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Εισαγωγή

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί μία έκδοση της Συνέλευσης Αλληλεγ-
γύης για τους πολιτικούς κρατούμενους, τους φυλακισμένους και διωκόμενους αγω-
νιστές*. Περιλαμβάνει τις εισηγήσεις και τις απομαγνητοφωνήσεις από τις εκδηλώ-
σεις στο ΕΜΠ στις 26 και 27 Μάρτη καθώς και υλικό από την πορεία της 28ης Μάρ-
τη. Το διήμερο πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ανταλλαγή σκέψεων και εμπειριών 
με αγωνιστές και από άλλες χώρες της Ευρώπης που έχουν βρεθεί σε καθεστώς ειδι-
κής κράτησης και συμμετείχαν, τις προηγούμενες δεκαετίες αλλά και σήμερα, στους 
αγώνες που αναπτύχθηκαν μέσα στις φυλακές. Με βάση αυτό, παρέστησαν στην 
εκδήλωση και τοποθετήθηκαν οι: Στεφάν Βισνιέφσκι (Γερμανός, μέλος της RAF), 
Φερχάτ Ερτούρκ (Τούρκος, μέλος του Λαϊκού Μετώπου), Ραφαέλ Τομάς Γκασπάρ 
(ισπανός αναρχικός) και Μπερντράντ Σασουά (Βέλγος, μέλος των CCC). Ακόμη, το-
ποθετήθηκαν μέλη από τη Διεθνή Κόκκινη Βοήθεια, από Ελβετία, Γερμανία και Ιτα-
λία. Έγιναν τηλεφωνικές παρεμβάσεις από πολιτικούς κρατούμενους που βρίσκονται 
στις ελληνικές φυλακές, συγκεκριμένα από τη Σ.Π.Φ., τον Νίκο Μαζιώτη (μέλος του 
ΕΑ), τον Νίκο Ρωμανό και το Δίκτυο Αγωνιστών Κρατουμένων, ενώ γραπτές πα-
ρεμβάσεις πραγματοποίησαν οι Κλαούδιο Λαβάτσα και Φρανσίσκο Σολάρ (Ισπανοί) 
που δεν μπόρεσαν να στηρίξουν με τη φυσική τους παρουσία. Μέσα από αυτή την 
εκδήλωση, επιδίωξή μας ήταν να απαντηθούν ερωτήματα και να συζητηθούν ζητήμα-
τα όπως τα παρακάτω:

• Τα ειδικά καθεστώτα κράτησης και η «αντιτρομοκρατική» νομοθεσία.
• Η κατάσταση που επικρατούσε στις φυλακές τις προηγούμενες δεκαετίες σε 

Ευρώπη και Ελλάδα, οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί όλα αυτά τα χρόνια και 
πως επηρέασαν την κατάσταση που υπάρχει σήμερα.

• Συγκεκριμένα στοιχεία και εμπειρίες αγώνα ενάντια στις «ειδικού τύπου» φυλα-
κές (μορφές αγώνα, αιτήματα, κατακτήσεις, κλπ).

• Η σύνδεση του αγώνα των πολιτικών κρατουμένων με το κίνημα αλληλεγγύης 
καθώς και με τους αγώνες του ευρύτερου κινήματος. Ο ρόλος της διεθνούς αλ-
ληλεγγύης.

• Στις σημερινές συνθήκες, ποιοι θα πρέπει να είναι οι στόχοι του κινήματος.

* Η Συνέλευση Αλληλεγγύης για τους πολιτικούς κρατούμενους, τους φυλακισμένους και διωκό-
μενους αγωνιστές, προέκυψε ως μετεξέλιξη της Ανοιχτής Συνέλευσης Αναρχικών-Αντιεξουσιαστών 
Ενάντια στις Ειδικές Συνθήκες Κράτησης. Είναι θεμελιώδης αρχή της συνέλευσης ότι η αλληλεγγύη 
στους αιχμάλωτους αγωνιστές και γενικότερα στους διωκόμενους συντρόφους αποτελεί αναπόσπα-
στο κομμάτι του ευρύτερου αγώνα για την ανατροπή και την κοινωνική επανάσταση. Μέσα σε αυτό 
το πλαίσιο είμαστε αλληλέγγυοι στο σύνολο των πολιτικών κρατουμένων ανεξάρτητα από τα μέσα 
πάλης που έχουν επιλέξει και το πολιτικό ρεύμα απ’ όπου προέρχονται. Δεν αναγνωρίζουμε δίπολα 
περί «νομιμότητας - παρανομίας», «αθωότητας - ενοχής», κλπ, καθώς θεωρούμε πως μόνο δια-
σπαστικά λειτουργούν για τους αγώνες τόσο εντός, όσο και εκτός των φυλακών, ενώ ταυτόχρονα 
επικυρώνουν ως ένα βαθμό και ενισχύουν την κρατική καταστολή. Με βάση αυτά τα κριτήρια, η συ-
νέλευση προφανώς συμπεριλαμβάνει και συντρόφους που διώκονται ή έχουν καταδικαστεί για την 
πολιτική τους δράση, είτε αυτοί είναι «ελεύθεροι» είτε βρίσκονται στην «παρανομία». Παράλληλα, 
δεν στηρίζει όσους έγιναν ρουφιάνοι ή αποκήρυξαν τον αγώνα.
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Φιλοδοξούμε, ότι αυτή η εκδήλωση - συζήτηση στο μέτρο που της αντιστοιχούσε 
ψηλάφησε μέσα από την ιστορική μνήμη, τις εμπειρίες του αγώνα των προηγούμε-
νων δεκαετιών και ανίχνευσε εκείνο το κόκκινο νήμα που συνδέει το χθες με το σήμε-
ρα του αγώνα. 

Τώρα περισσότερο από ποτέ είναι επιτακτική ανάγκη να δούμε την αλληλεγγύη 
όχι σαν τη δική μας άμυνα απέναντι στην επίθεση του κράτους, αλλά σαν τη δική μας 
αντεπίθεση που στόχο έχει την όξυνση του αγώνα για την κοινωνική απελευθέρωση, 
συνδέοντας το εκάστοτε «ειδικό» ζήτημα με τα «γενικά» επίδικα του απελευθερωτι-
κού εγχειρήματος.
Θέματα της εκδήλωσης:
1η ημέρα: «Φυλακές τύπου Γ΄, «αντιτρομοκρατική» νομοθεσία, οι αγώνες  
που αναπτύχθηκαν και οι στόχοι του κινήματος σήμερα». 
2η ημέρα: «Αντιτρομοκρατικοί» νόμοι και ειδικά καθεστώτα κράτησης  
στην Ευρώπη. Ο αγώνας μέσα και έξω από τις φυλακές».

Η πρόταση για την πραγμάτωση μιας εκδήλωσης με κάποια από τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά είχε διατυπωθεί σε προγενέστερο χρόνο από την Ανοιχτή Συνέλευση 
Αναρχικών/Αντιεξουσιαστών ενάντια στις ειδικές συνθήκες κράτησης. Με τη μετεξέ-
λιξη της συνέλευσης αυτής σε Συνέλευση Αλληλεγγύης για τους πολιτικούς κρατού-
μενους, τους διωκόμενους και φυλακισμένους αγωνιστές η ιδέα δεν εγκαταλείφθηκε. 
Σημαντικό στοιχείο για την τελική μορφή της εκδήλωσης αποτέλεσε η χρονική συγκυ-
ρία, καθώς το τριήμερο συνέπεσε και εντάχθηκε στον αγώνα των πολιτικών κρατου-
μένων την άνοιξη του 2015. Η απεργία πείνας, στην οποία συμμετείχε η συντριπτική 
πλειοψηφία των πολιτικών κρατουμένων, είχε τα εξής αιτήματα συνολικά:

• Κατάργηση του 187Α
• Κατάργηση του 187
• Κατάργηση των φυλακών τύπου Γ΄
• Κατάργηση του κουκουλονόμου
• Άμεση απελευθέρωση του Σ. Ξηρού
• Άμεση απελευθέρωση των συγγενικών προσώπων της ΣΠΦ
• Κατάργηση της χρήσης του DNA ως αποδεικτικού μέσου
Τα αιτήματα που έθεσαν οι πολιτικοί κρατούμενοι είναι αμιγώς πολιτικά και αφο-

ρούν γενικότερες στοχεύσεις του κινήματος. Πρόδρομος της κινητοποίησης αυτής 
ήταν η μαζική απεργία πείνας των 4.500 κρατουμένων ενάντια στις φυλακές τύπου 
Γ΄, το καλοκαίρι του 2014.

Μια ακόμη παράμετρος για τον αγώνα του Μάρτη του 2015 υπήρξε και η ανά-
δειξη της νέας κυβέρνησης στην εξουσία. Αναφερόμαστε στην εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ 
ως πρώτου κόμματος και στη δημιουργία συγκυβέρνησης με τους ΑνΕλ. Η μαζική 
απεργία πείνας αποτέλεσε την πρώτη πολιτική σύγκρουση με τη νέα κυβέρνηση. 
Πρόκειται για μια αντιπαράθεση που εξελίχθηκε σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο καθώς 
τα αιτήματα στόχευαν τον κατασταλτικό πυρήνα του καθεστώτος. Αντιπαράθεση με 
μια κυβέρνηση που λίγο πριν είχε επικυρώσει τη συμφωνία του Eurogroup της 20ης 
Φλεβάρη. Μια κυβέρνηση που προσπάθησε να διαχειριστεί την κατάσταση αποκρύ-

Εισαγωγή
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πτοντας πολλά αιτήματα των απεργών, προβαίνοντας σε συλλήψεις που εν τέλει 
έφτασαν σχεδόν τις πενήντα, με αποκορύφωμα την εισβολή στην κατειλημμένη πρυ-
τανεία, μια κυβέρνηση που προέβη σε πόλεμο φθοράς στους ίδιους τους απεργούς 
πείνας. Εν τέλει, η ιστορία κατέγραψε τη μερική ικανοποίηση των αιτημάτων των 
απεργών, καθώς κάποια δεν συζητήθηκαν καν, ενώ σε άλλα εισήγαγαν τα κατάλληλα 
νομικά παραθυράκια ώστε να μην υλοποιηθούν πρακτικά. Οι πρακτικές αυτές κατέ-
δειξαν το είδος της διαχείρισης που επιφυλάσσει η κυβέρνηση στους αγώνες που θα 
ξεσπάσουν.

Επιστρέφοντας στην εκδήλωση 3 ημέρες αντίστασης και αλληλεγγύης, μπορούμε 
να πούμε ότι πέτυχε κάποιους από τους στόχους που είχαν τεθεί εξαρχής. Σημαντικό 
γεγονός αποτέλεσε η πραγματοποίηση μιας ευρείας ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ 
των συντρόφων που βίωσαν ίδιες καταστάσεις πολλά χρόνια πριν, του κινήματος αλ-
ληλεγγύης αλλά και των έγκλειστων στις ελληνικές φυλακές, οι οποίοι βρίσκονταν 
την περίοδο εκείνη σε κινητοποιήσεις. Η προσπάθεια σύνδεσης των αγώνων του πα-
ρελθόντος με τον αγώνα εκείνης της περιόδου και εμπλουτισμού των εφοδίων μας 
για το μέλλον επιτεύχθηκε εν μέρει. Ενισχύθηκε η διεθνής επαναστατική αλληλεγγύη, 
ζήτημα που θεωρούμε ζωτικής σημασίας για τα κινήματα, ιδιαίτερα με το κάλεσμα 
για διεθνή ημέρα δράσης από το Δίκτυο Αγωνιστών Κρατουμένων, για την 1η Απρίλη, 
το οποίο στηρίχτηκε και από συντρόφους στο εξωτερικό.

Τέλος, την τρίτη ημέρα πραγματοποιήθηκε πορεία αλληλεγγύης στους απεργούς 
πείνας, η οποία συντάχθηκε στον αγώνα των πολιτικών κρατουμένων και στηρίχτηκε 
έμπρακτα, από την Ανοιχτή Συνέλευση Αλληλεγγύης στους απεργούς πείνας καθώς 
και από τη Διεθνή Κόκκινη Βοήθεια.

Συνέλευση Αλληλεγγύης για τους πολιτικούς κρατούμενους, τους φυλακισμένους και διωκόμενους αγωνιστές
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Εισήγηση πρώτης ημέρας

Φυλακές τύπου Γ΄,
«αντιτρομοκρατική» νομοθεσία,
οι αγώνες που αναπτύχθηκαν
και οι στόχοι του κινήματος σήμερα

Ι

Η Συνέλευση Αλληλεγγύης για τους πολιτικούς κρατούμενους, τους φυλακισμένους 
και διωκόμενους αγωνιστές προέκυψε ως μετεξέλιξη της Ανοιχτής Συνέλευσης Αναρ-
χικών-Αντιεξουσιαστών Ενάντια στις Ειδικές Συνθήκες Κράτησης. Είναι θεμελιώδης 
αρχή της συνέλευσης ότι η αλληλεγγύη στους αιχμάλωτους αγωνιστές και γενικότε-
ρα στους διωκόμενους συντρόφους αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ευρύτερου 
αγώνα για την ανατροπή και την κοινωνική επανάσταση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εί-
μαστε αλληλέγγυοι στο σύνολο των πολιτικών κρατουμένων ανεξάρτητα από τα μέσα 
πάλης που έχουν επιλέξει και το πολιτικό ρεύμα απ’ όπου προέρχονται. Δεν αναγνω-
ρίζουμε δίπολα περί «νομιμότητας - παρανομίας», «αθωότητας - ενοχής» κ.λπ., κα-
θώς θεωρούμε πως μόνο διασπαστικά λειτουργούν για τους αγώνες, τόσο εντός όσο 
και εκτός των φυλακών, ενώ ταυτόχρονα επικυρώνουν ως ένα βαθμό και ενισχύουν 
την κρατική καταστολή. Με βάση αυτά τα κριτήρια, η συνέλευση προφανώς συμπερι-
λαμβάνει και συντρόφους που διώκονται ή έχουν καταδικαστεί για την πολιτική τους 
δράση, είτε αυτοί είναι «ελεύθεροι» είτε βρίσκονται στην «παρανομία». Παράλληλα, 
δεν στηρίζει όσους έγιναν ρουφιάνοι ή αποκήρυξαν τον αγώνα. Ένα κίνημα οφείλει 
να έχει τη συνείδηση πως η υπεράσπιση των αιχμαλώτων του, των πολιτικών κρα-
τούμενων, είναι πρωταρχικό αξίωμα ζωτικής σημασίας για την ίδια του την ύπαρξη 
και εξέλιξη. Εμείς από τη μεριά μας φιλοδοξούμε να αναδείξουμε την επαναστατική 
αλληλεγγύη ως τη σχέση εκείνη που συγκρούεται με τον πυρήνα της καθεστωτικής 
κυριαρχίας και της αστικής νομιμότητας, που συνδέει το εκάστοτε «ειδικό» ζήτημα  
με το «γενικό» επίδικο του απελευθερωτικού εγχειρήματος.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι επιτακτική ανάγκη να δούμε την αλληλεγγύη 
όχι από την σκοπιά της δική μας άμυνας απέναντι στην επίθεση του κράτους, αλλά 
σαν τη δική μας αντεπίθεση που στόχο θα έχει την όξυνση του αγώνα για την κοινω-
νική απελευθέρωση.

Φιλοδοξούμε αυτές οι εκδηλώσεις - συζητήσεις στο μέτρο που τους αντιστοιχεί να 
ψηλαφίσουν μέσα από την ιστορική μνήμη, τις εμπειρίες του αγώνα των προηγούμε-
νων δεκαετιών και να ανιχνεύσουν εκείνο το κόκκινο νήμα που συνδέει τους αγώνες 
του χθες με το σήμερα.

ΙΙ

Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πλούσια ιστορία κοινωνικών συγκρούσεων. Από την επί-
σημη ίδρυση του ελληνικού κράτους και την επακόλουθη εμφάνιση της κοινωνικής 
ληστείας, μέχρι τα πρόσφατα Μνημόνια και τις συγκρούσεις που ακολούθησαν, δια-
κρίνουμε μια παράδοση αγώνων που έχει τις ρίζες της βαθιά μέσα στο χρόνο. Αγώνες 
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που συγκρούστηκαν με το κράτος, μερικά ή ολικά, και κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν 
άλλοτε την ωμή καταστολή, και άλλοτε την αφομοιωτική παρέμβασή του μέσα από 
τις κεϋνσιανές πολιτικές που επέλεξε (βλ. ΠΑΣΟΚ ’80). Πάντα όμως υπήρχαν άν-
θρωποι που συνέχιζαν τη δράση τους προς μια όλο και πιο ανατρεπτική κατεύθυνση 
συνδυάζοντας τη ριζοσπαστική σκέψη και θεωρία με την πολύμορφη προπαγάνδα 
της πράξης.

Η ανάγκη του καθεστώτος να θωρακιστεί σε ιδεολογικό - επικοινωνιακό, θεσμικό 
- νομικό, αλλά και υλικό επίπεδο επιβαλλόταν από τις ίδιες τις συνθήκες του κοινω-
νικού - ταξικού πολέμου. Εκτός από τις εσωτερικές αντιστάσεις, η νεοφιλελεύθερη 
τροχιά του κεφαλαίου σε διεθνές επίπεδο, απαιτούσε την κατασταλτική αναβάθμιση 
όλο και περισσότερων κρατών. Η πρώτη απόπειρα ποινικοποίησης της επαναστατι-
κής δράσης στην Ελλάδα έγινε το 1978, με ένα νομοσχέδιο που προκάλεσε τις σφο-
δρές αντιδράσεις της τότε αντιπολίτευσης, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ και της αριστεράς, 
και κατέρρευσε λίγα χρόνια μετά τη ψήφισή του. Αργότερα, το 1990, ψηφίστηκε επί 
κυβέρνησης Μητσοτάκη ο νόμος «για την προστασία της κοινωνίας από το οργανω-
μένο έγκλημα», ο οποίος μεταξύ άλλων περιλάμβανε και την απαγόρευση δημοσίευ-
σης προκηρύξεων «τρομοκρατικών οργανώσεων». Το 2001, με πρόσχημα τον πόλεμο 
ενάντια στη διεθνή τρομοκρατία και την «αντιτρομοκρατική» σταυροφορία που επέ-
βαλαν οι ΗΠΑ μετά την επίθεση στους δίδυμους πύργους, προστίθεται στο νομικό 
οπλοστάσιο του ελληνικού κράτους ο νόμος 187, που αφορά τη σύσταση εγκλημα-
τικής οργάνωσης. Λίγα χρόνια αργότερα, το 2004, εν όψει και των Ολυμπιακών Αγώ-
νων, στον νόμο αυτόν προσαρτάται η διάταξη 187Α, περί σύστασης «τρομοκρατικής» 
οργάνωσης. Για πρώτη φορά δίνεται νομικός ορισμός στην «τρομοκρατική πράξη» 
δηλαδή απαριθμούνται οι πράξεις που μπορούν να θεωρηθούν «τρομοκρατικές» και 
θεσμοθετείται η ποινική αντιμετώπιση του «ατομικού τρομοκράτη». Παρ’ όλα αυτά, 
το νομικό πλαίσιο γύρω από το ποιος μπορεί να θεωρηθεί «τρομοκράτης» παραμέ-
νει επιτηδευμένα ασαφές και διευρυμένο, εμπεριέχοντας εν δυνάμει οποιονδήποτε 
αντιστέκεται. Έκτοτε ο λεγόμενος «τρομονόμος» έχει «αναβαθμιστεί» άλλη μία φορά 
το 2010, φτάνοντας στο σημείο σήμερα να επιχειρείται να ποινικοποιηθεί και η αλλη-
λεγγύη. Ειδικότερα με τις τροπολογίες που πέρασαν το καλοκαίρι του 2010, έχουμε 
την οχύρωση του κράτους μπροστά στον κίνδυνο όξυνσης της δράσης των ένοπλων 
οργανώσεων αλλά και στον κίνδυνο κοινωνικών εκρήξεων, που απορρέει ουσιαστικά 
από την κηδεμονία του ΔΝΤ, αποτέλεσμα της οποίας είναι η ραγδαία επιδείνωση της 
οικονομικής κατάστασης της συντριπτικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας.

Βλέπουμε ότι οι «αντιτρομοκρατικοί» νόμοι συνοδεύονται πάντα από προσπάθειες 
ευρύτερων αλλαγών που απαιτούν «κρατική πυγμή» και προετοιμασία για την άσκηση 
κατασταλτικών μεθόδων απέναντι στις ένοπλες οργανώσεις που δρουν, αλλά και σε 
ευρύτερα κομμάτια του κινήματος.

Οι «έκτακτες νομοθεσίες» με τη μορφή «αντιτρομοκρατικών νόμων» στοχεύουν 
κύρια, μα όχι αποκλειστικά, τις ένοπλες οργανώσεις. Υπάρχει μία σειρά ομόκεντρων 
κύκλων από ευρύτερες πολιτικές δραστηριότητες και συμπεριφορές που τοποθε-
τούνται στο στόχαστρό τους. Αρχικά και κύρια, στόχος είναι οι ένοπλες οργανώσεις. 
Ένας δεύτερος ευρύτερος κύκλος στόχο έχει την αλληλεγγύη, ενώ κατασταλτικά 
επικεντρώνεται στην προσπάθεια πολιτικής απομόνωσης των ένοπλων οργανώσε-
ων από τον πολιτικό χώρο που προέρχονται. Πρόκειται ουσιαστικά για επίδειξη ισχύ-
ος των μηχανισμών καταστολής, σε μια επιχείρηση εκφοβισμού και εφαρμογής της 
φασιστικής αρχής της «συλλογικής ευθύνης», σε βάρος ενός πολιτικού χώρου όπως 
είναι ο αναρχικός. Οι διώξεις των συντρόφων και η στοχοποίηση των ευρύτερων πο-
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λιτικών και κοινωνικών σχέσεων αποτελούν άμεσο επακόλουθο της κατασταλτικής 
επίθεσης. Τέλος, ένας τρίτος κύκλος είναι αυτός των πολιτικών δραστηριοτήτων που 
δεν περιορίζονται στα στενά πλαίσια της αστικής νομιμότητας αλλά δρουν ή θέλουν 
να δράσουν σε ανατρεπτική κατεύθυνση και γίνονται αποδέκτες ενός γενικότερου 
μηνύματος εκφοβισμού. Με βάση τα παραπάνω, ζητούμενο για το κράτος είναι ο 
εκφοβισμός κάθε μορφής αντίστασης, ο εκφοβισμός όσων έχουν επιλέξει να βρίσκο-
νται σε συνεχή ρήξη με το σύστημα. Ταυτόχρονα βέβαια, δίπλα στη θεσμική αναβάθ-
μιση της καταστολής, το κράτος κατοχυρώνει και την άποψη πως υπάρχει μια κατη-
γορία πολιτών, της οποίας η περιστολή των αστικών πολιτικών δικαιωμάτων πρέπει 
να είναι αποδεκτή. 

ΙΙΙ

Το πιο πρόσφατο κομμάτι στο κατασταλτικό πάζλ του κράτους προστέθηκε με τον 
νόμο που αφορά τις φυλακές τύπου Γ´. Στον νόμο προβλέπεται η δημιουργία φυλα-
κών και πτερύγων κλιμακούμενης καταστολής, με τη διάκριση των κρατουμένων σε 
τρεις κατηγορίες. Οι φυλακισμένοι για χρέη, συμπεριλαμβανομένου του «εγκλήματος 
λευκού κολάρου», θα κρατούνται στις «ηπιότερες» πτέρυγες τύπου Α΄. Το κυρίως 
σώμα των φυλακισμένων θα αποθηκεύεται στις πτέρυγες τύπου Β΄, όπου ουσιαστι-
κά θα συντηρείται η υπάρχουσα άθλια κατάσταση υπερπληθυσμού και υποσιτισμού, 
έλλειψης νερού και θέρμανσης, μηδαμινής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ενώ, 
παράλληλα, δημιουργείται μια σειρά από «ειδικής κατηγορίας και εξέχουσας επικιν-
δυνότητας» κρατούμενους, οι οποίοι προορίζονται για τις φυλακές τύπου Γ΄. Στον 
πυρήνα αυτής της κίνησης βρίσκονται οι πολιτικοί κρατούμενοι. Η βεντάλια των θεω-
ρούμενων ως επικίνδυνων κρατουμένων ξεκινά από τους αναρχικούς ή κομμουνιστές 
που φυλακίστηκαν για την πολιτική τους δραστηριότητα, ανοίγει για τους απείθαρ-
χους κρατούμενους και καταλήγει σε κατηγορούμενους για το λεγόμενο οργανωμένο 
έγκλημα.

Θα ήταν αφελές να μην αναγνωρίσουμε πως ειδικές συνθήκες υπήρχαν και πριν 
από αυτόν τον νόμο. Από τα υπόγεια του Κορυδαλλού, όπου βρίσκονταν σε απο-
μόνωση τα μέλη της 17Ν και του ΕΑ και τη διασπορά των μελών της Συνωμοσίας 
Πυρήνων της Φωτιάς στις ελληνικές φυλακές, μέχρι τις απαγωγές συγγενών και φί-
λων και τα ειδικά (τρομο)δικαστήρια με τους εξονυχιστικούς ελέγχους των αλληλέγ-
γυων και την ασφυκτική παρουσία των μπάτσων, το συμπέρασμα είναι ένα. Οι αιχ-
μάλωτοι πολιτικοί αντίπαλοι του καθεστώτος πάντα «έχαιραν» ειδικής μεταχείρισης.  
Η αναγκαιότητα διατήρησης της κερδοφορίας και αναπαραγωγής του κεφαλαίου 
χτίζεται πάνω στην επίθεση στον κόσμο της εργασίας, στα κεκτημένα στις κοινωνι-
κές σχέσεις και στην παράλληλη ποινικοποίηση και κατ’ επέκταση αποπολιτικοποί-
ηση των αγώνων. Γιατί η καπιταλιστική ανάπτυξη συμβαδίζει με την καταστολή και 
η καθυπόταξη του εργατικού δυναμικού χρειάζεται να επιβάλλεται παραδειγματικά, 
όταν η ρητορική περί θυσιών και πίστης δεν πιάνει τόπο. Μέχρι και στις μέρες μας, 
που βιώνουμε μια ιστορική καμπή του παγκόσμιου καπιταλιστικού οικοδομήματος, 
μετράμε δεκάδες αγωνιστές στα κολαστήρια του ελληνικού κράτους. Όλοι αυτοί οι 
επαναστάτες διακήρυξαν ότι ο αγώνας ενάντια στην κυριαρχία των αστών πρέπει να 
λαμβάνει και βίαιες μορφές. Πέρα από συγκαταβατικούς δρόμους και συμβιβασμένες 
επιλογές αγώνα, τοποθετείται στην πράξη η αναγκαιότητα της επαναστατικής βίας, 
σαν οργανικό στοιχείο του κινήματος. 

Συνέλευση Αλληλεγγύης για τους πολιτικούς κρατούμενους, τους φυλακισμένους και διωκόμενους αγωνιστές
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IV 

Προφανώς η επαναστατική αλληλεγγύη, ως πολεμική σχέση που διαπερνά και κα-
τακερματίζει τον πολιτισμό του κεφαλαίου, δεν μπορεί να περιορίζεται στα «στενά» 
σύνορα ενός κράτους. Θεωρούμε τη διεθνιστική αλληλεγγύη αναπόσπαστο κομμάτι 
των ανατρεπτικών κινημάτων, και αυτό το τριήμερο, ειδικά στην αυριανή εκδήλωση 
- συζήτηση που θα συμμετέχουν και οι ευρωπαίοι σύντροφοι, προσπαθεί από τη με-
ριά του να συμβάλει και προς αυτήν την κατεύθυνση. Στην Ευρώπη ο ένοπλος αγώ-
νας έχει μακρά ιστορία. Δημιούργησε ρήγματα και τριγμούς σε κράτος και κεφάλαιο. 
Από αυτή τη σύγκρουση πολλοί αγωνιστές έπεσαν με το όπλο στο χέρι και υπήρξαν 
εκατοντάδες φυλακίσεις αγωνιστών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Κρίνουμε λοιπόν 
απαραίτητη την αναφορά αγώνων, που έχουν πραγματοποιηθεί ενάντια στις ειδικές 
συνθήκες κράτησης σε διάφορα ευρωπαϊκά κράτη. Στη Γερμανία οι κρατούμενοι της 
RAF έδωσαν τη ζωή τους στον αγώνα, είτε στις απεργίες πείνας, είτε στις δολοφο-
νίες στο Σταμχάιμ, ενάντια στην απομόνωση που τους είχε επιβληθεί. Στην Ιρλαν-
δία επίσης, οι αιχμάλωτοι αγωνιστές του IRA έπεσαν μαχόμενοι στις απεργίες πείνας 
που έκαναν, ενώ επέλαυνε ο κυνικός θατσερικός νεοφιλελευθερισμός. Στην Ισπα-
νία, οι απεργίες πείνας των μελών των GRAPO και του PCE(r) (Κομμουνιστικό Κόμμα 
Ισπανίας - ανασυγκροτημένο) με στόχο την απελευθέρωση τους, αλλά και της ETA 
για τη μεταγωγή τους σε φυλακές στη χώρα των Βάσκων, αποτέλεσαν σημαντικούς 
αγώνες πολιτικών κρατουμένων. Ακόμα, η οργάνωση των κοινωνικών κρατουμένων 
του COPEL αποτέλεσε σημάδι αντίστασης εντός των φυλακών. Η κατασταλτική 
αντεπίθεση του ισπανικού κράτους ήρθε με την εγκαθίδρυση του καθεστώτος FIES.  
Στη Γαλλία, τα μέλη της Action Directe αντιστάθηκαν με απεργίες πείνας για τις συν-
θήκες κράτησης που τους επιβλήθηκαν από το γαλλικό κράτος. Οι τούρκοι αγωνι-
στές, από το 2000 έως το 2007, έδωσαν σκληρές μάχες ενάντια στις φυλακές τύπου 
F, με εκατοντάδες νεκρούς και ακόμη περισσότερους με αναπηρίες, είτε λόγω ανα-
γκαστικής σίτισης, είτε λόγω πολυήμερης απεργίας πείνας. Τέλος, στην Ιταλία, ξέ-
σπασε σειρά εξεγέρσεων σε διάφορες φυλακές της χώρας, με μεγάλη συμμετοχή και 
των κοινωνικών κρατουμένων, με αρχή την εξέγερση των φυλακών στο νησί Asinara, 
όπου αμέσως μετά το τέλος της οι πολιτικοί κρατούμενοι στάλθηκαν σε πολλές δια-
φορετικές φυλακές της χώρας.

V

Μέσα στις ελληνικές φυλακές το νήμα της ιστορίας των αντιστάσεων ξεκινά από 
πολύ παλιά. Φυσικά, από τη μεταπολίτευση και μετά, παράλληλα με τους αγώνες 
και την κινηματική δραστηριότητα στο κοινωνικό πεδίο, υπήρχαν συνεχείς αγώνες  
και εξεγέρσεις στις φυλακές. Αγώνες που συχνά είχαν σαν σημείο εκκίνησης τις άθλι-
ες συνθήκες κράτησης, ξέφευγαν όμως συχνά από τα αιτηματικά πλαίσια και αποζη-
τούσαν την ολοκληρωτική καταστροφή των φυλακών. Χαρακτηριστικές στιγμές αντί-
στασης είναι οι εξεγέρσεις που ξέσπασαν στις φυλακές της Κέρκυρας το 1985, της 
Αλικαρνασσού το 1990, του Κορυδαλλού το 1995, του Μαλανδρίνου το 2007. Επί-
σης οι πολυάριθμες απεργίες πείνας (όπως η μαζική απεργία χιλιάδων κρατουμένων  
τον Νοέμβρη του 2008) και η απεργία πείνας 4.500 κρατουμένων ενάντια στο νο-
μοσχέδιο για τις φυλακές τύπου Γ´ το καλοκαίρι του 2014, αποτέλεσαν σημαντικά 
σημεία αγώνα εντός των τειχών.

Εισήγηση πρώτης ημέρας



13

Η απεργία πείνας του Κ. Σακκά και του Ν. Ρωμανού, καθώς και η απεργία πείνας 
του Δ. Κουφοντίνα ενάντια στην απομόνωση στα υπόγεια των φυλακών Κορυδαλ-
λού το 2004, η απεργία πείνας του Ν. Μαζιώτη για τα επισκεπτήρια στη συντρόφισ-
σά του Πόλα Ρούπα και την παρουσία του στο νοσοκομείο την ώρα του τοκετού.  
Η απεργία πείνας του Κώστα Γουρνά, για τη μεταγωγή του στον Κορυδαλλό για να εί-
ναι κοντά στην οικογένεια του και η απεργία πείνας μελών της Συνωμοσίας Πυρήνων 
της Φωτιάς για την οριστική μεταγωγή συντρόφων τους από τις φυλακές Δομοκού σε 
αυτές του Κορυδαλλού. Δεν ξεχνάμε φυσικά πως πάντα στο πλευρό των εγκλείστων 
αγωνιστών βρισκόταν ο κόσμος της αλληλεγγύης, κάθε φορά με διαφορετική δυνα-
μική, ενισχύοντας έμπρακτα τον αγώνα, θυμίζοντάς τους ότι δεν είναι μόνοι. Για να 
επιστρέψουμε στο εδώ και στο τώρα, από τις 2 Μαρτίου δεκάδες πολιτικοί κρατού-
μενοι πραγματοποιούν απεργία πείνας ενάντια στην ««αντιτρομοκρατική» σταυροφο-
ρία» που εκφράζεται με το ειδικό κατασταλτικό/νομικό πλαίσιο που έχει εδραιωθεί τα 
τελευταία χρόνια και με το μονιμοποιημένο καθεστώς έκτακτης ανάγκης καθώς και 
τις προφυλακίσεις συγγενών. Εμείς σαν Συνέλευση Αλληλεγγύης για τους πολιτικούς 
κρατούμενους, τους φυλακισμένους και διωκόμενους αγωνιστές στηρίζουμε με όλες 
μας τις δυνάμεις τον αγώνα των συντρόφων μας και παλεύουμε για:

• Κατάργηση της ειδικής ««αντιτρομοκρατικής»» νομοθεσίας και συγκεκριμένα για 
κατάργηση των νόμων περί τρομοκρατικής και εγκληματικής οργάνωσης (άρθρα 
187Α και 187 του ποινικού κώδικα).

• Κατάργηση των ειδικών κατασταλτικών νόμων (κουκουλονόμος).
• Κατάργηση των φυλακών τύπου Γ´ που αποτελούν το σύμβολο του καθεστώτος 

εξαίρεσης των πολιτικών κρατουμένων. 
• Οριοθέτηση της χρήσης και της επεξεργασίας του DNA ως αποδεικτικού μέσου. 
• Την άμεση απελευθέρωση του Σ. Ξηρού που παρά το 98% αναπηρίας του, εξο-

ντώνεται συστηματικά εδώ και 13 χρόνια από το κράτος. 
• Την άμεση απελευθέρωση των συγγενών των μελών της Σ.Π.Φ.
Είναι μάλλον η πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία, που ένας αγώνας των πολιτικών 

κρατουμένων περιλαμβάνει αιτήματα που δεν είναι προσωπικά αλλά αμιγώς πολιτι-
κά. Πρόκειται ουσιαστικά για μια επίθεση στην ποινικοποίηση της ριζοσπαστικής πο-
λιτικής δράσης, μια επίθεση στην ίδια τη φύση της καταστολής, και ως τέτοια αφορά 
όλες τις αγωνίστριες και τους αγωνιστές, αλλά και όσους άλλους εν δυνάμει βρίσκο-
νται στο ίδιο στρατόπεδο. Γιατί η καταστολή αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του καπιταλι-
στικού οικοδομήματος και στόχο έχει τη διατήρηση του συστήματος εκμετάλλευσης.  

VΙ

Την ώρα που μιλάμε έχουμε κινητοποιήσεις πολιτικών κρατουμένων. Ο στόχος του 
κινήματος αλληλεγγύης είναι η ικανοποίηση, όλων ανεξαιρέτως των αιτημάτων των 
απεργών πείνας. Αυτό πρέπει να αναδεικνύεται και από τη δράση μας και από τον 
λόγο μας. Η δράση μας πρέπει να είναι οξυμμένη, και συνεχής, πριν οι απεργοί φτά-
σουν στα όριά τους. Και αυτό, διότι, το διακύβευμα που θέτουν οι απεργοί πείνας 
πολιτικοί κρατούμενοι ξεπερνά ακόμη και τους ίδιους. 

Το κίνημα αλληλεγγύης πρέπει να κρατήσει τη σημαία του Αγώνα ψηλά, με όποιον 
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τρόπο θεωρεί πρόσφορο (κινήσεις αντιπληροφόρησης, καταλήψεις, συγκρούσεις με 
την αστυνομία, εμπρηστικές ενέργειες κ.τ.λ.), με στόχο την ικανοποίηση όλων των 
αιτημάτων.

Στόχος των κινημάτων διαχρονικά είναι η Κοινωνική Επανάσταση. Ο δρόμος προς 
αυτήν όμως έχει και επιμέρους επίδικα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ένα από 
αυτά, είναι και αυτό που ελπίζουμε να συζητηθεί εδώ σήμερα. Και αυτό δεν είναι 
άλλο από τον λόγο ύπαρξης πολιτικών κρατουμένων. Ο λόγος είναι η ξεκάθαρη θέση 
μάχης που έλαβαν ενάντια στο κράτος και το κεφάλαιο. Σκοπός τους, που τέθηκε 
πάνω από τον κίνδυνο της ίδιας της ζωής τους και τα πολλά χρόνια φυλάκισης, η 
καταστροφή κράτους και κεφαλαίου.

Ζητούμενο για εμάς, και μέσα από την εκδήλωση αυτή, είναι να συνδεθούν τα επι-
μέρους επίδικα των ευρύτερων κοινωνικών κομματιών, με το επίδικο της αιτίας της 
ύπαρξης πολιτικών κρατουμένων. 

Νίκη στον αγώνα των απεργών πείνας.
Μέχρι το γκρέμισμα και της τελευταίας φυλακής.
Λευτεριά στους πολιτικούς κρατούμενους.

Συνέλευση Αλληλεγγύης για τους πολιτικούς κρατούμενους,  
τους φυλακισμένους και διωκόμενους αγωνιστές
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Τοποθέτηση του Νίκου Μαζιώτη

Συντρόφισσες και σύντροφοι γεια σας. Χαιρετώ τους πάντες. 
Σε σχέση με τη θεματική της πρώτης μέρας του τριημέρου θα τοποθετηθώ και για 

τις φυλακές τύπου Γ΄ και για την «αντιτρομοκρατική» νομοθεσία, τα οποία είναι άμε-
σα συνδεδεμένα μεταξύ τους, αλλά και για την απεργία πείνας των πολιτικών κρατου-
μένων που διεξάγεται αυτό το διάστημα και βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως έχω τοποθε-
τηθεί και στο παρελθόν, όταν έκανα την πρόταση για να δημιουργηθεί η Συνέλευση 
Αλληλεγγύης για τους πολιτικούς κρατούμενους, είχα πει ότι οι φυλακές τύπου Γ΄ 
στοχεύουν πρωτίστως τους πολιτικούς κρατούμενους και ιδιαίτερα αυτούς που είναι 
καταδικασμένοι για ένοπλη επαναστατική δράση. Η νομοθέτηση των φυλακών τύπου 
Γ΄ ήταν η λογική συνέπεια και συνέχεια της «αντιτρομοκρατικής» νομοθεσίας που θε-
μελιώθηκε πριν από 14 χρόνια με τη ψήφιση του πρώτου «αντιτρομοκρατικού» νόμου 
το 2001. Ήταν κάτι που έλειπε, ουσιαστικά, από το «αντιτρομοκρατικό» παζλ στην 
ελληνική νομοθεσία, αφού στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ υπάρχουν ειδικές φυλακές είτε 
για τους πολιτικούς εχθρούς του καθεστώτος, είτε για απείθαρχους, βαρυποινίτες 
κρατούμενους. 

Θα πω κάποια πράγματα για την «αντιτρομοκρατική» νομοθεσία. Το 2001, η τότε 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, κάτω από την πίεση των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας 
ψηφίζει τον πρώτο «αντιτρομοκρατικό» νόμο, το λεγόμενο «Άρθρο 187», που ονο-
μαζόταν «Νόμος κατά του οργανωμένου εγκλήματος», με στόχο την αντιμετώπιση 
του εγχώριου αντάρτικου πόλης. Το 2004, επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, πα-
ραμονές των Ολυμπιακών Αγώνων, πάλι κάτω απ’ την πίεση των ΗΠΑ ψηφίζεται ο 
δεύτερος «αντιτρομοκρατικός» νόμος, ο οποίος έρχεται να αποσαφηνίσει τα πράγ-
ματα, αφού αναφέρεται σε «τρομοκρατικές πράξεις τελεσθείσες με τρόπο σε έκτα-
ση και υπό συνθήκες που είναι δυνατόν να βλάψουν σοβαρά τη χώρα ή να βλάψουν 
σοβαρά και να καταστρέψουν τις θεμελιώδεις συνταγματικές, πολιτικές και οικονο-
μικές δομές της χώρας». Με τον πρώτο «αντιτρομοκρατικό» εκδικάστηκαν οι υποθέ-
σεις της 17 Νοέμβρη και του Ε.Λ.Α. Με τον δεύτερο, το άρθρο 187Α, εκδικάστηκαν 
οι υποθέσεις του Επαναστατικού Αγώνα και της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς. 
Με βάση αυτόν τον νόμο θα εκδικάζεται και οποιαδήποτε άλλη υπόθεση που αφο-
ρά την ένοπλη επαναστατική δράση από δω και πέρα. Οι υποθέσεις των ένοπλων 
επαναστατικών οργανώσεων, θα εκδικάζονται από τριμελή εφετεία κακουργημάτων, 
δηλαδή από τρεις επαγγελματίες δικαστές, ενώ μέχρι το 2001 εκδικάζονταν από 
μεικτά ορκωτά δικαστήρια, στα οποία υπήρχαν κατά πλειοψηφία πολίτες. Επίσης, 
νομοθετούνται ως κατηγορίες η ένταξη και η συμμετοχή σε ένοπλες επαναστατικές 
οργανώσεις και η κατηγορία της διεύθυνσης, ενώ θεμελιώνεται για πρώτη φορά το 
DNA ως αποδεικτικό στοιχείο. 

Γιατί έγιναν όλα αυτά και ποιό ήταν το πρακτικό αποτέλεσμα; Μέχρι τότε, μέχρι 
την εφαρμογή αυτών των νόμων, όλες οι υποθέσεις που αφορούσαν το αντάρτικο 
ή την «τρομοκρατία», όπως λέει το καθεστώς, από την υπόθεση Σερίφη που αφο-
ρούσε την απόπειρα εμπρησμού της AEG στο Ρέντη το 1977 που είχε αναλάβει ο 
Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας, μέχρι την υπόθεση της τοποθέτησης της βόμβας 
στο υπουργείο Βιομηχανίας και Ανάπτυξης το 1997, για την οποία είχα αναλάβει 
την ευθύνη, όλες αυτές οι υποθέσεις εκδικάζονταν από μεικτά ορκωτά δικαστή-
ρια, όπου συμμετείχαν πολίτες - ένορκοι κατά πλειοψηφία, και στις περισσότερες 
περιπτώσεις υπήρχαν απαλλαγές των κατηγορουμένων ή ολιγόχρονες καταδίκες.  
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Και αυτό γιατί οι πολίτες που συμμετείχαν στα μεικτά ορκωτά δικαστήρια και ήταν 
πλειοψηφία, τέσσερις εναντίον τριών, των επαγγελματιών δικαστών, έβλεπαν τις πο-
λιτικές αυτές υποθέσεις με διαφορετικό μάτι, και πολιτικά και ιδεολογικά, και δεν 
ταυτίζονταν με τους επαγγελματίες δικαστές που είναι υπάλληλοι του σκληρού πυ-
ρήνα του κρατικού μηχανισμού. Σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και με οριακή πλειο-
ψηφία, οι ένορκοι απάλλασσαν τους κατηγορούμενους στη συντριπτική πλειοψηφία 
των περιπτώσεων. Παραδείγματος χάριν, στην υπόθεση Σερίφη το 1977, στις υπο-
θέσεις Μαρίνου, Σμυρναίου το 1987, το 1990 με τις συλλήψεις Μπουκετσίδη, Μπου-
κουβάλα, Κογιάννη και Μπέρκνερ, την υπόθεση Σκυφτούλη το ’92, το ίδιο συνέβη με 
τον Μπαλάφα και τον Λεσπέρογλου. 

Αυτή η συνθήκη άλλαξε άρδην με τους «αντιτρομοκρατικούς» νόμους το 2001 και 
το 2004. Ο αποκλεισμός των ενόρκων πολιτών έκανε σίγουρες τις καταδίκες, ενώ 
η νέα νομοθεσία εγκαινίαζε μια νέα συνθήκη που κάποιοι καταδικάζονται σίγουρα, 
όχι μόνο για συγκεκριμένες ενέργειες, αλλά μόνο και μόνο για ένταξη και συμμετοχή 
σε ένοπλη επαναστατική οργάνωση, αφού αντικαθιστά την πλημμεληματική διάταξη 
της «σύστασης και συμμορίας» με την κακουργηματική για «ένταξη και συμμετοχή 
σε τρομοκρατική οργάνωση». Επίσης, αυτή η συνθήκη θα πήγαινε ακόμα παραπέρα, 
αφού, σε υποθέσεις της τελευταίας δεκαετίας, αρκετοί σύντροφοι και συντρόφισσες 
έχουν καταδικαστεί για όλες τις ενέργειες ένοπλων επαναστατικών οργανώσεων που 
ανήκουν, χωρίς να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για τις ενέργειες για τις οποίες 
κατηγορούνται, μόνο και μόνο γιατί πήραν την πολιτική ευθύνη της συμμετοχής τους 
και υπεράσπισαν τις ενέργειες των οργανώσεων τους και αυτό αφορά και τα μέλη 
του Επαναστατικού Αγώνα και τα μέλη της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς. 

