ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΠΕΙΝΑΣ
«Η μόνη μάχη που χάθηκε είναι αυτή που δεν δοθηκε ποτέ!»
Από 2/3 οι πολιτικοί κρατούμενοι στις ελληνικές φυλακές , επιλέγοντας το έσχατο μέσο πάλης,
ξεκινούν απεργία πείνας. Αγωνίζονται ενάντια στην ποινικοποίηση του αγώνα, απαιτώντας:
● Η κατάργηση των ειδικών νομοθετικών διατάξεων του ποινικού κώδικα 187 & 187Α
● Την κατάργηση της επιβαρυντικής διάταξης για την πράξη που τελέστηκε με καλυμμένα
χαρακτηριστικά (<<κουκουλονόμος>>)
● Την άμεση αποφυλάκιση των συγγενών και φίλων των μελών της Συνομωσίας Πυρήνων της
Φωτιάς που δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση.
● Την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ
● Την άμεση αποφυλάκιση του Σ. Ξηρού για να λάβει τη νοσηλεία που χρειάζεται λόγω του
μεγάλου ποσοστού αναπηρίας
● Την οριοθέτηση της χρήσης του DNA που σημαίνει:
➔ Κατάργηση της εισαγγελικής διάταξης που προβλέπει την βίαιη λήψη του DNA

➔ Την πρόσβαση και την ανάλυση του γενετικού δείγματος απο πραγματογνώμονα βιολόγο
της εμπιστοσύνης του κατηγορουμένου
➔ Την κατάργηση ανάλυσης δειγμάτων που εμπεριέχεται μείγμα άνω 2 ατόμων

Οι πολιτικοί κρατούμενοι, που αγωνίζονται για την κατάργηση της κατασταλτικής νομοθεσίας είναι οι
ίδιοι που την έχουν νιώσει στο πέτσι τους, επειδή επέλαξαν την άμεση σύγκρουση με τους
καταπιεστές, με τα αφεντικά και το κράτος. Με αυτούς, δηλαδή, που θεσμοθέτησαν τη φτώχεια και την
εξαθλίωση, που τρομοκρατούν καθημερινά στους χώρους δουλειάς, στο δρόμο και στις γειτονιές, που
καταστρέφουν το περιβάλλον στο βωμό του κέρδους, που επιστρατεύουν απεργούς, σκοτώνουν
μαθητές και βαζανίζουν αγωνιστές στις φυλακές και στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ. Αγωνίστηκαν και
συνεχίζουν να αγωνίζονται ενάντια στο τραπεζικό σύστημα, που από τη μία ληστεύει τους μη έχοντες
με κατασχέσεις και τόκους και απο την άλλη χαρίζει υπέρογκα χρηματικά ποσά στους
μεγαλοεπιχειρηματίες. Μάχονται επίσης ενάντια σ’ αυτή τη δικαιοσύνη που καθιστά το ισχυρό δίκαιο
και ποινικοποιεί κάθε δίκαιη αντίσταση απέναντι στο ισχυρό.
Ο αγώνας τους αυτός κι η έμπρακτη εναντίωση τους στο υπάρχον κοινωνικοπολιτικό σύστημα, τους
καθιστά πολιτικούς κρατούμενους.
Η αμφισβήτηση που προκαλούν χτυπώντας το σύστημα στην καρδιά του κι αποκαλύπτοντας τις
αντιφάσεις του είναι αρκετή για να εξάρει την εκδικητικότητα του. Έτσι, η καταστολή κλιμακώθηκε με
δημιουργία ειδικών φυλακών υψίστης ασφαλείας, ειδικής νομοθεσίας- τρομονόμοι, ποινικοποίηση

συγγενικών κια φιλικών προσώπων, βίαιη λήψη DNA - με στόχο την εξολόθρευση των δηλωμένων
πολιτικών εχθρών του και τον παραδειγματισμό καθενός που επιλέγει το μονοπάτι του αγώνα.
Αλληλέγγυοι σ’ αυτόν τον αγώνα στέκονται οι Τούρκοι φυλακισμένοι αγωνιστές, οι γιατροί από τα
νοσoκομεία στα οποία νοσηλέυονται οι απεργοί πείνας-υποστηρίζοντας το δίκαιο των αιτημάτων των
απεργών κι όλοι εμείς που αντιλαμβανόμαστε τον αγώνα τους ως δικό μας αγώνα. Μέσα κι έξω από τις
φυλακές το άσβεστο πάθος για τη λευτεριά αναζωπυρώνει τους αγώνες κατά του σύγχρονου
ολοκληρωτισμού.

