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ΔιεΥθΥνση ΑλλοΔΑπΩν Αττικησ: 
«ελάτε με νταούλια, ελάτε με κορδέλες, 

γιορτάστε φεμινίστριες με τις φυλακισμένες»
*μια συντομότερη εκδοχή αυτού του κειμένου δημοσιεύτηκε στο περιοδικό antifa #�5

Άμα ακούγατε πως τον Δεκέμβρη του 201� μια «φεμινιστική» εφημερίδα 
προσκείμενη στον συριζα, μαζί με άλλες μκο, κλήθηκαν σε δύο γιορτές 
σε κέντρο κράτησης μεταναστριών κατόπιν πρόσκλησης της Διεύθυν-
σης Αλλοδαπών, δεν θα αναρωτιόσασταν πώς και σε ποια έπεσε το τη-

λέφωνο: «δεν περνάτε καμιά βόλτα;». Δεν θα αναζητούσατε τον μίτο επικοινωνίας 
μεταξύ Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής και συριζαίων κυριών/μκο; Έχετε όμως την 
τύχη να διαβάζετε εμάς, που ως γνωστό είμαστα όντα περίεργα, καχύποπτα και δεν 
βάζουμε γλώσσα μέσα μας. Δώστε άρα βάση στην ιστορία «φεμινίστριες με δώρα 
και νταούλια σε κέντρο κράτησης». Είναι και αυτή βγαλμένη μέσα από τις καλύτερες 
στιγμές της εθνικής ενότητας που ζούμε. Και είναι ενδεικτική του πόσο έτοιμο να κυ-
βερνήσει ήταν αυτό το πράγμα που μας κυβερνάει σήμερα. Για πάμε λοιπόν να ξε-
διπλώσουμε τον μίτο.

 Η κυρία Παναγιώτα Σιαφάκα (δεν γνωρίζουμε τι ψήφισε στις τελευταίες εκλογές) 
είναι κοινωνική λειτουργός. Έχει συνάψει απανωτές συμβάσεις έργου με την Ελλη-
νική Αστυνομία, με σκοπό να παράσχει υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας στα κέ-
ντρα κράτησης μεταναστών. Για το διάστημα π.χ. Δεκεμβρίου 201� – Ιουνίου 2015 
συμφωνήθηκε με τους μπάτσους να λαμβάνει ως αμοιβή για τις υπηρεσίες της 9.�75 
ευρώ (περίπου 1.�50 ευρώ το μήνα), δίχως να δικαιούται δώρο Πάσχα, Χριστουγέν-
νων, κάλυψη εξόδων μετακίνησης στα κέντρα ανά την Ελλάδα1. Η Π. Σιαφάκα, με 
τον κουτσουρεμένο πλέον μισθό της (στην προηγούμενη εξάμηνη σύμβαση λάμ-
βανε 2.500 ευρώ το μήνα2) και τα κουτσουρεμένα εργασιακά της δικαιώματα, κά-
νει σε συνθήκες κρίσης ό,τι μπορεί. Κι έτσι, στο διάστημα Δεκεμβρίου ’1� – Ιανου-
αρίου ’15 αποφάσισε, με την έγκριση των μπάτσων εργοδοτών της, να διοργανώ-
σει διάφορες γιορτές στην Αμυγδαλέζα και το κέντρο κράτησης γυναικών στο Ελ-
ληνικό, φροντίζοντας να απευθυνθεί στους αρμόδιους φορείς. Οπότε άρχισε τα 
τηλέφωνα.