Ενώ στην εποχή προ «αντιτρομοκρατικής» νομοθεσίας, προ του 2001, κάποιοι 
δικαστήκανε μόνο για συγκεκριμένες ενέργειες και πράξεις, που ήταν υποχρεωτικό 
να αποδειχθεί η ενοχή τους με τεκμηριωμένα στοιχεία και αποδείξεις, στη μετά του 
2001 εποχή, με βάση αυτή την αυτοτελή κατηγορία της «ένταξης και συμμετοχής σε 
τρομοκρατική οργάνωση», αν κάποιος αποδέχεται τη συμμετοχή του και λέει ότι ανα-
λαμβάνω την πολιτική ευθύνη, καταδικάζεται για όλες τις ενέργειες της οργάνωσης 
χωρίς αποδείξεις, χωρίς να αποδειχτεί η φυσική του αυτουργία, αλλά καταδικάζεται 
με βάση την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης για τη συμμετοχή του στην οργάνωση. 

Η «αντιτρομοκρατική» νομοθεσία είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή του κρά-
τους με σκοπό την αποτελεσματική δίωξη και καταστολή των πολιτικών εχθρών του 
καθεστώτος, των οργανώσεων αντάρτικου. Οι νόμοι δεν διαχωρίζονται από την πο-
λιτική του κράτους αλλά συναρτώνται, αντικατοπτρίζουν τις πολιτικές του κράτους 
μέσα σε μια συγκεκριμένη συνθήκη. Η «αντιτρομοκρατική» νομοθεσία δομήθηκε με 
τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρξουν σίγουρες καταδίκες, πολύχρονες καταδίκες για 
όσους αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη της συμμετοχής τους σε ένοπλες επανα-
στατικές οργανώσεις και να παραμείνουν όσο γίνεται περισσότερο στη φυλακή. 

Δεν είναι τυχαία η συγκυρία μέσα στην οποία ψηφίστηκαν οι «αντιτρομοκρατικοί» 
νόμοι στην Ελλάδα το 2001 και το 2004. Το 2001 η παγκοσμιοποίηση βρισκόταν σε 
έξαρση μια δεκαετία μετά την πτώση του ανατολικού μπλοκ, η Δύση προωθούσε 
ακάθεκτη τη δικτατορία των αγορών, είτε με στρατιωτικούς όρους, π.χ. ο πρώτος 
πόλεμος του Ιράκ, το ’91, ο βομβαρδισμός της Γιουγκοσλαβίας το ’99, είτε με τις 
νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις και την παράλληλη έκρηξη των χρηματιστηριακών 
αγορών, των hedge funds και της αγοράς των παραγώγων, που έδιναν διέξοδο στην 
υπερσυσσώρευση του κεφαλαίου στο καπιταλιστικό κέντρο. Η Ελλάδα το ίδιο διά-
στημα, από τα μέσα της δεκαετίας του ’90, εγκαινιάζει τις νεοφιλελεύθερες μεταρ-
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ρυθμίσεις. Το ’98 πάρθηκε η απόφαση συμμετοχής στην ευρωζώνη, ενώ το 1999 με 
το επονομαζόμενο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου η ελληνική οικονομία περνά στον 
έλεγχο του υπερεθνικού κεφαλαίου. Τρεις μήνες μετά τη ψήφιση του πρώτου «αντι-
τρομοκρατικού», το 2001, γίνονται οι επιθέσεις στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στη 
Νέα Υόρκη και στο Πεντάγωνο στην Ουάσινγκτον και οι Ηνωμένες Πολιτείες απα-
ντούν με τον πόλεμο κατά της «τρομοκρατίας», ο οποίος άλλαξε άρδην τον κόσμο. 

Ο πόλεμος κατά της «τρομοκρατίας» είναι η υπεράσπιση και η επίθεση του παγκο-
σμιοποιημένου καπιταλισμού με σκοπό να επιβάλει τη δικτατορία των αγορών, τον 
φασισμό της υπερεθνικής οικονομικής ελίτ, με ηγέτη φυσικά την υπερδύναμη των 
ΗΠΑ. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, το καθεστώς διεθνώς παίρνει ολοένα και πιο αυ-
ταρχικά χαρακτηριστικά, διευρύνοντας περισσότερο το νομικό και ποινικό οπλοστά-
σιο των κρατών. Όπως έχει πει εδώ και χρόνια ο Επαναστατικός Αγώνας, από τότε 
που ιδρύθηκε, ο πόλεμος κατά της «τρομοκρατίας» και οι νεοφιλελεύθερες μεταρ-
ρυθμίσεις είναι ο πολιτικοστρατιωτικός και οικονομικός χαρακτήρας αντίστοιχα της 
παγκοσμιοποίησης. Στην Ελλάδα μετά τη ψήφιση του πρώτου «αντιτρομοκρατικού», 
ψηφίζεται το 2003 η διεθνής συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Ε.Ε. και ΗΠΑ για θέματα 
τρομοκρατίας. Συνεργασία σε αστυνομικό και δικαστικό επίπεδο, ανταλλαγή πληρο-
φοριών, κ.λπ. Το 2004, όπως ήδη είπα, νομοθετείται ο δεύτερος «αντιτρομοκρατι-
κός», με την πίεση των ΗΠΑ οι οποίες όπως θα θυμούνται πολλοί ευθύνονται για τη 
διενέργεια των υποκλοπών εναντίον εκατοντάδων πολιτών την περίοδο 2004-2005. 

Στο ίδιο διάστημα, παράλληλα με την εγκαθίδρυση και τη διεύρυνση της «αντι-
τρομοκρατικής» νομοθεσίας, έχουμε και την προώθηση των νεοφιλελεύθερων με-
ταρρυθμίσεων από την τότε κυβέρνηση Καραμανλή. Κατάργηση 8ώρου, με νομοσχέ-
διο του υπουργείου Απασχόλησης το 2005, όπου δίνει το δικαίωμα σε εργοδότες να 
απασχολούν τους εργαζόμενους, είτε παραπάνω από 8 ώρες, είτε λιγότερο από 8 
ώρες, κατάργηση της υπερωριακής αμοιβής, αύξηση του ορίου απολύσεων, ψήφιση 
του πρώτου προϋπολογισμού λιτότητας το 2005 με κόψιμο δαπανών από τη δημόσια 
υγεία, την παιδεία, τα ασφαλιστικά ταμεία, την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων. 

Αναλύοντας λίγο τα γεγονότα και μέσα στις συνθήκες που συνέβησαν, μπορού-
με εύκολα να καταλάβουμε ότι η «αντιτρομοκρατική» νομοθεσία συνδέεται με την 
προώθηση των νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων. Ο πρώτος «αντιτρομοκρατικός» 
νόμος, ο νόμος κατά του «οργανωμένου εγκλήματος» παρότι φτιάχτηκε για την αντι-
μετώπιση του εγχώριου αντάρτικου, η εφαρμογή του γενικεύτηκε σε όλες τις περι-
πτώσεις οργανωμένης παραβατικότητας και αυτό οφείλεται στην προπαγάνδα του 
κράτους και των Μ.Μ.Ε. ότι οι τρομοκράτες και το οργανωμένο έγκλημα δεν διαφέ-
ρουν. Αυτή τη λυσσασμένη προπαγάνδα τη γνωρίσαμε κατά τη διάρκεια των συλλή-
ψεων και των δικών για τη 17 Νοέμβρη και τον Ε.Λ.Α. 

Ο δεύτερος «αντιτρομοκρατικός» εμπεριέχει έναν διαχωρισμό για αυτούς που 
κατηγορούνται για τρομοκρατία και για πράξεις που μπορούν να βλάψουν τις συ-
νταγματικές, πολιτικές και οικονομικές δομές της χώρας από αυτούς που κατη-
γορούνται για οργανωμένο έγκλημα. Έρχεται να επιβεβαιώσει έστω και έμμεσα,  
τη διακριτή αναγνώριση των πολιτικών εχθρών του καθεστώτος που αντιμετωπίζο-
νται με ειδικό τρόπο, ειδικούς νόμους, ειδικά δικαστήρια μέσα στις φυλακές, ειδικές 
φυλακές ή ειδικές πτέρυγες ασφαλείας. 

Λίγα χρόνια αργότερα, τον Φλεβάρη του 2009, δύο μήνες μετά την εξέγερση του 
Δεκεμβρίου του 2008 και αφού η Ελλάδα μπαίνει στη δίνη της παγκόσμιας οικονομι-
κής κρίσης, ψηφίζεται ο κουκουλονόμος με αφορμή την καταδρομική επίθεση αναρ-
χικών στο Κολωνάκι. Και αυτός ο νόμος αν και δημιουργήθηκε για τους αναρχικούς, 
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γενικεύτηκε η εφαρμογή του και στους ποινικούς και στις υποθέσεις του αντάρτικου 
πόλης, όταν διαπράττονται πράξεις όπου οι δράστες έχουν καλυμμένα πρόσωπα ή 
αλλοιωμένα χαρακτηριστικά. Το καλοκαίρι του 2010, ενώ η Ελλάδα έχει υπογράψει 
το πρώτο μνημόνιο προκαλώντας σφοδρές κοινωνικές αντιδράσεις και αναταραχές, 
και ενώ στις φυλακές αρχίζει να αυξάνεται ο αριθμός των πολιτικών κρατουμένων, 
τροποποιείται προς το δυσμενέστερο το 187Α, που μπαίνει στο στόχαστρο η χρη-
ματοδότηση των ένοπλων επαναστατικών οργανώσεων και η ψυχική συνδρομή. Με 
βάση αυτή τη διάταξη για παράδειγμα, δικάστηκαν πρόσφατα σύντροφοι και συ-
ντρόφισσες από την Επιτροπή Αλληλεγγύης στον τούρκικο και κουρδικό λαό, για την 
υπόθεση της ένοπλης επαναστατικής οργάνωσης DHKP-C, που συνελήφθησαν σε 
φουσκωτό με όπλα στη Χίο. 

Τέσσερα χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 2014, έρχεται ο νόμος Αθανασίου να συ-
μπληρώσει αυτό το «αντιτρομοκρατικό» παζλ, ο νόμος για τις φυλακές τύπου Γ΄. Αν 
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ καταργήσει τις φυλακές τύπου Γ΄ θα υπάρχουν ειδικές πτέ-
ρυγες στις φυλακές τύπου Β΄, στις πτέρυγες δηλαδή που θα χρησιμεύουν για την 
κράτηση των καταδικασμένων μελών ένοπλων επαναστατικών οργανώσεων ή όσων 
κατηγορούνται γι’ αυτές τις υποθέσεις και άλλων απείθαρχων, βαρυποινιτών κρα-
τουμένων. Αν σκεφτούμε ότι υπάρχει μια συνεχής παρουσία του αντάρτικου πόλης 
στην Ελλάδα, έστω χαμηλής έντασης εδώ και 40 χρόνια, αν πάρουμε υπόψιν ότι τα 
τελευταία χρόνια έχουν γίνει δεκάδες βομβιστικές ή ένοπλες ενέργειες και πολλα-
πλάσιες εμπρηστικές, γίνεται κατανοητό ότι ιδιαίτερα μέσα στις συνθήκες της κρίσης 
των τελευταίων ετών, σε συνθήκες κοινωνικής αναταραχής μετά την υπογραφή του 
πρώτου μνημονίου, μέσα σε αυτές τις συνθήκες οι «αντιτρομοκρατικές» νομοθεσίες, 
η καταστολή, οι ειδικές πτέρυγες αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την προστα-
σία και αναπαραγωγή του καπιταλισμού. Γιατί μέσα σε αυτές τις συνθήκες ελλοχεύει 
ο κίνδυνος της επανάστασης και άρα η αντιμετώπιση του ένοπλου αγώνα ή της απει-
λής του και έχει μείζονα σημασία για το καθεστώς η καταστολή. 

Είναι μεγάλο πολιτικό λάθος, κατά τη γνώμη μου, η άποψη που είχαν εκφράσει κά-
ποιοι σύντροφοι πολιτικοί κρατούμενοι για τις φυλακές τύπου Γ΄ ότι θα είχαν φτιαχτεί 
ακόμα και αν δεν υπήρχε κανένας αγωνιστής στη φυλακή. Εκφράζοντας αυτή την 
άποψη επιβεβαιώνουν το κράτος που ισχυρίζεται ότι «τρομοκράτες» και «ποινικοί» 
είναι το ίδιο, και ότι αντιμετωπίζει εξίσου τους πολιτικούς κρατούμενους και τους 
κρατούμενους εγκληματίες ή μη που έχουν καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση. 
Οι φυλακές τύπου Γ΄ ή οι ειδικές πτέρυγες προορίζονται πρωτίστως για όσους έχουν 
καταδικαστεί με τον «αντιτρομοκρατικό» νόμο, το άρθρο 187Α. Το ότι κρατούνται και 
κάποιοι ποινικοί κρατούμενοι που καταδικάστηκαν για εγκληματική οργάνωση δεν 
αλλάζει τα πράγματα. Μην μπερδεύουμε το αίτιο με το αποτέλεσμα. Και ο «αντιτρο-
μοκρατικός» του 2001 δημιουργήθηκε για το εγχώριο αντάρτικο, όμως η εφαρμογή 
του γενικεύτηκε. Το ίδιο και ο κουκουλονόμος, ο οποίος φτιάχτηκε για τους αναρχι-
κούς, αλλά επίσης γενικεύτηκε η εφαρμογή του. 

Όσον αφορά για τις ειδικές συνθήκες κράτησης στο βραχύβιο διάστημα που λει-
τουργούν τις φυλακές τύπου Γ΄ στον Δομοκό, δεν υπάρχουν ειδικές συνθήκες κράτη-
σης διαφορετικές από αυτές που ισχύουν στις υπόλοιπες πτέρυγες. Η διαφορά των 
φυλακών τύπου Γ΄ υπήρξε στο νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε για τους κρατούμενους 
που προορίζονταν για εκεί, δηλαδή αύξηση των ετών έκτισης των ισοβίων από τα 16 
στα 20, στέρηση αδειών και εργασίας, με σκοπό την όσο γίνεται μεγαλύτερη παραμο-
νή των κρατουμένων στις φυλακές, ενώ δεν υπάρχει περιορισμός στην τηλεφωνική 
επικοινωνία, ούτε στα επισκεπτήρια εκτός του ότι επιτρέπεται το επισκεπτήριο μέχρι 
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συγγενείς γ´ βαθμού αντί για συγγενείς δ´ βαθμού που ισχύει στις υπόλοιπες φυλακές. 
Σίγουρα η αρχική πρόταση για τις φυλακές τύπου Γ΄ ήταν να δημιουργηθεί ένα πιο 
αυστηρό πλαίσιο, όμως αποδείχτηκε ότι δεν μπορούσαν να το σηκώσουν πολιτικά και 
έτσι έφτιαξαν ένα πολύ πιο ήπιο πλαίσιο καθεστώτος κράτησης που απέχει σαφώς 
από τις χώρες της δυτικής Ευρώπης, όπου εδώ και δεκαετίες υπάρχουν ειδικές συν-
θήκες κράτησης, πτέρυγες απομόνωσης όπου οι κρατούμενοι βρίσκονται 23 ώρες το 
24ωρο στα κελιά, με μία ώρα προαυλισμό και περιορισμούς στην τηλεφωνική επικοι-
νωνία, στα επισκεπτήρια, στην αλληλογραφία. 

Στην Ελλάδα, με εξαίρεση ένα βραχύβιο διάστημα ολίγων μηνών που ίσχυσε ένα 
ειδικό καθεστώς, το 2002, για τους κατηγορούμενους της 17 Νοέμβρη, στα υπόγεια 
κελιά της ΣΤ´ πτέρυγας των ανδρικών φυλακών Κορυδαλλού, δεν υπήρξε και δεν 
υπάρχει ειδικό καθεστώς κράτησης. Ούτε λευκά κελιά, ούτε κολαστήρια όπως συνη-
θίζεται να λέγεται. Αντίθετα, οι συνθήκες κράτησης στο παράρτημα της ΣΤ´ πτέρυγας 
των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού, όπου κρατούνται οι πολιτικοί κρατούμενοι εί-
ναι ιδιαίτερα προνομιακές σε σχέση με τις συνθήκες που βιώνει η πλειοψηφία των 
ποινικών κρατουμένων στις φυλακές της χώρας, όπου υπάρχουν τρεις με τέσσερις 
κρατούμενοι σε ένα κελί ή κρατούμενοι οι οποίοι κοιμούνται στο πάτωμα. 

Θα αναφερθώ τώρα στην απεργία πείνας που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλι-
ξη, αλλά πριν από αυτό θα πω δύο λόγια για την προηγούμενη κινητοποίηση για την 
απεργία πείνας των κρατουμένων, και πολιτικών και ποινικών, το καλοκαίρι που μας 
πέρασε, το 2014, για το νομοσχέδιο Αθανασίου, για τις φυλακές τύπου Γ΄. Αν θυμά-
στε αυτή την κινητοποίηση, η απεργία πείνας είχε κρατήσει μόνο οχτώ μέρες και οι 
πρώτοι που την έσπασαν ήταν οι ποινικοί και αυτό κατά τη γνώμη μου πιστεύω ότι 
έγινε γιατί δεν πείστηκαν ότι τους αφορούσε συνολικά. Και αυτό είναι μία απόδειξη 
ότι οι φυλακές τύπου Γ΄ αφορούν στο σύνολό τους τους πολιτικούς κρατούμενους, 
που καταδικάζονται με τον «αντιτρομοκρατικό», τον 187Α, παρά το γεγονός ότι κρα-
τούνται και επιλεκτικά κάποιοι ποινικοί. 

Η απεργία πείνας που βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη, βρίσκεται ήδη στην 25η μέρα. 
Είναι η πρώτη αμιγώς απεργία πείνας πολιτικών κρατουμένων που έχει πολιτικά αιτή-
ματα, αφού θίγει τον πυρήνα της «αντιτρομοκρατικής» και κατασταλτικής πολιτικής 
του κράτους. Γι’ αυτό, λοιπόν, είναι ένα ορόσημο ιστορικά και έχει μεγάλη σημασία. 
Το πολιτικό και διεκδικητικό πλαίσιο είναι αρκετά μαξιμαλιστικό και αφορά συνολι-
κά την κατάργηση της «αντιτρομοκρατικής» νομοθεσίας, του κουκουλονόμου, των 
φυλακών τύπου Γ΄, και διεκδικεί την απελευθέρωση του καταδικασμένου για τη 17 
Νοέμβρη Σάββα Ξηρού. Παράλληλα, διεξάγεται και η απεργία πείνας των συντρόφων 
κρατουμένων της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς που διεκδικούν την απελευθέ-
ρωση των πρόσφατα προφυλακισμένων συγγενών τους, που αφορά την επιχείρηση 
«Γοργοπόταμος». Η συγκεκριμένη απεργία πείνας, αν θέλουμε να αναλύσουμε σω-
στά το τι αντιπροσωπεύει, ξεπερνά και το ίδιο το πολιτικό διεκδικητικό πλαίσιο. Γιατί 
αυτά που θέτει, πέρα από το ότι θίγουν τον πυρήνα της κατασταλτικής πολιτικής του 
κράτους, θέτει και το επίδικο της ίδιας της καθεστωτικής ανατροπής που υποτίθεται 
ότι επιδιώκουμε όλοι, και οι απεργοί πολιτικοί κρατούμενοι και οι αλληλέγγυοι. Γιατί 
όπως είπα και προηγουμένως το κατασταλτικό πλαίσιο στην Ελλάδα, διαμορφώθη-
κε στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης, του πολέμου κατά της «τρομοκρατίας» και 
των νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων που σκοπό έχουν να επιβάλλουν τη δικτατο-
ρία των αγορών και τον φασισμό της υπερεθνικής ελίτ. 

Δεν είναι επίσης καθόλου τυχαίο ότι η ένταση της καταστολής συνδέεται με την 
υπαγωγή της χώρας στην εξουσία του Δ.Ν.Τ., της Ε.Κ.Τ. και της Ευρωπαϊκής Επι-
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τροπής. Ο αγώνας, λοιπόν, των πολιτικών κρατουμένων έχει μεγάλη σημασία και δεν 
πρέπει να βλέπουμε τα αιτήματα ξεκομμένα από τις συνθήκες που δημιούργησαν 
τα ζητήματα που θέτουν. Αυτή η απεργία πείνας, των πολιτικών κρατουμένων, είναι 
ουσιαστικά η πρώτη πολιτική κινητοποίηση εναντίον της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που 
μόλις πρόσφατα στη συμφωνία του EUROGROUP στις 20 Φεβρουαρίου, αποδέχτηκε 
επίσημα τα μνημόνια, το χρέος, την τρόικα, την αξιολόγηση χωρίς να συναντά κοινω-
νικές αντιδράσεις. Με αυτή την έννοια, ο αγώνας των πολιτικών κρατουμένων είναι 
ένα μέτωπο ενάντια στην κυβέρνηση, συμβάλλει στη συσπείρωση των αγωνιζόμε-
νων κομματιών, στο να σπάσει η κοινωνική ειρήνη και να υπονομευθεί η προσπάθεια 
αφομοίωσης και πολιτικού αφοπλισμού από τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Θα μου επιτρέψετε να πω και κάποια πράγματα για την αλληλεγγύη όσον αφορά 
αυτόν τον αγώνα. Η απεργία πείνας των πολιτικών κρατουμένων συσπείρωσε ένα με-
γάλο κομμάτι του αναρχικού - αντιεξουσιαστικού χώρου παρά το σοβαρό μειονέκτη-
μα ότι δεν υπάρχει μια καθολική ενότητα των πολιτικών κρατουμένων όσον αφορά 
το σύνολο των διεκδικήσεων, αφού κάποιοι βάζουν μόνο τα αιτήματα της κατάργη-
σης των φυλακών τύπου Γ΄ και της απελευθέρωσης του Σάββα Ξηρού, αν και είχαν 
συμφωνήσει αρχικά και για την «αντιτρομοκρατική» νομοθεσία και για τον κουκουλο-
νόμο πράγμα που αναθεώρησαν. Άλλοι βάζουν πέρα από την κατάργηση της «αντι-
τρομοκρατικής» νομοθεσίας, του κουκουλονόμου, των φυλακών τύπου Γ και την 
απελευθέρωση του Σάββα Ξηρού, το θέμα του DNA, τροποποιήσεις σχετικά με το 
DNA, ενώ υπάρχει και η απεργία πείνας των κρατουμένων της Συνωμοσίας Πυρήνων 
της Φωτιάς. Παρά όμως το σοβαρό αυτό μειονέκτημα των διαφοροποιήσεων, η συ-
γκεκριμένη απεργία πείνας είναι ένα ορόσημο και έχει μεγάλη σημασία και δυνητικά 
θα μπορούσε να αφήσει μια καλή παρακαταθήκη. 

Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο μέρος των αλληλέγγυων, συντροφισσών και συντρό-
φων, έχοντας υπόψιν τις διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις των πολιτικών κρα-
τουμένων και τα προβλήματα που έχουν αναφερθεί κατά καιρούς, και τα οποία 
ούτως ή άλλως δεν αναιρούνται, χωρίς να ταυτίζονται με καμία πλευρά, στέκονται 
αλληλέγγυοι στο σύνολο των απεργών πολιτικών κρατουμένων ανεξαιρέτως, στηρί-
ζοντας όλα τα αιτήματα ανεξαιρέτως, και την κατάργηση της «αντιτρομοκρατικής» 
νομοθεσίας, του κουκουλονόμου, των φυλακών τύπου Γ΄, της απελευθέρωσης του 
Σάββα Ξηρού, τις τροποποιήσεις για το DNA καθώς και τα αιτήματα των κρατουμέ-
νων της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς, έτσι, ώστε να μην αφεθεί κανένας μόνος 
του απέναντι στην κρατική καταστολή. 

Αυτό ήταν ένα μεγάλο στοίχημα για όσους αντιλαμβάνονται την αλληλεγγύη με 
αμιγώς πολιτικά κριτήρια και όχι προσωπικά και με αυτή την έννοια αλληλεγγύη χω-
ρίς εξαιρέσεις. Ήταν ένα στοίχημα που κερδήθηκε και είναι ένα μέρος αυτής της 
πολιτικής παρακαταθήκης που προανέφερα. Πέρα από αυτό και ανεξάρτητα από 
το αποτέλεσμα της απεργίας πείνας, όσον αφορά τις διεκδικήσεις, το άλλο μεγάλο 
στοίχημα είναι να συνδέσουμε τα επίδικα που θέτει η απεργία πείνας με την επανα-
στατική προοπτική. Με την προοπτική της ανατροπής του κεφαλαίου και του κρά-
τους στην Ελλάδα. Με την προοπτική της ανατροπής του καθεστώτος που γεννά 
φτώχεια, εξαθλίωση, κρίσεις, μνημόνια, πολέμους, γενοκτονίες, καταστολή, «αντι-
τρομοκρατικούς» νόμους, ειδικές φυλακές. Να συνδέσουμε τον αγώνα των πολιτικών 
κρατουμένων με την προοπτική της κοινωνικής επανάστασης στην Ελλάδα. Να μην 
είναι ο αγώνας των πολιτικών κρατουμένων μια εσωστρεφής και εσωτερική υπόθεση 
των αναρχικών ή του ευρύτερου αντικαπιταλιστικού χώρου αλλά μία υπόθεση κοι-
νωνικοποιημένη. Αυτό είναι επίσης ένα μεγάλο στοίχημα που θα πρέπει να αναδείξει 
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ο αναρχικός - αντιεξουσιαστικός χώρος αν θέλει να είναι ένας πραγματικά επανα-
στατικός χώρος και όχι ένας εναλλακτικός που βολεύεται με κάθε είδους πολιτικά, 
αυτάρεσκα μικρομάγαζα. Όλοι οι επιμέρους αγώνες, όπως η συγκεκριμένη απεργία 
πείνας των πολιτικών κρατουμένων, οφείλουν και πρέπει να συμβάλλουν στον αγώνα 
για ανατροπή. Έτσι πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τους αγώνες. Για αυτό και σε αυτή 
την κατεύθυνση πρέπει να εργαστούμε για τη δημιουργία επαναστατικού κινήματος. 
Αυτό παραμένει εδώ και χρόνια το μεγάλο στοίχημα της εποχής μας. Ευχαριστώ που 
με ακούσατε. 

Ερωτήσεις:

–Συντονιστής: Καλησπέρα και από μένα. Πρώτα απ’ όλα, πώς είσαι στην υγεία σου. 
–Ν.Μ.: Για να πω την αλήθεια λαχανιάζω. Δεν ξέρω αν θα μπω στο νοσοκομείο.  
Θα δω.
–Συντονιστής: Θα σου κάνει και μία ερώτηση η Άντυ από την Διεθνή Κόκκινη Βοή-
θεια. 

–Άντυ: Είναι εδώ μια μεγάλη αντιπροσωπεία της Διεθνούς Κόκκινης Βοήθειας και 
είναι σε μεγάλη συμφωνία με τα πολιτικά θέματα που έβαλες. Και πρέπει να φτιαχτεί 
ένα μεγαλύτερο σχέδιο και η αλληλεγγύη να είναι μέρος αυτού του μεγαλύτερου σχε-
δίου. Και είναι πολύ σημαντικό να μη γίνεται διάκριση μεταξύ διαφορετικών πολιτι-
κών θέσεων, αλλά να χτίζεται ένα κοινό μέτωπο ενάντια στο κράτος. Οπότε θα είναι 
στην ίδια μάχη μαζί σου δίπλα δίπλα. 
–Ν.Μ.: Αν θέλετε να σας ενημερώσω για τα γεγονότα που έγιναν εχτές εδώ πέρα, 
μετά την είδηση ότι κάποιος κρατούμενος από την Ε2 αυτοκτόνησε. Ζητούσε να πάει 
νοσοκομείο και τον είχαν κλεισμένο στα κελιά νεοεισερχομένων, για να σας δώσω να 
καταλάβετε είναι τα ίδια κελιά στα οποία σκοτώσανε από βασανιστήρια τον Καρέλι 
στη Νιγρίτα. Βασικά ο σύντροφος Ναξάκης άρχισε να σπάει τα τζάμια. Τα τζάμια εδώ 
πέρα είναι όπως των τραπεζών στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή καταστράφηκαν μεν 
δεν έσπασαν ακριβώς, ράγισαν, έκαναν τρύπες και επίσης ξηλώθηκαν και όλες οι 
κάμερες του ισογείου, της πτέρυγας Ε1 που είμαστε εδώ πέρα. Ουσιαστικά, η πτέ-
ρυγα που είμαστε το ισόγειο δεν έχει καθόλου κάμερες. Δεν υπήρξε καμία συνέπεια 
απολύτως. Δεν μπήκαν καν οι δεσμοφύλακες μέσα. Μόνο ο διευθυντής ήταν στο φυ-
λάκιο με 6-7 δεσμοφύλακες, ο οποίος μας είπε τι πράματα είναι αυτά. Εκεί διαπλη-
κτιστήκαμε λίγο, ότι δίνει σημασία στα τζάμια και στις κάμερες, ενώ η ανθρώπινη 
ζωή έχει μεγαλύτερη σημασία και ότι αυτός και όλο το σύστημα και η βρωμοδουλειά 
τους είναι υπεύθυνοι γι’ αυτό που έγινε. Για οποιονδήποτε θάνατο συμβαίνει στη φυ-
λακή, όπως και αυτόν που είχε γίνει πριν από ένα μήνα που ήταν σε άλλη πτέρυγα ο 
κρατούμενος, την ευθύνη την έχουνε αυτοί. Δεν υπήρξε περαιτέρω καμία συνέχεια, 
αναμένουμε ότι μπορεί να γίνει πειθαρχική δίωξη και να περάσουμε από πειθαρχικό 
συμβούλιο. Αυτά έγιναν εχτές, βέβαια «βοήθησε» και αυτό που έγινε αλλά και με τον 
χρόνο που γίνεται η απεργία πείνας. Ουσιαστικά καταργούμε τις φυλακές τύπου Γ΄ 
μοναχοί μας χωρίς να περιμένουμε το κράτος και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να τις κα-
ταργήσει.

–Στεφάν Βισνιέφσκι: Θα ήθελα να εκφράσω την άποψή μου για την κατάσταση και 
την αλληλεγγύη μου.
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–Ν.Μ: Χαίρομαι που σε ακούω.
–Στ.Β: Κατάλαβα αυτό που είπες. Στη Γερμανία ήμουν στη RAF και ήμασταν πολλά 
χρόνια στη φυλακή. Έχουμε μια μεγάλη ιστορία της αντιπαράθεσης και των αγώνων 
στη φυλακή. Και ήμουν και εγώ δύο φορές πάνω από έξι εβδομάδες σε απεργία πεί-
νας και είχαμε αντίσταση για πολλά χρόνια στη φυλακή. Και πάντα ήταν πάρα πολύ 
σημαντικό τι γινόταν απ’ έξω, τι γινόταν με την αλληλεγγύη απ’ έξω. Υπήρχε μια κοινή 
συζήτηση απ’ έξω: ποιος είναι ο σκοπός του κινήματος και αυτού που έγινε μέσα στις 
φυλακές. Επειδή πιστεύω ότι δεν είναι μόνο ένας αγώνας που είναι σημαντικός μόνο 
για εσάς που είσαστε μέσα στη φυλακή. Επειδή οι καινούριοι νόμοι, οι καινούριες 
φυλακές τύπου Γ΄ αφορούν όλους όσους αντιστέκονται εδώ έξω. Γι’ αυτό που γίνεται 
τώρα στις φυλακές, με την καταστολή, τους τρομονόμους, είναι κάτι που βρίσκεται 
πάνω από όλους μας, όσους αγωνίζονται. 

Είμαι κάποιες μέρες στην Ελλάδα και προσπαθώ να συμμετέχω και να συμβάλ-
λω στον αγώνα. Εγώ μεταφέρω τις εμπειρίες που είχαμε στη Γερμανία στις ειδικές 
πτέρυγες στις φυλακές να καταλάβει ο κόσμος εδώ τι αγώνες κάναμε εκεί. Τώρα 
υπάρχουν διαφορές στην ιστορική κατάσταση και στις κοινωνικές συνθήκες. Παρόλ’ 
αυτά έχουμε σ’ αυτήν την κατάσταση έναν κοινό εχθρό. Επειδή η Τρόικα προσπαθεί 
να επιβληθεί τώρα στην κρίση, θα εξασκήσουν πολύ πίεση και στην καινούργια κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει και η Ελλάδα αυτό που κάνουν και άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες όσον αφορά την αντιμετώπιση της αντίστασης. Γι’ αυτό θεωρώ πολύ σημα-
ντικό εμείς που ήμασταν στη Γερμάνια στο Blockupy να κάνουμε μια διεθνοποίηση 
της αντίστασής μας, δεν είναι μόνο δικό σας θέμα εδώ. Θα τελειώσω εδώ λέγοντας 
ότι αυτό θα είναι που θα συζητήσουμε αύριο, που θα εκφραστεί όπως ελπίζω και 
σε πρακτική αλληλεγγύη. Εύχομαι πολλή δύναμη σε αυτή την κατάσταση και έχουμε 
πολύ σεβασμό σ’ αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Ελπίζω ότι θα βρεθούμε πάλι όταν 
είσαι ελεύθερος!
–Ν.Μ.: Τα πράγματα όσον αφορά τις ειδικές συνθήκες δεν είναι το ίδιο σκληρές 
όπως ήταν στην Ευρώπη σε γενικές γραμμές, γιατί το ελληνικό κράτος ακόμα δεν 
μπορεί να σηκώσει πολιτικά μια τέτοια σκλήρυνση συνθηκών. Χρέος μας είναι να μην 
το αφήσουμε να γίνει αυτό. Θεωρώ πάντως, το είχα πει σε ένα κείμενο που μου είχε 
ζητήσει η Κόκκινη Βοήθεια για την επέτειο της γεννήσεως της Ουλρίκε Μάινχοφ, ότι 
ειδικά στη σημερινή περίοδο κατά τη γνώμη μου ο ένοπλος αγώνας γενικώς είναι πιο 
επίκαιρος στο καπιταλιστικό κέντρο και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Εκεί που είναι 
οι βάσεις της διεθνούς υπερεθνικής ελίτ και της Τρόικα. Αυτό είχα να πω, τους καλω-
σορίζω και πάλι και είναι μεγάλη τιμή μας που είναι στην Ελλάδα. 

–Συντονιστής: Σύντροφε, επειδή 8 κλείνει η φυλακή και πρέπει να επικοινωνήσουμε 
με τον Τσάκαλο θα σε αφήσουμε μάλλον.
–Ν.Μ.: Χαιρετώ τους πάντες, όλες τις συντρόφισσες και τους συντρόφους, καλή δύ-
ναμη και κουράγιο σε όλους.
–Συντονιστής: Καλή δύναμη και σε σένα.
–Ν.Μ.: Γεια χαρά, σύντροφοι, γεια χαρά!
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Τοποθέτηση της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς

Γεια χαρά σύντροφοι,
Να κάνω μια μικρή ενημέρωση για την κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Καταρχάς 

εμείς σήμερα περιμέναμε ότι θα υπάρχει κάποια απάντηση από το συμβούλιο των δι-
καστών για την αποφυλάκιση των συγγενών μας. Κάτι τέτοιο όμως τελικά δεν υπήρ-
ξε σήμερα και γενικότερα, όπως φαίνεται, το τρενάρουνε θέλοντας προφανώς να 
φτάσουν σε μια οριακή κατάσταση. Τώρα πιο συγκεκριμένα για την απεργία πείνας: 
Βρισκόμαστε ήδη όπως όλοι ξέρετε στην 25η μέρα απεργίας πείνας και η κατάσταση 
εδώ πέρα είναι οριακή. Ήδη οχτώ σύντροφοι της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς 
είναι στο νοσοκομείο, πιο συγκεκριμένα η Όλγα είναι στο Σωτηρία, ο Γεράσιμος Τσά-
καλος και ο Γιώργος Πολύδωρος είναι στο Τζάνειο, ο Χάρης Χατζημιχελάκης είναι 
στο Γεννηματά, ο Δαμιανός και ο Μιχάλης νοσηλεύονται στον Ευαγγελισμό, ο Πανα-
γιώτης Αργυρού είναι στο Αττικό και ο Θεόφιλος Μαυρόπουλος στο Γενικό Κρατικό 
Νίκαιας και όλα αυτά λόγω των χαμηλών μετρήσεων και του κινδύνου που υπάρχει 
για τη ζωή τους. 

Τώρα για να μιλήσουμε λίγο πιο συνολικά για την υπόθεση. Καταρχάς είναι ξεκά-
θαρο ότι με την απεργία πείνας που πραγματοποιούμε, εμείς απαιτούμε την άμεση 
απελευθέρωση των συγγενών μας, δηλαδή της μητέρας μου και της φίλης του αδερ-
φού μου. 

Αν κάνουμε μια μικρή και σύντομη ιστορική αναδρομή θα δούμε ότι δεν είναι η 
πρώτη φορά που η εξουσία εκφράζει το εκδικητικό της μένος εναντίον των ανταρ-
τών πόλης και των αναρχικών πάνω στους συγγενείς τους. Όμως η διαφορά είναι 
ότι αυτή τη φορά είναι πρωτόγνωρο αυτό που γίνεται με τέτοια ένταση πάνω στα 
συγγενικά πρόσωπα και οδηγούνται στη φυλακή. Τέτοιες πρακτικές, στην κυριολεξία, 
δεν είχε εφαρμόσει ούτε η χούντα των συνταγματαρχών. Δηλαδή ακόμα και τότε αν 
κάποιος φυγόδικος συλλαμβανόταν στο σπίτι κάποιου συγγενή του, ούτε οι στρα-
τοδίκες δεν είχαν διανοηθεί, δεν είχαν τολμήσει να ασκήσουνε δίωξη και να βάλουν 
στη φυλακή τον συγγενή του. Σήμερα, λοιπόν, που ζούμε στην περίοδο με τους βε-
λούδινους νόμους της δημοκρατίας και πιο συγκεκριμένα σε μια περίοδο αριστερής 
διαχείρισης της εξουσίας ‒για το ζήτημα αυτό θα τοποθετηθώ και στη συνέχεια ούτως 
ή άλλως γιατί είναι ιδιαίτερα κομβικό‒ οι δικαστές τελικά τι κάνουν; Επιβάλλουν το 
δικό τους πραξικόπημα, οδηγώντας τους συγγενείς μας στη φυλακή με τη γελοία κα-
τηγορία της ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση. Σήμερα λοιπόν η δημοκρατία εμ-
φανίζεται, πραγματικά, όλο και πιο εκδικητική, όλο και πιο φασιστική. Ακόμα και οι 
ψευδαισθήσεις ελευθερίας που γενικότερα πλανώνται στον αέρα, υποχωρούν μπρο-
στά στους σιδερένιους και απολυταρχικούς νόμους τους. 

Αν δει κάποιος την κατάσταση που επικρατεί σήμερα τι έχουμε; Έχουμε προφυλα-
κίσεις συγγενών, έχουμε τρομονόμους, έχουμε διώξεις για πολιτικά κείμενα, έχουμε 
εφόδους και έρευνα σε σπίτια αναρχικών μετά από δήθεν ανώνυμα τηλεφωνήματα 
για την ύπαρξη εκρηκτικών και όπλων. Έχουμε υπερεξουσία της δικαστικής και της 
αστυνομικής αρχής και φυσικά τηλεδίκες με δημοσιογράφους σε ρόλο εισαγγελέα. 
Φυσικά η καταστολή εξαπλώνεται και σκοπό έχει να γενικεύσει τον φόβο, γι’ αυτό 
έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι η συγκεκριμένη επίθεση δεν μπορεί να ερμη-
νευτεί με αυστηρά προσωπικά κριτήρια, αλλά πρέπει να δούμε τη συλλογική και συ-
νολική αντανάκλαση που αυτή έχει. Οι προφυλακίσεις λοιπόν των συγγενών μας για 
μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εμπροσθοφυλακή του φόβου. Δηλαδή δεν είναι τυ-
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χαίο ότι τη στιγμή αυτή που μιλάμε, στα ανακριτικά γραφεία βρίσκονται όλα τα βιβλία 
των επισκεπτηρίων που έχουμε κάνει στις φυλακές από το 2011. Δεν είναι τυχαίο, 
επίσης, ότι στα ειδικά τρομοδικαστήρια που δικαζόμαστε, οι άνθρωποι οι οποίοι, οι 
σύντροφοι, οι γνωστοί που θέλουν να έρθουν να παρακολουθήσουν τη δίκη φακελώ-
νονται καθώς όπως όλοι ξέρετε κρατούνται οι ταυτότητες και σημειώνονται τα στοι-
χεία, φωτογραφίζονται απ’ τους αντιτρομοκρατικάριους που βρίσκονται μέσα στην 
αίθουσα και συχνά παρακολουθούνται. Αυτή είναι η δημοκρατία τους. 

Εδώ ακριβώς είναι που συναρμολογείται και συνδέεται και το παζλ της καταστο-
λής. Όλο αυτό γίνεται με φόντο τους φασιστικούς τρομονόμους που υπάρχουν. Σκε-
φτείτε ένα πολύ απλό πράγμα. Ο ίδιος ο τρομονόμος αναφέρει σε κάποιο σημείο: 
«Όποιος βοηθάει ηθικά ή οικονομικά τρομοκρατική οργάνωση μπορεί κάλλιστα να 
κατηγορηθεί και ο ίδιος ως μέλος της». Τι σημαίνει όμως τελικά ηθική βοήθεια; Δη-
λαδή πώς ανοίγει τόσο πολύ αυτή η βεντάλια; Γιατί με αυτή τη φασιστική λογική, 
«ηθική βοήθεια» προς τους πολιτικούς κρατούμενους συνολικά είναι ακόμα και το 
μοίρασμα των κειμένων τους, είναι ακόμα και η ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, είναι 
ακόμα και η σημερινή εκδήλωση που δίνεται το βήμα για να μιλήσουν οι πολιτικοί 
κρατούμενοι και να εκθέσουν την κατάσταση η οποία επικρατεί μέσα στη φυλακή, 
αλλά και γενικότερα να προωθήσουν το σκεπτικό τους. 

Το ίδιο φυσικά ισχύει και με την οικονομική βοήθεια. Ακόμα και μια αναρχική συλ-
λογική υποδομή που θέλει να βοηθήσει οικονομικά τους πολιτικούς κρατούμενους 
για τη διαβίωσή τους μέσα στη φυλακή, για απλά καθημερινά πράγματα μπορεί κάλ-
λιστα να κατηγορηθεί για τρομοκρατία. 

Αυτό δείχνει και το εξής, ένα αξίωμα βασικό, ότι όσο πιο αόριστη είναι η εξουσία 
τόσο πιο απόλυτα μπορεί να κυβερνήσει. Γιατί ακριβώς δεν μπορείς να αναγνωρί-
σεις εκείνα τα σημεία που πρέπει να τη χτυπήσεις. Στη δικιά μας περίπτωση ‒γιατί 
καλό είναι να διαβάζουμε πίσω απ’ τις γραμμές και να μη μένουμε στα πρόσωπα‒ 
σκοπός της καταστολής είναι να χτυπήσει και να απομονώσει συνολικά την επιλογή 
του αναρχικού αντάρτικου πόλης και του ένοπλου αγώνα. Έχοντας διαπιστώσει η 
εξουσία, το κράτος, οι αστυνομικές αρχές, οι δικαστικές αρχές πως ούτε οι συλλή-
ψεις ούτε η φυλακή μπορούν να ακυρώσουν τις επιλογές μας για τη συνέχιση του 
ένοπλου αγώνα τι κάνανε; Χτυπάνε πρώτα εμάς, δηλαδή τους ίδιους τους αντάρτες 
πόλης μέσω ενός ύπουλου συναισθηματικού εκβιασμού μέσα από την ομηρία των 
συγγενών μας, αλλά και δεύτερο, που είναι ίσως το ίδιο σημαντικό ‒ ίσως και σημα-
ντικότερο - γιατί είναι σ’ ένα γενικότερο πλαίσιο, προσπαθούν να μας απομονώσουν 
και να μας αποσυνδέσουν με τον αλληλέγγυο κόσμο που θέλει να τολμήσει να κάνει 
το πέρασμα στο αναρχικό αντάρτικο πόλης. Πώς προσπαθούν να το κάνουν αυτό; 
Με την κυριαρχία του φόβου. Δηλαδή ένα απλό παράδειγμα, όταν φτάνουν στο ση-
μείο σύντροφοι να βλέπουνε ότι το κράτος δεν διστάζει να βάλει στη φυλακή ακόμα 
και τους συγγενείς ανταρτών πόλης προφανώς μουδιάζουν και σκέφτονται πως η 
παραμικρή επαφή ή επικοινωνία μαζί μας μπορεί να τους οδηγήσει στη φυλακή. 

Το αποτέλεσμα είναι συγκεκριμένο. Έτσι χτίζεται μία τάφρος απομόνωσης από 
την επιλογή του αναρχικού αντάρτικου πόλης. Και αυτή μπορεί να είναι πραγματικά 
η ουσιαστική νίκη της καταστολής. Γιατί μια ένοπλη οργάνωση, μια ένοπλη αναρχική 
οργάνωση μπορεί πραγματικά να ηττηθεί, όχι όταν συλληφθεί ή όταν μπει φυλακή, 
αλλά μόνο όταν αποσυνδεθεί από τον κόσμο της εξέγερσης και του αγώνα. 

