Φυλακές-εγκλει σµ ός

Για την κοινή γνώµη και την µέση αντίληψη έννοιες όπως ο
εγκλεισµός, η φυλάκιση και η τιµωρία ως στέρηση ελευθερίας είναι
κάτι που είναι δεδοµένο και φαντάζει να έχει µια χρονική διάρκεια και
σταθερότητα σε όλα τα κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά συστήµατα
που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα. Τα ιστορικά δεδοµένα, όµως,
καταδεικνύουν κάτι διαφορετικό, την διαπίστωση δηλαδή, ότι η έννοια
του εγκλεισµού και της φυλάκισης είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το
ζήτηµα της κοινωνικής µεταβολής και της κοινωνικής αλλαγής. Οι
κοινωνικές συνθήκες αλλάζουν µέσα στον χρόνο και ποικίλουν από
τόπο σε τόπο. Η έννοια του εγκλεισµού και της φυλάκισης µπορεί να
φαντάζει τόσο αυτονόητη, όµως αποτελεί µια συνθήκη που
ουσιαστικά θεσπίστηκε στην µορφή που πλησιάζει την σηµερινή µετά
το τέλος της γαλλικής επανάστασης. Ο εγκλεισµός πλέον ορίζεται ως
µια διαδικασία, µέσω της οποίας το άτοµο στερείται την ελευθερία και
όλα τα κεκτηµένα δικαιώµατα του, τα οποία είναι συνυφασµένα µε την
έννοια και την ιδιότητα του πολίτη στις δυτικές κοινωνίες. Ωστόσο, για
να µπορέσουµε να αντιληφθούµε την συνθήκη του εγκλεισµού
σήµερα επιβάλλεται να γνωρίσουµε την ιστορική του συνέχεια, την
επικράτησή του, δηλαδή, ως θεσµός.
Η δηµιουργία των φυλακών είναι άµεσα συνυφασµένη µε την
ανάπτυξη όλων εκείνων των εργαλείων που αποσκοπούν στην
εδραίωση της πειθάρχησης, στην επιβολή της τιµωρίας και στον
έλεγχο από την εκάστοτε εξουσία. Είναι µάλιστα γεγονός ότι ακόµα
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και από τα αρχαία χρόνια παρατηρούµε την εισαγωγή του εγκλεισµού
ως έννοια, αλλά και την δηµιουργία των πρώτων φυλακών, µε την
ειδοποιό διαφορά ότι τότε η φυλακή εξασφάλιζε τον εγκλεισµόκράτηση του κατηγορουµένου ως την διεξαγωγή της δίκης. Πολλές
ακόµη αλλαγές της πολιτικής εντός των φυλακών συντελούνται από
τότε µέχρι σήµερα. Η σωµατική τιµωρία δίνει την θέση της στην
καταναγκαστική εργασία των φυλακισµένων που χρησιµοποιούνται
ως εργατικό δυναµικό µε απλήρωτη εργασία, ενώ ύστερα συναντάµε
τον πλήρη περιορισµό της ελευθερίας, µοντέλο από τον 1 9ο αιώνα
έως σήµερα.
Η φυλακή, ως θεµέλιος λίθος στον οποίο στηρίχτηκαν τα κράτη, είναι
αυτή που συνδέεται άρρηκτα µε την βία, την καταστολή και την
στέρηση της ελευθερίας.
Με λίγα λόγια, η ιδέα της
φυλακής και της τιµωρίας
είναι ταυτόσηµη µε το
κράτος. Η φυλακή
αποτελεί
έναν
µηχανισµό
πειθάρχησης
όπου
µεταλλάσσει τα άτοµα σε
πειθήνια και χρήσιµα, κινούµενη
σε ένα αντιφατικό πλαίσιο, όπου
θέσεις περί τάξης και δηµόσιας
ασφάλειας είναι αυτές που εξαλείφουν
κάθε ίχνος ελευθερίας και ανθρώπινης
αξιοπρέπειας. Είναι άλλωστε γνωστό ότι η
τιµωρία για το κράτος πρέπει να αποβλέπει
περισσότερο στην ψυχή παρά στο σώµα.