Στην άλλη άκρη της γραμμής, διάφοροι οι δέκτες: ο αντιδήμαρχος και η Φιλαρ-
μονική του Δήμου Αθηναίων. Η μκο «Κίνηση για τη Χριστιανική Διαπαιδάγωγηση 

του Παιδιού» (αυτή κλήθηκε να πάει στους όχι και τόσο χριστιανούς ανήλικους της 
Αμυγδαλέζας). Ο «Συνήγορος του Παιδιού» (κι αυτός στους ανήλικους της Αμυγδα-
λέζας). Το μουσικό συγκρότημα κρουστών «Ανάσα» από Αφρικανούς μουσικούς 
(αυτοί φανταζόμαστε καλέστηκαν για την διαπολιτισμική προσέγγιση). Τέλος, για 
την υπόθεση που μας ενδιαφέρει, στις δύο γιορτές στο κέντρο κράτησης γυναικών 
Ελληνικού, κλήθηκαν: η φεμινιστική εφημερίδα «το μωβ», η μκο «Win Hellas» (για 
τις κακοποιημένες γυναίκες), η «Ένωση Αφρικανών Γυναικών», η «Ζωντανή Βιβλιο-
θήκη» και πάλι το συγκρότημα Αφρικανών μουσικών «Ανάσα». 

Η φεμινιστική εφημερίδα «το μωβ» με υπερηφάνεια διαφήμισε τις γιορτές στο 
site της. Οι φωτογραφίες από το «διάλειμμα χαράς» που πρόσφεραν οι φεμινίστρι-
ες, όπου κρατούμενες χόρευαν με μπρίο, οι αριστερές κυρίες βαρούσαν παλαμά-
κια και για φόντο συρματόπλεγμα με συννεφιά, μας γέμισαν συγκίνηση. Μοναδι-
κή παραφωνία στη γιορτή, όπως σημείωσαν και οι ίδιες οι κυρίες του μωβ εκεί-
νες οι κάποιες που «...κλαίγανε, κάποιες κάθονταν μαραζωμένες στη γωνία, κάποι-
ες λίγες δεν βγήκαν καν από τα κελιά τους»�. Αλλά ας περάσουμε στο θέμα μας 
που είναι «ο συριζα, οι μπάτσοι και το τηλέφωνο». Η εφημερίδα «το μωβ» έχει στη 
συντακτική της ομάδα την Αλεξία Τσούνη. Η Αλεξία Τσούνη είναι ταυτόχρονα και 
γενική γραμματέας του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας�, εξ ου και η 
Διεθνής Αμνηστία βρίσκεται στους προτεινόμενους συνδέσμους της εφημερίδας 
«μωβ». Αρμοδιότητα της Τσούνη στη Διεθνή Αμνηστία είναι σύμφωνα με το site της 
οργάνωσης η εξής: «Επικοινωνία με κάθε θεματική και επαφές με άλλους φορείς». 
Ερώτημα: Δεν κρίθηκε άραγε ως η πλέον αρμόδια να ευαισθητοποιηθεί άμεσα από 
την πρόσκληση της κοινωνικής λειτουργού Π. Σιαφάκα τον περασμένο Δεκέμβριο; 
Στρατευμένη στο μεταναστευτικό και στον φεμινισμό, ειδική επί της επικοινωνίας 
και των επαφών με άλλους φορείς, η πρόσκληση για το κέντρο κράτησης μετανα-
στριών στο Ελληνικό «ήρθε κουτί» με τις ενασχολήσεις της. Ιδού λοιπόν η μία άκρη 
του μίτου. Πάμε παρακάτω.

