
19

 ζ

πονταν μόνον μία φορά το μήνα. Οι τρόφιμοι, μετά το “συνετισμό” τους, παραδίδο-
νταν σε εργοστασιάρχες ή άλλους εργοδότες με συμφωνητικό που υπέγραφε ο διευ-
θυντής, ο οποίος διατηρούσε και την κηδεμονία. Λογικό, αφού σημειώνονταν πολλές 
αποδράσεις. 
Τα κορίτσια που κλείνονταν στο αναμορφωτήριο πολλές φορές είτε τα έστελναν οι γο-
νείς τους για ηθική παρεκτροπή, είτε συλλαμβάνονταν από την αστυνομία. Δηλαδή κο-
ρίτσια που είτε κάποιο αρσενικό μέλος της οικογένειας είτε κάποιος άλλος τις είχε εκ-
μεταλλευτεί σεξουαλικά θεωρούνταν υπεύθυνες και ήταν αυτές που τιμωρούνταν. Αυτό 
συντελούσε στην παραπάνω υποτίμησή τους και έτσι ακόμα και όταν έβγαιναν, ένας 
πολύ πιθανός δρόμος επιβίωσης ήταν η πορνεία. Ήταν δηλαδή ένας τρόπος ελέγχου, 
εκμετάλλευσης και παρανομοποίησης της γυναικείας εργατικής τάξης. Καθώς όταν 
κλείνανε κάποια στο αναμορφωτήριο, κάνανε μια πλήρη καταγραφή των στοιχείων της 
(πού δούλευε πριν, για ποιο λόγο τη συλλάβανε, την κατάσταση της υγείας της, τη σω-
ματική της κατάσταση) και την κρατούσαν έγκλειστη μέχρι τα 21. Αν κατόρθωνε να 
αποδράσει ήταν καταζητούμενη από την αστυνομία. Έτσι, εκτός των άλλων, το αναμορ-
φωτήριο λειτουργούσε σε συνεργασία με τα δίκτυα της πορνείας αφού μέσα σε αυτό 
γινόταν η συγκέντρωση και η καταγραφή των κοριτσιών και από κει υποτιμημένες και 
στιγματισμένες τις στέλνανε πίσω στους εργοδότες και στους «αγαπητικούς». 
Στο παρακάτω κείμενο διαβάζουμε την άποψη της κίνησης για την απελευθέρωση των 
γυναικών για τα αναμορφωτήρια. Οι γυναίκες γράφουν λίγο καιρό μετά την εξέγερση του 
‘77 και γι’ αυτό ο λόγος τους έχει τη μορφή καταγγελίας του θεσμού των αναμορφωτηρί-
ων. Φαίνεται από το λόγο τους η έντονη συναισθηματική εμπλοκή καθώς παραλληλίζουν 
τον εγκλεισμό στο αναμορφωτήριο με τον εγκλεισμό στο σπίτι, μετά το γάμο.
Εκτός από το άρθρο, παραθέτουμε κάποια στοιχεία από τις καρτέλες των έγκλειστων 
κοριτσιών. Νομίζουμε ότι οι καταθέσεις τους είναι παραπάνω από ενδεικτικές για το τι 
φιγούρες κλείνονταν στο αναμορφωτήρια και με ποιο τρόπο κρινόταν η ζωή των γυ-
ναικών της εργατικής τάξης.  
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Η κίνηση για την απελευθέρωση των γυναικών στο πρώτο της τεύχος είχε ένα άρθρο 
για το Εμπειρίκειο αναμορφωτήριο με αφορμή μια εξέγερση το Δεκέμβρη του ‘77 από 
τις έγκλειστες. Η ομάδα έγραφε ότι στις εφημερίδες η αναφορά σε τέτοιες εξεγέρσεις 
γινόταν στην καλύτερη περίπτωση στα ψιλά γράμματα αλλά και πάλι με τρόπο σχεδόν 
πορνογραφικό. Εμείς κοιτάζοντας στις εφημερίδες του Δεκέμβρη του ΄77 δε βρήκα-
με ούτε μια αναφορά στη συγκεκριμένη εξέγερση. Παρόλα αυτά την ίδια περίοδο είχε 
γίνει στην Πάντειο ένα συνέδριο για το σύστημα σωφρονισμού στο οποίο συμμετείχαν 
από καθηγητές και φοιτητές μέχρι ανώτατους δικαστικούς. Και φυσικά στα χαρακτη-
ριστικά βελτίωσης του συστήματος αναφέρονται, η καλύτερη κατάρτιση του προσω-
πικού και η υποχρεωτική εργασία όλων των κρατουμένων αλλά και ο αναμορφωτικός 
και όχι τιμωρητικός χαρακτήρας που θα έπρεπε να έχουν οι φυλακές. Με λίγα λόγια τα 
αναμορφωτήρια δεν είχαν τίποτα να ζηλέψουν. 
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το Εμπειρίκειο Άσυλο ή αλλιώς Αναμορ-
φωτήριο φτιάχτηκε τη δεκαετία του 1910 με σκοπό να περισυλλέξει τα περιπλανώμε-
να παιδιά (αγόρια και κορίτσια). Την ίδια περίοδο το βενιζελικό κράτος προσπαθού-
σε να περάσει νόμους κατά της παιδικής εργασίας, στους οποίους αντιτίθονταν συχνά 
και οι μανάδες εργάτριες, γιατί δεν είχαν πού να αφήσουν τα παιδιά τους. Αυτά τα πε-
ριπλανώμενα παιδιά ήταν γόνοι της εργατικής τάξης που εργάζονταν στα εργοστάσια, 
αλλά επίσης συχνά αποδρούσαν από το εργοστασιακό κάτεργο και “αλήτευαν” για να 
τα βγάλουν πέρα.
Το Εμπειρίκειο λοιπόν, χτίστηκε το 1919 και ξεκίνησε ως φιλανθρωπικό σωματείο. 
Ήταν το πρώτο αναμορφωτικό ίδρυμα για παιδιά (διαφορετικά λεγόταν Αναμορφω-
τικό Σχολείο Ανηλίκων). Στη συνέχεια άρχισε να λειτουργεί το 1923 σε κτίριο που χτί-
στηκε με δωρεά του Αντ. Εμπειρίκου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και αργότερα άνοι-
ξε παράρτημα στον Πειραιά. Λειτουργούσε ως πειθαρχείο τύπου workhouse που πε-
ριέλαβε αρχικά 500 ανήλικους. Στο άσυλο αυτό επιβάλλονταν κλιμακούμενες πειθαρ-
χικές ποινές, η αλληλογραφία λογοκρινόταν και οι επισκέψεις των συγγενών επιτρέ-

