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   και την έκλεισαν σε ένα κλουβί…’’ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Η μπροσούρα αυτή αποτελεί μια σύνθεση των γεγονότων και των δράσεων που 
διαδραματίστηκαν κατά την διάρκεια της απεργίας πείνας του κρατούμενου στις 
φυλακές της Λάρισας Σπύρου Στρατούλη από 11 Νοεμβρίου 2013 μέχρι 10 Ιανουαρίου 
2014. Το βασικό του αίτημα ήταν η επαναχορήγηση των αδειών του και η απόσυρση 
των κατηγοριών που του επέβαλλαν με ένα ποινικό αδίκημα βασισμένο σε 
ανύπαρκτες ενδείξεις. 
 
Στην Λάρισα δημιουργήθηκε πρωτοβουλιακά η «Συνέλευση αλληλεγγύης στον απεργό 
πείνας Σ. Στρατούλη» για να σταθεί και να δράσει στο πλευρό του αγωνιστή. Με το 
πέρας της λήξης του αγώνα, γεννήθηκε η ανάγκη από μεμονωμένα άτομα της 
συνέλευσης να γίνει η καταγραφή του. Η απεργία πείνας αποτελεί ένα μέσο αγώνα, μια 
πρακτική των φυλακισμένων -και όχι μόνο- αγωνιστών. Η έκβαση της εξαρτάται και 
από την πίεση που ασκεί ο αλληλέγγυος κόσμος. Για αυτό το λόγο, μετά το τέλος της, 
είτε αυτή έχει θετικό είτε αρνητικό πρόσημο, θα πρέπει να γίνεται και μια αυτοκριτική 
του κινήματος αλληλεγγύης. Καθώς από την απεργία πείνας του Στρατούλη 
ακολούθησαν και άλλες απεργίες πείνας και αγώνες γύρω από τα θέματα των 
φυλακών και του εγκλεισμού γενικότερα, τέθηκαν διάφορα άλλα ζητήματα και 
δημιουργήθηκαν σε εμάς κάποια ερωτήματα, πάνω στα οποία θα προσπαθήσουμε να 
αποδώσουμε την δικιά μας οπτική, όπως στο πως επιλέγεται ένας αγώνας, για το 
δίλημμα ποινικοί ή πολιτικοί, ένοπλο ή όχι. 
 
Δυστυχώς διάφορα γεγονότα και συγκυρίες δεν επέτρεψαν την έκδοση της 
μπροσούρας εκείνη τη χρονική περίοδο. Έχοντας το υλικό στα χέρια μας και σε 
συνεννόηση με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που είχαμε πάρει τότε την 
πρωτοβουλία για την εκδοτική αυτή προσπάθεια, επιλέξαμε να προχωρήσουμε στην 
επικαιροποίηση του υλικού και στη συνέχεια στην έκδοση του μέσα από την αναρχική 
συλλογικότητα Καταλύτης. 
 
Η μπροσούρα τυπώθηκε σε 1000 αντίτυπα στην τυπογραφική κολεκτίβα 
druck(Θεσσαλονίκη). Θα κυκλοφορεί χέρι-χέρι, σε αυτοδιαχειριζόμενους και 
κατειλημμένους χώρους. Για οποιαδήποτε επικοινωνία μπορείτε να μας βρείτε στο 
katalitis.espivblogs.net και με e-mail στο katalitis@espiv.net 
 

 
 αναρχική συλλογικότητα καταλύτης, σύντροφοι και συντρόφισσες  
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| 5 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ  
ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ 

 
Ο Σπύρος Στρατούλης βρισκόταν στη φυλακή από τις 29-6-1992 μέχρι τον Ιούνη του 
2015. Κατάδικος για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου* βρέθηκε να 
προασπίζεται πολλές φορές τα αιτήματα που ήταν κρίσιμα στην βελτίωση των 
συνθηκών κράτησης για τον ίδιο και τους συγκρατούμενους του. Άδειες, 
αποσυμφόρηση, επαρκής τροφή, καντίνα, ζεστό νερό, θέρμανση, τηλεόραση 
(ασπρόμαυρη και μετά έγχρωμη), τηλέφωνο και ελεύθερα επισκεπτήρια είναι 
ενδεικτικά μερικά από τα ζητήματα που διεκδικήθηκαν μέσα από εξεγέρσεις. Ο Σπύρος 
γνώρισε τη φυλακή καλύτερα μέσα από τις συλλογικές αντιστάσεις των κρατουμένων 
και στοχοποιήθηκε για τη στάση του αυτή.  
 
Στις 23 Απριλίου 2007 ξέσπασε εξέγερση στις φύλακες του Μαλανδρίνου με αφορμή 
τον άγριο ξυλοδαρμό του κρατούμενου Γιάννη Δημητράκη και τη βίαιη απάντηση των 
δεσμοφυλάκων στις διαμαρτυρίες των συγκρατουμένων του. Ο αγώνας κλιμακώθηκε 
και στις υπόλοιπες φυλακές, έτσι ο Σπύρος βρίσκεται κατηγορούμενος για την 
συμμέτοχη του στην εξέγερση στον Κορυδαλλό. 
 
Το έτος 2008 και η μαζική απεργία πείνας 6000 κρατουμένων αποτέλεσε μία ευκαιρία 
να γνωρίσουμε πολλούς από τους αγωνιστές των ελληνικών φυλακών, 
συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου. Μετά την λήξη της μαζικής απεργίας πείνας 
προφυλακίζεται για την υπόθεση της εξέγερσης του Κορυδαλλού. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα την αφαίρεση του δικαιώματος αδείας μετά από 16 χρόνια συνεχούς 
κράτησης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το 2010 μετά την αθώωση για την συμμετοχή στην εξέγερση του Κορυδαλλού, 
διεκδικήσαμε το δικαίωμα του για μια ανάσα ελευθερίας, ένα δικαίωμα που ακόμα και 
σύμφωνα με τους νόμους του κράτους θεωρούνταν δεδομένο. Μετά από δυο 

Πανί έξω από τις φυλακές της Λάρισας 
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απορριπτικές απαντήσεις του συμβουλίου της φυλακής Λάρισας, τελικά τον Αύγουστο 
του 2011 ο Σπύρος λαμβάνει την πρώτη του άδεια. 
 
Η  χορήγηση των αδειών του συνεχίζεται μέχρι τον Μάρτιο του 2013 όπου μετά από 
22 περίπου χρόνια επιβίωσης στα σωφρονιστικά κολαστήρια, βρίσκεται 
κατηγορούμενος σε μία ποινική υπόθεση με ανύπαρκτες ενδείξεις. Η σκευωρία των 
μπάτσων βασίστηκε σε τηλεφωνικές συνομιλίες που αφορούσαν υποτιθέμενη 
εμπλοκή μελών του αναρχικού και αντιεξουσιαστικού χώρου σε μία δήθεν 
εγκληματική οργάνωση που ονομάστηκε από τις διωκτικές Αρχές «Στέκια 
Θεσσαλονίκης».  

 
Η αξιολόγηση της τηλεφωνικής 
επικοινωνίας που είχε ο Σπύρος με τους 
συγκατηγορουμένους του, θεωρήθηκε 
αρκετή για να του αποδοθεί η 
κατηγορία συμμετοχής σε επικίνδυνη 
σωματική βλάβη, κατά την διάρκεια 
άδειας εξόδου του στη Θεσσαλονίκη, το 
έτος 2012. Τελικά, το πλημμέλημα αυτό 
αναβαθμίστηκε σε κακούργημα καθώς 
η φρονηματική δίωξη της εγκληματικής 
οργάνωσης έπεσε στις πλάτες όλων 
των κατηγορουμένων της υπόθεσης. 
Αυτόματα του αφαιρείται το δικαίωμα 
για άδεια, λόγω του κακουργηματικού 
χαρακτήρα του αδικήματος, παρότι ο 
εισαγγελέας τον κρίνει ελεύθερο χωρίς 
περιοριστικούς όρους. 
 
Ο Σπύρος αποφάσισε την έναρξη 
απεργίας πείνας στις 11 Νοεμβρίου 
2013. Με τον τρόπο αυτό διεκδίκησε 
την έκδοση βουλεύματος που θα τον 

απάλλασσε από τις κατηγορίες και θα του έδινε τη δυνατότητα της επαναχορήγησης 
των αδειών που λάμβανε τα τελευταία δύο χρόνια. Την 10η Ιανουαρίου 2014 
σταμάτησε την αποχή από την τροφή, καθώς την ημέρα εκείνη έλαβε απόφαση το 
αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης και έκρινε το πολυπόθητο 
αποτέλεσμα. Ο αγώνας του συντρόφου είχε σαν αποτέλεσμα την απαλλαγή του ίδιου 
αλλά και των υπόλοιπων 41 συγκατηγορουμένων του από την κατηγορία της 
εγκληματικής οργάνωσης, μια κατηγορία που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην 
ιστορία της ελληνικής καταστολής απέναντι σε ένα πολιτικό χώρο. 
 
Χωρίς να εκκρεμεί πλέον κακούργημα σε βάρος του, το συμβούλιο της φυλακής δίχως 
καμιά νομική αιτιολόγηση, αυτή τη φορά, απορρίπτει την άδεια με πρόσχημα την 
εξαφάνιση αγωνιστών που σχετίζονται με την ένοπλη δράση. Ένα συμβούλιο εφετών 

Γιγαντοπανό αλληλεγγύης (Θεσσαλονίκη) 
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στη Λάρισα θα απορρίψει και αυτό με τη σειρά του, το δικαίωμα ενός ανθρώπου στη 
ζωή. 
 
Ο σύντροφος μετά από 60 μέρες απεργίας πείνας, παρέμεινε εγκλωβισμένος στα κελιά 
της δημοκρατίας και της νέας ολοκληρωτικής πολιτικής, όπως και τόσοι άλλοι 
φυλακισμένοι που δεν σκύβουν το κεφάλι, δεχόμενος την μία άρνηση μετά την άλλη 
στα αιτήματα του είτε για άδεια είτε για υφ' όρων αποφυλάκιση. 

 
Τελικά και ενώ είχε πραγματοποιηθεί το δικαστήριο για τα « Στέκια Θεσσαλονίκης» 
και έχοντας αθωωθεί, περιμέναμε τη στιγμή της αποφυλάκισης του. Μια στιγμή που 
τελικά ήρθε στις 2 Ιούνη 2015. 
 
*Ο εγκλεισμός του Σ.Σ. προήλθε από ποινικά αδικήματα φύσεως ληστειών και μιας 
ανθρωποκτονίας. Οι θέσεις μας πάνω στο δίπολο ποινικών-πολιτικών κρατουμένων 
αναλύεται στις παρακάτω σελίδες. 
 

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ  
ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ 

 
 
''Όχι άλλα κελιά! Όχι στη φρικτή βαρβαρότητα που κατακομματιάζει τον οργανισμό! Όχι 
στο φοβερότερο και κτηνωδέστερο στήριγμα των εξουσιαστών! Αυτή ήταν για εμάς 
μεγάλη στιγμή, καθώς συνειδητά γκρεμίζαμε ότι χειρότερο σκέφτηκε ποτέ το 
ανθρώπινο μυαλό: το ίδιο το ΚΕΛΙ!'' 
 

Γιάννης Πετρόπουλος, Η εξέγερση της Αλικαρνασσού  
 

 

Πορεία 17/11/2013 (Λάρισα) 
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Η εγχώρια καταστολή ως κορωνίδα του κράτους και του κεφαλαίου, είναι εδώ πιο 
αναβαθμισμένη από ποτέ για να χτυπήσει όχι μόνο τα αγωνιζόμενα κομμάτια της 
κοινωνίας αλλά και για να κάμψει κάθε μορφή αντίστασης και διεκδίκησης. Με ένα 
νομικό οπλοστάσιο που θα ζήλευαν πολλά ολοκληρωτικά καθεστώτα. Ο κατάλογος 
είναι μακρύς και έχει απ’ όλα τρομονόμους, κουκουλονόμους, ποινικοποίηση φιλικών 
και συγγενικών σχέσεων, κατ’οίκoν περιορισμούς και εξορίες. 
 