∆ηλαδή, η στόχευση είναι στην αλλαγή του
τρόπου σκέψης του “ενόχου” , στην διάλυση
της συνείδησής και της ταυτότητάς του και
στην µετατροπή του σε “χρήσιµο” άτοµο.
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∆εν θα µπορούσαµε όµως να παραλείψουµε το γεγονός ότι η
φυλακή, έχοντας πολλαπλές λειτουργίες, δίνει την δυνατότητα
κάθαρσης της κοινωνίας από τα “επικίνδυνα” άτοµα που προήλθαν
από τα σπλάχνα της, ενώ ταυτοχρόνως αδρανοποιεί την συµµετοχή
των φυλακισµένων στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Στρέφει, έτσι, την
προσοχή του κοινωνικού συνόλου στους κοινωνικά αδύναµους,
στιγµατίζοντας τους τόσο σε ατοµικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο
στρωµάτων, ενώ παράλληλα αποσπά την προσοχή της κοινής
γνώµης από τα εγκλήµατα της εξουσίας.
Η αποµόνωση, η ανασφάλεια και ο φόβος που αποτελούν
καθηµερινό βίωµα στην φυλακή, όπως και η πλήρης εξάλειψη των
δικαιωµάτων του ατόµου, είναι ισχυρό πλήγµα για τους έγκλειστους.
Στην σωφρονιστική πολιτική του ελληνικού κράτους κυριαρχεί η
επιβολή µακροχρόνιων στερητικών ποινών της ελευθερίας, η
προσωρινή κράτηση και τα πειθαρχικά µέτρα. ∆ικαιώµατα,
προσωπική ανάπτυξη και ποιότητα ζωής µόνο σαν άγνωστες λέξεις
ακούγονται στην ατζέντα του ελληνικού κράτους και στα κολαστήρια
του. Η βία, τα βασανιστήρια, η καταστολή και η ταπείνωση είναι
συνήθεις πρακτικές της εξουσίας µέσα και έξω από τις φυλακές.
Όµως, είναι σηµαντικό να αναφερθεί και το γεγονός ότι η φυλακή
είναι η γείωση και η πραγµάτωση της ποινικοποίησης πράξεων και
ιδεών που έρχονται σε άµεση αντίθεση και κάθετη διαφοροποίηση µε
την πολιτική του κράτους και την εξουσία αυτή καθεαυτή, αλλά και
των συµπεριφορών- συνθηκών που εκπορεύονται και
δηµιουργούνται από αυτήν µέσα σε όλα τα στρώµατα της κοινωνίας
και τις πτυχές της κοινωνικής ζωής.
Έτσι λοιπόν, η αντίθεση αυτή είναι ο λόγος που σήµερα -αλλά και
αιώνες πριν- οι φυλακές είναι η απτή τιµωρία αγωνιστών που
προσπάθησαν να αντιπαρατεθούν µε το κράτος, την εξουσία και το
κεφάλαιο. Βλέπουµε ακόµη και ολόκληρα κοινωνικά κοµµάτια που
παλεύουν ενάντια στην αδικία να στοχοποιούνται, να
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ποινικοποιούνται και να οδηγούνται σε εγκλεισµό, επιβεβαιώνοντας
για ακόµη µια φορά ότι η πεµπτουσία της εξουσίας πραγµατώνεται
στα µπουντρούµια της ανελευθερίας.
Αντι -τροµ οκρατι κή εκστρατεία

H διεθνοποίηση του κεφαλαίου απαιτεί αναπόφευκτα διαχείριση της
κοινωνικής εντροπίας που µπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικές
συγκρούσεις σε παγκόσµια κλίµακα. ∆ηµιουργούνται διεθνείς
συνθήκες και διακρατικές συµφωνίες (π.χ συνθήκη Σένγκεν) και τα
κράτη εξοπλίζονται µε νέες τεχνολογίες επιτήρησης και ελέγχου.
Τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός ότι η σχέση εξουσίας και ρητορικής
περί τροµοκρατίας είναι άρρηκτη. Η ρητορική αυτή ξεδιπλώθηκε ως
παγκόσµια κατασταλτική στρατηγική κυρίως µετά την επίθεση στους
δίδυµους πύργους το 2001 . Από τη µια οι επεκτατικοί πόλεµοι εκτός
της “πολιτισµένης” δύσης βαπτίστηκαν πόλεµοι κατά της
τροµοκρατίας και από την άλλη στο εσωτερικό των χωρών αυτών η
ρητορική χρησιµοποιήθηκε ως αναπόσπαστο κοµµάτι ενδυνάµωσης
των κατασταλτικών µηχανισµών και αντιµετώπισης του εσωτερικού
εχθρού. Μέσω της ιδεολογικής προπαγάνδας από κράτος και ΜΜΕ
φωτογραφήθηκε ως εσωτερικός εχθρός ο µετανάστης, ο
διαφορετικός, αυτός που δεν τάσσεται µε τις επιταγές της εξουσίας,
αυτός που έµπρακτα εναντιώνεται στο υπάρχον. Άρχισαν να
οργανώνονται λοιπόν “αντιτροµοκρατικές” εκστρατείες που
συνοδεύονταν από θεωρίες ακροκινούµενων οµάδων και
εξτρεµιστών. Παράλληλα γίνονταν προσπάθειες αναβάθµισης του
νοµικού οπλοστασίου µε διττό στόχο: αφενός να τιµωρηθούν οι
διασαλευτές της τάξης και αφετέρου να παραδειγµατιστούν µέσω του
εκφοβισµού οι υπόλοιποι. Απαραίτητο πεδίο για την εφαρµογή των
τροµονόµων υπήρξε ο κοινωνικός κατακερµατισµός που χαρακτήρισε
την κοινωνία τις δεκαετίες της πλαστής ευδαιµονίας. Η εσωτερίκευση
του φόβου, της ανασφάλειας, και της αυτοπειθάρχησης, η πεποίθηση
ότι το δικαίωµα στην ασφάλεια είναι το ύψιστο δικαίωµα.
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Τροµ ονόµ ος

Ο σηµερινός τροµονόµος,
κορωνίδα του νοµικού
οπλοστασίου του κράτους
εναντίον των αγωνιζόµενων
κοµµατιών της εργατικής
τάξης, δεν είναι ο πρώτος
που η εξουσία επιχείρησε να επιβάλει. Το 1 978 η κυβέρνηση της Ν∆
καταθέτει τον πρώτο αντιτροµοκρατικό νόµο (νόµος 774/78). Η
χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία: εργατικοί και κοινωνικοί αγώνες
βρίσκονται σε άνθηση, τα εργοστασιακά σωµατεία βάσης αριθµούν
χιλιάδες µέλη, οι οικοδόµοι συχνά- πυκνά τα κάνουν γυαλιά καρφιά,
οι µαθητές και οι φοιτητές βρίσκονται σε αναβρασµό, το
περιβαλλοντολογικό ζήτηµα γίνεται για πρώτη φορά πεδίο
αντιπαραθέσεων της εξουσίας µε τους τοπικούς πληθυσµούς, το
αγροτικό βρίσκεται σε όξυνση. Και εκεί έρχεται ο πρώτος
αντιτροµοκρατικός νόµος για να συµπληρώσει το ήδη οξυµένο
πλαίσιο καταστολής, τις βίαιες επιθέσεις στις διαδηλώσεις, την
ανοιχτή συνεργασία µε τα αφεντικά προς πάταξη των απεργιών, την
διατήρηση όλου του κορµού της χούντας και το νόµο 330 του 1 976
περί "επαγγελµατικών σωµατείων", ο οποίος βάζει ασφυκτικούς
περιορισµούς σε κάθε απεργιακή δραστηριότητα. Και έρχεται
ακριβώς για αυτό το λόγο: για να χτυπήσει τα αγωνιζόµενα κοµµάτια
της κοινωνίας.
Μετά την κατάργηση του από το ΠΑΣΟΚ, ο δεύτερος
αντιτροµοκρατικός νόµος θα έρθει το 1 990 (νόµος 1 91 6/1 990), µε τον
ίδιο σκοπό, και, µετά και την δεύτερη κατάργηση του, ξανά το 2001 .
