
28

κοινωνια Σωφρονισμός... πολυτελείας

Realnews www.real.gr κυριακη 23 φεβρουαριου 2020

Πράσινη τσόχα
και μάρκες
στον Κορυδαλλό

Φωτογραφικά 
ντοκουμέντα από

το αυτοσχέδιο καζίνο
που είχαν στήσει

οι κρατούμενοι
στις φυλακές

p.sourelis@realnews.gr

Του Παναγιώτη Σουρέλη

Ξ
εχωριστά προνόμια που είχαν δημιουρ-
γήσει από μόνοι τους φαίνεται ότι απο-
λάμβαναν στο πρόσφατο παρελθόν κά-

ποιοι  κρατούμενοι των φυλακών Κορυδαλλού. 
Αυτοσχέδιο καζίνο, κελί με τζακούζι, ακόμη και 
ναργιλέδες απολάμβαναν ορισμένοι προνομι-
ούχοι του σωφρονιστικού καταστήματος. Οι 
φωτογραφίες-ντοκουμέντο, που αποκαλύπτει 
η Realnews, προκαλούν αίσθηση.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι ποινι-
κοί της χώρας επιθυμούν να εκτίσουν την ποι-
νή τους στις φυλακές του Κορυδαλλού. Το συ-
γκεκριμένο σωφρονιστικό κατάστημα πέρα-
σε από τα χέρια των σωφρονιστικών σε εκείνα 
των κρατουμένων, που με τον έναν ή με τον 
άλλο τρόπο κατάφεραν να επιβάλουν τον δικό 
τους «νόμο» μέσα στη φυλακή. Και ενώ σε άλ-
λα σωφρονιστικά καταστήματα οι φυλακισμέ-
νοι περνούν τον χρόνο τους διαβάζοντας κά-
ποιο βιβλίο ή κάνοντας γυμναστική, στον Κο-
ρυδαλλό διασκέδαζαν παίζοντας πόκερ και πο-
ντάροντας στη ρουλέτα, σαν να βρίσκονταν σε 
καζίνο. Μάλιστα, σύμφωνα με καλά πληροφο-
ρημένες πηγές, τα ποσά που παίζονταν ήταν 
μυθικά και συναγωνίζονταν ακόμη και τα πο-
νταρίσματα παικτών σε VIP αίθουσα καζίνο. 
Οπως αναφέρει άνθρωπος που γνωρίζει κα-
λά το συγκεκριμένο σωφρονιστικό κατάστη-
μα, υπάρχει κρατούμενος που έχασε 100.000 
ευρώ στον τζόγο μέσα στη φυλακή.

«Η πρώτη μου εμπειρία ως γενικής γραμμα-
τέως Αντεγκληματικής Πολιτικής, τον Ιούλιο του 
2019, ήταν πολύ κακή. Δεν μπορούσα να πι-
στέψω πόσο παρατημένες ήταν οι φυλακές. Το 
προσωπικό ήταν εξαθλιωμένο ψυχολογικά, σε 
αρκετές φυλακές που “διοικούνταν” από τους 
κρατουμένους. Εχουμε την υποχρέωση, ως πο-
λιτεία, να εξασφαλίζουμε την αξιοπρεπή διαβί-
ωση των κρατουμένων. Αυτό, όμως, δεν μπο-
ρεί να μεταφράζεται από ορισμένους σε τζα-
κούζι και καζίνο, που είναι για την Πάρνηθα και 
όχι για τον Κορυδαλλό», είναι το μήνυμα που 
στέλνει προς κάθε κατεύθυνση η κυρία Σοφία 
Νικολάου μιλώντας στην «R».

Τα ντοκουμέντα 
Σε μία από τις φωτογραφίες-ντοκουμέντο που 
δημοσιεύει η «R», κρατούμενοι των φυλακών 
απαθανατίζονται σε μια παρτίδα πόκερ. Τα 
φύλλα έχουν μοιραστεί πάνω στην τσόχα του 
τραπεζιού και οι παίκτες ποντάρουν με μάρ-

Μάρκες και τσόχα.
Ολα έτοιμα για το... 
καζίνο κορυδαλλού

κες. Εννέα άτομα συμμετέχουν στην παρτίδα και άλ-
λοι τέσσερις είναι από πάνω τους και παρατηρούν με 
αγωνία το παιχνίδι.  

