέσα 
στο βάν οι δύο σύντροφοι μου, ο «όμηρος» 
κi εγώ. Μόλις λίγες ώρες πριν τα συναισθή-
ματά μας ήταν τελείως διαφορετικά. Για λίγο, 
φαινομενικά, όλα πήγαιναν τέλεια, μέχρι τη 
στιγμή που συνέλλαβαν τον συντροφό μας στο 
«ασθενοφόρο». Εκεί, η κατάσταση στιγμιαία 
μας κατέβαλε, παρ’ όλα αυτά διατηρήσαμε το 
μυαλό μας καθαρό , στο βαθμό που ήταν πλέ-
ον δυνατόν, έτσι και εξασφαλίσαμε τη διαφυ-
γή των συντρόφων μας.[...]»

article_id=1464743

03/04 Στάση γυναικείες φυλακές 
Κορυδαλλού

«Στις 28/3/2013 στις φυλακές Κορυδαλλού οι 
σωφρονιστικοί υπάλληλοι σε συνεργασία με 
πάνοπλους άντρες των ΕΚΑΜ εισέβαλαν σε 
ολα τα κελιά της Α πτέρυγας των αντρών με 
σκοπό μια <<τυπική>> έρευνα.Έρευνα που 
συνοδευόταν από κουκουλωμένους με όπλα 
στα χέρια και ασπίδες προστασίας.Κατά την 
<<τυπική>> αυτή έρευνα κάθε κρατούμενος 
δέθηκε πισθάγκωνα με χειροπέδες παραμένο-
ντας για ώρα κοιτώντας τους τοίχους της φυ-
λακής και οποιαδήποτε λέξη του ηταν αφορμή 
για ξυλοδαρμό.Η ίδια τακτική εφαρμόστηκε 
επιλεκτικά και σε ακτίνες αλλων φυλακών τις 
προηγούμενες ημέρες.»

article_id=1464776

05/04 κειμενο του Πολυκαρπου 
Γεωργιαδη σχετικα με τισ ερυνεσ 
στα κελια

«Με κείμενο μου που δημοσίευσε η εφη-
μερίδα το “ποντίκι” στις 28 Μαρτίου εντό-
πιζα ως στοιχειώδες μέτρο αυτοπροστασίας 
δύο κλασικές μεθόδους που χρησιμοποιούν 

οι εξουσιομανείς εναντίον απείθαρχων και 
ανυπόταχτων φυλακισμένων: τη φάμπρικα 
των “ανώνυμων τηλεφωνημάτων”  το στή-
σιμο προβοκάτσιας (στη φυλακίστικη αργκό 
μπανανόφλουδα), ώστε ο κρατούμενος να 
εξωθηθεί σε αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. 
Εδώ θα προσθέσω και μια τρίτη μέθοδο, που 
μου είχε διαφύγει: τις έρευνες σε κελιά, έπειτα 
από έντεχνη ή άτεχνη εμφύτευση παράνομου 
υλικού. Η αλήθεια είναι πως η μέθοδος αυτή 
δεν έχει χρησιμοποιηθεί εναντίον αναρχι-
κών κρατούμενων ακόμα, αλλά για τα πάντα 
υπάρχει μια πρώτη φορά…[...]»

article_id=1465062

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΔΙ-
ΚΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣ-
ΤΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 
ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΑ-
ΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

Παράλληλα με την 3η κατά χρονολογική σειρά 
δίκη για την οργάνωση της Συνωμοσίας Πυ-
ρήνων της Φωτιάς(και όχι μόνο, μιας και κατη-
γορούνται και άτομα/σύντροφοι που δεν έχουν 
καμιά σχέση με την οργάνωση) , ξεκινάει και το 
4ο στρατοδικείο το οποίο αφορά  ούτε λίγο ούτε 
πολύ περίπου 250 ενέργειες της ΣΠΦ, για τις 
οποίες βέβαια δεν υπάρχει η παραμικρή ένδει-
ξη συμμετοχής για κανέναν από τους κατηγο-
ρούμενους (ούτε για τα μέλη της ΣΠΦ)