ΤΡΟΜΟΝΟΜΟΣ 
 
 Τη δεκαετία του ’70 ξεκινάνε οι πρώτοι 
αντιτρομοκρατικοί νόμοι παίρνοντας τη σκυτάλη από 
την παραδοσιακή αντικομμουνιστική πολίτικη. Ο λόγος 
απλός· η καταστολή ενός νέου είδους αντίπαλου, της 
"ασύμμετρης απειλής", του αντάρτικου πόλης και των 
πολύμορφων κινημάτων. Το 1978 κατατίθεται από την 
κυβέρνηση της ΝΔ ο πρώτος αντιτρομοκρατικός νομός 
"περί καταστολής της τρομοκρατίας και προστασίας 
του δημοκρατικού πολιτεύματος" (ν.774/78). Ο νομός 

αυτός θα καταργηθεί τελικά το 1983.  
 
Ο δεύτερος αντιτρομοκρατικός νόμος ψηφίστηκε από την κυβέρνηση της ΝΔ με 
πρωθυπουργό τον Κ. Μητσοτάκη. Πρόκειται για τον νόμο (ν.1916/1990) «Για την 
προστασία της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα». Ο νόμος αυτός σκοπό είχε να 
ενοποιήσει την πολιτική ένοπλη δράση με τη δράση των συμμοριών του κοινού 
οργανωμένου εγκλήματος υπό τον γενικό όρο «οργανωμένο έγκλημα». Η εγκληματική 
οργάνωση θα μπορούσε να είναι πλέον είτε «πολιτικά τρομοκρατική» είτε μία 
οργάνωση του κοινού ποινικού δικαίου (π.χ. μαφία) – ταύτιση που συμβαίνει για 
πρώτη φορά. Σύμφωνα με το νόμο αυτό, η εγκληματική οργάνωση προσδιορίζεται από 
τη σύμπραξη ατόμων για τη διάπραξη συγκεκριμένων κακουργημάτων, χωρίς το 
πολιτικό κίνητρο να θεωρείται προϋπόθεση για την διάπραξη των κακουργημάτων 
αυτών. Ένα ακόμη καινούργιο στοιχείο που εισήχθη με το νόμο αυτό ήταν «η 
απαγόρευση δημοσίευσης προκηρύξεων τρομοκρατών και τρομοκρατικών 
οργανώσεων». 
 
Οι πιο σημαντικές αλλαγές στο νομοθετικό τομέα ψηφίστηκαν στην Ελλάδα το 2001. 
Είναι ο νόμος που επέφερε τις πιο ριζικές αλλαγές στο χώρο του ποινικού δικαίου. 
Προκάλεσε καθοριστικό ρήγμα στη προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, πολιτικών 
και κοινωνικών, που προστατεύονται από το ελληνικό σύνταγμα και τους νόμους. Ο 
νόμος αυτός έχει μείνει γνωστός ως «τρομονόμος». Ο χαρακτηρισμός αυτός οφείλεται 
στο ότι ήρθε ‘’να αντιμετωπίσει’’ το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Με μία 
νεότερη τροποποίηση το 2004, θεσπίστηκε ρητά η αυτοτέλεια του αδικήματος της 
συμμετοχής σε «τρομοκρατική οργάνωση», ενώ στον προηγούμενο χρόνο, κάθε 
οργάνωση που τιμωρούταν για τη λειτουργία της, ονομαζόταν «εγκληματική 
οργάνωση». 
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Στις περισσότερες υποθέσεις βλέπουμε να απέχει πολύ η ουσία των γεγονότων από τα 
κριτήρια που τίθενται από το νόμο και τις διεθνείς συμβάσεις από όπου κατάγεται ο 
ορισμός τους, προκειμένου να δικαιολογηθεί η απόδοση μιας τόσο βαριάς κατηγορίας. 
Ο νομοθέτης παρέλειψε όμως να αποτυπώσει έναν συγκεκριμένο ορισμό του 
αδικήματος «εγκληματική οργάνωση» ή «τρομοκρατική οργάνωση» και αφέθηκε σε 
αόριστες επικλήσεις. Στην έννοια της εγκληματικής οργάνωσης τα μοναδικά στοιχεία 
που την διακρίνουν είναι η δομή, η διάρκεια και συγκρότηση μίας ομάδας που 
αποτελείται από τρία ή περισσότερα πρόσωπα και η οποία διαπράττει κακουργήματα 
που αποτυπώνονται στον ίδιο νόμο (και τα οποία συνεχώς διευρύνονται με νεότερες 
νομοθετικές παρεμβάσεις). Στην έννοια της τρομοκρατικής οργάνωσης αναφέρεται 
επίσης, με πλήρη ασάφεια, πως η οργάνωση αυτή έχει σκοπό να βλάψει σοβαρά μία 
χώρα ή έναν διεθνή οργανισμό ή να εκφοβίσει σοβαρά έναν πληθυσμό ή να 
καταστρέψει τις δομές της χώρας. Η αοριστία του νόμου είναι αυτή που τον κάνει ένα 
χρήσιμο εργαλείο στα χέρια της κρατικής καταστολής. 
 
Γίνεται πλήρης κατάχρηση επίσης της αυτόφωρης σύλληψης ατόμων, καθώς συχνά 
γίνεται επίκληση από τις αρχές πως το αδίκημα της εγκληματικής ή τρομοκρατικής 
οργάνωσης είναι διαρκές (και όχι στιγμιαίο). Άρα η αναζήτηση των ατόμων και η 
άμεση παραπομπή τους στον εισαγγελέα δεν απαιτεί καταδίωξη του ατόμου πριν από 
την τέλεση κάποιας φερόμενης πράξης. 
 
Βλέπουμε ξεκάθαρα την μετάβαση του νομοθέτη από την συνταγματικά 
προστατευόμενη αρχή της ενοχής από την πράξη στην αρχή της ενοχής από τη σκέψη, 
η οποία απαγορεύεται από το ελληνικό σύνταγμα. Δρομολογείται λοιπόν η τιμωρία της 
σκέψης ενός προσώπου και του φρονήματος του. Ακολουθεί η τρομοκράτηση του με 
σκοπό να ματαιωθεί η άσκηση του πολιτικού του δικαιώματος και η δημοσίευση 
κρίσεων πολιτικού χαρακτήρα. Όλα αυτά έχουν ως στόχο την ταύτιση μίας πολιτικής 
συλλογικότητας με τη λειτουργία μίας εγκληματικής οργάνωσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παρέμβαση έξω από τις φυλακές Λάρισας 
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Ένα ακόμη στοιχείο που θα πρέπει να αναφερθεί είναι η παραβίαση προσωπικών 
δεδομένων. Βλέπουμε λοιπόν άρσεις τηλεφωνικών απορρήτων, παρακολουθήσεις με 
βίντεο ή ήχο. Όλα αυτά νομιμοποιήθηκαν στην ελληνική ποινική δικονομία με 
στήριγμα την επίκληση των κατηγοριών που προαναφέρθηκαν. Πλέον βέβαια 
διευρύνονται και για άλλα εγκλήματα με νόμο του 2013.  
 
Οι κάθε είδους τρομονόμοι αρχικά κατασκευάζονται για τους λίγους και πιο 
επικινδύνους, στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για όλους. Έτσι μετά τις ένοπλες 
επαναστατικές οργανώσεις ήρθε η σειρά των 11 ανήλικων μαθητών του Δεκέμβρη του 
2008 στη Λάρισα, των αναρχικών στη Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι του 2012 και των 
κατοίκων στις Σκουριές το Μάιο του 2013. 
 
Πηγές και πιο αναλυτική περιγραφή για τη νομική φύση του τρομονόμου στα παρακάτω 
links: 
http://wp.me/pyR3u-82e 
http://gr.contrainfo.espivblogs.net/files/2015/03/tromonomos-me-apla-logia.pdf 
 

 
ΚΟΥΚΟΥΛΟΝΟΜΟΣ 

 
Το 2009 η τότε κυβέρνηση της ΝΔ 
και συγκεκριμένα το υπουργείο 
Δικαιοσύνης ψήφισε ένα νομοσχέδιο 
‘'για τις μεταρρυθμίσεις στην 
οργάνωση της ιατροδικαστικής 
υπηρεσίας και στη θεραπευτική 
μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών 
ουσιών’'. Ανάμεσα στις διατάξεις 
του εν λόγω νομοσχεδίου υπήρχαν 
κάποιες που αναφέρονταν σε 
ρυθμίσεις σχετικά με τις κουκούλες 
και γενικότερα την απόκρυψη των 

στοιχείων του προσώπου στις πορείες. Αυτές οι διατάξεις ονομάστηκαν 
Κουκουλονόμος. 
 
Με τη χρήση των διατάξεων του Κουκουλονόμου, οι κατηγορίες που αφορούν 
πρόκληση σωματικής βλάβης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και διατάραξη κοινής ειρήνης 
με κάλυψη ή ακόμα και καμουφλάρισμα του προσώπου, αυτόματα από πλημμελήματα 
μετατρέπονται σε κακουργήματα. Στις διατάξεις αυτές εμπίπτει και η χρήση της αντι-
ασφυξιογόνου μάσκας για την προστασία από τα χημικά των μπάτσων σε πορείες. 
 
Η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε ο παραπάνω νόμος στα ελληνικά δικαστήρια είναι 
στους συλληφθέντες της πορείας της 5 Δεκέμβρη 2009, την πρώτη επέτειο από τη 

http://wp.me/pyR3u-82e
http://gr.contrainfo.espivblogs.net/files/2015/03/tromonomos-me-apla-logia.pdf
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δολοφονία του Αλ. Γρηγορόπουλου. Ένας νόμος που προήλθε και από το φόβο της 
πανελλαδικής εξέγερσης του προηγούμενου Δεκέμβρη. 
 
Η χρήση των διατάξεων χρησιμοποιήθηκε ως ένα ακόμη όπλο στη φαρέτρα των 
μπάτσων και της δικαστικής εξουσίας. Πολλοί σύντροφοι και συντρόφισσες βρέθηκαν 
με βαριές καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους και με αυστηρούς περιοριστικούς 
όρους. Με αυτόν τον τρόπο η εξουσία και το κράτος αφενός προσπαθούσαν μέσω του 
εκφοβισμού, για τις ποινές που προβλέπονται σε περίπτωση σύλληψης, να 
αποτρέψουν την εκδήλωση της κοινωνικής αντι-βίας και αφενός να προσπαθήσουν να 
εμποδίσουν την ενασχόληση των πιο ριζοσπαστικών στοιχείων με το ανταγωνιστικό 
κίνημα θέτοντας τους σε ένα ιδιότυπο καθεστώς ομηρίας. 
 
Το κράτος πάντα θα βρίσκει νέους τρόπους καταστολής είτε με την ίδρυση νέων 
σωμάτων ασφαλείας είτε με τη θέσπιση νέων νομοθετημάτων. Το ζητούμενο είναι πως 
εμείς, το ανταγωνιστικό κίνημα, οι από τα κάτω, θα πολεμήσουμε και θα 
αντισταθούμε. Είναι σαφές ότι κανείς δεν περιμένει το πεδίο της μάχης να είναι μέσα 
στο κοινοβούλιο. Η μάχη πρέπει να δοθεί όχι μόνο στο δρόμο αλλά και στη 
καθημερινότητα μας, όπως έκαναν οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες που έμπρακτα 
δήλωσαν την άρνηση τους στην ομηρία του κουκουλονόμου, αρνούμενοι-ες να 
συνεχίσουν να παρουσιάζονται στο αστυνομικό τμήμα που τους είχε επιβληθεί. 
 
Χαρακτηριστικό δείγμα της σύνδεσης των αγώνων των εντός των τειχών με τους 
εκτός είναι το γεγονός ότι η κατάργηση του κουκουλονόμου ήταν ένα από τα αιτήματα 
της πρόσφατης μεγάλης απεργίας των πολιτικών κρατουμένων. Αποτέλεσμα του 
αγώνα αυτού αλλά και της έμπρακτης άρνησης, όπως αναφέραμε και παραπάνω, ήταν 
η κατάργηση του κουκουλονόμου για τα περισσότερα αδικήματα και η διατήρηση του 
μόνο σε περιπτώσεις ληστειών. 
 