Δεκέμβρης ΄77 – «…την Κυριακή μας πήγαν στην εκκλησία. Είχαν έρθει 
επίσημοι, ένας υπουργός, είπανε, και τέτοιοι. Εκείνη την ώρα τους ξέ-
φυγα. Ανέβηκα στη μάντρα αλλά με είδανε κι ερχόντουσαν να με κα-
τεβάσουνε. Είπα να πηδήξω να σκοτωθώ αλλά σκεφτόμουν εσένα και 

τη Μαρία. Με κατέβασαν και μετά έφαγα πολύ ξύλο. Πρέπει να το σκάσω γιατί 
αλλιώς θα τρελαθώ…» (Λόγια μιας από τα «αλητάκια», που η κοινωνία μας απο-
μονώνει σε αυτά τα «ευγενή ιδρύματα» προσπαθώντας να «προλάβει την παιδι-
κή εγκληματικότητα».

«Πρέπει να το σκάσω γιατί αλλιώς θα τρελαθώ». Αυτή η επιτακτική ανάγκη να 
διαφυλάξουν την προσωπικότητά τους απ’ το τσάκισμα και την ισοπέδωση των 
«σωφρονιστικών θεσμών», οδήγησε τις κοπέλες του Εμπειρίκειου να ξεσηκωθούν 
για άλλη μια φορά ενάντια στις άθλιες συνθήκες κράτησής τους. Η απελπισμέ-
νη κραυγή τους: «μπαίνουμε αλητάκια και βγαίνουμε ανώμαλες», ήρθε να ταρά-
ξει  τα λιμνασμένα νερά της «ηθικής» και «σεμνότυφης» κοινωνίας μας. Δύο δι-
μοιρίες κρανιοφόρων (ΜΑΤ) και οι παιδονόμοι, με άγριο ξυλοδαρμό, έπνιξαν την 
εξέγερση.

