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ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΑΠΕΡΓΟ ΠΕΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΦΟΝΤΙΝΑ  

Την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου ξεκίνησε απεργία πείνας ο Δ. Κουφοντίνας διεκδικώντας την μεταγωγή 

του από τις φυλακές Δομοκού στον Κορυδαλλό. 

Συγκεκριμένα, στις 22/12/2020 ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ενώ βρίσκονταν στις αγροτικές φυλακές 

Βόλου, απήχθη από πολυάριθμη αστυνομική δύναμη όλων των ειδών και με παράτυπες διαδικασίες 

μεταφέρθηκε στις πειθαρχικές φυλακές Δομοκού, τη νέα άτυπη φυλακή τύπου Γ. 

Ο Δημήτρης Κουφοντίνας, πριν μεταφερθεί στις αγροτικές φυλακές Βόλου εξέτιε την ποινή του στον 

Κορυδαλλό και σε όλο αυτό το διάστημα ουδέποτε υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα.  

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους παρόντες νόμους θα έπρεπε να μεταχθεί στη φυλακή, όπου αρχικά εξέτιε 

την ποινή του, δηλαδή στον Κορυδαλλό. Κατά παράβαση, μετά από εντολή της διαβόητης πλέον 

Γενικής Γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφίας Νικολάου, ο Δ. Κουφοντίνας οδηγήθηκε 

απευθείας στις πειθαρχικές φυλακές Δομοκού.  

Η συγκεκριμένη μεταγωγή έγινε μετά την ψήφιση του τερατουργήματος του Υπουργείου Προστασίας 

του Πολίτη, το οποίο εκτός από τις εκδικητικές φωτογραφικές διατάξεις που αφορούν τον Δημήτρη 

Κουφοντίνα, προβλέπει και σειρά διατάξεων που αυστηροποιούν το καθεστώς κράτησης, αφαιρώντας 

βασικά δικαιώματα των κρατουμένων (π.χ. μόνιμη στέρηση αδειών κρατουμένων).  

Δικαιώματα που δεν παραχωρήθηκαν, αλλά αποτελούν κεκτημένα αγώνων από δεκάδες 

κρατούμενους/ες που τα διεκδίκησαν, βάζοντας ως οδόφραγμα τα σώματα τους. 

Όλο αυτό το διάστημα η ακροδεξιά κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει εργαλειοποιήσει την πανδημία 

στερώντας βασικά δικαιώματα των κρατουμένων. Έχουν ανασταλεί επισκεπτήρια, αλληλογραφία και 

δέματα, άδειες, ενώ τα δικαστήρια και τα εφετεία αναβάλλονται λόγω πανδημίας συνεχώς. Νόμοι 

αποσυμφόρησης των φυλακών δεν έχουν εφαρμοστεί ενώ τα μέτρα προστασίας ενάντια στο κορονοϊό 

είναι ανύπαρκτα. Ακόμα και την παραμονή πρωτοχρονιάς κλειδώθηκαν όλοι στα κελιά τους στερώντας 

τους ακόμα και αυτή τη στιγμή. 

Να θυμηθούμε φυσικά ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος στερείται εδώ και πολλά χρόνια τα 

δικαιώματα του. Να θυμηθούμε επίσης, ότι και το ΕΚΠΑ προέβη με προκλητικό τρόπο σε διήμερο 

κλείσιμο της Νομικής Σχολής όπου είχε προγραμματιστεί εκδήλωση για τα δικαιώματα των κρατουμένων 

στην οποία θα συμμετείχε τηλεφωνικά και ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Να θυμηθούμε πως η Διοίκηση τότε 

είχε φέρει τα ΜΑΤ προκειμένου να φροντίσουν να μην σπάσει το λοκ-άουτ και είχαν αποκλείσει για ώρες 

μέσα φοιτητές που προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν την εκδήλωση. Να θυμηθούμε την 

εκκωφαντική σιωπή της Διοίκησης και της Κοσμητείας που δράσανε στο παρασκήνιο χωρίς να 

διαψεύσουν την εμπλοκή τους αλλά και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Αμερικάνικης 

Πρεσβείας.  



 

Η επιλογή του Δημήτρη Κουφοντίνα να ξεκινήσει απεργία πείνας μέσα σε αυτές τις συνθήκες, με 

ιδιαίτερα επιβαρυμένη υγεία είναι επιλογή αξιοπρέπειας.  Έχουν ήδη περάσει 19 ημέρες και ο απεργός 

δέχεται διαρκή επίθεση από το κράτος και τα φερέφωνα του. Οι διαρκείς μετακινήσεις από το κελί 

απομόνωσης, όπου παρακολουθείται με κάμερα διαρκώς χωρίς καμία άλλη επαφή, προς το νοσοκομείο 

έχουν όλα τα χαρακτηριστικά του βασανισμού παραβιάζοντας κάθε άρθρο της Διακήρυξης της Μάλτας 

για τους απεργούς πείνας. Παράλληλα η εγκληματική σιωπή των ΜΜΕ επιτρέπει στο κράτος να 

δολοφονεί μέρα με τη μέρα τον αγωνιζόμενο απεργό εξαντλώντας όλη την εκδικητικότητα και το μίσος 

του απέναντι σε αυτόν.  

“...δεν πρόκειται μόνο για μεθόδευση εξόντωσης ενός πολιτικού κρατούμενου. Ούτε απλά για το 

χάιδεμα της πιο ακροδεξιάς της τάσης, από μια ολοένα και πιο ακροδεξιά κυβέρνηση. Πρόκειται για 

την προσπάθεια να συντρίψουν ένα πρόσωπο, όχι γι’ αυτό που είναι, αλλά για αυτό που σηματοδοτεί, 

με την άρνηση του να υποκύψει στις αφόρητες πιέσεις που το σύστημα του ασκεί, όπως ζητούσαν 

επίμονα και πρόσφατα στη Βουλή οι εκπρόσωποι της οικογένειας και ο εκλεκτός της Πρεσβείας. 

Μετά τα όσα απροκάλυπτα γίνονται και όσα κυνικά αποκαλύπτονται στον πόλεμο εναντίον μου, η 

απεργία πείνας αποτελεί πια ζήτημα προσωπικής συνέπειας και ατομικής αξιοπρέπειας.” 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΦΟΝΤΙΝΑΣ 

Για εμάς, η κρατική καταστολή και η αντίσταση σε αυτήν αφορά όλα τα αγωνιζόμενα κοινωνικά και 

πολιτικά τμήματα της κοινωνίας, καθώς τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα είναι αδιαίρετα και ή θα 

ισχύσουν για όλους ή για κανένα. Ως Πρωτοβουλία Εργαζομένων Πανεπιστημίου Αθηνών στεκόμαστε 

δίπλα στον Δημήτρη Κουφοντίνα, στο δίκαιο αγώνα του και στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε κάθε 

κρατούμενο που απαιτεί τα δικαιώματα του. 

 

ΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ ΤΟΥ Δ. ΚΟΥΦΟΝΤΙΝΑ 

Κανένας μόνος απέναντι στη βία του κράτους και την καταστολή.  

Όχι στην εξόντωση των πολιτικών κρατουμένων.  

Όχι στο καθεστώς εξαίρεσης. 
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https://www.facebook.com/proterga/ 

proterga@gmail.com 