 
 
Παρακάτω τα links με τις δηλώσεις έμπρακτης αμφισβήτησης του κουκουλονόμου: 

 https://athens.indymedia.org/post/1541962/ 

 https://athens.indymedia.org/post/1542373/ 

 https://athens.indymedia.org/post/1542415/ 

https://athens.indymedia.org/post/1541962/
https://athens.indymedia.org/post/1542373/
https://athens.indymedia.org/post/1542415/


 

| 12 

ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ Γ  

Το καλοκαίρι του 2014 ψηφίζεται ως φυσική συνέχεια και συνέπεια της καταστολής 
το νομοσχέδιο για τις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Οι φυλακές τύπου Γ έρχονται να 
αποτελειώσουν πρακτικά και πνευματικά κάθε αγωνιζόμενο κρατούμενο. 
Απαγόρευση αδειών, ελάχιστος προαυλισμός, αλλαγή στο καθεστώς διαβίωσης, δίχως 
επισκεπτήρια, τηλεφωνικές επικοινωνίες και μεροκάματα, επ'αόριστο ουσιαστικά 
κράτηση. 
 
Ο νέος σωφρονιστικός κώδικας και οι φυλακές τύπου Γ είναι η συνέχεια της απόλυτης 
καταστολής. Ίδια η επιχειρηματολογία, ίδιος ο στόχος. Πρόκειται για φυλακές υψίστης 
ασφαλείας για κρατούμενους που διώκονται με τις κατηγορίες της εγκληματικής και 
τρομοκρατικής οργάνωσης. Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει σκόπιμη αοριστία 
αφού στις φυλακές αυτές θα μετάγονται και όσοι κρατούμενοι θεωρούνται 
επικίνδυνοι για την ομαλή λειτουργία της φυλακής. Άλλωστε πάντοτε οι κρατούμενοι 
είναι για τις αρχές ένα τεστ των αντοχών όλης της κοινωνίας στην αυστηροποίηση του 
καθεστώτος. 

 
Μία νέα μεθόδευση του κράτους με στόχο την ισχυροποίηση του, μέσω της επιβολής 
στους ανθρώπους αυτούς που οι κραυγές τους δυσκολότερα ακούγονται. Σκοπός τόσο 
η φυσική, όσο και η πνευματική απομόνωση των φυλακισμένων αγωνιστών/στριών. 
Εν τέλει μετά την μεγάλη απεργία πείνας στις αρχές του 2015, με ένα εκ των 
αιτημάτων την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ, καταργούνται. Εδώ να 
σημειώσουμε ότι καταργούνται στα χαρτιά, αλλά στην ουσία οι εγκαταστάσεις τους 
συνεχίζουν να υφίστανται και να χρησιμοποιούνται (βλ. υπόγεια κελιά Κορυδαλλού, 

Πορεία ενάντια στις φυλακές τύπου Γ (Λάρισα, 11/4/2014) 



 

| 13 

Φυλακές Δομοκού, ειδική πτέρυγα στις Φυλακές Λάρισας όπου κρατούνται Τούρκοι 
και Κούρδοι αγωνιστές). 
 
Εκτενής ανάλυση των ειδικών συνθηκών κράτησης γίνεται στην μπροσούρα 
''Χαρτογραφώντας τις ειδικές συνθήκες κράτησης'' (Πάτρα 2014, 
perasma.espivblogs.net) 

DNA  

‘’Ακόμα ένα ζήτημα σε σχέση με τo DNA, την χορήγηση και τον έλεγχο. Ξεφεύγουμε λίγο 

από το ζήτημα των φυλακών, αλλά σας το αναφέρω διότι το θεωρώ σημαντικό και 

αφορά το ίδιο νομοσχέδιο. Θα τροποποιηθεί το άρθρο 200α του κώδικα ποινικής 

δικονομίας το οποίο θα επιτρέπει στις αρχές σε περίπτωση λήψης γενετικού υλικού από 

κάποιο κατηγορούμενο, να το χρησιμοποιήσει προκειμένου να κάνει σύγκριση με 

αταυτοποίητα όμοια αποτυπώματα που θα βρεθούν σε άλλες ποινικές δικογραφίες και 

δεν θα αφορούν την συγκεκριμένη ποινική υπόθεση για την οποία μας πήρε κάποιος ένα 

δείγμα του γενετικού μας υλικού. Επίσης ευθέως επιτρέπεται η δημιουργία μίας 

τράπεζας DNA που μέχρι τώρα απαγορευόταν, δηλαδή θα επιτρέπεται πλέον και 

επισήμως να υπάρχει μια τράπεζα γενετικού υλικού στο αρχείο των εγκληματολογικών 

εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας το οποίο κάθε φορά θα ανασύρεται. Σε κάθε 

περίπτωση που μία ποινική υπόθεση μπορεί ενδεχομένως να αφορά κάποιον ύποπτο ή 

οι αρχές να χρειαστούν να συσχετίσουν κάποιον ύποπτο ή κάποιον κατηγορούμενο με 

αυτήν την ποινική υπόθεση.’’ 

Παρέμβαση δικηγόρου σε εκδήλωση ενάντια στις φυλακές τύπου Γ (Λάρισα 

10/4/2014) 

Οι τρόποι λήψης, 

επεξεργασίας και ανάλυσης 

του DNA δεν αποτελούν 

ικανά στοιχεία για την 

ταυτοποίηση ενός ατόμου. 

Η μέθοδος αυτή μπορεί 

λειτουργήσει ως τεκμήριο 

αθωότητας, αλλά όχι ως 

στοιχείο ενοχής. Σε 

διάφορες περιπτώσεις 

έχουμε δει την χρήση 

μειγμάτων DNA δύο και 

περισσότερων ατόμων και 
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ταυτόχρονα την πλήρη μυστικότητα για το τι συμβαίνει στα εργαστήρια των 

μπάτσων(τρόπος συλλογής και διαχείρισης δείγματος), οπότε κάθε τι άλλο παρά 

αξιόπιστα μπορούν να θεωρηθούν τα ευρήματα αυτά. Ευρήματα πάνω στα οποία 

όμως έχουν στηθεί ολόκληρες σκευωρίες, όπως για παράδειγμα στην υπόθεση του 

Τάσου Θεοφίλου. Χαρακτηριστικό περιστατικό αποτελεί επίσης και ο βασανισμός της 

Στέλλας Αντωνίου και η βίαιη απόσπαση γενετικού υλικού της τον Οκτώβρη του 14, 

αλλά και οι βίαιες αποσπάσεις γενετικού υλικού στους κατοίκους των Σκουριών. 

Ανάμεσα λοιπόν στα υπόλοιπα στοιχεία που μπορούν να φυτευτούν σε ένα 

κατηγορητήριο τώρα μπαίνει και το DNA. 

Έπειτα από την τελευταία μεγάλη απεργία πείνας ‘’έγινε εφικτή η πρόσβαση μη 

αστυνομικού πραγματογνώμονα σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας του γενετικού 

υλικού, από τη λήψη ως την τελική έκθεση. Ο πραγματογνώμονας θα συντάσσει δική του 

έκθεση και θα καταθέτει στο Δικαστήριο. Η εισαγγελική διάταξη που επέβαλε τη βίαια 

λήψη του DΝΑ μετατράπηκε σε κάτι ασαφές που διατηρεί την υποχρεωτική λήψη 

γενετικού υλικού «με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια». Πρακτικά, δηλαδή, δε 

φαίνεται ότι θα αλλάξει κάτι σε αυτό το ζήτημα.’’ 

Απόσπασμα από απολογιστικό κείμενο του ΔΑΚ για την απεργία πείνας 
 
 

ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙ 
 
Το βραχιολάκι δεν είναι τίποτα άλλο από ένα ακόμη μέσο, ηλεκτρονικό αυτήν τη φορά, 
επιτήρησης. 
 
Στο εξωτερικό χρησιμοποιείται σε κρατούμενους που τους έχει επιβληθεί ο κατ' οίκον 
περιορισμός. Συνήθως τοποθετείται στο πόδι του κρατουμένου μια συσκευή 
γεωεντοπισμού, βραχιολάκι δηλαδή, η οποία μόλις αυτός που τη φέρει απομακρυνθεί 
σε μια ορισμένη απόσταση τότε αυτή στέλνει ένα σήμα και ειδοποιεί τον επόπτη 
ασφαλείας της ιδιωτικής εταιρείας. Το ίδιο συμβαίνει και σε περίπτωση που 
κάποιος/α προσπαθήσει να σπάσει ή να παραβιάσει το μηχανισμό από το βραχιολάκι. 
 
Το νομοθετικό πλαίσιο όπως και η πρόθεση του κράτους για την εφαρμογή του 
συγκεκριμένου μέτρου υπήρχε εδώ και καιρό. Μετά όμως την απεργία πείνας του 
Νίκου Ρωμανού ψηφίστηκε η τροπολογία που επιτρέπει τη χρήση του σε διάφορες 
περιπτώσεις κρατουμένων όπως πχ στη συγκεκριμένη περίπτωση για φοιτητικές 
άδειες και αυτό υπό αυστηρές προϋποθέσεις. 
 
Το κόστος της χρήσης του επιβαρύνει τον κρατούμενο, γύρω στα 12,5 ευρώ την ημέρα, 
εκτός και αν αποδεδειγμένα ο κρατούμενος δεν μπορεί να τα καταβάλλει οπότε και το 
κόστος το επωμίζεται το δημόσιο. Ανάδοχος εταιρεία αναδείχθηκε η περιβόητη 
εταιρεία security G4S. 
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Όπως προείπαμε το βραχιολάκι είναι ένα άλλο κατασταλτικό μέτρο, όπως η παρουσία 

στο ΑΤ ή ο κατ' οίκον περιορισμός που τέθηκε πρόσφατα στην Εύη Στατήρη  Μια 

φυλακή που τη "φοράς" και σε ακολουθεί παντού. Είναι ένα ακόμη λιθαράκι στο 
χτίσιμο της κοινωνίας-ελέγχου, ηλεκτρονικής αυτή τη φορά. Μια πανοπτική κοινωνία 
ελέγχου με κάμερες στους δρόμους και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, με την 
ηλεκτρονική παρακολούθηση των τραπεζικών συναλλαγών μέσω των τραπεζικών 
καρτών. Τέλος είναι το λιγότερο ανισόρροπο να μιλάμε για ηλεκτρονική επιτήρηση και 
την ίδια στιγμή να αυτοφακελωνόμαστε, χρησιμοποιώντας τα διάφορα κοινωνικά 
δίκτυα δίνοντας προσωπικές πληροφορίες και φωτογραφίες. Αλλά αυτό θα μπορούσε 
να είναι το περιεχόμενο μιας άλλης μπροσούρας. 
 

Για να επιστρέψουμε στο βραχιολάκι, 
δεν πιστεύουμε ότι θα υποκαταστήσει 
την προφυλάκιση, τουλάχιστον όχι στο 
άμεσο μέλλον. Αφορά συγκεκριμένες 
κατηγορίες κρατουμένων ενώ ακόμη και 
αυτή τη στιγμή δεν έχει εφαρμοστεί. Ο 

Ν. Ρωμανός  που θεωρητικά θα ήταν 

από τους πρώτους "ευεργετηθέντες" 
ακόμη περιμένει την εκπαιδευτική άδεια 
παρόλο που ικανοποιεί και την άλλη 
συνθήκη της τροπολογίας, να έχει 
περάσει το 1/3 των μαθημάτων του. 

 
Το γεγονός ότι ένας αναρχικός, ύστερα από απεργία πείνας μάλιστα έφτασε στο 
σημείο να το δεχτεί φυσικά αποτελεί μια σημειολογική ήττα αλλά τίποτα παραπάνω. 
Η χρήση του ήταν προδιαγραμμένη. Αποτελεί ένα ακόμη ένα κατασταλτικό μέτρο και 
ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί από το αλληλέγγυο κίνημα. Το παράδειγμα της 
έμπρακτης αμφισβήτησης των περιοριστικών όρων του κουκουλονόμου από τους 
συντρόφους και τις συντρόφισσες μας δείχνουν το δρόμο στο πως πρέπει να 
κινηθούμε. Μαζικά, δημόσια και οργανωμένα... 
 

