
Από την αρχή που πήρα στα χέρια μου το βιβλίο της Μαρίας Φαφαλιού, μπήκα 
σε σκέψεις για τον «άγνωστό» μας κόσμο, αυτόν της παράβασης.

Η παράβαση φαίνεται ότι ίσως είναι για κάποιες γυναίκες μονόδρομος δια-
φυγής από την ασφυκτική συνθήκη της στιγμής ή αποτελεί επιλογή αναζήτη-
σης της επικινδυνότητας που παράγει έντονη ηδονή.

Επιπλέον, ίσως είναι αποτέλεσμα της επιλογής συναναστροφής με εγκλη-
ματικά πρόσωπα ή αναπόφευκτο αποτέλεσμα της αγωγής που δέχτηκε από το 
οικογενειακό περιβάλλον ή πλαίσιο ανατροφής.

Το ανθολόγιο των μαρτυριών δίνει αδιάσειστα τεκμήρια και εργαλεία για τη 
σωφρονιστική πολιτική που ενδεχομένως θελήσει να ακολουθήσει η Ελληνική 
Πολιτεία. Επιπλέον οι εκμυστηρεύσεις και τα δεδομένα μπορούν να βοηθήσουν 
τη συγκριτική μελέτη των καταστάσεων κράτησης των γυναικών στις φυλακές.

Επίσης μελετώντας το βιβλίο αντιλαμβάνεσαι ότι οι συνθήκες κράτησης 
έχουν αλλάξει από την εποχή που συνυπήρχαν γυναίκες και άντρες μαζί σε άθλιες 
συνθήκες διαβίωσης ή στις εποχές με δικτατορικά καθεστώτα και βασανισμούς.

Οι αναφορές που συνέλεξε η Μαρία Φαφαλιού είναι ένα ενδιαφέρον πανό-
ραμα που βοηθά να διαπιστώσουμε ότι στα περισσότερα Καταστήματα Κράτη-
σης επικρέμαται ο ΦΟΒΟΣ.

Το τέρας που έχουμε εκθρέψει (και που είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι, αφού 
γινόμαστε Εισαγγελείς και Κατήγοροι με την πρώτη ευκαιρία που μας δίνε-
ται…) κρύβει ακόμη πολλούς ΕΦΙΑΛΤΕΣ και είναι απειλητικό για τη ζωή της 
κάθε κρατούμενης. Και αυτό φαίνεται από το υψηλό ποσοστό ροπής προς αυ-
τοκτονία μεγάλου ποσοστού γυναικών στους πρώτους μήνες κράτησης.

Οι μαρτυρίες των κρατουμένων γυναικών, του επιστημονικού και φυλακτι-
κού προσωπικού και των εθελοντών, καθώς και η πλούσια βιβλιογραφία (ελλη-
νική και ξένη) φανερώνουν-εκθέτουν το ψηφιδωτό της φυλακής και δείχνουν 
ποιον δρόμο οφείλει να ακολουθήσει η αντεγκληματική πολιτική της χώρας μας.

Η δημοκρατική διακυβέρνηση οφείλει: (α) Να διαμορφώσει σαφές νομο-
θετικό πλαίσιο που να βοηθά τη δικαστική και εκτελεστική εξουσία ώστε να 
δίνεται η δυνατότητα αυτοσυνειδησίας, επαναπροσδιορισμού και αλλαγής της 

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ"



ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ10

συμπεριφοράς των παραβατών και (β) Να παρέχει διαρκή εκπαίδευση και επι-
μόρφωση στο επιστημονικό, διοικητικό και φυλακτικό προσωπικό αλλά και 
στις κρατούμενες γυναίκες.

Οι μαρτυρίες που υπάρχουν σε αυτό το βιβλίο από τη μια φανερώνουν τη 
μιζέρια της φυλακής, όταν οι συνθήκες κράτησης είναι «τυχαίες» και όταν οι 
κρατούμενες ή οι φύλακες από μόνοι τους καθορίζουν το πλαίσιο, το κλίμα, τις 
αλληλοσυγκρουόμενες δυνάμεις με τις οποίες υποφέρουν όλοι από αυτοανακη-
ρυγμένα αφεντικά που αναζητούν στο πλήθος το χαρέμι τους, τη σοδειά τους, 
και κυριαρχούν η εκδίκηση, η βία και η εκμετάλλευση.

Από την άλλη όμως, γίνεται φανερό ότι όταν το Κατάστημα Κράτησης 
είναι ανθρωποκεντρικά σχεδιασμένο με σχολεία, με πολιτιστικές εκδηλώσεις 
και ποικίλα εργαστήρια, υπάρχει ελπίδα.

Οι κρατούμενες απαλλαγμένες από τον ΦΟΒΟ και την ΑΝΙΑ στέκονται 
στα πόδια τους, προετοιμάζονται, αναμορφώνουν τον εαυτό τους (μειώνουν τα 
φάρμακα) και τα θέλω τους και γίνονται ευτυχείς και χαρούμενες γιατί αντι-
λαμβάνονται ότι ανοίγεται μπροστά τους ένας νέος κόσμος (άγνωστος για αυ-
τές) και αυτός ο κόσμος μπορεί να τις βοηθήσει αφενός να διαχειριστούν το 
«στίγμα της φυλακισμένης» και αφετέρου να τις βοηθήσει να επανενταχθούν  
στην κοινωνία χωρίς τύψεις. Έτσι δυνατές να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν 
τους εφιάλτες που κουβαλούν.

Ευχαριστώντας τη Μαρία Φαφαλιού για το υλικό, κλείνω αυτό το σημείω-
μα γράφοντας τα λόγια της εθελόντριας μουσικού Αγγελικής Τουμπανάκη: 
«…Είδα τα σώματα να ευθυγραμμίζονται, τις Φωνές να ενώνονται και τον 
Νου να συγκεντρώνεται. Στο τέλος το τραγούδι εξαφάνισε τους τοίχους και 
οι ψυχές μας τεντώθηκαν μέχρι τον ουρανό…».