«Όπως καταλαβαίνετε είναι ψυχικά ανώμαλα άτομα που παρασέρνουνε το ένα 

τ΄άλλο… δε βρίσκεις άκρη» δήλωσε ο υπεύθυνος των φυλακών, κ. Λαμπρίας, προ-
σπαθώντας να σκεπάσει τα γεγονότα και να διαστρεβλώσει το χαρακτήρα τους, 
για να καθησυχάσει τις συνειδήσεις των αστών. Όσο για τον τύπο, στο μεγαλύτερό 
του μέρος, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός για να ανεβάσει την κυκλοφορία του, γρά-
φοντας εξωτικές ιστορίες για νεαρές κρατούμενες, βάζοντας τίτλους του τύπου: 
«ΑΝΤΑΡΣΙΑ»-«ΟΛΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙ» και συκοφαντώντας χυδαία: «…απειλού-
σαν τους περαστικούς, κάνοντας άσεμνες και προκλητικές χειρονομίες».

Το γεμάτο υποκρισία ενδιαφέρον τους μεταφράζεται σε προτάσεις μέτρων 
βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του συστήματος τρομοκρατίας, όπως η απομά-
κρυνση των σωφρονιστηρίων από την πρωτεύουσα. Αλλά όσοι ζητούν την απο-
μάκρυνση των αναμορφωτηρίων από την Αθήνα, βοηθάνε στο έργο της κυβέρ-
νησης που έχει ήδη αρχίσει να μεταφέρει διάφορα φρενοκομεία και αναμορφω-
τήρια στη Λέρο, έτσι ώστε κανείς πια να μη μαθαίνει τι γίνεται εκεί μέσα. Τέλος η 
όλη υπόθεση θάφτηκε με το κλείσιμο στις φυλακές Κορυδαλλού έξι κοριτσιών 
του ιδρύματος που θεωρήθηκαν «πρωταίτιες», με βαριές κατηγορίες όπως «προ-
τροπή σε στάση», κλπ.

Το Εμπειρίκειο, όπως και τα άλλα αναμορφωτήρια αποτελούν μέρος του διχτύ-

για την απελευθέρωση των γυναικών. 
τεύχος 1, Φλεβάρης 1978

Παραμορφωτήρια
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ου επιμελητών-κοινωνικών «λειτουργών»-χαφιέδων-ειδικών δικαστηρίων και 
ολόκληρης της ειδικής νομοθεσίας που παίρνει τον ευγενικό τίτλο «ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ». Αυτά τα ιδρύματα, δηλαδή, «φιλοξενούν» 
το κομμάτι εκείνο της νεολαίας που κάτω από συνθήκες άγριας εξαθλίωσης , 
αντιδρώντας αυθόρμητα και ενστιχτώδικα, έρχεται σε σύγκρουση με τους νό-
μους της κοινωνίας της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης.

Περικύκλωση-Απομόνωση-Εξόντωση. Αυτή είναι η γλώσσα που χρησιμοποι-
εί το κράτος για να φτιάξει ανθρώπους υπάκουους, χωρίς θέληση, χωρίς κριτι-
κή, ικανούς να δουλεύουν, να γεννούν, να υπομένουν και να πεθαίνουν χωρίς 
ποτέ να ξέρουν το γιατί. Αυτή τη γλώσσα μαθαίνουν στους νέους που αναγκά-
ζονται να κάνουν κάποια μικροκλοπή και δεν έχουν τα μέσα για να τα «μπαλώ-
σουν» (γιατί βέβαια όταν πρόκειται για βλαστούς –εύρωστων οικονομικά οικο-
γενειών- το πράγμα κουκουλώνεται εύκολα) στους νέους που προέρχονται από 
εξαθλιωμένες και διαλυμένες οικογένειες (όπου κάθε παιδί είναι βάρος που δεν 
έχουν τι να το κάνουν), στους νέους που για κακή τους τύχη, κοντά στα άλλα γεν-
νήθηκαν γυναίκες, όπου η προγαμιαία σχέση λέγεται πορνεία κι παραμικρή ανυ-
πακοή στις εντολές ή στις αιμομικτικές διαθέσεις του πατέρα θεωρείται ανταρ-
σία κι ενοχή. Όπου «ηθική» για τη γυναίκα σημαίνει «καθαρότητα» του κορμι-
ού της (κρίνεται δηλαδή από το κορμί της, η προσωπικότητα της, η αξία της σαν 
άνθρωπος). Αρκεί ένα χαρτί από την αστυνομία, μια αίτηση των γονιών της ή 
των συγγενών για να κλειστούν οι νέοι αυτοί στα αναμορφωτήρια, επειδή θεω-
ρούνται «Ηθικός Κίνδυνος» για την κοινωνία (ποιος είναι αυτός που έχει δικαίω-
μα να το κρίνει;)

