
Καταγγελία προς τον συνήγορο του πολίτη 

της κρατούµενης Γκουλιώνη Αικατερίνης 

  

  

Ελεώνας Θηβών (20-02-09), 

  

Είµαι 41 ετών σήµερα, εξαρτηµένη από την ηρωίνη από τα 17 µου. Τόσα χρόνια 

αρρώστια και εξάρτηση από µία ουσία που αν δεν την είχα δε θα µπορούσα να είµαι 

όρθια για να δύναµαι να εργαστών, για να µπορέσω να ζήσω. 

Τον χειρότερο εφιάλτη, όµως, που οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν αυτονόητο 

συνεπακόλουθο της εξάρτησης, δεν είχα ποτέ φανταστεί ότι θα τον ζήσω έτσι όπως 

τον ζω και όπως καθηµερινώς απειλούµαι ότι µπορεί ανά πάσα στιγµή να υποστώ. 

Αυτό το «αυτονόητο συνεπακόλουθο της εξάρτησης», λοιπόν, είναι η φυλάκιση η 

οποία, ουσιαστικά σηµαίνει την αιχµαλωσία και την οµηρία µου από τους 

δεσµοφύλακες που ελέγχουν κι επεµβαίνουν ακόµη και στα γεννητικά µου όργανα 

και στ' απόκρυφα σηµεία του σώµατός µου. 

Όποτε µπαίνω στην φυλακή είτε γιατί εισάγοµαι πρώτη φορά είτε γιατί επιστρέφω 

από δικαστήριο είτε γιατί πήγα νοσοκοµείο δέχοµαι την εξής επίθεση, η οποία 

ονοµάζεται «έρευνα»: 

Η δεσµοφύλακας µε υποχρεώνει να βγάλω όλα µου τα ρούχα, µε βάζει να σκύψω, ν' 

ανοίξω τους γλουτούς, να βήξω και παρατηρεί τον πρωκτό µου. Πολλές φορές 

βρίσκει ευκαιρία να παρατηρήσει γυµνό σώµα και µε κοιτάει καλά καλά, µου φέρεται 

προσβλητικά, ειρωνικά, θρασύτατα, σα να' µαι το τελευταίο σκουπίδι. 

Μετά µου δίνουν άλλα ρούχα, από την αποθήκη τους, παράτερα και εξευτελιστικά, 

µου παίρνουν το σουτιέν γιατί, λέει, «απαγορεύεται» να το φοράω στην αποµόνωση 

γιατί λέει, δήθεν µπορεί να.αυτοκτονήσω µ' αυτό, µου δίνουν παπούτσια µεγαλύτερο 

µέγεθος απ' το δικό µου και περπατάω σαν παλιάτσος και µε οδηγούν στο φαρµακείο. 

Εκεί, µε βάζουν να καθίσω σε γυναικολογική καρέκλα και η δεσµοφύλακας βάζει το 

δάχτυλό της στο αιδοίο µου µέσα στον κόλπο. Στην συνέχεια υποχρεούµαι να 

ουρήσω µπροστά στην δεσµοφύλακα για να κάνουν το ναρκωτέστ. 

Μια φορά, στο χαρτί που ήταν τοποθετηµένο στην γυναικολογική καρέκλα όπου µ' 

έβαλαν να κάτ σω είδα µία τρίχα από προηγούµενη ερευνηθείσα. Η αποστείρωση στα 

εργαλεία τους είναι κάτι που ενίοτε θυµούνται. Σε άλλες βάζουν διαστολείς και 

σκουριασµένους, πολλές φορές, τους βάζουν το δάχτυλό τους και συγχρόνως πιέζουν 

προς τον ορθό ή και από επάνω στη βουβωνική χώρα σε σηµείο που η κρατούµενη να 

πονάει. Τα ειρωνικά σχόλια και τα σόκιν «αστειάκια» των δεσµοφυλάκων δεν 

λείπουν από το «ρεπερτόριό» τους. 

Προσφάτως που αρνήθηκα την κολπική έρευνα και από τον γυναικολόγο, διότι 

ανεξαρτήτου µορφώσεως, ειδικεύσεως και µορφωτικού επιπέδου το να σου χώνει ο 

καθείς τα δάχτυλά του είναι τουλάχιστον «απρεπές», θα έλεγα, και ζητούσα 

υπερηχογράφηµα, µε απείλησαν ότι θα µε δέσουν όλη νύχτα µε τη χειροπέδα στο 

κάγκελο και αυτή την απειλή συγκεκριµένα την ξεστόµισε η δεσµοφύλακας που τελεί 

χρέη.νοσοκόµας στο Κατάστηµα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών (Κ.Κ.Γ.Ε.Θ.) 