Ο εναλλακτικός κόσμος του Εθελοντισμού μπορεί να τροφοδοτεί σταθερά 
το αποστεωμένο πλαίσιο του πρωτοκόλλου, που πολλές φορές γίνεται τροχο-
πέδη και απάνθρωπο.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ την εικόνα της γυναίκας που στεκόταν στην πύλη της 
φυλακής και δεν ήθελε να μπει στο Κατάστημα Κράτησης μονολογώντας: 
«Δεν θέλω να μείνω εδώ… για μια υπογραφή με συνέλαβαν… σας παρακαλώ, 
δεν θέλω να μείνω εδώ…».

Κλήμης Πυρουνάκης* 

* Θεολόγος, Συντονιστής του Δικτύου Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων 
Γυναικών.



«Μακάρι να ήταν τόσο απλά τα πράγματα! Βέβαια υπάρχουν σκοτεινοί άν-
θρωποι που σκαρώνουν με κακία σκοτεινές υποθέσεις, και το μόνο που τους 
χρειάζεται είναι να τους ξεχωρίσεις από τους υπόλοιπους και να τους αφανί-
σεις. Μα η γραμμή που χωρίζει το καλό από το κακό διασχίζει την καρδιά κάθε 
ανθρώπου. Και πώς να καταστρέψεις ένα κομμάτι από την καρδιά σου;» (Α. 
Σολζενίτσιν). 

Το βιβλίο Γυναίκες στη φυλακή. Μαρτυρίες, λοιπόν, δεν κρίνει, δεν αναλύει, 
δεν ψάχνει για «αντικειμενικές» αλήθειες. Απλά, αποτυπώνει από πρώτο χέρι 
τη φωνή των γυναικών, των ποινικών κρατουμένων που λόγω της παραβατικής 
συμπεριφοράς τους οδηγήθηκαν πίσω από τα σίδερα των ελληνικών φυλακών. 
Να σημειώσουμε εδώ, εν παρενθέσει, αφενός ότι κάποιες απ’ αυτές τις γυναί-
κες έμειναν μήνες ή και χρόνια στη φυλακή ως υπόδικες και ότι τελικά μερικές 
αθωώθηκαν, αφετέρου ότι πολλά παραβατικά άτομα παραμένουν εκτός φυλα-
κής απλά και μόνο επειδή δεν συλλαμβάνονται από τα αρμόδια όργανα της τά-
ξης. Το βιβλίο αυτό δίνει βήμα στις γυναίκες, ώστε να γραφτεί κυρίως κάτι από 
αυτές και όχι για αυτές, να πουν τη δική τους αλήθεια, τη δική τους ιστορία, 
όπως εκείνες τη βίωσαν. Ο κορμός του βιβλίου είναι η ιστορία ανθρώπων, όχι 
«περιπτώσεων», μέσα από αφηγήσεις, ημερολόγια, γράμματα, ποιήματα, έργα 
ζωγραφικής. Είναι η ωμή μαρτυρία των κρατούμενων γυναικών. Είναι ακόμα η 
μαρτυρία των λειτουργών, των εθελοντών, εκείνων που γνώρισαν τις γυναίκες 
αυτές από κοντά. Είναι και οι απόψεις του γενικού κοινού. Τέλος, είναι η επι-
στημονική προσέγγιση του θέματος. Πιστεύω ότι το υλικό αυτό στην ολότητά 
του δίνει μια εικόνα του σύνθετου και συχνά αντικρουόμενου μωσαϊκού των 
ελληνικών γυναικείων φυλακών όπου πλέον βρίσκονται και πολλές αλλοδαπές, 
των οποίων οι μαρτυρίες βέβαια συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο αυτό. Αλλά οι 
μαρτυρίες γυναικών από τα Κέντρα Προσφύγων και Μεταναστών αποτελούν 
ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, που δεν είναι του παρόντος τόμου. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ"



ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ12

Όπως είναι φυσικό, κυρίως λόγω του περιορισμένου χώρου, εγώ μόνο αγ-
γίζω μερικά από τα σημαντικά θέματα που άπτονται της ζωής των φυλακισμέ-
νων γυναικών, όπως αυτά προβάλλουν μέσα από τις μαρτυρίες και τα κείμενα 
τόσο των ιδίων όσο και των πέριξ αυτών. Τις πλήρεις παραπομπές θα τις βρει 
ο αναγνώστης στο τέλος του βιβλίου στις ελληνόγλωσσες «πηγές», οι οποίες 
περιλαμβάνουν μόνο έργα απ’ όπου άντλησα απευθείας αποσπάσματα. Τα 
ονόματα παρατίθενται στο τέλος του κάθε επιμέρους κειμένου. Όπου δεν υπάρ-
χει πλήρης μνεία, αυτό σημαίνει ότι η γραπτή ή προφορική μαρτυρία δόθηκε 
απευθείας σε μένα και, απ’ όσο γνωρίζω, είναι ανέκδοτη. Η ιδιότητα των συγ-
γραφέων αναφέρεται μόνο όταν το θεωρώ απαραίτητο. Το ίδιο ισχύει για τις 
ημερομηνίες, καθώς και για τις ονομασίες των φυλακών, τις αναφέρω δηλαδή 
μόνο όπου το θεωρώ απολύτως αναγκαίο, μιας και τα δεδομένα άλλοτε αλλά-
ζουν κι άλλοτε ισχύουν διαχρονικά. 

Χάριν της ιστορίας, ας αναφέρουμε ότι οι Γυναικείες Φυλακές Αβέρωφ κα-
τεδαφίστηκαν το 1972, οπότε και άρχισαν να λειτουργούν οι Γυναικείες Φυλα-
κές Κορυδαλλού. Από το 2008 στον Κορυδαλλό κρατούνται μόνο οι υπόδικες, 
ενώ οι υπόλοιπες γυναίκες –κατάδικες και μερικές υπόδικες– βρίσκονται πλέον 
στο ΚΚΓΕΘ (Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θήβας, που σημειώνω 
παρενθετικά ότι στο βιβλίο εμφανίζεται άλλοτε ως Ελαιώνας και άλλοτε ως 
Ελεώνας – το σωστό). Μέχρι τα μέσα του 2019 λειτουργούσε και το Γυναικείο 
Τμήμα των Φυλακών Διαβατών. Τέλος, μονοψήφιος αριθμός γυναικών κρατεί-
ται σήμερα [2021] και στο Κ.Κ. Νεάπολης Λασιθίου. 