Ο πρώτος τροµονόµος (άρθρο 1 87 του ΠΚ) το 2001 και ο δεύτερος
τροµονόµος (άρθρο 1 87Α του ΠΚ) το 2004 ήταν η πρώτη πράξη της
κατασταλτικής επίθεσης. Τον Απρίλιο του 2009, έπειτα από την
εξέγερση του ∆εκέµβρη του 2008 και υπό τη σκιά της καπιταλιστικής
κρίσης που είχε ξεσπάσει σε διεθνές επίπεδο, ψηφίστηκε ο
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περιβόητος κουκουλονόµος. Το 201 4 ψηφίστηκε η κατασκευή
φυλακών τύπου Γ’, των σύγχρονων λευκών κελιών της ελληνικής
δηµοκρατίας. Σε όλο αυτό το διάστηµα είδαµε ακόµη τα περίφηµα
τροµοδικεία (µια επανάληψη των δικονοµικών συνθηκών των
έκτακτων στρατοδικείων), την ποινικοποίηση προσωπικών και
κοινωνικών σχέσεων, την αποµόνωση αγωνιστών στα υπόγεια του
Κορυδαλλού, τις σκευωρίες εναντίον συντρόφων και τις
προφυλακίσεις και καταδίκες τους, χωρίς κανένα στοιχείο, τις
εισβολές σε σπίτια λόγω ανώνυµων (ασφαλίτικων) καταγγελιών, τους
βασανισµούς συλληφθέντων και την ολοένα και πιο σκληρή στάση
της αντιτροµοκρατικής που πλέον συµπυκνώνει την ουσία του
κράτους. Είδαµε, δηλαδή, την συνεχή διεύρυνση της ποινικής
καταστολής, µια διεύρυνση που, όπως συνέβη και στην πρώτες δύο
απόπειρες επιβολής του τροµονόµου, δεν ήταν τυχαία χρονικά.
Το 2008 είναι η χρονιά έναρξης της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής
κρίσης και της αναδιάρθρωσης του κεφαλαίου. Για την απρόσκοπτη
ανάπτυξη του διεθνοποιηµένου κεφαλαίου, η καταστολή κάθε εστίας
αντίστασης και η πειθάρχηση των κοινωνιών κρίνεται απαραίτητη.
Όσο για τις αντιστάσεις και τα κινήµατα, η συνταγή είναι απλή:
καταστολή, φυλακίσεις και τροµοκρατία. Η στάση του κεφαλαίου είναι
ξεκάθαρη απέναντι σ' αυτούς που αγωνίζονται ενάντια στην
υποβάθµιση της ζωής τους.
Η καταστολή απέναντι σε οποιονδήποτε αντιστέκεται και η
αναβάθµιση του νοµικού οπλοστασίου του ελληνικού κράτους είναι
την άλλη πλευρά του νοµίσµατος των πολιτικών λιτότητας, των
µειώσεων µισθών και συντάξεων, των περικοπών σε όλες τις
δηµόσιες παροχές, δηλαδή της υποτίµησης και εξαθλίωσης της
εργατικής τάξης. Την ίδια στιγµή που η τάξη µας δέχεται την
µεγαλύτερη επίθεση εδώ και χρόνια, το κράτος εξαπολύει την πιο
σκληρή επίθεση απέναντι στα κοµµάτια της που σηκώνουν το
ανάστηµα τους.
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Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση τους οι αγωνιστές κρατούµενοι
Κ. Γουρνάς και ο ∆. Κουφοντίνας: «η καταστολή είναι η άλλη όψη της
λιτότητας, ο αγώνας του λαϊκού κινήµατος κατά της λιτότητας είναι
αξεχώριστος από τον αγώνα κατά της καταστολής και ιδιαίτερα κατά
του µόνιµου καθεστώτος εκτάκτων µέτρων.»
