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ΜΑΖΙ ΘΑ αποΔΡΑΣΟΥΜΕ…

ΣΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΚΟΛΑΣΤΗΡΙΑ
Η ΖΩΗ ΕΠΙΜΕΝΕΙ
Από την Παρασκευή 7 Νοέμβρη, στις φυλακές όλης της
χώρας 7000 κρατούμενοι πραγματοποιούν μαζική
απεργία πείνας. Δεκάδες βρίσκονται στο νοσοκομείο,
ενώ 10 κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου έχουν
ξεκινήσει απεργία δίψας. Κάποιοι απ αυτούς επέλεξαν να
ράψουν τα στόματά τους κραυγάζοντας στα μούτρα όλων
μας ότι η ζωή τους, τους ανήκει. Οι κρατούμενοι

αποφάσισαν να αγωνιστούν προτάσσοντας τα
σώματα τους, διακινδυνεύοντας την ακεραιότητα τους
σε μια ύστατη προσπάθεια να διεκδικήσουν την
αξιοπρέπεια τους.
Η κατάφωρη καταπάτηση κάθε ανθρώπινης
αξιοπρέπειας, οι εύκολες και εκτεταμένες προφυλακίσεις, η
αυστηροποίηση των ποινών και η τρομοκράτηση μέσω
πειθαρχικών μέτρων που επιμηκύνουν τον χρόνο
εγκλεισμού και υπερδιπλασιάζουν τον πληθυσμό των
φυλακών, οι ανύπαρκτες συνθήκες υγιεινής και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, οι καθημερινοί
ξυλοδαρμοί και εξευτελισμοί κάνουν την ήδη απάνθρωπη
συνθήκη του εγκλεισμού, της στέρησης κάθε δικαιώματος
και ελευθερίας, κυριολεκτικά αβίωτη για τους 14.000
έγκλειστους στα κρατικά μπουντρούμια.
Οι τραγικές συνθήκες που επικρατούν στις φυλακές,
καθώς και ολοένα αυξανόμενος αριθμός των έγκλειστων σε
αυτές δεν είναι προϊόν αμελείας ή κακοδιαχείρισης από
πλευράς του ελληνικού κράτους και της ¨δικαιοσύνης¨ του.
Κάθε άλλο. Η φυλακή είναι εκεί για να δουλεύουμε

περισσότερο, για να διεκδικούμε λιγότερα, για να
επιθυμούμε λιγότερο. Η απειλή του εγκλεισμού είναι το

πιο ισχυρό όπλο τους ενάντια στην κοινωνία. Και είναι η
σιωπή της ίδιας της κοινωνίας που οπλίζει το εκτελεστικό
απόσπασμα κάθε ελευθερίας της. Οι κρατούμενοι είναι
κάποιοι από εμάς.

Οι κρατούμενοι έπαψαν
εδώ και καιρό να σιωπούν…

Τα αιτήματα των κρατουμένων
«Εμείς οι κρατούμενοι στα κολαστήρια που κατ’
ευφημισμό καλούνται φυλακές του ελληνικού κράτους,
κουρασμένοι από τις ψεύτικες υποσχέσεις όλων των
υπουργών δικαιοσύνης τα τελευταία 10 χρόνια, για
καλυτέρευση των συνθηκών κράτησης και βελτίωση του
Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικαιοσύνης,
αποφασίσαμε να κινηθούμε δυναμικά, ώστε να
απαιτήσουμε τις δίκαιες διεκδικήσεις μας.
Απαιτούμε:
1. Κατάργηση των πειθαρχικών ποινών. Τροποποίηση των

άρθρων του Σωφρονιστικού Κώδικα 68, 69, 70, 71. Σε κάθε
περίπτωση οι πειθαρχικές ποινές να εξαλείφονται μετά την έκτισή
τους, να μην υπολογίζονται αθροιστικά και να μη λαμβάνονται υπόψη
για τις άδειες, την εργασία, την εκπαίδευση και την υφ’ όρων
απόλυση μετά τη λήξη τους.
2. Να μειωθεί το όριο έκτισης της ποινής για την υφ’ όρων
απόλυση, από τα 3/5 στα 3/7. Να καταργηθεί άμεσα η
αντισυνταγματική διάταξη που επαύξησε στα 4/5 το όριο, για τα
αδικήματα περί ναρκωτικών.
3. Εφάπαξ μείωση κατά 3 έτη όλων των ποινών, για να
διευκολυνθεί υφ’ όρων απόλυση και η αποσυμφόρηση των φυλακών.
Όχι στις νέες πανοπτικές φυλακές, που χτίζονται απομονωμένες
μακριά από τον ιστό από της πόλης.
4. Κατάργηση των φυλακών ανηλίκων. Καθιέρωση ανοιχτών
δομών φροντίδας και προστασίας των εφήβων και των νέων.