Προφανώς η εργογραφία, εγχώρια και μη, πάνω στο θέμα των φυλακών είναι 
ανεξάντλητη. Εγώ χρησιμοποιώ στο βιβλίο κυρίως ελληνικές πηγές. Παραπέμπω 
όμως τον αναγνώστη, κατ’ εξαίρεση, σε κάποια ξενόγλωσσα κείμενα λιγότερο 
γνωστά, μελέτες και έρευνες που με βοήθησαν έμμεσα στο «ταξίδι» μου και που 
ίσως φανούν χρήσιμες και σε άλλους. Τα πορίσματα αυτών των ερευνών –παρ’ 
όλο που κάποια ίσως χρειάζονται περαιτέρω τεκμηρίωση– πιστεύω ότι συμβάλ-
λουν στο «δέον γενέσθαι». Αναφέρω εδώ μερικά μόνο, επιγραμματικά: 

1. Τα επισκεπτήρια μειώνουν τα συμπτώματα κατάθλιψης των έγκλειστων 
γυναικών, καθώς και την παραβατική συμπεριφορά τους. 

2. Τα παιδιά των φυλακισμένων γονέων έχουν έξι φορές περισσότερες πιθα-
νότητες να φυλακιστούν απ’ ό,τι τα παιδιά των μη έγκλειστων. 

3. Εκπαιδευτικά προγράμματα που χρησιμοποιούν ζώα μέσα στη φυλακή αυ-
ξάνουν την αυτοπειθαρχία και την αυτοεκτίμηση των κρατούμενων γυναι-
κών, επίσης συντελούν στη μείωση της κατάθλιψης και στην ευκολότερη 
εξεύρεση εργασίας μετά την αποφυλάκιση. 

4. Η απομόνωση, έστω και για μικρό διάστημα (καθώς επίσης και οι συνθήκες 
που προσομοιάζουν σε απομόνωση λόγω προφύλαξης από τον Covid-19, 
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με τους κρατούμενους να περνούν περισσότερο χρόνο μέσα στο κελί χωρίς 
δραστηριότητες και με λίγη ή καθόλου επαφή με άλλους κρατούμενους), 
συμβάλλει στην αύξηση του θυμού, της κατάθλιψης, του άγχους, της πα-
ράνοιας, της ψύχωσης, της υποβόσκουσας ψυχικής νόσου, καθώς και στην 
αυξημένη θνησιμότητα μετά την αποφυλάκιση. 

5. Ο δείκτης θνησιμότητας είναι υψηλότερος για τα παραβατικά άτομα απ’ 
ό,τι για τον υπόλοιπο πληθυσμό και αυξάνεται αντίστοιχα με τη συχνότητα 
των αδικημάτων. 

6. Η κορύφωση στη θνησιμότητα επέρχεται μετά την αποφυλάκιση. 
7. Για κάθε χρόνο στη φυλακή υπολογίζεται ότι οι κρατούμενοι χάνουν περί-

που δύο χρόνια από το προσδόκιμο ζωής τους. 
8. Το ρίσκο θνησιμότητας είναι υψηλότερο για τις γυναίκες παρά για τους 

άνδρες κρατούμενους. 
9. Παρατηρούνται περισσότερες χρόνιες παθήσεις στις κρατούμενες γυναίκες 

(αν και ενδέχεται η κακή υγεία να προϋπήρχε του εγκλεισμού) απ’ ό,τι στις 
γυναίκες του γενικού πληθυσμού, αλλά και απ’ ό,τι στους κρατούμενους 
άνδρες. Ειδικότερα όσον αφορά στην αρτηριακή πίεση, την ηπατίτιδα, τον 
καρκίνο, τις ψυχιατρικές διαταραχές. 

Ένα άλλο καίριο θέμα που πραγματεύεται η προτεινόμενη ξενόγλωσση αρ-
θρογραφία στις πηγές μου, είναι οι εξωτερικές και εσωτερικές συνθήκες που 
ωθούν τους κρατούμενους στο να μην υποτροπιάζουν (desistance), η διαδικα-
σία, το ταξίδι του ατόμου προς την κοινωνική ενσωμάτωση. Όπως γνωρίζουμε, 
η πλειοψηφία των αποφυλακισθέντων κάποια στιγμή επιστρέφουν στη φυλα-
κή, το γνωστό φαινόμενο της «περιστρεφόμενης πόρτας». 

Μερικά ακόμα θέματα που αναλύονται είναι: 

1. Η επανένταξη, ως μια δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ των αποφυλακι-
σμένων ατόμων και του κοινωνικού περιβάλλοντος, δηλαδή όχι απλώς 
πόσο έτοιμο είναι το άτομο να αφομοιωθεί, αλλά και πώς ξαναχτίζονται οι 
κοινωνικές σχέσεις έτσι ώστε να είναι έτοιμη η κοινωνία να αποδεχτεί και 
να στηρίξει το άτομο αυτό. 

2. Το στίγμα που, πέρα από το βαρύ ψυχολογικό φορτίο του, φέρει και πρα-
κτικά επακόλουθα, όπως είναι η δυσκολία εξεύρεσης εργασίας, στέγης κ.ά. 

3. Κι ακόμα: ο αποστιγματισμός, η αυτοεκτίμηση, η σημασία της εργασίας, 
της εκπαίδευσης [«Όπου ανοίγει ένα σχολείο κλείνει μια φυλακή» όπως 
έλεγε κι ο Β. Ουγκώ], επίσης οι ομάδες αυτοβοήθειας, το «υποκειμενικό 
ευ ζην», το υπαρξιακό κενό, ο νεκρός χρόνος της φυλακής, η αναγνώριση 
στο δικαίωμα του Άλλου, ο διαχωρισμός σε «εμείς» και «εκείνοι», η νοη-
ματοδότηση της ζωής. 
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4. Θέματα που έρχονται και ξανάρχονται, εξάλλου, μέσα κι από τις σελίδες 
αυτού του βιβλίου. 

Ποιος είναι ο σκοπός της φυλακής; Ας θυμηθούμε την ετυμολογία κάποιων συ-
ναφών λέξεων: Τιμωρώ (τιμή+ορώ), που αρχικά σήμαινε «αυτός που προστα-
τεύει την τιμή κάποιου, που έρχεται ως βοηθός». Πειθαρχία (πείθομαι+αρχή), 
υπακοή δηλαδή μέσω της πειθούς. Αναμόρφωση (ανά+μορφώνω). Φύλαξ (και 
φυλακή), εκείνος που φυλάσσει, που επιτηρεί, κάτι ή κάποιον φροντίζοντας για 
την ασφάλειά του. 

