Δεν είναι ο Κουφοντίνας,
είναι η ζωή η ίδια, φίλε
Νώντας Σκυφτούλης
Το ποινικό δίκαιο του εχθρού αποτελεί μια γνωστή καθεστωτική
ερμηνεία και αφορά τη θεσμική θωράκιση του κράτους από τον
κάθε φορά «εσωτερικό εχθρό», τον οποίο νομοκατασκευάζει
προκειμένου να διευρύνει την εξουσία του στην κοινωνία, στους
πολίτες και στα άτομα.
Το ελληνικό κράτος έχει τις ιδιαιτερότητές του, τις οποίες
εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά και οι προηγούμενες γενιές ακόμα
καλύτερα, και αφορούν στο βαλκανικό τρόπο εφαρμογής του
ποινικού δικαίου του εχθρού − «χούγια» που έχουν να κάνουν με
τη φοβικότητα που το διακρίνει απέναντι σε όσους το
αμφισβητούν. Η φοβικότητα ασφαλώς πηγάζει από το γεγονός ότι
υπάρχει ως τέτοιο (δηλαδή κράτος) επειδή το διέσωσαν οι ξένες
ξιφολόγχες όταν αντιμετώπισε τον μέγα κίνδυνο στον Γράμμο και
στο Βίτσι. Έκτοτε, όποιον και αν έχει εσωτερικό εχθρό,
έρχονται αβίαστα στον νου και στην ψυχή του τα τεκταινόμενα σε
αυτά τα βουνά, προκειμένου να εμψυχώσουν τη δράση του. Αυτός
είναι ο λόγος που όταν βρίσκεται αντιμέτωπο με τον «εχθρό»
παραλύει και τον διαχειρίζεται με πανικό αντικαθιστώντας τους
ίδιους του τους νόμους και τους κανόνες με τη βία και τον
ετσιθελισμό.
Τα παραπάνω αφορούν τα τελευταία δύο περιστατικά τα οποία,
συμβολικά, αφορούν το ποινικό δίκαιο του εχθρού και τα οποία
βιώνει, πραγματικά και όχι συμβολικά, ο Δημήτρης Κουφοντίνας.
Θα ξεκινήσω από το δεύτερο περιστατικό.
Η Νομική Σχολή απαγόρευσε την εκδήλωση που αφορούσε το αίτημα
της άδειας του Κουφοντίνα. Και όχι μόνο απαγόρευσε αλλά
ειδοποίησε το μηχανισμό της φυλακής να εμποδίσει τον
Κουφοντίνα να μιλήσει στην εκδήλωση και ταυτόχρονα ενημέρωσε

την αστυνομία να τη ματαιώσει περικυκλώνοντας τη Σχολή
προκειμένου να εμποδιστεί η διέλευση των ανθρώπων που θα
ήθελαν να πάνε στην εκδήλωση.
Είναι δραστηριότητες μιας Νομικής Σχολής αυτές; Μιας ελληνικής
Νομικής Σχολής ναι, θα πω εγώ, διότι και το πανεπιστήμιο και η
Νομική κατασκευάστηκαν όχι σαν απόρροια κάποιου διαφωτιστικού
παραδείγματος αλλά επειδή έπρεπε να γίνουν
στη βάση της
αποφασης του ελληνικού κράτους να ακολουθήσει τις δομές των
δυτικών κρατών. Το λέω αυτό διότι το πανεπιστήμιο υπήρξε η
αιχμή του δόρατος ενάντια στον σκοταδισμό και το άσυλο για τη
διακίνηση των ιδεών αποτελεί κατάκτησή του. Στην Ελλάδα συχνά
πυκνά τα κόμματα αλλά και οι ηγεσίες όλων των ανωτάτων σχολών
ερίζουν για το άσυλο, αλλά όλοι καθολικά. Μηδενός εξαιρουμένου
θεωρούν ότι η ελευθερία λόγου όχι μόνο επιτρέπεται, καθώς και
η συνακόλουθη διακίνηση ιδεών, αλλά παραδέχονται με
τυμπανοκρουσίες ότι αυτό είναι και το νόημα του ασύλου. Αυτό
τον συλλογισμό τον τονίζουν ιδιαιτέρως προκειμένου να
καταγγείλουν πράξεις βίας η αυτοάμυνας που γίνονται στους
πανεπιστημιακούς χώρους με την ανοχή του ασύλου. Στην
προκειμένη περίπτωση επρόκειτο για μια εκδήλωση καθόλου
ιδεολογική, που να εμπίπτει στην ελεύθερη διακίνηση των ιδεών,
ούτε καν εκδήλωση «απαγορευμένου» λόγου, που να απαιτείται η
ελευθερία λόγου που το άσυλο κατοχυρώνει. Ήταν μια εκδήλωση
για την ανάλυση ενός ατομικού δικαιώματος θεσμικά
κατοχυρωμένου από το κράτος, να το πω έτσι, πάνω στη
δυνατότητα για την άδεια ενός κρατούμενου ο οποίος εξακολουθεί
να είναι κρατούμενος. Μια εκδήλωση νομική αλλά και πιο νόμιμη
πεθαίνεις, που λένε στο fb.
Σε αυτά που λέω εδώ δεν διαφωνεί η Νομική, είμαι σίγουρος. Με
κανένα νομικό επιχείρημα παρά μόνο με πρόσχημα τις τεχνικές
εργασίες που γίνονται στο κτίριο, δηλαδή με τον τσαμπουκά και
τη βία, η εκδήλωση ακυρώθηκε.
Πάμε στο άλλο περιστατικό περί της απόρριψης αδείας.
Ακολουθούν ερωτήματα που το ελληνικό κράτος απαντάει και δεν

