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ΘΕΜΑ: «Η πανδημία του κορονοϊού & ο άμεσος κίνδυνος της υγείας
των φυλακισμένων και κρατούμενων και μέσω αυτών του συνόλου του
πληθυσμού της Χώρας»
Συντασσόμαστε απόλυτα και επισυνάπτουμε το
φυλακισμένων αδελφών, συγγενών, φίλων, συνεργατών μας.

αίτημα

των

Ζητάμε από την πολιτεία να πάρει θέση δίπλα στον άνθρωπο και να
σταματήσει αυτήν την τραγική εξαθλίωση που βιώνει ο φυλακισμένος
σήμερα.
Έχουμε δει την βαρβαρότητα της φυλακής απο πρώτο χέρι μέσα απο
τα μάτια των δικών μας ανθρώπων και είναι μια κατάσταση που δεν θα
έπρεπε κάτω απο οποιαδήποτε συνθήκη να επιβληθεί απο άνθρωπο σε άλλο
άνθρωπο.
Με τα σημερινά δεδομένα της εξάπλωσης της παγκόσμιας πανδημίας
του COVID-19 η πολιτεία θα πρέπει να κινηθεί ακόμα πιο γρήγορα για να
γλυτώσουμε ζωές.
Το Υπουργείο Υγείας καθημερινά μας λέει πόσο επικίνδυνη είναι η
κατάσταση με την εξάπλωση του ιού και πόσο σημαντικό είναι να μείνουμε
σπίτι μας. Για τους συγγενείς μας όμως και τους φίλους μας που είναι
στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον δεν μιλάει κανένας.
Άραγε για το Υπουργείο και την Κυβέρνηση η ζωή αυτών των
ανθρώπων δεν αξίζει τίποτα, αφού τόσο εύκολα την θυσιάζουν.
Γιατί σκεφτείτε αν δεν παρθούν μέτρα πόσο γρήγορα το 20% των
φυλακισμένων νοσήσει; Και μετά το 40% και το 60%.
Αν γίνει αυτό πιο θα είναι το ποσοστό θνησιμότητας;
Υπολογίστε εδώ ότι κανένας από τους φυλακισμένους δεν έχει
ανοσοποιητικό σύστημα. Και πως να έχει αφού η τροφή είναι άθλια και οι
συνθήκες διαβίωσης δεν ταιριάζουν σε ανθρώπινη κοινωνία.
Ακόμα χειρότερα όμως αν αυτό συμβεί πως θα έχουν περίθαλψη
αυτοί οι άνθρωποι;
Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για αυτό η θα τους αφήσει η πολιτεία να
πεθαίνουν αβοήθητοι στα κελιά τους.
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Τους πατεράδες μας, τους συγγενείς μας και τους φίλους μας.
Επειδή κάθε απόφαση δικαστηρίου βγαίνει εν ονόματος του
ελληνικού λαού. Κάθε νόμος που ψηφίζεται βγαίνει στο δικό μας όνομα.
Δηλώνουμε ότι σαν έλληνες πολίτες εμείς δεν δεχόμαστε την θανατική
καταδίκη που θα βάλετε στους συγγενείς και φίλους μας αν δεν κινηθείτε
γρήγορα.
Για αυτούς τους λόγους πρέπει να γίνουν άμεσες κινήσεις για την
ζωή των συγγενών μας.
Να απολυμανθούν οι φυλακές και άμεσα η σίτιση και οι συνθήκες
διαβίωσης να γίνουν ανθρώπινες.
Πρέπει όμως άμεσα για όλους τους ανωτέρο σοβαρούς
ανθρωπιστικούς λόγους αλλά και για να συμβαδίσει το Υπουργείο
Δικαιοσύνης με τη δράση της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της
πανδημίας, αιτούμαστε:

 να ψηφιστεί εντός τριών ημερών ο νόμος με τα 2/5 της ποινής μεικτά.
 Να αποφυλακιστούν με όρους όσοι έχουν υπόλοιπο μικρής ποινής
 Να αποφυλακιστούν με βραχιολάκι όλοι οι προφυλακισμένοι οι οποίοι
δεν κρατούνται για δολοφονίες , βιασμούς κτλ
Καλούμαι τους έλληνες πολίτες να μπουν και να ψηφίσουν στην ιστοσελίδα:
https://www.opolitisesy.gr/fulakes/

Κορυδαλλός, 16/3/2020
Μετά τιμής