Η μκο Win Hellas που κλήθηκε στο κέντρο κράτησης Ελληνικού είναι κι αυτή εν-

Oι δεσμοφύλακες εύχονται «γοργή αποφυλάκιση»
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διαφέρουσα περίπτωση. Ασχολείται με την «πρόληψη και την αντιμετώπιση της 
βίας κατά των γυναικών». Tα φώτα της δημοσιότητας, ήδη από την αρχική σελί-
δα του site της οργάνωσης, τα συγκεντρώνει η πρόεδρός της Μάντα Τσαγκιά-Πα-
παδάκου (σύζυγος του πρώην μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού Τζωρτζ Παπαδά-
κου). Και δικαίως. Η πρόεδρος της μκο ήταν μοντέλο, είχε εκλεγεί Μις Υδρόγειος το 
2006 σε καλλιστεία στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ και τώρα που μεγάλωσε λιγάκι δη-
λώνει επιχειρηματίας, ενώ ταυτόχρονα την απασχολεί η βία κατά των γυναικών πα-
ρέα με την συνεπίθετη Ορθοδοξία Παπαδάκου, η οποία συμμετέχει στη Win Hellas 
με την ιδιότητα του μέλους. Εξίσου ενδιαφέρον όμως έχει και η γενική γραμματέας 
της εν λόγω μκο, Ιλεάνα Κλοκώνη. Η Ι. Κλοκώνη είναι διευθύντρια της Εθνικής Ολυ-
μπιακής Ακαδημίας, πρόεδρος της οποίας είναι ο Ισίδωρος Κούβελος, σύζυγος της 
Ντόρας Μπακογιάννη5. Η δε Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία έχει πλούσιο ιστορικό εκ-
δηλώσεων «αγάπης και ελπίδας» που περιλαμβάνουν από τη βράβευση των χορη-
γών της, βλέπε π.χ. Μαρινάκη, μέχρι φιλανθρωπικές εκδηλώσεις με την κυρία Μαρι-
άννα Βαρδινογιάννη. Κι έτσι, με όλες αυτές τις ευυπόληπτες προσωπικότητες, μπο-
ρούμε να είμαστε ήσυχες πως η πρόληψη και η αντιμετώπιση της βίας κατά των γυ-
ναικών είναι ζητήματα αφημένα σε καλά (δικτυωμένα) χέρια. Κι ότι οι εν λόγω vip 
κυρίες σίγουρα δεν θα τσιγκουνεύτηκαν στις σερβιέτες που δώρισαν στις μετανά-
στριες κρατούμενες.

Η «Ένωση Αφρικανών Γυναικών» που και αυτή προσκαλέστηκε στη γιορτή, είναι 
μία από τις αναγνωρισμένες μεταναστευτικές οργανώσεις. Από τον Σεπτέμβρη του 
201� υλοποιεί το Σχέδιο Δράσης «Αόρατη βία –βγες από τον κύκλο» στα πλαίσια της 
υποστήριξης των ΜΚΟ γυναικείων οργανώσεων και συγχρηματοδοτείται από την 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φανταζόμαστε πως και αυτή η οργάνωση, πα-
ρέα με το συγκρότημα Αφρικανών μουσικών, προσκαλέστηκαν από το Αλλοδαπών 
στα πλαίσια προφανώς της διαπολιτισμικής προσέγγισης που λέγαμε και παραπά-
νω, αλλά και γιατί, στο κάτω-κάτω, η συμμετοχή μιας μεταναστευτικής οργάνωσης 
σε γιορτή σε κέντρο κράτησης δίνει επιπλέον αέρα νομιμοποίησης.