Όλες οι συνιστώσες της κρατικής εξουσίας συνασπίζονται ενάντια
στον κοινό εχθρό: αυτούς που αντιστέκονται και θα συνεχίσουν να
αντιστέκονται µε κάθε τρόπο και από κάθε θέση. Για να το
καταφέρουν, δε διστάζουν να καταργούν στην πράξη ακόµα και τον
θεµελιώδη νόµο της "δηµοκρατίας" τους, το σύνταγµα. Εµείς όµως
ξέρουµε καλά κάτι που ολοένα και περισσότεροι αρχίζουν να
αντιλαµβάνονται: ότι η υποτιθέµενη "δηµοκρατία" τους είναι ένα
άλλοθι για να επιτευχθεί ο µεγάλος στόχος του κράτους και του
κεφαλαίου, που δεν είναι άλλος από τη συντριβή όσων τους
δηµιουργούν προβλήµατα στην προσπάθειά τους να πετσοκόψουν
εργατικά και κοινωνικά δικαιώµατα δεκαετιών. Θέλουν να
καταστήσουν τους προλετάριους όχι µόνο φθηνούς και αναλώσιµους,
αλλά κυρίως φοβισµένους και ανήµπορους να αντιδράσουν.
Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται µέσω των στρατοπέδων
συγκέντρωσης για το πιο υποτιµηµένο κοµµάτι της τάξης µας, τους
µετανάστες, µέσω των φυλακών τύπου Γ, των επιθέσεων σε
διαδηλώσεις, της στρατιωτικοποίησης της αστυνοµίας, της ανόδου
της Χ.Α. και, σε σηµαντικό βαθµό, µέσω ενός
σφιχτού πλαισίου νοµικών διατάξεων
και µέτρων.
Ο τροµονόµος (1 87) και η
επέκτασή του (1 87Α),
υπάγοντας όλες τις
επιµέρους κατηγορίες
στο
πλαίσιο
συγκρότησης
και
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συµµετοχής
σε
«τροµοκρατική οργάνωση»,
µεγιστοποιεί τις ποινές και
επιτρέπει ακόµα και την
ποινικοποίηση πολιτικών,
φιλικών και συγγενικών
σχέσεων
και
χρησιµοποιήθηκε εναντίον
αναρχικών και άλλων
κοινωνικών αγωνιστών που
δεν είχαν απαραίτητα
σχέση µε την ένοπλη πάλη.
Η επιβαρυντική διάταξη του
«κουκουλονόµου», χρησιµοποιήθηκε κατά κόρον ως το βασικό
εργαλείο για την αναβάθµιση των πληµµεληµατικών κατηγοριών σε
κακουργήµατα και έχει βρει εφαρµογή σε δεκάδες περιπτώσεις
διαδηλωτών και κοινωνικών αγωνιστών.
Η ανάλυση του DNA, ενός σαφώς µη επαρκούς στοιχείου
ενοχοποίησης των κατηγορούµενων, έχει χρησιµοποιηθεί πολύ
συχνά από την αντιτροµοκρατική στο στήσιµο υποθέσεων και στην
κατασκευή αποδεικτικών στοιχείων (βλ. Τάσος Θεοφίλου).
Οι φυλακές υψίστης ασφαλείας που αποτελούν το κατ’ εξοχήν
σύµβολο του καθεστώτος εξαίρεσης που χρησιµοποιεί το κράτος
απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους, αποσκοπούν στον
εκφοβισµό του κοινωνικού συνόλου, στην εκδίκηση, µέσω της
τιµωρίας και της
αποµόνωσης των κρατουµένων. Επιπλέον, χαρακτηριστική είναι η
αναβάθµιση του ρόλου της ΕΛ.ΑΣ. σε όργανο επιβολής του
σύγχρονου ολοκληρωτισµού.
