ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ
ΦΥΛΑΚΕΣ ΥΨΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Στις 9 Ιουνίου κατατέθηκε το νομοσχέδιο «Δένδια/Αθανασίου» για τις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Το
ανατριχιαστικό αυτό νομοσχέδιο που αφορά τις ειδικές συνθήκες κράτησης των φυλακισμένων,
προβλέπει ειδική κατηγορία φυλακών (τύπου Γ) στην οποία θα εγκλείονται όσοι έχουν καταδικαστεί ή
περιμένουν να δικαστούν με τον περίφημο τρομονόμο. Η αυταρχική κυβέρνηση Σαμαρά για άλλη μια
φορά δείχνει το έντονα κατασταλτικό της πρόσωπο, αλλά και την αγωνία της να καταπνίξει
οποιαδήποτε κοινωνική αντίσταση στέκεται εμπόδιο στο συνολικό της έργο για την επιβολή ενός νέου
μεσαίωνα με πλήρη εκμετάλλευση και εξαθλίωση των υποτελών της. Το εξόφθαλμο σε αυτό το
νομοσχέδιο, που ουσιαστικά δημιουργεί φυλακή μέσα στη φυλακή, είναι η αοριστία των κριτηρίων
«συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση», εφόσον καθιστά εν δυνάμει ύποπτο και διώκει
οποιοδήποτε αγωνιστή και πολιτικό αντίπαλο του συστήματος. Από την άλλη, ο έντονα εκδικητικός
χαρακτήρας του νομοσχεδίου, που αντικαθιστά το σωφρονισμό με τη στυγνή τιμωρία, ισοπεδώνει
κατοχυρωμένα δικαιώματα των κρατουμένων, όπως οι άδειες, τα μεροκάματα (που αφαιρούνται από
τις μέρες ποινής), η ημιελεύθερη διαβίωση, το δικαίωμα στην επικοινωνία.
Στην προσπάθεια επιβολής του «ελληνικού Γκουαντάναμο» έχουν ήδη αντισταθεί οι φυλακισμένοι, με
την τριήμερη αποχή συσσιτίου από 18/6 σε πολλές φυλακές της Ελλάδας, ενώ ο αγώνας τους
κλιμακώνεται με μαζική πανελλαδική απεργία πείνας των κρατουμένων από 23/6, ενάντια στις
φυλακές υψίστης ασφαλείας και τις ειδικές συνθήκες κράτησης και με κύρια αιτήματα:






Την εξ’ ολοκλήρου απόσυρση του νομοσχεδίου για τις φυλακές τύπου Γ
Την επαναφορά των αδειών και των αναστολών ως αναφαίρετο δικαίωμα όλων των
κρατουμένων
Την εφαρμογή ισονομίας για όλους και την κατάργηση της αυθαίρετης «ειδικής» μεταχείρισης
Την εφαρμογή του δικαιώματος συζυγικής επίσκεψης
Την αποφυλάκιση των μεταναστών που βιώνουν την ομηρία των απελάσεων

Ως νεολαία ΣΥΡΙΖΑ θεωρούμε αναγκαία την αντίσταση σε οποιοδήποτε καθεστώς τρομοκρατίας,
καταστρατήγησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και απομόνωσης όσων αγωνίζονται για την ανατροπή
του συστήματος και ορθώνουν το ανάστημά τους στη συνολική επίθεση της κυβερνητικής εξουσίας.
Νομοσχέδια- εκτρώματα τέτοιου τύπου, όπως και η αντι-μεταναστευτική πολιτική, που στόχο έχουν
την επιβολή ενός καθεστώτος τρόμου, ρατσιστικών συμπεριφορών, απαξίωσης της συλλογικής
αντίστασης και διαμαρτυρίας ενάντια στην κοινωνική καταπίεση και περιθωριοποίηση, θα μας
βρίσκουν διαρκώς απέναντί τους. Δε θα αφήσουμε οι φυλακές να γίνουν τάφοι και η κοινωνία μας μια
ατέλειωτη φυλακή.
Αλληλεγγύη στον αγώνα των φυλακισμένων!