Η αριστερή πτέρυγα της διοργάνωσης
Η συμμετοχή των «φεμινιστριών» σε γιορτή στο κέντρο κράτησης του Ελληνικού ήταν μια πρά-
ξη επικύρωσης του εγκλεισμού. Φιλοδοξούσε να πείσει πως ήταν μια «ανάσα αλληλεγγύης» απέ-
ναντι στο καθεστώς κράτησης γυναικών δίχως χαρτιά, όμως στην ουσία ξέπλυνε τη Διεύθυν-
ση Αλλοδαπών, δίνοντάς της την ευκαιρία να εμφανίσει κι αυτή ένα «ανθρώπινο» πρόσωπο. 
Κατ΄επέκταση, ξέπλυνε και την πολιτική παρανομοποίησης που ακολουθεί το ελληνικό κράτος 
απέναντι στους μετανάστες και τις μετανάστριες που βρίσκονται στη χώρα. Η γιορτή, το τραπέ-
ζι με τα δώρα και φόντο το συρματόπλεγμα, το κόψιμο της βασιλόπιτας με τις ευχές των δεσμο-
φυλάκων για γρήγορη αποφυλάκιση, ήταν όλα τους κινήσεις αλαζονείας, υποκρισίας και βαθύ-
τατου ρατσισμού απέναντι στις κρατούμενες (βλέπε ανακοίνωση της ίδιας της οργάνωσης «το 
μωβ» ότι «το φλουρί της βασιλόπιτας το κέρδισε μια γυναίκα με μαντίλα [ο τονισμός δικός μας] 
και μία αστυνομικός»). 
Για τις αριστερές «αλληλέγγυες» κυρίες, οι κρατούμενες των στρατοπέδων συγκέντρωσης είναι 
γυναίκες των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων τις οποίες πρέπει να συμπονάμε για «το κακό 
το ριζικό τους», γιατί είναι «θύματα μιας ακροδεξιάς κυβέρνησης» και όχι γιατί είναι οι στόχοι 
της επίθεσης απέναντι στην εργατική τάξη –μιας επίθεσης που δεν αγγίζει άλλωστε τις ταξι-
κά ανώτερες φιλάνθρωπες κυρίες. Οι αριστερές αλληλέγγυες κυρίες, ως πρέσβειρες της πολιτι-
κής της τωρινής κυβέρνησης, θέλουν να αλλάξει το περιτύλιγμα των κέντρων κράτησης. Μιλάνε 
γι’ «ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας», με την έννοια να είναι ανοικτά στις μκο για να τσιμπάνε τις ευ-
ρωπαϊκές επιδοτήσεις. Βέβαια, οι πρόσφατες εξαγγελίες του υπουργού Πανούση ότι τελικά τα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης θα ξαναγεμίσουν γιατί η χώρα δεν χωράει άλλους, φανταζόμαστε 
πως δεν θα τις έχει απογοητεύσει. Ίσα-ίσα τους δίνεται έτσι η ευκαιρία να οργανώσουν κι άλλες 
τέτοιες γιορτούλες, τώρα μάλιστα που η Αστυνομία θέλει να έρθει κοντά στον πολίτη.
Οι φιλάνθρωπες αριστερές κυρίες που επισκέφθηκαν το κέντρο κράτησης φρόντισαν να τονί-
σουν πως εκτός από τις γυναίκες κρατούμενες που συμμετείχαν στη γιορτή, υπήρχαν κι εκείνες 
που «...κλαίγανε, κάποιες κάθονταν μαραζωμένες στη γωνία, κάποιες λίγες δεν βγήκαν καν από 
τα κελιά τους». Δεν μπήκαν βέβαια στον κόπο να  μας εξηγήσουν γιατί συνέβη αυτό. Οι αριστε-
ρές κυρίες υπονοούν πως οι κρατούμενες που δεν συμμετείχαν στη γιορτή, το έκαναν εξαιτίας 
του βαρύτατου φορτίου δυστυχίας που τις πλακώνει. Και όχι, θα μπορούσε να υποπτευθεί καμιά, 
εξαιτίας του μίσους και της οργής για την όλη φιέστα, τους μπάτσους-δεσμοφύλακες, τις ανθρω-
πίστριες που συνεργάζονται με δαύτους και συνολικά για τούτη τη ρατσιστική κοινωνία που τις 
φυλακίζει γιατί δεν έχουν χαρτιά. Όμως οι φιλάνθρωπες κυρίες δεν θέλουν δημοσίως να παρα-
δεχτούν αυτά τα πράγματα. Καταφεύγουν έτσι στην υποτίμηση των κρατούμενων μεταναστρι-
ών που δεν είναι ικανές να νιώσουν τίποτα άλλο παρά δυστυχία. 

Από τη δεύτερη γιορτή στις 18/1/2015. Χορός, μπρίο, παλαμάκια. Τραπέζι με  βασιλόπιτα 
από τους φούρνους Χρήστου και το συρματόπλεγμα δώρο του Αλλοδαπών. Οι φούρνοι 
Χρήστου ανήκουν στον πεθερό του χρυσαυγίτη Γερμενή. Όμως ο πεθερός είναι Συριζα 
και είχε δηλώσει πως «δεν μιλάει πια στην κόρη του και το γαμπρό του», οπότε όλα οκ και 
με το ξέπλυμα της πίτας. (Βλ. Πρώτο Θέμα, 2/10/201�, «Πόλεμος στην οικογένεια Γερμενή: 
Συριζα ο πεθερός, χρυσαυγίτης ο γαμπρός»)

Πάνω: η κατάλληλα διακοσμημένη για την περίσταση πίτα από τους φούρνους Χρήστου. 
Ο συριζα πεθερός του χρυσαυγίτη Γερμενή έβαλε τη «μαστοριά» του.