Κλείνοντας λίγο αυτή την ενημέρωση για την υπόθεσή μας και τις σκέψεις που 
έχουμε ως Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς για την καταστολή και την απομόνωση 
του αντάρτικου πόλης θα ήθελα να πω δύο πραγματάκια για τη σημερινή εκδήλωση. 

Πρώτη ημέρα
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Καταρχάς θεωρώ πως η σημερινή εκδήλωση και το 3ήμερο που έχετε οργανώσει εί-
ναι πραγματικά ένα σταυροδρόμι, θα μπορούσαμε να πούμε, που συναντιέται η ιστο-
ρική εμπειρία αγώνων από πολλές χώρες με την προοπτική της όξυνσης της αναρ-
χικής αντάρτικης δράσης. Γνωρίζω πως οι θεματικές που έχετε ορίσει αναφέρονται 
σε τρομονόμους και στην εμπειρία από αγώνες που έγιναν ενάντια στις φυλακές και 
στο καθεστώς απομόνωσης των πολιτικών κρατουμένων. Εγώ προσωπικά δεν είμαι 
πολύ καλός γνώστης νομικών ζητημάτων και σίγουρα υπάρχουν πολύ πιο κατάλληλοι 
σύντροφοι να μιλήσουν για την εμπειρία των αγώνων ενάντια στις φυλακές, καθώς 
όπως γνωρίζω είναι καλεσμένοι για την αυριανή μέρα και σύντροφοι από το εξωτε-
ρικό. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για ένα άλλο πράγμα, θα ήθελα να μιλήσω λίγο για το 
χρονικό πλαίσιο του σήμερα που διεξάγεται αυτός ο αγώνας. 

Σήμερα λοιπόν (αυτό που ανέφερα και πιο πριν) ζούμε την εκδοχή της αριστερής 
διαχείρισης της εξουσίας στην Ελλάδα, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Υπάρχει δηλαδή μία 
εναλλακτική αριστερή ρητορική που συχνά θαμπώνει και γεμίζει ελπίδες πολύ κόσμο 
για μια ευνοϊκότερη εξέλιξη της ζωής μας. Εδώ λοιπόν, είναι ακριβώς που τίθεται και 
η πρόκληση της εποχής μας. Μία πρόκληση που μας καλεί να πάρουμε μία ξεκάθαρη 
θέση. Ανακωχή; Δοκιμαστική περίοδος χάριτος; Αφοπλισμός του αναρχικού χώρου; 
Ή συνέχιση και όξυνση των αναρχικών επιθέσεων ακόμα και σε συνθήκες αριστερής 
διαχείρισης της εξουσίας; Εδώ μπαίνουν καταλυτικά και οι δύο απεργίες πείνας των 
πολιτικών κρατουμένων καθώς και οι δράσεις αλληλεγγύης που έχουν δημιουργηθεί 
με αφετηρία τις δύο απεργίες πείνας. Κατά τη γνώμη μας η απεργία πείνας και η 
αλληλεγγύη η οποία έχει εκφραστεί έχει απαντήσει ξεκάθαρα σε αυτό το δίλημμα 
με τον πιο αποφασιστικό τρόπο. Τίποτα λιγότερο απ’ τα πάντα! Έτσι συνεχίζεται η 
αναρχική επίθεση. Το στοίχημα, λοιπόν, που τίθεται στις μέρες μας είναι πραγματι-
κά πολύ απαιτητικό. Καμιά φορά λένε πως η πιο επικίνδυνη εξουσία είναι αυτή που 
δεν φαίνεται, γιατί ακριβώς είναι δύσκολο να την ορίσεις και να τη χτυπήσεις. Πίσω, 
λοιπόν, από τις ευγενικές ρητορείες, τις εξαγγελίες του υπουργείου Δικαιοσύνης, την 
προοδευτική φιλανθρωπία και τις ριζοσπαστικές υποσχέσεις της αριστεράς αυτό που 
προβάλλει τι είναι; Το σιδερένιο κράτος. Είναι το κράτος που προφυλάκισε τη μητέ-
ρα μου και τη φίλη του αδερφού μου, είναι το κράτος που κάνει εφόδους σε σπίτια 
αναρχικών, είναι το κράτος των τρομονόμων, των δικαστών, των δημοσιογράφων, 
των μπάτσων. 

Εμένα δεν μ’ αρέσει γενικώς να δαιμονοποιώ ή να φετιχοποιώ καταστάσεις, αλλά 
ακόμα και αν θεωρήσουμε πως η αριστερή διαχείριση της εξουσίας έχει καλές προ-
θέσεις και ότι δεν είναι όλοι έτσι και στην τελική, ναι, όντως υπάρχουν άνθρωποι που 
έχουν καλές προθέσεις, είναι γνωστή η φράση πως ο δρόμος για την κόλαση είναι 
στρωμένος με τις καλύτερες προθέσεις. Αυτό, λοιπόν, που προβάλλει πιο επιτακτικά 
από ποτέ είναι σήμερα το γκρέμισμα των ψευδαισθήσεων και της ελπίδας της ανά-
θεσης της ζωής μας στα χέρια άλλων, ακόμα και αν αυτοί οι άλλοι προβάλλονται μ’ 
ένα αριστερό προσωπείο ή μ’ ένα αριστερό πρόσημο. Η εξουσία άλλωστε λειτουργεί 
ως ένα κοινωνικό εργοστάσιο, θα μπορούσαμε να πούμε, παραγωγής συμπεριφορών, 
ηθικών εντολών. Καμία, μα καμία αριστερή μετατόπισή της, καμία ανθρωπιστική ευ-
αισθησία δεν πρόκειται ποτέ να μεταλλάξει την ουσία της. Το αντίθετο! Συνήθως η 
ουσία της εξουσίας μεταλλάσσει τους διαχειριστές της. Και αυτό δεν είναι μία προ-
φητεία από το μέλλον, αυτό είναι μία απλή ιστορική εμπειρία. Εδώ θυμάμαι σ’ ένα 
βιβλίο που είχα διαβάσει πως η αριστερή κυβέρνηση των Τουπαμάρος είχε εκδώσει 
στην Ισπανία τρεις αγωνιστές της ΕΤΑ. Τι περιμένει λοιπόν κάποιος απ’ τον ΣΥΡΙΖΑ; 
Ακόμα και αν η καταστολή αλλάζει εμφάνιση, ακόμα και αν γίνει πιο βελούδινη πα-
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ραμένει το ίδιο και θα μπορούσε να πει και κάποιος ίσως και περισσότερο αποτελε-
σματική. Παρατηρείστε, δηλαδή, τι έγινε π.χ. με την κατάληψη του ρ/σ «Κόκκινο». Οι 
συριζαίοι δεν έβαλαν μέσα τα ΜΑΤ να συλλάβουν τους καταληψίες. Τι κάνανε όμως; 
Φίμωσαν τον σταθμό. Ουσιαστικά φίμωσαν τη φωνή των απεργών πείνας και των 
αλληλέγγυων. 

Το νέο κόλπο με λίγα λόγια της εξουσίας συμπυκνώνεται σε μία μαγική λέξη και 
αυτή η μαγική λέξη είναι: αφομοίωση. Πιο παλιά τη δεκαετία του ’80 και του ’90, η 
αφομοίωση υπήρχε ακριβώς στις υποσχέσεις νεοπλουτισμού των μικροαστών. Σή-
μερα, η αφομοίωση οπλίζεται τελείως διαφορετικά. Η αφομοίωση οπλίζεται με την 
προοδευτική ρητορεία της αριστερής κυβέρνησης. 

Αυτό, λοιπόν, που μετράει πραγματικά είναι εμείς οι αναρχικοί να κρατήσουμε 
ανοιχτά τα μέτωπα της ρήξης, της σύγκρουσης και της ένοπλης αναμέτρησης με το 
καθεστώς της εξουσίας ό,τι ιδεολογικό πρόσημο και αν έχει. Παράλληλα μέσα απ’ τις 
δράσεις μας, αλλά και την όξυνση των εντάσεων που μπορούμε να δημιουργήσου-
με, δεν απελευθερώνουμε μόνο την προοπτική του αναρχικού αντάρτικου πόλης και 
του ένοπλου αγώνα, αλλά τσακίζουμε και τις ψευδαισθήσεις οι οποίες σήμερα έχουν 
εγκαθιδρυθεί στο μυαλό πολλών ανθρώπων. Γιατί είναι δεδομένο πως αργά ή γρήγο-
ρα η εξουσία, αφού δεν πιάσει το κόλπο της αφομοίωσης, θα αναγκαστεί να αποκα-
λυφθεί. Άλλωστε κατά μία έννοια αυτή είναι και μία προοπτική που προσωπικά θεω-
ρώ ότι είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε. Ποια προοπτική δηλαδή; Την αποκάλυψη 
της εξουσίας, την απόσυρση αυτής της σιχαμένης ψευδαίσθησης, ρητορείας που λέει 
πολλά και τίποτα δεν κάνει και τη δημιουργία ενός κλίματος γενικευμένης κοινωνικής 
πόλωσης. Μέσα από αυτή τη γενικευμένη κοινωνική πόλωση πραγματικά μπορούμε 
να προωθήσουμε και τον αναρχικό πόλεμο και τη σύγκρουση των δύο κόσμων. Του 
κόσμου, απ’ τη μία, των νόμων, της τάξης, της κανονικότητας, των φυλακών, των 
μπάτσων και, απ’ την άλλη μεριά, του κόσμου της αναρχίας, της αξιοπρέπειας, της 
εξέγερσης, της φωτιάς και της ελευθερίας. 

Εδώ ακριβώς έρχεται και αναπτύσσεται συγκυριακά η απεργία πείνας που λειτουρ-
γεί ως καταλύτης θα μπορούσαμε να πούμε αυτής της σύγκρουσης. Καθώς τι κάνει; 
Θέτει πίσω απ’ τα αιτήματα που υπάρχουν και το διαχρονικό αναρχικό πρόταγμα. 
Αυτό που είπα και πιο πριν: τίποτα λιγότερο απ’ τα πάντα! Τίποτα λιγότερο από την 
αναρχία! 

Σε αυτό το σημείο, τελειώνοντας κιόλας για να μην κουράζω, έχει ιδιαίτερη σημα-
σία να γίνει μια αναφορά στο ζήτημα της αλληλεγγύης. Καταρχάς, για μένα και για 
μας τη Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς, είναι πάρα πολύ θετικό το ότι σε αντίθεση με 
προηγούμενες απεργίες πείνας τα αντανακλαστικά του αναρχικού χώρου ήταν πολύ 
πιο γρήγορα και πολύ πιο κεκτημένα από τις άλλες φορές. Δηλαδή δεν περιμέναμε 
να φτάσουν 25, 30 μέρες οι απεργοί πείνας για να κινητοποιηθεί ο χώρος, αλλά σχε-
δόν απ’ την πρώτη εβδομάδα υπήρξαν κινήσεις, καταλήψεις, πορείες, εμπρησμοί και 
αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, νομίζω ότι είναι μία πολύ σημαντική παρακαταθήκη 
για το μέλλον. Απ’ την άλλη, καμιά φορά μερικές λέξεις όπως η αλληλεγγύη παρόλο 
που είναι χιλιοειπωμένες, κάθε φορά η έκφραση και η δυναμική τους μπορεί να είναι 
μοναδική. Τα τελευταία χρόνια είναι αλήθεια ότι αυτή η απεργία πείνας δημιούργησε 
εκείνες τις συνθήκες να εκφραστεί μια συλλογική αλληλεγγύη που κρατήθηκε μακριά 
από προσωπικές κόντρες, διαφωνίες, ρήξεις, συμπάθειες ή δημόσιες σχέσεις. Αυτή 
η συλλογική έκφραση νομίζω είναι μια επιτυχία η οποία προέρχεται τόσο απ’ τους 
ίδιους τους απεργούς πείνας όσο και από την πλειοψηφία των αλληλέγγυων. 

Το σημαντικό βέβαια εδώ πέρα είναι να μην εφησυχαστούμε σε μία ‒θα μπορού-
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σαμε να πούμε‒ επιφανειακή ανάγνωση της πραγματικότητας ότι, εντάξει εδώ πέρα 
όλοι μαζί, κτλ. Προφανώς δεν διανύουμε την περίοδο της συλλογικής αμνησίας. Κα-
νείς ούτε από τους απεργούς, ούτε από τους αλληλέγγυους δεν έχει ξεχάσει ούτε 
τις ιδιαιτερότητες του καθενός ούτε τις διαφορές, ούτε ακόμα και τις ρήξεις. Ούτε 
υπάρχει θεωρώ κάποια ψευδαίσθηση ενός ενωτικού καλέσματος, που ισοπεδώνει τις 
διαφορές και τις εντάσεις που έχουν υπάρξει. Κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα θα 
μας ακύρωνε ως πολιτικά όντα γιατί μπροστά στην επίκληση της αναγκαιότητας ότι 
«κάντε κάτι τώρα, γιατί χανόμαστε», ουσιαστικά θα ξεπουλούσε ο καθένας τα ιδιαίτε-
ρα πολιτικά του χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά για τα οποία έχει ματώσει. 

Αντίθετα, λοιπόν, αυτό που υπάρχει σήμερα είναι η βεβαιότητα ότι μπροστά μας 
έχουμε μία πολύ σημαντική πρόκληση, μία πρόκληση που ξεπερνάει όσο και αν επι-
μένουμε τους διαχωρισμούς μας. Μέσω διαφορετικών καταστάσεων, απ’ τη μία δη-
λαδή το συλλογικό πλαίσιο, το οποίο τέθηκε απ’ τους υπόλοιπους απεργούς πείνας 
με τα συλλογικά αιτήματα, και απ’ την άλλη η ωμή επίθεση που δεχτήκαμε ως Συνω-
μοσία Πυρήνων της Φωτιάς απ’ τη δικαστική μαφία με την προφυλάκιση των συγγε-
νών μας, δημιούργησαν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δημιούργησαν ένα εκρηκτικό πεδίο 
σύνθεσης που ο καθένας, τόσο απ’ τους απεργούς, αλλά και απ’ τους αλληλέγγυους, 
έβρισκε και ανακάλυπτε ένα κομμάτι του εαυτού του, μικρό ή μεγάλο αυτό δεν έχει 
σημασία. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτός ο αγώνας δεν 
είναι απλά ο αγώνας των απεργών πείνας. Με λίγα λόγια δεν είναι ένας αγώνας προ-
σωπικός που έχει συγκεκριμένα ονόματα, είναι κάτι πολύ πιο πέρα. Ουσιαστικά είναι 
ένα στοίχημα το οποίο μπορεί να απελευθερώσει μια τεράστια δυναμική, τη δυναμική 
του καθενός μας να αλλάξει την ιστορία. Υπήρχε κάποτε ένα σύνθημα το οποίο έλεγε 
αυτό ότι «αν δεν σου αρέσουν τα δελτία ειδήσεων, κατέβα στο δρόμο και φτιάξε ένα 
δικό σου». Αυτή λοιπόν είναι η δικιά μας ευκαιρία, αυτή είναι η δικιά μας ευκαιρία με 
την απεργία πείνας, τόσο των απεργών όσο και των αλληλέγγυων να αναταράξουν 
την κανονική ροή της ιστορίας. 

Με αφετηρία λοιπόν την απεργία πείνας αυτό που μπορεί να δημιουργηθεί ‒και 
αυτό είναι και το στοίχημα‒ είναι να προκαλέσουμε δυναμικά γεγονότα και να απε-
λευθερώσουμε δυνατότητες που εν κινήσει θα ανακαλύψουμε και εμείς οι ίδιοι τι 
προοπτική μπορεί να έχουν. Η αλληλεγγύη, με λίγα λόγια, δεν είναι κάτι εθιμοτυπικό, 
δεν είναι μια γραφική διαδικασία που επιμένει να επαναλαμβάνει ένα μοτίβο «αφί-
σα-πορεία-μικροφωνική», δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Έχει προφανώς όλα αυτά τα 
μέσα, όλα αυτά τα μέσα αγώνα αλλά παράλληλα μέσα από κάθε πορεία, από κάθε 
μικροφωνική, από κάθε συνέλευση αυτό που δημιουργείται είναι μία ζωντανή σχέση 
ανθρώπων που ανάλογα με τη δυναμική τους και τα κοινά τους σημεία αναφοράς, 
μπορεί να θέσουν και μία πιο συνολική προοπτική ρήξης ‒ και αυτό είναι σήμερα που 
μετράει. Σήμερα, λοιπόν, στις ιδιαίτερες συνθήκες που ζούμε ακριβώς με το φόντο 
της αριστερής διαχείρισης της εξουσίας, οι δύο απεργίες πείνας πέρα απ’ τα δικά 
τους αιτήματα τα οποία έχει θέσει η καθεμία, αυτό που κάνουν είναι ότι θέτουν ένα 
κεντρικό στοίχημα ‒αυτό που είπα και πιο πριν‒ το στοίχημα της μη αφομοίωσης. Το 
στοίχημα της συνέχισης του αγώνα, την πρόκληση ότι όλα συνεχίζονται. 

Είμαι βέβαιος πως αυτός ο αγώνας, ανεξάρτητα απ’ την κατάληξή του, γιατί πραγ-
ματικά δεν μιλάμε με όρους νίκης ή ήττας θα αφήσει ούτως ή άλλως ένα μεγάλο 
στίγμα. Θα αφήσει ένα στίγμα για τις επόμενες διεργασίες του αναρχικού χώρου, 
ίσως ένα σημείο που μπορούν να επανεκκινηθούν πολλά πράγματα. Είναι η στιγμή με 
λίγα λόγια που ο καθένας τίθεται αντιμέτωπος με τον εαυτό του, με τα λάθη του, με 
τις αντιφάσεις του, με τις απαιτήσεις του και τις προσδοκίες του. Δεν είναι ένα ψευ-
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δεπίγραφο «όλοι μαζί», όπως είπα και πιο πριν, είναι ένα ουσιαστικό ότι τώρα είναι η 
ώρα της επίθεσης. Σε αυτή τη στιγμή και εμείς έχουμε επιλέξει να κοιτάμε τον εχθρό 
απέναντι στη θέση των δικαστών, των μπάτσων, των δημοσιογράφων. Και αύριο είναι 
πάλι μια άλλη μέρα έτσι; Και άμα θέλουμε ξαναμαλώνουμε, δεν είναι αυτό το ζήτη-
μα. Σήμερα, όμως, πραγματικά είναι ώρα για αποφάσεις και για πράξεις. Ο καθένας, 
λοιπόν, παίρνει θέση. Και νομίζω το δίλημμα το οποίο τίθεται πιο ξεκάθαρα από ποτέ 
είναι: ή με την αναρχία ή με την εξουσία. 

Ερωτήσεις:

–Σύντροφος: Καλησπέρα, Χρήστο. 
–Χρήστος Τσάκαλος: Καλησπέρα.
–Σ: Θέλω να σε ρωτήσω αν υπάρχουν άλλα παρόμοια παραδείγματα εκδικητικών δι-
ώξεων συγγενών συντρόφων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
–Χ. Τσ.: Κοίτα, και στην Ελλάδα έχουν υπάρξει παρόμοιες διώξεις συγγενών σε συ-
γκεκριμένες υποθέσεις όπως και στην υπόθεση της 17 Νοέμβρη, όπως και στην υπό-
θεση του Επαναστατικού Αγώνα. Ενδεικτικά θα θυμίσω ότι υπήρξε η περίπτωση της 
φυλάκισης της Αγγελικής Σωτηροπούλου. Επίσης, υπήρξε δίωξη για τον Επαναστα-
τικό Αγώνα της γυναίκας του Κώστα Γουρνά αν θυμάμαι καλά ‒δεν θυμάμαι τώρα 
πολύ καλά τα ονόματα‒ και επίσης όπως γνωρίζουμε και στο εξωτερικό έχουν υπάρ-
ξει υποθέσεις καρμπόν, μάλιστα πρόσφατα διάβαζα για μια υπόθεση. 

Μια υπόθεση στη Χιλή, για να δείξουμε κιόλας ότι όπως η αλληλεγγύη λέμε ότι 
είναι διεθνής και η καταστολή αντιγράφει πολλές φορές το μοτίβο πάνω στο οποίο 
εξελίσσεται ο αστυνομικός δεσποτισμός. Υπήρξε, λοιπόν, πρόσφατα στη Χιλή ένα 
αντίστοιχο παράδειγμα για την υπόθεση «Security», υπόθεση «Ασφάλεια». Είναι μια 
υπόθεση στην οποία εμπλέκονται κάποιοι σύντροφοι, οι οποίοι προέρχονται απ’ τον 
αντιδικτατορικό αγώνα της Χιλής και μετέπειτα συνέχισαν το αντάρτικο πόλης και 
πραγματοποίησαν κάποιες απαλλοτριώσεις. Ένας από αυτούς τους συντρόφους, ο 
Juan Aliste, βρίσκεται στη φυλακή... Πρόσφατα λοιπόν η μητέρα του κατηγορήθηκε 
και προσπάθησε να την εμπλέξουνε σε μια υπόθεση απόπειρας απόδρασης του γιου 
της μαζί με τους συντρόφους του. Δεν γνωρίζω πώς κατέληξε ποινικά τελικά αυτή η 
δίωξη και αν έφτασε μέχρι τα δικαστήρια, αλλά είναι ενδεικτικό παράδειγμα στο πώς 
η καταστολή ακολουθεί ένα συγκεκριμένο μοτίβο και το μοτίβο είναι αυτό που περι-
έγραψα πιο πριν. Πλήρης απομόνωση, αποσύνδεση και διάχυση του φόβου απέναντι 
στην επιλογή του αντάρτικου πόλης. Ο πιο καταλυτικός τρόπος για να γίνει αυτό 
είναι προφανώς η δίωξη των συγγενών. Γιατί έτσι διοχετεύεται ένας φόβος απέναντι 
στον οποιοδήποτε αλληλέγγυο θέλει να συνδεθεί, να επικοινωνήσει, να μιλήσει, να 
μοιραστεί πράγματα με κάποιους κρατούμενους. Ο φόβος, λοιπόν, είναι αυτός που 
κυριαρχεί και αποδυναμώνει τη συνθήκη της αλληλεγγύης.

–Σύντονιστής: Κάτι τελευταίο, δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Είμαστε στην 25η 
μέρα απεργίας πείνας πες μας λίγο πώς είσαι.
–Χ. Τσ.: Κοιτάξτε να δείτε... Μετά από τόσες μέρες απεργία πείνας ο οργανισμός, 
καταρχάς, έχει αποβάλει από μέσα του το αίσθημα της πείνας. Δεν υπάρχει κάποιο 
αίσθημα πείνας. Το στομάχι στις 4-5 μέρες κλείνει ουσιαστικά. Αυτό καμιά φορά είναι 
και πιο επικίνδυνο ‒ για ποιο λόγο. Ότι επειδή η αίσθηση της πείνας λειτουργεί σαν 
συναγερμός για τον οργανισμό, όταν απωλέσεις αυτή την αίσθηση πλέον ο οργανι-
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σμός αρχίζει και λειτουργεί σε μία λανθάνουσα κατάσταση, με λίγα λόγια καταναλώ-
νει τον ίδιο τον εαυτό του. Αυτό δεν γίνεται κατευθείαν αντιληπτό απ’ τον απεργό 
πείνας παρά μόνο με το αίσθημα της αδυναμίας ή κάποιας ζαλάδας και προφανώς 
των μετρήσεων που γίνονται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και μιλώντας και για μένα 
προσωπικά υπάρχει μεγάλη απώλεια βάρους, κοντά στο 15-16%, οι μετρήσεις είναι 
χαμηλές και έτσι όπως μου έχουν πει και οι γιατροί τις επόμενες μέρες περιμένω να 
μου βγάλουν και εμένα ένα παραπεμπτικό για το νοσοκομείο. 

Το σημαντικό σε όλη αυτή την υπόθεση και νομίζω για τον κάθε απεργό πείνας 
είναι το εξής. Η απεργία πείνας είναι μία σημαντική επιλογή, μία προσωπική και συλ-
λογική επιλογή, την οποία ο καθένας που την παίρνει έχει πλήρη συνείδηση σε τι 
διαδικασία θα βάλει τον εαυτό του, το σώμα του και συνολικά την ίδια του τη ζωή. 
Αυτό που ατσαλώνει αυτή την επιλογή είναι το πείσμα του ότι θέλουμε να νικήσουμε. 
Είναι το πείσμα του ότι απέναντι στο φασιστικό κράτος που υπάρχει, απέναντι στην 
εξουσία, απέναντι στους νόμους, στους δικαστές τους, κάποια στιγμή όταν φτάνεις 
να μην έχεις κάποιο άλλο όπλο βάζεις σαν οδόφραγμα ακόμα και το ίδιο σου το 
σώμα, ακόμα και την ίδια σου τη ζωή. Δεν έχει να κάνει καθόλου με μια παθητική 
στάση αυτό, ούτε με μία στάση φιλανθρωπίας. Αντιθέτως, μία απεργία πείνας ιδι-
αίτερα σε αυτές τις συγκυρίες που περιέγραψα πιστεύω ότι μπορεί να λειτουργήσει 
σαν καταλύτης διατάραξης της κοινωνικής ειρήνης. Άρα με αυτή την έννοια υπάρχει 
μια διαδραστικότητα μεταξύ του απεργού πείνας και των αλληλέγγυων με σκοπό να 
δημιουργηθεί μια δυναμική προοπτική. Ακριβώς, λοιπόν, κάθε κίνηση αλληλεγγύης 
επειδή τροφοδοτεί αντίστοιχα και τον απεργό πείνας, θα μπορούσα να πω ότι, παρό-
λο που είναι τόσες πολλές ημέρες απεργίας πείνας, παρόλο που παίζει μια σωματική 
κόπωση πολύ μεγάλη, υπάρχει αρκετό ψυχικό σθένος το οποίο ως ένα πολύ μεγάλο 
βαθμό προέρχεται ακριβώς από την πεποίθηση, τη βεβαιότητα και την αίσθηση της 
αλληλέγγυας κίνησης που υπάρχει έξω και αυτό είναι πολύ σημαντικό. 
–Σύντονιστής: Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, οπότε θα σε αφήσουμε.
–Χ. Τσ.: Έγινε, σύντροφοι, να είστε καλά και καλή συνέχεια σε όλους μας.
–Σύντονιστής: Καλή δύναμη!
–Χ. Τσ.: Γεια χαρά!
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Τοποθέτηση του Νίκου Ρωμανού

Συντρόφισσες και σύντροφοι, γεια σας και από μένα. 
Καταρχάς, θα ήθελα να χαιρετίσω όλους τους συντρόφους που στηρίζουνε με την 

παρουσία τους αυτή την εκδήλωση και ιδιαίτερα αυτούς που επικοινώνησαν νωρί-
τερα, καθώς και όλους τους αιχμάλωτους συντρόφους τόσο από δω όσο και απ’ το 
εξωτερικό που με τον γραπτό τους λόγο συνέβαλαν σε αυτή τη δημιουργική προσπά-
θεια σύνδεσης όλων αυτών των ανατρεπτικών ρευμάτων. 

Για να αρχίσουμε να απαντάμε στα ερωτήματα που υπάρχουν στο τραπέζι πρέ-
πει να ξεκινήσουμε την αφήγησή μας από μακριά, θα προσπαθήσουμε να πιάσουμε 
όλη αυτή την πλούσια ιστορική εμπειρία και να αναζητήσουμε τα σημεία σύνδεσης 
και διαφοροποίησης με τους αγωνιστές των περασμένων χρόνων. Πρέπει να προ-
σπαθήσουμε να διδαχτούμε από τα λάθη τους, χωρίς ποτέ να ξεχνάμε ότι όλοι μας 
κοιτάμε τον ίδιο ουρανό. Αυτόν της ολοκληρωτικής καταστροφής του καπιταλισμού 
και της διαρκούς επίθεσης στους εχθρούς της ελευθερίας. Οι άνθρωποι που βρίσκο-
νται σήμερα μαζί μας είναι ζωντανά παραδείγματα αυτής της ιστορικής εμπειρίας και 
τόσο οι αντιλήψεις τους όσο και η δράση τους, αποτέλεσαν φωτεινό παράδειγμα για 
όλους όσους οπλίστηκαν για να επιτεθούν στην εξουσία και τους υποτελείς της. Εί-
ναι σύντροφοι που πολέμησαν στις πρώτες γραμμές του επαναστατικού πολέμου και 
είδαν πολλούς συντρόφους τους να πέφτουν μαχόμενοι τον εχθρό και να δολοφο-
νούνται μέσα στα κέντρα εξόντωσης του κράτους. Είναι αυτοί που επιβίωσαν απ’ τις 
πτέρυγες απομόνωσης, τις δολοφονικές επιχειρήσεις των «αντιτρομοκρατικών» μη-
χανισμών και γενικά απ’ το «κυνήγι μαγισσών» της δικής τους εποχής. Γι’ αυτό και η 
ζωντανή εμπειρία που μεταφέρουν έχει μια ιδιαίτερη αξία για τους νέους αγωνιστές, 
διότι η κατανόηση και ανάλυση της ανατρεπτικής μνήμης βοηθάει στη δημιουργία 
σημείων συνάντησης και αποτελεί όπλο για την όξυνση της επαναστατικής δράσης. 

Τα καθεστώτα πάντοτε εξοπλιζόντουσαν με κάθε δυνατό μέσο για να αντιμετω-
πίσουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Οι ειδικές «αντιτρομοκρατικές» νομοθε-
σίες είναι πολιτικά όπλα που έχει στη φαρέτρα της η κυριαρχία για να καταστείλει 
με αποτελεσματικότητα τους αντάρτες και τους εξεγερμένους. Ο βαθμός έντασης 
που εκδηλώνεται εναντίον τους είναι πάντα σε συνάρτηση με τις ιδιαίτερες οικονομι-
κές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες της κάθε εποχής και της εκάστοτε γεωγραφι-
κής επικράτειας κατ’ επέκταση. Είναι, επίσης, και ταυτόχρονα συνυφασμένη με την 
αποτελεσματικότητα του εσωτερικού εχθρού να προκαλέσει ρήγματα στο καθεστώς, 
όσο μεγαλύτερα είναι αυτά τα ρήγματα, όσο μεγαλύτερη είναι και η έκθεση τόσο πιο 
σκληρά θα χτυπήσει ο εχθρός. Γι’ αυτό και οι ειδικές «αντιτρομοκρατικές» νομοθεσί-
ες πάντα έχουν ορισμένες γενικές κατευθύνσεις που συγκλίνουν, όμως σε κάθε πε-
ρίπτωση εξειδικεύονται για να αντιμετωπίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκά-
στοτε εχθρών τους. Οι πτέρυγες απομόνωσης, οι φυλακές υψίστης ασφαλείας, τα 
νομοθετικά ιδιώνυμα, η αισθητηριακή αποξένωση του κρατούμενου μέσα στο περι-
βάλλον αιχμαλωσίας είναι μερικές από τις προκλήσεις της εξουσίας για να καταστεί-
λουν τους πολέμιούς της. Το στοίχημα, λοιπόν, για όλους μας είναι πώς απαντάμε σ’ 
αυτό, πώς η αλληλεγγύη στους αιχμαλώτους του κράτους μπορεί να αποτελέσει την 
αιχμή του δόρατος στον αγώνα εναντίον της εξουσίας. 

Αγωνιστές παλιότερων εποχών απάντησαν σε αυτά τα διλήμματα με αποφασι-
στικότητα και οργανωμένη δράση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και τότε δεν υπήρχαν 
εσωτερικές ρήξεις, λάθη, αστοχίες, όμως σε κάθε περίπτωση η εσωστρέφεια στους 
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δικούς τους κύκλους άργησε να κάνει την εμφάνισή της. Θα φέρω ως παράδειγμα 
ενέργειες απελευθέρωσης πολιτικών κρατουμένων, όπως η 2 Ιούνη στη Γερμανία, 
που ήταν μία αρκετά κοντινή οργάνωση με αναρχικά και ελευθεριακά προτάγματα 
που είχε καταφέρει να πετύχει απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων, μέσω ανταλ-
λαγής αιχμαλώτων... Όταν είχαν απαγάγει τον υποψήφιο δήμαρχο λίγο πριν τις δη-
μοτικές εκλογές. Σαν παραδείγματα είναι οι απαγωγές εναντίον αξιωματούχων του 
κράτους και του καπιταλισμού από αντάρτικες ομάδες τόσο στη Γερμανία όσο και 
στην Ιταλία, η ανταλλαγή κρατουμένων. Αντίστοιχα παραδείγματα είναι, επίσης, οι 
ένοπλες επιθέσεις στις φυλακές με στόχο την απελευθέρωση αγωνιστών χωρίς να εί-
ναι πάντοτε πετυχημένες, με επιτυχίες και αποτυχίες... Αυτό που είχε σημασία ήταν η 
επιλογή να σταθούν έμπρακτα αλληλέγγυοι στους συντρόφους τους για να εντείνουν 
την επίθεση με όλα τα μέσα. 

Ταυτόχρονα, όμως, υπάρχουν και παραδείγματα αντίστοιχα με τη σημερινή συγκυ-
ρία που δεκάδες αναρχικοί και πολιτικοί κρατούμενοι βρίσκονται σε απεργία πείνας 
δίνοντας μία μάχη με το καθεστώς εξαίρεσης στο σύνολό του. Σε αντίστοιχες περι-
πτώσεις υπήρχαν στοχευμένες ενέργειες που οδήγησαν τελικά στην κατακόρυφη αύ-
ξηση της πολιτικής πίεσης και στη νίκη των αιχμάλωτων απεργών πείνας. Παραδείγ-
ματα όπως στην Ιταλία, τις περασμένες δεκαετίες, που σε περιπτώσεις που υπήρχαν 
απεργίες πείνας από φυλακισμένους αγωνιστές, υπήρχανε στο αποκορύφωμά τους 
απαγωγές διευθυντών φυλακών και δικαστών με αίτημα την ικανοποίηση των απαιτή-
σεων των απεργών πείνας πράξεις που, λόγω και της μερικής φύσης των αιτημάτων, 
είχαν καταφέρει σχεδόν πάντοτε να είναι αποτελεσματικές. Όλα αυτά τα αναφέρω 
πολύ επιγραμματικά και σαφώς και πρέπει να αναλυθούν ώστε να είμαστε αποτελε-
σματικοί στην επίθεση εναντίον του κράτους λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν τα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά κάθε εποχής, αυτό που έχει σημασία είναι να βρούμε εκείνους 
τους τρόπους και εκείνα τα θεωρητικά και πρακτικά εργαλεία ώστε κάθε μέρα που 
περνάει να γινόμαστε πιο δυνατοί... Γι’ αυτό, έχει μία ιδιαίτερη σημασία στις μέρες 
μας που ένα απ’ τα στοιχήματά μας είναι να διατηρήσουμε ανέπαφο το συγκρουσι-
ακό χαρακτήρα της αναρχίας και να αποτινάξουμε κάθε απόπειρα αφομοίωσής της 
απ’ την επικοινωνιακή προβολή της εναλλακτικής διαχείρισης της εξουσίας απ’ τον 
ΣΥΡΙΖΑ. 

Στόχος, λοιπόν, παραμένει ο ίδιος... Να οξύνουμε τον πόλεμο εναντίον της κυρι-
αρχίας, να εξελίξουμε και να αναβαθμίσουμε τα μέσα του αγώνα, να διαρρήξουμε τις 
κατειλημμένες απ’ την εξουσία *εδαφικές ζώνες [;] και να επιτεθούμε. Στην πορεία 
αυτής της μάχης οι αιχμάλωτοι πάντα ήταν, είναι και θα είναι το κεντρικό σημείο ανα-
φοράς και κάθε κίνημα που σέβεται τον εαυτό του και έχει συνείδηση του ρόλου του 
πρέπει να προσπαθεί να τους επαναφέρει στον δρόμο με όλα τα μέσα. Στην προκει-
μένη περίπτωση, η δυνατότητα που ανοίγεται με τις συγκεκριμένες απεργίες πείνας 
είναι μεγάλη. Η προοπτική της διάχυτης δράσης και της δημιουργίας πολυεπίπεδων 
κοινωνικών εντάσεων, των πρώτων μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ είναι ένα γεγονός με μεγάλη αξία αυτό καθαυτό. Γιατί ο κόσμος της εξουσίας, 
κατά την άποψή μου, παραμένει ο ίδιος: οι δικαστές, οι μπάτσοι, τα πρόσωπα που 
στελεχώνουν την πολιτική και οικονομική εξουσία, τα εμπορεύματα, οι σχέσεις εξου-
σίας, τα ψεύτικα είδωλα. Όλα είναι εκεί και παραμένουν σε κίνηση, ανακυκλώνονται 
και εξελίσσονται. Το ζήτημα είναι να οργανωθούμε και να τους επιτεθούμε. Γιατί σαν 
αναρχικοί δεν θα υπογράψουμε ποτέ ανακωχή με τον πολιτισμό της εκμετάλλευσης 
και θα τον πολεμάμε μέχρι τέλους. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω... Καταρχάς, να στείλω την αλληλεγγύη μου σε 
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όλους τους συντρόφους και απεργούς πείνας και ειδικά σε όσους νοσηλεύονται στα 
νοσοκομεία δοκιμάζοντας τις αντοχές τους για το καλό της κοινής μας υπόθεσης. 
Δύναμη σε όλους και η μέρα μας θα ’ρθει... 

Αυτά είχα να πω, καλή επιτυχία στις δράσεις σας και καλή συνέχεια σε όλους! 

Τοποθέτηση του Νίκου Ρωμανού
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Τοποθέτηση του Δικτύου Αγωνιστών Κρατουμένων

–Καραγγιανίδης Γιώργος: Καλησπέρα σύντροφοι, καλησπέρα σε όλους. 
Αρχίζοντας και θέτοντας το ζήτημα των ειδικών καθεστώτων κράτησης και της 

«αντιτρομοκρατικής» νομοθεσίας που τα συνοδεύει μάλλον θα ήταν καλό να κάνουμε 
μια εισαγωγή ορίζοντας το τι είναι το ειδικό που λέμε, γιατί καταλαβαίνω ότι ειδικό 
είναι κάτι που διαχωρίζεται από το γενικό, μπορεί να εκπορεύεται από αυτό, μπο-
ρεί και όχι, αλλά εμφανίζει κάποια δικά του χαρακτηριστικά, και να δημιουργούνται 
εξειδικεύσεις και εξαιρέσεις, είναι ένα ίδιο χαρακτηριστικό της εξουσίας και αυτές 
οι εξαιρέσεις ορίζονται πάντα σε αντιδιαστολή με την ίδια, με την εξουσία δηλαδή. 
Αυτές μπορούν είτε να αφορούν ένα μικρό κομμάτι κοινωνικών υποσυνόλων είτε και 
μεγαλύτερα κομμάτια και το σύνηθες είναι ότι οτιδήποτε ορίζεται ως εξαίρεση διευ-
ρύνεται μέσα στο πέρασμα του χρόνου, παγιώνεται και περιλαμβάνει όλο και περισ-
σότερα σύνολα ή υποσύνολα. Κάθε υποσύνολο που μπορεί να θεωρηθεί εξαίρεση 
αντιμετωπίζεται σε όλα τα επίπεδα φυσικά από την εξουσία, από την κυριαρχία, τόσο 
ιδεολογικά και επικοινωνιακά, όσο και πολιτικά, νομικά και στρατιωτικά. Διαφορο-
ποιείται ανά τόπους και ανά εποχές και μπορούμε να έχουμε πολλά παραδείγματα 
ως προς αυτό, το τι ορίζει κάθε φορά η εξουσία ως εξαίρεση, ως ένα εν δυνάμει απο-
σταθεροποιητικό σύστημα. Δηλαδή είδαμε ότι τη δεκαετία του ’80 και του ’90 ήτανε 
σε χώρες της λατινικής Αμερικής ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών μία τέτοια εξαίρε-
ση. Στην Ιταλία ήταν ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα και την μαφία την ίδια περί-
οδο. Πιο μετά, κάτι που μας αγγίζει και άμεσα, ήταν εναντίον της λαθρομετανάστευ-
σης στο μεσογειακό τρίγωνο που λένε, της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας ή 
κατά της εγκληματικότητας του δρόμου στις ΗΠΑ. Βλέπουμε δηλαδή με αυτόν τον 
ορισμό του ειδικού, όπως προσλαμβάνεται από το κοινωνικό σώμα, ότι χρησιμοποιεί-
ται ως ένα κεντρικό εργαλείο της εξουσίας για τη διαχείριση του πληθυσμού. Αυτά ως 
μία εισαγωγή, προκειμένου να ορίσουμε το ειδικό.

Πηγαίνοντας στο σήμερα μπορούμε να δούμε ότι η δημιουργία αυτών των εξαι-
ρέσεων έχει κεντρικοποιηθεί, ως εργαλείο γεωπολιτικής ρύθμισης. Δηλαδή πλέον 
με αυτόν τον τρόπο δεν αντιμετωπίζονται μόνο κοινωνικά υποσύνολα αλλά μεγάλοι 
πληθυσμοί, ένα μεγάλος μέρος ανθρώπων. Από το 2001 που έχει ξεκινήσει μία αποι-
κιοκρατική εισβολή σε χώρες της κεντρικής Ασίας, της Μέσης Ανατολής και στην κε-
ντρική Αφρική από τις δυτικές χώρες και με τα δεδομένα που αυτή δημιουργεί με την 
αύξηση της μετανάστευσης στο εσωτερικό των δυτικών κρατών, αρχίζουνε και παγι-
οποιούνται αυτές οι εξαιρέσεις απέναντι σε ολόκληρους πληθυσμούς. Αυτό έχει να 
κάνει και με μία αντίθεση την οποία μπορούμε να την συγκρίνουμε και με την περίοδο 
της κλασικής αποικιοκρατίας, και τους αγώνες εναντίον της, την περίοδο περασμέ-
νων δεκαετιών του ’50 ή του ’60, που εξαιρετικοί νόμοι που τώρα εφαρμόζονται στο 
εσωτερικό των δυτικών κρατών, των δυτικών μητροπόλεων, τότε εφαρμόζονταν στο 
εσωτερικό των υπό εισβολή περιοχών, όπως στη λατινική Αμερική, την Αφρική, σε 
χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας, της νότιας Αφρικής, την περίοδο του απαρτχάιντ.

Αυτή η διαφοροποίηση που υπάρχει σήμερα σε σχέση με την χρησιμοποίηση του 
καθεστώτος έκτακτης ανάγκης, δηλαδή με την εγκαθίδρυση των εξαιρέσεων πριν 
από τις αρχές του 2000, είναι ουσιαστικά ότι στον νόμο μπαίνει η διακυβέρνηση, 
προωθεί ως ιδεολογικά και ως ένα επίπεδο στρατηγικής την αντιμετώπιση του συνό-
λου της κοινωνίας, το σύνολο του πληθυσμού, ως έναν εν δυνάμει εσωτερικό εχθρό, 
και ότι ουσιαστικά ο καθένας είναι στο στόχαστρο του να βρεθεί μέσα σε κάποια νο-
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μική ή ιδεολογική ή κατασταλτική μαύρη τρύπα.
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η εφαρμογή και η χρήση των 

εξαιρέσεων, αυτών των υλικών πλαισίων αντιμετώπισης έχει μια διαχρονική αξία στο 
αστικό καθεστώς της αστικής δημοκρατίας, μάλιστα είναι θεσπισμένο ήδη από την 
γαλλική επανάσταση, δηλαδή από την ίδρυση ουσιαστικά αυτού του πολιτισμικού μο-
ντέλου το οποίο βιώνουμε και σήμερα. Από την ίδρυση ουσιαστικά και την εγκαθί-
δρυση του καπιταλισμού. Φτάνοντας στο σήμερα και συγκεκριμενοποιώντας κάπως 
το πλαίσιο για το οποίο μιλάμε σήμερα έχουμε μία συνθήκη που ειδικά καθεστώτα 
κράτησης και ειδικοί νόμοι, «αντιτρομοκρατικοί» νόμοι, έχουν κάποια συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά. Μετά το 2001, η τρομοκρατία αποτελεί ουσιαστικά το κύριο ιδεο-
λογικό όχημα, για την κοινωνική ρύθμιση, αποτελεί ουσιαστικά το κύριο εργαλείο της 
φονικής μηχανικής.

Υπάρχει μία λανθασμένη τοποθέτηση σε σχέση με την ψήφιση των «αντιτρομο-
κρατικών» νομοθεσιών που υπάρχουν σήμερα, μετά απ’ το 2001, με τις «αντιτρομο-
κρατικές» νομοθεσίες και κατ’ επέκταση, τα ειδικά καθεστώτα κράτησης - τα οποία 
είναι συνδεδεμένα αυτά τα δύο - με τις «αντιτρομοκρατικές» νομοθεσίες, όπως αυτές 
πρωτοεφαρμόστηκαν τη δεκαετία του ’60 και του ’70 για την αντιμετώπιση της τρο-
μοκρατίας. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Η διαφοροποίηση είναι ότι την δεκαετία του 
’60, του ’70 και του ’80 ακόμα, αυτό το οποίο υπήρχε ήταν ένα διευρυμένο κίνημα το 
οποίο χρησιμοποιούσε τον ένοπλο αγώνα, ένα διευρυμένο, ένα διάχυτο ένοπλο κίνη-
μα, το οποίο έθετε τα άμεσα επίδικα της εξουσίας, όπου εμφανίζεται, και οι «αντι-
τρομοκρατικές» νομοθεσίες είχαν να αντιμετωπίσουνε ακριβώς αυτές τις εκφάνσεις 
του επαναστατικού κινήματος. Στο σήμερα, κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δη-
λαδή, διάχυτο, ένα διευρυμένο ένοπλο κίνημα. Ένα διευρυμένο τρομοκρατικό, κατά 
της κυριαρχίας, επαναστατικό κίνημα. Αυτό το οποίο φυσικά υπάρχει, είναι μια έκ-
φανση της τρομοκρατίας, όπως εκφράζεται από το πολιτικό ισλάμ. Συνεπώς, οι συ-
γκρίσεις σίγουρα είναι χρήσιμες, γιατί τα εργαλεία είναι μεγάλης ομοιότητας, στην 
εφαρμογή τους απέναντι στους εχθρούς από τις επαναστατικές δυνάμεις την δεκα-
ετία του ’70, παρόλ’ αυτά μιλάμε για πολύ δύσκολες αναλογίες. Αυτό είναι κάτι το 
οποίο πρέπει να το κοιτάμε ακόμα και από την επικοινωνιακή διαχείριση που υπάρχει 
απέναντι στον ένοπλο αγώνα. Δηλαδή, αν στις δεκαετίες του ’60, ’70, ’80, υπήρχε 
μια προσπάθεια επικοινωνιακής απομόνωσης και αποσιώπησης του λόγου και των 
προταγμάτων των ένοπλων εκφάνσεων του κινήματος, σήμερα υπάρχει μια υπερ-
προβολή. Υπάρχει λόγος που γίνεται κάτι τέτοιο. Τον έλεγχο, τον ρου των πληροφο-
ριών τον έχει η εξουσία κ.τ.λ.

