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 Συνθήματα και πολλά κοσμητικά επίθετα 
της «γαλλικής» και της εγχώριας αργκό δονού-
σαν για τρεις ώρες τις φυλακές Κορυδαλλού, 
το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης. Αποδέκτες, ο 
Ακης Τσοχατζόπουλος και οι συγκατηγορού-
μενοί του Νίκος Ζήγρας, Γιώργος Σαχπατζίδης 
και Αστέριος Οικονομίδης, που λούφαζαν στη 
VIP έκτη πτέρυγα. 

Αρχιφύλακες, σωφρονιστικοί υπάλληλοι αλ-
λά και υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου 

a.kandili@realnews.gr
Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝΔΥΛΗ

Το μήνυμα που έστειλαν οι φυλακές πολλοί θα σπεύ-
σουν να το υποβαθμίσουν, χαρακτηρίζοντάς το περι-
θωριακό. Ομως, το σύνθημα «Φέρε πίσω τα κλεμμένα» 
αντανακλά την απαίτηση μιας ολόκληρης κοινωνίας, 
που ζητά την κάθαρση του πολιτικού συστήματος και την 
αυστηρή τιμωρία όσων πλούτισαν απλώνοντας το χέρι 
τους στα ταμεία του Δημοσίου.

Εστω και με καθυστέρηση δεκαετιών και μετά από 
επανειλημμένες δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, ένας επίορκος υπουργός πέρασε την 
πόρτα του Κορυδαλλού και πλέον το ζητούμενο είναι εάν πρόκειται για προεκλογικό πυ-
ροτέχνημα ή για ουσιαστική απονομή δικαιοσύνης. 

Ολοι και όλα θα κριθούν με το τι θα ακολουθήσει την επομένη των εκλογών, αν δηλαδή 
κρυφτούν προκλητικά κάτω από το χαλί όλα τα σκάνδαλα ή αν πέσει φως σε όλες τις υπο-
θέσεις πολιτικής διαφθοράς και κυρίως αν δημευθούν οι περιουσίες όσων απέκτησαν πα-
λάτια, κλέβοντας τα χρήματα των φορολογούμενων.
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Η κάθαρση να φτάσει 
μέχρι το τέλος

Δικαιοσύνης -σε διαρκή τηλεφωνική ενημέρω-
ση και η ηγεσία του υπουργείου- πανικόβλητοι 
προσπαθούσαν να κατευνάσουν τα πνεύματα 
και τους εξαγριωμένους κρατούμενους που εί-
χαν κρεμαστεί στα κάγκελα. Πρωταγωνιστές, οι 
κρατούμενοι για την υπόθεση των «Πυρήνων 
της Φωτιάς», που εδώ και μία εβδομάδα βρί-
σκονται σε απεργία πείνας, συμπαραστεκόμενοι 
στους ομοϊδεάτες τους, κρατούμενους στις φυ-
λακές Δομοκού για τις συνθήκες κράτησης, και 
δεκάδες ποινικοί κρατούμενοι, ανάμεσά 
τους και βαρυποινίτες, χτυπούσαν 
τις πόρτες και τα παράθυρα των 
κελιών ανάβοντας φωτιές με 
σεντόνια, ενώ το ακατάσχε-
το υβρεολόγιο και τα συνθή-
ματα έμοιαζαν με προάγγελο 
εξέγερσης. «Δεν σας θέλει ο 
Κορυδαλλός, πάρτε τα κλεμ-
μένα σας και μπρος!», «Εξω 
τα λαμόγια από τις φυλακές!» 
και «Κλέφτες, απατεώνες, στο Σύ-
νταγμα αγχόνες!» φώναζαν επί ώρες 
και απειλούσαν με γενική σύρραξη.

