Ψήφισµα για την εκδικητική πολιτική της κυβέρνησης
ενάντια στον απεργό πείνας Δηµήτρη Κουφοντίνα
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Ο Δηµήτρης Κουφοντίνας βρίσκεται σε απεργία πείνας από τις 8 Ιανουαρίου διεκδικώντας τα δικαιώµατα
του. Στις 23.12.20 ο Κουφοντίνας µετήχθη, ή πιο σωστά απήχθη, από τις αγροτικές φυλακές Βόλου στις
φυλακές Δοµοκού, αντί στις φυλακές Κορυδαλλού, όπως προβλεπόταν. Η µεταγωγή έγινε µέσα στις
δυσµενείς συνθήκες της πανδηµίας, χωρίς καµία προειδοποίηση, χωρίς να µπορέσει να ειδοποιήσει την
οικογένεια του, να πάρει τα προσωπικά του είδη ή να χαιρετήσει τους συγκρατούµενούς του.
Στο Δοµοκό τοποθετήθηκε σε κελί µε δυο ακόµη άτοµα σε συνθήκες ασφυκτικής στενότητας , χωρίς
προσωπικό χώρο ή χρόνο, στο οποίο αδυνατεί να έχει οποιαδήποτε δική του ασχολία. Έτσι, ο Κουφοντίνας,
σήµερα 63 ετών, βιώνει δραµατικά δυσµενή µεταβολή των όρων κράτησης του, µε συνθήκες εξοντωτικές για
την προσωπικότητα, την πνευµατική του κατάσταση και την υγεία του (η οποία είναι ευάλωτη λόγω των
απεργιών πείνας, στις οποίες έχει καταφύγει στο παρελθόν). Η εκδικητική µανία της κυβέρνησης και των
κρατικών µηχανισµών συνεχίζεται αφού τις µέρες που ακολούθησαν µετέφερε βιαίως τον Δηµήτρη
Κουφοντίνα στο νοσοκοµείο, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή του, ενώ ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ιατρική
φροντίδα.
Καταγγέλλουµε την απροκάλυπτη µεθόδευση σε βάρος του επί 18 χρόνια κρατούµενου Δηµήτρη
Κουφοντίνα, εκ µέρους της κυβέρνησης, µε µοναδικό κίνητρο την εκδικητικότητα για την πολιτική στάση του
και την εξόντωσή του και βεβαίως αποκλειστικό στόχο όλους τους δυνάµει αντιπάλους του συστήµατος.
Θεωρούµε ότι oι παραβιάσεις των νόµων, ακόµη και αυτών που έγιναν φωτογραφικά για να επιδεινώσουν
την κράτηση του, αποτελούν πρωτοφανή περίπτωση αυθαίρετης παρέµβασης στο σύστηµα της
δικαιοσύνης, για λόγους προσωπικής εκδίκησης, που ζητά µία πολιτικά ισχυρή οικογένεια. H κυβέρνηση
αντιµετωπίζει εκδικητικά έναν κρατούµενο ακυρώνοντας θεσπισµένους κανονισµούς και νόµους, οδηγώντας
τον κρατούµενο να εξαντλήσει όλα τα µέσα άµυνας που έχει στη διάθεσή του, και να καταφύγει στην έσχατη
µορφή αντίδρασης: την απεργία πείνας.
Ως σωµατείο, προασπιζόµαστε τα δικαιώµατα των κρατουµένων και υπενθυµίζουµε ότι στόχος του
σωφρονιστικού συστήµατος δεν πρέπει να είναι η εξόντωση του κρατούµενου.
Το σωµατείο µας καταδικάζει την επιχείρηση εξόντωσης του κρατούµενου και τη µετατροπή της υγειονοµικής
καραντίνας σε lockdown των κοινωνικών δικαιωµάτων και των δηµοκρατικών ελευθεριών.
Απαιτούµε:
•
•
•

Να σταµατήσει η επιχείρηση εξόντωσης του απεργού πείνας Δηµήτρη Κουφοντίνα
Να µεταχθεί αµέσως στη φυλακή Κορυδαλλού
Να σταµατήσουν οι παρεµβάσεις σε βάρος του και η µεθοδευµένη διακριτική του µεταχείριση
– νοµοθετική και πραγµατική