Έτσι για τους νέους, που η ανεργία, η άγρια εκμετάλλευση, η καταπίεση μέσα 

στην οικογένεια και το σχολείο η ανυπαρξία έστω και στοιχειωδών δυνατοτή-
των ψυχαγωγίας, η σύγκρουση με την απάνθρωπη ψευτοσεμνότυφη επίσημη 
«ηθική», η σεξουαλική καταπίεση, η εξατομικοποίηση και το σάπισμα όλων των 
βασικών αξιών και προτύπων του συστήματος , δεν άφησαν τα περιθώρια εκλο-
γής και τους έκαναν να περιφρονήσουν  τους νόμους που ‘χει φτιάξει η κοινω-
νία για να υπερασπίζεται τον εαυτό της, υπάρχουν τα σωφρονιστήρια και οι φυ-
λακές. Εκεί μέσα αντιμετωπίζουν την εξαφάνιση της προσωπικής τους ζωής, το 
σαδισμό (τρομερή τάση αυτοκαταστροφής, τα χέρια τους είναι γεμάτα σημάδια 
από ξυραφιές), την απαγόρευση της μόρφωσης, της ψυχαγωγίας, τον υποχρεω-
τικό εκκλησιασμό, τη σεξουαλική αθλιότητα. Αντιμετωπίζονται σαν πλάσματα 
που οι μόνες τους ανάγκες είναι ο ύπνος και το φαϊ. Τους μαθαίνουν, υποτίθεται, 
τη ζωή μέσα από τη στέρηση ακόμα και των στοιχειωδών εκείνων ανθρώπινων 
αναγκών. Στην ανάγκη, αν το έργο του σωφρονισμού είναι δύσκολο, χρησιμο-
ποιείται η απομόνωση, το ξύλο, η αναγκαστική εργασία, επιστρατεύονται ψυχί-
ατροι και «κοινωνικοί» λειτουργοί, (τις τρεις πρώτες μέρες, ο νεοφερμένος κρα-
τιέται σε ένα χώρο που μόλις μπορεί να κινηθεί, και σε αυτό το διάστημα υπο-
χρεώνεται και τις ανάγκες του να κάνει εκεί μέσα). Βέβαια, σε περίοδες πιο κρί-
σιμες για τα μονοπώλια και το κράτος τους, η λειτουργία των αναμορφωτηρί-
ων «διευρύνεται». Για παράδειγμα, στη μετά τον εμφύλιο περίοδο, τα αναμορ-
φωτήρια έγιναν βασικό μέσο δίωξης κάθε αριστερού ή με αριστερή οικογένεια 
νεολαίου.

Το κάτεργο αυτό ονομάζεται σχολείο, όταν το σχολείο παρουσιάζεται σαν 
ένας θεσμός προορισμένος για την πνευματική ανάπτυξη και ολοκλήρωση του 
ανθρώπου. Ο χρόνος παραμονής σε καμία περίπτωση δεν καθορίζεται. Παρα-

Το κτήριο που  χτίστηκε με δωρεά του Α. Εμπειρίκου. Αυτό σημαίνει να δίνεις τα λε-
φτά σου για κοινωφελή σκοπό.

Ονοματεπώνυμον  ανηλίκου: Η.Β.         
Χρονολογία εισόδου: 8/4/1965
Έτος γεννήσεως: 29/1/1951     Γραμματικαί γνώσεις: Ε’ 
τάξη δημοτικού
Προηγούμεναι απασχολήσεις: εργάτρια   Σωματική κατά-
στασις: καλή
Υγιεινή κατάστασις: καλή     Ηθική κατάστασις: σε κα-
τάστασιν μνήσεως
Ποινική κατάστασις: ουδέν
Αιτία εισαγωγής: Ηθική παρεκτροπή
Κατάθεσις της ανηλίκου κατά την εισαγωγήν της: οι 
γονείς μου είχαν χωρίσει όταν εγώ ήμουν βρέφος 9 μηνών. Εγώ 
έμενα με τη μητέρα μου, η οποία προ 3 ετών παντρεύτηκε ξανά 
με τον Ν.Γ. Ο πατρυιός μου πήγε στη Γερμανία εργάτης και 
ύστερα πήρε και τη μητέρα μου. Κάθισαν ένα χρόνο. Όταν γύ-
ρισαν ο πατρυιός μου δεν εργαζότανε. Έμενε συνήθως στο σπί-
τι. Η μητέρα μου πήγαινε στη δουλειά. Τότε τα φτιάξαμε με τον 
πατρυιό μου. Αγαπιόμαστε. Είχαμε σχέσεις δέκα μήνες σ’ αυτό 
το διάστημα με διέφθειρε κι έμεινα έγκυος. Τώρα είμαι έξι μη-
νών. Η μητέρα μου δεν ήξερε τίποτα.  Τώρα θα χωρίσει και θα 
παντρευτώ εγώ.
Διάφοροι σχετικαί πληροφορίαι: Η μήτηρ της ανηλί-
κου είναι γυνή άκακος αλλά επιπολαία και άνευ συ-
νειδήσεως ηθικής, από της διαζεύξεώς της συνέζη-
σεν παρανόμως με διάφορους άνδρας προ τριετίας δε 
υπανδρεύθη τον Ν.Β. τρία έτη νεότερον της. Ούτος 
απεπλάνησεν την ανήλικον και επιθυμεί να διαζευ-
χθεί την σύζυγον.