Οι αλληλεγγύες σε στιγμιότυπο από τη γιορτή στο κέντρο κράτησης.

 «Ας το γιορτάσουμε πριν  
τους ξαποστείλουμε»
Η ανακοίνωση των εορταστικών εκδηλώ-
σεων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής 
(πηγή: policenet.gr, αποκτήθηκε 22/3/15). 
Στον κατάλογο (βλ. 24/12) και οι υπερασπί-
στριες των γυναικείων δικαιωμάτων. Στον 
τίτλο του δημοσιεύματος μαθαίνουμε πως 
οι εκδηλώσεις αφορούσαν «αλλοδαπούς 
που τελούν υπό επιστροφή στις χώρες κα-
ταγωγής τους». Αναπόφευκτα άρα, οι γιορ-
τές ερμηνεύονται κι αλλιώς: «ας το γιορτά-
σουμε πριν τους ξαποστείλουμε».
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Με λίγα λόγια, απ’ όλα είχε ο μπαχτσές! Η γυναικεία γιορτή στο κέντρο κράτη-
σης Ελληνικού στήθηκε μέσα από ένα πλέγμα σχέσεων από γυναίκες- στελέχη του 
συριζα, μη κυβερνητικές και μεταναστευτικές οργανώσεις και  επιχειρηματίες. Ένα 
πλέγμα σχέσεων με απολήξεις στους κρατικούς μηχανισμούς, οπότε γιατί όχι; Πού 
το παράδοξο στο να στηθεί μια γιορτή παρέα με τους δεσμοφύλακες που μάλιστα 
ευχήθηκαν στις κρατούμενες «τη βελτίωση των συνθηκών κράτησής τους»; Αυτό 
άλλωστε δεν διατυμπανίζει και η νέα κυβέρνηση για τα κέντρα κράτησης; Κέντρα 
ανοικτά, με την έννοια να μπαινοβγαίνουν οι μκο, να κάνουνε γιορτούλες και ό,τι 
άλλο πληρώνονται απ’τα κονδύλια για να κάνουν κι απ έ́ξω οι μπάτσοι να φυλάνε 
τη «φιλοξενία».

Για το τέλος, αφήσαμε το σχόλιο της εφημερίδας των συντακτών στο φύλλο της 
27-28/12/1�: 

Σε χριστουγεννιάτικη γιορτή στο Κέντρο Κράτησης του Ελληνικού, όπου 
κρατούνται 85 μετανάστριες και πρόσφυγες, βρέθηκαν γυναικείες οργανώ-
σεις και ΜΚΟ. Αχαρη η θέση των φεμινιστριών, πλάι στη Διεύθυνση Αλλο-
δαπών και τους αστυνομικούς-δεσμοφύλακες να μοιράζουν ατομικά πακέ-
τα υγιεινής, απαλύνοντας «επετειακά» τον εγκλεισμό, ενώ, όπως μας πλη-
ροφορεί η φεμινιστική εφημερίδα «το Μωβ», αγωνίζονται για την απελευ-
θέρωση και νομιμοποίηση των μεταναστριών. Αναγνωρίζουμε ότι οι γυναι-
κείες οργανώσεις καταγγέλλουν τις άθλιες συνθήκες εγκλεισμού και το αί-
σχος της ύπαρξής κέντρων κράτησης. Ωστόσο αναρωτιόμαστε: Πώς νιώ-
θουν στον ρόλο του Αϊ-Βασίλη με πρόσκληση της ΕΛ.ΑΣ;

Αλήθεια; Αγωνίζονται όντως οι εν λόγω γυναικείες οργανώσεις για την κατάργη-
ση των στρατόπεδων συγκέντρωσης; Αγωνίζονται στ΄ αλήθεια να μείνουν στο μέλ-
λον άνεργες; 

Η δεξιά πτέρυγα της διοργάνωσης 

«Ουρλιαχτά, τσιρίδες, πανικός!»