Σε άλλη φωτογραφία φαίνεται ένας κρατούμενος, 
ο οποίος παίζει στη ρουλέτα του αυτοσχέδιου καζίνο 
που είχε στηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού και συγκε-
κριμένα στη β’ πτέρυγα. Είναι η τυχερή του ημέρα, 
καθώς έχει κερδίσει ένα μεγάλο ποσό, όπως φαίνεται 
από τις δεκάδες μάρκες διαφορετικού χρώματος που 
έχει μπροστά του.

Πώς, όμως, πλήρωνε ο παίκτης τη χασούρα στο πό-
κερ ή στη ρουλέτα; Πηγές αναφέρουν ότι τηλεφωνού-
σε σε συγγενή του και του ζητούσε να δώσει τα χρή-
ματα που έχασε σε συγγενή άλλου κρατουμένου που 
είχε το «ταμείο» του παιχνιδιού! Με τον ίδιο τρόπο ει-
σέπραττε και τα κέρδη του.

Δεν τολμούσε κάποιος να μην πληρώσει το χρέος. 

Στην περίπτωση αυτή, η «ποινή» ήταν αμείλι-
κτη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας κρατού-
μενος, που δολοφονήθηκε σε συμπλοκή πριν 
από περίπου έναν χρόνο, δεχόταν απειλές για τη 
ζωή του από άλλους κρατουμένους, καθώς δεν 
εξοφλούσε το ποσό που είχε χάσει στο καζίνο…

Το «δυάρι» με το τζακούζι
Ενας από τους πιο σκληρούς αλλοδαπούς κα-
κοποιούς που κρατούνται στις ελληνικές φυ-
λακές κατάφερε να έχει τζακούζι στο κελί του! 
Ακόμη πιο εντυπωσιακός και από το ίδιο το τζα-
κούζι είναι ο τρόπος με τον οποίο το απέκτησε. 
Με εντολή του, άλλοι κρατούμενοι γκρέμισαν 
τον τοίχο που χώριζε το κελί του από το διπλα-
νό κελί και το έκανε «δυάρι»! Στον νέο χώρο οι 
«μάστορες» κατασκεύασαν το μπάνιο του. Σή-
μερα το τζακούζι δεν υπάρχει και ο «ένοικος» 
του κελιού έχει μεταφερθεί σε άλλη φυλακή.

Ναργιλέδες
Το τσιγάρο στη φυλακή είναι η μεγαλύτερη συ-
ντροφιά για πολλούς κρατουμένους. Υπάρχουν, 
όμως, και εκείνοι που έχουν άλλες προτιμήσεις. 
Ορισμένοι απολαμβάνουν στο κελί τους πού-
ρα, ακόμη και ναργιλέδες. Μέσα από τον σω-
λήνα ρουφούν το χαρμάνι και φυσούν τον κα-
πνό. Φαίνεται ότι ο αντικαπνιστικός νόμος ισχύ-
ει σε όλα τα καταστήματα της Ελλάδας, εκτός 
από τα σωφρονιστικά…

Ο υπολογιστής
και οι 99 κάρτες sim
Εκτός από τα κινητά, στις φυλακές απαγορεύο-
νται και οι υπολογιστές. Ο κανονισμός δεν πτό-
ησε έναν κρατούμενο να φέρει στο κελί του 
(άγνωστο πώς) ολόκληρο υπολογιστή με πλη-
κτρολόγιο! Σε μια από τις εφόδους των σωφρο-
νιστικών υπαλλήλων εντοπίστηκε και κατασχέ-
θηκε ο υπολογιστής του, τον οποίο χρησιμο-
ποιούσε για να παίζει παιχνίδια. Σε κελί άλλου 
κρατουμένου, τον Δεκέμβριο του 2019, εντο-
πίστηκαν 99 κάρτες sIm κινητού τηλεφώνου, 
οι οποίες κατασχέθηκαν.

άυτοσχέδιος ναργιλές μέσα σε κελί

ενενήντά εννεά κάρτες sim 
βρέθηκαν σε κελί κρατουμένου


