
   Από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου ξεκίνησαν απεργία πείνας οι πολιτικοί κρατούμενοι μέλη του
Δικτύου Αγωνιστών Κρατουμένων Θεοφίλου Τάσος, Καραγιαννίδης Γιώργος, Ντάλιος
Αργύρης, Σταμπούλος Αντώνης, Σαραφούδης Γρηγόρης, Μπουρζούκος 
Αντρέας-Δημήτρης, Πολίτης Δημήτρης και Χαρίσης Φοίβος, ενώ οι υπόλοιποι 
συμμετέχοντες στο Δίκτυο θα ακολουθήσουν σε μεταγενέστερο χρόνο. Μαζί τους 
ξεκίνησαν απεργία πείνας και οι Γουρνάς Κώστας, Κουφοντίνας Δημήτρης και Μαζιώτης 
Νίκος. Την στήριξή τους δείχνουν και οι Τούρκοι πολιτικοί κρατούμενοι ξεκινώντας 
κυλιώμενη απεργία πείνας
   Το σύνολο των αιτημάτων όπως τα έθεσαν οι ίδιοι οι πολιτικοί κρατούμενοι είναι τα 
εξής:
 κατάργηση του άρθρου 187 (περί εγκληματικής οργάνωσης)
  κατάργηση του άρθρου 187Α (περί τρομοκρατικής οργάνωσης)
  κατάργηση της επιβαρυντικής διάταξης για την πράξη που τελέστηκε με
καλυμμένα χαρακτηριστικά («κουκουλονόμο»)
Ήδη το 30% των κρατούμενων, αλλά και πολλών ακόμα για τους οποίους εκκρεμεί δίκη
είναι επιβαρυμένοι με τα παραπάνω άρθρα.
   κατάργηση του νόμου για τις φυλακές τύπου Γ (στις οποίες επιμηκύνεται
υπέρμετρα η έκτιση της ποινής όσων κρατούνται εκεί και αυτό εκτός της φυσικής κι
αισθητηριακής απομόνωσης των κρατουμένων)
   κατάργηση της εισαγγελικής διάταξης που επιβάλλει τη βίαιη λήψη του DNA
   πρόσβαση κι ανάλυση του γενετικού δείγματος από πραγματογνώμονα
βιολόγο της εμπιστοσύνης τους κατηγορουμένου, αν το επιθυμεί
   κατάργηση της ανάλυσης δειγμάτων που εμπεριέχεται μίγμα γενετικού υλικού
άνω των δύο ατόμων
   άμεση απελευθέρωση του Σάββα Ξηρού προκειμένου να μπορεί να λάβει τη
νοσηλεία που χρειάζεται
   Παράλληλα απεργία πείνας ξεκίνησαν από 2/3 και τα φυλακισμένα μέλη της 
Συνομωσίας Πυρήνων της Φωτιάς καθώς και η Σπυροπούλου Αγγελική, διεκδικώντας την 
άμεση απελευθέρωση των συγγενικών και φιλικών τους προσώπων και 
συμπαραστεκόμενοι στον αγώνα των υπολοίπων απεργών πείνας. Η φυλακή και η 
καταστολή γενικότερα, αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες του καπιταλιστικού 
συστήματος. Όταν η εκμετάλλευση και η εξαθλίωση διογκώνονται, τότε εντείνονται και οι 
αντιδράσεις. Και όταν εντείνονται οι αντιδράσεις, το κράτος όντας ο προστάτης του 
κεφαλαίου, έρχεται να επιβάλλει το δόγμα «νόμος και τάξη». Ο ρόλος του είναι να 
διατηρήσει την εύρυθμη λειτουργία του καπιταλιστικού συστήματος καταστέλλοντας
οποιαδήποτε αντίσταση και φιμώνοντας οποιαδήποτε αντιπρόταση για μια διαφορετική
οργάνωση της κοινωνίας. Όντας κομμάτι του ευρύτερου πολύμορφου κινήματος, 
στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα των απεργών πείνας καθώς γνωρίζουμε ότι ο 
αγώνας τους αφορά όλους μας.
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