Αγανάκτησαν 
Οι «αγανακτισμένοι» κρατούμενοι, κυρίως στην 
πρώτη πτέρυγα των φυλακών, η οποία βρίσκε-
ται σε απόσταση αναπνοής από την απομονω-
μένη έκτη πτέρυγα των «υψηλών» κρατουμέ-
νων, από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πό-
δι του στον Κορυδαλλό ο Α. Τσοχατζόπουλος, 
εκδήλωσαν αρχικά τη δυσφορία τους, που στη 
συνέχεια μετατράπηκε σε οργισμένη αντίδρα-
ση. Μάλιστα, η αυτοπρόσωπη υποδοχή του 
άλλοτε κραταιού υπουργού του ΠΑΣΟΚ από 
τον αρχιφύλακα Μιλτιάδη Σιώρο και το καφε-
δάκι που του προσφέρθηκε στο αρχιφυλακείο 
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ΣΤΑ VIP ΚΕΛΙΑ Ο ΑΚΗΣ H oπτική επαφή
της Α’ πτέρυγας

των βαρυποινιτών
µε τη ΣΤ’ πτέρυγα

όπου «φιλοξενείται»
ο Τσοχατζόπουλος
ήταν η σπίθα που

άναψε τη «φωτιά»
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το μεσημέρι της δεύτερης ημέρας του Πάσχα 
αποτέλεσαν την αφορμή για το ομαδικό ξέσπα-
σμα - γιουχάισμα.

Στη «διακεκριμένη» έκτη πτέρυγα, όπου δια-
μένει ο Α. Τσοχατζόπουλος, οι συνθήκες διαβί-
ωσης δεν έχουν καμία σχέση με την κατάστα-
ση «σαρδελοποίησης» που επικρατεί στο υπό-
λοιπο σωφρονιστικό κατάστημα. 

Πέντε κελιά με ντουζιέρες που έχουν διαρκή 
παροχή ζεστού νερού, τηλεόραση, τραπέζι, κα-

ρέκλες, κοινόχρηστο καρτοτηλέφωνο, 
κρεβάτι και τουαλέτα μοιάζουν με 

σουίτες, σε σχέση με τα κελιά-
κονσέρβες όπου εγκαταβιώ-
νουν περισσότεροι από 900 
υπόδικοι και κρατούμενοι. 

Συγκάτοικοι του Α. Τσοχα-
τζόπουλου στο κελί Νο 1 εί-
ναι οι συγκατηγορούμενοί του 

Ν. Ζήγρας, Γ. Σαχπατζίδης και 
Αστ. Οικονομίδης, στο κελί Νο 3 

βρίσκονται επίορκοι αστυνομικοί, 
κρατούμενοι για ποινικές υποθέσεις, στο 

κελί Νο 4 ο Παύλος Ψωμιάδης και στο κελί Νο 
5 ο τελευταίος των χουντικών, ο υπέργηρος Νί-
κος Ντερτιλής. Ολοι μαζί χρησιμοποιούν τη μι-
κρή κουζίνα που βρίσκεται στον χώρο, ο οποίος 
ουσιαστικά είναι και το κλειστό τους προαύλιο 
όπου πηγαινοέρχονται, καθώς από τον ασφα-
λή χώρο της έκτης πτέρυγας δεν βγαίνουν κα-
θόλου, παρά μόνο όταν έχουν κατ’ ιδίαν επισκε-
πτήριο στο αρχιφυλακείο ή χρειάζεται να μετα-
βούν στο νοσοκομείο των φυλακών.

Εκεί βρέθηκε από την Πέμπτη το απόγευ-
μα ο Ν. Ζήγρας, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβα-
ρό πρόβλημα υγείας, ωστόσο, λόγω της υπο-
δοχής που αντιμετώπισε, ζήτησε να επανέλθει 
στην 6η πτέρυγα.

αγχόνες
 «Κλέφτες, απατεώνες, στο 
Σύνταγμα αγχόνες!», φώ-

ναζαν οι κρατούμενοι 
των φυλακών

φωτιές
Δεκάδες ποινικοί 
κρατούμενοι, ανάμεσά τους 
βαρυποινίτες, χτυπούσαν τις 
πόρτες και τα παράθυρα των 
κελιών ανάβοντας φωτιές 
με σεντόνια τουλάχιστον για 
πέντε ώρες

