ΦΩΤΙΑ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ
Όταν ακούμε για μεταρρυθμίσεις στο Σωφρονιστικό Κώδικα με πρόσχημα τη νομιμότητα της μεταχείρισης και των δικαιωμάτων των κρατουμένων για την υποτιθέμενη
εξομάλυνση των συνθηκών διαβίωσής τους, γνωρίζουμε καλά, ότι οι αλλαγές αυτές
σημαίνουν μια ακόμα μεγαλύτερη καταδίκη των φυλακισμένων. Όσο πιο κεκαλυμμένος και ευγενικός είναι ο λόγος τους, τόσο πιο σκληρά μέτρα πρόκειται να ληφθούν.
Ο νέος σωφρονιστικός κώδικας της κυβέρνησης δεν είναι παρά ένα μέσο ψυχολογικού
κατακερματισμού και κάμψης του ηθικού των κρατουμένων, που προσβλέπει στην κυριολεκτική φίμωση των πολιτικών κρατουμένων, όπως και αυτών που παρεκκλίνουν
της παθητικής στάσης στη δοκιμασία του εγκλεισμού. Οι αλλαγές περί κανόνων διαβίωσης κρατουμένων αποτελούν ζοφερό παράδειγμα ενός ευτελούς πειράματος, κατά
το οποίο η εξουσία εξαπολύει κατά μέτωπο επίθεση στο σύνολο των κρατουμένων,
ενώ παράλληλα αποσκοπεί στην καλλιέργεια του φόβου, τσεκάροντας τα αισθητήρια
αντίδρασης μιας κοινωνίας, που αποχαυνωμένη και μουδιασμένη δέχεται χτυπήματα
σε μορφές που ποικίλουν.
Στα ψιλά γράμματα του περιβόητου νομοσχεδίου όμως είναι διακριτές :
Οι ειδικές κατηγοριοποιήσεις – καταμερισμός του δυναμικού των κρατουμένων στις
φυλακές, η επαναφορά των φυλακών Τύπου Γ με άλλο μανδύα, η συνέχεια στο διασυρμό της αξιοπρέπειας με τους καθημερινούς σωματικούς ελέγχους, κολπικός έλεγχος
– καψόνια, η αβάντα στα χέρια των ανθρωποφυλάκων, το καθεστώς εντεταμένων και
μακροχρόνιων απομονώσεων, οι καταργήσεις δικών, τα βέτο της όποιας εισαγγελικής
αρχής στις άδειες των φυλακισμένων κατά βούληση, ο έλεγχος της επικοινωνίας και
των επισκεπτηρίων με διάφορα τεχνάσματα μεταξύ φυλακισμένων και συγγενικών –
φιλικών προσώπων όπως και η κατάτμηση των δεσμών γονέα – ανήλικου παιδιού,
αφού το παιδί θα υπόκειται σε καθεστώς ομηρίας σε ¨ειδικά διαμορφωμένους χώρους¨(κρατικά ιδρύματα), και όλα αυτά βασισμένα στην απόφαση ενός και μόνο προσώπου. Με λίγα λόγια ο εισαγγελέας συγκεντρώνοντας όλη την εξουσία στα χέρια του
θα αποφασίζει για τις ζωές των κρατουμένων αναλόγως με τις ορέξεις του. Δεν είναι
ότι πέφτουμε από τα σύννεφα με τις τροπολογίες του προς διαβούλευση νομοσχεδίου.
Προφανώς, όπου και όταν υπάρχει το παραμικρό περιθώριο, το κράτος αρπάζει την ευκαιρία να οδηγήσει τα πράγματα εκεί που ακριβώς θέλει. Στην καταστολή των ανθρώπινων σχέσεων, (τώρα και μεταξύ των ίδιων των κρατουμένων), σε μια προσπάθεια
εξάλειψης στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναπτύσσει ταχύτητα και εντείνει
τη βαρβαρότητα της φυλακής σε όλους τους τομείς, καταπατώντας τους αγώνες που
δόθηκαν και κερδήθηκαν από αγωνιστές/στριες χρόνια πριν, με ξυλοδαρμούς, πειθαρχικά, εξεγέρσεις και κάποιές φορές με τη ζωή τους την ίδια. Η ανάθεση καίριων ζη-

τημάτων για τους κρατούμενους στις εισαγγελικές αρχές, το φακέλωμα των κοντινών
ανθρώπων τους, τα βραχιολάκια σε άδειες και σε κατ’ οίκον περιορισμούς, οι κρατήσεις σε μπατσομέγαρα και οι διαχωρισμοί των φυλακισμένων σε στυλ «Νταχάου» είναι
μερικά σημεία από τα σκαρφίσματα του υπουργείου Δικαιοσύνης που ακούν στο όνομα
«Νέος Σωφρονιστικός Κώδικας». Οι μεταρρυθμίσεις αυτές ήρθαν για να παγιώσουν
όλα αυτά που ανά τους καιρούς ανατράπηκαν από τους αγώνες τόσο των κρατουμένων
όσο και του αλληλέγγυου κόσμου.