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Αυτό το πλαίσιο αποτελεί την καρδιά του συστήµατος καταστολής της
σύγχρονης δηµοκρατίας. Φυσικά, η νοµιµοποίηση όλης αυτής της
βίας έγινε µε το πρόσχηµα της εθνικής ασφάλειας και της
προστασίας από τροµοκράτες/αναρχικούς γι’ αυτό και η βία αυτή
εφαρµόστηκε πρώτα σε αυτούς: στους αναρχικούς, στα στέκια, στις
καταλήψεις, σε κάθε λογής εστίες αγώνα, στις πορείες. Μετά
εφαρµόστηκε στα κινήµατα ενάντια στην καταστροφή του
περιβάλλοντος -εκεί που η κερδοφορία του κεφαλαίου είναι και η
µεγαλύτερη-, όπως στην Κερατέα ή στις Σκουριές, όπου ολόκληρες
περιοχές έµειναν επί µήνες κατειληµµένες από τους µπάτσους και οι
ντόπιοι χαρακτηρίζονταν ως µέλη κάποιας φανταστικής
«τροµοκρατικής οργάνωσης». Τελικά εφαρµόζεται σε όποιον
σηκώνεται από τον καναπέ του.
Αυτό δεν είναι µία κινδυνολογία ή µία πρόβλεψη. Βλέπουµε µέρα µε
τη µέρα τη συνθήκη εξαίρεσης να διευρύνεται. Βλέπουµε τις
προφυλακίσεις για µεγαλύτερα των 1 8 µηνών διαστήµατα, τους
ξυλοδαρµούς, την απαγόρευση επαφής µε δικηγόρο, τους
τροµονόµους και τον κουκουλονόµο να εφαρµόζονται στους
«τροµοκράτες» που δεν θέλουν το κυάνιο ή τα σκουπίδια δίπλα στο
πάρκο που παίζουν τα παιδιά τους, στους εργάτες που απεργούν,
στους δασκάλους, στις καθαρίστριες, καταπατώντας έτσι, όλα τα
«δικαιώµατα» που η αστική δηµοκρατία υποτίθεται ότι προορίζει για
τους πολίτες. Μπορεί οι διατάξεις αυτές να ψηφίζονται µε πρόφαση
τον «εσωτερικό εχθρό»- θα εφαρµοστούν όµως σε όλους και όλες
µας.
Φυλακές τύπου Γ

Προάγγελοι για τη θέσµιση των φυλακών τύπου Γ υπήρξαν διάφορα
µοντέλα που εφαρµόστηκαν έως τώρα, όπως τα ειδικά καταστήµατα
κράτησης τύπου Α που κατασκευάστηκαν στο Μαλανδίνο, στη
Λάρισα, στη Νιγρίτα Σερρών, αλλά και ένα τµήµα µέσα στις φυλακές
Κορυδαλλού για τα καταδικασµένα µέλη της 1 7Ν. Βασικός στόχος
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τους: η πλήρης κοινωνική και αισθητηριακή αποµόνωση του
κρατούµενου. Ακόµα και µέσα στην φυλακή όποιος δεν σκύβει το
κεφάλι στερείται και των ελάχιστων “ευεργετηµάτων” που υπάρχουν
στα κολαστήρια, ώστε να τα κάνουν να φαίνονται πιο ανθρώπινα.
Άλλωστε, για αυτούς ακριβώς τους κρατούµενους κατασκευάστηκαν
νέα ακόµα χειρότερα κολαστήρια τύπου Γ, που αρχικά λειτουργούν
στον ∆οµοκό. Σύµφωνα µε τον πρόσφατα ψηφισµένο νόµο (4274/1 4)
στις φυλακές αυτές προβλέπεται να κρατούνται καταδικασµένοι και
υπόδικοι για “τροµοκρατία”, όσοι κρίνονται επικίνδυνοι για την
ασφάλεια της χώρας, καθώς και όσοι κρίνονται επικίνδυνοι για την
τάξη της φυλακής όπου κρατούνται. Οι κρατούµενοι βρίσκονται
αποµονωµένοι από το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον τους, χωρίς
άδειες, δίχως δικαίωµα για µεροκάµατα που µειώνουν την ποινή, µε
σκληρότερους όρους αποφυλάκισης, υπό διαρκή έλεγχο σε µια
φυλακή ζωσµένη από πάνοπλους µπάτσους αντί για σωφρονιστικούς
υπαλλήλους. Πρόβλεψη ευνοϊκών ρυθµίσεων, µέχρι και
αποφυλάκιση προβλέπεται µόνο για τους συνεργαζόµενους, δηλαδή
επισήµως θεσµοθετείται και ο ρόλος του ρουφιάνου, ώστε ο έλεγχος
να προέρχεται και από το ίδιο το σώµα των φυλακισµένων. Ήδη, το
κολαστήριο του ∆οµοκού λειτουργεί πιλοτικά λίγους µήνες τώρα, µετά
τις αιφνιδιαστικές µεταγωγές ενόψει πρωτοχρονιάς αγωνιστών
“αµετανόητων” κρατούµενων, όπως ο ∆. Κουφοντίνας, ο Κ. Γουρνάς,
ο Ν. Μαζιώτης κ.α.
