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πρόσβαση σε εκατοντάδες ελεύ-
θερα κανάλια, ελληνικά και ξένα, 
ενώ έχει ενσωματωμένο wi-fi, πα-
ρά το γεγονός ότι το ίντερνετ απα-
γορεύεται για τους κρατουμένους 
στη φυλακή. Η βιβλιοθήκη είναι δι-
ακοσμημένη με μια υδρόγειο, βι-
βλία και άλλα είδη γραφείου.

Οι τοίχοι είναι διακοσμημένοι με 
επιλεγμένους πίνακες, διακοσμη-
μένους με κορνίζα. Το κάδρο που 

βρίσκεται κρεμασμένο ακριβώς πάνω από τη 
βιβλιοθήκη προδίδει την ταυτότητα των «ενοί-
κων» της σουίτας. Διακρίνεται η σημαία της Αλ-
βανίας και το πορτρέτο του Ισμαήλ Κεμάλ, ιδρυ-
τή του αλβανικού κράτους και πρώτου πρωθυ-
πουργού της γειτονικής χώρας.

Επίσης, στο κελί διακρίνεται ένας θερμοπο-
μπός, απαραίτητος για τις κρύες νύχτες του χει-
μώνα, καθώς και καφετιέρα. Εντύπωση προκα-
λεί και η πέτρινη επένδυση στη μια πλευρά του 
τοίχου. Το μόνο στοιχείο που θυμίζει ότι πρό-
κειται για κελί φυλακών και όχι για κάποια σου-
ίτα ξενοδοχείου είναι τα σιδερένια κάγκελα στο 
παράθυρο. 

Ταινίες και ακριβά ρολόγια 
Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται έντονη κι-
νητικότητα στις φυλακές Κορυδαλλού. Οι έλεγ-
χοι στα κελιά των κρατουμένων είναι συχνοί και 
τα ευρήματα εντυπωσιακά. Την περασμένη Τρί-
τη, έπειτα από εντολή της γενικής γραμματέως 
Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφίας Νικολάου, 

Ο
ι πίνακες στους τοίχους, οι κρυφοί 
φωτισμοί, οι ειδικές ταπετσαρί-
ες, οι κουρτίνες που ταιριάζουν με 

τα σεντόνια του κρεβατιού είναι το ντεκόρ 
που θα παρέπεμπε σε δωμάτιο ενός ξενο-
δοχείου. Ομως, στην πραγματικότητα είναι 
η «σουίτα» των φυλακών Κορυδαλλoύ, την 
οποία απολαμβάνουν κάποιοι κρατούμενοι, όπως φαίνεται στις φωτογρα-
φίες-ντοκουμέντο που αποκαλύπτει η Realnews. 

Στη Δ’ Πτέρυγα του σωφρονιστικού καταστήματος του Κορυδαλλού, 
όπου κρατούνται ορισμένοι από τους πιο σκληρούς ποινικούς, υπάρχουν 
κελιά που έχουν διαμορφωθεί όχι σύμφωνα με το καταστατικό της φυλα-
κής, αλλά με βάση τις απαιτήσεις των «ενοίκων». Εξάλλου, ορισμένοι από 
αυτούς εκτίουν μεγάλες ποινές και επιθυμούν να κάνουν όσο το δυνατόν 
πιο άνετη την πολυετή κράτησή τους.  

Στο κελί που αποκαλύπτει με φωτογραφίες η «R», έχουν γίνει κατασκευ-
αστικές και εικαστικές παρεμβάσεις που προκαλούν εύλογες απορίες, τό-
σο για το ποιοι τις πραγματοποίησαν, όσο και για το πώς πέρασαν τα υλι-
κά μέσα στη φυλακή, κάτω από τη μύτη των σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Ισως η πιο εντυπωσιακή παρέμβαση που κεντρίζει αμέσως τα βλέμματα 
έχει γίνει στο ταβάνι, το οποίο καλύπτεται από ταπετσαρία που απεικονί-
ζει τον έναστρο ουρανό, πλανήτες και πουλιά. Περιμετρικά φωτίζεται από 
κρυφό φωτισμό που βρίσκεται μέσα σε εσοχή, η οποία έχει κατασκευαστεί 
από γυψοσανίδα. Ταπετσαρία υπάρχει, όμως, και στον τοίχο του κελιού, η 
οποία ταιριάζει αρμονικά με την κουρτίνα του δωματίου, ενώ διακρίνεται το 
κρεβάτι-κουπαστή με τις ξύλινες λεπτομέρειες. Στο κελί-σουίτα υπάρχει και 
μια ξύλινη βιβλιοθήκη, η οποία φωτίζεται με διακριτικά spots στην οροφή, 
στο κέντρο της οποίας υπάρχει μια smart TV 32 ιντσών. Μάλιστα, η τηλεό-
ραση φαίνεται να είναι συνδεδεμένη με ένα λευκό TV box, που προσφέρει 

ΒιΒλιοθήκή με μοντέρνα 
σύνθεση και διακόσμηση που 
θα τη ζήλευαν εκθέσεις επίπλου

οι «φιλοτεχνοι» κρατούμενοι 
κόσμησαν το κελί τους με κάδρα 
και κρυφό φωτισμό

p.sourelis@realnews.gr

Του Παναγιώτη Σουρέλη

Εκαναν σουίτα κελί 
του Κορυδαλλού!

Πίνακες ζωγραφικής, 
κρυφούς φωτισμούς και 
τοίχους επενδυμένους με 
πέτρα εντόπισαν σε έφοδό 

τους σωφρονιστικοί 
υπάλληλοι

«εξυπνή» 
τηλεόραση, 

πομποδέκτης 
διαδικτύου 

και μοντέρνα 
διαρρύθμιση