- Κατερίνα Γκουλιώνη, 2009.Δολοφονείται μυστηριωδώς κατά τη μεταγωγή της στις
φυλακές Κρήτης. Ο λόγος; Οι αγώνες της ενάντια στον κολπικό έλεγχο και κατ’ επέκταση τον ψυχικό και σωματικό βιασμό που τον συνοδεύει.
- Φυλακές τύπου Γ, 2014. Τεράστια συμμετοχή κρατουμένων στην απεργία πείνας και
άλλες κινητοποιήσεις ενάντια στο νομοσχέδιο για ανέγερση φυλακών υψίστης ασφαλείας.
- Άδειες. Ας θυμηθούμε την απεργία πείνας του Ν. Ρωμανού (2014) για την χορήγηση
εκπαιδευτικών αδειών, καθώς επίσης και τους αγώνες του Δ. Κουφοντίνα και του Κ.
Γουρνά για τις άδειες που δικαιούνται. Αυτοί ήταν ενδεικτικά κάποιοι από τους δυναμικούς αγώνες των κρατουμένων αντιστεκόμενοι/ες στη βαρβαρότητα της φυλακής και
στο οργουελικό καθεστώς εγκλεισμού που η εξουσία επιδιώκει να το κατοχυρώσει ως
θέσφατο. Ως απάντηση πραγματοποιούνται κινητοποιήσεις στις φυλακές ανά τη χώρα,
ήδη από το καλοκαίρι του ΄17. Επιπλέον δε ξεχνάμε τους απεργούς πείνας Π. Ρούπα και
Ν. Μαζιώτη από τις 11/10 υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματά τους.
Αυτές οι … «ειδικές ρυθμίσεις» με «ειδικές μεταχειρίσεις» από τους «ειδικούς» του καταιγιστικού αυτού οχετού, είναι από πλευράς των εξουσιαστών πολιτικά σχέδια επί χάρτου για τα οποία οφείλουμε a priori να υπολογίσουμε την πολιτική επιθετική κατεύθυνσή τους. Είναι εμφανές πως για μια ακόμα φορά βρίσκονται στο στόχαστρο τα κομμάτια
της κοινωνίας που αντισταθμίζουν την όποια αλητεία η κρατική μηχανή προσπαθεί να
επιβάλλει στον δικό μας «αξιακό κώδικα». Κύριο μέλημα της (και κάνει τα πάντα για
αυτό) να μανιπουλάρει το ανθρώπινο σύνολο μέσα και έξω από τα τείχη. Επικεντρώνεται στους πόλους όπου υπάρχει αντίδραση και ζυγιάζει το πολιτικό κόστος αντιστρόφως
ανάλογα των απαντήσεων που δίνουμε, ως ενεργά πολιτικά υποκείμενα και ως ελεύθεροι αγωνιζόμενοι άνθρωποι, από τα προαύλια και τις ταράτσες των φυλακών στις
πλατείες και τα οδοφράγματα. Πατώντας στη ζυγαριά από την άλλη πλευρά που εμείς
γνωρίζουμε καλύτερα, θα μας βρίσκουν μπροστά τους σε στάση επιθετική, ο ένας δίπλα
στην άλλη /ον, ανακαλύπτοντας μονοπάτια Αλληλεγγύης - Αξιοπρέπειας και Αλληλοσεβασμού. Να γίνουμε το οδόφραγμα του αγώνα, των έγκλειστων αγωνιστ-ρι-ών.

Αλληλεγγύη στον αγώνα των κρατουμένων.
Δύναμη στους απεργούς πείνας Π. Ρούπα και Ν. Μαζιώτη.
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