
ANAKOINΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΠΕΙΝΑΣ.
 Από τις 18 Ιουνίου έχει ξεκινήσει από τους κρατούμενους 
σε όλες τις φυλακές αποχή συσσιτίου σε ένδειξη διαμαρτυρίας 
ενάντια στο φασιστικό νομοσχέδιο των φυλακών τύπου Γ΄ 
και για την υπεράσπιση του δικαιώματος της άδειας και της 
αναστολής.
Όμως ο υπουργός και η κυβέρνηση εξακολουθούν να 
αδιαφορούν. Δεν απάντησαν καθόλου στα δίκαια αιτήματά μας 
και προκλητικά θέλουν να περάσουν το νομοσχέδιο, μέσα στο 
καλοκαίρι για να προλάβουν τις αντιδράσεις του κόσμου.
Απέναντι στο νομοσχέδιο που μας καταδικάζει να 
παραμείνουμε κρατούμενοι για μια ζωή δίχως δικαιώματα και 
ελπίδα, βάζουμε τα σώματα και την ψυχή μας ως ασπίδα.
 Είναι το μόνο που μας έχει απομείνει.
Από την ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ ξεκινάμε ΜΑΖΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ σε όλες 
τις φυλακές. Διεκδικούμε τα δικαιώματά μας και αγωνιζόμαστε 
να παραμείνουμε ΑΝΘΡΩΠΟΙ και όχι ανθρώπινες σκιές 
κλειδωμένες και ξεχασμένες στην απελπισία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ :
1) Την ΑΠΟΣΥΡΣΗ του φασιστικού ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ για τις φυλακές 
τύπου Γ΄. Λέμε όχι στο ελληνικό ΓΚΟΥΑΝΤΑΝΑΜΟ, σε μία 
φυλακή μέσα στη φυλακή, χωρίς άδειες, χωρίς επισκεπτήριο, 
χωρίς αύριο…
2) Οι άδειες και οι αναστολές να αποτελούν αναφαίρετο 
δικαίωμα όλων των κρατουμένων. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα 
που ο κρατούμενος δικάζεται και τιμωρείται κάθε μέρα. Ενώ ο 
νόμος λέει ότι ο καθένας που έχει συμπληρώσει το 1/5 και τα 
3/5 της ποινής του μπορεί να πάρει άδεια και αναστολή, παρόλα 
αυτά οι κρατούμενοι περνούν ξανά και ξανά από την ιερά 
εξέταση των εισαγγελέων οι οποίοι χωρίς κανένα λόγο ή ενεργό 
πειθαρχικό απορρίπτουν τις αιτήσεις τη μία μετά την άλλη.
Έτσι δημιουργούν κρατούμενους χωρίς ελπίδα και 
αναπαράγουν την εγκληματικότητα.
3) Να εφαρμοστεί η ΙΣΟΝΟΜΙΑ για όλους.



Όλοι οι κρατούμενοι που έχουν καταδικαστεί με τιμή ισόβιας 
κάθειρξης για ναρκωτικά (αφού η αστυνομία φρόντισε να 
τους παρουσιάσει από εξαρτημένους χρήστες ως δήθεν 
μεγαλέμπορους) με βάση τον παλιό νόμο 3459/2006, να έχουν 
τη δυνατότητα να ξαναδικαστούν με τον νέο νόμο και τις 
ευεργετικές του διατάξεις για τους χρήστες (4139/2013).
4)Να εφαρμοστεί το δικαίωμα της ΣΥΖΥΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ. 
Στη φυλακή σου στερούν την ελευθερία. Όμως στις ελληνικές 
φυλακές σου στερούν ακόμα και το χαμόγελο της ανθρώπινης 
επικοινωνίας και επαφής με τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Σε 
όλες τις χώρες της Ευρώπης ισχύουν οι συζυγικές επισκέψεις 
και μόνο στην Ελλάδα ο κρατούμενος στερείται την ανθρώπινη 
επικοινωνία.
5)Να σταματήσει, τώρα, η διαρκής ομηρία των απελάσεων. 
Εκατοντάδες μετανάστες κρατούμενοι, ενώ έχει λήξει η ποινή 
τους, παραμένουν φυλακισμένοι λόγω της γραφειοκρατίας 
των πρεσβειών. Απαιτούμε την αποφυλάκιση αυτών των 
κρατουμένων.
 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να ασχοληθεί 
με τα πραγματικά προβλήματα των φυλακών και να 
ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΤΩΡΑ το φασιστικό ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ για το ελληνικό 
Γκουαντανάμο του ΔΟΜΟΚΟΥ.
Για κάθε μέρα ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΠΕΙΝΑΣ και κάθε κρατούμενο που 
κινδυνεύει η ζωή του ηθικός αυτουργός είναι ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης.

 ΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΕΡΓΟΙ ΠΕΙΝΑΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ.
ΑΓΩΝΑΣ – ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Επιτροπή Αγώνα Φυλακών



 Η κυβέρνηση κλείνοντας την ολομέλια της βουλής 
καταθέτει προς ψήφιση στο θερινό τμήμα της το νέο ρυθμιστικό 
νομοσχέδιο για τις φυλακές.Απο Δευτέρα 23/6 οι κρατούμενοι 
στις ελληνικές φυλακές ανακοίνωσαν την έναρξη μαζικής 
απεργίας πείνας,αντιστεκόμενοι σε αυτό.Την στιγμή που 
γράφεται το κείμενο βρίσκονται σε απεργία πάνω απο 4500 κρα-
τούμενοι.                                                                                                             
            Ο νόμος προβλέπει τον διαχωρισμό τον κρατουμένων σε 3 
κατηγορίες.Πιο συγκεκριμένα στα ήδη υπάρχοντα καταστήματα 
κράτησης τύπου Β , έρχονται να προστεθούν τα καταστήματα 
κράτησης τύπου Α που θα φυλακίζονται καταδικασθέντες για 
οφειλές, και τύπου Γ που θα φυλακίζονται όσοι καταδικάσθηκαν 
από διατάξεις του <<αντι>>τρομοκρατικού νόμου, όσοι 
στασιάζουν εντός των φυλακών και όσοι γενικώς και αορίστως 
κρίνονται επικίνδυνοι για την ασφάλεια της χώρας.
 Στις φυλακές τύπου Γ καταργούνται τα δικαιώματα 
άδειας και αναστολής, θα περιορίζονται και θα λογοκρίνονται 
οι επικοινωνίες ,(ακομα και οι συζυγικές επίσκεψεις), τα 
μεροκάματα και η καλή διαγωγή δεν θα αποτελούν πλέον 
ελαφρυντικά, ενώ ο κρατούμενος θα βρίσκεται σε καθεστώς 
μόνιμης απομόνωσης στο κελί του 23 ώρες το 24ωρο 
στερούμενος οποιαδήποτε δημιουργική δραστηριότητα και 
ανθρώπινη επαφή. Ουσιαστικά οι φυλακές τύπου Γ είναι ένα 
βασανιστήριο σε πρότυπα Γκουαντάναμο, στα οποία σκοπός 
πλέον δεν είναι ο σωφρονισμός, αλλά η ψυχική και σωματική 
τιμωρία και εξόντωση  του κρατουμένου.
 Η εξουσία για την ταξινόμηση των κρατούμενων 
στις φυλακές τύπου Γ συγκεντρώνεται σε ένα πρόσωπο 
και συγκεκριμένα στον εισαγγελέα, ο οποίος με τρομερά 
υποκειμενικά κριτήρια αποφασίζει για το ποιος πρέπει να 
φυλακίζεται στα καταστήματα αυτά.  Όταν ο κρατούμενος θέλει 
να προσφύγει στην ‘’δικαιοσύνη’’ για την μεταγωγή του, τότε 

ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ



προσφεύγει ο ίδιος ο υπουργός δικαιοσύνης εναντίον του(!). 
Επίσης η ‘’προστασία’’ των φυλακών ανατίθεται στην ελληνική 
αστυνομία, και πιο συγκεκριμένα σε ένα σώμα τύπου ΕΚΑΜ, 
το οποίο θα οπλοφορεί και θα χρησιμοποιεί το όπλο του όταν 
θεωρεί απαραίτητο, πάλι στα πρότυπα του αμερικανικού 
μοντέλου που τα εκεί αντίστοιχα σώματα φύλαξης φημίζονται 
για τις “ευαίσθητες” σκανδάλες τους και ευθύνονται για αρκετές 
δολοφονίες κρατουμένων.
 Στο πλαίσιο της γενικευμένης έξαρσης της καταστολής 
το κράτος εντείνει και διευρύνει και την ποινική καταστολή. 
Εντείνει με την αυστηρότερη μεταχείριση των πολιτικών του 
εχθρών και διευρύνει συμπεριλαμβάνοντας φτωχοποιημένα 
κομμάτια της μεσαίας τάξης τα οποία αδυνατούν να 
ανταπεξέλθουν οικονομικά, καθιστώντας έτσι το μεγαλύτερο 
κομμάτι της κοινωνίας εν δυνάμει φυλακισμένους. Έτσι λοιπόν 
το νέο νομοσχέδιο δεν αφορά μόνο πολιτικά εξεγερμένους ή 
ποινικούς, αλλά όσους βλέπουν την εργατική τους δύναμη να 
απαξιώνεται και ως εκ τούτου να είναι πιθανοί τρόφιμοι τύπου 
Α.         
 Ο αγώνας που δίνουν οι φυλακισμένοι είναι αγώνας 
ενάντια στον νέο ολοκληρωτισμό που ο καπιταλισμός ετοιμάζει 
για όλους μας.Η αλληλεγγύη στον αγώνα αυτόν δεν πρέπει να 
περιορίζεται σε καταγγελίες και συναισθηματικά φορτισμένα 
δελτία τύπου αλλά να δοθεί μαχητικά στους δρόμους και να 
συνδεθεί με αυτόν των φυλακισμένων.
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