Και η θεματική πλαισίου μέσα στο οποίο συντελούνται. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει 
ακριβώς αυτή η διαφοροποίηση που ανέφερα και πριν, ουσιαστικά σήμερα η τρομο-
κρατία, και είναι ευνόητο σε όλους πως ορίζεται από την κυριαρχία, πρωτίστως είναι 
και ένα εργαλείο νομικής ρύθμισης. Είναι το εργαλείο, που μέσω αυτού θα εγκαθι-
δρυθούν οι διάφορες καταστάσεις εξαίρεσης, θα υπάρχει η κατασταλτική αναβάθμι-
ση, θα εφαρμοστεί μέσω αυτού του πλαισίου η νέα κατασταλτική στρατηγική.

Φυσικά σε αυτό το σημείο να σημειώσω κάτι για να μην παρερμηνευθώ. Υπάρ-
χει η λογική ότι ο ένοπλος αγώνας αναβαθμίζει την καταστολή. Προφανώς και δεν 
αναφέρομαι σε κάτι τέτοιο. Η κυριαρχία, το καπιταλιστικό κράτος, πάντα ψάχνει να 
βρει τρόπους για να αναβαθμίσει τον έλεγχο που ασκεί πάνω στα κοινωνικά σύνολα. 
Προφανώς ότι αυτό γίνεται λόγω του ένοπλου αγώνα είναι προσέγγιση ανεδαφική. 
Προφανώς ότι αυτό γίνεται μέσω του ένοπλου αγώνα είναι κάτι περιστασιακό δεν 
υπάρχει για μένα. Αυτό στο οποίο θέλω να επικεντρωθώ, είναι η επικοινωνιακή χρήση 
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και πώς αυτό το ζήτημα, επικοινωνιακά πλέον, αποτελεί ένα αρχικό εργαλείο για δι-
ευρυμένη δίωξη, εφαρμογές της πολιτικής της κυριαρχίας.

Είναι ένα κύριο λάθος που θεωρούμε ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πολλές 
φορές κάνουμε και σαν «χώρος», επιδιδόμενοι σε μια επανασκόπηση, θεωρούμε ότι 
η έκθεση του κοινωνικού ανταγωνισμού, οφείλεται κατά κύριο λόγο στον εσωτερικό 
εχθρό, και αυτό είναι που αποτελεί απειλή για το καθεστώς, εννοώ όχι μόνο ελλαδικά 
αλλά παγκόσμια, για το δυτικοποιημένο καθεστώς το οποίο είναι με μικρές διαφο-
ρές, όμοιο σε όλες τις περιοχές ενώ ο εσωτερικός εχθρός είναι ένα μέρος μόνο των 
εν δυνάμει αποσταθεροποιητικών παραγόντων. Ο κύριος παράγοντας από αυτούς, 
είναι η διάθεση των περιθωριοποιημένων, αυτοί που δεν μπορούν να απορροφηθούν 
από την καπιταλιστική μηχανή, οι οποίοι ξεβράζονται ουσιαστικά. Και αυτό το βλέ-
πουμε και στις νομοθεσίες οι οποίες αφορούνε τους μετανάστες, γιατί είναι το κύριο 
σώμα αυτών των περιθωριοποιημένων. Δηλαδή, αν το δούμε σημείο προς σημείο εί-
ναι πολύ δύσκολο, μάλλον αδύνατο, να βρούμε πιο ειδική νομοθεσία από την αντιμε-
ταναστευτική. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα που πλέον αφαιρείται τελείως η ιδιότητα 
του πολίτη, έτσι όπως είναι θεμέλιο του κοινωνικού συμβολαίου στα αστικά κράτη, 
δηλαδή μιλάμε για αόριστο χρόνο κράτησης χωρίς κανένα αδίκημα, κανένα δικαίω-
μα όπως οι υπόλοιποι κρατούμενοι, μιλάμε για ένα εντελώς ιδιότυπο καθεστώς, το 
οποίο δείχνει και τον τρόπο που αυτό το κοινωνικό σύνολο αντιμετωπίζεται και τις 
εξαιρέσεις που δημιουργεί.
–Ράμι Συριανός: Να το προσδιορίσουμε λίγο καλύτερα. Ο Γιώργος ανέφερε πριν, σε 
σχέση με την επικέντρωση του χώρου, αναλυτικά, στον εσωτερικό εχθρό, εγώ θα έλε-
γα ότι η συγκέντρωση αφορά τα δυναμικά κομμάτια του επαναστατικού κινήματος, 
π.χ. τον ένοπλο αγώνα, τα οποία είναι μία υποκατηγορία της δράσης μας. Οι περι-
θωριοποιημένοι, ναι η ανάλυση είναι σωστή, ότι τα καθεστώτα εξαίρεσης υπάρχουν 
και οι «αντιτρομοκρατικές» νομοθεσίες υπάρχουν ως κομμάτι τους, στοχεύουν στον 
εσωτερικό εχθρό. Εσωτερικός εχθρός όμως είναι κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο από τις 
ενέργειες του κινήματος ή από τις δυναμικές ενέργειες. Προφανώς αυτό το οποίο 
θέλουμε να πούμε είναι ότι δεν θα εφαρμοστεί ο 187 ή ο 187Α στους φτωχοδιάβο-
λους όπως αύριο μεθαύριο ή ίσως σήμερα θα υπάρχουν πογκρόμ στους αποκλει-
σμένους ή περιθώριοποιημένους γιατί θα κατηγορούνται με βάση τον τρομονόμο. 
Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι τόσο ο τρομονόμος και οι υπόλοιπες διατάξεις οι οποίες 
έχουνε έναν χαρακτήρα εξαίρεσης, και οι ίδιες οι φυλακές ειδικού τύπου, δημιουρ-
γούνε ένα πλαίσιο εξαίρεσης, το οποίο θα μπορεί στη διεύρυνσή του να χωρέσει όλα 
αυτά τα σύνολα.

Και αυτό το βλέπουμε παρατηρώντας, για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι για την 
Ελλάδα, σε αυτό που ονομάζεται «αντιτρομοκρατική» νομοθεσία, είναι ουσιαστι-
κά αντιμεγαλοεγκληματική, δεν εστιάζει μόνο στην ένοπλη αμφισβήτηση της κυρι-
αρχίας, αλλά γενικότερα σε μια πρακτική η οποία (οσμώνεται) σε επιμέρους σημεία 
με την κυριαρχία, αλλά διατηρεί και τα δικά της χαρακτηριστικά. Και αυτό δεν είναι 
μόνο ελληνικό φαινόμενο, έχει και διεθνές προηγούμενο όπως στην Ιταλία π.χ., που 
οι ένοπλοι αντάρτες και οι μαφιόζοι αντιμετωπίζονταν στο ίδιο πλαίσιο και είχανε 
χτιστεί φυλακές μόνο για αυτές τις δύο κατηγορίες. Αυτά νομίζω θα μπορούνε να 
τα πούνε και οι σύντροφοι από την Ιταλία, καλύτερα, αλλά ας μείνουμε στα ελλαδι-
κά. Αν ξεκινήσουμε από το 2001 που θεωρούμε ότι μπήκαμε στη φάση στην οποία 
συζητάμε, βλέπουμε ότι κατατίθεται πρώτα με μια γενίκευση ένας νόμος, ο οποίος 
ονομάζεται περί οργανωμένου εγκλήματος (περί εγκληματικών οργανώσεων μάλλον 
συγκεκριμένα), και φωτογραφίζει, φυσικά, και τις οργανώσεις δίπλα στις παρυφές 
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της καπιταλιστικής οικονομίας, αυτό που ονομάζουμε μαύρη οικονομία, αλλά και τις 
ένοπλες οργανώσεις, δεν έχει κάποιον διαχωρισμό ως προς τα κίνητρα, ως προς τη 
στόχευση προκειμένου να υπάρξει και ποινικός διαχωρισμός. Παίρνει απλά πράξεις οι 
οποίες τελούνται και τις εντάσσει σε ένα γενικότερο πλαίσιο σε μία δομημένη ομάδα. 
Υπάρχει μία εξέλιξη σε αυτό το 2004, αλλάζοντας την επί μέρους στόχευση και θέτο-
ντας ως χαρακτηριστικό ένα εντελώς υποκειμενικό χαρακτηριστικό. Αν οι δράστες οι 
οποίοι τέλεσαν τις συγκεκριμένες πράξεις, μπορούσαν να επιφέρουν πλήγμα στις θε-
μελιώδεις δομές της χώρας και να εκφοβίσουνε τον πληθυσμό της. Δηλαδή βλέπου-
με, ότι υπάρχει μια μετατόπιση από το αντικειμενικό στο υποκειμενικό, στην πρόθεση 
και στο φρόνημα. Πάνω σε αυτό γίνανε διάφορες προσθήκες κατά καιρούς, φτάνο-
ντας σε μία σημερινή εικόνα μετά από δεκαπέντε χρόνια, σχεδόν, που η οποιοδήποτε 
υποστήριξη, είτε οικονομική, είτε λεκτική, οποιαδήποτε μορφή προς μία αντίστοιχη 
οργάνωση ή ομάδα διώκεται ποινικά και καταστέλλεται. Δηλαδή, είδαμε εκτός από 
έναν πυρήνα, από μία πολύ μικρή εφαρμογή πρακτικά, αυτό μέσα στο πέρασμα των 
χρόνων διευρύνθηκε με τρόπο που να αγγίζει πλέον ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των 
κρατουμένων. Δηλαδή, μία εικόνα στις φυλακές δείχνει ότι το 30% των κρατουμένων 
κατηγορούνται με τους συγκεκριμένους νόμους. Αυτό σημαίνει πλέον ότι η εξαίρεση, 
παύει να είναι εξαίρεση και γίνεται σχεδόν κανόνας.

Ταυτόχρονα όμως, για να μην αφεθεί κάποιο περιθώριο παρεξήγησης, αυτή η δι-
ευρυμένη ανάλυση σε σχέση με τη στόχευση και εφαρμογή αυτού που εμείς συνο-
πτικά ονομάζουμε «αντιτρομοκρατική» νομοθεσία, δεν αναιρεί το γεγονός ότι πράγ-
ματι αυτή η νομοθεσία έχει πολύ ψηλά στις προτεραιότητές της την αντιμετώπιση 
των ένοπλων εκφάνσεων του κινήματος. Δεν λέμε ότι πράγματι αναβαθμίζεται, και 
μάλιστα διευρύνεται, στο να αντιμετωπίσει όχι μόνο αυτές τις δυναμικές εκφάνσεις 
αλλά το σύνολο της ανατρεπτικής-ριζοσπαστικής δράσης. Γι’ αυτό βλέπουμε ότι στις 
επόμενες αναθεωρήσεις μετά το 2004 στον τρομονόμο, εισάγονται διατάξεις οι οποί-
ες ουσιαστικά τοποθετούνε μέσα σε αυτό το πλαίσιο εξαίρεσης όλο και μεγαλύτερα 
κομμάτια πολιτικών πρακτικών. Έχουμε δηλαδή τον τρομονόμο σε πλημμεληματικού 
τύπου αδικήματα, το οποίο προφανώς στοχεύει είτε σε χαμηλής έντασης ενέργειες 
άμεσης δράσης, είτε ακόμη σε παραβατικές πράξεις, οι οποίες είναι νομικά παρα-
βατικές, αλλά ουσιαστικά είναι μέσα στο πλαίσιο των νόμιμων πρακτικών. Είναι πα-
ράδειγμα οι αφισοκολλήσεις, ακραίο παράδειγμα, αλλά είναι και αυτές παράνομες. 
Βλέπουμε λοιπόν ότι δημιουργείται μια νομική - κατασταλτική φαρέτρα η οποία θα 
μπορέσει να χωρέσει, αν το καθεστώς επιθυμεί, έχοντας δηλαδή ήδη και μια παρακα-
ταθήκη, το σύνολο της πολιτικής πράξης. 
–Κ.Γ.: Λέμε για την κατάσταση που επικρατούσε τις προηγούμενες δεκαετίες στην 
Ευρώπη, και την Ελλάδα, τι αλλαγές έχουν συντελεστεί όλα αυτά τα χρόνια και ποια 
είναι σήμερα η κατάσταση που υπάρχει. Πάνω στις ελληνικές φυλακές θα απαντή-
σουμε εμείς σε σχέση με την σημερινή κατάσταση. Τα δεδομένα της Ευρώπης θε-
ωρούμε καλύτερο να τα πούνε οι σύντροφοι που έχουν έρθει, κάποιοι από αυτούς 
τα έχουν βιώσει κιόλας, σε εμάς λείπει το βίωμα. Είναι απλά ιστορικές αναφορές οι 
οποίες δεν ξέρω αν έχει νόημα να απαριθμηθούνε τώρα.

Εμείς θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για την Ελλάδα και την πραγματικότητα στις ελ-
ληνικές φυλακές. Και αρχίζοντας με αυτό μάλλον κρίνουμε ότι η δεκαετία του ’90 για 
τις ελληνικές φυλακές ήταν η πιο σημαντική. Ήταν αυτή που οδήγησε στην αλλαγή 
του μοντέλου διαχείρισης των κρατουμένων και την αλλαγή εν γένει του σωφρονιστι-
κού συστήματος. Αυτό φυσικά δεν έγινε αυτόματα, υπήρχανε διάφορες κοινωνικές 
διεργασίες οι οποίες οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο ούτε τώρα είναι 
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κάτι παγιωμένο, είναι κάτι εξελισσόμενο συνεχώς. Αυτή η αλλαγή άρχιζε να εντοπίζε-
ται στις αρχές του ’90, με την πτώση του ανατολικού μπλοκ και την συνεπακόλουθη 
εισροή αρκετών μεταναστών από αυτές τις χώρες, η οποία οδήγησε, μέσω του μηχα-
νισμού της εγκληματοποίησής τους, πολλούς απ’ αυτούς στις φυλακές, αλλάζοντας 
τον χάρτη της ανθρωπογεωγραφίας που υπήρχε μέχρι εκείνη την στιγμή. Δηλαδή άρ-
χισε να μπαίνει ο φυλετικός διαχωρισμός μέσα στις φυλακές, κάποιες διαφορετικές 
κουλτούρες. Αυτό φυσικά δεν έγινε μέσα στις φυλακές. Όλη αυτή η διαδικασία ξε-
κινούσε εκτός των φυλακών, συνεχιζότανε μέσα και μετά ξαναπέρναγε εκτός, όπως 
είπαμε και τον μηχανισμό εγκληματοποίησης που χρησιμοποιεί η κυριαρχία. Οι παρά-
νομες δραστηριότητες όσων μεταναστών εμπλέκονταν, οσμώνονταν είτε συμπληρω-
ματικά, είτε αντιθετικά με τις ίδιες δραστηριότητες εγχώριων και υπήρξε μία γιγάντω-
ση της μαύρης καπιταλιστικής οικονομίας που προαναφέρθηκε. 

Τότε ήταν, που η φυλακή άρχισε να λειτουργεί σαν ένα πεδίο κερδοφορίας και 
μάλιστα αρκετής κερδοφορίας για ένα μέρος του κεφαλαίου, μία διαδικασία που συ-
νεχίζεται έως σήμερα και αυξανόμενη κιόλας. Γιατί η φυλακή πλέον άρχισε να λει-
τουργεί όχι ως απλά ένας χώρος που κρατούνται άνθρωποι οι οποίοι, διακρίνανε μία 
απειλή αλλά πλέον αποτελεί και έναν ρόλο, που μια αυθόρμητη παραβατικότητα που 
εμφανίζεται καναλιζάρεται έτσι ούτως ώστε να οσμωθεί ως έναν βαθμό, είτε πλή-
ρως πολλές φορές με μία οργανωμένη παραβατικότητα, με το οργανωμένο έγκλημα 
όπως ονομάζεται καθεστωτικά. Και επίσης, μέσα στις φυλακές είναι ο χώρος που η 
μαύρη οικονομία συναντά την κανονική οικονομία και αλληλοσυμπληρώνει η μία την 
άλλη. Δηλαδή, κομμάτια των καπιταλιστών της νύχτας οι οποίοι κρατούνται στις φυ-
λακές λειτουργούν με τέτοιον τρόπο, εμπλεκόμενοι με φορείς της εξουσίας, είτε πο-
λιτικούς φορείς, είτε οικονομικούς φορείς, είτε οποιασδήποτε άλλης φύσεως, ούτως 
ώστε αυτά τα δύο πεδία της οικονομίας να είναι ένα, να λειτουργούνε τόσο συμπλη-
ρωματικά και τόσο αρμονικά που γίνονται ένα.

Μια δεύτερη σημαντική στάση διαφοροποίησης σε όλο αυτό το σκηνικό, που ξεκί-
νησε από τη δεκαετία του ’90 ήταν η εισροή ανθρώπων από τις χώρες της Αφρικής 
και της κεντρικής Ασίας, λόγω των πολέμων που είχαν εξαπολύσει τα δυτικά κράτη 
σε εκείνες τις περιοχές, σαν συνέπεια της αποικιοκρατίας που προαναφέρθηκε επί-
σης. Ήταν τότε που οι φυλακές έφτασαν σε ένα όριο υπερπληθυσμού. Πραγματι-
κά γέμισαν. Να πω ότι οποιοδήποτε καθεστώς, αλλά και συγκεκριμένα το ελληνικό 
εγκληματοποίησε αυτούς τους ανθρώπους. 

Είναι η εποχή, που αρχίζουν να λειτουργούνε στον βαθμό που το βλέπουμε και 
τώρα οι φυλακές υψίστης ασφαλείας, ένα νέο πεδίο που δοκιμάστηκε τότε από το 
κράτος. Είχε αποπειραθεί με την εφαρμογή του πειράματος του Μαλανδρίνου και 
μετά αυτό επεκτάθηκε. Χτίστηκαν οι φυλακές αισθητηριακής απομόνωσης σε πάρα 
πολλές πόλεις ανά την Ελλάδα. Μάλιστα όχι μέσα στις πόλεις αλλά εκτός, δηλαδή 
αλλάζει πλέον και το μοντέλο. Δηλαδή οι φυλακές πρέπει να είναι κάτι μυστήριο, 
κάτι κρυφό, να μη είναι πλέον μέσα στον αστικό ιστό, προκειμένου να εντείνεται ο 
ρόλος της απομόνωσης. Εκτός από την αρχιτεκτονική απομόνωση να υπάρχει και η 
αίσθηση ότι είσαι αποκομμένος από το οτιδήποτε. Αυτό ουσιαστικά άμα το σκεφτού-
με επεκτείνεται όχι απλά στους κρατούμενους αλλά και στον περίγυρο τους, αυτή η 
αίσθηση της απομόνωσης, αποκοπής από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

Ήταν ένας βίαιος τρόπος, προκειμένου να ελεγχθεί ο πληθυσμός των φυλακών ο 
οποίος είχε εκτοξευθεί αριθμητικά. Όταν ένας μιλούσε για τον πολυφυλετικό πλη-
θυσμό, μιλούσε για ένα τεράστιο ποσοστό κερδοφορίας το οποίο ελεγχόταν στις 
φυλακές, και έπρεπε να υπάρξει ένας τρόπος έτσι ώστε όλο αυτό να μπορέσει να 
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κυλήσει ομαλά, και αυτός ο τρόπος βρέθηκε στη δημιουργία του συγκεκριμένου τύ-
που κράτησης, με τις φυλακές υψίστης ασφαλείας, με τους χαλύβδινους τοίχους, με 
τους εύκολα ελεγχόμενους πληθυσμούς καθότι είναι πολύ μικρές οι πτέρυγες και 
απομονωμένες με τέτοιο τρόπο μεταξύ τους, ούτως ώστε η επικοινωνία πτέρυγας 
με πτέρυγα να είναι πολύ δυσχερής έως αδύνατη. Αυτό είναι το δεδομένο το οποίο 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα προκειμένου να διατηρηθεί η εικόνα αυτή, η κερδοφορία η 
οποία είπαμε, να συνεχίσει να υφίσταται. 

Βέβαια η εικόνα στη φυλακή δεν άλλαξε μόνο λόγω της κατασταλτικής πολιτι-
κής - υπήρχανε και πολύ σημαντικοί αγώνες οι οποίοι γίνανε όλο αυτό το διάστημα 
και οι οποίοι ουσιαστικά δημιούργησαν τον δικό τους χώρο και χρόνο και οδήγησαν 
σε πάρα πολλές κατακτήσεις των κρατουμένων. Δηλαδή η δεκαετία του ’90, εκτός 
από αυτήν την αλλαγή την οποία προαναφέραμε ήταν και η κατ’ εξοχήν εξεγερτι-
κή δεκαετία για τις φυλακές. Δηλαδή εκείνη τη δεκαετία, αν ανατρέξουμε στην αρ-
θρογραφία, κάθε χρόνο, υπήρχαν εξεγέρσεις σε πολλές φυλακές, παραπάνω από 
μία, με αποκορύφωμα την χρονιά του ’96 που όλες σχεδόν οι υπάρχουσες φυλακές 
στην Ελλάδα είχανε καεί, είχανε σημαντικές φθορές και καταστροφές. Αυτό οδήγησε 
φυσικά σε μια αναδίπλωση το κράτος, αναγκαζόμενο να παραχωρήσει πάρα πολλά 
πράγματα στους κρατούμενους, αναγκαζόμενο να δώσει κάποια πάγια αιτήματα των 
κρατουμένων, δηλαδή τις άδειες, τα μεροκάματα για τη μείωση έκτισης της ποινής, 
να τους παράσχει τηλεφωνική επικοινωνία, να μαζευτούνε οι ανθρωποφύλακες και 
να αντιληφθούνε ότι η ωμή καταστολή δεν μπορεί να αποδώσει, πράγμα που συνη-
θιζότανε ως τότε και οδηγώντας σταδιακά στην εικόνα του σήμερα που τις φυλακές 
τις ελέγχουν πολύ καλύτερα με το καρότο και όχι με το μαστίγιο. Δηλαδή με ένα 
μοντέλο συναινετικής αυτοπειθάρχησης που βασίζεται στην εξαγορά. Στην εξαγορά 
όχι όλων των κρατουμένων, ίσως ούτε όλης της πλειοψηφίας, αλλά ενός μέρους των 
κρατουμένων, οι οποίοι αναλαμβάνουν και τον ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ των 
υπόλοιπων κρατουμένων και της υπηρεσίας.
–Ρ.Σ.: Ουσιαστικά αυτό στο οποίο αναφέρθηκες μόλις τώρα, είναι η δεύτερη μυστή-
ρια κίνηση σε σχέση με τη μετεξέλιξη στις φυλακές, είναι ακριβώς ανθρωπογεωγρα-
φία, εισαγωγή δηλαδή νέων φυλετικών ομάδων και γι’ αυτό έχουμε μια μετεξέλιξη 
στον τρόπο ελέγχου. Διαδικασίες οι οποίες ξεκίνησαν παράλληλα και σε αλληλοε-
ξάρτηση, αλληλοδιαμόρφωση. Καλύτερο ουσιαστικά θα ήταν να πούμε ότι, ουσια-
στικά η ανθρωπογεωγραφία και οι αγώνες που δόθηκαν οδήγησαν στην αλλαγή του 
μοντέλου σωφρονιστικής διαχείρισης. Όπως ακριβώς είπε ο Γιώργος, έχουμε εξέλιξη 
από το ρόπαλο στα προνόμια. Προνόμια, τα οποία όμως να σημειώσουμε δεν ήταν 
εξ αρχής τέτοια. Οι άδειες, τα καρτοτηλέφωνα, ακόμα οι τηλεοράσεις, πράγματα δη-
λαδή ευτελή, φαντάζουν ευτελή για τους ανθρώπους έξω, κατακτήθηκαν με αγώνες, 
με αιματηρούς αγώνες, με εξεγέρσεις. Το ότι οι ανθρωποφύλακες δεν θα σε χτυπάνε 
όταν το πρωί ανοίγει το κελί, ότι δεν θα τρως ξύλο στις μεταγωγές, όλα αυτά κερδή-
θηκαν λόγω εξεγέρσεων. Έφτασαν όμως στο σήμερα να αποτελούνε ανασταλτικούς 
παράγοντες στην κινητοποίηση και την εξεγερτικότητα των κρατουμένων. Αυτό είναι 
πολύ σημαντικό να το σημειώσουμε, γιατί υπάρχει και μια ευθεία αντιπαραβολή σε 
σχέση με το πώς το κράτος και η εξουσία αφομοιώνει τους αγώνες προς όφελος 
του, πώς αφομοιώνει τα κεκτημένα ώστε να αποτελούν από ένα σημείο και μετά, 
αλυσίδες οι οποίες αποτρέπουνε την κινητοποίηση, τη δράση, την εξέγερση.

Ένα άλλο κομβικό σημείο, το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί και σχετίζεται και με 
τη μεγαλύτερη διαπλοκή τέτοιου τύπου, της μαύρης οικονομίας με τη λευκή οικο-
νομία  ας το ονομάσουμε έτσι - από το 2000 και μετά, δηλαδή μετά το αναπτυξιακό 
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boom της Ελλάδας, άρχισαν να εμφανίζονται στις φυλακές οι λεγόμενοι μεγαλοπα-
ράγοντες, άνθρωποι δηλαδή των οποίων το κύρος τους απορρέει από την οικονο-
μική δυνατότητά τους. Τα ίδια αυτά υποκείμενα τα οποία επιτελούν ακριβώς αυτόν 
τον ρόλο, του διαμεσολαβητή. Βλέπουμε έτσι, και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, την 
τελευταία εξαετία ενδεχομένως, να εμφανίζεται ένας κατά τρόπον τινά παραγοντι-
σμός μέσα στις φυλακές. Από τις μηδενιστικές εξεγέρσεις του παρελθόντος, έχουμε 
περάσει στις κινητοποιήσεις οι οποίες διεξάγονται με διαμεσολαβήσεις, διεξάγονται 
με μερικά αιτήματα, διεξάγονται με ψυχολογίες αγώνα που είναι διαφορετικές από 
το παρελθόν, όπως είναι οι αποχές συσσιτίου ή ακόμα και οι απεργίες πείνας. Τις 
προηγούμενες δεκαετίες η απεργία πείνας δεν αποτελούσε ένα μέσο αγώνα πράγμα 
που έχει εγκαθιδρυθεί σήμερα, σαν να αποτελεί την κύρια πρακτική μέθοδο που αγω-
νίζεσαι. Η κύρια πρακτική ήταν η εξέγερση, η οποία προφανώς δεν ήταν προσχεδια-
σμένη, η έκρηξή της προέκυπτε από ασήμαντες αφορμές απ’ αυτούς που ήθελαν να 
θέσουν συνολικά ζητήματα. 

Μέσω ακριβώς αυτής της ανάπτυξης του συνδικαλισμού, ενός συνδικαλισμού που 
μάλιστα έχει και όλα τα προβληματικά, τα παθογενή χαρακτηριστικά του συνδικα-
λισμού έξω, βλέπουμε να διαμορφώνονται αγώνες και κινητοποιήσεις τα τελευταία 
χρόνια. Έτσι βλέπουμε ακόμα και εκτονωτικές κινητοποιήσεις, βλέπουμε κινητοποιή-
σεις οι οποίες έχουνε μερικό χαρακτήρα και σε σκοπιμότητες υποχωρούν για συγκε-
κριμένα σύνολα ή για συγκεκριμένους ανθρώπους. Μια κατάσταση η οποία αρχίζει 
και παρομοιάζει όλο και περισσότερο με την κοινωνική πραγματικότητα από έξω. 
Υπάρχει δηλαδή μια σύμπλευση με τους μηχανισμούς αποσυμπίεσης και ελέγχου που 
γίνεται εκτός των τειχών. 
–Κ.Γ.: Και κάποια πιο συγκεκριμένα παραδείγματα. Πηγαίνοντας με αυτόν τον τρόπο 
στην επόμενη θεματική, δηλαδή τις εμπειρίες αγώνα ενάντια στις ειδικές συνθήκες 
κράτησης, ένα τελευταίο εύστοχο παράδειγμα που είδαμε, δηλαδή της κινητοποίησης 
η οποία είχε χαρακτηριστικά προβλήματα, η οποία λειτούργησε εξουθενωτικά ήταν 
για τις ίδιες τις φυλακές τύπου Γ´, όταν πρωτοεμφανίστηκαν μετά την απόδραση 
των Τρικάλων, πριν κατατεθεί το νομοσχέδιο. Μιλάμε για πέρυσι στα τέλη του φθι-
νοπώρου. Πάλι υπήρξανε απόπειρες χειραγώγησης των κρατουμένων σε ένα επίπεδο 
συμβολικό, με μεσημεριανές στάσεις, με αποχές συσσιτίου κτλ. Αυτό επί της ουσίας 
λειτούργησε εκτονωτικά με την κινητοποίηση του κόσμου, ένα δεδομένο το οποίο το 
βρήκαμε μπροστά μας και στην κινητοποίηση του καλοκαιριού, στη μαζική απεργία 
πείνας. Δηλαδή υπήρχε μια διάθεση από τον κόσμο, ήδη από τη διαχείριση ας πούμε 
της δυναμικής που είχε προκύψει μετά την εξαγγελία των φυλακών τύπου Γ´.

Δηλαδή στην ουσία, και τηρουμένων των αναλογιών, η διαχείριση και ο τόπος αντί-
δρασης των κρατουμένων, δεν διαφοροποιούνται στην ουσία από τους τρόπους αντί-
δρασης οι οποίοι εκφράζονται έξω σε πολλές μορφές διαμαρτυρίας. Έγινε πριν μία 
σύγκριση από τον Ράμι, σε σχέση με τον συνδικαλισμό των φυλακών και τον κλασικό 
εργατικό συνδικαλισμό που γνωρίζουμε. Και πάλι το λέω, τηρουμένων των αναλο-
γιών, και αυτό ακριβώς έγινε και μέσα στις φυλακές. Κατ’ αντιστοιχία με το εργατικό 
κίνημα έξω, κατακτήθηκαν κάποια πράγματα αλλά υπήρξανε κάποιες νίκες μετά από 
σκληρούς αγώνες, οι οποίες τελικά μετουσιώθηκαν σε τροχοπέδη στην περαιτέρω 
ανάπτυξη της δυναμικής που θα είχε μία ενδεχόμενη κινητοποίηση για τις φυλακές 
τύπου Γ´. Κατ’ αντιστοιχία για το πώς έχει υπάρξει ύφεση του εργατικού κινήματος 
μέσα σε πολλές δεκαετίες που ακολούθησαν τους αγώνες που έδωσε, έτσι σε πολύ 
συντομότερο διάστημα υπήρξε και η παράλληλη μείωση στον τρόπο διεκδίκησης και 
στο πλαίσιο διεκδίκησης των κρατουμένων. Δηλαδή, πλέον η προσέγγιση, είναι μία 
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φοβική προσέγγιση στο να κρατήσουμε αυτά που έχουμε, αυτά που έχουμε κερδίσει 
και να μην πιέσουμε για κάτι παραπάνω γιατί θα χάσουμε και αυτά που έχουμε, κα-
ταλήγοντας σε μία άνευρη διαδικασία, σε μια καθόλα ελεγχόμενη και αφομοιώσιμη 
διαδικασία η οποία δεν έχει και ουσιαστικά αποτελέσματα, δεν έχει οδηγήσει σε κάτι 
συγκεκριμένο.

Σε αυτό το σημείο, ένα άλλο δεδομένο το οποίο πρέπει να βάλουμε, το οποίο εί-
ναι επίσης φαινόμενο των τελευταίων ετών, της τελευταίας δεκαετίας ίσως, είναι ότι 
αυτοί οι δίαυλοι διαμεσολάβησης δεν υπάρχουν πλέον μόνο ανάμεσα στους κρατού-
μενους και το κράτος, δηλαδή πλέον ότι τα υποκείμενα που βρίσκονται εδώ βρίσκο-
νται σε διαπλοκή με τα διάφορα καπιταλιστικά λόμπυ τα οποία επίσης βρίσκονται σε 
διαπλοκή με τους κρατικούς μηχανισμούς και ως εκ τούτου υπάρχουνε δίαυλοι δια-
μεσολάβησης ανάμεσα στο καπιταλιστικό κράτος και τις φυλακές. Υπάρχουν δίαυλοι 
διαμεσολάβησης ανάμεσα στους κρατούμενους και την υπηρεσία. Πάντα υπήρχανε. 
Πάντα υπήρχανε οι λεγόμενοι υπηρεσιακοί κρατούμενοι, οι ρουφιάνοι. Δεν είναι δη-
λαδή κάτι το οποίο εμφανίστηκε τώρα. Ο βαθμός στον οποίον συμβαίνει τώρα είναι 
πολύ μεγαλύτερος. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο του να γίνεται κινητοποίηση, π.χ. 
επανέρχομαι στο ζήτημα αυτό των μεσημεριανών στάσεων, που συνέβησαν τόσο ως 
ένα προκαταρκτικό στάδιο για τις φυλακές τύπου Γ´, όσο και για άλλα ζητήματα, ας 
πούμε τα προηγούμενα έτη. Κινητοποιήσεις οι οποίες γινότανε ουσιαστικά με τη συ-
ναίνεση και τη συνεννόηση με την υπηρεσία.

Ήτανε εκ των προτέρων γνωστές, μέσω συγκεκριμένων κρατουμένων και ήταν 
στους υπόλοιπους κρατούμενους γνωστό ότι αυτό ήταν προσυνεννοημένο. Γι’ αυτόν 
τον λόγο ανέφερα προηγουμένως ότι είναι μία εντελώς ελεγχόμενη και αφομοιώσιμη 
διαδικασία, είναι κάτι που επί τοις πράγμασι δεν μπορεί να φέρει κάποιο ουσιαστικό 
αποτέλεσμα στις διεκδικήσεις παρά μόνο πολύ επουσιώδη ζητήματα και ενδυναμώ-
νοντας τον ρόλο των διαμεσολαβητών, έτσι όπως προαναφέρθηκε.

Όλη αυτή η κατάσταση, δηλαδή όλο αυτό το οποίο έχουμε περιγράψει είναι και 
ο λόγος που πλέον είμαστε επιφυλακτικοί στο να προσπαθούμε να δημιουργούμε 
γεγονότα, να διεξάγουμε αγώνες με όσο πιο διευρυμένα σύνολα μέσα στις φυλακές. 
Αυτός είναι και ο λόγος που ο τωρινός αγώνας, ενώ είναι ένας αγώνας, που το κομ-
μάτι που αφορά τη φυλακή και στο κομμάτι που μία νικηφόρα έκβαση της θα επη-
ρέαζε ένα τεράστιο φάσμα των κρατουμένων, διεξάγεται ουσιαστικά μόνο από τους 
πολιτικούς κρατούμενους. Γιατί, οι όροι που διεξάγεται ο αγώνας σε έναν κλειστό κύ-
κλο, έτσι όπως διεξάγεται τώρα, σίγουρα είναι πολύ καλύτεροι γιατί αυτό που έχουμε 
απέναντι μας είναι το κράτος, ουσιαστικά, εμείς και το κίνημα αλληλεγγύης, προφα-
νώς όχι μόνο οι απεργοί, αλλά το σύνολο των υποκειμένων που αγωνίζονται, έχεις 
απέναντι του το κράτος.

Στην περίπτωση που αυτός ο αγώνας επιχειρούνταν να διεξαχθεί μαζί με ευρύτερα 
σύνολα κρατουμένων τότε επίσης θα είχαμε να διαχειριστούμε, θα ’ταν αυτά ακριβώς 
τα σύνολα, τα κέντρα εξουσίας μέσα στη φυλακή τα οποία έχουνε δικές τους σκοπι-
μότητες, έχουνε δικούς τους τρόπους υπονόμευσης των αγώνων.

Να πάμε παρακάτω λοιπόν, έτσι και αλλιώς συνδέονται πολύ άμεσα, δεν διαχω-
ρίζονται όσον αφορά για τις εμπειρίες αγώνα ενάντια στις ειδικού τύπου φυλακές. 
Δηλαδή συνεχίζοντας αυτήν την ανασκόπηση που αρχίσαμε σε σχέση με τις φυλακές 
τύπου Γ´, από την στιγμή της εξαγγελίας τους η οποία δεν ήταν τον περασμένο Μάρ-
τιο, με αφορμή την παραβίαση της άδειας του Χριστόδουλου Ξηρού, αλλά ακόμα πιο 
πίσω, τον προηγούμενο χρόνο τότε που είχε γίνει η απόδραση από τις φυλακές των 
Τρικάλων. Τότε είχε προαναγγελθεί ότι θα δημιουργηθεί μία ειδική φυλακή μέσα στη 
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φυλακή, με ειδικούς χώρους κράτησης και τα σχετικά.
Αυτό το πράγμα δεν προχώρησε τότε και έγινε πιο συγκεκριμένο μετά την παρα-

βίαση της άδειας από τον Χρ. Ξηρό. Φυσικά μόλις μαθεύτηκε δημιούργησε μία ανα-
στάτωση στις φυλακές δεδομένου ότι έθετε πάλι στο επίκεντρο μία ασάφεια, ένα 
δεδομένο, ότι όποιος θεωρούτανε επικίνδυνος κρατούμενος θα μεταφερόταν εκεί, 
πράγμα που άγγιζε προσωπικά πάρα πολλούς κρατούμενους.

Τότε είχε γίνει από εμάς προσπάθεια να οργανώσουμε κατά κάποιο τρόπο μερι-
κές κινητοποιήσεις απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Συναντήσαμε αυτά τα εμπόδια που 
αναφέραμε πριν, αυτές τις πρακτικές τις οποίες δεν μπορούσαμε να τις υπερφαλαγ-
γίσουμε αλλά αναγκαστικά μας υπερφαλάγγιζαν αυτές γιατί ήταν πιο εύκολα αφο-
μοιώσιμες, ήταν ανέξοδες και κατέληξε να γίνεται ένας αγώνας τρεις μήνες περίπου, 
δηλαδή από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο, με μία τυπική άρνηση μεσημεριανού κλειδώ-
ματος σε κάποιες φυλακές, όπως εδώ στον Κορυδαλλό και σε μερικές άλλες. Κατά 
περιόδους συμβολικές αποχές συσσιτίου, διήμερες, τριήμερες και τα σχετικά. Εκεί-
νη την περίοδο συνέβη και η δολοφονία του Ηλ. Καρέλι από τους σωφρονιστικούς 
υπαλλήλους, ένα εξαιρετικά ωμό γεγονός που έδειξε πώς θα αντιμετωπίζεται ο κάθε 
ένας που θα σκοτώσει κάποιον σωφρονιστικό. Ήταν ένα ζήτημα για εμάς που ήταν 
αναμενόμενο να δημιουργήσει τεράστιες αντιδράσεις, ειδικά στις αλβανικές πτέρυ-
γες οι οποίες συνδέονταν με δεσμούς με τον συγκεκριμένο κρατούμενο και είδαμε 
ότι υπήρξε μια μεγάλη απογοήτευση για εμάς ότι αυτό το πράγμα πέρασε με τέτοιον 
τρόπο, δηλαδή χωρίς καμία ουσιαστική αντίδραση από πλευράς των φυλακισμένων. 

Εν πάση περιπτώσει με όλη αυτήν την πάροδο του χρόνου φτάσαμε στην απερ-
γία πείνας του καλοκαιριού, η οποία ξεκίνησε συμπαρασύροντας πολλούς κρατούμε-
νους, φτάνοντας στο αποκορύφωμα της να έχει 4.500, αλλά δείχνοντας ταυτόχρονα 
και τα όριά της. Δείχνοντας δηλαδή ότι οποιαδήποτε κινητοποίηση, πόσο μάλλον μία 
απεργία η οποία έχει μία συγκεκριμένη στρατηγική, έναν τρόπο οργάνωσης και κίνη-
σης δεν μπορεί να ανταπεξέλθει αν δεν είναι σαφές εκ των προτέρων, με τι όρους 
συμμετέχουν όσοι συμμετέχουνε και τι ακριβώς διεκδικούνε. Γι’ αυτό έληξε και τόσο 
άδοξα αυτή η απεργία καταφέρνοντας κάποια ελάχιστα πράγματα, αλλά όχι πετυ-
χαίνοντας τον ουσιαστικό της στόχο, που ήταν να αποσυρθεί το συγκεκριμένο νομο-
σχέδιο. Πέτυχε κάποιες επιμέρους βελτιωτικές ρυθμίσεις. Καταλήγοντας ουσιαστικά 
στη δημιουργία των φυλακών τύπου Γ´, έτσι όπως καθιερώθηκαν μέχρι σήμερα με τις 
μεταγωγές των κρατουμένων που έγιναν εκεί.

Φτάνοντας στο σήμερα που έχει μπει ως διακύβευμα η κατάργησή τους, κάτι το 
οποίο ούτως ή άλλως έχει προχωρήσει σε σχέση με το νομοθετικό έργο της κυβέρ-
νησης.

Τώρα βέβαια ο αγώνας ενάντια στις ειδικού τύπου φυλακές πάει πολύ πιο πίσω, 
δηλαδή στην εποχή της σύλληψης της 17 Νοέμβρη και όλο εκείνο το καλοκαίρι και 
τις διαδικασίες που είχαν ακολουθηθεί, οι οποίες ήταν, ότι εφαρμόστηκε για έναν 
μικρό αριθμό ειδικών κρατουμένων μια ειδική συνθήκη κράτησης, απομονωμένοι 
από τους υπόλοιπους, θαμμένοι ζωντανοί στην ουσία, κάνοντας και οι ίδιοι μια πολύ 
σκληρή απεργία πείνας προκειμένου να μπορέσουν να αφαιρέσουν το πλέγμα το 
οποίο σκέπαζε τον ουρανό και να μπορούν να βλέπουν τον ουρανό χωρίς σύρματα. 
Και πηγαίνοντας λίγο πιο πίσω, σε διαφορετικό επίπεδο αλλά με την ίδια στόχευση 
συναντάμε την λειτουργία του Μαλανδρίνου, η οποία όπως είπαμε ήταν και η πρώτη 
πειραματική λειτουργία του νέου μοντέλου πειθάρχησης. Στο Μαλανδρίνο χτίστηκαν 
οι πρώτες φυλακές υψίστης ασφαλείας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα διεθνή δεδο-
μένα, με σκοπό να μεταχθούν εκεί οι πιο επικίνδυνοι κρατούμενοι το 2000. Θέτοντας 
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για πρώτη φορά τον φυλετικό διαχωρισμό, δηλαδή το να κρατούνται στις πτέρυγες 
ανάλογα με τη φυλή στην οποία ανήκουν και φυσικά απομονωμένη εντελώς πτέρυγα 
με πτέρυγα μεταξύ τους, με τους πανύψηλους τοίχους, τα σύρματα, απομονωμένοι 
και πολύ μακριά από οποιαδήποτε κοντινή πόλη. Αυτό το πείραμα δεν πήγε πολύ 
καλά. Οδήγησε σε μία πολύ μεγάλη απεργία πείνας των κρατουμένων εκεί, του Μα-
λανδρίνου η οποία αγκαλιάστηκε και από άλλους κρατούμενους το 2004, και βελτί-
ωσε κατά έναν βαθμό τις συνθήκες που επικρατούσανε και φυσικά την εξέγερση του 
2007 που το Μαλανδρίνο ήτανε το επίκεντρο, ήταν η εστία της εξέγερσης, η σπίθα, 
ήταν το φόβητρο των αρχών προκειμένου να διαχειριστεί αυτή την εξέγερση η οποία 
δεν έμεινε στο Μαλανδρίνο αλλά εξαπλώθηκε και στις υπόλοιπες φυλακές. Δηλαδή 
λόγω της σύστασης και του πληθυσμού τον οποίο είχαν μαζέψει εκεί, δεν ήθελαν να 
γίνει κάποια επέμβαση γιατί ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι θα κατέληγε σε μακελειό.