 Η απεργία πείνας αλλά και ο κατ΄ οίκον περιορισμός που επιβλήθηκε στην Εύη 

Στατήρη διαδραματίστηκε τη στιγμή που έκλεινε αυτή η μπροσούρα. Σαν ένα πρώτο 
σχόλιο αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η νέα μορφή εγκλεισμού είναι ένα βήμα προς την 
ίδια την κοινωνία-φυλακή όπου το κελί είναι το ίδιο σου το σπίτι και κάθε βήμα σου 
μετριέται και παρακολουθείται. 
 

 Σε αυτήν τη μπροσούρα δεν θα ασχοληθούμε με το αν η απεργία πείνας και ο αγώνας 

του Ν.Ρωμανού ήταν νικηφόρος ή όχι. Αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να 
απασχολήσει το αλληλέγγυο κίνημα και να απαντηθεί στις απολογιστικές συνελεύσεις. 
Εμείς αυτό που λέμε και προτείνουμε είναι ότι ο κάθε αγώνας και οι προοπτικές του 
πρέπει να καθορίζονται τόσο από τον ίδιο τον απεργό αλλά και τους αλληλέγγυους εκτός 
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των τειχών. Με λίγα λόγια να υπάρξει μια αλληλεπίδραση και συνδιαμόρφωση σε όλα τα 
επίπεδα... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Η αντιτρομοκρατική δρώντας σαν 5η εξουσία, σαν κράτος εν κράτει, τόσα χρόνια 
στήνει ψεύτικα και σαθρά κατηγορητήρια, στοχοποιώντας συντρόφους και 
συντρόφισσες και αν τυχόν δεν της αρέσουν οι αποφάσεις των δικαστηρίων τότε 
προβαίνει στην εφαρμογή άλλων πρακτικών. Τέτοιες πρακτικές είναι η δημιουργία 
επίπλαστων κατηγοριών σε έναν ήδη καταδικασμένο κρατούμενο με στόχο την 
αύξηση της ποινής ή τη μη χορήγηση των αδειών του. Έτσι παρατηρούμε την 
εμφάνιση της κατηγορίας για τα “στέκια Θεσσαλονίκης” στο Σπύρο Στρατούλη λίγο 
πριν την αποφυλάκισή του. Ακόμα αναφέρουμε την κατηγορία ομπρέλα της ένταξης 
στη ΣΠΦ με αποτέλεσμα τα αλλεπάλληλα δικαστήρια και την επιλογή της πιο 
χρονοβόρας οδού προς την ολοκλήρωση δικών και εφετείων, έτσι ώστε να καθυστερεί 
το δικαίωμα των αιτήσεων χορήγησης αδειών. 

Ακόμα μία πρακτική είναι η δημιουργία ενός ασφυκτικού κλοιού παρακολούθησης και 
παρενόχλησης τόσο του ίδιου του υποκειμένου όσο και του στενού φιλικού και 
συγγενικού κύκλου. Μέχρι τώρα τα στημένα κατηγορητήρια που αφορούσαν φίλους 
και συγγενείς έφταναν μέχρι την υποδικία. Τώρα όμως βιώνουμε μία νέα 
πραγματικότητα, όχι μόνο της ποινικοποίησης αλλά και καταδίκης των συγγενικών-
συντροφικών σχέσεων. Τα παραδείγματα είναι πολλά και πρόσφατα. Το άτυπο 
καθεστώς απομόνωσης και εξορίας στη Σαλαμίνα της Αθηνάς Τσακάλου, τον 
εγκλεισμό της Μαρίας Θεοφίλου, τη φυλάκιση αρχικά και έπειτα κατ΄ οίκον 
περιορισμό της Εύης Στατήρη.  

Η καταστολή δεν αρχίζει ούτε τελειώνει σε όλα τα παραπάνω. Υπάρχουν τόσο πολλά 
μικρά σημεία στην καθημερινότητα του κάθε φυλακισμένου που ελέγχονται και 
διαχειρίζονται με συγκεκριμένο και στοχευμένο κάθε φορά τρόπο. Το νομικό 
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οπλοστάσιο του κράτους δημιουργείται με στόχο τον απόλυτο έλεγχο, την ολική 
επιτήρηση, την ίδια την κοινωνία-φυλακή. Πανοπτικός έλεγχος, όχι μόνο στα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης ή στην φυλακή, αλλά σε κάθε πτυχή των ζωών μας.  

Το κράτος διαμορφώνει τους νόμους. Τους νόμους στους οποίους πρέπει όλοι και όλες 
να υποταχθούμε. Αλλά προκειμένου να εκδικηθεί τους ανθρώπους που αγωνίζονται η 
εξουσία θα κάνει τα πάντα. Θα τσαλακώσει τους ίδιους τους νόμους της, έτσι ώστε να 
χειραγωγήσει τους εχθρούς της. 

Γιατί είναι αυτοί την τρομάζουν. Γιατί είναι αυτοί που την αμφισβητούν. Γιατί είμαστε 
εμείς που θα την ανατρέψουμε. Εν τέλει, κάθε επιμέρους στοιχείο του καθεστώτος 
εξαίρεσης, κάθε νόμος, κάθε βούλευμα έρχεται να συμπληρώσει όλα τα προηγούμενα 
και να δέσουν όλα μαζί έναν ασφυκτικό κλοιό γύρω από τον λαιμό των ανθρώπων που 
αντιστέκονται, που αγωνίζονται και που όμως δεν θα σταματήσουν να το κάνουν με 
οποιοδήποτε κόστος! 

 

"Ούτε ποινική ούτε πολιτική,  
μπουρλότο και φωτιά σε κάθε φυλακή" 

 
Δεν είναι πρώτη φορά που γράφεται αυτό το σύνθημα 
και ούτε μόνο μία η φορά που το έχουμε φωνάξει στο 
δρόμο ή έξω από κάποια φυλακή. Γιατί είναι ακριβώς 
αυτό που πιστεύουμε και θα συνεχίσουμε να το 
πιστεύουμε μέχρι το γκρέμισμα κάθε φυλακής. 
 
Ας είναι λοιπόν ξεκάθαρο στο μυαλό μας πως ότι με 
πάθος φωνάζουμε σημαντικό είναι να είμαστε και σε 
θέση να το υπερασπιστούμε, γνωρίζοντας καλά ότι 
εμπεριέχει ζητήματα και νοήματα προς βαθύτερο 
στοχασμό. Αυτό φυσικά προϋποθέτει την ουσιαστική 
επεξεργασία και ανάλυση τους και ισχύει για όλα τα 
προτάγματά μας. Στόχος μίας τέτοιας διεργασίας δεν 
είναι κάποια πολιτική καθαρότητα εκφρασμένη σε μία 
πάγια θέση, αλλά η άρση των αντιφάσεων στις 
επιλογές μας και στα κριτήρια που τις διαμορφώνουν, 
η απαγκίστρωση από τις προβληματικές στις 
πρακτικές μας και η πιο δυναμική οργάνωση των 
αντιστάσεων μας. 
 
Σε σχέση λοιπόν με τα παραπάνω, θεωρούμε ότι πρέπει 
να μας απασχολήσει μεταξύ άλλων, το μούδιασμα και η 
απόσταση από τον συγκεκριμένο αγώνα (αυτόν του  
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Σ.Σ) που παρατηρήθηκε από τον ευρύτερο αναρχικό-αντιεξουσιαστικό χώρο. Δεν θα 
σταθούμε εδώ στην ανάλυση της στάσης που κράτησαν διάφορες πολιτικές ομάδες και 
κόμματα, γιατί όπως και σε αντίστοιχους αγώνες-απεργίες πείνας η στάση αυτή 
παρέμεινε ουσιαστικά ίδια. Αναγκαστικά παίρνουν μία πολιτικά ορθή θέση ανάλογη με 
τις εκάστοτε πολιτικές σκοπιμότητες-κομματικές γραμμές που εξυπηρετούν και τις 
δεδομένες κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες που επικρατούν, κρυμμένοι κατά κύριο λόγο 
πίσω από ένα προσωπείο ανθρωπισμού. 
 
Θα σταθούμε όμως, σε κάποια σημεία που βλέπουμε ως κομβικά σχετικά με τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης απεργίας πείνας. Ο Σπύρος Στρατούλης 
καταδικάστηκε για ληστείες και μία ανθρωποκτονία. Ευθύς, εγείρονται πολλοί 
προβληματισμοί και ερωτήματα πολιτικής, φιλοσοφικής και ηθικής φύσεως. 
Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να αγγίξουμε κάποια από τα θέματα αυτά, έτσι όπως 
απασχόλησαν την συλλογικότητα μας, με σκοπό και επιθυμία έναν παραγωγικό 
διάλογο. 
 

Δίπολα και οι παγίδες των σχέσεων εξουσίας 
 
Η έννοια των δίπολων, εμφανίζεται 
μέσα σε ένα ευρύ φάσμα, από τις 
θεωρίες των κοινωνικών-πολιτικών 
επιστημών ως τον καθημερινό λόγο. Η 
κατασκευή τους, η αναπαραγωγή τους 
και η κυριαρχία του ενός πάνω στο 
άλλο αφορούν μεταξύ άλλων τις 
δυναμικές που δημιουργούν οι 
διάφορες σχέσεις εξουσίας. 
 
Η εξουσία φυσικά σε καμία περίπτωση 
δεν εξαντλείται στις αντιθέσεις 
ανάμεσα στα κοινωνικά δίπολα, ούτε 
στις γενικότητες και στο χάσμα που 
προκύπτουν από τις θεωρίες των δύο 
άκρων. Τα δίπολα όμως αυτά 
δημιουργούν εννοιολογικές παγίδες 
φορτισμένες ιδεολογικά-πολιτικά και 
συχνά με χαρακτηριστικά γενικών 
ηθικών αξιών. Μπορούν έτσι να 
χρησιμοποιηθούν ανάλογα κάθε φορά, 
για την άσκηση της εξουσίας με στόχο 

την οριοθέτηση των συμπεριφορών των υποκειμένων, την διαμόρφωση αντιλήψεων 
και φυσικά την εγκαθίδρυση νέων μορφών πειθαρχίας και ελέγχου. Το κράτος έρχεται 
λοιπόν ως εκτελεστικό όργανο να αναπαράγει την κυρίαρχη ιδεολογία, να τιμωρήσει, 
να εκδικηθεί, να γαλουχήσει και να χειραγωγήσει. Ο έλεγχος αυτός επιτυγχάνεται με 
διάφορους μηχανισμούς όπως το νομικό σύστημα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο 
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στρατός, η εκκλησία και το εκπαιδευτικό σύστημα. Η χρήση των διπόλων, από την 
υπεργενίκευση καλό-κακό μέχρι τα αθώος-ένοχος, νόμιμος-παράνομος, ποινικός-
πολιτικός, θεωρούμε ότι ενισχύει την όλη διαδικασία. 
 
Κάτω από την ομπρέλα νόμιμος και παράνομος για παράδειγμα χωράνε έτσι εύκολα 
και ομογενοποιούνται σαν ένα ενιαίο σύνολο όσοι αντιστέκονται στο κατεστημένο, 
όσοι παρεκκλίνουν, όσοι δεν έχουν χαρτιά, οι οποίοι βαφτίζονται ως οι επικίνδυνοι 
άλλοι, οι εσωτερικοί εχθροί, οι προδότες της πατρίδας, η απειλή στην κοινωνική 
συνοχή και πάει λέγοντας. Τα παραδείγματα στην ιστορία σε σχέση με το δίπολα 
ποινικό-πολιτικό είναι πάρα πολλά. Στον ελλαδικό χώρο χαρακτηριστικά θα δούμε την 
κοινωνική ληστεία κατά την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι τη  δεκαετία του 40, 
τις εξορίες κατά τα πέτρινα χρόνια και τις δίκες των βασανιστών της χούντας. 
 
“Αρνούμαι τις κατηγορίες, αρνούμαι το κατηγορητήριο, αρνούμαι να συνεργήσω στο να 
δικαστεί μια επαναστατική Οργάνωση σαν εγκληματική. Να ξεκόβεται ένα πολιτικό 
φαινόμενο από τις κοινωνικές του ρίζες, από τις αιτίες που το δημιούργησαν” . 