Ήδη από την αρχαιότητα οι σοφοί μας ασχολήθηκαν με το θέμα της Δικαι-
οσύνης. Για παράδειγμα, ο Πλάτων στους Νόμους προτείνει για κάποιους το 
Σωφρονιστήριον προκειμένου να σώσουν την ψυχή τους, να συνετιστούν. Και 
στον Πρωταγόρα αναφέρει ότι η τιμωρία δεν δίδεται για λόγους εκδίκησης, 
αλλά για να αποτραπούν παρόμοιες πράξεις μελλοντικά. Η αρετή, ισχυρίζεται 
ο Πλάτων, είναι «παιδευτή», διδάξιμη. Ο δε Αριστοτέλης, στα Ηθικά Νικομά-
χεια, αντιτίθεται στο «αντι-πεπονθός» των Πυθαγορείων (αντι-πάσχω, δηλαδή 
ίση βλάβη ή ωφέλεια – ας θυμηθούμε και το Ιουδαϊκό «οφθαλμόν αντί οφθαλ-
μού»). Αντί του αντιπεπονθότος ο Αριστοτέλης πρεσβεύει, μεταξύ άλλων, τη 
μέθοδο της συνδιαλλαγής ανάμεσα στον δράστη και στο θύμα. 

Τη Δικαιοσύνη θα την απασχολήσουν διαχρονικά, διεθνώς, διαφορετικές προ-
σεγγίσεις, διάφορα μοντέλα σωφρονισμού και διάφορες τοποθετήσεις ως προς τα 
αίτια της εγκληματικότητας, βιολογικά, ψυχολογικά, κοινωνικά. Δεν θα λείψουν 
και οι έντονες αντιπαραθέσεις. Η κοινή γνώμη είναι κι αυτή συχνά διχασμένη. 
Ενδεικτικά, στον τόπο μας, σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε πριν από περίπου 
δεκαπέντε χρόνια, το 25% της κοινής γνώμης πιστεύει ότι σκοπός των ποινών 
είναι «η προστασία της κοινωνίας από το έγκλημα», σε δεύτερη θέση έρχεται «η 
τιμωρία του εγκληματία», ακολουθεί με μικρή διαφορά «ο εκφοβισμός των μελ-
λοντικών εγκληματιών μέσω του παραδείγματος», και την τελευταία θέση κα-
τέχει η «βελτίωση-επανένταξη του εγκληματία». Λεπτομερέστερη παρουσίαση 
αυτής της έρευνας θα βρει ο αναγνώστης στις σελίδες του παρόντος βιβλίου, κα-
θώς επίσης και δείγματα των διαφόρων τάσεων που βλέπουμε να συνυπάρχουν, 
ακόμα και σήμερα, μέσα στη φυλακή. Στη φυλακή, που προσπαθεί να συνδυάσει 
τα εξής ασύμβατα: την ενίοτε βίαιη τιμωρία με την προστασία, την απομόνωση 
με την αναμόρφωση, το στίγμα με την κοινωνική ενσωμάτωση…  

Όπως προανέφερα, το βιβλίο αφορά γυναίκες που κρατούνται κυρίως για 
ποινικά αδικήματα. Στις ελάχιστες περιπτώσεις των πολιτικών κρατουμένων, 
αυτό αναφέρεται δίπλα στο όνομά τους. Θα ήθελα εδώ να καταθέσω μια προ-
σωπική διαπίστωση, που γνωρίζω ότι βρίσκει σύμφωνους και άλλους ερευνητές. 

Κατά την εκτίμησή μου, λοιπόν, οι αφηγήσεις των ποινικών διαφέρουν ρι-
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ζικά από εκείνες των πολιτικών κρατουμένων. Στη μακρόχρονη εμπειρία μου 
με μαρτυρίες, κυρίως της δεκαετίας του ’40, σπάνια ένιωθα αυτό το τέλμα που 
συχνά με πλάκωνε στη σύνθεση του παρόντος τόμου. Στη δεκαετία του ’40 και 
στη μετεμφυλιακή περίοδο οι πολιτικές κρατούμενες φυλακίστηκαν κι εξορί-
στηκαν για τα πιστεύω τους, έπαιρναν δύναμη η μια απ’ την άλλη, είχαν την 
πεποίθηση ότι, έστω και μέσα από τη φυλακή ή την εξορία, «ο αγώνας συνε-
χίζεται». Κυριαρχούσε το «εμείς», υπήρχε συναδελφικότητα, ομαδικότητα και 
πληθώρα κρυφών αυτο-οργανωμένων δράσεων. Παρ’ όλη τη φρίκη, παρ’ όλες 
τις απάνθρωπες συνθήκες, τα βασανιστήρια, τις εκτελέσεις, εκεί, στους χώρους 
κράτησης, υπήρχε διάχυτος ένας άνεμος ελευθερίας. 

Στις μαρτυρίες του ανά χείρας βιβλίου, αντίθετα, επικρατούν κατά κανόνα 
η ατομικότητα, η μοναξιά, η παραίτηση, η αποστασιοποίηση. «Γίνονται καβγά-
δες για να νιώθεις ότι είσαι ζωντανή», όπως ειπώθηκε. 

Οι όποιες πινελιές ελπίδας αποτελούν εξαίρεση. Κι εδώ θα πρέπει να επιση-
μάνουμε τη σχεδόν ανύπαρκτη παρουσία της Πολιτείας, που, ευτυχώς, τουλάχι-
στον υποκαθίσταται εν μέρει από φορείς και ομάδες εθελοντισμού που παρέχουν 
όχι μόνο υλική στήριξη ή επιστημονική τεχνογνωσία, αλλά επίσης ψυχική στή-
ριξη και δημιουργικές δραστηριότητες που σπάνε κάπως τον νεκρό χρόνο της 
φυλακής και δίνουν κίνητρα στις κρατούμενες. Ξανάρχεται στον νου, εδώ, πόσο 
σημαντικό είναι το να αποκτά νόημα η ζωή μας, πώς η νοηματοδότηση της ζωής 
που έχουμε ήδη αναφέρει πιο πριν συνιστά δύναμη επιβίωσης και ανέλιξης. 