s

«Δεν σε θέλει ο Κορυδαλλός, πάρε      τα κλεμμένα σου και μπρος!»
«Εξω τα λαμόγια από τις φυλακές!», φώναζαν οι βαρυποινίτες στον σαστισμένο Ακη Τσοχατζόπουλο                    και την παρέα του. Tην τελευταία στιγμή απετράπη εξέγερση των κρατουμένων
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 Το πρώΤο επισκεπτήριο της Βίκυς 
Σταμάτη έγινε στο αρχιφυλακείο, όπου 
ο Ακης Τσοχατζόπουλος τη συνάντησε 
κατ’ ιδίαν για περισσότερο από 90 λε-
πτά. Από αυτήν παρέλαβε είδη ρουχι-
σμού και ατομικής υγιεινής. Τις ώρες 
που δεν κοιμάται ξεκοκαλίζει το «σώ-
μα» των εφημερίδων, ενώ διαρκώς ανοι-
χτό παραμένει ένα ραδιόφωνο παγκο-
σμίου λήψεως, που του έφερε η σύζυ-
γός του. Τηλεόραση παρακολουθεί την 
ώρα των δελτίων και κάνει ζάπινγκ στις 
βραδινές πολιτικές εκπομπές. Ηδη, διά 
των συνηγόρων του, έχει υποβάλει αί-
τημα στη διεύθυνση των φυλακών, κα-
ταθέτοντας κατάλογο με τα ονοματεπώ-
νυμα των ανθρώπων που επιθυμεί να 
τον επισκέπτονται, πέραν των στενών 
συγγενικών προσώπων που προβλέπει 
ο κανονισμός. Το αίτημα θα εξεταστεί 
από το συμβούλιο των φυλακών τις επό-
μενες ημέρες. Η Β. Σταμάτη πέρασε ξα-
νά το κατώφλι του Κορυδαλλού το πρωί 
της Παρασκευής, κρατώντας μια μεγά-
λη πλαστική σακούλα, και έμεινε εκεί για 
περίπου μία ώρα. 

Σε ό,τι αφορά το καθημερινό φαγητό, 
εκτός από το συσσίτιο των φυλακών, οι 
επίορκοι αστυνομικοί που κρατούνται 

μαγειρεύουν στην κοινόχρηστη κουζί-
να, με υλικά που παραγγέλνουν από το 
γραφείο τροφοδοσίας (μπακάλικο της 
φυλακής). 

Η προσαρμογή
Η πρώτη εβδομάδα παραμονής του 
πρώην υπουργού Αμυνας στις φυλα-
κές Κορυδαλλού ήταν οι ημέρες προ-
σαρμογής του στο νέο περιβάλλον. 
Εκτός από τους κρατούμενους επίορ-
κους αστυνομικούς και τους συγκατη-
γορούμενούς του, είχε ολιγόλεπτη συ-
νομιλία, στο πλαίσιο του σαβουάρ βιβρ, 
με τον Παύλο Ψωμιάδη. Γενικά πάντως, 
ο υπέργηρος απριλιανός Νίκος Ντερτι-
λής αποφεύγει οποιαδήποτε επαφή με 
τον παρ’ ολίγον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, 
σχολιάζοντας, όπως ακούγεται: «Αυτοί 
είναι που θα έσωζαν την πατρίδα από 
την επάρατο χούντα!..». Στον ιδιόμορ-
φο ηθικό κώδικα της φυλακής, ο Α. Τσο-
χατζόπουλος αντιμετωπίζεται ως αποσυ-
νάγωγος! Η παρουσία αλλά και η ιδιαίτε-
ρη μεταχείρισή του προκαλούν οργισμέ-
νες αντιδράσεις ποινικών -και όχι- μόνο 
κρατουμένων, που νιώθουν την κοινω-
νική διάκριση και ανισορροπία να υφί-
στανται και μέσα στη φυλακή! 

Η επίσκεψη της Βίκυς  
και το σχόλιο του Ντερτιλή 
Ο πρώην υπουργός ενημερώνεται, γεύεται το συσσίτιο 
των φυλακών και γνωρίζει τους νέους του... γείτονες

«Δεν σε θέλει ο Κορυδαλλός, πάρε      τα κλεμμένα σου και μπρος!»
«Εξω τα λαμόγια από τις φυλακές!», φώναζαν οι βαρυποινίτες στον σαστισμένο Ακη Τσοχατζόπουλο                    και την παρέα του. Tην τελευταία στιγμή απετράπη εξέγερση των κρατουμένων










	RLN_2204_024_CMYK
	RLN_2204_025_CMYK
	RLN_2204_026_CMYK
	RLN_2204_027_CMYK
	RLN_2204_028_CMYK
	RLN_2204_030_CMYK

