
Την Πέµπτη 3 Ιουλίου ψηφίζεται στη βουλή το φασιστικό 
νοµοσχέδιο του υπουργείου δικαιοσύνης  που προωθεί τη 
δηµιουργία φυλακών υψίστης ασφαλείας (ή αλλιώς όπως 
ονοµάζονται τύπου Γ).  Στο νοµοσχέδιο προβλέπεται η 
δηµιουργία 3 τύπων φυλακών κλιµακούµενης καταστολής. 
Οι φυλακισµένοι για χρέη, θα κρατούνται στις 
«ηπιότερες» πτέρυγες τύπου Α. Το κυρίως σώµα των 
φυλακισµένων θα αποθηκεύεται στις πτέρυγες τύπου Β, 
κάτω από άθλιες συνθήκες. Τέλος, δηµιουργούνται οι 
φυλακές τύπου Γ για τους κρατούµενους «ειδικής 
κατηγορίας και εξέχουσας επικινδυνότητας». Στις 
τύπου Γ, θα ανήκουν οι πολιτικοί κρατούµενοι (οι 
αναρχικοί και κοµµουνιστές που διώκονται για τη 
πολιτική τους δράση), oι κρατούµενοι που 
κατηγορούνται για εγκληµατική οργάνωση (ένα µεγάλο 
µέρος των ποινικών κρατουµένων), όσοι διώκονται µε 
τον αντιτροµοκρατικό νόµο (ακόµα δηλαδή και τα άτοµα 
που συλλαµβάνονται σε πορείες και διαδηλώσεις;), όσοι 
κρατούµενοι χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνοι και όσοι 
στασιάζουν µέσα στη φυλακή (δηλαδή όσοι τολµούν να 
ζητούν τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης τους). 

Οι κρατούµενοι στις «φυλακές τύπου Γ» θα βιώνουν µια 
φυλακή µέσα στη φυλακή: 
• πλήρη στέρηση των αδειών και κεκτηµένων όπως τα 
µεροκάµατα που µειώνουν το χρόνο έκτισης ποινής, 
• µείωση των επισκεπτηρίων και τηλεφωνικών 
επικοινωνιών τους, 
• σκλήρυνση των όρων αποφυλάκισης 
• δηµιουργία συνθηκών πανοπτικού υπερελέγχου 
(εντείνεται η ηλεκτρονική επιτήρηση τους, 
θεσµοθετείται  ειδικό σώµα δεσµοφυλάκων –αστυνοµικών 
µε απόρρητες αρµοδιότητες πέρα από κάθε έλεγχο, 
προβλέπεται η δηµιουργία βάσης δεδοµένων DNA, 
πριµοδοτούνται ο χαφιεδισµός και η ρουφιανιά µεταξύ 
των κρατουµένων).
Έξω από τις φυλακές οργανώνονται πλήθος δράσεων 

ενηµέρωσης και όχι µόνο κατά του αναχρονιστικού και 
φασιστικού αυτού εκτρώµατος, µε µικροφωνικές 
ενηµέρωσης, συζητήσεις, προβολές ταινιών, µαζικές 
πορείες όπως αυτή στις 28/6 στην Αθήνα αλλά και 
συγκεντρώσεις –διαµαρτυρίες έξω από σωφρονιστικά 
ιδρύµατα (δοµοκός, λάρισα, κορυδαλλός). Οι ίδιοι οι 
κρατούµενοι προχωρούν σε µαζική απεργία πείνας (µια 
από τις µεγαλύτερες που έχουν γίνει ποτέ µε πάνω από 
4000 απεργούς πείνας στις περισσότερες φυλακές της 
χώρας), από τις 23/6 (που ανεστάλη στις 2/7). 

Τα αιτήµατα είναι: 
• ΑΠΟΣΥΡΣΗ του φασιστικού ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟΥ για τις 
φυλακές τύπου Γ΄. Λέµε όχι στο ελληνικό ΓΚΟΥΑΝΤΑΝΑΜΟ, 
σε µία φυλακή µέσα στη φυλακή, χωρίς άδειες, χωρίς 
επισκεπτήριο, χωρίς αύριο…
• Οι άδειες και οι αναστολές να αποτελούν 
αναφαίρετο δικαίωµα όλων των κρατουµένων. Η Ελλάδα 
είναι η µόνη χώρα που ο κρατούµενος δικάζεται και 
τιµωρείται κάθε µέρα. Ενώ ο νόµος λέει ότι ο καθένας 
που έχει συµπληρώσει το 1/5 και τα 3/5 της ποινής του 
µπορεί να πάρει άδεια και αναστολή, παρόλα αυτά οι 
κρατούµενοι περνούν ξανά και ξανά από την ιερά 
εξέταση των εισαγγελέων οι οποίοι χωρίς κανένα λόγο 
ή ενεργό πειθαρχικό απορρίπτουν τις αιτήσεις τη µία 
µετά την άλλη. Έτσι δηµιουργούν κρατούµενους χωρίς 
ελπίδα και αναπαράγουν την εγκληµατικότητα.
• Να εφαρµοστεί η ΙΣΟΝΟΜΙΑ για όλους. Όλοι οι 
κρατούµενοι που έχουν καταδικαστεί µε τιµή ισόβιας 
κάθειρξης για ναρκωτικά (αφού η αστυνοµία φρόντισε να 
τους παρουσιάσει από εξαρτηµένους χρήστες ως δήθεν 
µεγαλέµπορους) µε βάση τον παλιό νόµο 3459/2006, να 
έχουν τη δυνατότητα να ξαναδικαστούν µε τον νέο νόµο 
και τις ευεργετικές του διατάξεις για τους χρήστες 
(4139/2013).
• Να εφαρµοστεί το δικαίωµα της ΣΥΖΥΓΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ. Στη φυλακή σου στερούν την ελευθερία. Όµως 

στις ελληνικές φυλακές σου στερούν ακόµα και το 
χαµόγελο της ανθρώπινης επικοινωνίας και επαφής µε τα 
αγαπηµένα σου πρόσωπα. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης 
ισχύουν οι συζυγικές επισκέψεις και µόνο στην Ελλάδα 
ο κρατούµενος στερείται την ανθρώπινη επικοινωνία.

Κανείς από µας δεν έχει αυταπάτες. Οι φυλακές σα 
θεσµός της αστικής κοινωνίας δεν έχουν και ποτέ δεν 
είχαν πραγµατικά οποιαδήποτε πρόθεση σωφρονισµού. 
Αποτελούν τους ύστατους µηχανισµούς διαχωρισµού της 
κοινωνίας σε «καλούς» και «κακούς», εκφοβισµού των εν 
δυνάµει απείθαρχων, ελέγχου και τιµωρίας των ανθρώπων 
που αντιστέκονται και επιθυµούν να πάρουν τη ζωή τους 
στα χέρια τους.

Οι νέες φυλακές τύπου Γ προχωρούν ένα βήµα ακόµα πιο 
πέρα. ∆εν είναι υψίστης ασφαλείας, είναι φυλακές 
υψίστης απελπισίας. Καταπατούν δικαιώµατα των 
κρατουµένων που είχαν κερδηθεί µε αγώνες και 
επιδιώκουν να αποτελέσουν τον απόλυτο µπαµπούλα, την 
κόλαση που χτίζει το αστικό καπιταλιστικό κράτος για 
όλους όσους τολµούν να ονειρεύονται ένα διαφορετικό 
µέλλον, µια διαφορετική κοινωνία.
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