Δημήτρης Κουφοντίνας  
 

Το κράτος λοιπόν επιμένει να αντιμετωπίζει τους πολιτικούς κρατούμενους ως 
ποινικούς από τους πιο σύγχρονους ένοπλους αντάρτες πόλεων και τις εκδικητικές 
καταδίκες τους μέχρι τις ανά τους αιώνες δίκες-παρωδίες όσων αντιστέκονται με κάθε 
μέσο. Για την σύγχρονη συγκυρία, αναφερθήκαμε παραπάνω εκτενώς στο νομικό 
πλαίσιο που κατά καιρούς δημιουργείται για να προστατέψει το όλο σύστημα ελέγχου. 
Πιο συγκεκριμένα, οι πολιτικοί 
κρατούμενοι παρουσιάζονται ως 
απειλή στην κοινωνία τόσο από την 
πλευρά του επικοινωνιακού ελέγχου 
όσο και στο επίπεδο των ποινών που 
ορίζεται στην ουσία, βάση της 
πολιτικής τους ταυτότητας από 
στημένα δικαστήρια που μοιάζουν με 
στρατοδικεία, χωρίς ενόρκους, με 
καταγραφή-φακέλωμα στοιχείων των 
παρευρισκόμενων και χωρίς 
μαγνητοφώνηση της δίκης. Την ίδια 
στιγμή, βλέπουμε τους φασίστες της 
Χ.Α. να αυτοαποκαλούνται πολιτικοί 
κρατούμενοι εξισώνοντας στα μάτια 
της κοινωνίας τα υποτιθέμενα δύο 
άκρα αντίστασης στο κράτος σε ένα 
σκηνικό με ελαφρυντικές ποινές, 
ευνοϊκές συνθήκες κράτησης, 
αποφυλακίσεις και δίκες που θυμίζουν 
θέατρο παραλόγου. 
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Η ουσία της φυλακής 
 
Κορυφαία έκφραση όλων των παραπάνω αποτελεί η ίδια η φυλακή ως το πιο βάρβαρο 
εργαλείο στα χέρια του κράτους απέναντι σε αυτούς που αποτελούν την πραγματική 
απειλή του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα λευκά κελιά, διάφοροι τύποι των 
οποίων υπάρχουν στις περισσότερες χώρες και κυρίως στις πιο "αναπτυγμένες". 
 

  
 
Στη Γερμανία, που είναι από τις πρώτες χώρες που εφαρμόστηκαν στους αντάρτες και 
αντάρτισσες της RAF, στην Τουρκία με τα κελιά τύπου F, στην Ισπανία με το ειδικό 
καθεστώς κράτησης FIES, στις ΗΠΑ με τις φυλακές υψίστης ασφαλείας Supermax και 
φυσικά στην Ελλάδα το 2002 με τα λευκά κελιά η κατασκευή των οποίων 
προορίζονταν για τα συλληφθέντα μέλη της 17Ν, αρχικά στη Λάρισα και τελικά στο 
Δομοκό. Ειδική μνεία χρειάζεται επίσης να κάνουμε στα υπόγεια των γυναικείων 
φυλακών Κορυδαλλού όπου “φιλοξενούνται” πολιτικοί κρατούμενοι και τα οποία 
έχουν διαμορφωθεί στα πλαίσια αυτών που ονομάζουμε Ειδικές Συνθήκες Κράτησης. 
Σκοπός λοιπόν της "φυλακής μέσα στην φυλακή" είναι η εξόντωση των εχθρών του 
κράτους και αποτέλεσμα οι θάνατοι από απεργίες πείνας, από δολοφονικές ενέργειες, 
από δήθεν αυτοκτονίες και οι επιβλαβείς συνέπειες στην ψυχική και σωματική υγεία 
των κρατουμένων. Κάπου εδώ βρίσκει την τιμητική του θέση και όλο το γνωστό 
"αληταριό": δικαστές, εισαγγελείς, νομοθέτες-πολιτικοί, μπάτσοι, ασφαλίτες και 
ανθρωποφύλακες.  Ας μην ξεχνάμε φυσικά εδώ και τις ουκ ολίγες στην ιστορία  
εκτελέσεις αναρχικών, κομμουνιστών, αντιφρονούντων τόσο κρατουμένων ή ένοπλων 
ανταρτών όσο δασκάλων, συγγραφέων και καλλιτεχνών. ¨Ένα κυνήγι μαγισσών που 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 
 
"Απαγορεύεται να σκοτώνεις. Γι αυτό όλοι οι δολοφόνοι τιμωρούνται εκτός αν 
σκοτώνουν σε μεγάλους αριθμούς και υπό τον ήχο σαλπιγγών"  

Βολταίρος 
 

Πορεία αλληλεγγύης στα μέλη της RAF μετά την απεργία πείνας 
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Ζούμε σε μια εποχή όπου οι ιδέες και τα φρονήματα ποινικοποιούνται, οι αντιστάσεις 
και οι πολιτικές πράξεις που απειλούν την άρχουσα τάξη βαφτίζονται εγκληματικές 
οργανώσεις την ίδια στιγμή που τα κράτη στηρίζουν μία ολόκληρη βιομηχανία 
πολέμου, με απίστευτα κέρδη, ανυπολόγιστες καταστροφές και γενοκτονίες. Όλα αυτά 
δεν εκφράζουν μόνο τις τωρινές συνθήκες. Στο πέρασμα των χρόνων διάφοροι 
μέθοδοι τιμωρίας, "σωφρονισμού" και ποινικής καταστολής έχουν χρησιμοποιηθεί 
καθώς και η επανάληψη τους με διαφορετικές εκφάνσεις κάθε φορά. Η ιστορία 
άλλωστε της φυλακής, είναι μεγάλη.  

 
 
 
 
Η γέννηση των φυλακών, βασιζόταν ανέκαθεν στην καλλιέργεια και διαιώνιση της 
διασφάλισης της υποταγής της κοινωνίας στην κυριαρχία και την συμμόρφωσή της με 
προκαθορισμένα πρότυπα. Από τις πρωτόγονες κοινωνίες ως τον μεσαίωνα με την 
σωματική τιμωρία και τη δημόσια εκτέλεση ή έκθεση ποινικών παραβατών και από τα 
πρώτα καθεστώτα φυλάκισης ως τις σύγχρονες φυλακές της αστικής δημοκρατίας με 
τους θεσμούς της αναγκαστικής απομόνωσης και τη στέρηση των ελευθεριών υπό την 
εποπτεία του κράτους. 
 
Οι φυλακές αποτελούν καθρέφτη της κοινωνίας που τις χτίζει, γι αυτό και παρόμοιοι 
μέθοδοι υποταγής-τιμωρίας οργανώνονται όπως προείπαμε, σε όλο το φάσμα της 
κοινωνικής ζωής και επικρατούν σε κοινωνικούς θεσμούς/χώρους (όπως τα σχολεία, 
τα νοσοκομεία και οι στρατώνες) και τα αποτελέσματά τους διαπερνούν το σύνολο 
των ανθρώπινων σχέσεων.  
 
Έτσι η εξέλιξη της φυλακής στα λεγόμενα πλέον σωφρονιστικά ιδρύματα δεν αποτελεί 
μία ανθρωπιστική μεταρρύθμιση σχετικά με τις μεθόδους τιμωρίας. Τόσο οι θεσμοί 

Σεπτέμβρης 1925. Κομμένα και καρφωμένα κεφάλια ληστών στον 

σιδηροδρομικό σταθμό Κατερίνης, τιμωρία και φόβητρο 
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όσο και τα όργανα που τους πλαισιώνουν, ρυθμίζουν και στηρίζουν την οργάνωση των 
μεθόδων αυτών και φανερώνουν για 
άλλη μια φορά την ουσία της 
φυλακής. 
Χαρακτηριστικά αξίζει να αναφέρουμε 
εδώ το γεγονός ότι "από τις αρχές της 
δεκαετίας του ’90 αρχίζει η 
μεταστροφή της φυλακής σε 
επιχείρηση. Είναι γνωστό πλέον ότι οι 
περισσότερες φυλακές στις ΗΠΑ είναι 
ιδιωτικές και αποδίδουν τεράστια 
κέρδη στους ιδιοκτήτες τους. Αλλά 
ταυτόχρονα διάφορες επιχειρήσεις 
έχουν εισβάλλει προσφέροντας, 
έναντι αμοιβής, υπηρεσίες όπως 
ιματισμού, σίτισης, καθαρισμού κλπ. 
Είναι ενδεικτικό το παράδειγμα στη 
Νιγρίτα Σερρών όπου οι ίδιοι οι 
κάτοικοί της, έκαναν πορείες ώστε να 
χτιστεί φυλακή εκεί και να τους 
προσφέρει κατά το παραπάνω 
πρότυπο θέσεις εργασίας και κέρδη".* 
 

*Τιμωρία και φυλακή: 
οικονομικές και πολιτικές 

σκοπιμότητες 
(libertariasquat.blogspot.gr) 

 

Αγώνες εντός των τειχών  

 
‘’Σήμερα οι φυλακές της Κέρκυρας έχουν μια φαινομενική ησυχία. Τα "σκαθάρια", έτσι 
λέμε στη γλώσσα της φυλακής τους άτακτους κρατούμενους, φαίνεται ότι έχουν 
γαληνέψει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κάθε μέρα εδώ εφευρίσκουν νέους μηχανισμούς 
καταπίεσης, ραδιουργίας και ξεφτελισμού του ανθρώπου.’’ 

Χάρης Τεμπερεκίδης (1979) 
 

Οι αντιστάσεις και οι αρνήσεις στις διάφορες μορφές τους κατά το μεγάλο χρονικό 
αγώνων μέσα στις φυλακές θεωρούμε ότι αποτελούν από μόνες τους μία πολιτική πράξη. 
Τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν ένα αγώνα είναι πολλές φορές και οι συνθήκες 
που τον ορίζουν. Συνθήκες που οι εκτός των τειχών δεν έχουμε την εμπειρία να 
κατανοήσουμε στην πλήρη διάστασή τους. Γι αυτό πολύ σημαντικό είναι να μπορούμε να 
έχουμε μία όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα και μία μεγαλύτερη μεταφορά των εμπειριών 
αυτών από τους αγωνιστές μέσα από τα τείχη.  Οι αγώνες που δίνονται εντός των τειχών 
είναι πολύ πιο σκληροί και μπορεί να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στον κόσμο των 



 

| 23 

φυλακών από ότι ένας αγώνας με τα ίδια αιτήματα θα επηρέαζε τον κόσμο εκτός. Οι 
σχέσεις και η αλληλεπίδραση μεταξύ των κρατουμένων σε τέτοιες καταστάσεις καθώς και 
η επιρροή που υπάρχει από ανθρώπους που δίνουν περισσότερα ή πιο ξεκάθαρα και 
ολοκληρωμένα χαρακτηριστικά σε έναν αγώνα είναι και το σημείο που αξίζει να 
σταθούμε. Από απεργίες πείνας και αποχές συσσιτίου, από αγώνες διεκδικητικούς για 
περισσότερα δικαιώματα και καλύτερες συνθήκες σε αγώνες για τα αυτονόητα, αγώνες 
και εξεγέρσεις ενάντια στην ίδια την φυλακή. Ας σκεφτούμε τέλος ότι η στιγμή της 
εξέγερσης μέσα σε μια φυλακή είναι από μόνη της εντελώς διαφορετική από ότι στους 
δρόμους μιας μητρόπολης. 

 
 

Μέχρι το γκρέμισμα της κάθε φυλακής και ακόμα παραπέρα... 
 
 
“Κάθε αναρχικός που ασχολείται με την διάδοση των ιδεών μας έχει βρεθεί αντιμέτωπος 
με την συνήθη διαφωνία: “ποιός θα ελέγχει τους εγκληματίες σε μια αναρχική 
κοινωνία;... 
 
