
Από:  Κρατούµενοι από τις φυλακές Σουφλί 
Προς:  Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες  
 
Εµείς οι κρατούµενοι από τις φυλακές στο Σουφλί που υπογράφουµε την επιστολή αυτή, 
καταγγέλουµε γραπτά: την συµπεριφορά της Αστυνοµίας, τις συνθήκες κράτησης, την έλλειψη 
καθαριότητας και την ακαταλληλότητα του φαγητού και ζητάµε την πλήρη υποστήριξη σας. 
 
Παρακάτω σας περιγράφουµε συνοπτικά τις συνθήκες κράτησης µας εδώ µέσα: 
 
Πρώτον, ο χώρος αυτός στο οποίο εµείς οι πρόσφυγες στη πραγµατικότητα βρισκόµαστε 
κρατούµενοι, είναι από κάθε άποψη είναι άθλιος και απαράδεχτος. Από άποψη καθαριότητας, οι 
βασικές ελλείψεις έχουν θέσει τις ζωές των προσφύγων σε κίνδυνο. Οι τουαλέτες είναι χωρίς 
πόρτες, παράθυρα και φως ενώ βρωµάνε απίστευτα. Στα κελιά οι άνθρωποι κοιµούνται ο ένας πάνω 
στον άλλον. Ενώ όταν κατά καιρούς ο αριθµός των κρατούµενων αυξάνεται τότε οι πρόσφυγες 
κοιµούνται και µπροστά στις τουαλέτες. Ακόµα και µέσα στη τουαλέτα στρώνουµε χαρτόνια και 
κοιµόµαστε, σε περίπτωση που δεν υπάρχει αλλού χώρος. Όταν αρρωσταίνουµε ο “γιατρός” για 
οποιοδήποτε πρόβληµα υγείας, µας δίνουν µόνο Depon. Η κατάσταση µας εδώ µέσα είναι 
πραγµατικά τραγική και άθλια. Στους χώρους που κοιµόµαστε βρωµάνε σκουπίδια και η βρωµιά 
στις τουαλέτες µας έχει κάνει να είµαστε όλοι σχεδόν άρρωστοι. Σε τέτοια κατάσταση που ζούµε 
εδώ µέσα έχουµε ξεχάσει πραγµατικά ότι είµαστε άνθρωποι.  
 
Λυπούµαστε πάρα πολύ για την συµπεριφορά της αστυνοµίας. Γιατί πρέπει να είναι έτσι η 
κατάσταση σε µια ευρωπαϊκή χωρά που θεωρείται ότι υπάρχουν νόµοι και σεβασµός; γιατί, για 
παράδειγµα, ένας Ιρανός πρόσφυγας κρατείται 20 ήµερες, κάποιος άλλος 2 µήνες και κάποιος 
άλλος 6 µήνες; εάν υπάρχει νόµος, γιατί δεν είναι ίδιος για όλους;   
 
Εµείς είµαστε 9 πρόσφυγες που κάνουµε απεργία πείνας µε αίτηµα να αφεθούµε ελεύθεροι το 
συντοµότερο. Δεν µπορούµε να αντέξουµε την κατάσταση αυτή εδώ µέσα. Η υποµονή έχει όρια 
και η δίκη µας έχει φτάσει τα δικά της πλέον. Η απεργία µας είναι για το δικαίωµα στην ελευθερία.  
 
Ευελπιστούµε να µας ακούσετε και να ανταποκριθείτε. 
 
Παρακάτω οι υπογραφές των 9 προσφύγων  
 
 
 
 