Οπότε υπάρχουνε παραδείγματα στην Ελλάδα που οδήγησαν στο σήμερα, υπάρχει 
μια ιστορική διαδρομή όσον αφορά τις ειδικές συνθήκες κράτησης. Τόσο σε ένα επί-
πεδο διαχείρισης των πολιτικών κρατούμενων, όπως αναφέρθηκε πριν για τις συλ-
λήψεις της υπόθεσης της 17 Νοέμβρη, όσο και για μια γενικότερη εξάπλωση στον 
πληθυσμό των κρατουμένων, όπως έγινε με το Μαλανδρίνο.
–Ρ.Σ.: Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια συνέχεια στην εμπειρία των 
αγώνων. Γιατί ακριβώς το πέρασμα από τη φυλακή είναι παροδικό. Παρόλα αυτά, 
ακριβώς όπως είπε και ο Γιώργος, δύο είναι τα παραδείγματα, οι εμπειρίες που 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως οδηγό. Μία ήταν ακριβώς η απεργία της 17 Νο-
έμβρη, δηλαδή μία απεργία πείνας, ένας αγώνας ο οποίος διεξάχθηκε από συγκε-
κριμένο υποσύνολο και βασίστηκε η έκβαση αυτού του αγώνα στην επιμονή και την 
ακεραιότητα των απεργών σε συνδυασμό με τη στήριξη των αλληλέγγυων. Είναι η 
μία εμπειρία, το ένα παράδειγμα. Το δεύτερο παράδειγμα είναι το Μαλανδρίνο το 
οποίο στηρίχτηκε ουσιαστικά στην εχθρότητα και την εξεγερτικότητα των κρατου-
μένων. Στο σήμερα θέλοντας να εξηγήσουμε αυτές τις δυο εμπειρίες, με βάση την 
ανάλυση την οποία κάναμε σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στις 
φυλακές, προφανώς η εμπειρία του Μαλανδρίνου, να προσπαθήσουμε δηλαδή να 
αναπαράγουμε μία συνθήκη η οποία θα ήταν μαζική, θα ήταν διευρυμένη, θα ήταν 
διάχυτη κ.τ.λ. δεν ήταν κάτι το ρεαλιστικό. Όχι, γιατί η ίδια η σύνθεση και η δόμηση 
των φυλακών είναι διαφορετική αλλά και για το γεγονός ότι τα εξεγερτικά φαινό-
μενα είναι χαοτικά, δεν μπορεί κάποιος να τα δημιουργήσει. Σίγουρα μπορούμε να 
δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, γεγονότα που θα ρέπουν προς τα εκεί πέρα, να 
βάλουμε τα πρώτα θεμέλια. Σίγουρα δεν είναι στο χέρι μας, ούτε στο χέρι κανενός να 
δημιουργήσει εξεγερτικά γεγονότα. Συνεπώς, η λύση, η μεθοδολογία ενός αγώνα ο 
οποίος θα διεξαχθεί από υποκείμενα τα οποία έχουν ήδη μια ζύμωση μεταξύ τους και 
έχουν ήδη μια βάση, μια πολιτική βάση, ήταν και ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος. Άλλες 
επιλογές οι οποίες διαμείβονταν επί της μεθοδολογίας του αγώνα, η απεργία πείνας, 
κάτι το οποίο γίνεται σήμερα, ήταν ουσιαστικά και η μόνη ρεαλιστική, εφικτή, πιθανή 
κατεύθυνση.

Είναι σημαντικό να ακουστεί κάτι σε αυτήν την εκδήλωση που αφορά την επό-
μενη θεματική, η οποία είναι η σύνδεση των αγώνων των πολιτικών κρατουμένων  
με το κίνημα αλληλεγγύης. Υπήρχε ένα σκεπτικό το οποίο οδήγησε σε αυτόν τον 
αγώνα. Αυτό το σκεπτικό είχε συνυπολογίσει όλη την εμπειρία των αγώνων των τε-
λευταίων ετών. Αυτή η εμπειρία μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι πρέπει οι αγώνες 
οι οποίοι διεξάγονται είτε από τους πολιτικούς κρατούμενους, είτε γενικά από τους 
κρατούμενους, από το πολιτικοποιημένο κομμάτι, από το έγκλειστο κομμάτι του κι-
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νήματος, θα πρέπει να είμαστε σε συνδιαμόρφωση με το κίνημα έξω, γιατί ακριβώς 
είναι προβληματικό να προκύπτουνε γεγονότα και το κίνημα να ακολουθεί. Συνεπώς 
υπήρξε ένα τέτοιο σκεπτικό, το οποίο προσπαθήσαμε να εφαρμοστεί. Δεν εφαρμό-
στηκε ούτε αυτή τη φορά. Κάνοντας όμως μία τοποθέτηση συνολική αυτό το οποίο 
θα πρέπει να ειπωθεί είναι ότι οι κρατούμενοι είναι ένα ενεργό κομμάτι του κινήμα-
τος, πολυσχιδές επίσης κομμάτι του κινήματος. Προφανώς η πολιτική μας δραστη-
ριοποίηση δεν εξαντλείται στους αγώνες που αφορούν τις φυλακές, τις συνθήκες 
κράτησης ή οτιδήποτε άλλο. Ως εκ τούτου η εύρεση των γεφυρών αυτών που θα 
επιτρέψουνε τη σύνδεση. Είναι πάρα πολύ σημαντική ώστε να επιτραπεί η σχέση του 
έγκλειστου κομματιού του κινήματος με το έξω, να είναι όσο το δυνατόν πιο γόνιμη, 
πιο παραγωγική. Κάτι το οποίο επί της ουσίας, αναιρεί στην πράξη και τον ίδιο τον 
εγκλεισμό, γιατί η ουσία του εγκλεισμού είναι η αδρανοποίηση και η απομόνωση των 
αγωνιστών. Η εύρεση μιας μεθοδολογίας η οποία θα επιτρέπει παρά το γεγονός ότι 
είμαστε έγκλειστοι εδώ μέσα να είμαστε πολιτικά ενεργοί, είναι ουσιαστικά το πιο 
σημαντικό διακύβευμα αυτή τη στιγμή. Βάσει ακριβώς αυτής της σχέσης είναι που θα 
πρέπει να προκύπτουν οι αμφίδρομες σχέσεις της αλληλεγγύης.

Η αλληλεγγύη, εκτός του ότι είναι μία σχέση η οποία δουλεύεται και χτίζεται κα-
θημερινά είναι αυτή που έχει και τη δυνατότητα να μετασχηματίζει έτσι τις καταστά-
σεις ούτως ώστε να γίνονται πιο καίριες πιο επικίνδυνες για το καθεστώς. Δηλαδή, 
μιλώντας συγκεκριμένα για την απεργία, και για οποιαδήποτε απεργία θα έλεγα, και 
αυτό είναι μια προσωπική μου άποψη, δεν ξέρω αν εκπροσωπώ όλο το δίκτυο (ΔΑΚ) 
σε αυτό, αλλά η απεργία είναι ένα μέσο με ρεφορμιστικό χαρακτήρα όσο μαχητικά 
και αν γίνει. Έχει υπάρξει και απεργία πείνας μέχρι θανάτου, έχει το μέσο έναν ρε-
φορμιστικό χαρακτήρα, ακριβώς γιατί απευθύνεται στους κρατικούς θεσμούς, στους 
κρατικούς λειτουργούς, εκβιάζοντας τους για να πραγματοποιηθούν τα όποια αιτή-
ματα αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την εξουσία τους και περιμένοντας απ’ 
αυτούς να δώσουν την λύση. Αυτό που έχει τη δύναμη να το αλλάζει αυτό είναι η 
αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη είναι αυτή που χτίζει τις σχέσεις προκειμένου αυτός ο ρε-
φορμιστικός χαρακτήρας να μπορεί να μετασχηματίζεται σε επαναστατικό πρόταγ-
μα, δηλαδή να κινητοποιεί τις διαδικασίες των συντρόφων εκτός των τειχών, να χτίζει 
σχέσεις μεταξύ των κρατουμένων και των αλληλέγγυων, να οδηγεί σε νέες επιθέσεις. 
Εν τέλει η αλληλεγγύη μας να ξεπερνά την ίδια την απεργία, τους απεργούς, όλο το 
πλαίσιο το οποίο έχει ειπωθεί και μας δίνει κάτι ακόμα πιο προωθημένο.

Ερωτήσεις:

–Σύντροφος: Σύντροφοι, καλησπέρα.
Θα σταθώ σε ένα σημείο, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι είναι ευκαιρία και για εσάς 

για να επικοινωνήσετε με τον κινητοποιημένο κόσμο στην «από δω πλευρά», θα σας 
κρατήσω λίγο ακόμα με δυο ερωτήσεις. Έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος εδώ κου-
ράζεται πιο εύκολα από ότι εσείς εκεί πέρα, αλλά οδηγείτε εσείς τον αγώνα - είναι 
σε καλά χέρια ο αγώνας. Λοιπόν, η μια ερώτηση έχει να κάνει με την ανάλυση που 
κάνατε για το πώς άλλαξε το μοντέλο του εσωτερικού ελέγχου μέσα στις φυλακές 
τη δεκαετία του ’90. Αναφέρατε κάποιους παράγοντες, έναν εξωτερικό παράγοντα, 
αντικειμενικό που ’χει να κάνει με την μετανάστευση και τα οργανωμένα κυκλώματα. 
Ωστόσο εδώ μια επισήμανση είναι η εξής, ότι παρότι συμβαίνει αυτό, έχουμε και πα-
ραδείγματα, όπως πριν από κάποια χρόνια ‒ίσως και τώρα‒ στο Βέλγιο όπου οι με-
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τανάστες μέσα στις φυλακές, μαζικά έχουν δώσει το παράδειγμα της εξέγερσης, του 
αγώνα, και του οργανωμένου αγώνα μαζί και με ντόπιους στις εκεί χώρες. Αναφέρατε 
και τον παράγοντα της μεσολάβησης ή του εσωτερικού ελέγχου από κρατούμενους - 
προσωπικότητες, κυκλώματα κ.τ.λ. 

Η επισήμανση - ερώτησή μου είναι η εξής. Η επισήμανση είναι ότι αυτό δεν ήρθε 
μόνο του, αλλά πρόκειται για μια οργανωμένη πολιτική από τη μεριά του κράτους, 
προετοιμάστηκε δηλαδή, και οργανώθηκε σιγά - σιγά, χρόνο με τον χρόνο, όντως 
από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 μέχρι και σήμερα. Το χτίσιμο δηλαδή μιας τέ-
τοιας σχέσης ανάμεσα στον πληθυσμό της φυλακής και στον μηχανισμό ελέγχου, 
μέσω κυκλωμάτων, παραγόντων κτλ. Βέβαια εκμεταλλεύτηκαν και τις αντικειμενικές 
συνθήκες όπως ήταν τα εθνικά κυκλώματα, αλλά, επειδή ο περισσότερος κόσμος 
εδώ δεν έχει το βίωμα της φυλακής, θέλω να πείτε ποιες είναι οι συνθήκες οι οποίες 
δουλεύει αυτό το σύστημα σαν το καρότο. Για να μην υπάρχει εδώ πέρα η ψευδαί-
σθηση ότι πρόκειται για έναν καταναλωτικό παράδεισο, είτε μια σοσιαλιστικοποίηση 
των φυλακών, του τύπου, όποιος έχει το «κονέ» κάνει την «καλή». Θέλω να μιλήσετε 
αφενός για τα ναρκωτικά μέσα στις φυλακές, την πρέζα και τα ναρκωτικά που δίνο-
νται από την ίδια την υπηρεσία με τα τσουβάλια, και αυτό νομίζω εγώ, είναι η μεγά-
λη αλλαγή η οποία έγινε οργανωμένα από το κράτος από το ’90 και πέρα. Το πώς 
δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι των κρατουμένων έγινε τοξικοεξαρτημένο μέσα στη 
φυλακή, και καθηλώθηκε ουσιαστικά βάση σχεδίου και πώς παράλληλα οι συνθήκες 
απόλυτης σπάνης, σπάνης στοιχειωδών πραγμάτων (τροφής, χώρου, οποιασδήποτε 
ελευθερίας) οδηγεί τους κρατούμενους στην αγκαλιά των κυκλωμάτων, δηλαδή ότι 
ουσιαστικά η μεσολάβηση και τα παραθυράκια που έχουν φτιαχτεί με τις άδειες, με 
τις υπό όρους αποφυλακίσεις κ.τ.λ., δουλεύουνε πάνω σε ένα έδαφος μιας βιοπολι-
τικής τρομερά απάνθρωπης, σχεδόν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για γενοκτονία.

Ευχαριστώ για την υπομονή σας.
–Ράμι Συριανός: Πράγματι η τοποθέτηση του συντρόφου είναι πολύ καίρια και ήταν 
πολύ βασική παράλειψη από τη μεριά μας το γεγονός ότι δεν προσδιορίσαμε ότι αν 
μιλάμε για εγκληματοποίηση, μιλάμε κατά κύριο λόγο για το κομμάτι αυτό ή για το 
κομμάτι των ναρκωτικών. Άλλωστε είναι μια μεθοδολογία που παγκοσμίως είναι η 
στάνταρ. Είναι η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε απέναντι και στους Μαύρους Πάν-
θηρες και σε μια πλειονότητα άλλων κινημάτων. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και μέσα 
στις φυλακές πράγματι. Η διαχείριση των περιθωριοποιημένων συνόλων, τα οποία 
βρέθηκαν στη φυλακή ώστε να τα διαχειριστούνε, να υπάρξει διαχείριση τους, το γε-
γονός ότι ήταν πλεονάζοντες έξω, η διαχείριση τους έγινε ακριβώς μέσω των ναρ-
κωτικών. Η πρέζα συγκεκριμένα ήταν και το όχημα με το οποίο αφενός τέθηκαν υπό 
έλεγχο, γιατί αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της πρέζας, η εξάρτηση κ.τ.λ., αλλά τόσο 
ότι τέθηκαν υπό έλεγχο, όσο και το ότι μπήκαν στα κυκλώματα αυτά, στο εμπόριο 
ναρκωτικών. Το οποίο ξεκινά μέσα από τις φυλακές, που υπάρχει υπερεκμετάλλευ-
ση, καθώς η εξάρτηση οδηγεί στο να υπάρχει δυνατότητα υπερεκμετάλλευσης των 
τοξικοεξαρτημένων. Ουσιαστικά την οικονομική εκμετάλλευση ή κερδοφορία και 
ταυτόχρονα την παραγωγή πολύ μεγάλων κερδών και μέσα από αυτήν τη διαχείριση 
η οποία είναι και κερδοφόρα να ανοίγεται και ο δρόμος στο να εκταθούν σε ένα ευ-
ρύτερο πλέγμα διακίνησης το οποίο έχει όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν κατά 
καιρούς αναλυθεί. Είναι η υπηρεσία η οποία κρατάει τα ηνία. Άλλωστε δεν μπορούμε 
να ξεχάσουμε τις δηλώσεις του Αραβαντινού (αρχιανθρωποφύλακας Κορυδαλλού), 
που θεωρείται ο «πατερούλης» των ελληνικών φυλακών ότι ο Κορυδαλλός λόγου 
χάρη χρειάζεται τη μέρα ένα κιλό ηρωίνη για να λειτουργήσει - έχει αυξηθεί αυτό - ή 
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το γεγονός του ότι βρήκαν 700 γραμμάρια ηρωίνης στο προσωπικό του χρηματο-
κιβώτιο. Και ένα σημαντικό στοιχείο από προφορικές εμπειρίες από ανθρώπους οι 
οποίοι έχουν την βιωματική εμπειρία από τις προηγούμενες δεκαετίες είναι, ότι σε 
κάθε εξέγερση υπήρχε ένας καλοθελητής που εμφανιζόταν με ένα σακουλάκι πρέζα, 
για να «κεράσει», ας πούμε, τους εξεγερμένους.

Μέσα από την ηρωίνη δημιουργούνται και σχέσεις με την υπηρεσία, αυτό είναι 
αυτονόητο. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ελέγχουν το εμπόριο ναρκωτικών μέσα στις 
φυλακές, και ας μην φανταζόμαστε κάποια κεντρική επιτροπή, που δυο ή τρεις ή 
ένας άνθρωπος ελέγχει όλο το εμπόριο ναρκωτικών στις φυλακές και συνεννοείται 
με άλλον έναν. Είναι διάχυτο, σε κάθε φυλακή υπάρχουν ανθρωποφύλακες που συ-
νεργάζονται με κρατούμενους και προφανώς οι κρατούμενοι που κατέχουν αυτές τις 
θέσεις είναι στο απυρόβλητο, έχουν και την επιρροή.
–Καραγιαννίδης Γιώργος: Αυτές οι σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ κρατουμέ-
νων και ανθρωποφυλάκων δεν είναι πάντα σε συνεργασία μεταξύ τους, αφού υπάρ-
χουν και οι ανταγωνισμοί προκειμένου να αυξηθεί το πεδίο της κερδοφορίας. Αυτά 
ως προς την πρέζα, που ήταν όντως μια σημαντική παράλειψη η οποία άλλαξε σημα-
ντικά και τον τρόπο διαχείρισης των φυλακών.

Τώρα να σταθούμε σε αυτό που είπε στην αρχή ο σύντροφος σε σχέση με την 
παρουσία και την προσάρτηση των μεταναστών στις φυλακές του Βελγίου. Εδώ δεν 
συμβαίνει κάτι ανάλογο. Οι μετανάστες δεν έχουν πρωτοστατήσει σε εξεγέρσεις, για-
τί πολύ απλά έχουμε χρόνια να δούμε εξεγέρσεις, αλλά μπορούμε να δούμε τα κέ-
ντρα κράτησης που πολύ συχνά ξεσπούν εξεγέρσεις ή απεργίες πείνας.
Συντονιστής: Ευχαριστούμε πολύ.

–Καραγιαννίδης Γιώργος: Ευχαριστούμε σύντροφοι για την δυνατότητα που μας 
δώσατε. Παραμένουμε σε επαφή συνεχίζουμε ούτως ή άλλως προκειμένου να κερδί-
σουμε τα όσα ζητάμε.
–Συντονιστής: Καλή δύναμη. 
–Καραγιαννίδης Γιώργος: Καλή δύναμη και σε σας.
–Ράμι Συριανός: Καλό βράδυ.
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Εισήγηση δεύτερης ημέρας

Το γεγονός που αποτέλεσε το έναυσμα για την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλω-
σης είναι η προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα «πώς μπορεί η αλληλεγγύη στον 
αγώνα των πολιτικών κρατούμενων να γίνει πιο αποτελεσματική;», σε συνεργασία 
πάντα με τους φυλακισμένους συντρόφους μας. Θεωρούμε ότι μία πολύ σημαντική 
παράμετρος αυτής της συζήτησης αφορά την ανταλλαγή σκέψεων και εμπειριών με 
αγωνιστές από άλλες χώρες της Ευρώπης που έχουν βρεθεί σε καθεστώς ειδικής 
κράτησης και συμμετείχαν τις προηγούμενες δεκαετίες αλλά και σήμερα στους αγώ-
νες που αναπτύχθηκαν μέσα στις φυλακές σε μια σειρά χώρες, στη Γερμανία, την 
Ισπανία, την Τουρκία. Φιλοδοξούμε μέσα από αυτήν την εκδήλωση και συζήτηση να 
συνδέσουμε τους αγώνες και τις εμπειρίες του παρελθόντος με το σήμερα.

Στον καπιταλισμό η εξουσία εκφράζεται από το κράτος που θέλει να κατέχει το 
μονοπώλιο της βίας και το υπερασπίζεται για να διατηρήσει το μονοπώλιο της εξου-
σίας. Η χρησιμοποίηση της βίας από το κράτος σαν μέσο επιβολής παρουσιάζεται 
σαν αναγκαία για τη διατήρηση της καθεστηκυίας τάξης, ενώ κάθε αμφισβήτηση του 
μονοπωλίου άσκησής της αντιμετωπίζεται με σφοδρότητα. Γι’ αυτό με τον όρο «τρο-
μοκράτες» χαρακτηρίζονται όσοι αντιμάχονται την εξουσία με πρακτικές κυρίως ένο-
πλες και δεν αναγνωρίζονται ως αυτό που είναι, ως πολιτικά υποκείμενα, αλλά επι-
διώκεται η αποϊδεολογικοποίησή τους. Γεγονός αναμενόμενο, αφού η αποδοχή της 
πολιτικής φύσης της ένοπλης πάλης από το κράτος, συνεπάγεται και την παραδοχή 
της ύπαρξης μιας ανταγωνιστικής δύναμης που μπορεί να αμφισβητήσει την ίδια του 
τη φύση: την εξουσία.

Για αυτό και η επαναστατική δράση δεν αναγνωρίζεται ως πολιτική αλλά σε κάθε 
ιστορική περίοδο στους αγωνιστές αποδίδονται διαφορετικοί χαρακτηρισμοί: κοινοί 
εγκληματίες, συμμορίτες, κατσαπλιάδες, τρομοκράτες, ταραχοποιοί και ο κατάλογος 
δεν έχει τέλος. Στόχοι της καταστολής και της ιδεολογικής επίθεσης που διεξάγεται 
απέναντι στις ένοπλες οργανώσεις, εκτός από την εξάρθρωσή τους, είναι η απόπει-
ρα αποϊδεολογικοποίησης της δράσης τους, η απονομιμοποίηση του λόγου τους και 
ο καθορισμός των αποδεκτών ορίων διαμαρτυρίας στην εκάστοτε συγκυρία. 

Ανάμεσα στον μηχανισμό της εξουσίας, ανάμεσα στο κράτος και στο κεφάλαιο και 
σε εμάς τους εργαζόμενους, τους αγωνιστές, αυτούς που είναι από την πλευρά των 
από κάτω, υπάρχει τεράστια διαφορά στον τρόπο που διαβάζουμε την ιστορία. Και 
όσον αφορά την επαναστατική δράση εμφανίζεται μια βαθιά αντίφαση του συστήμα-
τος, από τη μια πλευρά επιστρατεύονται πλήθη «ειδικών», οι οποίοι παρεμβαίνοντας 
στη δημόσια συζήτηση προσπαθούν να κατευθύνουν την κοινή γνώμη στο να πιστέ-
ψει ότι η δράση κάποιων ομάδων με πολιτικά κίνητρα, στόχους και αποτελέσματα 
δεν είναι πολιτική. Από την άλλη πλευρά, σε περίπτωση που μέλη αυτών των ομάδων 
συλληφθούν αντιμετωπίζονται με αμιγώς πολιτικό τρόπο: με ειδικούς νόμους και ει-
δικές συνθήκες κράτησης ενώ παράλληλα τους ασκείται πολιτική δίωξη και οδηγού-
νται σε μια δίκη βαθιά πολιτική.

Περνώντας σε μία σύντομη αναδρομή της διαμόρφωσης της ένοπλης πάλης θα 
σταθούμε στο κίνημα του Μάη του ’68. Το 1968 ήταν χρονιά μεγάλων εξεγέρσεων, 
εξεγέρσεις που τουλάχιστον στη Γαλλία ανάγκασαν τον πρόεδρο Ντε Γκώλ να βρει 
καταφύγιο σε στρατιωτική βάση. Γενικά υπήρχε η εντύπωση της γέννησης μιας πα-
γκόσμιας εξέγερσης εναντίον της εξουσίας και του ιμπεριαλισμού. Ένα χρόνο νωρί-
τερα το ’67, η δολοφονία του φοιτητή Benno Ohnesorg στις 2 Ιούνη σε διαδήλωση 
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ενάντια στο Σάχη της Περσίας, αποτέλεσε τη σπίθα για να ξεκινήσουν στο εσωτερικό 
του κινήματος οι πρώτες συζητήσεις για τη δυνατότητα ένοπλου αγώνα στη Γερμα-
νία. Το ’69 υπάρχει ένα κίνημα διάχυτου αντάρτικου στο Βερολίνο και το Μόναχο. 
Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα προκύψει αρχικά η RAF, στη συνέχεια το Κίνημα 
2 Ιούνη και οι Επαναστατικοί Πυρήνες. Οι στρατηγικές επιλογές ανάλογα με τη 
χρονική περίοδο όπως ο αντιιμπεριαλισμός, η αλληλεγγύη στα κινήματα του επονο-
μαζόμενου τρίτου κόσμου, η ύπαρξη των φυλακισμένων, είναι σχηματικά το πεδίο 
δράσης αυτών των οργανώσεων. Οι «αντιτρομοκρατικοί» νόμοι, το καθεστώς έκτα-
κτης ανάγκης που δικαιολογούσε όλες τις αυθαιρεσίες των διωκτικών μηχανισμών, 
η απομόνωση και οι κρατικές δολοφονίες του Σταμχάιμ, έθεσαν νέες παραμέτρους 
στην πορεία δράσης της RAF και της 2 Ιούνη.

 Στην Ιταλία οι πρώτες ένοπλες ομάδες συγκροτούνται με στόχο να αντιδράσουν 
πρώτα από όλα στην κρατική εξουσία, στο νεοφασιστικό κίνδυνο και στην πιθανότη-
τα στρατιωτικού πραξικοπήματος. Δημιουργούνται ομάδες όπως η 22 Οκτώβρη στη 
Γένοβα και οι GAP (Ομάδες Αντάρτικης Δράσης) του Φελτρινέλλι. Το 1970 ιδρύο-
νται οι Ερυθρές Ταξιαρχίες (Brigate Rosse) που στηρίζονται στη θέση ότι υπάρχει 
ανάγκη για «ένοπλη οργάνωση στους καθημερινούς αγώνες και τα εργοστάσια» στα 
οποία το 1969 σημειώνονται εκτεταμένες απεργιακές κινητοποιήσεις και καταλή-
ψεις. Με την καταστολή του κινήματος 10.000 σύντροφοι ανακρίθηκαν ή πέρασαν 
από δίκες για συμμετοχή σε ένοπλες οργανώσεις και 4.000 φυλακίστηκαν σαν μέλη 
ένοπλων οργανώσεων. 

Στο πλαίσιο των κοινωνικών και επαναστατικών αγώνων σε όλη την Ευρώπη τις 
δεκαετίες του ’60 και του ’70 ξεσπούν και στην Ισπανία απεργίες, καταλήψεις, δη-
μιουργούνται ανεξάρτητα εργατικά συμβούλια ενώ παράλληλα ανανεώνεται ο ένο-
πλος αγώνας με το Ιβηρικό Κίνημα Απελευθέρωσης (MIL) και τις Αυτόνομες ομά-
δες. Το 1975 ιδρύεται η GRAPO «Ομάδες Αντιφασιστικής Αντίστασης 1η Οκτώβρη»,  
η οποία τα χρόνια της δράσης της αναλαμβάνει την ευθύνη για δεκάδες εκτελέσεις 
αστυνομικών και στρατιωτικών. Η πρώτη εκτέλεση έγινε την 1η Οκτώβρη του 1975, 
τρεις μέρες μετά τη δολοφονία πέντε ακροαριστερών μαχητών από το καθεστώς του 
Φράνκο. Σήμερα τόσο στις ισπανικές όσο και στις γαλλικές φυλακές κρατούνται 50 
με 60 μαχητές της GRAPO.

Στη Γαλλία ο ένοπλος αγώνας συνδέεται με τη δράση ισπανών αντιφρανκικών 
ομάδων και πιο συγκεκριμένα με το Ιβηρικό Κίνημα Απελευθέρωσης, το οποίο δρού-
σε κυρίως στην Καταλονία. Την 1η Μάη του 1979 κάνει την πρώτη δράση της η 
Action Directe (Άμεση Δράση). Η δημιουργία της βασίστηκε στην ανάγκη ατόμων και 
ομάδων που είχαν διαφορετικές εμπειρίες ένοπλης δράσης και ήθελαν να τις ανα-
βαθμίσουν. Το 1985 η Action Directe και η RAF συντάσσουν κοινό κείμενο με στόχο 
τον συντονισμό των δράσεων και τον σχηματισμό αντιιμπεριαλιστικού μετώπου. Το 
ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των μελών της ήταν από τα πιο εκτεταμένα στα 
γαλλικά χρονικά.

Στο Βέλγιο, οι Μαχόμενοι Κομμουνιστικοί Πυρήνες έδρασαν για δύο χρόνια, 
1984-1986. Στο διάστημα αυτό πραγματοποίησαν 25 βομβιστικές επιθέσεις κύρια 
σε ιμπεριαλιστικούς στόχους, όπως σε εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ, σε εταιρείες οπλι-
κών συστημάτων που συνεργάζονταν με το ΝΑΤΟ και την αμερικανική κυβέρνηση.  
Το 1985 τα μέλη της οργάνωσης που συνελήφθησαν καταδικάστηκαν σε ισόβια κά-
θειρξη.

Στην περίπτωση της ένοπλης πάλης το κατασταλτικό και πιο συγκεκριμένα το 
δικαστικό καθεστώς κρίθηκε ανεπαρκές και αναποτελεσματικό. Για τον λόγο αυτό 
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ψηφίστηκαν οι τρομονόμοι, φτιάχτηκαν ειδικά δικαστήρια και ειδικές φυλακές. Οι κα-
τηγορούμενοι ενώ δεν αναγνωρίζονται ως πολιτικοί κρατούμενοι αναγνωρίζονται με 
έμμεσο τρόπο σαν εχθροί του καθεστώτος. Στην Ελλάδα η μεταπολιτευτική δημο-
κρατία παραβίασε τις ίδιες της τις αρχές προκειμένου να αντιμετωπίσει την ένοπλη 
αντιβία και ο βασικός λόγος δεν ήταν νομικές ελλείψεις ή παραλείψεις. Ο βασικός 
λόγος ήταν ότι παρόλη την προπαγάνδα φαινόταν ξεκάθαρα ότι δεν υπήρχε πλήρης 
κοινωνική συναίνεση ως προς την καταδίκη της ένοπλης αντιβίας.

 Στη Γερμανία το κράτος επιτέθηκε με σφοδρότητα στις ένοπλες ομάδες, θέσπισε 
ειδικούς νόμους για την εκδίκαση των υποθέσεών τους, δημιούργησε φυλακές υψί-
στης ασφαλείας και υπέβαλε τους πολιτικούς κρατούμενους σε λευκά βασανιστήρια  
και πλήρη αισθητηριακή απομόνωση. Δικάστηκαν σε ειδικά δικαστήρια, εξοντωμένοι 
πνευματικά και σωματικά από τις συνθήκες απομόνωσης, ενώ ταυτόχρονα τους αρνή-
θηκε οποιαδήποτε πρόσβαση σε ανεξάρτητους γιατρούς για ιατρική φροντίδα και γνω-
μοδότηση. Με διάφορες επιχειρήσεις όπως για παράδειγμα το «χειμερινό ταξίδι» πραγ-
ματοποιήθηκαν εκατοντάδες έρευνες και συλλήψεις σε ολόκληρη τη Γερμανία, χωρίς 
ουσιαστική αιτιολογία. Για την εκδικητικότητα του κράτους ενάντια στους πολιτικούς  
του αντιπάλους χαρακτηριστικός είναι ο χρόνος εγκλεισμού της Ουλρίκε Μάινχοφ 
σε λευκό κελί συνολικά 238 ημέρες. Κανένας άλλος κρατούμενος στην ιστορία της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας δεν έχει υποβληθεί για τόσο μεγάλο 
χρονικό διάστημα σε «λευκά βασανιστήρια». Αντίστοιχες ειδικές συνθήκες εκδίκασης 
και εγκλεισμού αντιμετώπισαν και τα μέλη ενόπλων οργανώσεων στη Γαλλία και την 
Ισπανία.

Από τη φυλακή Stammheim της Γερμανίας, η οποία τροποποιήθηκε για τον 
εγκλεισμό των πολιτικών κρατούμενων της RAF, μέχρι τις ειδικές συνθήκες κράτησης 
- FIES στην Ισπανία, τα κελιά τύπου F στην Τουρκία, υπάρχει ένας κοινός τρόπος 
αντιμετώπισης για τους κρατούμενους, η απομόνωση και οι βασανισμοί. Μικρά λευκά 
κελιά με μια εξοχή για κρεβάτι από μέταλλο ή μπετόν, τοίχοι με ηχομόνωση και χωρίς 
παράθυρα ή με παράθυρα που βρίσκονται τόσο ψηλά που πρέπει να σκαρφαλώσεις 
για να δεις λίγο ήλιο και να αναπνεύσεις, χώροι προαυλισμού με σιδερένιο δίχτυ για 
ουρανό, συνομιλίες και αλληλογραφία που ελέγχονται είναι ελάχιστες μόνο από τις 
εκφάνσεις του ειδικού «σωφρονισμού». Για όλους αυτούς τους λόγους οι πολιτικοί 
κρατούμενοι έχουν αφήσει πλούσια παρακαταθήκη αγώνων για την κατάργηση των 
ειδικών συνθηκών και την αναγνώρισή τους σαν πολιτικά υποκείμενα.

Οι σύντροφοι της RAF, ακόμη και μέσα από την απομόνωση, προχώρησαν σε πολ-
λαπλές συντονισμένες απεργίες πείνας διεκδικώντας την κατάργηση των ειδικών 
συνθηκών κράτησης. Η πρώτη απεργία πραγματοποιήθηκε το 1973 και διήρκεσε 30 
μέρες. Τον Μάη του 1973 ξεκίνησε νέα απεργία 80 συνολικά κρατούμενων, κατά την 
διάρκεια της οποίας επιβλήθηκε υποχρεωτική σίτιση στον Μπάαντερ. Η απεργία αυτή 
διήρκεσε ενάμιση μήνα και τα αποτελέσματά της ήταν πενιχρά (δύο κρατούμενοι με-
ταφέρθηκαν σε κανονικό κελί). Η τρίτη απεργία της RAF ξεκίνησε τον Σεπτέμβρη του 
1974 και σημαδεύτηκε από τον θάνατο του Χόλγκερ Μάινς τον Νοέμβριο του 1974, 
στον οποίο είχε επιβληθεί υποχρεωτική σίτιση, η οποία όμως ήταν συστηματική υπο-
σίτιση που βαθμιαία τον οδήγησε στον θάνατο. Στις 30 Απριλίου ξεκινάει νέα απεργία 
πείνας με αίτημα την συγκέντρωση των πολιτικών κρατούμενων σε ομάδες των 15-
20 ατόμων. Στις 8 Αυγούστου του 1977 αρχίζει απεργία πείνας για την επιβολή απο-
μόνωσης στους κρατούμενους μετά τη δολοφονία του Πόντο, η οποία διαρκεί μέχρι 
τις 2 Σεπτέμβρη. Στην περίπτωση του κινήματος αλληλεγγύης στους κρατούμενους 
της RAF στις πρώτες απεργίες πείνας, το κράτος δεν ήρθε αντιμέτωπο με δυναμι-
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κές κινητοποιήσεις λόγω της καλλιέργειας του κλίματος ασφάλειας. Επίσης μεγάλη 
ήταν η συζήτηση εντός του κινήματος για το αίτημα ομαδοποίησης των πολιτικών 
κρατούμενων μεταξύ τους ή αν έπρεπε βασική διεκδίκησή τους να ήταν η επιδίωξη 
κράτησής τους με κοινωνικούς κρατούμενους. Το κίνημα αλληλεγγύης βάσει αυτής 
της διαφωνίας ηταν περιορισμένο.

Στην Ιταλία οι φυλακές υψίστης ασφαλείας δημιουργήθηκαν το 1977. Το 1979 
πραγματοποιούνται εξεγέρσεις σε όλες τις φυλακές, σε πολλές από τις οποίες συμ-
μετέχουν και κοινωνικοί κρατούμενοι. Αυτή που ξεχωρίζει είναι η εξέγερση της Ασινά-
ρα, μιάς φυλακής που βρισκόταν σε ένα μικρό νησί ανοιχτά της Σαρδηνίας, το οποίο 
έχει μετατραπεί στο σύμβολο των φυλακών υψίστης ασφαλείας. Σε αυτήν κρατού-
νταν όλα τα στελέχη των ενόπλων οργανώσεων, Ερυθρές Ταξιαρχίες, Πρώτη Γραμ-
μή (Prima Linea) και των Ένοπλων Επαναστατικών Πυρήνων (ΝΑR). Στη διάρκεια 
αυτής της εξέγερσης οι δυνάμεις καταστολής επιτέθηκαν στους κρατούμενους με 
χημικά οι οποίοι αντεπιτέθηκαν με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς που κα-
τασκεύασαν με εκρηκτικά και καφετιέρες, ενώ μετά απο διαπραγματεύσεις ακόλού-
θησε ξυλοδαρμός των κρατούμενων και κελιά απομόνωσης. 

Η Ισπανία έχει πλούσια ιστορία κινητοποιήσεων με τη συμμετοχή κοινωνικών κρα-
τούμενων. Το 1977 ξέσπασαν εξεγέρσεις σε πολλές φυλακές της χώρας και δημι-
ουργείται το Συντονιστικό Αγωνιζόμενων Κρατούμενων (COPEL). Την ίδια χρονιά 
ξεσπά νέα αιματηρή εξέγερση. Οι κινητοποιήσεις διήρκεσαν ως το 1979. Πολλοί κρα-
τούμενοι μέλη του COPEL στάλθηκαν στις φυλακές Herrera de la Μancha, μια φυ-
λακή που σχεδιάστηκε για την επιτήρηση, τον διαχωρισμό και την απομόνωση των 
κρατούμενων που αργότερα εμφανίζεται ως FIES. Τη δεκαετία του ’80 ιδρύεται η 
Ένωση Φυλακισμένων σε Ειδικό Καθεστώς (APRE). Τον Ιούνιο του 1989 τα μέλη της 
GRAPO πραγματοποίησαν απεργία πείνας που διήρκεσε 435 μέρες. Ακολουθούν άλ-
λες δύο εξεγέρσεις το 1990 και το 1991 και το κράτος απαντά με την δημιουργία των 
FIES (Αρχείο Κρατουμένων σε Ειδική Επιτήρηση). Οι σωφρονιστικοί κανονισμοί που 
διέπουν τα FIES είναι η απομόνωση, ο προαυλισμός των κρατούμενων σε ατομικό 
κλουβί, απεριόριστος χρόνος κράτησης σε απομόνωση, ενώ όλες οι εξουσίες έχουν 
παραχωρηθεί στο σωφρονιστικό ίδρυμα. Τον αγώνα εκτός των φυλακών συνέδραμαν 
ομάδες όπως η ένωση φίλων και οικογενειών πολιτικών κρατούμενων της GRAPO, 
οι μητέρες ενάντια στα ναρκωτικά, η ένωση κατά των βασανιστηρίων κλπ. Τον Δε-
κέμβρη του 2000 ξεκινά απεργία πείνας που διαρκεί ένα μήνα και συμμετέχουν 50 
κρατούμενοι, ενώ αλλοι 150 κάνουν κινήσεις συμπαράστασης. Το 2002 πραγματο-
ποιείται συλλογική απεργία πείνας 500 κρατούμενων σε 38 φυλακές. Τα κυριότερα 
αιτήματα των κινητοποιήσεων είναι η κατάργηση των FIES, η κατάργηση της διασπο-
ράς των κρατούμενων και η απελευθέρωση των ανίατα ασθενών κρατούμενων, ενώ 
το 2001 προστίθεται και το αίτημα της απελευθέρωσης όλων των κρατούμενων που 
έχουν συμπληρώσει 20 χρόνια εγκλεισμού.

Στην Ιρλανδία οι πολιτικοί κρατούμενοι με τους αγώνες τους είχαν κατακτήσει 
την αναγνώριση του καθεστώτος ειδικής κατηγορίας που πρακτικά σημαίνει την ανα-
γνώριση του πολιτικού κρατούμενου. Το 1976 το κράτος επιχειρεί να καταργήσει 
αυτή την αναγνώριση μεταφέροντας τους στο Block-H, όπου μένουν απομονωμένοι 
και αναγκάζονται να φορέσουν τα ρούχα της φυλακής. Δημιουργείται τότε το κίνημα 
της κουβέρτας: οι πολιτικοί κρατούμενοι αρνούνται να φορέσουν στολές και φορούν 
μόνο τις κουβέρτες τους. Τον Οκτώβρη του 1980 ξεκινά η πρώτη απεργία πείνας 
ενώ η δεύτερη ξεκινά τον Μάρτη του 1981. Μετά απο 66 μέρες απεργίας πείνας 
πεθαίνει ο Bobby Sands. Συνολικά 10 αγωνιστές έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την 
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κινητοποίηση.
Στη Γαλλία αγωνιστές από την Action Directe βρίσκονται στις φυλακές Fleury –

Mėrogis, όπου τη 1η Δεκέμβρη του 1987 ξεκίνησαν την πρώτη απεργία πείνας με 
αιτήματα την άρση της απομόνωσης και τη συλλογική διαβίωση. Οι όποιες ελάχιστες 
κατακτήσεις κερδήθηκαν σε αυτήν την κινητοποίηση δεν διήρκεσαν πολύ. Οι αγω-
νιστές της Action Directe προχώρησαν σε δεύτερη απεργία πείνας τον Απρίλη του 
’89 και τον Ιούλιο τερματίστηκαν οι συνθήκες απομόνωσης, πάλι όμως για σύντομο 
χρονικό διάστημα. Η νέα κινητοποίηση ξεκίνησε τον Ιανουάριο του ’91 με τα ίδια αι-
τήματα και κυκλικές απεργίες πείνας που κράτησαν μέχρι τον Απρίλιο. 

Στην Τουρκία οι «ειδικού τύπου φυλακές» ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 1991, 
και ήταν αυτές που προανήγγειλαν τη δημιουργία φυλακών τύπου F το 2000. Πρό-
κειται για φυλακές με απομονωμένα και ηχομωνομένα κελιά 8τ.μ. για ένα άτομο και 
25τ.μ. για τρία άτομα. Τα κελιά δεν έχουν φυσικές συνθήκες αέρα και φωτός. Δεν 
προβλέπεται κανενός είδους επαφή με την έξω από την φυλακή ζωή. Απαγορεύεται 
η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα βιβλία, ενώ κάθε κρατούμενος παρακολουθείται 
με κάμερα 24 ώρες την μέρα. Οι φυλακές αυτές αποτελούν μετεξέλιξη των λευκών 
κελιών της Γερμανίας. Στις 26 Οκτωβρίου 2000 ξεκίνησε απεργία πείνας, με βασικό 
αίτημα την κατάργηση των φυλακών τύπου F, με συμμετοχή 816 κρατούμενων απο 
18 φυλακές καθώς και των οικογενειών τους. Όταν οι διαπραγματεύσεις απέτυχαν 
στις 19 Δεκεμβρίου το κράτος πραγματοποίησε ένοπλη επιχείρηση σε 20 φυλακές 
δολοφονώντας 30 έγλειστους αγωνιστές, με σκοπό την αναχαίτιση της απεργίας πεί-
νας. Όσοι σώθηκαν από την επίθεση μεταφέρθηκαν σε φυλακές τύπου F. Στο τέλος 
του 2000, 395 κρατούμενοι ήταν σε «νηστεία θανάτου» και 1118 σε απεργία πείνας. 
Ο αγώνας αυτός διήρκεσε 7 χρόνια και κατά τη διάρκεια του πέθαναν εντός και εκτός 
των φυλακών 122 άτομα, ενώ πολλές εκατοντάδες απεργών πείνας υπέστησαν ανε-
πανόρθωτες βλάβες στην υγεία τους, πολλοί δε εξ αυτών λόγω του βασανιστηρίου 
της υποχρεωτικής σίτισης που τους επέβαλαν. 

Στην Ελλάδα από τις 2 Μάρτη δεκάδες πολιτικοί κρατούμενοι βρίσκονται σε 
απεργία πείνας ενάντια στο ειδικό/κατασταλτικό νομικό πλαίσιο που έχει εδραιωθεί 
τα τελευταία χρόνια και ενάντια στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Εμείς σαν Συνέ-
λευση Αλληλεγγύης για τους φυλακισμένους και διωκόμενους αγωνιστές στηρίζουμε 
με όλες μας τις δυνάμεις τον αγώνα των συντρόφων μας που παλεύουν για:

• Κατάργηση της ειδικής «αντιτρομοκρατικής» νομοθεσίας και συγκεκριμένα κα-
τάργηση των νόμων περί τρομοκρατικής και εγκληματικής οργάνωσης (άρθρα 
187Α και 187 του ποινικού κώδικα).

• Κατάργηση των ειδικών κατασταλτικών νόμων (κουκουλονόμος).
• Κατάργηση των φυλακών τύπου Γ΄ που αποτελούν το σύμβολο του καθεστώτος 

εξαίρεσης των πολιτικών κρατούμενων.
• Οριοθέτηση της χρήσης και της επεξεργασίας του DNA σαν αποδεικτικό μέσο.
• Την άμεση απελευθέρωση του Σ. Ξηρού που παρόλο το 98% της αναπηρίας 

που έχει εξοντώνεται καθημερινά εδώ και 13 χρόνια από το κράτος.
Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα έχει ως εξής:
• Στεφάν Βισνιέφκσι από την RAF, ο οποίος έχει εκτίσει πάνω από 20 χρόνια 

φυλακή.
• Ραφαέλ Τομάς Γκασπάρ, ισπανός αναρχικός που έχει εκτίσει 7 χρόνια στις 
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• Φερχάτ Ερτούρκ, μέλος της Επιτροπής Αλληλεγγύης στον Τουρκικό και Κούρ-

δικο λαό καθώς και μέλος του Λαϊκού Μετώπου, ο οποίος συμμετείχε ως κρα-
τούμενος στην απεργία πείνας που έγινε στις τούρκικες φυλακές ενάντια στις 
φυλακές τύπου F το 2000.

• Μπερτράντ Σασουά, μέλος των Μαχόμενων Κομμουνιστικών Πυρήνων στο 
Βέλγιο (CCC), ο οποίος παρέμεινε στις φυλακές 16 χρόνια.

• Παρέμβαση από τη Διεθνή Κόκκινη Βοήθεια για το κίνημα αλληλεγγύης στην 
Ευρώπη.

• Ενημέρωση από συντρόφους σχετικά με την κατάσταση στις φυλακές της Ιταλί-
ας, της Γερμανίας και το κίνημα αλληλεγγύης.

• Θα γίνουν γραπτές παρεμβάσεις από ευρωπαίους συντρόφους που είτε βρίσκο-
νται στη φυλακή είτε έχουν περιοριστικούς όρους και δεν μπορούν να παραβρε-
θούν με τη φυσική τους παρουσία στην εκδήλωση.