Προ ετών, γράφει ο Viktor E. Frankl, έγινε μια έρευνα στη Γαλλία. Τα απο-
τελέσματα έδειξαν ότι το 89% των ερωτηθέντων παραδέχτηκαν ότι ο άνθρωπος 
χρειάζεται «κάτι», χάριν του οποίου να ζει. Επιπλέον, το 61% ομολόγησαν 
ότι υπήρχε κάτι ή κάποιος στη δική τους ζωή για χάρη του οποίου ήσαν έτοι-
μοι ακόμη και να πεθάνουν. Σε μια άλλη έρευνα δε, στο Πανεπιστήμιο Johns 
Hopkins των ΗΠΑ, στην ερώτηση τι θεωρούσαν οι φοιτητές «πολύ σημαντι-
κό», μόλις το 16% των συμμετεχόντων απάντησε «να κάνω πολλά λεφτά», ενώ 
το 78% απάντησε «να βρω έναν σκοπό και ένα νόημα στη ζωή μου». 

Βοηθάει σ’ αυτό η φυλακή, όπως θα μπορούσε; Η ερώτηση είναι ρητορική. 
Όπως στην Εισαγωγή αυτή, έτσι και σ’ ολόκληρο το βιβλίο, ο αναγνώστης 

θα παρατηρήσει ότι μερικές φορές πηγαίνω από το ένα θέμα στο άλλο για να 
επανέλθω αργότερα. Επίσης ότι αρκετά σημεία, έστω και με διαφορετικούς 
τρόπους, επαναλαμβάνονται. Παρ’ όλο που πάλεψα να διατηρήσω αυτούσιες 
τις θεματικές ενότητες χωρίς πισωγυρίσματα και επαναλήψεις, γρήγορα διαπί-
στωσα –όπως εξάλλου ήταν αναμενόμενο– ότι πάρα πολλοί παράγοντες αλλη-
λεπιδρούν ο ένας στον άλλον κι ότι πάρα πολλά θέματα εφάπτονται. Επίσης, 
«εφάπτονται» μερικές φορές και τα ονόματα των κρατουμένων/αποφυλακισμέ-
νων γυναικών (μιας και επελέγη να τηρηθεί η ανωνυμία τους με μόνο τα μικρά 
τους ονόματα, ή τα αρχικά τους, ή και ψευδώνυμα), πράγμα όμως που πιστεύω 
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ότι δεν έχει για το βιβλίο αυτό τόσο μεγάλη σημασία. Σημασία εδώ έχει κυρίως 
το γενικό «κλίμα» της φυλακής, παρά το ποια είπε ή ποια έγραψε τι. 

Τις πρωτότυπες ανέκδοτες μαρτυρίες τις συνέλεξα τα τελευταία 4-5 χρόνια 
από γυναίκες αποφυλακισμένες και όχι από νυν κρατούμενες. Αυτό το αποφά-
σισα επειδή μεταξύ άλλων ακολούθησα τη συμβουλή της Δέσποινας, πρώην 
κρατούμενης, που μου έλεγε ότι όσες βρίσκονται μέσα στη φυλακή τείνουν να 
μην περιγράφουν τα πράγματα ως έχουν, είτε για να μην υποστούν αρνητικές 
συνέπειες, είτε πάλι για να κερδίσουν την εύνοια των προϊσταμένων τους. 

Να προσθέσω εδώ ότι κάποιες από τις γυναίκες που προσπάθησα να προ-
σεγγίσω αρνήθηκαν να μου δώσουν τη μαρτυρία τους, έστω και ανώνυμη. Είτε 
από τον φόβο του στίγματος είτε –εικάζω– γιατί δεν άντεχαν να ξανασκαλίσουν 
παλιές πληγές. 

Θα ήθελα να προσθέσω και μερικές ακόμη «τεχνικές» πληροφορίες: Το 
βιβλίο, όπως προείπα, είναι ουσιαστικά μια ανθολόγηση κειμένων με αποσπά-
σματα που τα παρουσιάζω σε συνεχή ροή, δίχως εισαγωγικά ή αγκύλες που θα 
βάραιναν αισθητικά τον αναγνώστη. Χρησιμοποιώ τις αγκύλες και τα αποσιω-
πητικά -[…]- μόνο όπου το θεωρώ απολύτως απαραίτητο. Πάντως, προσπάθη-
σα να κάνω τις όποιες περικοπές με σεβασμό στο πνεύμα της κάθε μαρτυρίας, 
έτσι ώστε να μην την αλλοιώνω στο σύνολό της. Οι δικές μου παρεμβάσεις 
είναι ελάχιστες και πάντα μέσα σε αγκύλες. Ο τρόπος αυτός καταγραφής της 
ιστορίας μέσα από μαρτυρίες, είτε πρόκειται για τις φυλακές είτε για οποιοδή-
ποτε θέμα, πιστεύω είναι πιο ζωντανός, άμεσος. 

Προφανώς έχω παραλείψει –και λυπάμαι γι’ αυτό– πολλά σημαντικά κεί-
μενα, πολλούς ανθρώπους, πολλές δραστηριότητες, πολλά γεγονότα, είτε από 
έλλειψη χώρου είτε από έλλειψη στοιχείων. Αυτό, βέβαια, διόλου δεν μειώνει 
την όποια συμβολή τους. 

Σημειώνω ότι δεν συμμερίζομαι κατ’ ανάγκην τις απόψεις που εκφράζονται 
στο βιβλίο, εξάλλου ίσως να υπάρχουν ανακρίβειες ή και κάποιες θέσεις να μην 
ευσταθούν. Η ανάλυση, ερμηνεία και αξιολόγηση των στοιχείων είναι θέμα που 
δεν αφορά την εργασία αυτή, πόσο μάλλον μέσα στην πολυμέρεια των απόψεων 
που επικρατούν, νομικών και όχι μόνον. Ας τα κρίνουν, λοιπόν, αυτά οι «ειδικοί». 

Η δική μου ελπίδα είναι ότι το βιβλίο θα εκπληρώσει τον πρωταρχικό σκο-
πό του, που δεν είναι άλλος από μια πρώτη γνωριμία με τις γυναίκες της φυ-
λακής. Έτσι ώστε ρίχνοντας φως στις «εκ των έσω μαρτυρίες», ν’ αρχίσουμε 
να αφουγκραζόμαστε τους φόβους μας απέναντι στη διαφορετικότητα και να 
προσπαθήσουμε να σπάσουμε κάποιες προκαταλήψεις. 