5. Μείωση της «οροφής» των 25 ετών συνεχούς κράτησης.
Μείωση του ελάχιστου ορίου έκτισης για την υφ’ όρων απόλυση στην
περίπτωση των ισοβίων στα 12 χρόνια από τα 16 που είναι σήμερα,
σε εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες.

6. Να εφαρμοστεί αυτόματα χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις,

η χορήγηση αδειών, αναστολών και λοιπών ευεργετημάτων με μόνο
κριτήριο τις προϋποθέσεις του νόμου, με μείωση των ελάχιστων
ορίων έκτισης ποινής για την ενεργοποίησή τους. Να αυξηθεί ο
αριθμός των αδειών σε 60 μέρες για όσους δικαιούνται πενθήμερες
και σε 96 μέρες για τους δικαιούμενους οχταήμερες.
7. Να σταματήσει η κατάχρηση του μέτρου της προφυλάκισης και να
μειωθεί το όριο στους 12 μήνες.
8. Είναι γνωστή την τελευταία 8ετία, η υστερία των παραδικαστικών
κυκλωμάτων, που οδήγησε σε εκδικητικά εξοντωτικές ποινές. Ζητάμε
ανάλογες ποινές και ευρεία εφαρμογή του μέτρου αναστολής και υφ’
όρων απόλυσης.

9. Πλήρης, μόνιμη και 24ωρη ιατρική κάλυψη και σεβασμός
στους ασθενείς. Δημιουργία και βελτίωση επαρκών χώρων
υγιεινής (λουτρά και τουαλέτες). Άμεση ένταξη του Νοσοκομείου και
του Ψυχιατρείου των φυλακών Κορυδαλλού στο ΕΣΥ, με πρόβλεψη
πτερύγων για τις γυναίκες και τους ανήλικους, που τώρα δεν
υπάρχουν. Άμεση μεταφορά των ασθενών σε δημόσια νοσοκομεία, με
ασθενοφόρα και όχι σε κλούβες δεμένοι πισθάγκωνα.
10. Να παρέχεται το δικαίωμα στα ευεργετικά ημερομίσθια, στη
φοίτηση, στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, τα επαγγελματικά
εργαστήρια και στη συμμετοχή στα διάφορα προγράμματα, σε όλους
τους κρατούμενους αναλογικά και χωρίς καμία διάκριση. Να
χορηγούνται εκπαιδευτικές άδειες, σε όλους τους κρατούμενους, που
πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για σπουδές εκτός
φυλακών και για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και τεχνικής
επαγγελματικής κατάρτισης. Ουσιαστική επέκταση των
θεραπευτικών προγραμμάτων σε όλες τις φυλακές.
11. Κατάργηση του άβατου των φυλακών. Ελεύθερη πρόσβαση
των: κοινωνικών και πολιτικών φορέων, Δικηγορικών Συλλόγων,
Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και της ΕΙΝΑΠ, οργανώσεων για τα
ανθρώπινα δικαιώματα, μη κυβερνητικών οργανώσεων και διεθνών
οργανισμών. Ελεύθερη διακίνηση πολιτικών και επιμορφωτικών
εντύπων, χωρίς καμία εξαίρεση.
12. Θέσπιση εναλλακτικών μορφών κράτησης, διεύρυνση των
αγροτικών φυλακών και εφαρμογή του θεσμού της ημιελεύθερης
διαβίωσης καθώς και του θεσμού της κοινωφελούς εργασίας.
13. Διεύρυνση του θεσμού του ελεύθερου επισκεπτηρίου σε
ανθρώπινες συνθήκες με σεβασμό στην προσωπικότητα και την
αξιοπρέπεια των κρατούμενων και των επισκεπτών. Ιδιαίτερος
κλειστός χώρος για τη συνεύρεση με τον /την σύντροφό μας.
14. Εργασία και πρόσβαση σε δημιουργικές δραστηριότητες για
όλους και όλες. Ευεργετικός υπολογισμός των ημερών
απασχόλησης στην ποινή.
15. Δικαίωμα επιλογής έκτισης της ποινής στη χώρα καταγωγής για
τους αλλοδαπούς κρατούμενους αν και εφόσον αυτοί το επιθυμούν.
16. Εξανθρωπισμός των συνθηκών μεταγωγών με τη βελτίωση
των χώρων στα απαράδεκτα μεταφορικά μέσα της ΕΛ.ΑΣ. Πρόβλεψη
τακτικότερων σταθμεύσεων, βελτίωση των χώρων κράτησης στα
άθλια «Μεταγωγών» και ταχύτερη προώθησή μας στις φυλακές.»

αυτοδιαχειριζόμενο στέκι πολυτεχνείου,
αλληλέγγυοι-ες