Απορρίπτοντας κάθε έννοια τιμωρίας και εκδίκησης, που κυριαρχεί ακόμη στον ποινικό 
κώδικα, και καθοδηγούμενοι μόνο από την ανάγκη για αυτοάμυνα και την επιθυμία να 
αποκαταστήσουμε την αρμονία, οφείλουμε να αναζητήσουμε τα μέσα για την επίτευξη 
του στόχου μας, χωρίς να πέφτουμε στις παγίδες του αυταρχισμού, φέρνοντας κατά 

Στρατόπεδο συγκέντρωσης Αμυγδαλέζα 



 

| 24 

συνέπεια τον εαυτό μας σε αντίφαση με το σύστημα της ελευθερίας και της ελεύθερης 
βούλησης, πάνω στο οποίο προσπαθούμε να οικοδομήσουμε την νέα κοινωνία. 
 
Οι νόμοι αλλάζουν, η αστυνομία και το δικαστικό σώμα αναδιοργανώνονται, το 
σωφρονιστικό σύστημα αναμορφώνεται, κι όμως, η παραβατικότητα επιμένει και 
αντιστέκεται σε όλες τις προσπάθειες καταστροφής ή μείωσης της. Αληθεύει αυτό για το 
παρελθόν και το παρόν, και νομίζουμε ότι θα ισχύει και στο μέλλον αν δεν αλλάξει όλη η 
έννοια του εγκλήματος, και όλοι οι οργανισμοί που επιβιώνουν από την αποτροπή και 
την καταστολή της παραβατικότητας δεν καταργηθούν!” 

Ερρίκο Μαλατέστα 
 
 

Σε μία ιδανική κοινωνία δεν θα υπάρχει ο φόβος της τιμωρίας για την 
άσκηση κάθε μορφής βίας ή επιβολής εξουσίας απέναντι στον 
συνάνθρωπο και στη φύση. Η αποφυγή τέτοιων πράξεων θα προκύπτει 
ως ανάγκη και σεβασμός στις αξίες που διαμόρφωσαν οι ίδιοι οι 
άνθρωποι για τη δημιουργία της κοινωνίας αυτής. Στον δρόμο προς αυτή 
την κοινωνία δεν παύει να απασχολεί και εμάς το ερώτημα: Θεωρούμε 
εφικτή την πραγμάτωση στο τώρα του γκρεμίσματος των φυλακών; 
 
Μέχρι να μπορέσουμε να δώσουμε μία απάντηση στο ερώτημα αυτό, 
μένει ακόμα να δούμε σοβαρά όλοι και ο καθένας ξεχωριστά τι στάση θα 
κρατήσουμε και τι αντιστάσεις θα προβάλουμε από δω και πέρα σε 
όλους τους αγώνες που δίνουμε. Γιατί η εξουσία και οι μηχανισμοί της 
επεκτείνονται πολύ πιο πέρα από τους θεσμούς. Η κοινωνία εκτός των 
τειχών είναι και αυτή γεμάτη αόρατα κάγκελα που εγκλωβίζουν τις ζωές 
μας, τις σχέσεις μας, την ελευθερία μας. Τώρα πια είμαστε αντιμέτωποι 
με όλο και πιο σκληρά και ολοκληρωτικά καθεστώτα καταστολής και με 
τις φυλακές υψίστης ασφαλείας να υψώνουν ακόμα μεγαλύτερα τείχη 
για να γκρεμίσουμε. 

 
 

 

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ 

 
‘’Χρειάζεται να γνωρίζεις πως να βιώσεις την ελευθερία για να είσαι ελεύθερος. 
Χρειάζεται να ελευθερώσεις τον εαυτό σου για να βιώσεις την ελευθερία. Μέσα στην 
παρούσα κοινωνική οργάνωση, ο χώρος και ο χρόνος αποτρέπουν το βίωμα της 
ελευθερίας γιατί καταπνίγουν την ελευθερία του βιώματος.'' 

Στα μαχαίρια, Ανωνύμων 
 
Σε κρίσιμες καταστάσεις, στο βίωμα του αγώνα, στις πολιτικές εντάσεις και 
αντιπαραθέσεις, συνθήκες που υπάρχουν κατά τη διάρκεια μιας απεργίας πείνας, 
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αναδεικνύονται οι διάφορες παθογένειες του κινήματος. Στόχος είναι το ανάγνωσμα 
των προβληματικών αυτών και το ξεπέρασμά τους προς την συνέχιση του αγώνα.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Σ γνωρίζαμε εξ’ αρχής ότι πρόκειται για έναν δύσκολο 
αγώνα λόγω της δεδομένης κοινωνικοπολιτικής συνθήκης, αλλά και λόγω του 
ποινικού παρελθόντος του συντρόφου. Το ποινικό παρελθόν ήταν κάτι το οποίο έκανε 
το ζήτημα δυσκολότερο να προσεγγιστεί, χωρίς όμως να αποτελεί ανασταλτικό 
παράγοντα για εμάς. 

 
Όσον αφορά τα αντανακλαστικά μας, το ζήτημα της απεργίας πείνας άργησε να πάρει 
διαστάσεις. Χαρακτηριστικό είναι το ότι, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο, ενώ 
ξεκινήσαμε δυναμικά στη συνέχεια είχαμε μία φθίνουσα πορεία. Όλο και λιγότερος 
κόσμος άρχισε να ασχολείται, να συνδιαμορφώνει και να στηρίζει τις δράσεις. Αυτό 
συνέβη είτε λόγω της γενικότερης απογοήτευσης από τις καταστάσεις, είτε λόγω της 
απαξίωσης και της ανάθεσης των διαδικασιών σε μεμονωμένα άτομα. Από την άλλη 
πλευρά, παρατηρήσαμε ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν υπήρχε στην ’’ατζέντα 
πολιτικών προτεραιοτήτων’’ κάποιων ομάδων. Και σε πανελλαδικό επίπεδο, από την 
μία οι πιο ρεφορμιστικές πτέρυγες επέλεξαν να εξετάσουν το ζήτημα μόνο από την 
ανθρωπιστική του πλευρά και από την άλλη σε ένα κομμάτι του κινήματος είδαμε την 
πλήρη απουσία παρέμβασης. Πολλές συνελεύσεις αρκέστηκαν σε μία διεκπεραιωτική 
ανακοίνωση, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή στον αγώνα ή στην πλήρη σιωπή. Για εμάς 
ακόμα και η πολιτική επιλογή του να μην στηριχθεί ένας αγώνας καλό θα είναι να 
εκδηλώνεται ξεκάθαρα, υποστηριγμένη από πολιτικό λόγο. Κάτι τέτοιο άλλωστε θα 
βοηθούσε στο να μην μπαίνουν ζητήματα κάτω από το χαλί και θα αναδείκνυε τις 
αγκυλώσεις, ώστε να μπορούν αυτές να αντιμετωπίζονται και να ξεπερνιούνται. 
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Είναι ανησυχητικό και προβληματικό λοιπόν ο συλλογικός αγώνας να ανατίθεται σε 
άτομα αντί να πραγματώνεται από όλους και για όλους. Όλα αυτά ήρθαν 
αντιδιαμετρικά με την κλιμάκωση του αγώνα που είδαμε εντός των τειχών. Γράμματα 
αλληλεγγύης κρατουμένων από όλη την Ελλάδα, αποχές συσσιτίου, τρεις κρατούμενοι 
(Ράμι Συριανός, Εργιόν Μουσταφά, Μιχάλης Ραμαδάνογλου) άρχισαν παράλληλα 
απεργία πείνας σε ένδειξη αλληλεγγύης, ο ίδιος ο απεργός προχώρησε σε κατάποση 
μεταλλικών αντικειμένων. 
Σίγουρα όσα έγιναν πέρασαν μέσα από τις αδυναμίες μας. Η αλληλεγγύη 
επικεντρώθηκε στο πρόσωπο του απεργού και δεν αναλύθηκε επαρκώς το πολιτικό 
περιεχόμενο της δίωξης. Η ανάδειξη της υπόθεσης των ''στεκιών Θεσσαλονίκης'' και η 
κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης δεν τέθηκαν στο προσκήνιο του αγώνα . Σε 
αυτό εντοπίζουμε μία έντονη προβληματική. Γενικότερα ο αγώνας του κινήματος 
αλληλεγγύης διαμόρφωσε αρκετά εσωστρεφή χαρακτήρα. 
 

 
 
 
Η σύνδεση κάθε φορά ενός συγκεκριμένου αγώνα με το ευρύτερο κοινωνικό και 
ταξικό κίνημα, μαζί με την προώθηση των αγώνων των φυλακισμένων αγωνιστών 
ενάντια στην αναδιάρθρωση του σωφρονιστικού συστήματος, είναι το ζητούμενο. 
 
Νιώσαμε μία έλλειψη φαντασίας στην πρόταση εναλλακτικών δράσεων 
αντιπληροφόρησης και είδαμε εν μέρει αλλά όχι επαρκώς τη διεύρυνση των 
προπαγανδιστικών ενεργειών μας. Ένα γενικότερο κλίμα απάθειας και μία έλλειψη 
διάθεσης για δράση είναι καταστάσεις που βιώσαμε. 
 

7/12/2013  συγκέντρωση για πανελλαδική πορεία αλληλεγγύης στον 

τότε απεργό πείνας Σ.Σ. 
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Ένα ακόμη σημείο είναι η επικοινωνία. Εντοπίσαμε μία έλλειψη δικτύωσης με τις 
υπόλοιπες συνελεύσεις αλληλεγγύης/πολιτικές ομάδες/συλλογικότητες πάνω στην 
προπαγάνδιση του ζητήματος, αλλά και στην οργάνωση δράσεων από κοινού. Ο 
συντονισμός τους με τις άλλες πόλεις στηριζόταν κυρίως σε προσωπικές 
πρωτοβουλίες και διαπροσωπικές σχέσεις. 
 
Ήρθε η ώρα να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν έχουμε, ούτε χρόνο να κυλιστούμε στο 
βούρκο ανακύκλωσης ιδεών, ούτε χώρο για λογικές ανάθεσης εντός των συνελεύσεων 
μας. Ας βγούμε μπροστά για την δημιουργία κινηματικών δομών στήριξης τέτοιων 
διαδικασιών που θα βασίζονται στους συντροφικούς δεσμούς, στις σχέσεις 
αλληλεγγύης και θα παράγουν ποικιλόμορφη δράση στους κοινωνικούς αγώνες. 
 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Από τότε ως και σήμερα, ζήσαμε πλήθος εξελίξεων. Τόσο σε κοινωνικο-πολιτικό 
επίπεδο, όσο και στους αγώνες σε σχέση με τα ζητήματα των φυλακών. Από την μία ο 
αγώνας για την απελευθέρωση είναι συνολικός, από την άλλη οι επιμέρους αγώνες 
συμβαίνουν σε διαφορετικές πολιτικές συνθήκες και κοινωνικές συγκυρίες. 

Η απεργία πείνας του Σ.Στρατούλη (11/2013 μέχρι 1/2014) συνέβη ενόσω τα 
καταστροφικά αποτελέσματα του 1ου και του 2ου μνημονίου ήταν πια ολοφάνερα. Η 
συνεχιζόμενη συρρίκνωση μισθών και συντάξεων, η γενικευμένη φτωχοποίηση, η 
καταπάτηση των εργασιακών κεκτημένων δημιουργούσαν μια εντελώς ασταθή 
κοινωνική συνθήκη. Ταυτόχρονα παρατηρούνταν σταδιακή άνοδος των ποσοστών της 
Χ.Α. με αποκορύφωμα την δολοφονία του αντιφασίστα Π. Φύσσα στις 18/9/13. 

Ακολούθησαν αρκετές ακόμη απεργίες πείνας φυλακισμένων αγωνιστών. Το 
καλοκαίρι του 2014 πραγματοποιείται μαζική απεργία πεινάς 8 ήμερων, 4.500 
κρατούμενων ενάντια στις φυλακές τύπου Γ'. Το νομοσχέδιο ψηφίζεται μέσα στο 
καλοκαίρι στοχευμένα. Το κράτος διαλέγει για ακόμη μία φορά την ύπουλη επιβολή 
μέτρων σε μία θερινή περίοδο που οι κοινωνικές αντιδράσεις είναι μειωμένες. 