Καταθέτω στο σημείο αυτό μια προσωπική μου μαρτυρία. Προ ετών είχαμε 
οργανώσει με το «Καλειδοσκόπιο» μια Ομάδα Ανάγνωσης στο Σχολείο Δεύτε-
ρης Ευκαιρίας του Κέντρου Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών. Την πρώτη 
μέρα, στο γραφείο του διευθυντή του σχολείου, έβλεπα να μπαινοβγαίνουν κο-
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πέλες ευγενικές, καλοβαλμένες, μακιγιαρισμένες. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν 
μέλη του προσωπικού, μέχρι που διαπίστωσα με έκπληξη ότι επρόκειτο για 
κρατούμενες. Κι αναρωτιέμαι: Γιατί έκπληξη; Τι φανταζόμουνα; Είχα μήπως, 
δίχως να το συνειδητοποιώ, κάποιο στερεότυπο για τις «φυλακισμένες»; 

Προσπάθεια λοιπόν του βιβλίου είναι να αλλάξουν τα στερεότυπα, να χτι-
στούν γέφυρες, να σπάσει –ή έστω να αμβλυνθεί– το στίγμα. «Τι είναι στίγ-
μα;», ρωτήθηκε κάποτε ένα διαφορετικό άτομο. Κι εκείνο απάντησε: «Για μένα 
στίγμα είναι ο φόβος που βλέπω στο βλέμμα των άλλων, το γύρισμα της πλά-
της, ο ήχος της πόρτας που κλείνει». 

Ελπίζω, ακόμα, ότι το βιβλίο θα συμβάλει κάπως στη βελτίωση των συν-
θηκών εντός της φυλακής. «Σαν αρχίσει το πρόσωπο του Τέρατος να μη μας 
τρομάζει, πάει να πει πως αρχίζουμε να του μοιάζουμε», έλεγε ο Μάνος Χατζη-
δάκις στο άρθρο του με τίτλο «Για την ευπρέπεια και την αξιοπρέπεια». 

Τέλος, ελπίζω ότι το βιβλίο θα βοηθήσει στο άνοιγμα δρόμων για την επα-
νένταξη των πρώην κρατουμένων στην κοινωνία. «Δύσκολα μέσα στη φυλακή, 
δύσκολα κι έξω από τη φυλακή», ήταν τα λόγια μιας πρώην κρατούμενης.

Πρόκειται για ένα έργο συλλογικό. Ευχαριστώ όλους εκείνους τους ιδιώτες 
και φορείς που με βοήθησαν, δίχως καν να με γνωρίζουν οι πιο πολλοί, παρέ-
χοντάς μου υλικό και άδειες αναδημοσίευσης. Χωρίς αυτούς, το βιβλίο δεν θα 
μπορούσε να γίνει. 

Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον οραματιστή, τ. διευθυντή του σχο-
λείου Δεύτερης Ευκαιρίας στη Φυλακή, Κλήμη Πυρουνάκη, που με τίμησε 
με τον τόσο ενδιαφέροντα και βαθιά ανθρώπινο πρόλογό του. Επίσης, μεταξύ 
πολλών άλλων, τους: Καλλιόπη Σπινέλλη, Έφη Χατζή, Θεοδώρα Λειψιστινού, 
Μαρίνα Τσαμουρά, Βίνα Τσιλιμιγκάκη, Μαίρη Μαντούβαλου, Έμμυ Φρονί-
μου, Φωτεινή Τσάπαλη και Χαρίλαο Σισμάνη. 

Τέλος, θέλω να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στις αποφυλακισμένες γυναί-
κες που πίστεψαν στο βιβλίο αυτό και που μ’ εμπιστεύθηκαν, σπάζοντας τη 
σιωπή, ανασκαλεύοντας παλιές μνήμες, ξεθάβοντας από το παρελθόν οδυνηρά 
γεγονότα, εμπειρίες που μου έλεγαν ότι φαντάζονταν ότι τις είχαν πια ξεπερά-
σει και που, εντούτοις, η ανάκληση στη μνήμη τους αποδείχτηκε αναπάντεχα 
επώδυνη. Τις ευχαριστώ γι’ αυτό. Και που δέχτηκαν να τις γνωρίσω, να δούμε ο 
ένας τον άλλον κατάματα. Να θυμηθούμε το δικαίωμά μας –το δικαίωμα όλων 
μας– να υπάρχουμε και να συνυπάρχουμε. Να θυμηθούμε τη συν-χώρεση. Να 
θυμηθούμε ότι κάποια στιγμή μπορεί όλοι μας να κάνουμε βαριά λάθη, να πλη-
ρώνουμε το τίμημα, να μετα-νοούμε και να βρίσκουμε τη δύναμη να σηκωθού-
με ξανά, να επανορθώσουμε, να πάμε μπροστά. Τις ευχαριστώ που διεύρυναν 
τη σκέψη μου, που μου έδειξαν ότι μπορεί να υπάρξει ομορφιά και ελπίδα. 

Μαρία Φαφαλιού





"

Ολοπαγή ιδρύματα 

Ένα ολοπαγές ίδρυμα θα μπορούσε να ορισθεί ως ένας τόπος διαμο-
νής και εργασίας όπου ένας μεγάλος αριθμός ατόμων που βρίσκονται 
στην ίδια κατάσταση, αποκομμένα από την ευρύτερη κοινωνία για ένα 
σημαντικό χρονικό διάστημα, διάγουν μαζί μια έγκλειστη, τυπικά διευ-
θυνόμενη, καθημερινότητα. Οι φυλακές χρησιμεύουν ως ένα σαφές πα-
ράδειγμα.

Έρβινγκ Γκόφμαν, Άσυλα.

1866: Όλως παρημελημένοι 

Οι κατάδικοι στις φυλακές βρίσκονται συσσωρευμένοι «εν αδιαλεί-
πτω αργία και απραξία βαττολογούντες από πρωίας μέχρις εσπέρας, 
εις ουδεμίαν υποβαλλόμενοι πνευματικήν επιμέλειαν, όλως παρημε-
λημένοι».

Παύλος Καλλιγάς, Πανδώρα, 15.9.1866.

