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O Δημήτρης Κουφοντίνας ξεκίνησε απεργία πείνας στις 8/1 και δίψας πριν από 12 μέρες
και σήμερα αντιμετωπίζει οξεία νεφρική ανεπάρκεια, με την κατάστασή του να
χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η μεταγωγή του από την αγροτική φυλακή
Κασσαβέτειας Βόλου προς την Κλειστή Φυλακή Δομοκού και όχι προς τον Κορυδαλλό όπου
βρισκόταν φυλακισμένος, είναι άδικη και κατάφωρα εκδικητική, ακόμα και με τα μέτρα των
ίδιων των νόμων του αστικού κράτους, που ορίζουν σαφώς ότι ο κρατούμενος
«επαναμετάγεται στο κατάστημα κράτησης από το οποίο αρχικά μετήχθη». Η απροκάλυπτη
περιφρόνηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα οποιουδήποτε πολίτη,
συμπεριλαμβανομένων των φυλακισμένων για
οποιοδήποτε
αδίκημα, δεν πρέπει να γίνει σε καμία περίπτωση ανεκτή, ούτε να εξελιχθεί σε μία ακόμα
«κανονικότητα» με την οποία θα συμβιβαστούμε. Τα νομικίστικα, προσχηματικά τερτίπια με
βάση τα οποία επιχειρεί η κυβέρνηση να δικαιολογήσει τη μη εφαρμογή των ίδιων των
νόμων της δεν μπορούν παρά να εξοργίζουν κάθε σκεπτόμενο πολίτη, σε όποιο κομμάτι του
πολιτικού φάσματος κι αν ανήκει.

Σήμερα αυτό που κρίνεται, νομικά ή πολιτικά, δεν είναι η δράση και οι πράξεις του
Δ. Κουφοντίνα, που έχει δικαστεί και καταδικαστεί, αλλά η τήρηση του νόμου που η
ίδια η κυβέρνηση ψήφισε και η δίκαιη και αξιοπρεπής μεταχείριση του όποιου κρατούμενου.

Είναι επίσης ολοφάνερο ότι η επίδειξη κρατικής πυγμής από την κυβέρνηση συνδέεται
και με σχετικές «παραινέσεις» των Αμερικανών αφεντικών της χώρας μας
και γίνεται σε συμμόρφωση με τις εντολές της αμερικανικής πρεσβείας (ενδεικτικές και οι
δηλώσεις του πρώην πρέσβη Μπερνς). Αποδέκτης των αυθαίρετων κατασταλτικών,
εκφοβιστικών μέτρων και της χωρίς όρια αστυνομοκρατίας δεν είναι μόνο ο Δ.Κ. αλλά
ολόκληρος ο λαός, ενόψει και των μελλοντικών αντιδράσεων που ασφαλώς θα ξεσηκώσει
αργά ή γρήγορα η συνολική αυταρχική, σκληρά ταξική πολιτική της κυβέρνησης. Αυτό έδειξε
η αναίτια και βάναυση καταστολή την Παρασκευή 5/3 και το Σάββατο 6/3 των
συγκεντρώσεων των αλληλέγγυων στο Σύνταγμα με χημικά, αύρες και άγριο ξύλο. Να
θυμίσουμε ότι οι συγκεντρώσεις και οι πορείες για την υπόθεση Κουφοντίνα ήταν
καθημερινές τις τελευταίες μέρες και σε καμία δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό επεισόδιο
από τη μεριά των διαδηλωτών.

Η κυβέρνηση, ακόμα και μπροστά στον κίνδυνο να υπάρξει νεκρός απεργός πείνας στην
Ευρώπη για πρώτη φορά μετά την εποχή της Θάτσερ, επιλέγει να απαγορεύσει στην πράξη
το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, σαν νέα χούντα.
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Η απεργία πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα μας αφορά όλους.
- Να μην επιτρέψουμε την επαναφορά από το παράθυρο της θανατικής ποινής
στην πράξη.
- Άμεση ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων του απεργού πείνας. Να
μεταφερθεί ο Δ. Κουφοντίνας στις φυλακές Κορυδαλλού.
- Να μην επιτρέψουμε τον θάνατο ενός απεργού πείνας εξαιτίας του
εκδικητικού μένους κυβέρνησης – μηχανισμών – ΗΠΑ.

Στηρίζουμε τις συγκεντρώσεις και πορείες σε κάθε σημείο της Ελλάδας μέχρι την οριστική
ικανοποίηση των δίκαιων και νόμιμων αιτημάτων του και είμαστε σε επιφυλακή, μπροστά
στην κυβερνητική αυθαιρεσία και αναλγησία που στέλνει αντιδραστικά μηνύματα σε όποιον
τολμά να διεκδικεί.

Να αφεθούν άμεσα ελεύθεροι όλοι οι προσαχθέντες μετά το τελευταίο κατασταλτικό όργιο.
Δεν μας σταματούν συλλήψεις, δακρυγόνα, νόμος είναι το δίκιο του αγώνα.
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