Η επίσκεψη των γυναικείων οργανώσεων στο κέντρο κράτησης Ελληνικού μας θύμισε ένα πα-
λιό, πολύ παλιό επεισόδιο. Ο Χρόνης Μίσσιος έγραψε το 1985 το βιβλίο Καλά, εσύ σκοτώθηκες 
νωρίς. Εκεί κατέγραψε τη ζωή του, τη στράτευσή του στο κομμουνιστικό κόμμα, τη φυλάκισή 
του το 1947, την καταδίκη του σε θάνατο, τις αλλεπάλληλες εξορίες όλα τα επόμενα χρόνια. Από 
το διάστημα που ήταν κρατούμενος στις φυλακές στο νησάκι Βίδος της Κέρκυρας, κατέγραψε 
και το παρακάτω επεισόδιο. Φιλάνθρωπες κυρίες της χριστιανικής Ορθοδοξίας, σε συνεργασία 
με τον διευθυντή της φυλακής, επισκέφθηκαν τη Βίδο την Κυριακή του Πάσχα, για να μοιρά-
σουν δώρα στους κρατούμενους. Η φιέστα παρότι διέθετε εκπληκτικές ομοιότητες με αυτή που 
συζητάμε εδώ (είναι πανεύκολο να τις εντοπίσετε), είχε όμως κωμικοτραγική κατάληξη. Ταιρι-
αστή στα αισθήματα ορισμένων κρατούμενων απέναντι σε τέτοιες γιορτούλες. Παραθέτουμε το 
απόσπασμα, δίχως να λογοκρίνουμε τη σεξιστική γλώσσα του. 

Ε, ένα πρωί μπαίνει στη φυλακή ο υποδιευθυντής, εκείνος ο κωλομπαράς που σου ’λεγα, 
μας μαζεύουν στο προαύλιο τα καρακόλια. Θα σας μιλήσει ο κύριος υποδιευθυντής. Μα-
ζευτήκαμε, που λες, κι άρχισε. Παιδιά μου, ακούστε, με την ευκαιρία του Πάσχα θα μας 
επισκεφθούν οι κυρίες του κατηχητικού της Κέρκυρας, καθώς και οι άγιοι πατέρες. Να 
είστε σεμνοί και ευπρεπείς, προσέξτε καλά, μην επιχειρήσει κανείς σας να πει τι γίνεται 
εδώ μέσα ή να παραπονεθεί, γιατί θα πεθάνει, ξηγηθήκαμε; (...)
Ξημέρωνε η Κυριακή του Πάσχα. Μια μέρα μ’ έναν ήλιο στις δόξες του. Μπροστά στην 
πόρτα βάλανε ένα μεγάλο τραπέζι, μ΄όλα τα ιερατικά, ένα άλλο με τα δώρα που θα 
μας μοιράζανε... Τέλος, όταν ετοιμάστηκαν όλα, μας παρατάσσουν και μας στο προαύ-
λιο... Ε σε λίγο έρχεται ο διευθυντής με το προσωπικό και τις γυναίκες τους, οι παπά-
δες, τα λαδικά του κατηχητικού και τα κορίτσια της χορωδίας, κι άρχισε το νταλαβέρι. 
Άκρα σιγή. Μόνο οι ψαλμουδιές ακούγονται. Και ξαφνικά, από το βάθος των αποχω-
ρητηρίων, ξεσπάει μια κραυγή: Πίσω, πουτάνες, σας έφαγα... Εμφανίζεται ένας Καγι-
ανάς θεόγυμνος, όπως τον γέννησε η μάνα του, πασαλειμμένος σκατά απ΄την κορφή 
ως τα νύχια. Δεν υπάρχει ούτε πόντος καθαρό δέρμα. Στ΄αριστερό του χέρι έχει αγκα-
λιά έναν τεράστιο κουβά γεμάτο σκατά. Με τρία σάλτα πλησιάζει σε θέση βολής τους 
επισήμους, όπου έγινε της πουτάνας. Βούταγε το δεξί χέρι στον κουβά, τσάκωνε μια 
χούφτα σκατά και τα εκσφενδόνιζε με εκπληκτική ευθυβολία, που λένε, στα μούτρα 
του διευθυντή, στο ντεκολτέ της κυρίας, στα γένια του παπά... Ουρλιαχτά, τσιρίδες, 
πανικός! Δεν είναι και λίγο να σε λούζουνε με σκατά πεντακοσίων κρατουμένων...
Χρόνης Μίσσιος, Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς,  εκδόσεις Γράμματα 1985, σ. 34