Στις γυναικείες φυλακές το 1890

Τον Δεκέμβρη του 1890 κυρίες της «εν Χριστώ Αδελφότητος Κυριών» 
μπήκαν για πρώτη φορά στις γυναικείες φυλακές. Εκεί αντίκρισαν μια 
τραγική κατάσταση. Οι φυλακισμένες ήταν ρακένδυτες. Δεν είχαν στρώ-
ματα και κοιμόντουσαν μέσα στις ακαθαρσίες. Αυτές που επιστατούσαν 
τις φυλακισμένες ήταν ασυνείδητες και διεφθαρμένες, φτάνοντας στο 
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της στην Αθήνα θέλησε να συμβάλει στην αναμόρφωση του σωφρονι-
στικού συστήματος ώστε να αποτελέσει ένα σύστημα που να σέβεται 
τον κρατούμενο, να τον μορφώνει και να τον καθιστά πολίτη ικανό να 
ενταχθεί ομαλά στην κοινωνία μετά την αποφυλάκισή του, ώστε να κα-
ταστεί και παραγωγικός για τον τόπο του. Ιστορική θεωρείται η «Έκθε-
ση» που απηύθυνε στη βασίλισσα Όλγα, προκειμένου να την παρακινή-
σει να συνδράμει στην ίδρυση γενικών γυναικείων φυλακών στην Αθήνα 
σε αξιοπρεπείς και βιώσιμες συνθήκες. 

 «Καλλιόπη Κεχαγιά, βιογραφικά στοιχεία», 
https://el.wikipedia.org/wiki/Καλλιόπη_Κεχαγιά.

Ευπρεπές και ευπαρουσίαστον κτίριον 

Εν Ελλάδι υπάρχει [το 1936] μία μόνη τοιαύτη Κεντρική Γυναικεία 
φυλακή, η εν Αθήναις και επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας πλησιέστατα 
της εις το αυτό μέρος Φυλακής-Σχολής Αβέρωφ. Το μικτού σωφρονιστι-
κού συστήματος ευπρεπές και ευπαρουσίαστον κτίριον τούτο, αρχήθεν 
προορισθέν διά την εν αυτώ κράτησιν γυναικών εγκληματιών, ήρξατο 
ανεγειρόμενον εν έτει 1899 και επερατώθη εν έτει 1900, δαπάναις του 
Αυτοκράτορος της Ρωσσίας Νικολάου του Β’, κατόπιν μεσολαβήσεως 
παρ’ αυτώ της Βασιλίσσης Όλγας της Ελλάδος. Το Κατάστημα τούτο 
έχει εν όλω 104 ατομικά κελλία, 9 πειθαρχικά τοιαύτα, 5 εργοστάσια, 
εις τα οποία απασχολούνται σήμερον περί τας 130 κρατουμένας, θερα-
πευτήριον με 8 κλίνας, και πολλά άλλα διαμερίσματα, χρησιμεύοντα διά 
παντοειδείς άλλας ανάγκας των φυλακών τούτων.

Περί του πλήθους των άλλων κατά τόπους μικρογυναικείων αυτοτε-
λών φυλακών, εγκατεστημένων ως επί το πλείστον εις ιδιωτικά οικήμα-
τα, δεν επιτρέπεται να γίνεται ουδείς λόγος.

Εις την παρωχημένην εποχήν αι γυναίκες εκρατούντο αναμίξ ομού 
μετά των ανδρών κατά γενικόν κανόνα. Αλλά και εις τους καθ’ ημάς 
ακόμη χρόνους δεν είναι τι σπάνιον να ίδη τις γυναίκας και άνδρας να 
κρατώνται εν μια και τη αυτή φυλακή, εν στενοτάτη καθημερινή με-
ταξύ των επαφή! Κατά την δωδεκαετή διάρκειαν της εν ταις φυλακαίς 
υπηρεσίας ημών, ουχί άπαξ ευρέθημεν προ τοιαύτης αξιομέμπτου και 
αξιοκατακρίτου καταστάσεως. 

Εις τας Γυναικείας φυλακάς επί παραδείγματι, της Δράμας, αίτινες εί-
ναι επίμηκες αρκετά μέγα διαμέρισμα, παραπλεύρως των Επανορθωτικών 
φυλακών, με ιδιαιτέραν εντελώς είσοδον, καλούμενον «Παράρτημα», εύ-
ρομεν κατ’ Αύγουστον του 1924 τας γυναίκας κρατουμένας να παραμέ-
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νωσιν ομού μετ’ ανδρών κρατουμένων εις παρακείμενα δωμάτια, και να 
αυλίζονται εις το αυτό προαύλιον, όπου υπήρχον προς κοινήν και των μεν 
και των δε χρήσιν, τρία κατά σειράν άνευ θυρών ξύλινα αποχωρητήρια! 

Στυλιανός Γ. Γλυκοφρύδης, Φυλακαί ΙΙ. 
Περί των κατ’ ιδίαν καταστημάτων των διαφόρου είδους φυλακών. 

Εδώ ποιος θα τις επισκεφθεί;

Εφ’ όσον το επιτρέπει ο χώρος των Αβερωφείων φυλακών, αι κατάδι-
κοι μεταφέρονται από τας επαρχίας εις τας Αθήνας. Από μιας απόψεως, 
αναμφιβόλως, η κρατουμένη έχει να ωφεληθεί. Θα εκτίσει την ποινήν 
της μέσα εις ένα ολιγότερον ειδεχθές περιβάλλον. Από άλλης όμως από-
ψεως, η μεταφορά αυτή είναι ό,τι σκληρόν μπορεί να φαντασθεί κανείς 
για μια γυναίκα. Αφήνω κατά μέρος τας ταλαιπωρίας, τας κακουχίας και 
την διαπόμπευσιν τας οποίας υφίσταται η κρατουμένη κατά την μεταφο-
ράν. Η κρατουμένη που μεταφέρεται από μίαν επαρχιακήν πόλιν, απο-
μακρύνεται της εστίας της. Για μια γυναίκα, έστω και εγκληματίαν, έστω 

2. Γυναικείες Φυλακές Αβέρωφ.
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και ελευθέρων ηθών, η ιδέα της εστίας τελειωτικά δεν έχει νεκρωθεί 
ποτέ μέσα της. Άμεσος συνέπεια της απομακρύνσεως από την ιδιαιτέραν 
της πατρίδα είναι ότι η κρατουμένη έχει να υποστεί την αδυσώπητον 
οικονομικήν εξάντλησιν.