Συνέλευση Αλληλεγγύης για τους πολιτικούς κρατούμενους,  
τους φυλακισμένους και διωκόμενους αγωνιστές

Εισήγηση δεύτερης ημέρας
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Τοποθέτηση του Στεφάν Βισνιέφσκι, μέλους της RAF

Καλησπέρα. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση στη σημερι-
νή εκδήλωση. Επίσης, αναγνωρίζω ότι βρίσκομαι σε ένα ιστορικό μέρος, που ήταν 
σημαντικό και για την αντίστασή μας που ξεκινήσαμε στις αρχές της δεκαετίας του 
’70 στη Γερμανία. Μιλάω για τη στιγμή όταν η ελληνική δικτατορία δολοφόνησε 32 
από τα άτομα που είχαν καταλάβει αυτό το μέρος εδώ, το Πολυτεχνείο. Ίσως δεν 
είναι καθόλου τυχαίο ότι η αφορμή της πρώτης δράσης ενάντια στις φυλακές που 
έγινε στη Γερμανία, τότε, στη δεκαετία του ’60, ήταν η προφυλάκιση ενός διαδηλωτή 
που συμμετείχε σε μια πορεία ενάντια στη Χούντα, μπροστά στο ελληνικό προξενείο 
στο Μόναχο, το 1968. Ονομάζονταν Reinhard Wetter και φυλακίστηκε για αρκετούς 
μήνες. Μέχρι τότε, η Αριστερά είχε διοργανώσει διαμαρτυρίες και πορείες κατά του 
πολέμου στο Βιετνάμ, κατά των παλιών ναζί, αυτή όμως ήταν η πρώτη φορά που 
είχε να αντιμετωπίσει τις φυλακές, λόγω φυλάκισης ενός διαδηλωτή. Προφανώς, οι 
φυλακές υπάρχουν εδώ και εκατοντάδες χρόνια στα πλαίσια της γενικής λειτουργίας 
του καπιταλισμού, όμως για την Αριστερά που δεν είχε να αντιμετωπίσει αυτό το ζή-
τημα πριν τη δεκαετία του ’60, αυτές φαίνονταν σχεδόν σαν ένας άλλος πλανήτης. 
Εκείνη την εποχή φυλακίστηκαν και άλλοι, πχ. αντιρρησίες συνείδησης, και έγραφαν 
για το πως είναι η κατάσταση μέσα, όχι μόνο για τους πολιτικούς αλλά και για τους 
ποινικούς κρατούμενους. Τότε, οι αριστεροί είχαν καταλάβει ότι ο αγώνας ενάντια 
στις φυλακές δεν θα είναι μια σύντομη μάχη αλλά μια μακροπρόθεσμη διαδικασία. 
Ήξεραν ότι θα έχουν να αντιμετωπίσουν καταστάσεις που κάθε φορά περισσότεροι 
σύντροφοι και συντρόφισσες θα φυλακίζονται. Για αυτό το λόγο, ήδη αρκετά νωρίς 
ιδρύθηκε η Κόκκινη Βοήθεια αλλά και η Μαύρη Βοήθεια, η οποία ασχολούνταν με 
τους αναρχικούς.

Θα αναφερθώ τώρα μόνο σε ένα μικρό κομμάτι της ιστορίας, γιατί δεν έχουμε χρό-
νο να διηγηθούμε ολόκληρη την ιστορία αλλά μόνο κάποια συγκεκριμένα παραδείγ-
ματα. Έτσι κι αλλιώς, στην εισήγηση που προηγήθηκε, οι σύντροφοι έχουν ήδη εξη-
γήσει ποια ήταν η εξελικτική πορεία της καταστολής στη Γερμάνια τη δεκαετία του 
’70. Καταρχάς όμως, πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι ο σκοπός μου δεν είναι να διηγηθώ 
εδώ ιστορίες από τα παλιά, αλλά να προσφέρω κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει 
στη συζήτηση σχετικά με όλο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, δηλαδή 
την απεργία πείνας. Είναι σωστό όλο αυτό που αναφέρθηκε πριν για τις νομοθετή-
σεις της δεκαετίας του ’70 στη Γερμανία, αλλά απ’ την άλλη πρέπει να προσθέσω 
ότι εκείνη την εποχή και εμείς κάναμε ένα σωρό δράσεις ενάντια στις φυλακές, τόσο 
έξω, όσο και μέσα. Δεν νομίζω ότι όλες οι εμπειρίες είναι μεταβιβάσιμες, σίγουρα 
όμως μπορεί να γίνει μια συζήτηση για τα λάθη που κάναμε. Υπάρχει επίσης και άλλη 
μια σειρά παραδειγμάτων εκεί που καταφέραμε κάτι, που πετύχαμε κάποια αρκετά 
καλά αποτελέσματα.

Θα αρχίζω με την ίδρυση της RAF: πάντα αναφέρεται το 1970 ως ημερομηνία, ας 
πούμε τότε που απελευθερώθηκε ο Andreas Baader. Τότε όμως δεν υπήρχε ακόμα 
η RAF. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι φυλακίστηκαν λόγω του εμπρησμού ενός πολυ-
καταστήματος, δράση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του αγώνα κατά του πο-
λέμου στο Βιετνάμ. Εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν πρόκειται για μια πολύ «ηρωική» 
επιχείρηση: o Baader απελευθερώθηκε, αλλά ο υπάλληλος ενός πολιτισμικού ιδρύ-
ματος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Με τη δημοσί-
ευση μιας ανακοίνωσης σχετικά με την απελευθέρωση του Baader ιδρύθηκε επίσημα 
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η RAF, μέσα από το λεγόμενο κίνημα του ’68. Οι δράσεις, βομβιστικές επιθέσεις και 
απαγωγές της RAF, γίνονταν στα πλαίσια που σε γενικές γραμμές, ορίστηκαν από το 
κίνημα του ’68. Τα πιο γνωστά χτυπήματα εκείνης της περιόδου είχαν ως στόχο τις 
στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ, δηλαδή όταν οι Αμερικάνοι βομβάρδιζαν το 
Βιετνάμ δέχονταν και αυτοί επιθέσεις στην οπισθοφυλακή τους στη Γερμανία.

Απόψε, στη σημερινή εκδήλωση δεν θα επικεντρώσω στο εγχείρημα του αντάρ-
τικου πόλης, ούτε στις εμπειρίες μου από αυτόν τον αγώνα, αλλά στις αλληλεπι-
δράσεις και συζητήσεις που υπήρχαν ανάμεσα στο κίνημα μέσα στις φυλακές, συ-
μπεριλαμβάνοντας και εμένα, και το ευρύτερο κοινωνικό-πολιτικό κίνημα έξω από 
τα τείχη. Τον Ιούλιο του 1972, ένα μεγάλο μέρος των μαχητών της RAF, δηλαδή τα 
άτομα που έδρασαν στην παρανομία, βρίσκονταν ήδη στη φυλακή. Από την αρχή 
τους επιβλήθηκε καθεστώς απομόνωσης και το 1973 πραγματοποιήθηκε η πρώτη 
απεργία πείνας από 40 μέλη της οργάνωσης. Ο στόχος αυτής της απεργίας ήταν να 
σταματήσει την απομόνωση, τις ειδικές συνθήκες κράτησης και να τους μεταφέρουν 
σε «ανοιχτές» πτέρυγες μαζί με τους υπολοίπους, ποινικούς κρατούμενους. Η Ulrike 
Meinhof είχε συντάξει τότε ένα πρόγραμμα του αγώνα στο οποίο συμπεριλαμβάνο-
νταν όλοι οι κρατούμενοι. Έτσι, σε αυτή την πρώτη περίοδο, τη φυλακή δεν τη βλέ-
παμε μόνο από το πρίσμα ειδικών συνθηκών κράτησης κτλ., που αφορούσαν τους 
πολιτικούς κρατούμενους, αλλά ως παλαίστρα κοινωνικών αντιπαραθέσεων πιο δι-
ευρυμένου χαρακτήρα, δηλαδή γινόταν λόγος για πιο πολλά πράγματα. Οι συνθήκες 
ήταν πολύ συγκεκριμένες, όπως προαναφέρθηκε στην εισήγηση, πχ. η Ulrike Meinhof 
κρατιόταν στη λεγόμενη «πτέρυγα θανάτου», μονή της, χωρίς να έχει επαφή με κα-
νέναν άλλον, σε πλήρη απομόνωση ακόμα και ακουστική. Οι επιστήμονες, οι ψυχία-
τροι το ονόμασαν «στέρηση των αισθήσεων» και το φαινόμενο αυτό αποτελούσε ένα 
εντελώς καινούριο πρόβλημα για τους κρατούμενους.

Ως αντίδραση, πολύ σύντομα πραγματοποιήθηκε η δεύτερη και μετά η τρίτη απερ-
γία πείνας, που ως αίτημα είχαν να βγάλουν την Meinhof και ένα άλλο μέλος της 
RAF, την Astrid Proll, από την «πτέρυγα θανάτου». Από τις 30 Σεπτεμβρίου 1974 
έως τις 5 Φλεβάρη 1975 πραγματοποιήθηκε η τρίτη μαζική απεργία πείνας, που ως 
βασικό αίτημα συνέχιζε να έχει «οι ίδιες συνθήκες κράτησης για τους πολιτικούς και 
ποινικούς». Σε αυτή την απεργία, στις 9 Νοεμβρίου 1974, μετά από 58 μέρες, πέθανε 
ή, ας το πούμε, δολοφονήθηκε, ο Holger Meins. Αυτό το γεγονός έδωσε αφορμή για 
πάρα πολλές κινητοποιήσεις. Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 50 πορείες σε όλη τη 
χωρά και γενικά υπήρξε ένα πολύ μεγάλο κύμα αλληλεγγύης, πιο ευρύ από όλες τις 
μέχρι τότε κινητοποιήσεις για τους πολιτικούς κρατούμενους. Για μένα προσωπικά, 
αυτός ο θάνατος αποτέλεσε το τελικό «σπρώξιμο» ως προς τη συμμετοχή μου στη 
RAF, αν και είχα ήδη από πριν σχέσεις με διάφορους αγωνιστές. Ωστόσο, μπήκα στην 
παρανομία και 4 χρόνια μετά, το 1978, συλλήφθηκα.

Σε αυτή την όξυνση από τη μεριά του κράτους, σε όλο αυτό που γινόταν στις φύ-
λακες, υπήρξε όμως πάντα μια άμεση απάντηση από τις ομάδες που βρίσκονταν 
έξω. Μια μέρα μετά τον θάνατο του Holger Meins, ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικα-
στηρίου στο Βερολίνο, Günter von Drenkmann, εκτελέστηκε από το Κίνημα 2 Ιούνη. 
Ακολούθησαν και άλλες δράσεις, και έτσι σε περίπτωση που πέθαιναν οι κρατού-
μενοι, το κράτος πάντα ήξερε καλά τι μπορεί να του συμβεί και αναλόγως έπρεπε 
να υπολογίζει και το δικό του κόστος, τις συνέπειες για κρατικούς λειτουργούς. Δεν 
είχαμε ποτέ αυταπάτες σχετικά με αν το κράτος θα έβρισκε προβληματικό το θάνατο 
των κρατουμένων σε μια απεργία πείνας. Ανεξάρτητα πόσο το Κράτος θα άλλαζε τις 
συνθήκες κράτησης· είχε πάντα να κάνει με το κίνημα έξω· και βεβαία με τις αντιδρά-
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σεις ένοπλων ομάδων. Σύντομα μετά από αυτή την εκτέλεση, πραγματοποιήθηκε η 
απαγωγή ενός πολιτικού του CDU, υποψήφιου δημάρχου του Βερολίνου, του Peter 
Lorenz, η οποία κατέληξε στην πρώτη και πρέπει να πω και τη μοναδική, επιτυχημέ-
νη ανταλλαγή των πολιτικών κρατούμενων που έγινε ποτέ από ομάδα αντάρτικου 
πόλης. Το Κίνημα 2 Ιούνη ζήτησε την απελευθέρωση μόνο ενός μικρού αριθμού κρα-
τούμενων. Όλο αυτό γινόταν σε μια πολύ συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, μια εβδομά-
δα πριν τις δημοτικές εκλογές, και το SPD, ως πολιτικός αντίπαλος του CDU, συμ-
φωνούσε με τα αιτήματα αφού δεν μπορούσε να μπλοκάρει την ανταλλαγή για να μη 
φανεί ότι έχει ως προτεραιότητα δικές του σκοπιμότητες, για να μη λένε μετά ότι «οι 
σοσιαλδημοκράτες ήθελαν να θυσιάζουν τον αντίπαλο τους». 

Λίγο αργότερα, έγινε μια δράση της RAF, που και αυτή σχετιζόταν με τους κρα-
τούμενους: η ένοπλη κατάληψη της γερμανικής πρεσβείας στη Στοκχόλμη. Η δράση 
αυτή κατέληξε με δυο υπάλληλους της πρεσβείας νεκρούς, αλλά σκοτώθηκαν επί-
σης και δυο από τα μέλη του κομμάντο. Μετά έχουν πραγματοποιηθεί πολλές ακόμη 
δράσεις, πχ. εκτέλεση του εισαγγελέα υπεύθυνου για το θάνατο του Holger Meins, 
απαγωγές σαν αυτή του Schleyer. Μέσα από όλες αυτές τις επιθέσεις όμως δεν μπο-
ρούσε πλέον να επιτευχθεί ο στόχος: η άμεση απελευθέρωση των κρατούμενων.
Το 1979 πραγματοποιήθηκε μια ακόμη μαζική απεργία πείνας πολιτικών κρατούμε-
νων. Τα συμμετέχοντα μέλη της RAF ακολούθησαν τότε την εξής στρατηγική: «ξέ-
ρουμε ότι δεν θα καταφέρουμε να διεκδικήσουμε τις ίδιες συνθήκες κράτησης με 
τους ποινικούς, θέλουμε όμως να σταματήσει η απομόνωση και ο διασκορπισμός μας 
και να βρισκόμαστε έγκλειστοι σε ομάδες τουλάχιστον 15 πολιτικών κρατούμενων». 
Είχαν θέσει και αιτήματα σχετικά με τις Συμβάσεις της Γενεύης που αφορούν τη με-
ταχείριση των αιχμαλώτων πολέμου. Εδώ πρέπει να αναφέρω ότι τότε προσωπικά 
δεν το θεωρούσα ούτε σωστό ούτε έξυπνο, γιατί με αυτή τη προσέγγιση απομακρυν-
θήκαμε από τα ευρύτερα κοινωνικό-πολιτικά ζητήματα και βέβαια από τους υπο-
λοίπους, ποινικούς, κρατούμενους. Παρόλη την κριτική μου σίγουρα θεωρώ θεμιτό, 
κάτω από τέτοιες συνθήκες κράτησης να παλεύεις τουλάχιστον για μια καλυτέρευση, 
βελτίωση των συνθηκών εγκλεισμού.

Το 1981 έγινε η 8η απεργία πείνας, των περίπου 40 πολιτικών κρατούμενων, με 
κύριο αίτημα πάλι τη δημιουργία ομάδων. Συμμετείχαν επίσης πάνω από 100 ποινικοί 
κρατούμενοι, οι οποίοι είχαν και τα δικά τους αιτήματα που αφορούσαν τη δική τους 
κατάσταση. Αυτή η απεργία είχε πολύ μεγάλη υποστήριξη από τους αλληλέγγυους 
έξω, πχ. στο Δυτικό Βερολίνο, όπου υπήρχε τότε μεγάλο και δυναμικό κίνημα κατα-
ληψιών με έντονες αναφορές στον αγώνα των κρατούμενων. Σε αυτή την απεργία 
πέθανε ο Sigurd Debus μετά από την αναγκαστική σίτιση. Αντίθετα με την Ελλάδα, 
όπου οι γιατροί γενικά αρνούνται να υποβληθούν οι απεργοί σε αναγκαστική σίτιση, 
στη Γερμανία, η πλειοψηφία των γιατρών θεωρούσε αυτήν την πρακτική δικαιολογη-
μένη και την πραγματοποιούσε.

Παράλληλα, από το 1978-1979 άρχισαν να φτιάχνουν τις καινούργιες πτέρυγες 
υψίστης ασφάλειας στις φυλακές. Εγώ ήμουνα ένας από τους πρώτους που μετα-
φέρθηκαν σε τέτοιου είδους φυλακές, στο Ossendorf της Κολωνίας, μαζί με άλλους 
τρεις - τέσσερις πολιτικούς κρατούμενους, πχ. ακόμα ένας από τη RAF, και ένας 
άλλος από την τουρκική Dev-Sol. Σε αυτές τις πτέρυγες υψίστης ασφάλειας υπήρχαν 
και μερικοί ποινικοί που εξεγέρθηκαν. Γενικά έχουν γίνει πολλές εξεγέρσεις και απερ-
γίες πείνας ενάντια σε αυτό το καθεστώς εγκλεισμού. Μια φορά, πχ. καταστρέψα-
με όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα επιτήρησης: κάμερες, καλώδια, κτλ. Σε μια άλλη 
από αυτές τις φυλακές, στο Bielefeld, οι κρατούμενοι πραγματοποίησαν απεργία πεί-
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νας ενάντια στην καταναγκαστική εργασία. Έγιναν πολλές δράσεις και έξω, πχ. μια 
εταιρία υπολογιστών, η Nixdorf, ζημιώθηκε περίπου 1 εκ. μάρκα. Οι Επαναστατικοί 
Πυρήνες πραγματοποίησαν επιθέσεις σε κατασκευαστικές εταιρίες που έκτιζαν τους 
πύργους επιτήρησης στις φυλακές.

Το 1990 ήταν ο χρόνος με τις περισσότερες εξεγέρσεις στις γερμανικές φυλακές, 
πχ. σε πάνω από δέκα φυλακές οι κρατούμενοι ανέβηκαν στις ταράτσες, και ήταν 
πάντα ένας κοινός αγώνας πολιτικών και ποινικών. Δεν μπορεί να παραβλεφθεί και 
ένας άλλος σημαντικός παράγοντας: η κοινωνική σύσταση μέσα στις φυλακές έχει 
αλλάξει, πχ. στις φυλακές από τις οποίες πέρασα εγώ περίπου το 50% του πληθυ-
σμού αποτελούσαν μετανάστες με καταγωγή από πενήντα διαφορετικές χώρες, κάτι 
που προφανώς αποτελεί μια από τις εκφράσεις του δομικού ρατσισμού του κράτους, 
γιατί έξω ο αριθμός των μεταναστών σε σχέση με τους ντόπιους είναι πολύ μικρότε-
ρος. Παράλληλα, ένας θεσμός που άρχισε να δημιουργείται εκείνη την εποχή ήταν οι 
λεγόμενες «φυλακές απέλασης», οι οποίες έπαιζαν και αυτές ένα ρόλο στον αγώνα 
μας και στα αιτήματα μας.

Σήμερα στη Γερμανία δεν έχουμε πλέον κρατούμενους από ένοπλες οργανώσεις 
της δεκαετίας του ’70 ή ’80. Υπάρχουν όμως άτομα που φυλακίστηκαν με βάση την 
παράγραφο 129 Β, δηλαδή άνθρωποι που διώκονται και κατηγορούνται, είτε για 
ένοπλες ενέργειες είτε για συμμετοχή σε οργανώσεις σε άλλες χώρες, κυρίως στην 
Τουρκία. Οι φυλακές στη σημερινή Γερμανία εξελίσσονται παράλληλα με μια ολόκλη-
ρη βιομηχανία των φυλακών, απ’ την άλλη όμως και οι κρατούμενοι οργανώνονται. 
Εδώ και τρία χρόνια υπάρχει ένα αυτοοργανωμένο σωματείο βάσης κρατούμενων, 
κάτι εντελώς πρωτόγνωρο για εμάς.

Πριν να κλείσω αυτή τη τοποθέτηση θα ήθελα να πω λίγα λόγια σχετικά με μια δρά-
ση που εγώ προσωπικά θεωρώ την καλύτερη, η οποία ήταν και η τελευταία τέτοιου 
είδους ένοπλη ενέργεια που έγινε στη Γερμανία: τα ξημερώματα της 27 Μαρτίου 
1993 το «Κομμάντο Katharina Hammerschmidt» (φόρος τιμής σε μια συντρόφισσα 
που δολοφονήθηκε μέσα στη φυλακή στο Δυτικό Βερολίνο το 1975) της RAF ανα-
τίναξε τις καινούριες φυλακές υψίστης ασφάλειας Weiterstadt δύο μόλις εβδομάδες 
πριν τα εγκαίνια τους. Οι σύντροφοι/ισσες εισέβαλλαν μέσα στις φυλακές, έδεσαν 
και έβγαλαν έξω τους δέκα δεσμοφύλακες που ήδη υπηρετούσαν εκεί και τοποθέτη-
σαν 200 κιλά εκρηκτικά που κατέστρεψαν το κτίριο σχεδόν ολοκληρωτικά. Οι υλικές 
ζημιές υπολογίζονται σε περίπου 90 εκ. μάρκα και επιπλέον για πολλά χρόνια μετά οι 
φυλακές αυτές δεν μπορούν να ξαναχτιστούν. Τα άτομα που κατηγορούνται για αυτή 
τη δράση παραμένουν μέχρι σήμερα καταζητούμενα και ασύλληπτα.

Υπάρχει επίσης ένας άλλος σύντροφος που θέλω να αναφέρω. Γιατί συλλήφθηκε 
πέρσι στη Βενεζουέλα: ο Bernhard Heidbreder, ένας από τους τρείς που καταζητού-
νταν από το 1995 για μια επίθεση με εκρηκτικά που έγινε σε υπό κατασκευή (τότε) 
«φυλακές απέλασης» στο Βερολίνο. Ένα ευρύ κίνημα αλληλεγγύης στη Γερμανία 
προσπαθεί τώρα να φρενάρει την έκδοση του στις γερμανικές αρχές.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να ελπίζω ότι ίσως κάτι από τις εμπειρίες που διηγήθηκα 
θα σας βοηθήσουν στη συζήτηση σχετικά με την τρέχουσα απεργία πείνας. Το μονα-
δικό σίγουρο είναι ότι όταν οι κρατούμενοι ενός κινήματος αγωνίζονται το κίνημα έξω 
οφείλει να πράττει. Όχι μόνο ως αλληλέγγυοι σε αυτούς άλλα για να μη παραλύσει 
η σκέψη περί της φυλακής τον κόσμο έξω ούτε να τους αποτρέπει να συνεχίσουν 
να δρουν επιθετικά. Εγώ ο ίδιος έχω περάσει πάνω από 20 χρονιά στις φυλακές, 
δεν έκατσα όμως εκεί απλά ως ένας κρατούμενος-υποκείμενο. Ήμουν κομμάτι ενός 
κινήματος που επιτίθονταν ενάντια στο κράτος και όντας έγκλειστος, αν και με περι-

Δεύτερη ημέρα
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ορισμένες δυνατότητες, συνέχισα αυτόν τον αγώνα. Και πιστεύω ότι, σχετικά με αυτά 
που γίνονται εδώ στην Ελλάδα, σημαντικό είναι να αναγνωρίσουμε ότι η απεργία πεί-
νας αποτελεί καταρχήν ένα είδος ηθικού ζητήματος, η πολιτική συζήτηση όμως πρέ-
πει να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους του κινήματος. Για αυτό το λόγο ανάλογα με 
κάθε συζήτηση που γίνεται έξω πρέπει να υπάρχει και μια αντίστοιχη μέσα όπως και 
αντίστροφα. Αυτό θα ήταν το καλύτερο με την προοπτική να πετύχουμε το σκοπό 
μας. Και είμαι σίγουρος ότι η καινούργια κυβέρνηση στην Ελλάδα, αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, 
δέχεται την πίεση της Τρόικας, η οποία επιθυμεί να επικρατήσουν εδώ πολύ συγκε-
κριμένες συνθήκες. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο οι συνθήκες κράτησης να συζητιούνται 
μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της κρίσης, γιατί αυτές οι καταστάσεις δεν αφορούν 
μόνο τους φυλακισμένους αλλά και τους συνταξιούχους, τους μετανάστες, που είτε 
περιμένουν την απέλαση, είτε προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα για να μπουν 
στη Ευρώπη. Άκουσα ότι παράλληλα με την απεργία πείνας των πολιτικών κρατού-
μενων, κάποιοι φυλακισμένοι μετανάστες πραγματοποιούν και αυτοί απεργία πείνας. 
Θα ήταν πολύ επιθυμητό, τέτοια γεγονότα να συζητιούνται ταυτόχρονα από τους αλ-
ληλέγγυους. Ευχαριστώ.

Ερωτήσεις:

–Σύντροφος: Θα μπορούσες να κάνεις μια σύνδεση με τη δική σας «εποχή της ανυ-
πομονησίας», όπως είχες πει και παλιότερα, μετά από 35 και πλέον χρόνια με τους 
τωρινούς αγώνες του ριζοσπαστικού και ανατρεπτικού κινήματος τουλάχιστον στην 
Ευρώπη; Πόσο σημαντικό πιστεύεις ότι είναι να μπαίνουν σε μια διαλεκτική κριτική 
οι παρελθοντικοί αγώνες με τους τωρινούς; Πόσο παραγωγικό πιστεύεις ότι είναι να 
ψηλαφίσουμε ξανά και να αναζητούμε διαρκώς το ιστορικό - πολιτικό νήμα της αντί-
στασης; Αγωνιστικούς χαιρετισμούς! Υπήρξατε τρομακτικά συνεπείς.
–Στεφάν Βισνιέφσκι: Η ερώτηση αυτή είναι σημαντική και έχει μεγάλο ενδιαφέρον 
γιατί δεν ήρθα από τη Γερμανία για να σας διηγηθώ κάποιες ιστορίες από τα παλιά, 
αλλά γιατί θεωρώ πολύ σημαντικό το πώς οι δικές μας εμπειρίες μπορούν να μετα-
φερθούν και να συζητηθούν στο πλαίσιο των σημερινών εξελίξεων εδώ. Κατά την 
άποψη μου, είναι επίσης σημαντικά όχι μόνο αυτά που κάναμε καλά και σωστά σχε-
τικά με τις δράσεις μας, άλλα και ποια λάθη έχουμε κάνει και ποιες δυσκολίες έχου-
με αντιμετωπίσει. Οι αγώνες που έχουμε δώσει εμείς, οι αντιστάσεις που υπάρχουν 
τώρα εδώ, όλα αυτά έχουν νόημα μόνο όταν συζητιούνται μαζί, συνολικά. 

Η σημερινή εκδήλωση δεν αφορά διάφορες μορφές και σκέψεις του αντάρτικου 
πόλης, γιατί μια σχετική εκδήλωση έχει γίνει εδώ, πέντε χρόνια πριν. Όταν ξεκινήσα-
με την ένοπλη αντίσταση, δεν ήμασταν εμείς οι πρώτοι ούτε εφευρίσκαμε κάτι, γιατί 
παρόμοια σχήματα υπήρχαν και πριν, όπως πχ. οι Τουπαμάρος στην Ουρουγουάη. 
Επίσης έχουμε μελετήσει και συζητήσει την κατάσταση στην Ιταλία, με διάφορες ορ-
γανώσεις που υπήρχαν εκεί. Για αυτό σαφέστατα θα συμφωνήσω ότι αυτές οι εμπει-
ρίες πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στους σημερινούς αγώνες. 

Ένα σημείο από αυτά που είπα προηγουμένως είναι εξαιρετικά σημαντικό: η σύν-
θεση του κοινωνικό - πολιτικού κινήματος με αυτά που γίνονται στις φυλακές. Οι συν-
θήκες είναι σίγουρα πολύ διαφορετικές από αυτές που είχαμε ζήσει τότε, 35 χρόνια 
πριν, αφού δεν υπάρχουν πλέον ένοπλες οργανώσεις ως τέτοιες στη Γερμανία, μόνο 
κάποιες επιθετικές ενέργειες. Αλλά τα ζητήματα και ερωτήσεις που μας απασχολού-
σαν τότε συνεχίζουν να έχουν σημασία για την επαναστατική πολιτική γενικότερα 

Τοποθέτηση του Στεφάν Βισνιέφσκι



αλλά και στην Ελλάδα τώρα. Και αυτό είναι αναπόφευκτο, γιατί αν κάθε ένας στη-
ριχτεί αποκλειστικά σε εμπειρίες που έχει ο ίδιος, αναγκαστικά θα κάνει και τα ίδια 
λάθη. Δεν είναι το θέμα να μεταφέρουμε τα πράγματα ένα προς ένα, πρέπει όμως να 
μαθαίνουμε από την ιστορία, γιατί αυτό μας κάνει δυνατούς και μας βοηθάει ακόμα 
κάτω από αυτές τις συνθήκες να συνεχίσουμε και να εξελίξουμε την αντίστασή μας.
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 Τοποθέτηση του Ραφαέλ Τομάς Γκασπάρ, ισπανού αναρχικού
 

Γειά σας, ευχαριστώ που με καλέσατε και διοργανώνετε τέτοιου είδους εκδηλώσεις 
και συζητήσεις. Θα προσπαθήσω να κάνω μια σύντομη ανασκόπηση για να ακολου-
θήσει συζήτηση και να συγκρίνουμε πως είναι τα πράγματα εδώ και στην Ισπανία. 

Λέγομαι Ράφα και έρχομαι απο τη Βαρκελώνη. Είμαι μέλος αναρχικών ομάδων 
που έδρασαν στο ισπανικό κράτος από το 1996 ως το 2010. Η δικιά μας ομάδα πέ-
ρασε στην άμεση δράση το 1998 μέχρι το 2003 που μας συνέλαβαν. Εκείνη τη στιγμή 
οι κατηγορίες ήταν: δύο ένοπλες ληστείες, η προετοιμασία και συλλογή πληροφορι-
ών για τρεις εκτελέσεις, η αποστολή ενός δέματος με εκρηκτικά στην πρεσβεία της 
Ελλάδας στην Ισπανία σε αλληλεγγύη στους συντρόφους που βρίσκονταν σε απεργία 
πείνας το 2003 στη Θεσσαλονίκη, προφυλακισμένοι για τα επεισόδια στη Σύνοδο Κο-
ρυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατοχή όπλων και εκρηκτικών.

Αρχικά ζήτησαν γύρω στα 90 χρόνια φυλάκισης για τον καθένα απο μας. Η ομάδα 
μας αποτελούνταν απο έξι άτομα. Πέντε καταδικαστήκαμε και ένα άτομο βρισκόταν 
στην παρανομία μέχρι το 2012. Τελικά μας καταδίκασαν σε εφτάμιση χρόνια φυλάκι-
σης τον καθένα και η διαφορά μεταξύ εισαγγελικής πρότασης και καταδίκης είχε να 
κάνει αποκλειστικά με τις πολιτικές κινήσεις που έκανε εκείνη τη στιγμή το ισπανικό 
κράτος. Αυτό έχει να κάνει με το ότι έβγαλαν τελικά την κατηγορία της ένταξης σε 
τρομοκρατική οργάνωση. Αυτά τα εξήγησα μέχρι τώρα για να φτάσουμε στο θέμα.

Θα προσπαθήσω να κάνω μια σύντομη κριτική ανασκόπηση και για τις συνέπειες 
που είχε η όλη κατάσταση στο αναρχικό κίνημα λίγο πριν από την σύλληψή μας μέχρι 
σήμερα. Σίγουρα θα υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία με αυτά που ζήσαμε τότε και 
αυτά που συμβαίνουν τώρα εδώ, τόσο στην κριτική όσο και στις συνέπειες.

Πρώτα θα μιλήσω για το πώς εμείς, σαν αναρχικές ομάδες, ήρθαμε σε επαφή με 
τις φυλακές. Η ανάλυση και κριτική μας αφορά μόνο τις αναρχικές ομάδες, δεν μι-
λάμε για κανέναν άλλον. Γνωρίζουμε την πραγματικότητα των κοινωνικών και λοιπών 
ομάδων αλλα αναλύουμε μόνο την κίνησή μας, γιατί είναι αυτή που μας ενδιαφέρει να 
ενδυναμώσουμε, να σπρώξουμε και να προβάλλουμε σαν αντιεξουσιαστικό εργαλείο. 

Η επαφή μας με τη φυλακή ήρθε, ακριβώς μέσα απο τον σύντροφό μας του οποί-
ου το γράμμα μόλις διαβάστηκε, όταν συλλαμβάνονται τέσσερις αναρχικοί σύντρο-
φοι, τρεις ιταλοί και ένας αργεντίνος, στην Κόρδοβα της Ισπανίας το 1996. Μέχρι 
τότε η επαφή του αναρχικού κινήματος με τη φυλακή απο πρώτο χέρι ήταν πολύ 
μικρή. Μέχρι τότε υπήρχε ελάχιστη άμεση επαφή του αναρχικού κινήματος με τη φυ-
λακή. Εκεί ήρθαμε σε επαφή με μια πραγματικότητα που μας ώθησε να κινηθούμε 
πολύ γρήγορα, τα ειδικά καθεστώτα F.I.E.S. που άρχιζαν να διευρύνονται και να κα-
νονικοποιούνται μέσα στις ισπανικές φυλακές. Αρχίσαμε να γνωρίζουμε αυτήν την 
πραγματικότητα μέσα από αυτούς τους συντρόφους, οι οποίοι μέσα στη φυλακή 
ανέπτυξαν και επαφές με ποινικούς, που ήδη ήταν σε F.I.E.S. απο το 1991, με τους 
οποίους τότε δεν ασχολήθηκε κανένας λόγω της πολύ καλής οικονομικής κατάστα-
σης του ’90. Θα μιλήσω μόνο για δύο τύπους FIES γιατί είναι αυτά που μας αφορούν 
άμεσα: το FIES-1 «Άμεσος Έλεγχος» που προορίζεται για φυλακισμένους που οι αρ-
χές τους αντιλαμβάνονται ως πολύ επικίνδυνους και το FIES-3 που προορίζεται για 
ένοπλες ομάδες. Τα FIES-2, 4 και 5 είναι πιο πολύ μονάδες προστασίας και όχι απο-
μόνωσης, και προορίζονται για εμπόρους ναρκωτικών, διεφθαρμένους μπάτσους και 
άλλους τέτοιους. 

 Έτσι, ενώ δεν είχαμε σχεδόν καμία επαφή με τις φυλακές, παρά μόνο θεωρητικές 
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γνώσεις, βρεθήκαμε, με τέσσερις στενούς συντρόφους, μέσα σε ένα πολύ σκληρό 
καθεστώς. Εκεί γνωρίσαμε διάφορους ποινικούς που είχαν περάσει πάρα πολλά χρό-
νια στις φυλακές, συμμετέχοντας σε εξεγέρσεις και απαγωγές σωφρονιστικών και με 
αυτά τα άτομα, γύρω στα 20, αναπτύξαμε επαφές και δημιουργήσαμε κάτι σα συλλο-
γικότητα. 

Εκείνη τη στιγμή είχαμε δύο πράγματα να κάνουμε (σαν κίνημα): Να είμαστε αλλη-
λέγγυοι με τους κρατούμενους, την ίδια στιγμή (και αυτό είναι πολύ σημαντικό) που 
προσπαθούσαμε να αναπτύξουμε τον δικό μας αγώνα ενάντια στις φυλακές. Μετά το 
’96, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στο αναρχικό κίνημα δημιουργήθηκαν πάρα 
πολλές ομάδες αλληλεγγύης προς τους κρατούμενους. Κάτι που μπορεί να φανεί 
θετικό στην αρχή, γιατί ήμασταν περισσότεροι και δημιουργήθηκαν πάνω από 40 
ομάδες αλληλεγγύης σε διάφορα μέρη της χώρας, τελικά κατέληξε να είναι εμπόδιο, 
αφού αυτή η ανάπτυξη ήταν μόνο ποσοτική. Είχαμε πάντα αυτήν την ανάλυση, αλλά 
τότε πρώτη φορά είδαμε στην πράξη ότι τα ποσοτικά, χωρίς ποιοτικά χαρακτηριστι-
κά, άλματα, καταλήγουν να κατασβήνουν τις προσωπικές εμπειρίες. Αυτό συνοψίζε-
ται σε μια φράση: οι αναρχικές ομάδες αλληλεγγύης με τους κρατούμενους ξέχασαν 
να παλεύουν ενάντια στην ίδια τη φυλακή και απλά επικεντρώθηκαν στην υποστήριξη 
στους κρατούμενους, με προσωποποιημένο τρόπο. 

Αυτό το ζήσαμε και εμείς το 2003, όταν μας συνέλαβαν. Τότε είδαμε από πρώτο 
χέρι αυτή την έλλειψη πολιτικής ανάλυσης των αναρχικών ενάντια στις φυλακές. Για-
τί τότε, που πιάστηκαν και άλλοι σύντροφοι την ίδια περίοδο και το αναρχικό κίνημα 
δέχτηκε δύο - τρία αλλεπάλληλα κατασταλτικά χτυπήματα, προσέξαμε ότι η πολιτική 
ζύμωση του κινήματος ήταν σχεδόν μηδενική. Δεν κάνω μια κριτική στη συναισθημα-
τική υποστήριξη, την οποία έχουμε δεχτεί αρκετά και μας έκανε πάντα να αισθανόμα-
στε πως οι δικοί μας άνθρωποι μας θέλουν και μας υποστηρίζουν, όμως τα δικά μας 
άτομα έξω δεν ήταν ικανά να συνεχίσουν τον αγώνα, ένοπλο και μη, έξω στον δρόμο. 

Υποστήκαμε μια αποσύνθεση, σταματήσαμε να είμαστε πλέον πραγματικά πολι-
τικά υποκείμενα τα οποία εμπιστεύεσαι, με τα οποία δουλεύεις και αγωνίζεσαι και 
γίναμε 2 πράγματα, άχρηστα για το αναρχικό κίνημα, από πολιτική και όχι προσω-
πική σκοπιά: Πρώτον, όταν έρχεται κάποιος για επισκεπτήριο έρχεται σαν φίλος και 
όχι σαν σύντροφος, αφού δεν υπάρχει πολιτική δουλειά από πίσω. Δεύτερον, έχει 
αποδειχτεί ότι δεν έχουμε φτιάξει και μέχρι τώρα δεν υπάρχει μια δομή, οργάνωση, ή 
όπως θέλει να το πει ο καθένας, που να είναι ικανή να αντιδράσει σε κατασταλτικές 
επιχειρήσεις και σε πολιτικό επίπεδο. 

Δεν λέω ότι αυτό συμβαίνει εδώ, αλλά έχει συμβεί στην Ισπανία και άλλα μέρη της 
Ευρώπης. Και για να μη συμβεί πρέπει να μάθουμε, γιατί υπάρχει αρκετή εμπειρία δι-
αφορετικών ομάδων στην Ευρώπη, όχι μόνο ένοπλων, που έχουν ζήσει αυτά που ζει 
ακόμα μεγάλο κομμάτι των αναρχικών στην Ελλάδα. 

Ποιές ήταν οι συνέπειες του ότι δεν είχαμε μια δομή αρκετά ευέλικτη και αρκε-
τές πολιτικές γνώσεις: Μια από αυτές είναι μια πολύ ασταθής δυναμική, με πολλές 
αιχμές και εξασθενήσεις του αναρχικού κινήματος στην Ισπανία. Για παράδειγμα, το 
κίνημα ενάντια στις φυλακές σήμερα έχει περιοριστεί σε πολύ μικρές ομάδες, γνωρί-
ζοντας τη σημερινή πραγματικότητα της φυλακής, από συντρόφους και άλλους αν-
θρώπους. Πολλοί σύντροφοι απλά έχουν εξαφανιστεί από το κίνημα, υπήρξαν τρα-
γικά φαινόμενα όπως η αποδοχή ενός διαβαθμισμένου καθεστώτος εγκλεισμού (που 
δεν υπάρχει ακόμα στην Ελλάδα). Αυτό σημαίνει ότι τώρα βρισκόμαστε πάλι σε μια 
κατάσταση όπως πριν περίπου 15 χρόνια, αναδημιουργώντας μέρος του αναρχικού 
κινήματος από το μηδέν.

Δεύτερη ημέρα



63

Τελειώνοντας, θέλω να σχολιάσω μόνο δύο πράγματα. Πρώτον, σχετικά με τις 
εμπειρίες του αγώνα ενάντια στις φυλακές στην Ισπανία που μπορούν να βοηθήσουν 
τον αγώνα στην Ελλάδα, γιατί πρακτικά όλα τα κράτη αναπαράγουν περίπου το ίδιο 
πλαίσιο, δεν φτιάχνουν κάτι καινούριο. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς δεν είμαστε ικα-
νοί να τους αντιμετωπίσουμε όπως πρέπει. Αυτό που εμείς προτείνουμε σαν ομά-
δα είναι μια πιο αναβαθμισμένη πολιτική μόρφωση και μια τακτική δική μας που να 
λειτουργεί σε βάθος χρόνου και να μην είναι άλλη μια μόδα, όπως το ’80 και το ’90, 
και μια οριζόντια οργάνωση που να συνδέει τους κρατούμενους και τον κόσμο έξω. 
Υπερβαίνοντας αυτά τα δύο εμπόδια, το πολιτικό και το δομικό, θα είμαστε ικανοί 
να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό με αληθινό και ειλικρινή τρόπο, ώστε να μην είμαστε 
μόνο στην άμυνα αλλά να αρχίσουμε να παίρνουμε μια επιθετική στάση απέναντι στο 
κράτος. Δεν μιλάμε για τη δημιουργία ενός κόμματος, αλλά για τη συνείδηση, τη συ-
νέπεια, τη διάρκεια σε βάθος χρόνου.

Όταν θα υπάρξουν ερωτήσεις, θα απαντήσω σε γενικές ερωτήσεις, και αν δεν 
προλάβουμε να απαντήσουμε σε πιο συγκεκριμένες και βαθιές ερωτήσεις θα είμαι 
εδώ σήμερα και αύριο και μπορώ να απαντήσω προσωπικά.

Ερωτήσεις

–Σύντροφος: Στις αρχές Μαρτίου είδαμε την εκδικητικότητα του κρατικού μηχανι-
σμού και των αστυνομικών - δικαστικών αρχών απέναντι στους αναρχικούς αντάρ-
τες να προσωποποιείται στην οικογένεια και το φιλικό περιβάλλον της ΣΠΦ. Επίσης, 
υπάρχουν και άλλα παραδείγματα του παρελθόντος στην Ελλάδα, για οικογένειες και 
φίλους άλλων ένοπλων ανταρτών, αλλά και στο εξωτερικό, όπως η περίπτωση της 
μητέρας του Juan Aliste Vega και της γιαγιάς της Ταμάρα Σολ στη Χιλή. Γνωρίζουμε 
πως κάποιοι από τους διωκόμενους της επιχείρησης «Πανδώρα» επισκέπτονταν στη 
φυλακή τη Μόνικα Καμπαλέρο. Χθες η ΣΠΦ με κείμενό της κατήγγειλε πως στα γρα-
φεία των ειδικών ανακριτικών εισαγγελέων βρίσκονται τα βιβλία των επισκεπτηρίων 
της ΣΠΦ από το 2011. Τελικά διώκονται οι φιλικές και συγγενικές σχέσεις, ποινικο-
ποιείται η αλληλεγγύη; Το κράτος εκδικείται ή καταστέλλει τις σχέσεις εκείνες που 
μπορούν να δημιουργήσουν ανατρεπτικές καταστάσεις και βέβαια αποκρυσταλλώνε-
ται (η καταστολή) στις συγκεκριμένες πράξεις;
–Ραφαέλ Τομάς Γκασπάρ: Η απάντηση είναι ναι! Το κράτος χρησιμοποιεί εξίσου την 
πίεση και την καταστολή απέναντι στις συντρόφισσες και τους συντρόφους στη φυ-
λακή αλλά και στην οικογένειά τους στο δρόμο, και αυτό πραγματοποιείται με δύο 
τρόπους σε οποιοδήποτε κράτος: Με την επίθεση στην οικογένεια, σε μια προσπά-
θεια να σπάσει τη συναισθηματική σχέση που υπάρχει μεταξύ των φυλακισμένων και 
του έξω κόσμου. Ο δεύτερος τρόπος είναι με την επίθεση στις πολιτικές σχέσεις που 
υπάρχουν, όπως στην επιχείρηση Πανδώρα. Όλοι επισκέπτονταν φυλακισμένους/ες 
συντρόφους/ισσες και συνέχισαν να έχουν μια πολιτική δραστηριότητα στο δρόμο. 
Είναι ο πιο εύκολος τρόπος να μπορέσεις να αποσυνδέσεις και να αφοπλίσεις μια 
οριζόντια σχέση που υπάρχει μεταξύ των φυλακισμένων και του έξω αγωνιζόμενου 
κόσμου. Συγκεκριμένα στη Βαρκελώνη γίνεται μια προσπάθεια να φτιαχτεί μια πο-
λιτική ομάδα η οποία να συνδέεται κατευθείαν με τις οικογένειες για να τους δώσει 
ένα παράδειγμα για το τι είναι αυτό που μπορεί να συμβεί στους ίδιους - στα ίδια τα 
παιδιά τους -, σε μια προσπάθεια να μεταστρέψει αυτή τη συναισθηματική σχέση που 
υπάρχει σε έναν άλλον πολιτικό χώρο. Στη δικιά μας περίπτωση αυτό που συνέβη 

Τοποθέτηση του Ραφαέλ Τομάς Γκασπάρ



είναι ότι όλες οι τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ ημών και των γονέων ήταν μέχρι 
το 2009 υπό παρακολούθηση και ξέραμε ότι μας παρακολουθούν και πως όλα κατα-
γράφονταν.
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Τοποθέτηση του Φερχάτ Ερτούρκ, απεργού πείνας στις φυλακές τύπου F

Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
Ονομάζομαι Φερχάτ Ερτούρκ. Το 1998 ήμουν συγγενής φυλακισμένης, καθόσον η 

αδερφή μου ήταν πολιτική κρατούμενη. Επειδή ήταν στη φυλακή, για να συμπαρα-
σταθώ στους πολιτικούς κρατούμενους, συμμετείχα και εγώ στον αγώνα και γι’ αυτό 
το λόγο φυλακίστηκα και εγώ. Κατά τη σύλληψη μου, ήμουν τότε 17 χρονών, οι 
αστυνομικοί με βασάνισαν πολύ σκληρά. Να πω λίγα λόγια για μένα.