21

μένουν μέχρι να «στρώσουν». Υποτίθεται πως εκεί μέσα, θα μάθουν στις κοπέ-
λες («που παρεκτράπησαν ηθικώς» σε σχέση με τα «καθώς πρέπει πρότυπα» της 
κοινωνίας) «τίμια» επαγγέλματα όπως, μοδίστρα, υπηρέτρια, κομμώτρια. Όμως 
η πραγματικότητα παρουσιάζει τις αντιφάσεις του συστήματος –στην προκειμέ-
νη περίπτωση, του συστήματος σωφρονισμού- σ’ όλο τους το μεγαλείο. Οι κο-
πέλες αυτές στη συντριπτική τους πλειοψηφία θα καταλήξουν να επαγγελματο-
ποιηθούν μετά την έξοδο τους, σύμφωνα με την αρχική αιτία εισαγωγής τους 
στο αναμορφωτήριο. Βγαίνουν άνθρωποι ηθικά εξοντωμένοι, ανθρώπινα ράκη, 
που νιώθουν άχρηστοι, ένοχοι, απομονωμένοι και κατώτεροι από τους υπόλοι-
πους που ζούμε μέσα στα χρυσωμένα μας κλουβιά, κοιτάζοντας μέσα απ’ τα κά-
γκελα καταδεχτικά τις «άτυχες που κατρακύλησαν»  ή τα «άγρια θηρία» που εί-
ναι μέσα στο αναμορφωτήριο.

Η φυλακή τους όμως δεν είναι και τόσο διαφορετική από της καθημερινής 
κοπελίτσας που το «σπίτι» της, της απαγορεύει να χει φίλους ούτε διαφέρει και 
τόσο η γυναίκα μέσα στην καθώς πρέπει ασφάλεια ενός γάμου που νομιμοποιεί 
την εξάρτηση, τον περιορισμό και την υποταγή της στο μεγάλο σωφρονιστήριο 
της κοινωνίας όπως είναι ο γάμος, η οικογένεια , το σχολείο.

Έτσι στο υποτιθέμενο ενδιαφέρον των «γαμπρών» βρίσκει «ανταπόκριση» η 
ανάγκη τους για αγάπη, τρυφερότητα και προστασία. Δυνατότητες επιλογής δεν 
υπάρχουν, δεν έχουν πού να πάνε, κουβαλάνε ένα χαρτί που θα τις βαραίνει σε 
όλη τους τη ζωή. Η διέξοδος είναι έτοιμη, τις περιμένει στην πόρτα, πίσω από τα 
χαμόγελα των «γαμπρών», είναι η πορνεία. Ο «παραστρατημένος» νέος παραδί-
νεται «υγιής» και «αναμορφωμένος» στην κοινωνία…

Μόνιμος στόχος όλης αυτής της εκστρατείας, είναι η τρομοκράτηση και η επι-

Είτε ήταν «αγαπητικοί» που σκόπευαν να εκμεταλλευτούν τις έγκλειστες μετά την έξο-
δο τους είτε είχαν σχέση μαζί τους είτε ήταν τυχαίοι περαστικοί, σίγουρα ήταν άντρες 
και ήταν ελεύθεροι και αυτές γυναίκες και φυλακισμένες.

