
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 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. ∆εν 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 ∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ ξεκινάµε ΜΑΖΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ σε όλες τις φυλακές. 
∆ιεκδικούµε τα δικαιώµατά µας και αγωνιζόµαστε να παραµείνουµε ΑΝΘΡΩΠΟΙ και όχι 
ανθρώπινες σκιές κλειδωµένες και ξεχασµένες στην απελπισία. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ : 

1) Την ΑΠΟΣΥΡΣΗ του φασιστικού ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟΥ 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 ∆ικαιοσύνης να ασχοληθεί µε τα πραγµατικά προβλήµατα των 
φυλακών και να ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΤΩΡΑ το φασιστικό ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ για το ελληνικό Γκουαντανάµο 
του ∆ΟΜΟΚΟΥ. 

Για κάθε µέρα ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΠΕΙΝΑΣ και κάθε κρατούµενο που κινδυνεύει η ζωή του ηθικός 
αυτουργός είναι ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης. 

ΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΕΡΓΟΙ ΠΕΙΝΑΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ. 

ΑΓΩΝΑΣ – ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

Επιτροπή Αγώνα Φυλακών 

Η Αναρχική συλλογικότητα ναµούς στηρίζει τον αγώνα των φυλακισµένων για 
αξιοπρέπεια ενάντια στις φυλακές-κολαστήρια υψίστης ασφαλείας και καλεί στην 
πορεία που διοργανώνει η Ανοιχτή συνέλευση αναρχικών/αντιεξουσιαστών ενάντια 
στις ειδικές συνθήκες κράτησης το Σάββατο 28/6 στις 12:00 στο Μοναστηράκι 