 

 

 

 

 

Η απεργία του Νίκου Ρωμανού εξελίχτηκε επί κυβερνήσεως ΝΔ. Η υπόθεση του Νίκου 
Ρωμανού, κατάφερε να εισβάλει στην καθημερινότητα σαν ένα κεντρικό ζήτημα, με 
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διευρυμένο το ενημερωμένο κοινό σε σχέση με άλλες απεργίες πείνας. Εδώ κάνει την 
εμφάνιση του το προεκλογικό παιχνίδι του ΣΥΡΙΖΑ για μια πιο ευρεία απεύθυνση στον 
κινηματικό κόσμο, σε μια προσπάθεια του να διαφημίσει το υποτιθέμενο κοινωνικό 
κράτος που θα διαθέσει το ενδιαφέρον του για όλα τα κοινωνικά σύνολα και την 
προώθηση ενός "επαναστατικού προφίλ". 

Λίγο μετά την ανάληψη της εξουσίας από την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ την άνοιξη 
του '15 πραγματοποιήθηκε μια από τις πιο μαζικές απεργίες πείνας. Πλήθος πολιτικών 
κρατουμένων, μεταξύ των οποίων και άτομα από τη συλλογικοποίηση του ΔΑΚ, 
ξεκίνησαν την απεργία με αιτήματα: 

1. Κατάργηση 187 και 187α 
2. Κατάργηση ανάλυσης μειγμάτων dna, κατάργηση του νόμου της βίαιης λήψης του 
καθώς και δυνατότητα παρουσίας εμπειρογνώμονα του κατηγορουμένου στην 
ανάλυση του dna 
3. Κατάργηση κουκουλονόμου 
4. Κατάργηση φυλακών τύπου γ 
5. Απελευθέρωση του πολυτραυματία Σάββα Ξηρού. 

Διεκδικούν τα αυτονόητα, μέσα σε μια πολύ ασταθή κοινωνικοπολιτικά συνθήκη με τα 
φώτα στραμμένα στην υποτιθέμενη διαπραγμάτευση της ''αριστεράς'' με την Ευρώπη. 
Παράλληλα και τα μέλη ΣΠΦ παλεύουν για την μη ποινικοποίηση των συγγενικών και 
φιλικών σχέσεων επιλέγοντας και αυτοί το έσχατο μέσο της απεργίας πείνας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε αντίθεση με το πλήθος κρατουμένων και την σημασία των αιτημάτων οι εκτός των 
τειχών δεν στήριξαν ανάλογα. Η ένταση του αγώνα εντός των τειχών δεν 
καθρεφτίστηκε στα αντανακλαστικά μας. Ήταν όμως σημείο κομβικής σημασίας έτσι 
ώστε οι οποιεσδήποτε αυταπάτες σχετικά με τη στάση και το ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ (ακόμα 
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και εντός της αναρχίας) να καταστραφούν. Το ‘’μένος’’ και η ‘’μαχητικότητα’’ έτσι 
ώστε ο Ρωμανός να πάρει τις εκπαιδευτικές του άδειες, λες και αυτό ήταν το 
διακύβευμα, αντικαταστάθηκαν από την εκκένωση της πρυτανείας και την σιωπή.  

 ‘’Η αλήθεια είναι ότι αν οι φυλακές τύπου Γ λειτουργούσαν ήδη για ένα χρόνο, δεν θα 
υπήρχε και ζήτημα κατάργησής τους για την κυβέρνηση. Κι επειδή κατηγορηθήκαμε από 
πολλούς -και συντρόφους, δυστυχώς- ότι η απεργία πείνας έγινε για λόγους γοήτρου, 
αφού ήταν εξασφαλισμένη η κατάργηση των τύπου Γ{...} Πολλοί θα διαπιστώσουν 
γρήγορα, και με πικρό τρόπο, ότι η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης δεν εξαντλείται στις 
διαβεβαιώσεις των αριστερών φίλων μας εντός του κόμματος, αλλά στον πολιτικό στίβο 
της πραγματικότητας και όχι της αφέλειας. Θα διαπιστώσουν, επίσης, ότι είναι 
διαφορετικό μια κυβέρνηση να έχει την πρόθεση, από το να έχει την πολιτική βούληση 
να εφαρμόσει κάτι{...} Μια απεργία πείνας για λόγους γοήτρου, μόνο και μόνο για να μη 
μας «χαριστεί» η κατάργηση των φυλακών τύπου Γ, εφόσον ο Σύριζα είχε την πολιτική 
βούληση να το κάνει, θα άγγιζε τα όρια της γραφικότητας και του εξευτελισμού της ίδιας 
της πολιτικής{...} Όμως στην πολιτική όλα είναι θέμα ανάλυσης από την οποία 
προκύπτει και η εκτίμηση. Και η πολιτική εκτίμηση για την έναρξη της απεργίας πείνας 
στο χρόνο που έγινε ήταν σωστή. Αυτό επιβεβαιώθηκε. Επιβεβαιώθηκε, επίσης, ότι η 
κυβέρνηση Σύριζα είναι τόσο φοβική που θα κάνει τα πάντα για να δείξει ότι δεν 
εκβιάζεται από τρομοκράτες και κουκουλοφόρους. Χρησιμοποίησε όλο το πλέγμα του 
ιδεολογικού της οπλοστασίου, για να συκοφαντήσει το κίνημα αλληλεγγύης και τελικά 
έφτασε μέχρι την εισβολή στην Πρυτανεία για να προασπίσει τη δημόσια τάξη. 
Χειρίστηκε μια ήπια κατασταλτική πολιτική απέναντι σε αιτήματα που υπήρχαν για 
χρόνια στην ατζέντα του κόμματος, δίνοντας δείγματα για το τι θα επακολουθήσει 
απέναντι σε αγώνας με τους οποίους δεν υπάρχει κανένα κοινό σημείο. Αλήθεια, πώς θα 
χαρακτήριζε ένας αριστερός – και όχι αναρχικός- μια κυβέρνηση που τοποθετεί 
βραχιολάκι σε έναν κρατούμενο με 98% αναπηρία! Η απεργία πείνας των πολιτικών 
κρατουμένων ήταν η πρώτη οργανωμένη πολιτική αντιπαράθεση με τη νέα κυβέρνηση. 
Ήταν μια διαδικασία που ξεγύμνωσε την κυβέρνηση Σύριζα και σκόρπισε τις αυταπάτες 
που υπήρχαν για την ύπαρξη μιας φιλικής κυβέρνησης.’’ 

Το στρατηγικό αδιέξοδο της κυβέρνησης της Αριστεράς και η μεγάλη ευκαιρία της 
Αναρχίας, Κώστας Γουρνάς 

 

Την ίδια περίπου περίοδο, στις 23 Μαρτίου 2015 στο κέντρο κράτησης στο Παρανέστι 
Δράμας, είκοσι τρεις μετανάστες ξεκίνησαν απεργία πείνας με αίτημά τους την άμεση 
απελευθέρωσή και νομιμοποίησή τους. Η κατάργηση των στρατοπέδων 
συγκέντρωσης υπήρξε τελικά μόνο σαν προεκλογική υπόσχεση και η κυβέρνηση 
δείχνει το αληθινό της πρόσωπο στην συνέχεια του χρόνου με την αντιμετώπιση της 
προσφυγικής κρίσης όπου οι μετανάστες πεθαίνουν σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης.   



 

| 30 

 

Τη στιγμή που τυπωνόταν η μπροσούρα έληξε η απεργία πείνας της Εύης Στατήρη, 
συντρόφου του Γ.Τσάκαλου, που είχε ως αίτημα την απελευθέρωση της και την μη 
ποινικοποίηση συντροφικών και συγγενικών σχέσεων. Η αποφυλάκιση της 
συνοδεύτηκε με αυστηρότατους περιοριστικούς όρους και κατ' οίκον περιορισμό. 

⋯ 
 

Μετά το τέλος του κάθε αγώνα, το πρώτο βήμα είναι το άνοιγμα ενός δημόσιου 
διαλόγου, μέσα από κινηματικές διαδικασίες και ο απολογισμός, τοπικός αρχικά και 
πανελλαδικός μετέπειτα, γύρω από την έκβασή του. Το επόμενο είναι η εφαρμογή των 
όσων πραγματευόμαστε. Οι προτεινόμενες πρακτικές να γίνονται πράξη, οι 
ενδεχόμενες προβληματικές να ξεπερνιούνται. 
 
 
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΓΩΝΑ 
 
Κατά την έναρξη κάθε απεργίας πείνας τίθεται ένα πολιτικό πλαίσιο. Αυτό μέχρι 
σήμερα, κατά βάση, οριζόταν από το υποκείμενο που προχωρούσε σε απεργία, χωρίς 
την αλληλεπίδραση και την συνδιαμόρφωση των αιτημάτων με τους εκτός των 
τειχών. Στην πιο πρόσφατη μαζική απεργία, αυτή η προβληματική επιχειρήθηκε να 
ξεπεραστεί, όμως οι δεδομένες συνθήκες (που εξηγούνται εκτενώς στο κείμενο 
αποτίμησης της συλλογικοποίησης του ΔΑΚ) δεν επέτρεψαν να εφαρμοστεί. Το 
αλληλέγγυο κίνημα αντί απλά να έχει τα αντανακλαστικά να τρέχει μία απεργία 
πείνας, προτιμότερο θα ήταν να δουλεύει παράλληλα και δίπλα στους εντός των 
τειχών την πολιτική στόχευση, τον τρόπο απεύθυνσης στην κοινωνία, τα εργαλεία 
εκβιασμού προς το κράτος.  
 

Στρατόπεδο συγκέντρωσης Παγανή (Μυτιλήνη) 
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Έτσι και αλλιώς αμφότεροι, οι εντός και οι εκτός, είμαστε ελλιπείς εάν δρούμε ‘’μόνοι’’. 
Από τη μία οι φυλακισμένοι στα χέρια του κράτους δεν μπορούν να έχουν άμεση 
επαφή με την κοινωνική πραγματικότητα και από την άλλη οι εκτός δεν έχουν το 
βίωμα της φυλακής, του μη τόπου, του μη χρόνου. Οπότε μόνο από κοινού μπορούμε 
στην πραγματικότητα να συνθέσουμε το πλάνο εκείνο που θα είναι πιο 
αποτελεσματικό, πιο επικίνδυνο για το κράτος, πιο απελευθερωτικό για όσους-ες 
αντιστέκονται. 
 
Το ζήτημα της απεργίας πείνας δεν είναι κάτι απλό και ανώδυνο. Σίγουρα δεν 
μπορούμε να ορίσουμε εμείς το πότε ξεκινά και κυρίως το πότε σταματά κάποιος την 
απεργία. Θεμιτό όμως είναι οι όποιες τοποθετήσεις υπάρχουν, κείμενα κριτικής ή 
απολογισμού, να δημοσιεύονται μετά το τέλος του αγώνα και όχι όταν η απεργία 
πείνας έστω και ενός συντρόφου είναι εν εξελίξει. 
 

ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ 

 
Αναφορικά τώρα με το ζήτημα της συχνής τακτικής στον αναρχικό/αντιεξουσιαστικό 
χώρο, του να μπαίνουν οι διάφορες προβληματικές που προκύπτουν κάτω από το 
χαλί, παρατηρήθηκε μία σχετική εξέλιξη. Τόσο μετά την λήξη της απεργίας πείνας του 
Ν.Ρωμανού με κείμενα και τοποθετήσεις από ομάδες και συλλογικότητες, οι οποίες 
έθεταν ζητήματα προς κουβέντα όσο -και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό μάλιστα- μετά 
την τελευταία απεργία που οι κριτικές και οι αναλύσεις σχέση με τις παθογένειες μας 
και το ουσιαστικό ξεπέρασμα αυτών έχουν πολλαπλασιαστεί. 
 