Γκαβάνα Στέλα παρουσία της υπαρχιφύλακα Σαµπάνη Σωτηρίας, µου είπε πως αφού 

είµαι κρατούµενη πρέπει να δεχτώ την κολπική κι αυτή που δεν είναι, είναι «άλλο 

πράµα». Εν ολίγοις αυτό που µου είπαν και λένε είναι ότι αφού είµαι κρατούµενη 

πρέπει να µου κάνουν ότι θέλουν και να µην αντιδράω. 

Με οδήγησαν στην υποδιευθύντρια Καφρίτσα Αγλαϊα, η οποία µου είπε πως αφού 

αρνούµαι την κολπική έρευνα ότι βρεθεί από ναρκωτικά στην φυλακή θα το χρεώσει 

σ' εµένα και πως θα µε κρατήσει πολλές ηµέρες στην αποµόνωση. Όταν της ζήτησα 



να µου κάνει υπερηχογράφηµα διότι δεν αντέχω άλλο αυτόν τον βιασµό της κολπικής 

µου είπε πως δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Της απάντησα ότι δεν είµαι υποχρεωµένη 

να πληρώνω εγώ τη δική τους ανεπάρκεια και µε οδήγησαν στην αποµόνωση όπου 

ούτως ή άλλως θα µε οδηγούσαν, κάνοντας κολπική ή µη. 

Στην αποµόνωση µε έκλεισαν σ' εάν κελί όπου έπρεπε να χτυπάω το κουδούνι για να' 

ρθει η δεσµοφύλακας να µου ανοίξει να πάω στην µία τουαλέτα που είναι κοινή για 

όλες τις κρατούµενες στον χώρο αυτόν και παρακολουθούµενη από κάµερα. 

Την ώρα της αφόδευσης σε παρακολουθεί η δεσµοφύλακας από την κάµερα κι όταν 

δει τα περιττώµατά σου τότε της ζητάς την άδεια να τραβήξ εις καζανάκι. 

Εκτός του ότι είµαι αναγκασµένη να κάνω την ανάγκη µου µπροστά σε δεσµοφύλακα 

είµαι υποχρεωµένη να κάνω 8 αφοδεύσεις για να µε βγάλουν από την αποµόνωση 

αλλά κι αυτό, πάλι, εξαρτάται από τις διαθέσεις τους. 

Οι περισσότερες κρατούµενες αναγκάζονται να παίρνουν καθαρτικό για να επιτύχουν 

αυτές τις κενώσεις και αρκετές φορές είτε δεν έρχεται η δεσµοφύλακας να τους 

ανοίξει την πόρτα είτε είναι άλλη κρατούµενη στην τουαλέτα και στην κυριολεξία 

ενεργούνται επάνω τους. ∆εν είναι λίγες οι φορές που κάποιες δεσµοφύλακες τις 

εξευτελίζουν γιατί ενεργήθηκαν επάνω τους ή τους λένε απειλητικά ότι «εδώ είναι 

Θήβα και το κουδούνι για να πας τουαλέτα θα το χτυπάς όταν έχεις µεγάλη ανάγκη», 

την οποιά «µεγάλη ανάγκη» την κρίνει η δεσµοφύλακας ή της λένε µε δυσφορία 

«πάλι τουαλέτα θέλεις;» και άλαλ τέτοια µε ανείπωτη απανθρωπιά και σαδισµό. 

Μου έχει συµβεί να µη µου ανοίγει η δεσµοφύλακας την πόρτα του κελιού για να 

πάω στην τουαλέτα και ανγκαζόµουν να ουρώ σε πλαστικό µπουκάλι νερού και 

αργότερα να έχω πρόβληµα µε το έντερό µου από την συγκράτηση των κοπράνων. 

Στο τέλος, έφτασα στο σηµείο να κλωτσάω την πόρτα του κελιού για να µου ανοίξει, 

να µου φέρεται προκλητικά και υποτιµητικά και επειδή την αποκάλεσα «κότα» 

έγραψε µία ψευδή αναφορά (η κα ∆ανιηλίδου Χαρίκλεια ει΄ναι η εν λόγω 

δεσµοφύλακας) σε συνεργασία µε τον αρχιφύλακα Γαλάνη Ιωάννη που ήταν 

υπηρεσία εκείνη την ηµέρα και σε αυτόν αναφερόταν η κα ∆ανιηλίδου, µε πέρασα 

πειθαρχικό κι ο υποτελής σε αυτούς, εισαγγελέας Πρασσάς Γεώργιος µε τιµώρησε µε 

πειθαρχική ποινή εγκλεισµού σε κελί της αποµόνωσης για πέντε µέρες µε, 

επιπροσθέτως παράνοµη, στέρηση καφέ, τσιγάρου και τηλεφώνου. 

Πειθαρχικό το οποίο παραγράφεται σε δυο χρόνια πράγµα που σηµαίνει πως εκτός 

του µαρτυρίου που υπέστην δεν θα αποφυλακισθώ µε υφ' όρων απόλυση, δεν θα 

πάρω άδεια και οι άρρωστοι γονείς µου και η 21χρονη κόρη µου θα περιµένουν πολύ 

για να µε δουν και να τους στηρίξω. 