Περισσότερες ενημερώσεις :

 http://gutneffntqonah7l.onion/search-process.php3?topic=97

http://theparabellum.squat.gr/δίκη-σ-π-φ/

http://www.eksegersi.gr/4η-Δίκη-ΣΠΦ

http://www.eksegersi.gr/3η-Δίκη-ΣΠΦ

Με μια απόφαση ξέχειλη από πολιτική σκο-
πιμότητα, παρά την αγωνιώδη προσπάθεια 
συγκάλυψής της, έπεσε η αυλαία στο τρομο-
δικείο του Κορυδαλλού που δίκασε την υπό-
θεση του Επαναστατικού Αγώνα. Οι υψωμέ-
νες γροθιές του Κώστα Γουρνά, του Βαγγέλη 
Σταθόπουλου και του Χριστόφορου Κορτέση, 
που πήραν το δρόμο για τη φυλακή, συνοδευ-
όμενοι από τα αγωνιστικά συνθήματα μιας 
κατάμεστης αίθουσας, ήταν η τελευταία εικόνα 
μιας ακόμη πολιτικής δίκης, που κράτησε 18 
ολόκληρους μήνες (ξεκίνησε στις 5 Οκτώβρη 
του 2011), στη διάρκεια των οποίων έγιναν 52 
συνεδριάσεις.[...]

Η πρόταση του εισαγγελέα για τις συγχωνεύ-
σεις ήταν εξίσου κατασταλτική (οι συνήγοροι 
ζήτησαν τα ελάχιστα προβλεπόμενα) και το 
δικαστήριο την έκανε επίσης δεκτή, επιβάλλο-
ντας τελικά: στον Ν. Μαζιώτη 50 χρόνια, στους 
Π. Ρούπα και Κ. Γουρνά από 50 χρόνια και 
6 μήνες (και για τους τρεις μέγιστη εκτιόμενη 
ποινή είναι τα 25 χρόνια), στον Β. Σταθόπουλο 

7 χρόνια και 6 μήνες και στον Χρ. Κορτέση 7 
χρόνια. Επίσης, στέρηση πολιτικών δικαιω-
μάτων στους τρεις πρώτους για 5 χρόνια και 
στους δύο τελευταίους για 3 χρόνια. Φυσικά, 
αφαίρεσε το χρόνο κράτησης (18 μήνες για τους 
Μαζιώτη-Ρούπα-Γουρνά και 12 μήνες παρά 4 
μέρες για τους Κορτέση-Σταθόπουλο)

article_id=1464760

Περισσότερες ενημερώσεις:

http://gutneffntqonah7l.onion/search-process.php3?topic=96

http://www.eksegersi.gr/Δίκη-Επαναστατικού-Αγώνα

14/04 Nέος αιφνιδιαστικός έλεγ-
χος στο Γενικό Κατάστημα Κρά-
τησης Κεντρικής Μακεδονίας 
στην περιοχή Φελλίου Γρεβε-
νών.

Στις 4 Απριλίου είχε ξαναγίνει βραδινός έλεγ-
χος σε κελιά και κοινόχρηστους χώρους στις 
συγκεκριμένες φυλακές.

14/04 Αναταραχή στην πτέρυγα 
των κρατουμένων για 17Ν-Επ.Αγ. 
στον κορυδαλλο, για τον περιο-
ρισμό των ωρών προαυλισμού

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι απαιτήθηκε από 
τους κρατούμενους που στο προαύλιο όπως 
δικαιούνται, να επιστρέψουν  στα κελιά τους 
νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, 
περιορίζοντας τον προβλεπόμενο χρόνο προ-
αυλισμού.

Η αυταρχική κίνηση της διεύθυνσης προκά-
λεσε τις διαμαρτυρίες των κρατουμένων που 
αρνήθηκαν να μπουν στα κελιά και επιπλέον 
δήλωσαν ότι σε κάθε περίπτωση θα αρνηθούν 
να πάρουν το φαγητό της φυλακής σε ένδειξη 
διαμαρτυρίας.

15/04 Αναστάτωση στις νέες Δικα-
στικές Φυλακές της Αγυάς, 

όταν οι κρατούμενοι αρνήθηκαν να μπουν 
στα κελιά τους, διαμαρτυρόμενοι για τις συν-
θήκες κράτησής τους.[...]

Μετά από πολύωρη διαπραγμάτευση παρου-
σία του Αστυνομικού Διευθυντή Χανίων και 
του επόπτη των φυλακών, οι κρατούμενοι 
δέχτηκαν να επιστρέψουν στα κελιά τους ενώ 
συμφωνήθηκε να ετοιμάσουν ένα υπόμνημα 
στο οποίο θα καταγράφουν τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν και να το αποστείλουν 
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τα link της μορφής «article_id=1234567» για να ανοίξουν χρειάζονται και το πρόθεμα «https://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&» (τώρα με τη 

χρήση του δικτύου Tor στη διεύθυνση gutneffntqonah7l.onion/front.php3?lang=el& ).