Πορεία αλληλεγγύης στον Ν. Ρωμανό (Αθήνα) 
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Επίσης θα θέλαμε να σταθούμε για λίγο σε μία ‘’συνήθεια’’ που τελευταία 
οικειοποιήθηκε εκτενώς το κίνημα. Αυτή της υποτιθέμενης κριτικής πίσω από το 
πληκτρολόγιο. Όργανο μας είναι η συνέλευση, εκεί βρισκόμαστε, εκεί ζυμωνόμαστε, 
εκεί θέτουμε τους προβληματισμούς μας. Γιατί εκεί είναι γόνιμο. Τα ανώνυμα, 
ατελείωτα σχόλια στο indymedia δεν είναι κριτική και δεν είναι σίγουρα προωθητικά 
για τους αγώνες. Γιατί στην τελική τα εργαλεία μας είναι αυτά: ο διάλογος και η 
συνδιαμόρφωση. Χωρίς πομπούς και δέκτες. Ας μην μπερδευόμαστε. Το indymedia δεν 
είναι social media.  
 

 
 
Η αλληλεγγύη δεν αποτελεί προφανώς μία de facto και σταθερή συνθήκη. Θεωρούμε 
την αλληλεγγύη μία αμφίδρομη σχέση ανάμεσα σε πολιτικά υποκείμενα. Μία σχέση 
που εξελίσσεται, τροφοδοτείται και από τις δύο πλευρές και παράγει γόνιμη κριτική 
για την συνέχιση του αγώνα. Η εκάστοτε κριτική, στα πλαίσια μίας τέτοιας δυναμικής 
σχέσης αλληλεγγύης, δεν είναι ούτε κακεντρεχής, ούτε απαξιωτική, έχει σκοπό τον 
εμπλουτισμό του αγώνα, την ανάδειξη προβληματικών, την επαναστατική προοπτική. 
Μέσα από την πολιτική αντιπαράθεση, την συμφωνία, την διαφωνία, θα δημιουργηθεί 
η στιχομυθία και η σύνθεση του αγωνιστικού κινήματος. Η κριτική είναι ένα από τα 
όπλα μας. Όσο για το επίπλαστο δίπολο ένοπλο/ μη ένοπλο, εμείς το βλέπουμε ως 
ψευτοδίλημμα. Η συνολική απόρριψη ενός αγώνα στο όνομα της πολιτικής 
καθαρότητας δεν έχει χώρο στους αγώνες. 
 
Θεωρούμε πολύ σημαντικό ότι χρειάζεται πάντα μία κριτική στάση απέναντι σε κάθε 
αγώνα που επιλέγουμε να σταθούμε αλληλέγγυοι/ες. Η δική μας απόφαση να 
στηρίξουμε την απεργία πείνας του Στρατούλη δε βασίστηκε απλά στις προσωπικές 
σχέσεις ή στο γεγονός ότι η φυλακή κράτησής του είναι στην πόλη μας. Οι λόγοι είναι 
τα πολιτικά χαρακτηριστικά που έδωσε στην απεργία ο σύντροφος, η στάση του και η 
αντίστασή του τόσο χρόνια μέσα στις φυλακές, το περιεχόμενο της δίωξης και η 
σημασία του αγώνα αυτού όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για τους υπόλοιπους 
εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Πιο σημαντικό βέβαια είναι ότι ήταν ένας αγώνας για 
αξιοπρέπεια και ελευθερία, όπως και ο αγώνας του Ρωμανού, του Σακκά, της Στατήρη 
και τόσων ακόμα αγωνιστών που πέρασαν μέσα από τις φυλακές... 
 
 

Παρέμβαση αλληλεγγύης στο Παρανέστι 
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ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

 
 
Σε κάθε αγώνα σε σχέση με τις φυλακές γινόμαστε η φωνή των κρατουμένων. 
Απέναντι στα καθοδηγούμενα-συστημικά μέσα ενημέρωσης, παίρνουμε την 
αντιπληροφόρηση στα χέρια μας. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται πιο δυνατό δίκτυο 
επικοινωνίας μεταξύ των αλληλέγγυων σε διάφορες πόλεις και οργανώνεται πιο 
αποτελεσματικά ο συντονισμός των κινήσεων μας. Ακόμα μέσα από τις δομές 
αντιπληροφόρησης και μέσα από το πλήθος παρεμβάσεων είτε με κείμενα στους 
δρόμους είτε σε ραδιοφωνικούς-τηλεοπτικούς σταθμούς αναδεικνύουμε γενικότερα 
πολιτικά ζητήματα και συνδέουμε τα αιτήματα του αγώνα με την τρέχουσα κάθε φορά 
κοινωνικοπολιτική συνθήκη. Απέναντι στο νομικίστικο (βλ. απεργία Σακκά) ή στο 
ανθρωπιστικό (βλ. απεργία Ρωμανού) προσωπείο της εξουσίας, βγάζουμε μπροστά το 
πολιτικό περιεχόμενο και πλαίσιο του αγώνα. 
 

Μεταξύ των αλληλέγγυων 
Η ουσιαστική πανελλαδική επικοινωνία είναι από τα σημαντικότερα εργαλεία του 
κινήματος. Δυστυχώς κατά την διάρκεια μίας απεργίας πείνας χρειάζεται να περάσουν 
πολλές εβδομάδες μέχρι να αγγίξουμε στο ελάχιστο τον στόχο αυτό. Ένας δυναμικός 
συντονισμός συνέβη κατά τη διάρκεια της απεργίας πείνας του Ν.Ρωμανού με τα 
κατειλημμένα δημαρχεία. Μία σχεδόν πανελλαδική προσπάθεια που επιτεύχθηκε όμως 
περισσότερο από την ένταση του αγώνα και τον αυθορμητισμό μας παρά από ένα 
οργανωμένο background και ένα στοχευμένο ενιαίο πολιτικό σκεπτικό που θα άφηνε 
γερή παρακαταθήκη και θα είχε σίγουρη συνέχεια στο μέλλον. 
 

Κατάληψη Ιατρικής (απεργία πείνας Ν. Ρωμανού) 
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Από την απεργία εκείνη και μετά ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε δίκτυα επικοινωνίας, μέσα 
από ιντερνετικές πλατφόρμες για τον συντονισμό δράσεων από κοινού. Έγινε 
προσπάθεια για ευρείες τοπικές συνελεύσεις (πχ κεντρικής ελλάδος) με την συμμετοχή 
αρκετών πόλεων, για τον ορισμό ημερών πανελλαδικής δράσης με ταυτόχρονες κοινές 
δράσεις σε πολλές πόλεις. Σίγουρα έχουμε πολλά βήματα να βαδίσουμε ακόμη προς 
αυτή την κατεύθυνση, αλλά έχουμε βαδίσει και κάποια ήδη. 
 

Αλληλεπίδραση εντός-εκτός 
Πλήθος πολιτικών εκδηλώσεων με την τηλεφωνική επικοινωνία κρατουμένων έχουν 
πραγματοποιηθεί τα τελευταία 1-2 χρόνια. Αυτό δίνει την δυνατότητα πραγματικής 
διάδρασης με τους εντός των τειχών. Μεταφορά βιωμάτων από τους μεν στους δε, 
ανάλυση της κοινωνικο-πολιτικής συνθήκης, απολογισμός των αγώνων είναι 
ζητήματα που μπορούν να συζητιούνται παράλληλα και αμφίδρομα. Οι φυλακισμένοι 
αποκτούν μία πιο άμεση επαφή με τους συντρόφους εκτός, συλλέγουν δύναμη για την 
συνέχιση του αγώνα. Μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις από τη μια αλληλεπιδρούμε και 
σχολιάζουμε την επικαιρότητα από την άλλη ανοίγουμε την υπόθεση τους στον κόσμο 
που παρευρίσκεται. Σε σχέση λοιπόν με την επικοινωνία, τόσο μεταξύ των 
αλληλέγγυων, όσο και εντός-εκτός των τειχών, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε 
κάνει κάποια βήματα μπροστά. 
 
Το κράτος προσπαθεί να επιβάλει την σιωπή, να φιμώσει τις φωνές των κρατουμένων 
και να θάψει τα αιτήματα τους. Αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε είναι να βγάλουμε 
το γεγονός στους δρόμους. Η εμπειρία της μάχης, τα συμπεράσματα της αυτοκριτικής 
μας, οι παρακαταθήκες που αφήνει ένας αγώνας είναι η νίκη μας… 

 

 
 

Εξέγερση στις φυλακές Αλικαρνασσού 1990 
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 
 
Ουσιαστικά αυτή η μπροσούρα ήταν μία προσπάθεια για εξωτερίκευση κάποιων 
προβληματισμών μας. Οι απεργίες πείνας έχουν γίνει πλέον μία συχνή συνθήκη για το 
κίνημα της Ελλάδας. Θέλαμε να προβάλουμε την δική μας εικόνα από τους αγώνες έτσι 
όπως τους βιώσαμε στην επαρχία, όπου οι καταστάσεις, τα δεδομένα και το δυναμικό 
είναι σε πολλές περιπτώσεις πολύ διαφορετικά από ότι στην μητρόπολη και στα 
μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Όλα τα παραπάνω προέκυψαν μέσα από την κριτική μας, 
την αυτοκριτική μας, τα κείμενα απολογισμού από διάφορες συλλογικότητες/ομάδες 
και τις πολιτικές μας αλληλεπιδράσεις. Χωρίς να προσπαθούμε μέσα από την 
μπροσούρα να διατυπώσουμε κάποια ολική ανάλυση για την πραγματικότητα, 
θέλουμε μέσα από αυτήν να επικοινωνήσουμε και να μοιραστούμε σκέψεις με όλους-ες 
εσάς, με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες μας για να συνεχίζουμε να βαδίζουμε 
αυτό το μονοπάτι μαζί. Το μονοπάτι προς την ελευθερία, το μονοπάτι μέσα από το 
οποίο προσπαθούμε ουσιαστικά να σπάσουμε τις αντιφάσεις που διέπουν την ζωή 
μας, το μονοπάτι προς την κοινωνική επανάσταση.  

 
Παραπομπές για περισσότερη μελέτη-ανάλυση  

και πηγές έμπνευσης-ιδεών: 
 
 
Χαρτογραφώντας τις ειδικές συνθήκες κράτησης (Πάτρα 2014, perasma@espiv.net) 
Τιμωρία και φυλακή: οικονομικές και πολιτικές σκοπιμότητες 
(libertariasquat.blogspot.gr) 
Στα μαχαίρια (Ανωνύμων,2011) 
Η γέννηση της φυλακής-επιτήρηση και τιμωρία (Μ. Φουκώ, εκδόσεις Ράππα,2004) 
Σημειώσεις της στέπας (Τεύχος 3, εκδόσεις των ξένων,2013) 
Φυλακές και καταπίεση (Π. Κροπότκιν, Ελεύθερος Τύπος, 2002) 
Η αναρχική ηθική (Π. Κροποτκιν, Ελεύθερος Τύπος, 2000) 
Προς μία ελεύθερη κοινωνία (Ε. Μαλατέστα, Ελεύθερος Τύπος, 2001 ) 
Η κοινωνική ληστεία στον ελλαδικό χώρο 1830-1940 (Μπραχάμι 2014, Ελευθεριακό 
στέκι Πικροδάφνη) 
COPEL εμπειρίες από τον αγώνα ενάντια στις φυλακές - Ισπανία’70 (flying theory, 
2013) 
Η εξέγερση της Αλικαρνασσού (Γιάννης Πετρόπουλος, εκδόσεις Ταμείου διωκόμενων 
και φυλακισμένων αγωνιστών) 
Το στρατηγικό αδιέξοδο της κυβέρνησης της Αριστεράς και η μεγάλη ευκαιρία της 
Αναρχίας (Κώστας Γουρνάς, 2015) 
Κείμενο απολογισμού της απεργίας πείνας από το Δ.Α.Κ. (2015) 
 
*το ποίημα του οπισθόφυλλου είναι της Ξένιας Καλαϊτζίδου. Γράφτηκε το 2011, για 
την απεργία πείνας των 300 μεταναστών. (http://users.auth.gr/xkalaitz/) 
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‘’…Είμαι  δεμένη  με το κλουβί με ένα 

καλώδιο τηλεφώνου.  

Μετά βίας ξημερώνει.  

Θα δαγκώνουμε τα κλουβιά τους μέχρι 

να βγούμε  

ή να πεθάνουμε,  

αλλά δεν θα χορέψουμε στο τσίρκο 

τους.'' 

 

 

 

Οι τίγρεις της Βεγγάλης 
 