απαντάει, ξύνει το «άδειο» κεφάλι του, κάνει τον αδιάφορο και
σφυρίζει Δεξιά-Αριστερά.
Τι είναι ο Κουφοντίνας; Κρατούμενος στις φυλακές; Ναι,
απαντάμε όλοι. Σαν κρατούμενος 15 χρόνια στις φυλακές έχει,
όπως όλοι οι κρατούμενοι, το δικαίωμα άδειας, όπως αυτό έχει
θεσπιστεί στην Ελλάδα και όπως όλοι οι κρατούμενοι κάνουν
χρήση αυτού του δικαιώματος. Είναι σίγουρα κρατούμενος ο
Κουφοντίνας ή είναι εν ενεργεία παραβατικός, «τρομοκράτης»
κ.λπ.; Όχι, είναι κρατούμενος και αυτό είναι σίγουρο διότι
είναι τρόφιμος στον Κορυδαλλό. Το κράτος τού απαντά ότι δεν
δικαιούται άδεια όπως οι άλλοι κρατούμενοι, τον εξαιρεί. Του
ζητάει επίσης να αλλάξει τις πολιτικές του απόψεις. Μα είναι
πολιτικός κρατούμενος; Όχι, λέει το κράτος. Τότε ποιες
πολιτικές απόψεις να αλλάξει; Εδώ κυριαρχεί ο βαλκανικός
ιρασιοναλισμός σε όλο του το μεγαλείο, τον οποίο τον είχα
αντιμετωπίσει όταν με κατηγορούσαν για τη 17Ν και τους έλεγα
ότι είμαι αναρχικός και όχι κομμουνιστής, άρα δεν μπορεί να
είμαι 17Ν. Είσαι χειρότερος, μου έλεγαν. Ευτυχώς είμαι και εγώ
Έλληνας και τις επόμενες μέρες ανακρίσεων τούς απαντούσα για
τον Παναιτωλικό, τον Λεβαδειακό κ.λπ., γράφοντάς τους τελείως.
Σου λένε ότι, με άλλα λόγια, είσαι εχθρός, έχουμε δύναμη, θα
πας μέσα. Στην περίπτωση, όμως, του Κουφοντίνα έχουμε ήδη 15
χρόνια εγκλεισμού.
Όταν λοιπόν το κράτος και οι φορείς του έχουν τέτοιους
κρατουμένους αίρονται σαν φευγάτοι από τον θεσμικό τους ρόλο
και τη θέση τους παίρνει η ψύχωση. Έτσι μετατρέπεται ο
κρατούμενος σε οιονεί παραβατικό και εχθρό και τον
στρατοπεδεύουν σε μια γυμνή ζωή χωρίς ταυτότητα, άρα χωρίς
ύπαρξη. Αφού δεν είναι κρατούμενος (με αντίστοιχες νομικές
κατοχυρώσεις), δεν είναι ελεύθερος (έξω από τη φυλακή) να
«τρομοκρατεί», τότε τι είναι και πού είναι ο Κουφοντίνας; Η
κατάσταση εξαίρεσης, την οποία όλοι πατροπαράδοτα έχουμε
βιώσει, είναι μια κατάσταση στην οποία η εξουσία επιβάλλει.
Αλλά εδώ μιλάμε για εξολόθρευση, για μη ύπαρξη, διότι ο
άνθρωπος σε μια σύγχρονη πολιτική κοινωνία είναι φορέας

νομικών κατοχυρώσεων, είτε μιας θεσμισμένης κατάστασης είτε
μιας θεσμίζουσας. Η δυνατότητα του κράτους να μετατρέπει μια
ύπαρξη σε μη ύπαρξη, αυτή είναι η υπόθεση του Κουφοντίνα. Αυτό
αφορά τον καθένα ή όχι; Είναι καλύτερα να περιμένουμε νέα
διατάγματα εξαίρεσης που οδηγούν στη γυμνή ζωή;
Υ.Γ.1: Έχουμε υποστηρίξει στο παρελθόν, αλλά και στο παρόν,
δεκάδες «ποινικούς» κρατουμένους ως προς τα δικαιώματά τους,
με βαρύ ιστορικό, και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε
διαψευστεί, ενώ στις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις για τα
δικαιώματα των κρατουμένων ήμασταν στην πρώτη γραμμή.
Θεωρήσαμε ότι τα προβλήματα των αδειών μπήκαν σε μια
διαδικασία εδώ και χρόνια. Τελικά δεν είναι έτσι. Το ελληνικό
κράτος είναι αναξιόπιστο, το ίδιο και οι φορείς του. Εντάξει
και αυτό. Αλλά το γεγονός ότι και οι καθηγητές πανεπιστημίου
μετατρέπονται σε μπάτσους μάς βάζει σε σκέψεις για το τι
προοπτική θέλουν για τα πανεπιστήμια. Μπορούμε να αναμένουμε,
αλλά το να αναθεωρήσουμε τη στάση μας δεν πρέπει να είναι και
πολύ μακριά απέναντι σε ένα κράτος αναξιόπιστο ως προς την
τήρηση των κανόνων του.
Υ.Γ.2: Προς όλους και παντού να διαλαλήσουμε αυτή την αδικία
και να πάρουμε στα χέρια μας αυτή την υπόθεση. Στην κυριολεξία
μας αφορά όλους.