Όλα αυτά συνέβησαν στη γυναικεία φυλακή Κορυδαλλού, αλλά αυτοί οι κύριοι 

υπηρετούν σήµερα στη Θήβα όπως και ο α ρχιφυλακεύων Κοράκης Παναγιώτης, ο 

οποίος στην εδώ αποµόνωση της Θήβας µου είπε πως παρ' όλες τις 8 κενώσεις κλπ 

δικαιούται «βάσει του εσωτερικού κανονισµού» να µε κρατήσει έξι ηµέρες στην 

αποµόνωση. Ο εσωτερικός κανονισµός δεν γράφει κάτι τέτοιο, αντίθετα λέει πως η 

τριήµερη κράτηση στην αποµόνωση γίνεται µ' εντολή εισαγγελέα και παρατείνεται 

εφόσον έχουν βρεθεί απαγορευµένες ουσίες στο σώµα του κρατούµενου και δεν 

µπορούν να αφαιρεθούν. 

Μπάνιο δεν µπορείς να κάνεις στην αποµόνωση -ειδικό χώρο κράτησης τον 

ονοµάζουν λες και αλλάζοντας όνοµα σε κάτι παύει και η φρίκη- γιατί όταν τύχει να 

έχει ζεστό νερό δεν είναι εκεί η δεσµοφύλακας και όταν είναι εκεί µπορεί να σε 

βγάλει από το κελί για να κάνεις µπάνιο, το νερό να είναι κρύο και να επιµένει πως 

είναι ζεστό βγάζοντάς σε τρελή. 

Όταν και αν κάνεις µπάνιο σε παρατηρεί. Έτσι, µένουµε χωρίς µπάνιο για 7 µέρες και 

άνω. Καφέ, νερό υποχρεούσαι να παραγγείλεις µόνο από το καφενείο της φυλακής το 



οποίο λειτουργεί για τους δεσµοφύλακες και δουλεύουν σε αυτό κρατούµενες. Την 

τελευταία φορά που κρατήθηκα στην αποµόνωση πλήρωσα 20 ευρώ στο καφενείο. 

Με αυτά τα χρήµατα µπορούσα να περάσω περίπου είκοσι µέρες αγοράζοντας καφέ, 

ζάχαρη κλπ ενώ τα πλήρωσα µέσα σε πέντε µέρες. Αλλά εδώ η διαχείριση των 

χρηµάτων µας εξαρτάται από τις ορέξεις της υπηρεσίας του Κ.Κ.Γ.Ε.Θ. 

Όταν λοιπόν, αποφασίσουν οι ασύδοτοι βασανιστές µας να µας βγάλουν από την 

αποµόνωση πρέπει να περάσουµε το ίδιο µαρτύριο της σωµατικής έρευνας και της 

κολπικής εισβολής. Αυτό το ίδιο µαρτύριοι της έρευνας µπορεί ανά πάσα στιγµή να 

µου το κάνουν και στο θάλαµο, όπου µένω, όταν υπάρχει υπόνοια για ύπαρξη 

απαγορευµένων ουσιών. Μπαίνουν µέσα στο θάλαµο, µας ξυπνάνε, µας κάνουν 

σωµατική και κολπική έρευνα, µας βγάζουν έξω από τον θάλαµο και ανακατεύουν 

όλα µας τα πράγµατα πετώντας τα κάτω. Μετά χάνουµε πράγµατα µας γιατί τα 

πετάνε ή τα παίρνουν και πρέπει να τακτοποιήσουµε ολόκληρο το θάλαµο για να 

µπορέσουµε να κοιµηθούµε. 

Κάποτε ήµουν άνθρωπος µε όνειρα, µε όρεξη για µάθηση, µε κερδοφόρα επιχείρηση, 

µε όρε ξη για δηµιουργία. 

Σήµερα, όλος αυτός ο πόνος, η κακοποίηση, ο βιασµό του σώµατος και της ψυχής 

που έχω υποστεί µε κάνουν να ονειρεύοµαι πως τους σκοτώνω όλους αυτούς που 

πληρώνονται για να βασανίζουν αδύναµους ανθρώπους. 

Σφίγγοντας τα δόντια σιγοψιθυρίζω «και για το πείσµα σας, γουρούνια, θα αντέχω» 

ελπίζοντας να έρθει κάποια µέρα που θα σταµτήσουν να απλώνουν τα βρώµικα, 

διεστραµµένα χέρια τοςυ επάνω σε αδύναµους ανθρώπους. Το ξέρω πως ο κόσµος 

δεν αλλάζει, ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ, όµως, φτάνει να µην αδιαφορούµε. 

Ποτέ δεν πρόκειται να ξεπεράσω τα όσα υπέστην και υπόκειµαι µεσα στη φυλακή. 

  

Γκουλιώνη Κατερίνα 