Εκεί, στην επαρχία, κάποια παλιά γειτόνισσα, κάποια συγχωριανή, 
όλο και θα της πήγαινε πότε πότε «για ψυχικό» τίποτα ζεστό φαγάκι, 
τίποτε παλιά εσώρουχα.

Εδώ ποιος θα τη θυμηθεί, ποιος θα κάμει τον κόπο να ‘ρθει από την 
άλλη άκρη της Ελλάδος στας Αθήνας διά να την επισκεφθεί ή να την συ-
ντρέξει; Φαντασθείτε τώρα αν η κρατουμένη αυτή τύχει να είναι μητέρα. 
Εκεί, έστω και από ανάμεσα από τα σίδερα, πότε πότε έβλεπε τα παιδάκια 
της. Έστω και από μέσ’ από τα κάγκελα κατόρθωνε να χαϊδεύει αγαπημέ-
να χεράκια, κατόρθωνε να φιλεί το μικρό της, όσο οδυνηρό, όσο πικρό κι 
αν είναι το φιλί απ’ ανάμεσα απ’ τα σίδερα… Εδώ, όλα αυτά τελείωσαν. 
Είτε δεν θα δεχθεί πια καμίαν απολύτως επίσκεψιν, είτε όταν αργά και πού 
θα πάει το παιδί της να τη δει, θα μιλήσουν δυνατά, φωναχτά, στο πόδι, 
η μάνα στη μια πλευρά ενός διαδρόμου, το παιδί στην άλλη, χωρισμένοι 
από δυο πηχτοπλεγμένα τέλια, ενώ πίσω από τα συρμάτινα πλέγματα θα 

3. Μακέτα κελιού στις Φυλακές Αβέ-
ρωφ, έργο της πολιτικής κρατούμε-
νης Βεροπούλου, Μουσείο Πολιτι-
κών Εξορίστων Αϊ-Στράτη, Αθήνα.
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περιφέρεται η φύλαξ διά να είναι ενήμερος τού τι διαμείβεται μεταξύ μιας 
μητέρας και του παιδιού της. Η σωματική έρευνα, καθώς βλέπει κανείς, 
δεν σταματά μήτε και στο κατώφλι της μητρικής καρδιάς!...

Πέτρος Πικρός, Εις τα άδυτα και τα ερέβη των φυλακών μας. 

Μετατροπές 

Λόγω της ταραγμένης περιόδου του εθνικού διχασμού οι Φυλακές Αβέ-
ρωφ μετατράπηκαν άτυπα σε φυλακές πολιτικών κρατουμένων, αντιπά-
λων του εκάστοτε καθεστώτος. Την ίδια χρήση είχαν και στα χρόνια της 
δικατατορίας του Ι. Μεταξά (1936-1941), όταν σε αυτές εγκλείσθηκαν 
και βασανίσθηκαν πολλοί κομμουνιστές, αλλά και κατά τη διάρκεια της 
Κατοχής, όταν φιλοξενούσαν κυρίως μελλοθάνατους, πριν αυτοί οδηγη-
θούν στο εκτελεστικό απόσπασμα.

https://el.wikipedia.org/wiki/Φυλακές_Αβέρωφ

Περιγραφή του κτιρίου

Το τμήμα των Γυναικείων Φυλακών ήταν χτισμένο σε σχήμα Π, το οποίο 
περιβαλλόταν από πανύψηλο τετράπλευρο εξωτερικό τείχος, με φυλάκια 
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σκοπιάς στις τέσσερις γωνίες του. Εσωτερικά, στον ελεύθερο χώρο που 
άφηνε το σχήμα Π, ήταν η αυλή (60Χ25 μέτρα περίπου). Καταμεσής της 
αυλής υπήρχε ένας μεγάλος, αλλά κιτρινισμένος από το λιγοστό ηλιακό 
φως, φοίνικας. Πιο πέρα από αυτόν ήταν μια μικρή εκκλησία. 

[…]

Στο μέρος του κτιρίου που έβλεπε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας ήταν η εί-
σοδος των Γυναικείων Φυλακών. Στο ισόγειο αυτής της πλευράς ήταν 
τα διοικητικά γραφεία της φυλακής και τα δωμάτια των υπαλλήλων της. 
Στο υπόγειο βρίσκονταν οι αποθήκες. Στον όροφο αυτής της πλευράς 
του κτιρίου ήταν το φαρμακείο και το υποτιθέμενο «αναρρωτήριο». 

Αριστούλα Ελληνούδη, «Εισαγωγή», στο Μάρθα Ξανθοπούλου-Αντονέν 
(επιμ.), Ποιήματα αγωνιστριών στις Γυναικείες Φυλακές Αβέρωφ. 

Πολιτικές κρατούμενες στον Εμφύλιο

Στη διάρκεια του Εμφυλίου, περίπου το 80% των κρατούμενων γυναι-
κών στις φυλακές Αβέρωφ ερχόταν από την επαρχία. Ήταν κατά κανόνα 

4. και 5. Δύο φωτογραφίες από τις Φυλακές Αβέρωφ (1957). Εικονίζεται όρθια η σωφρονιστική 
υπάλληλος Στέλλα Καγιάρμα, που εκτελούσε χρέη νοσοκόμας στο αναρρωτήριο. Συλλογή της 
ίδιας. Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊ-Στράτη.   
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αγρότισσσες και συχνά αναλφάβητες ή με ελάχιστες γνώσεις Δημοτικού. 
Στην πλειονότητά τους επρόκειτο για γυναίκες που είχαν συλληφθεί για-
τί είχαν συμπαρασταθεί στους άντρες τους ή στους συγγενείς τους, ή 
γιατί συνεργάζονταν με οργανώσεις του ΚΚΕ. Μεταξύ των γυναικών 
υπήρχαν 150 γυναίκες με παιδιά κάτω των 5 ετών, από τις οποίες οι 106 
για κάποιο διάστημα τα είχαν μαζί τους. 

Χριστίνα Παπασταθοπούλου 
«Τα παιδιά του Εμφυλίου με τα βουβά τραύματα».

6. Δημοκρατικός, 31.12.1950.