Πριν από τη συμμετοχή μου στον αγώνα για τους πολιτικούς κρατούμενους, είχα 
έντονα επηρεαστεί από την απεργία πείνας που έκαναν το 1996 σε όλες τις φυλακές 
της Τουρκίας και κατά τη διάρκεια της οποίας είχαν χάσει τη ζωή τους δώδεκα πο-
λιτικοί κρατούμενοι. Οι εικόνες αυτές, που είχαν μείνει στο μυαλό μου, με στήριξαν 
στον επαναστατικό αγώνα. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους συμμετοχής μου στον 
επαναστατικό αγώνα.

Τότε γνώρισα για πρώτη φορά τις φυλακές της Τουρκίας. Φυλακίστηκα για πρώ-
τη φορά. Στην Τουρκία τους Πολιτικούς κρατούμενους εμείς τους λέμε Ελεύθερους 
Αιχμάλωτους. Έτσι τους ονομάζουμε. Και έτσι γνώριζε ο κόσμος τους πολιτικούς 
κρατούμενους και την ιστορία τους. Μέχρι να φυλακιστώ δεν είχα καταλάβει για ποιο 
λόγο το κράτος ήθελε να φτιάξει τα λευκά κελιά. Ήταν τιμή για μένα να είμαι ανάμε-
σα στους Ελεύθερους Αιχμάλωτους. Ήταν τιμή για μένα που ήμουν ανάμεσα στους 
πολιτικούς κρατούμενους. Εκεί, μέσα στη φυλακή ξαναγεννήθηκα.

Η ιστορία των Ελεύθερων Αιχμαλώτων ξεκίνησε το 1984. Μετά από ένα διάστημα 
μετά τη χούντα, ήθελαν να τους επιβάλουν στολή φυλακής. Κατά τη διάρκεια της 
απεργίας πείνας μέχρι θανάτου κατά της στολής αυτής τέσσερις σύντροφοι έπεσαν 
ηρωικά.

Από τότε το κράτος συνεχώς έκανε επιθέσεις στις φυλακές, προσπαθώντας με 
αυτόν τον απάνθρωπο τρόπο να υποτάξει τους πολιτικούς κρατούμενους. Ούτε κά-
ναμε πίσω, ούτε το κεφάλι σκύψαμε ποτέ. 

Εξαιτίας αυτής της αντίστασης των πολιτικών κρατουμένων του 1996, ανεστάλη το 
άνοιγμα των λευκών κελιών στην πόλη Eskişehir, το οποίο όμως πραγματοποιήθηκε 
το 2000, κατόπιν εντολής της Ευρώπης. Στις φυλακές οι αγώνες μας ήταν συνεχείς, 
χωρίς ανάπαυλα. Για να φιμώσει τον αγώνα μας το κράτος πραγματοποίησε σκληρές 
επιθέσεις, χωρίς όμως να έχει την αναμενόμενη γι’ αυτό επιτυχία. Αντίθετα, όποιος 
κρατούμενος απελευθερωνόταν συνέχιζε και έξω πιο δυναμικά τον αγώνα του. Επει-
δή αυτός ο αγώνας ήταν μια μορφή ψυχολογικού αγώνα μεταξύ των αγωνιστών και 
του κράτους, σκοπός του κράτους ήταν, με αυτές τις επιθέσεις στις φυλακές, η υπο-
ταγή των κρατουμένων. Επί πλέον βασικός στόχος του ήταν να σταλεί μήνυμα στους 
έξω από τις φυλακές, ότι οι αγωνιστές μέσα στις φυλακές ηττήθηκαν. 

Από τη δεκαετία του ’80 μέχρι το 2000 οι επιθέσεις στις φυλακές ήταν ασταμά-
τητες. Το 1995 στη φυλακή Diyarbakır δέκα άτομα έχασαν, μετά από σκληρά βα-
σανιστήρια, μέσα σε μια μέρα, τη ζωή τους και στην πόλη της Σμύρνης στη φυλακή 
Μπουτζά τρία άτομα. Το 1996 στη φυλακή Ümraniye της Ιστανμπούλ, με τον ίδιο 
τρόπο δολοφονήθηκαν τέσσερα άτομα.

Πριν φτάσουμε στο 2000, δηλαδή τον Σεπτέμβριο του 1999, ο στρατός επετέθη 
στην κεντρική φυλακή της Άγκυρας με διάφορα όπλα. Βασάνισαν άγρια τους κρα-
τούμενους. Άλλοι κάηκαν από χημικά και άλλοι σφαγιάστηκαν με πριόνια, συνολικά 
δέκα άτομα. Υπήρξαν και πάρα πολλοί τραυματίες. Αυτή η σφαγή ήταν ένα μήνυμα 
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προς όλους τους πολιτικούς κρατούμενους και είχε ως στόχους: α) τον τερματισμό 
της αντίστασης κατά της εξουσίας και β) τη δημιουργία των λευκών κελιών. 

Από ’κει και πέρα, βήμα - βήμα, συνεχίστηκε η επίθεση και τα Μ.Μ.Ε. έκαναν προ-
παγάνδα, ότι οι φυλακές είναι χάλια κ.λπ. και ως λύση προτάθηκε η απομόνωση των 
κρατουμένων, δηλαδή οι φυλακές τύπου F.

Τότε που ήμουν και εγώ φυλακισμένος πληροφορήθηκα για τα βασανιστήρια που 
περνούσαν οι φυλακισμένοι στις άλλες φυλακές. 

Από την αρχή της αντίστασης ήταν βέβαια μαζί μας οι οικογένειες των πολιτικών 
κρατουμένων που ξεκίνησαν καμπάνια αλληλεγγύης - στήριξης με διάφορες εκδηλώ-
σεις σε όλη τη χώρα. Επίσης σ’ αυτήν την καμπάνια συμμετείχαν καλλιτέχνες, καθη-
γητές κ.λπ. Από όλον τον κόσμο υπήρξε μεγάλη στήριξη.

Παράλληλα κατά την περίοδο αυτή, εμείς οι πολιτικοί κρατούμενοι συζητούσαμε 
μεταξύ μας για την πολιτική κατάσταση και για τη μορφή του αγώνα μας μέσα στις 
φυλακές, αλλά και για το κατά πόσο ο καθένας ήταν έτοιμος για ένα μακροχρόνιο 
σκληρό αγώνα. Δεν αφήσαμε κανένα θέμα χωρίς συζήτηση. Ήταν σαν μάθημα για 
μας οι συζητήσεις αυτής της περιόδου. Ήταν προετοιμασία απέναντι στην επίθεση 
την οποία περιμέναμε από το κράτος. Σκεφτήκαμε τι έχουμε στα χέρια μας και πώς 
αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν όπλο. Τότε στη φυλακή που ήμουν, 
τη φυλακή Ümraniye, ήμασταν περίπου τετρακόσια άτομα. Πάνω από εκατό άτομα 
ήταν έτοιμα να ξεκινήσουν απεργία πείνας μέχρι θανάτου. Έτσι τον Οκτώβρη του 
2000 ξεκινήσαμε απεργία πείνας. Συνεχίσαμε την καθημερινή ζωή μας, με συζητήσεις 
και ανταλλαγή εμπειριών, γνωρίζοντας βέβαια τον σκοπό του κράτους και το τι θα 
συνέβαινε. 

Εμείς σαν πολιτικοί κρατούμενοι του DHKP-C (Επαναστατικό Απελευθερωτικό 
Κόμμα Μέτωπο), ξεκινήσαμε αυτήν την αντίσταση. Είχαμε καλέσει όλες τις πολιτικές 
οργανώσεις να δηλώσουν συμμετοχή στην απεργία πείνας, ώστε να στείλουμε ένα 
συλλογικό μήνυμα προς το κράτος.

Σε αυτή την απεργία πείνας συμμετείχαν μαζί με εμάς, άλλες δυο οργανώσεις, δη-
λαδή ήμασταν συνολικά τρεις οργανώσεις. Οι περισσότερες πολιτικές οργανώσεις 
είχαν προτείνει ότι η απεργία πείνας θα έπρεπε να ξεκινήσει μετά τη μεταφορά των 
κρατουμένων στα λευκά κελιά.

Μετά τις 45 μέρες απεργίας πείνας, μετατρέψαμε την απεργία μας, σε απεργία 
πείνας μέχρι θανάτου. Στη φυλακή που ήμουν, στην Ümraniye, στην απεργία πείνας 
μέχρι θανάτου, στην αρχή, συμμετείχαν δεκαπέντε άτομα. Σε κάθε φυλακή ο αριθμός 
ήταν διαφορετικός. Όταν ξεκίνησε η πρώτη ομάδα απεργία πείνας μέχρι θανάτου, 
οι υπόλοιποι σταμάτησαν την απεργία πείνας για δέκα μέρες. Μετά τη διακοπή η 
δεύτερη ομάδα, που ήμουν και εγώ μέσα, ξεκίνησε και αυτή απεργία πείνας μέχρι 
θανάτου.

Όταν φτάσαμε στην 60η μέρα της απεργίας πείνας μέχρι θανάτου, στις 19 Δεκέμ-
βρη του 2000, ξεκίνησε σε είκοσι φυλακές, την ίδια στιγμή, επιχείρηση επίθεσης. Το 
κράτος είχε ανακοίνωσει, ότι η επιχείρηση αυτή πραγματοποιείται για τη σωτηρία των 
απεργών πείνας.

Στη φυλακή που ήμουν εγώ η επίθεση κράτησε πολύ καιρό, τέσσερις μέρες. Ξεκί-
νησε περίπου 04:00 η ώρα το πρωί. Εμείς ξυπνήσαμε από τις σφαίρες και τις βόμ-
βες. Οι σύντροφοι μας μετέφεραν, εμάς τους απεργούς πείνας, σε έναν πιο ασφαλή 
χώρο. Σε έναν θάλαμο ήμασταν περίπου διακόσια άτομα.

Οι ειδικές δυνάμεις είχαν ανέβει στις ταράτσες. Αφού τις τρύπησαν, μπήκαν μέσα 
στους θαλάμους και έριξαν χημικά. Αυτό το χημικό έκαιγε το ακάλυπτο από ρούχα 

Δεύτερη ημέρα



67

δέρμα, άρα το δέρμα που δεν ήταν καλυμμένο από ρούχα κάηκε. Χρησιμοποίησαν 
διάφορα χημικά. Αργότερα μάθαμε τι ήταν αυτά. Ήταν αποφασισμένοι να ρίξουν τις 
χημικές βόμβες σε κλειστούς χώρους, εκεί όπου υπήρχαν άνθρωποι. Με τα χημικά ο 
άνθρωπος δεν μπορεί να σκεφτεί καθόλου, δεν μπορεί να δει τίποτα και χάνει τις αι-
σθήσεις του. Χάνει τον έλεγχο, δεν μπορεί να σταθεί όρθιος, ούτε να σκεφθεί μπορεί. 
Νεκρός έπεσε ο σύντροφος Αχμέτ Ίμπιλι και άλλοι σύντροφοι. Ο σύντροφος Αχμέτ 
Ίμπιλι θυσίασε τη ζωή του. Οι πολιτικοί κρατούμενοι είχαν ανακοινώσει, ότι αν ξεκινή-
σει επίθεση οι απεργοί πείνας θα αυτοπυρποληθούν.

Ο Αχμέτ Ίμπιλι, ο σύντροφος που ήταν υπεύθυνος των απεργών πείνας, έριξε 
πάνω του κάτι εύφλεκτο, βγήκε από το διάδρομο προς τα έξω και είπε «Σας αγαπάω. 
Μέχρι τώρα, ό,τι είπαμε το κάναμε, ό,τι κάναμε το υπερασπιστήκαμε...» Μας αποχαι-
ρέτησε και βγήκε έξω. Φώναξε στους στρατιώτες «Σταματήστε την επίθεση, αλλιώς 
θα αυτοπυρποληθώ». Έβαλε φωτιά και συνέχισε να τρέχει προς αυτούς. Αμέσως τον 
πυροβόλησαν. Αυτή την εικόνα δεν μπορώ να την ξεχάσω. 

Κάθε μέρα γκρέμιζαν τους τοίχους και εμείς μαζευόμασταν προς τα πίσω. Δώσαμε 
βέβαια μάχες, όσο μπορούσαμε. Οι στιγμές που ζήσαμε είναι απερίγραπτες. 

Μια κρατούμενη άλλης οργάνωσης μας φώναζε απ’ έξω να σταματήσουμε και να 
παραδοθούμε. Της απαντήσαμε όπως έπρεπε. Αφού μας έβγαλαν από κει με βασα-
νιστήρια, μας πήραν και μας έβαλαν σε κλούβες. Κάποιοι σύντροφοι που προσπάθη-
σαν να μας σώσουν, δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ. Μπροστά στα μάτια μου οι περισσό-
τεροι σύντροφοί μου τραυματίστηκαν και τρεις σύντροφοι έπεσαν νεκροί. Σε όλες τις 
φυλακές συνολικά έπεσαν νεκροί εικοσιοχτώ πολιτικοί κρατούμενοι.

Μεταφερθήκαμε σε λευκά κελιά. Σε όλη τη διαδρομή, από τη φυλακή μέχρι τα 
λευκά κελιά μας βασάνιζαν. Συνεχίστηκαν τα βασανιστήρια και στην είσοδο της φυ-
λακής. Μέχρι το πρωί μας είχαν με χειροπέδες. Μας πήρανε κατά ομάδες και μας 
έβαλαν στα κελιά όπου μας βασάνιζαν με κάθε τρόπο. Τις δυο πρώτες μέρες τα βα-
σανιστήρια ήταν βαριά για να μας λυγίσουν και να σταματήσουμε την απεργία πεί-
νας. Γι’ αυτόν τον λόγο μας βασάνιζαν. Βασάνιζαν εμάς τους απεργούς πείνας. Αλλά 
εμείς δεν σταματήσαμε, συνεχίσαμε. Επί δύο μέρες δεν μας έδωσαν τίποτα. Μας 
άφησαν, στην αρχή του χειμώνα, με κρύο φοβερό, εντελώς γυμνούς, χωρίς ρούχα, 
χωρίς σκεπάσματα, χωρίς στρώματα. Μας άφησαν χωρίς ζάχαρη, νερό και αλάτι.Τα 
πάντα χρησιμοποίησαν σαν εργαλεία βασανισμού.

Συνέχισα στο κελί μου περίπου 160 - 170 μέρες την απεργία πείνας μέχρι που έχα-
σα τις αισθήσεις μου. Είχαμε κάνει αίτηση εάν χάσουμε τις αισθήσεις μας να μην γίνει 
υποχρεωτική σίτιση. Στη συνέχεια μας μετέφεραν για ιατρική περίθαλψη. Με αυτές 
τις μεταφορές ήθελαν να μας απομονώσουν. Στο νοσοκομείο γινόταν υποχρεωτική 
σίτιση. Απερίγραπτο βασανιστήριο. Εξαιτίας της υποχρεωτικής σίτισης πολλοί απερ-
γοί πείνας έχουν αθεράπευτα προβλήματα αναπηρίας. Μετά την υποχρεωτική σίτιση, 
απλώς μας πέταξαν έξω από τις φυλακές. Δηλαδή ήμασταν ελεύθεροι αλλά ήμασταν 
σαν νεκροί. Δεν θυμόμουν τίποτα, ούτε την οικογένεια μου, ούτε τους φίλους μου, 
κανέναν.

Έως σήμερα δεν μπορώ να θυμηθώ:
Πώς μεταφέρθηκα στο νοσοκομείο; 
Τι έγινε εκεί; 
Για ποιο λόγο βρέθηκα έξω από τη φυλακή;
Βέβαια είχαν έναν σκοπό που μας πέταξαν έξω από τις φυλακές. Αυτός δεν ήταν 

η αποφυλάκιση. Ήταν για να σπάσουν την αντίσταση, να σταματήσουν την απεργία 
πείνας. Αυτός ήταν ο στόχος τους.

Τοποθέτηση του Φερχάρτ Ερτούρκ
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Το μήνυμα ήταν: «Σας αφήνω έξω, είσαστε σαν νεκροί. Σκεφτείτε και σταματήστε 
την απεργία πείνας». Τότε έκαναν απεργία πείνας έξω απ’ τις φυλακές και οι γονείς 
των πολιτικών κρατουμένων στην περιοχή Küçük Armutlu.

Μετά την αποφυλακισή μας πήγαμε και εμείς εκεί που βρίσκονταν οι γονείς απερ-
γοί πείνας. Μόλις φτάσαμε στην περιοχή πληροφορηθήκαμε ότι μια συντρόφισσα 
είχε πέσει νεκρή. Ήταν η Zehra Kulaksız, μόλις 23 ετών. Η μικρότερη αδελφή της, η 
Canan Kulaksız είχε πέσει μάρτυρας πιο πριν, εκεί στην περιοχή Küçük Armutlu.

Σε όποιον από εμάς, τους πολιτικούς κρατούμενους του DHKP-C, όταν έβγαινε 
έξω και επανερχόταν η μνήμη του, συνέχιζε την απεργία και έξω από τις φυλακές. 
Έξω από τις φυλακές, μαζί οι συγγενείς μας και εμείς, ήμασταν είκοσι απεργοί πείνας.

Την περιοχή Küçük Armutlu, όπου συνεχιζόταν η απεργία πείνας, τη στοχοποίησε 
το κράτος, μέσω των Μ.Μ.Ε. Επιτέθηκε και εδώ, όπως και στις φυλακές. Από πυρο-
βολισμούς και χημικά έπεσαν νεκροί σύντροφοι. Συνολικά δολοφονήθηκαν τέσσερα 
άτομα, δυο απεργοί πείνας και δύο σύντροφοι που τους συνόδευαν.

Συνέχισα την απεργία πείνας στην περιοχή αυτή και εγώ, επί τρεις μήνες περίπου. 
Μετά την επίθεση μας συλλάβανε, μας μετέφεραν στα τμήματα, μας βασάνισαν εκεί 
και μετά από εκεί μας μετέφεραν στα νοσοκομεία. Στα νοσοκομεία μας έκαναν υπο-
χρεωτική σίτιση με λάνθασμένο τρόπο. Παρ’ όλα αυτά η απεργία πείνας συνεχιζόταν.

Από την άλλη, το κράτος συνέχεια ενοχλούσε τις οικογένειες μας και προσπα-
θούσε να πιέσει τους συγγενείς μας να παρέμβουν και να σταματήσουν την απεργία 
πείνας που κάναμε. 

Ταυτόχρονα η αδερφή μου στη φυλακή συνέχιζε την απεργία πείνας, ώσπου έπεσε 
νεκρή. Πολλές φορές δεν μπορούσαμε ούτε να πάρουμε τα θύματα μας από τις φυ-
λακές ή απ’ τα νοσοκομεία. 

Πολλές φορές προσπάθησαν να εμποδίσουν να γίνουν οι κηδείες των ηρώων από 
τους συναγωνιστές, ώστε να αποτρέψουν τις διαμαρτυρίες, τις διαδηλώσεις και τα 
αγωνιστικά αιτήματα. Με κάθε τρόπο προσπάθησαν να μας εμποδίσουν να πάρουμε 
και την αδερφή μου, για να μην γίνει η κηδεία όπως αρμόζει σε μια αγωνίστρια.

Το κράτος συνέχεια έκανε προπαγάνδα κατά των πολιτικών κρατουμένων. Ακόμα 
και τώρα, πρόσφατα στις μέρες μας, ψηφίζουν νέους νόμους, ώστε ανενόχλητη η 
αστυνομία να συνεχίζει τις δολοφονίες κατά των αριστερών, αλλά και γενικά κατά 
κάθε διαμαρτυρόμενου. Η αστυνομία μόνη της θα μπορεί πλέον να αποφασίζει και να 
συλλαμβάνει ανθρώπους. Επίσης και τα καθήκοντα που έχουν οι νομάρχες είναι απε-
ριόριστα. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Όταν κρύβει κάποιος το πρόσωπό του σε 
μια διαμαρτυρία, με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα και με μια απλή μαντίλα, έχουν το 
δικαίωμα να τον προφυλακίσουν. Επίσης η αστυνομία, αν –ας πούμε– δει στα χέρια 
σου οτιδήποτε, ακόμη και μια πέτρα μπορεί να σε πυροβολήσει, ή να σε στείλει για 
χρόνια στις φυλακές.

Αυτά μπόρεσα να σας πω...
Σας ευχαριστούμε πολύ.

Δεύτερη ημέρα

Σημειώσεις:
Αυτή η απεργία πείνας μέχρι θανάτου κατά των λευκών κελιών (απομόνωσης) συνεχίστηκε επί 7 

χρόνια με 122 μάρτυρες και μετά το 1996 κατόπιν σύστασης των γιατρών οι απεργοί πείνας κάνουν 
χρήση της βιταμίνης Β1 με σκοπό όποιος επιβιώσει να μην έχει υποστεί βλάβες ο εγκέφαλός του. 
Επί πλέον έχει διαπιστωθεί ότι με τη χρήση αυτής της βιταμίνης αποφεύγονται οι έμετοι και η απώ-
λεια υγρών και ότι παρατείνεται η διάρκεια της απεργίας.
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Τοποθέτηση του Μπερτράντ Σασουά, μέλους των CCC

Γεια σας, καλό απόγευμα.
Βρίσκομαι εδώ με συντρόφους από την Ιταλία, την Ελβετία και αλλού για να υπο-

στηρίξω τον αγώνα των απεργών πείνας. Είχαμε ετοιμάσει και βίντεο για τον Μάρκο 
Καμένις που θα μπορέσετε να δείτε στο YouTube, ψάχνοντας «Marco Libero». Θα 
ήθελα να μιλήσω για τη δική μου εμπειρία ως πολιτικού κρατουμένου.

Ήμουνα στην οργάνωση Μαχόμενοι Κομμουνιστικοί Πυρήνες, μια κομμουνιστι-
κή μαρξιστική - λενινιστική οργάνωση. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80 είχαμε 
έντονη δράση ενάντια σε στόχους στρατιωτικούς, το κεφάλαιο και το κράτος. Το 
1985 συλληφθήκαμε τέσσερις από εμάς, μπήκαμε φυλακή, σε μια φυλακή όμως που 
δεν ήταν ακριβώς έτοιμη να μας δεχθεί. Το Βέλγιο δεν ήταν όπως η Γερμανία, δεν 
ήταν τόσο οργανωμένη η κατάσταση όταν μπήκαμε στη φυλακή, οπότε έγινε ένας 
μικρός χαμός προκειμένου να μπορέσουν να μας απομονώσουν με τον αποτελε-
σματικότερο δυνατό τρόπο. Αναγκάστηκαν να εκκενώσουν πολλά κελιά προκειμέ-
νου να βρεθεί ο καθένας από εμάς σε πλήρη απομόνωση. Δεν υπήρχε ραδιόφωνο, 
δεν υπήρχαν βιβλία, δεν υπήρχε αλληλογραφία, δεν υπήρχε τίποτα. Τα επισκεπτήρια 
επιτρέπονταν μόνο στους πολύ στενούς συγγενείς, πάντα με τζάμι από πάνω μέχρι 
κάτω και με το δεσμοφύλακα πίσω από την πλάτη μας. Ο «προαυλισμός» μας πε-
ριοριζόταν σε ένα μικρό διάδρομο που ήμασταν μόνοι μας, δύο τοίχοι και φράκτης. 
Οι εντολές προς τον φύλακα ήταν σαφείς: δεν μας απηύθυνε τον λόγο ούτε μας 
απαντούσε. Ακριβώς μπροστά από την πόρτα του κελιού υπήρχε ένα τραπέζι με ένα 
δεσμοφύλακα ο οποίος κάθε δέκα λεπτά κοίταγε από το παραθυράκι και κράταγε 
σημειώσεις. Ήταν απίστευτο το πόσες πολλές σημειώσεις κρατούσε. 

Πάντα εμείς προσπαθούσαμε να βρούμε κάποιο τρόπο επικοινωνίας, πάντα υπάρ-
χει ένας τρόπος. Η φυλακή ήταν παλιά και δεν υπήρχαν συνεχείς περίπολοι φυλά-
κων, έτσι προσπαθούσαμε να βρούμε τον τρόπο. Γνωρίζαμε κάποια πράγματα καθώς 
πριν από τη σύλληψή μας πολλοί από εμάς ήμασταν αλληλέγγυοι στα μέλη της RAF. 
Απόρροια αυτού, είχαμε κάποια ιδέα για τις συνθήκες εγκλεισμού αλλά και το πώς 
εμείς θα έπρεπε να αντιδράσουμε σε αυτές. Λίγες εβδομάδες μετά τη σύλληψή μας, 
ξεκινήσαμε την πρώτη απεργία πείνας. Ο συσχετισμός δυνάμεων δεν ήταν με το μέ-
ρος μας, αλλά αποφασίσαμε να συνεχίσουμε.

Η πρώτη απεργία πείνας διήρκεσε 40 ημέρες και κερδίσαμε τα ελάχιστα των αι-
τημάτων μας: αλληλογραφία, ραδιόφωνο, περισσότερα επισκεπτήρια. Αρκεστήκαμε 
σε αυτά γιατί οι συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές για εμάς: ένας από εμάς αντιμετώπισε 
πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας αλλά και το κίνημα αλληλεγγύης είχε πολύ σοβα-
ρές δυσκολίες. Υπήρχαν αντιθέσεις ανάμεσα σε συγγενείς και φίλους και στο πο-
λιτικό κίνημα που μας υποστήριζε. Ακολούθως, μετά από 40 ημέρες σταματήσαμε 
ξεκινώντας όμως άμεσα να προετοιμάζουμε την επόμενη απεργία, βελτιστοποιώντας 
ταυτόχρονα τις συνεννοήσεις τόσο ανάμεσά μας, όσο και με τους εκτός των τειχών 
αλληλέγγυους. Επιδιώκαμε την καλύτερη δυνατή προετοιμασία, τόσο σε επίπεδο ορ-
γάνωσης και προπαγάνδας, όσο και ανάμεσα στους αλληλέγγυους, τους συγγενείς 
και το κίνημα.

Έχοντας και την εμπειρία της πρώτης απεργίας πείνας, αποφασίσαμε να ενδυνα-
μώσουμε την κατάστασή μας με το να μπαίνουμε κλιμακωτά στην απεργία. Ξεκίνησαν 
την πρώτη εβδομάδα κάποιοι, τη δεύτερη έμπαιναν κι άλλοι κ.λπ. Επίσης, επιλέξαμε 
με πολλή προσοχή την κατάλληλη στιγμή έναρξης της απεργίας πείνας. Όταν οι συν-
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θήκες δεν είναι υπέρ σου, απαιτείται άρτια οργάνωση, ορθή κρίση και αποφασιστικό-
τητα για να πάρεις σωστές αποφάσεις. Η απόφαση του κράτους ήταν να μετατρέψει 
τη δίκη σε ένα μεγάλο σόου. Όλα τα ΜΜΕ ήταν απέναντί μας. Έτσι επιλέξαμε να 
ξεκινήσουμε την απεργία τη στιγμή που θα είχαμε την προσοχή όλων των ΜΜΕ.

Η δίκη κράτησε τρεις εβδομάδες. Σε αυτό το διάστημα, η κατάσταση της υγείας 
μας έφθινε σταδιακά, γεγονός αντιληπτό από όλους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να 
εκφράζονται διαφωνίες ακόμα και ανάμεσα στους δικαστές και το υπουργείο, με κά-
ποιους να υποστηρίζουν ότι πρέπει να ικανοποιηθούν κάποια αιτήματά μας. Προς 
το τέλος της διαδικασίας ήμασταν σε πολύ κακή κατάσταση, μεταφερθήκαμε στο 
νοσοκομείο και έγινε πρόταση να μας βάλουν ορούς. Κατόπιν μεταξύ μας συζητή-
σεων, αποφασίσαμε να δεχτούμε τον ορό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όπως 
προανέφερα, είμαστε κομμουνιστές οπότε ανέκαθεν γινόταν λόγος για την τακτική 
που πρέπει να ακολουθούμε και για τακτικές υποχωρήσεις. 

Για μας η απεργία πείνας δεν είναι συμβολική, έχει συγκεκριμένο στόχο και ο τρό-
πος που θα γίνεται πρέπει πάντα να εξυπηρετεί αυτόν τον στόχο. Εκείνη τη στιγμή, ο 
χρόνος ήταν με το μέρος μας, καθώς οι διαφωνίες μεταξύ δικαστών και υπουργείου 
εντείνονταν, ενώ πολλοί ρεφορμιστές και σοσιαλδημοκράτες τάσσονταν πλέον υπέρ 
μας και εναντίον του κράτους. Δεχτήκαμε λοιπόν αυτή την υπαναχώρηση για δύο 
περίπου εβδομάδες, θεωρώντας ότι αυτή η τακτική βοηθάει τον αγώνα μας. Κατα-
κτήσαμε έτσι το δικαίωμα, όχι μόνο να αλληλογραφούμε αλλά να αλληλογραφούμε 
και μεταξύ μας, καθώς επίσης να επιτρέπονται επισκεπτήρια όχι μόνο σε συγγενείς 
αλλά και σε πολιτικούς φίλους. Δεν κερδίσαμε όμως αυτό που θέλαμε, να είμαστε 
όλοι μαζί σε μία φυλακή ώστε να μπορούμε να μιλάμε μεταξύ μας. Εκτιμώντας την 
κατάσταση, πιστέψαμε ότι κερδίσαμε το καλύτερο που γινόταν να κερδίσουμε, δεν 
μπορούσαμε να πάρουμε περισσότερα. Σωστή ή λάθος, αυτή ήταν τότε η εκτίμη-
σή μας. Έτσι δημιουργήθηκαν οι συνθήκες που μας επέτρεψαν να κάνουμε πολιτική 
δουλειά και εντός των φυλακών: αλληλογραφώντας μεταξύ μας και με τους εκτός 
των τειχών, γράφοντας κείμενα, παράγοντας θεωρητικό έργο κ.ο.κ.

Για μένα, τόσο σαν ανθρώπινο ον, όσο και σαν μέλος αυτής της οργάνωσης, ήτανε 
πολύ σημαντικό να συνεχιστεί η πολιτική δουλειά. Για εμάς ήταν αναγκαιότητα να 
παραμείνουμε πολιτικά ενεργοί. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και μην ξεχάσετε το βίντεο για τον Marco 
Camenish.

Τοποθέτηση του Μπερτράντ Σασουά



72

Γράμμα του Κλάουδιο Λαβάτσα

Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες,
Πριν μιλήσω για τις μακροχρόνιες ποινές, την κατάσταση που επικρατούσε στο 

παρελθόν στις ευρωπαϊκές φυλακές, τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευ-
ταία χρόνια, τη σημερινή κατάσταση, τις εμπειρίες αγώνα, τις κινήσεις αλληλεγγύης, 
τα ειδικά καθεστώτα κράτησης, την «αντιτρομοκρατική» νομοθεσία και τους στόχους 
του κινήματος, θεωρώ σημαντικό να μιλήσω για την εμπειρία μου μετά από σχεδόν 
20 χρόνια στη φυλακή. Δυστυχώς, εκείνοι που ζουν έξω από τα τείχη δεν έχουν τις 
αναγκαίες πληροφορίες για να κατανοήσουν αυτήν την πραγματικότητα, και αυτό 
δεν είναι δικό τους λάθος, αλλά έχει σχέση με τη δυσκολία να μιλάμε για τόσο περί-
πλοκα ζητήματα, η ανάλυση των οποίων είναι και αυτή δύσκολη.

Πρόσφατα, όταν κάποιοι σύντροφοι από την Ελβετία με ρώτησαν για τις «νέες κα-
τασταλτικές στρατηγικές ενάντια σε αυτούς που επιλέγουν να μην υποκύψουν απέ-
ναντι στην κυριαρχία και τη μιζέρια της ύπαρξης», τους απάντησα ότι εκείνοι που δεν 
θέλουν να λυγίσουν είναι μια μικρή μειοψηφία, και αν πω ότι πρόκειται για κάνα 15% 
θα ήταν πολύ αισιόδοξο.

Σε έναν πληθυσμό 85.000 κρατουμένων, πάνω από το 85% δεν νοιάζονται για το 
γεγονός ότι η εξουσία προσπαθεί να καταπνίξει την εξεγερτικότητά τους, και αυτό 
επειδή οι ίδιοι αποτελούν ήδη ένα μέρος του συστήματος, αφού αποδέχονται την 
ταυτότητα του κρατούμενου ως το μικρότερο απ’ όλα τα βάσανά τους. Δεν είναι στη 
φυλακή λόγω κάποιας ιδεολογίας, αλλά για πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με 
τον αγώνα για μια κοινωνία καλύτερη απ’ αυτήν που έχουμε. Είναι θύματα και δούλοι 
αυτού του συστήματος που τους καταπιέζει, δεν αγωνίζονται όμως να το αλλάξουν, 
απλώς προσαρμόζονται και προσπαθούν να σώσουν τον εαυτό τους. Γι’ αυτόν τον 
λόγο, τα κατασταλτικά μέτρα, τα ειδικά καθεστώτα και οι νόμοι προορίζονται απο-
κλειστικά για εκείνους που είναι φυλακισμένοι για αδικήματα που θεωρούνται ιδεολο-
γικά «επικίνδυνα και βίαια» για το σύστημα και τους νόμους του.

Στις φυλακές του ισπανικού κράτους είμαστε λίγοι που αγωνιστήκαμε και συνε-
χίζουμε να αγωνιζόμαστε για να διατηρούμε υψηλές τις αξίες μας αλλά και τα δι-
καιώματα των κρατούμενων. Μια απόδειξη αυτού που λέω είναι το γεγονός ότι στη 
καμπάνια κατά των βασανιστηρίων και των κακοποιήσεων που ξεκίνησε τον Οκτώ-
βριο του 2011 δεν μπορέσαμε να υπερβούμε τον αριθμό των 60 συμμετεχόντων, δι-
ασκορπισμένων έτσι κι αλλιώς σε περισσότερες από είκοσι φυλακές της χώρας. Σε 
αυτούς τους αγώνες συμμετείχε ένα περίεργο μείγμα ποινικών και πολιτικών, με δι-
αφορετικές μεταξύ τους ιδεολογίες, ενώ οι αγώνες αυτοί ήταν σημαδεμένοι από την 
απλότητα μιας κοινής παρουσίας σε αγώνες για το καλό όλων. Μια σύνδεση ανάμεσα 
σε αγώνες διαφορετικών μεταξύ τους κρατούμενων, που δέχονται όμως την ίδια κα-
ταστολή. Οι συμμετέχοντες πλήρωσαν και συνεχίζουν να πληρώνουν υψηλό τίμημα 
για την παρουσία τους στους αγώνες, με απομονώσεις, περιορισμό αλληλογραφίας 
και επισκεπτηρίων, κακοποιήσεις και συνεχείς ξυλοδαρμούς, απαγόρευση κάθε κινη-
ματικού φυλλαδίου ή περιοδικού για «λόγους ασφαλείας» καθώς και τηλεφωνημάτων 
σε ομάδες υποστήριξης εκτός φυλακής, εξαφάνιση της αλληλογραφίας, πειθαρχικές 
ποινές για συμμετοχή σε κάθε μορφή διαμαρτυριών όπως στάσεις, απεργίες πείνας 
και προαυλισμού, και με αυθαίρετες μεταγωγές από τη μία φυλακή στην άλλη με 
σκοπό την απομάκρυνσή τους από την οικογένεια, τις ομάδες υποστήριξης και τους 
φίλους.
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Όσον αφορά τις μακροχρόνιες ποινές, στην Ισπανία, μετά τη ψήφιση του νέου 
κώδικα μπορείς να μείνεις στη φυλακή 20-25-30 ή 40 χρόνια χωρίς εξαγορές. Τώρα 
θα βάλουν και τη λεγόμενη «αναθεωρήσιμη ισόβια», αλλά καμία αναθεώρηση δεν θα 
δεις αν είσαι ένας επαναστάτης που δεν θέλει να μπει στη λογική της μετάνοιας και 
της κοινωνικής επανένταξης, πάντα σύμφωνα με τα παραδείγματα που υπαγορεύο-
νται από την εξουσία. Δηλαδή, αν το σύστημα του ελέγχου και η εξουσία το θέλουν, 
θα σαπίσεις στη φυλακή μέχρι το τέλος της ζωής σου. Η αναθεωρήσιμη ισόβια δεν 
είναι τίποτα παρά μια διαφημιστική εκστρατεία εν όψει των επερχόμενων εκλογών, 
δεδομένου ότι υπάρχει ήδη μια ποινή ισόβιας κάθειρξης σε προηγούμενους ποινικούς 
κώδικες, που καθόρισε το όριο στα 40 έτη για τα εγκλήματα που αρχικά ισχυριζό-
ταν ότι είναι εξαιρετικά σοβαρά (βιασμοί και δολοφονίες κατά συρροή, γενοκτονία, 
κ.τ.λ.), αλλά στη συνέχεια εφαρμόζεται και για τους αγώνες που σχετίζονται με τα 
απελευθερωτικά κινήματα και τα κινήματα της ανεξαρτησίας.

Όσο άφορα τα νέα μέτρα που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με 
τις «θεραπείες» και την «επανένταξη του κρατούμενου στην κοινωνία», εγώ θα το 
ονόμαζα μια επίθεση και μάλιστα «υψηλής έντασης» και μια ειδική καταστολή που 
εφαρμόζεται επίσης εκτός των ειδικών τμημάτων που ονομάζονται FIES, τόσο γνω-
στών για τους δραματικούς αγώνες που διεξήχθησαν εκεί κατά τα προηγούμενα έτη. 
Δηλαδή, οι κατασταλτικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια, είναι η χρήση των μεθόδων 
ελέγχου και τιμωρίας σε μια ευρύτερη, πιο εκλεπτυσμένη και πιο επιλεκτική κλίμακα, 
που ισχύουν και για τους κρατουμένους σε δεύτερο βαθμό, χωρίς να ξεχνάμε ότι οι 
FIES συνεχίζουν να δίνουν το «παρών», με τις σκληρές μεθόδους της καταστολής, 
προοριζόμενες για εκείνους που έχουν αγωνιστεί και συνεχίζουνε να αγωνίζονται.

Για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, μπορούμε να μιλήσουμε για πολύ 
λίγους αγώνες που διεξάγονται και γι’ αυτόν τον λόγο οι στόχοι του κινήματος της 
αλληλεγγύης, υπό τις παρούσες συνθήκες είναι δύσκολο να προσδιοριστούν, δεδο-
μένων των τραγικών εξελίξεων: η καταστολή, από τη μία πλευρά, και από την άλλη, 
η μαζική χρήση ψυχοφαρμάκων και μεθαδόνης, δηλαδή νόμιμων ναρκωτικών ιδιαί-
τερα αποτελεσματικών στο να κρατάνε τους φυλακισμένους υπό έλεγχο. Εδώ και 
πολύ καιρό αυτή η καταστροφική δυναμική είναι ο λόγος που δεν υπάρχουν μαζικοί 
αγώνες.

Δεν είναι όμως μόνο αυτά τα προβλήματα η κύρια αιτία της έλλειψης των αγώνων, 
αλλά μία άλλη, κοινωνικού χαρακτήρα, η οποία υπάρχει εκτός των τειχών και οι επι-
πτώσεις της αντανακλώνται και εδώ. Ένα γαλλικό αναρχικό περιοδικό σχολίασε τον 
«κίνδυνο της μετατροπής της αναρχίας σε μια σειρά εναλλακτικών πρακτικών χωρίς 
περιεχόμενο επιθετικό προς την Εξουσία, μια πραγματικότητα που τροφοδοτείται 
μέσα από δημοκρατικές αξίες όπως η διαφορετικότητα, η ανοχή, ο πλουραλισμός, η 
οικονομική ολοκλήρωση και η εναλλακτική κατανάλωση». Στις φυλακές αυτό μετα-
φράζεται σε επανένταξη στις λεγόμενες «πτέρυγες σεβασμού», πιο γρήγορη αναστο-
λή των ποινών, καθεστώς τρίτου βαθμού (δηλ. ημιεγκλεισμός), δηλαδή όλα αυτά τα 
προνόμια που για να τα πάρεις και απολαύσεις πρέπει να «συμπεριφέρεσαι καλά». 
Προφανώς, κάθε ατομική άρνηση και κάθε ανταγωνιστικός συλλογικός αγώνας που 
στρέφεται ενάντια σ’ αυτά τα «αγαθά» τιμωρείται αυστηρά. 

Το ίδιο άρθρο συνεχίζει λέγοντας «υπάρχουν κάποιες ομάδες αναρχικών που, 
ασυνείδητα ή συνειδητά, απομακρύνονται από τον ανταγωνισμό και την διαρκή σύ-
γκρουση με την Εξουσία, και είτε αποσιωπούν την ανάγκη της καταστροφής και της 
άμεσης δράσης είτε, στη χειρότερη περίπτωση, κάνουν καμπάνιες για να καθαρίσουν 
την εικόνα του αναρχισμού, ως γελοίοι υπερασπιστές μιας ιδεολογίας άσχετης με την 



74

σύγκρουση με την Κυριαρχία».
Νομίζω ότι σ’ αυτήν την κριτική κρύβεται η απάντηση στο ερώτημα γιατί υπάρχει 

τόσο λίγη διάθεση για να πολεμάμε, τόσο εδώ μέσα όσο και εκεί έξω, και καλό θα 
ήταν καθένας και καθεμία από εσάς να περιλαμβάνει αυτά τα ζητήματα στις εσωτε-
ρικές συζητήσεις σχετικά με το «ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι του κινήματος που 
συνδέει τους αγώνες των πολιτικών κρατουμένων, το κίνημα αλληλεγγύης και τους 
αγώνες του ευρύτερου κινήματος».

Μια θερμή αγκαλιά από τη φυλακή. 

Κλάουδιο Λαβάτσα

Ο Κλάουδιο Λαβάτσα έχει περάσει μια ολόκληρη ζωή στον αναρχικό αγώνα, συμμετέχοντας σε ένο-
πλες επιθέσεις, απαλλοτριώσεις, απελευθερώσεις μαχητών και στην πολύμορφη αναρχική προπα-
γάνδα, τόσο στην Ιταλία όσο και αλλού. Συνελήφθη το 1996, μετά από μια ληστεία τράπεζας στην 
Κόρδοβα της Ισπανίας, αποτέλεσμα της οποίας ήταν και δύο νεκρές μπατσίνες.

Δεύτερη ημέρα
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Γράμμα του Φρανσίσκο Σoλάρ

 
Σύντροφοι, συντρόφισσες,

Στην προσπάθειά μου να συνεισφέρω, έστω με ένα μικρό κείμενο, στο τριήμερο 
που οργανώνετε αυτές τις μέρες στην Αθήνα, θα βασιστώ στις δικές μου εμπειρίες 
στις φυλακές, τόσο της Χιλής όσο και της Ισπανίας. 

Βασιζόμενος, προφανώς, σε αυτά που γνωρίζω για την πραγματικότητα στις δύο 
χώρες, θα αναφερθώ αποκλειστικά στο καθεστώς της απομόνωσης, γιατί δεν «δι-
έμεινα» καθόλου στις κανονικές πτέρυγες. Εκτός από ένα διήμερο της μεταγωγής, 
εδώ και ενάμιση μήνα, που είχα κάποτε περάσει στις Φυλακές Ύψιστης Ασφάλειας 
στη Χιλή, οι οποίες, τουλάχιστον αρχιτεκτονικά μιλώντας, είναι ίδιες με αυτές εδώ. 
Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι και στις δύο περιπτώσεις ήμασταν και είμαστε «ει-
δικοί» κρατούμενοι, κάτι που επηρεάζει άμεσα την καθημερινή μας ζωή και ως εκ 
τούτου, την αντίληψή μας για τη φυλακή. 

Σε γενικές γραμμές η φυλακή ύψιστης ασφάλειας στη Χιλή μοιάζει πάρα πολύ με 
αυτό που εδώ ονομάζεται πρώτος βαθμός του FIES (δηλαδή απομόνωση): η παρου-
σία των σωφρονιστικών είναι μόνιμη, ο σωματικός έλεγχος είναι καθημερινός, συμ-
βαίνει κάθε φορά που αφήνεις το κελί σου, καθώς και οι χώροι είναι εξαιρετικά πε-
ριορισμένοι. Έτσι, οι διαφορές είναι μόνο «ποσοτικές»: εδώ έχω περισσότερες ώρες 
προαυλισμού, δυνατότητες γυμναστικής άσκησης, καλύτερη ποιότητα και ποσότητα 
τροφής. Ιατρική περίθαλψη υπάρχει μία φορά την εβδομάδα και άλλα πράγματα τα 
οποία στη Χιλή ήταν αδιανόητα.