Γι α τη ν αλλη λεγγύη στους πολι τι κούς κρατούµ ενους απεργούς
πείνας

Οι πολιτικοί κρατούµενοι απεργοί πείνας βρίσκονται αυτή τη στιγµή
αιχµάλωτοι του ελληνικού κράτους γιατί αποτελούν συνειδητούς
εχθρούς του καθεστώτος. Αυτού του κρατικού καπιταλιστικού
καθεστώτος που παράγει φτώχεια, εξαθλίωση και θάνατο. Οι
πολιτικοί κρατούµενοι βρίσκονται έγκλειστοι στα κελιά της
δηµοκρατίας γιατί προέταξαν µε τη δράση τους την ανάγκη µαχητικής
αντίστασης στη σύγχρονη δικτατορία των αγορών και του κράτους,
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επειδή πάλεψαν ώστε να µην επιβληθεί ο σύγχρονος
ολοκληρωτισµός, ώστε να µπει ένας φραγµός στην ταξική λεηλασία
που δέχονται τα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα από κράτος και
κεφάλαιο.
Οι κρατούµενοι απεργοί πείνας, θέτοντας την ίδια τους τη ζωή ως
ανάχωµα, παλεύουν για την κατάργηση των ειδικών
«αντιτροµοκρατικών» νόµων και διατάξεων που συνιστούν τον πλήρη
αφοπλισµό της άµυνας των από τα κάτω ενάντια στην επίθεση που
δέχονται. Το διεκδικητικό πλαίσιο που θέτουν οι πολιτικοί κρατούµενοι
µε τον αγώνα τους αφορά όχι µόνο όσους ήδη αγωνίζονται, αλλά και
όσους, υφιστάµενοι τις συνέπειες της κρίσης, σκέφτονται να το
πράξουν. Για αυτό το λόγο η νίκη των απεργών πείνας θα είναι νίκη
όλου του κοινωνικού ταξικού κινήµατος.
Όπως τονίζουν και οι ίδιοι οι αγωνιζόµενοι κρατούµενοι «θα ήταν
κουτό να περιµένουµε από όσους βλάπτονται από τον ανατρεπτικό
αγώνα να µην πάρουν τα µέτρα τους. Αυτό που µπορούµε να
απαιτήσουµε από τα αφεντικά και το κράτος τους µέσα απ’ το
ανάλογο κόστος που θα τους επιφέρουµε είναι να οπισθοχωρήσουν
καταργώντας :
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το άρθρο 1 87
το άρθρο 1 87Α
την επιβαρυντική διάταξη για την πράξη που τελέστηκε µε καλυµµένα
χαρακτηριστικά («κουκουλονόµο»)
το νοµικό πλαίσιο που ορίζει τη λειτουργία των φυλακών τύπου Γ.
Και οριοθετώντας την επεξεργασία και χρήση του γενετικού υλικού.
Συγκεκριµένα απαιτούµε :
την κατάργηση της εισαγγελικής διάταξης που επιβάλλει τη βίαιη
λήψη του DNA
την πρόσβαση κι ανάλυση του γενετικού δείγµατος από
πραγµατογνώµονα βιολόγο της εµπιστοσύνης τους κατηγορουµένου,
αν το επιθυµεί
την κατάργηση της ανάλυσης δειγµάτων που εµπεριέχεται µείγµα
γενετικού υλικού άνω των δύο ατόµων
Επίσης απαιτούµε :
την άµεση απελευθέρωση του Σάββα Ξηρού
προκειµένου να µπορεί να λάβει τη νοσηλεία
που χρειάζεται.»
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