Ονοματεπώνιμον ανηλίκου: Μ.Σ.     
Χρονολογία εισόδου: 12/12/1964
Έτος γεννήσεως: 18 Μαΐου 1951     Γραμματικαί γνώσεις: 
Γ΄ταξ. Δημ. Σχολείου
Προηγούμεναι απασχολήσεις: υπηρέτρια          Σωματική κα-
τάστασις: καλή
Υγιεινή κατάστασις: Σύφιλις      Ηθική κατάστασις: δεν εί-
ναι παρθένα
Ποινική κατάστασις: ουδέν
Αιτία εισαγωγής: Ηθική παρεκτροπή
Κατάθεσις της ανηλίκου κατά την εισαγωγή της: 
Σταμάτησα το σχολείο στη Δ΄ τάξη. τότε ήμουν 11 ετών. Ήρθα 
στην Αθήνα για υπηρέτρια. Κάθισα λίγες ημέρες. Πήγα σε πολ-
λά σπίτια στην Πάτρα, Αίγιον, Πόρο, αλλά πουθενά δεν έμει-
να. Γύρισα στο Αγρίνιο. Έκανα παρέα με αγόρια, δεν άκουγα 
τις συμβουλές της μάνας μου γι’ αυτό έτρωγα ξύλο και κάπο-
τε με κούρεψε. Έμαθα να καπνίζω. Πέρυσι με έφθειρε ένας νέος 
(τώρα είναι στρατιώτης) ο Β. Τ. Του κάναμε μήνυση. Σύχναζα 
σε ένα καφενείο. Εκεί γνωρίστηκα με τη Βασίλω. Ήταν τσατσά. 
Με πήρε στο σπίτι της και με πουλούσε σε διάφορους άντρες. 
Μας έπιασε η αστυνομία. Νοσηλεύτηκα στο νοσοκομείο Συγ-
γρού τρεις μήνες γιατί έχω αφροδίσια νοσήματα.
Διάφοροι σχετικαί πληροφορίαι: ο πατήρ της ανη-
λίκου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Σωτηρία. Η μή-
τηρ είναι χαμηλού διανοητικού επιπέδου. Η ανήλι-
κος διέλαθεν της προσοχής της μητρός της και περι-
πάτει και πέραν του μεσονυκτίου ενίοτε εντός και 
εκτός του Αγρινίου εις διάφορα υποκέντρα όπου επι-
δίδετο τον πότον μέχρι μέθης. Έχει εθιστεί εις το 
κάπνισμα.

βράδυνση της εξέλιξης των αυθόρμητων  προσωπικών αντιδράσεων σε συνει-
δητή συλλογική πάλη της νεολαίας ενάντια στο καθεστώς που δημιουργεί την 
εξαθλίωσή της. 

Όλο αυτό το σωφρονιστικό σύστημα μαζί με το στρατό, το σχολείο και την 
εκκλησία δεν είναι παρά όργανο ενταγμένο στο μηχανισμό αναπαραγωγής 
της ιδεολογίας της άρχουσας τάξης, με σκοπό τη δημιουργία ατόμων παθητι-
κών, καταπιεσμένων, ανίκανων να αντισταθούν, ολοκληρωτικά ενταγμένων στο 
σύστημα.

Την καταπίεση αυτήν, με ή χωρίς το γάντι, την αρνούμαστε και την πολεμάμε. 
Αγωνιζόμαστε για το ξεπέρασμα μεμονωμένων πράξεων απελπισίας, για τη με-
τατροπή της αγανάχτησης σε οργανωμένη πολιτική πάλη. Δίπλα στην πάλη ενά-
ντια στην ανεργία, τη λιτότητα, για την υπεράσπιση των πολιτικών και συνδικα-
λιστικών ελευθεριών, το κίνημα πρέπει να βάλει όλο και πιο καθαρά τα ζητήμα-
τα ενάντια στην εντεινόμενη, με διάφορους τρόπους, καταπίεση και τρομοκρά-
τηση της νεολαίας.

ΕΜΠΡΟΣ να αντισταθούμε στη μεταφορά του Εμπειρίκειου Αναμορφωτηρί-
ου έξω από την Αθήνα που θα συντελέσει ώστε κανείς να μη μαθαίνει τι γίνε-
ται εκεί μέσα.

ΕΜΠΡΟΣ να παλέψουμε για την κατάργηση των αναμορφωτηρίων κι όλων 
των παρόμοιων κάτεργων.

ΟΛΟΙ στο πλευρό των κρατουμένων του Εμπειρίκειου που πρόκειται να δικα-
στούν. 

ΚΛΑΡΑ ΛΙΑ ΦΑΙΔΡΑ