Το νόημα όμως, ουσιαστικά, παραμένει το ίδιο: η προσπάθεια άσκησης πλήρους 
ελέγχου πάνω στον κρατούμενο, με σαφή στόχο να τον αποσπάσει από το περιβάλ-
λον του (στην δική μας περίπτωση το πολιτικό περιβάλλον), και έτσι να λυγίσουν και 
τις ιδέες του, οι οποίες αντανακλώνται σε συγκεκριμένες πράξεις. Ο έλεγχος αυτός, 
κατά την άποψή μου, είναι πιο αυστηρός και αποτελεσματικός εδώ στην Ισπανία, 
και πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο πάνω στην επικοινωνία: από τα έντυπα, άρ-
θρα και περιοδικά, τα οποία απαγορεύονται να μπουν στη φυλακή, μέχρι την φυσική 
επαφή (επισκεπτήρια με τζάμι και χωρίς) με τους κοντινούς σου. Τότε στη Χιλή, στις 
φυλακές ύψιστης ασφάλειας, είχαμε τρεις ώρες ανοιχτού επισκεπτηρίου την εβδομά-
δα και ακόμα τρεις ώρες περισσότερο πίσω από το τζάμι, τις οποίες όμως για λόγους 
αξιοπρέπειας δεν τις χρησιμοποιήσαμε καθόλου. Εκεί είχαμε επίσης επτά ώρες την 
εβδομάδα (μία ολόκληρη ημέρα σχεδόν) όπου μπορούσε να έρθει να σε δει όλη η οι-
κογένεια μαζί με τους φίλους σου, και οι ερωτικές συνευρέσεις ήταν επτά ώρες, δύο 
φορές το μήνα. Εδώ, στην Ισπανία, αυτά θεωρούνται αδιανόητα. Δεν υπάρχουν εδώ 
επισκεπτήρια για τους φίλους, ενώ η ερωτική συνεύρεση με τον σύζυγό σου και το 
ανοιχτό επισκεπτήριο με την οικογένεια αντιστοιχούν σε δύο ώρες το μήνα σε κάθε 
ένα. Το καθεστώς αυτό χαρακτηρίζεται από την αποπροσωποποιημένη επαφή του 
κρατούμενου με τον «έξω» κόσμο, κόβοντας όλη την εγγύτητα και δίνοντας προτε-
ραιότητα σε απρόσωπες επικοινωνίες, όπως τηλεφωνικές κλήσεις (οχτώ λεπτά την 
εβδομάδα, αν έχεις τα χρήματα) και επιστολές (δύο την εβδομάδα), χωρίς να ξεχά-
σουμε ότι και αυτά φυσικά, κρίνονται και ελέγχονται από τις αρχές.

Η ποσότητα των ψυχοφαρμάκων που οι φυλακές οι ίδιες δίνουν στους κρατούμε-
νους είναι καταπληκτική. Αυτό, προφανώς, αποτελεί μέρος της σωφρονιστικής πο-
λιτικής που είναι ένα βασικό κομμάτι αυτού του συστήματος. Σχεδόν το 90% των 
κρατουμένων παίρνει κάποιο φάρμακο, το οποίο συνήθως τους αφήνει «ζόμπι» και 
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η κατάσταση αυτή εγκαθιδρύεται σαν κύρια δυναμική του κόσμου της φυλακής. Όλη 
η αξιοπρέπεια των κρατουμένων εξαφανίζεται μέσα από τα χάπια, τα οποία εξολο-
θρεύουν και το μυαλό τους, κάτι που επηρεάζει τη συμπεριφορά τους. Αυτό, νο-
μίζω, καθορίζει αρνητικά κάθε πιθανή διαμαρτυρία μέσα στη φυλακή. Δεν έχω δει 
εδώ κανένα ίχνος έστω δυνάμει διαμαρτυριών, κάτι που στη Χιλή συνέβαινε και στο 
οποίο συμμετείχα. Δεν θυμάμαι που το διάβασα αλλά συνεχώς έρχεται στο μυαλό 
μου μια φράση με την οποία συμφωνώ απολυτά: «Οι φυλακές αντικατοπτρίζουν την 
κοινωνία» και η συμπεριφορά των κρατουμένων στη χώρα αυτή αντανακλά σε μεγά-
λο βαθμό τη συμπεριφορά των πασχόντων αμνησίας, αποξενωμένων και φιλήσυχων 
καταναλωτών του Βασιλείου της Ισπανίας.

Ένα από τα πιο διεστραμμένα και ειδικό ισπανικό στοιχείο της πραγματικότητας 
των φυλακών είναι ο διασκορπισμός των κρατουμένων. Το να βρίσκεσαι 700 ή 1.000 
χιλιόμετρα μακριά από τα αγαπημένα σου πρόσωπα, από το πιο κοντινό περιβάλ-
λον σου, αποτελεί μια εκτεταμένη μορφή τιμωρίας και όχι μόνο για τον φυλακισμένο 
αλλά και για την οικογένεια και τους συντρόφους του που κάθε εβδομάδα διασχίζουν 
ολόκληρη τη χερσόνησο για ένα επισκεπτήριο. Είναι μια άλλη μορφή της απομόνω-
σης και μία από τις προκλήσεις της αλληλεγγύης. Είναι και ένας σημαντικός παρά-
γοντας που επηρεάζει οποιαδήποτε πρωτοβουλία για τον αγώνα. Οι μεταγωγές είναι 
κάτι δεδομένο στο καθεστώς των φυλακών. Υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός 
που προορίζεται για την εν λόγω δραστηριότητα. Ακόμη περισσότερο, νομίζω ότι σή-
μερα ένα από τα κύρια καθήκοντα της Guardia Civil είναι ακριβώς αυτό: οι μεταγω-
γές των κρατουμένων. Είναι εκπληκτικό να είσαι στις φυλακές Valdemoro (Μαδρίτη) 
(όπου περνάνε όλες μεταγωγές της Ισπανίας) και να βλέπεις ότι συνεχώς φτάνουν τα 
λεωφορεία φορτωμένα με κρατουμένους από όλη τη χώρα και για χίλιους διαφορε-
τικές λόγους.

Κάθε συνένοχο γράμμα, κάθε χειρονομία αλληλεγγύης, κάθε χαμόγελο πίσω από 
το τζάμι του επισκεπτηρίου, κάθε εξεγερμένη λέξη μετατρέπουν αυτά που κάποτε 
μας προκάλεσαν φόβο και μας τρόμαζαν σε κάτι που σήμερα, μακριά από εκφοβι-
σμό, μας ενθαρρύνει και ζωντανεύει. Όσο περισσότερο μαθαίνουμε να γνωρίζουμε 
τους εαυτούς μας τόσο περισσότερο γελάμε με αυτά που πιστεύαμε ότι ήταν αξεπέ-
ραστα, και, με το πείσμα μας, μπορούμε να πηδήξουμε πάνω από τα πιο ψηλά εμπό-
δια και να καταστρέψουμε τους πιο χοντρούς τοίχους, να σπάσουμε την απομόνωση.

Η ζωή είναι, μεταξύ άλλων, μια διαρκής προσπάθεια να ξεπεράσεις τα εμπόδια 
και η φυλακή είναι ένα από αυτά. Ένα δύσκολο εμπόδιο που πρέπει να καταστραφεί 
μαζί με τον κόσμο που το διατηρεί, μαζί με το κράτος που μας περιορίζει και υπο-
τάσσει. Είναι ένα εμπόδιο που υπερβαίνει τον φυσικό χώρο που το αντιπροσωπεύει, 
αφού αποτελεί κομμάτι των σχέσεων που επιβάλλονται από την Εξουσία, βασισμένες 
στην αλλοτρίωση των ζωών μας. Αποτελεί, τελικά, τα θεμέλια της κοινωνίας. 

Έτσι, κάθε προσπάθεια να πάρουμε τον έλεγχο της ίδιας μας της ύπαρξης είναι 
μια προσπάθεια ρήξης με την κυριαρχία της φυλακής. Κάθε λάμψη της ελευθερίας 
που προκύπτει από την σύγκρουση με τη Εξουσία προκαλεί ρήγματα στο καλούπι 
του πολιτισμού και δίνει περιεχόμενο στην ιδέα - σύνθημα: κάνεις αναρχικός στη φυ-
λακή, ποτέ δεν είναι μόνος του.

 Δύναμη στους συντρόφους και συντρόφισσες απεργούς πείνας!

Το παραπάνω κείμενο είναι του χιλιανού αναρχικού συντρόφου Φρανσίσκο Σολάρ, προφυλακισμέ-
νου στις ισπανικές φυλακές (στο καθεστώς FIES 3 που επιβάλλεται σε ένοπλες οργανώσεις) από το 
Νοέμβριο 2013, συντάχθηκε μέσα από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον ίδιο.

Δεύτερη ημέρα
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Τοποθέτηση της Άντυ, μέλους της Διεθνούς Κόκκινης Βοήθειας

Δεν θα μιλήσω πολύ καθώς ακολουθούν κι άλλοι ομιλητές. Με τον Μπερτράντ είμα-
στε εδώ από τη Διεθνή Κόκκινη Βοήθεια (Rote Hilfe International). Ο πρώτος μας 
σκοπός είναι να υποστηρίξουμε τους πολιτικούς κρατούμενους, τον αγώνα τους για 
πολιτική ταυτότητα. Δεν είμαστε ουδέτεροι, δεν είμαστε εδώ από ανθρωπιστικά κί-
νητρα, είμαστε εδώ για πολιτικούς λόγους. Είμαστε μέρος ενός διεθνούς κινήματος. 
Δεν είμαστε μια οργάνωση κλασική αντικατασταλτική, αλλά θέλουμε να είμαστε κομ-
μάτι του επαναστατικού κινήματος. Γι’ αυτό δραστηριοποιούμαστε όχι μόνο όταν κά-
ποιος είναι κρατούμενος αλλά και όταν είναι υπόδικος. Δηλαδή, θέλουμε να υποστη-
ρίξουμε τους κρατούμενους στην πολιτική τους μάχη με το κράτος.

Για εμάς, η πολιτική είναι στο επίκεντρο. Δεν υποστηρίζουμε κάποια συγκεκριμένη 
ιδεολογία, νομίζουμε ότι το κεντρικό ζήτημα είναι αυτό που ξεπερνάει μια ιδεολογία, 
αλλά έχουμε συγκεκριμένη στάση απέναντι στο κράτος και το κεφάλαιο. Μπορεί να 
είναι από μία άποψη κομμουνιστική, αναρχική, αυτόνομη ή αντιφασιστική. Δραστηρι-
οποιούμαστε στην Ελβετία, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία όπου 
έχουμε και τούρκικες οργανώσεις. Είμαστε παρόντες και παρούσες σε κινήματα σε 
όλες αυτές τις χώρες και έτσι μπορούμε να επιδείξουμε διεθνή αλληλεγγύη.

Για εμάς είναι αυτονόητο το ότι είμαστε εδώ, τώρα, αλληλέγγυοι στον αγώνα των 
ελλήνων πολιτικών κρατούμενων. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να στηρίξουμε αυ-
τόν τον αγώνα. Έχουμε διάφορους τρόπους να έρθουμε σε επαφή με τους κρατού-
μενους. Πιστεύουμε ότι, η αλληλεγγύη είναι ένα όπλο και η δυνατότητα της επικοι-
νωνίας με τους κρατούμενους είναι το σπαθί σε αυτόν τον αγώνα. Για αυτό δημο-
σιοποιούμε τις πολιτικές προκηρύξεις, τις μεταφράζουμε σε διάφορες γλώσσες και 
προσπαθούμε να τις επικοινωνήσουμε στις διάφορες χώρες. Έτσι είχαμε την συνέ-
ντευξη με την Πόλα και τον Νίκο, που τη μεταφράσαμε σε διάφορες γλώσσες, για να 
μεταφέρουμε τις πολιτικές απόψεις τους. Υπό αυτή την έννοια, θα προσπαθήσουμε 
όταν θα γίνουν εδώ οι δίκες, να συνεργαστούμε πολιτικά.

Εν συντομία, αυτό που κάνουμε εμείς, με την πλατφόρμα αλληλεγγύη και δράση 
είναι σύμφωνο εν πολλοίς με τις αρχές της καινούριας συνέλευσης*. 

Έχουμε κοινό αγώνα.

* της Συνέλευσης Αλληλεγγύης για τους πολιτικούς κρατούμενους, τους διωκόμενους  
και φυλακισμένους αγωνιστές
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Τοποθέτηση του Δικτύου «Λευτεριά στους πολιτικούς κρατούμενους»

Χαίρομαι που είμαι εδώ. Είμαι από τη Γερμανία, από το Δίκτυο «Λευτεριά στους πο-
λιτικούς κρατούμενους», μέλος της Διεθνούς Κόκκινης Βοήθειας. Θα σας μεταφέρω 
εδώ κάποιες εμπειρίες από τη δίωξη τούρκων και κούρδων αριστερών ακτιβιστών στη 
Γερμανία.

Κατά κύριο λόγο, αναφερόμαστε σε δύο οργανώσεις, το DHKP-C και το PKK, οι 
οποίες συμπεριλαμβάνονται στις διεθνείς λίστες τρομοκρατικών οργανώσεων. Όλοι 
όσοι διώκονται, διώκονται βάσει των νόμων περί ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση, 
χωρίς να είναι απαραίτητη για τη δίωξη η διάπραξη άλλων πράξεων (αρκεί η συμμετοχή 
ή ακόμη και η εγγύτητα στην οργάνωση). Συγκεκριμένα στη Γερμανία, ο σχετικός νόμος 
είναι ο 129Β* που αντίστοιχός του δεν υπάρχει στην Ελλάδα καθώς προβλέπει τη δίω-
ξη για ενέργειες που έχουν διαπραχθεί σε άλλη χώρα ή εναντίον μιας ξένης χώρας. Οι 
Τούρκοι δηλαδή διώκονται στη Γερμανία σύμφωνα με κατηγορίες που τους απαγγέλο-
νται στην Τουρκία. 

Η Γερμανία έχει κεντρικό ρόλο στην άσκηση της διεθνούς ««αντιτρομοκρατικής»» 
πολιτικής. Πρόσφατα εκδόθηκαν στη Γερμανία από την Ελλάδα δύο τούρκοι αγωνιστές 
και από την Αυστρία άλλοι δύο. Η Γερμανία εφαρμόζει αυτή την πολιτική θεωρώντας 
την Τουρκία βασικό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και επιθυμώντας να ενισχύσει τη μεταξύ τους 
συνεργασία.

Αναφορικά με τις δίκες, η πρώτη που διεξήχθη βάσει κατηγορητηρίου με τον 129Β 
άρχισε το 2008 εναντίον πέντε μελών του DHKP-C. Έκτοτε, ακολούθησαν κι άλλες, 
τόσο εναντίον ομάδων όσο και κατά μεμονωμένων ατόμων. Πραγματοποιήθηκαν εισβο-
λές και έρευνες σε στέκια και σπίτια. Στα κατηγορητήρια συμπεριλαμβάνονται διάφορα 
σενάρια, όπως του σχεδιασμού στη Γερμανία φόνων που διεπράχθησαν στην Τουρκία, 
της μεταφοράς όπλων, αλλά ακόμα και της διοργάνωσης συναυλίας με το συγκρότημα 
Grup Yorum. Πίσω από όλα, οι αρχές «έβλεπαν» πάντα το DHKP-C. Περισσότερα από 
20 άτομα έχουν ήδη καταδικαστεί με ποινές που φτάνουν και τα έξι χρόνια και εννιά μή-
νες. Πολλοί από όσους διώχτηκαν και διώκονται, έχουν εκτίσει ποινές φυλάκισης στην 
Τουρκία και έχουν συμμετάσχει στις μέχρι θανάτου απεργίες πείνας. Το ίδιο συμβαίνει 
και με τα μέλη του PKK, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν επιδιώκεται η δημοσιότητα.

Όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης, πολύ συχνά δεν λαμβάνουν την αλληλογραφία 
τους ή αυτό συμβαίνει με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, κρατούνται σε αυστηρή απομό-
νωση επί 23 ώρες έγκλειστοι στα κελιά ενώ και κατά τον προαυλισμό είναι ο καθένας 
μόνος του. Πολλοί από αυτούς αντιστέκονται με απεργίες πείνας. Οι δύο αγωνιστές, 
πριν ακόμα εκδοθούν από την Αυστρία, ήταν επί πενήντα ημέρες σε απεργία πείνας. 
Οι συνέπειες κρατάνε μέχρι σήμερα. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχουμε ομάδες, συλ-
λογικότητες κρατουμένων στη Γερμανία, και μετά την αποφυλάκιση η καταστολή συ-
νεχίζεται. Πολλοί από αυτούς πρέπει να δίνουν καθημερινό «παρών» στην αστυνομία, 
απαγορεύεται να δουν τους συντρόφους τους ή και να μιλήσουν μαζί τους ενώ δεν επι-
τρέπεται να πάνε ούτε στα στέκια τους. Πολλοί απειλούνται με έκδοση στην Τουρκία. 
Τώρα μπορούμε να ισχυριστούμε βάσει της εμπειρίας ότι ο καθένας που εκκρεμεί να 
δικαστεί κατηγορούμενος με τον 129Β θα πάει φυλακή. Πρόσφατα ασκήθηκαν διώξεις 
βάσει αυτού του νόμου και εναντίον μελών του MLKP.

Για να κάνουμε κάτι ενάντια σ’ αυτή την κατάσταση, πρέπει να οργανωθεί ένα διε-
θνές κίνημα αλληλεγγύης. Καθώς οι διώξεις πραγματοποιούνται σε διάφορες χώρες της 
Ευρώπης, πρέπει και εμείς να δράσουμε στην ίδια κλίμακα, διεθνώς. Σας ευχαριστώ.

* Ο 129Β είναι νόμος στη Γερμανία που αφορά «τρομοκρατικές» πράξεις που διαπράχθηκαν αλλού 
αλλά ο δράστης βρίσκεται στη χώρα ή το χτύπημα έγινε εναντίον Γερμανού
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Παρέμβαση της Διεθνούς Κόκκινης Βοήθειας από την Ιταλία

Όσον αφορά την Ιταλία, η ανάπτυξη της καταστολής και η θέσπιση «αντιτρομοκρατι-
κών» νόμων προέρχεται και έχει μια βάση πολύ στέρεη απ’ τα τέλη της δεκαετίας του 
’60 - αρχές της δεκαετίας του ’70. Ήταν η περίοδος κατά την οποία βρίσκονταν σε 
μεγάλη ανάπτυξη τα φοιτητικά και εργατικά κινήματα. Ήταν η περίοδος στην οποία 
άρχισαν να διαμορφώνονται και να λαμβάνουν υπόσταση οι πρώτες μαχόμενες οργα-
νώσεις. Οργανώσεις που συνεισέφεραν στο να ανεβάζουν τον πήχη της σύγκρουσης. 
Το ιταλικό κράτος όταν βρέθηκε αντιμέτωπο με αυτή την κατάσταση αναγκάστηκε να 
προσαρμόσει την κατασταλτική του γραμμή με σκοπό να προσαρμοστεί και αυτό σε 
αυτή την καινούρια πραγματικότητα. Μέσα από αυτή την εξέλιξη, το 1975 θα ψηφι-
στεί ο νόμος Reale, με τον οποίο η εξουσία της αστυνομίας και των καραμπινιέρων 
διευρύνεται σε μεγάλο βαθμό, και δύο χρόνια αργότερα, το 1977, θα θεσπιστούν για 
πρώτη φορά ειδικές φυλακές. Μπροστά στη θέσπιση των ειδικών φυλακών, οι επα-
ναστάτες που βρίσκονταν στα κελιά εκείνη την περίοδο, αντιμετώπισαν αυτή τη νέα 
κατασταλτική στρατηγική, βγαίνοντας στην επίθεση. Οργανώνοντας εξεγέρσεις σε 
πολλές από αυτές τις ειδικές φυλακές με πιο χαρακτηριστικές αυτές του Μόρο, του 
Πάλμι, της Ασινάρα, αλλά και στις υπόλοιπες ειδικές φυλακές που δημιουργήθηκαν 
εκείνη την περίοδο.

Ήταν μια ιδιαίτερη περίοδος, μιας και μέσα στις ιταλικές φυλακές βρισκόταν ένας 
πολύ μεγάλος αριθμός κρατούμενων συντρόφων που άγγιζε περίπου τις 5.000. Μι-
λάμε για την ίδια περίοδο που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας κυβερνούσε στην 
ουσία μαζί με τη Χριστιανοδημοκρατία, την περίοδο του λεγόμενου «ιστορικού συμ-
βιβασμού». Όσον αφορά τη δεκαετία του ’80, μέσα σε μια συνέχεια των όσων είχαν 
προηγηθεί και σε μια αντίστοιχη συνέχεια των μαχόμενων οργανώσεων, το κράτος 
βρέθηκε να αναπροσαρμόζει τις λειτουργίες και τις πολιτικές του γύρω από την κα-
ταστολή. 

Το 1979 είναι η χρονιά που ψηφίζεται ο νόμος περί κατάδοσης, με τον οποίο η 
κατάδοση γίνεται νόμιμο μέσο. To 1983 ψηφίζεται ο νόμος περί καθορισμού. Γενι-
κότερα στα τέλη της δεκαετίας του ’70, αρχίζει πλέον να ισχύει και να θεσπίζεται 
η «συνθήκη της σκληρής φυλακής». Μια συνθήκη που κατά βασικό όρο περιέχει το 
καθεστώς της απομόνωσης, μια συνθήκη που έγινε ακόμα πιο έντονη και σκληρό-
τερη από την πλευρά του κράτους μετά την επιχείρηση απαγωγής – και της εκτέλε-
σης που ακολούθησε — του Άλντο Μόρο. Μια συνθήκη που στη συνέχεια άρχισε να 
εφαρμόζεται παράλληλα με την γενικευμένη μέθοδο βασανιστηρίων. 

Είναι ξεκάθαρο ότι με όλες αυτές τις κινήσεις που περιγράψαμε εν συντομία, το 
κράτος προσπάθησε να λυγίσει τη δραστηριοποίηση των επαναστατών κρατουμένων 
και παράλληλα να εφαρμόσει μια γραμμή πρόληψης, ώστε μπροστά στις συνέπειες 
που θα έχουν οι πράξεις, να αποτρέπει συντρόφους, πολιτικούς κρατούμενους αλλά 
και τους κρατούμενους γενικά να προχωρούν σε ενέργειες εξέγερσης, αντίστασης 
κ.λπ. Είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι κάθε κίνηση απ’ την πλευρά του 
κράτους, κάθε νέα κατασταλτική μεθόδευση και κάθε νέος νόμος απέναντι στους 
επαναστάτες κρατούμενους, και γενικά απέναντι σε όσους κρατούμενους αγωνίζο-
νταν και αντιστέκονταν μέσα στις φυλακές, στόχευε έμμεσα και όσους συντρόφους 
βρίσκονταν εκτός φυλακής και μέσα από συλλογικότητες προσπαθούσαν να κινη-
θούν σε μια γραμμή συμπόρευσης και αλληλεγγύης με τους επαναστάτες κρατούμε-
νους. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας στις ιταλικές φυλακές βρίσκονται 



80

τρεις επαναστάτες που υπόκεινται στον νόμο 41Β. Πρόκειται για δύο μέλη των Ερυ-
θρών Ταξιαρχιών και έναν επαναστάτη βομβιστή. 

Πριν από αυτή την περίοδο, με το ίδιο ειδικό καθεστώς κράτησης, βρίσκονταν στις 
φυλακές του ιταλικού κράτους επτά επαναστάτες. Γενικότερα, αυτή τη στιγμή στις 
ιταλικές φυλακές οι κρατούμενοι σύντροφοι, αναρχικοί και κομμουνιστές, είναι γύρω 
στους 50. Πολλοί από αυτούς είναι αιχμάλωτοι για πάρα πολλά χρόνια, κάποιοι μέ-
χρι και τριάντα. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι κομμουνιστές αν και τα τελευταία 
χρόνια ο αριθμός των αναρχικών κρατουμένων αυξάνεται. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι 
πέρα από αυτούς τους τρεις συντρόφους που αναφέραμε πριν, που είναι αιχμάλωτοι 
υπό το καθεστώς ειδικών συνθηκών κράτησης 41Β, πολλοί αναρχικοί κρατούμενοι 
είναι έγκλειστοι υπό ένα ειδικό καθεστώς το οποίο ονομάζεται καθεστώς «υψηλής 
επιτήρησης», που είναι στην ουσία ένα επίπεδο κάτω από αυτό που ορίζει ο νόμος 
41Β. Αυτό υποδεικνύει ότι το κράτος επέλεξε να σκληρύνει ακόμα περισσότερο τις 
συνθήκες κράτησης, όχι μόνο σε ένα υψηλότερο επίπεδο ειδικών συνθηκών, αλλά 
δημιουργώντας διάφορες βαθμίδες κράτησης, έτσι ώστε να δημιουργήσει ακόμα πιο 
έντονους διαχωρισμούς μεταξύ των κρατουμένων. 

Την τελευταία περίοδο ανάμεσα στους συντρόφους στην Ιταλία έχει ανοίξει ένας 
διάλογος σε σχέση ακριβώς με την έννοια των ειδικών συνθηκών κράτησης. Το ερώ-
τημα που μπαίνει και γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί μέσα σε αυτές τις συζητή-
σεις είναι το αν οι ειδικές συνθήκες κράτησης αφορούν προς το παρόν τουλάχιστον 
μόνο τους επαναστάτες κρατούμενους. Αλλά αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι η 
συνθήκη της «υψηλής επιτήρησης», που αναφέραμε προηγουμένως, προορίζεται να 
μετατραπεί σε συνθήκη κράτησης για όλους τους κρατούμενους που αντιστέκονται 
μέσα στις φυλακές, που εξεγείρονται, κ.λπ. Πριν λίγες μέρες σαν συλλογικότητα συμ-
μετείχαμε σε μια συγκέντρωση έξω από τη φυλακή της Φεράρα, όπου κρατούνται 
κάποιοι σύντροφοι. Ήταν μια συγκέντρωση αλληλεγγύης στους αναρχικούς επανα-
στάτες κρατούμενους που βρίσκονται στη συγκεκριμένη φυλακή υπό το καθεστώς 
«υψηλής επιτήρησης», οι οποίοι μετά από μια σύγκρουση με δεσμοφύλακες μέσα στη 
φυλακή κατηγορήθηκαν για υποκίνηση και οργάνωση εξέγερσης. Εμείς βρεθήκαμε 
σε αυτήν τη συγκέντρωση, όχι μόνο ως αλληλέγγυοι σε αυτούς τους επαναστάτες 
αναρχικούς αλλά και επειδή ξέρουμε ότι όσο το κράτος εξελίσσει τις μεθόδους του 
στο επίπεδο της καταστολής, αυτή η εξέλιξη θα αφορά, τόσο τον κόσμο μέσα όσο 
και τον κόσμο έξω απ’ τις φυλακές. Οι οργανώσεις και οι συλλογικότητες που προ-
ωθούν την αλληλεγγύη με τους κρατούμενους μπροστά σε τέτοια γεγονότα πρέπει 
να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων και να αντιλαμβάνονται τη βαρύτητα των 
γεγονότων.

Δεύτερη ημέρα
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Παράρτημα

Νίκη στον αγώνα των απεργών πείνας
Κείμενο για την απεργία πείνας των πολιτικών κρατουμένων, Μάρτης 2015
Οι πολιτικοί κρατούμενοι είναι κομμάτι του αγώνα  
ενάντια στο κράτος και το κεφάλαιο
Κείμενο για την «αντιτρομοκρατική» νομοθεσία  
και τους πολιτικούς κρατούμενους, Απρίλης 2015
Απέναντι στους τρομονόμους η έμπρακτη αλληλεγγύη
Κείμενο και αφίσα για τους τρομονόμους, Φλεβάρης 2016

της Συνέλευσης Αλληλεγγύης για τους πολιτικούς κρατούμενους,  
τους φυλακισμένους και διωκόμενους αγωνιστές
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ΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΩΝ ΠΕΙΝΑΣ

Οι πολιτικοί κρατούμενοι είναι αιχμάλωτοι του πολέμου ενάντια στο κράτος και το 
κεφάλαιο και συνεχίζουν να είναι στην πρώτη γραμμή αυτού του κοινού αγώνα.

Από τις 2 Μαρτίου οι πολιτικοί κρατούμενοι Κ. Γουρνάς, Δ. Κουφοντίνας και Ν. 
Μαζιώτης, τα μέλη του Δικτύου Αγωνιστών Κρατουμένων Α. Θεοφίλου, Γ. Καραγιαν-
νίδης, Α. Ντάλιος, Α. Σταμπούλος και Φ. Χαρίσης πραγματοποιούν απεργία πείνας 
ενάντια συνολικά στο ειδικό κατασταλτικό/νομικό πλαίσιο που έχει εδραιωθεί τα 
τελευταία χρόνια και στο μονιμοποιημένο καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Συγχρόνως 
συμμετέχουν και οι κρατούμενοι των φυλακών Δομοκού (τύπου Γ΄), Μοχάμεντ Σαίντ 
Ελτσιμπάχ και Γ. Σοφιανίδης με αίτημα την καταργήση των φυλακών τύπου Γ΄.

Ενώ τα φυλακισμένα μέλη της Σ.Π.Φ., και η Α. Σπυροπούλου πραγματοποιούν επί-
σης απεργία πείνας ενάντια στις προφυλακίσεις συγγενών τους και στηρίζουν την 
κινητοποίηση των υπολοίπων απεργών πείνας.

Τέλος, ο αριθμός των απεργών πείνας σταδιακά θα αυξάνεται με τη συμμετοχή και 
των υπόλοιπων πολιτικών κρατουμένων.

Εμείς σαν Συνέλευση Αλληλεγγύης για τους πολιτικούς κρατούμενους, τους φυ-
λακισμένους και διωκόμενους αγωνιστές στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τον 
αγώνα των συντρόφων μας, που παλεύουν για:

• Κατάργηση της ειδικής «αντιτρομοκρατικής» νομοθεσίας και συγκεκριμένα τους 
νόμους περί τρομοκρατικής και εγκληματικής οργάνωσης (άρθρα 187Α και 187 
του ποινικού κώδικα).

• Κατάργηση των ειδικών κατασταλτικών νόμων (κουκουλονόμος).
• Κατάργηση των φυλακών τύπου Γ΄ που αποτελούν το σύμβολο του καθεστώτος 

εξαίρεσης των πολιτικών κρατουμένων.
• Οριοθέτηση της χρήσης και της επεξεργασίας του DNA σαν αποδεικτικό μέσο.
• Επίσης στηρίζουμε το κοινό αίτημα για την άμεση απελευθέρωση του Σ. Ξηρού 

που εξοντώνεται καθημερινά εδώ και 13 χρόνια από το εκδικητικό κράτος κα-
θώς και το αίτημα των μελών της Σ.Π.Φ. για την απελευθέρωση των συγγενών 
τους.

Η οικοδόμηση του κράτους έκτακτης ανάγκης όπως έχει επιβληθεί τα τελευταία 
χρόνια δεν είναι τίποτα περισσότερο από την θωράκιση του καθεστώτος εν όψει των 
επερχόμενων κοινωνικών εκρήξεων. Η εντεινόμενη επίθεση του κεφαλαίου, και η 
εδραίωση του αστυνομικού κράτους αποτέλεσαν τα δεδομένα των τελευταίων ετών 
πάνω στα οποία χτίστηκε το ειδικό κατασταλτικό/νομικό πλαίσιο σαν απαραίτητο ερ-
γαλείο προκειμένου να επιβληθεί βίαια η κοινωνικά απονομιμοποιημένη εξουσία. Επι-
βεβαιώνοντας όσους δεν έτρεφαν αυταπάτες, η «αριστερή» διαχείριση έδωσε ήδη τα 
πρώτα δείγματα γραφής της νέας εξουσίας σε όλα τα επίπεδα (οικονομικό - πολιτικό 
- κοινωνικό) τα οποία είναι πολύ διαφορετικά από τις προεκλογικές εξαγγελίες που 
δημιούργησαν αυταπάτες σε μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας, και αργά ή γρήγορα θα 
συνεχίσει σε παρόμοιο μοτίβο όπως κάθε κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια: με νέα 
μνημόνια και οικονομική επίθεση στις κατώτερες τάξεις που θα συνοδεύονται με κα-
τασταλτική επίθεση της πολιτικής αντίστασης.

Για όλους αυτούς του λόγους, οι πολιτικοί κρατούμενοι επιλέγουν να συνεχίσουν 
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τον αγώνα ακόμα και σε συνθήκες αιχμαλωσίας ξεκινώντας απεργία πείνας με τη με-
γαλύτερη δυνατή συμμετοχή. Ο αγώνας τους είναι μια μάχη για την κατάργηση συνο-
λικά του ειδικού κατασταλτικού/νομικού πλαισίου με το οποίο το καθεστώς αντιμε-
τωπίζει τους μαχητικούς κοινωνικούς αγώνες και τους πολιτικούς αντιπάλους του. Η 
υπόθεση της απεργίας πείνας των πολιτικών κρατουμένων είναι άρρηκτα συνδεδε-
μένη με τους σημερινούς και τους μελλοντικούς αγώνες και με τους όρους με τους 
οποίους αυτοί θα διεξάγονται. Οι πολιτικοί κρατούμενοι είναι αιχμάλωτοι του πολέ-
μου ενάντια στο κράτος και το κεφάλαιο και συνεχίζουν να είναι στην πρώτη γραμμή 
αυτού του αγώνα.

Αγώνας μέχρι το γκρέμισμα και της τελευταίας φυλακής.
Λευτεριά στους πολιτικούς κρατούμενους.

Συνέλευση Αλληλεγγύης στους πολιτικούς κρατούμενους,
τους φυλακισμένους και διωκόμενους αγωνιστές
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ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Αυτή τη στιγμή, στις ελληνικές φυλακές κρατούνται δεκάδες πολιτικοί κρατούμενοι, 
οι οποίοι με την πολιτική τους δράση και τις θέσεις τους έδωσαν και δίνουν μάχες 
εναντίον του κράτους και του κεφαλαίου. Το κράτος, το οποίο καταστέλλει και νο-
μιμοποιεί τις επιταγές του κεφαλαίου για τη μεγιστοποίηση του κέρδους του. Το κε-
φάλαιο, το οποίο δεν διστάζει να δολοφονεί εργάτες (όπως πρόσφατα στα Ελληνικά 
Πετρέλαια) και μετανάστες, να πολλαπλασιάζει τους ανέργους, να κατάσχει σπίτια, 
βλέποντας πάνω στη φτώχεια και την εξαθλίωση εκατομμυρίων ανθρώπων άλλη μια 
ευκαιρία για την αφαίμαξη των από κάτω.

Δεv θα μιλήσουμε με όρους αθωότητας ή ενοχής. Η «ενοχή» των συντρόφων μας 
είναι δεδομένη: οι σύντροφοι μας πολέμησαν και πολεμούν ακόμη, το κράτος και το 
κεφάλαιο με τον τρόπο που ο καθένας έχει επιλέξει. Κάποιοι από αυτούς βρίσκονται 
στη φυλακή διότι αμφισβήτησαν έμπρακτα το κρατικό μονοπώλιο στη βία μέσα από 
την ένοπλη αντιπαράθεση με το καθεστώς και άλλοι στοχοποιήθηκαν και φυλακίστη-
καν εξαιτίας της πολιτικής τους δράσης. 

Το καλοκαίρι του 2001 ψηφίζεται ο πρώτος τρομονόμος (άρθρο 187 του Ποινικού 
Κώδικα περί εγκληματικής οργάνωσης), ο οποίος αναβαθμίζεται, αρχικά το 2004, πα-
ραμονές των Ολυμπιακών αγώνων (με το άρθρο 187Α του Π.Κ. περί τρομοκρατικής 
οργάνωσης) και στη συνέχεια το 2010, με τροποποιήσεις που περιλαμβάνουν και την 
ποινικοποίηση της έμπρακτης αλληλεγγύης. Οι «αντιτρομοκρατικοί» νόμοι διαδέχο-
νται ο ένας τον άλλο σε μια εμφανή προσπάθεια να χτυπηθούν πολιτικά οι αντίπαλοι 
του καθεστώτος που συνιστούν απειλή για την εμπέδωση του «νόμου και της τάξης», 
που τόσο αναγκαία είναι σε καιρούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Η ψήφιση 
του πρώτου τρομονόμου γίνεται η αιχμή για την καταστολή των ένοπλων οργανώσε-
ων ή ομαδοποιήσεων, μέσα στο πλαίσιο του πολέμου ενάντια στη διεθνή τρομοκρα-
τία που έχουν κηρύξει οι ΗΠΑ, αλλά η «αντιτρομοκρατική» πολιτική αναβαθμίζεται 
διαρκώς και στόχο έχει την πολιτική και πρακτική απομόνωση των ένοπλων οργανώ-
σεων. Βλέπουμε ότι οι «αντιτρομοκρατικοί» νόμοι συνοδεύονται πάντα από προσπά-
θειες ευρύτερων αλλαγών που απαιτούν «κρατική πυγμή» και προετοιμασίες για κα-
τασταλτικές πρακτικές απέναντι σε κομμάτια του αγώνα που βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή αντίστασης. Ενδεικτικό για τη βαρύτητα που δίνει το κράτος στην «αντιτρο-
μοκρατική» νομοθεσία, η οποία άλλωστε βρίσκεται στην καρδιά της κατασταλτικής 
του πολιτικής, είναι ότι στην πρόσφατη απεργία πείνας των πολιτικών κρατούμε-
νων, το μοναδικό αίτημα τους που δεν μπήκε καν σε συζήτηση από την κυβέρνηση  
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ήταν το αίτημα για την κατάργηση των τρομονόμων.

Οι «αντιτρομοκρατικοί» νόμοι κεντρικό στόχο έχουν να καταστείλουν και να απο-
πολιτικοποιήσουν τη δράση των συντρόφων, παρουσιάζοντάς τους σαν «δημόσιο 
κίνδυνο» πάντα με τη βοήθεια των ΜΜΕ, οι οποίοι όμως εκδικάζονται σε ειδικά δικα-
στήρια, με ειδικούς νόμους και ειδικές συνθήκες διεξαγωγής της δίκης. Και αυτό γιατί 
δεν θέλει να αναγνωρίσει ως πολιτικούς αντιπάλους, αγωνιστές που αντικρούουν και 
αμφισβητούν την ίδια την ύπαρξη του καθεστώτος και τις δομές του. Αυτή η «ειδι-
κή» αντιμετώπιση αποδεικνύει περίτρανα τον πολιτικό χαρακτήρα αυτών των δικών, 
αποδεικνύει ότι η αστική δικαιοσύνη μόνο τυφλή δεν είναι απέναντι στο σύστημα που 
εξυπηρετεί. 

Παράλληλα, οι «αντιτρομοκρατικοί» νόμοι προσπαθούν να εκφοβίσουν, στοχεύο-
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ντας στην πολιτική απομόνωση αγωνιστών και στη «συρρίκνωση» της αλληλεγγύης 
σε αυτούς, αλλά και να λειτουργήσουν αποτρεπτικά στο να οικειοποιηθεί ο ένοπλος 
αγώνας και από άλλους αγωνιστές. Ζητούμενο για το κράτος είναι η αντιμετώπιση 
κάθε μορφής αντίστασης, ο εκφοβισμός όσων έχουν επιλέξει να βρίσκονται σε συνε-
χή ρήξη με το σύστημα.

Οι πολιτικοί κρατούμενοι αποτελούν κομμάτι του αγώνα για την επανάσταση και 
την ελευθερία. Για εμάς, η αλληλεγγύη στο σύνολο των πολιτικών κρατουμένων εί-
ναι αδιαπραγμάτευτη. Ενάντια στην κρατική καταστολή στόχος μας είναι να χτίσουμε 
ένα αρραγές μέτωπο. Το μέτωπο αυτό, με αρχή την αλληλεγγύη, στόχο έχει να οξύνει 
τις αντιθέσεις που το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα ενέχει. Αντιθέσεις, τις οποίες 
καμιά κυβέρνηση, είτε αριστερά, είτε δεξιά δεν δύναται να διαχειριστεί. Η όξυνση των 
αντιθέσεων αυτών αναδεικνύει για εμάς το ίδιο το πρόβλημα, στο εδώ και στο τώρα, 
δηλαδή την ύπαρξη κράτους και κεφαλαίου.

Ενάντια στην «αντιτρομοκρατική» νομοθεσία.
Λευτεριά στους πολιτικούς κρατούμενους.
Διαρκής αγώνας ενάντια στο κράτος και το κεφάλαιο,
για την κοινωνική επανάσταση.

Συνέλευση αλληλεγγύης για τους πολιτικούς κρατούμενους,
τους φυλακισμένους και διωκόμενους αγωνιστές
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ΑΠΕΝΑΝΤI ΣΤΟΥΣ ΤΡΟΜΟΝΟΜΟΥΣ Η ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

 
Αυτή τη στιγμή στις ελληνικές φυλακές βρίσκονται δεκάδες πολιτικοί κρατούμενοι 
που συμμετείχαν ή κατηγορούνται για συμμετοχή σε ένοπλες επαναστατικές οργανώ-
σεις, κάποιοι καταδικασμένοι σε εκατοντάδες χρόνια φυλάκισης βάση της ««αντιτρο-
μοκρατικής»» νομοθεσίας. 

Οι «αντιτρομοκρατικοί» νόμοι βρίσκονται στην καρδιά της κατασταλτικής πολιτι-
κής του κράτους και συνοδεύουν πάντα τις προσπάθειες ευρύτερων αλλαγών που 
απαιτούν «κρατική πυγμή». Από το 2001 έως σήμερα επεκτείνονται διαρκώς σε μια 
εμφανή προσπάθεια να χτυπηθούν πολιτικά οι αντίπαλοι του καθεστώτος που συνι-
στούν απειλή για την εμπέδωση του «νόμου και της τάξης», συνθήκη ακόμα πιο ανα-
γκαία σε καιρούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. 

Η επαναστατική ένοπλη δράση ποτέ δεν αναγνωρίστηκε ως πολιτική γι’ αυτό 
στους αγωνιστές κατά καιρούς αποδίδονται διάφοροι χαρακτηρισμοί: κοινοί εγκλη-
ματίες, ληστές, συμμορίτες, κατσαπλιάδες, τρομοκράτες, ταραχοποιοί, ο κατάλογος 
δεν έχει τέλος. Γεγονός αναμενόμενο, αφού η αποδοχή από το κράτος της πολιτικής 
φύσης της ένοπλης πάλης, συνεπάγεται και την παραδοχή της ύπαρξης μια ανταγω-
νιστικής δύναμης που μπορεί να αμφισβητήσει και να ανατρέψει την κυριαρχία του.

Με τον όρο «τρομοκράτες» χαρακτηρίζονται όσοι αντιμάχονται την εξουσία με 
πρακτικές κυρίως ένοπλες και δεν αναγνωρίζονται ως αυτό που είναι, ως πολιτικά 
δρώντα άτομα, αλλά επιδιώκεται η αποϊδεολογικοποίηση της δράσης και του λόγου 
τους σε μια προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης να πιστέψει ότι η δρά-
ση ομάδων με πολιτικά κίνητρα, στόχους και αποτελέσματα δεν είναι πολιτική. Στην 
προσπάθειά τους αυτή να την εντάξουν στη σφαίρα του κοινού ποινικού εγκλήματος, 
προβάλλουν και θεωρίες σύμπλευσης ποινικών και πολιτικών. 

Από την άλλη πλευρά, σε περίπτωση που μέλη αυτών των ίδιων ομάδων συλλη-
φθούν αντιμετωπίζονται με αμιγώς πολιτικό τρόπο: με ειδικούς νόμους, ειδικά δικα-
στήρια και ειδικές συνθήκες κράτησης, ενώ παράλληλα τους ασκείται πολιτική δίωξη 
και οδηγούνται σε δίκες ξεκάθαρα πολιτικές. Παρόλη την προπαγάνδα, φαίνεται ότι 
δεν υπάρχει πλήρης κοινωνική συναίνεση ως προς την καταδίκη της ένοπλης δρά-
σης, και αυτή την «παρέκκλιση» έρχονται να διορθώσουν οι τρομονόμοι και τα ειδικά 
δικαστήρια. Έτσι εξαιρέθηκαν από τις δικαστικές αίθουσες οι ένορκοι. Αν η κοινωνία 
καταδίκαζε ομόθυμα την προοπτική του ένοπλου αγώνα δεν θα χρειάζονταν ούτε ο 
ιδεολογικός πόλεμος που ασκείται, ούτε η ειδική αντιμετώπιση. Και δεν θα έμπαινε 
θέμα εξαίρεσης των ενόρκων.

Οι τρομονόμοι στοχεύουν κύρια τις ένοπλες οργανώσεις. Συγχρόνως, στο στόχα-
στρό τους βρίσκεται η έμπρακτη αλληλεγγύη σε μια προσπάθεια πολιτικής απομόνω-
σης των ένοπλων συντρόφων από τον πολιτικό χώρο που προέρχονται και στέλνο-
ντας ένα γενικότερο μήνυμα εκφοβισμού, ειδικά σε όσους αγωνιστές δρουν ή θέλουν 
να δράσουν σε ανατρεπτική κατεύθυνση. Τέλος, η «αντιτρομοκρατική» νομοθεσία 
παρέχει το πλαίσιο για την αναβάθμιση της ποινικής καταστολής απέναντι σε ένα 
σύνολο πολιτικών δραστηριοτήτων τέτοιων που δεν περιορίζονται στα στενά πλαίσια 
της αστικής νομιμότητας.

Η ένοπλη δράση είναι οργανικό κομμάτι του αγώνα και οι στοχεύσεις αυτών των 
οργανώσεων το αποδεικνύουν περίτρανα καθώς αφορούν κρατικές δομές, πολιτικά 
πρόσωπα, οικονομικούς στόχους, δυνάμεις καταστολής κ.λπ., συγκεκριμενοποιώ-
ντας έτσι τις γενικότερες στοχεύσεις του ανατρεπτικού κινήματος. Οι πολιτικοί κρα-
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τούμενοι, είτε συμμετείχαν είτε κατηγορήθηκαν για συμμετοχή σε ένοπλες οργανώ-
σεις, προέρχονται από τα «σπλάχνα» του ανατρεπτικού κινήματος και συνεχίζουν την 
δράση τους μέσα από τις φυλακές της δημοκρατίας.

 
Άμεση κατάργηση των τρομονόμων.
Λευτεριά στους πολιτικούς κρατούμενους.
Αγώνας με κάθε μέσο ενάντια σε κράτος και κεφάλαιο.

Συνέλευση Αλληλεγγύης για τους πολιτικούς κρατούμενους 
τους φυλακισμένους και διωκόμενους αγωνιστές
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