1  Η σύμβαση έργου της από το: 
https://diavgeiagov./luminapi/api/decisions/ΩΕΘ7Ι-Α�Τ/document. 
2 Από το: https://diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΕΟΙ-�2Η.
� Το σχετικό άρθρο «πρωτοχρονιάτικη γιορτή πίσω από τα σίδερα» και τις φωτογραφίες,  
θα τις βρείτε στο site της εφημερίδας tomov.gr.
� Η σύνθεση της συντακτικής ομάδας «το μωβ» όπως και η σύνθεση του διοικητικού 
συμβουλίου της Διεθνούς Αμνηστίας, αναγράφονται στα site τους (tomov.gr και 
amnesty.org.gr).
5 Τα στοιχεία αυτά από το site της οργάνωσης Win Hellas (βλ. διοικητικό συμβούλιο) και 
με ένα πρόχειρο ψάξιμο των ονομάτων στο google.
6 Βλ. site «το μωβ», άρθρο 18/1/2015 με τίτλο: «Πρωτοχρονιάτικη γιορτή πίσω απ’ τα 
σίδερα».

Η πρόεδρος της Win Hellas, Μάντα Τσαγκιά-
Παπαδάκου. Κι αυτή στον αγώνα ενάντια στα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Προφανώς, από 
τους μαίανδρους στο ντεκολτέ συγκινήθη-
κε η Διεύθυνση Αλλοδαπών κι έτσι σκέφτηκε 
να καλέσει στο κέντρο κράτησης γυναικών τη 
Win Hellas.

Αριστερά, η Ιλεάνα Κλοκώνη, δεξιά η Μάντα Παπαδάκου, πρόεδρος και γραμματέας αντίστοιχα της μκο Win 
Ηellas, που όπως είπαμε κλήθηκε στη γιορτή στο κέντρο κράτησης γυναικών στο Ελληνικό. Στη λεζάντα 
της φωτό διαβάζουμε πως η Win Hellas «οργάνωσε το πρώτο πάρτι της χρονιάς στο club-restaurant «Hotel-
NiVo» στην Αγία Παρασκευή, στο πλαίσιο της προώθησης του ημερολογίου της (που κυκλοφόρησε με τη χορη-
γία της Oriflame).
Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» πολλοί από τους επώνυμους άνδρες που φωτογραφήθηκαν αφιλοκερδώς 
για το ημερολόγιο WIN Hellas 2010, οι οποίοι θέλησαν να περάσουν το δικό τους μήνυμα κατά της βίας. (Πηγή: 
Espresso, 6/1/2010, Calendar 2010 κατά της βίας. Αποκτήθηκε 22/3/2015)
Και τούτη η φωτογραφία θα πρέπει να τράβηξε την προσοχή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών. Oι κυρίες είναι 
φως φανάρι ευαισθητοποιημένες στα κέντρα κράτησης μεταναστών.

Η αντιπρόεδρος της μκο Win Hellas,                
Θεοδώρα Φατσέα. Το παρουσιαστικό 
της κραυγάζει πως και αυτή είναι ταγ-
μένη ολόψυχα στον αγώνα ενάντια στις 
απάνθρωπες συνθήκες κράτησης των 
μεταναστών και μεταναστριών. Από το 
βιογραφικό της μαθαίνουμε ότι την ει-
δικότητά της στην Ιατρική την ολοκλή-
ρωσε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο 
Αθηνών. Μετά, ξαναειδικεύτηκε στην 
ιατρική αισθητική και σήμερα διατη-
ρεί κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής και    
Αισθητικής στο Κολωνάκι. 


