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Κείμενο με τις υπογραφές 900 νομικών, παρέδωσαν στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης δικηγόροι οι οποίοι πραγματοποίησαν και παράσταση διαμαρτυρίας:

Δικηγόροι που υπογράφουμε την «Έκκληση νομικών για τη ζωή του απεργού πείνας
κρατούμενου Δημήτρη Κουφοντίνα» βρεθήκαμε σήμερα, Τετάρτη 24/2, στις 12μ, στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης για να υποστηρίξουμε το νόμιμο και εύλογο αίτημά του για
μεταγωγή στις φυλακές Κορυδαλλού, όπως ορίζει ρητά και ο νόμος. Η Έκκληση, που
δημοσιοποιήθηκε χτες 23/2, συγκέντρωσε πάνω από 1000 υπογραφές δικηγόρων και
νομικών μέσα σε ελάχιστες ώρες, δείγμα της αυξημένης ευαισθητοποίησης του νομικού
κόσμου για την καταπάτηση του κράτους δικαίου. Ήδη, σύμβουλοι του Διοικητικού
Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από όλο το πολιτικό φάσμα έχουν
υποστηρίξει το αίτημα του κρατούμενου. Τριμελής αντιπροσωπεία της συγκέντρωσης,
αποτελούμενη από τον εν ενεργεία σύμβουλο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Βασίλη
Παπαστεργίου, τον πρώην σύμβουλο του ΔΣΑ με την «Εναλλακτική Παρέμβαση –
Δικηγορική Ανατροπή» Θανάση Καμπαγιάννη και την εκπρόσωπο της «Ένωσης Δικηγόρων
για την Υπεράσπιση των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων» Χρυσάνθη Ζαχάρωφ, συναντήθηκε με
τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Πάνο Αλεξανδρή και επέδωσε το
ψήφισμα με τις 1000 υπογραφές, καθώς και δύο προγενέστερα κείμενα δικηγόρων (κείμενο
Πάτρας και κείμενο των 79), με τα οποία ζητείται η ικανοποίηση του αιτήματος του
απεργού πείνας.

Στη συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα, τα μέλη της αντιπροσωπείας τόνισαν πως η
επιλογή προσέλευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (και όχι στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη) έχει να κάνει αφενός με το ότι τα ζητήματα σωφρονιστικής πολιτικής είναι
κατεξοχήν ζητήματα δικαιοσύνης και όχι δημόσιας τάξης, αφετέρου με την οριακή
κατάσταση της υγείας του απεργού, που απαιτεί πλέον άμεση πρωτοβουλία από τους
κόλπους της Δικαιοσύνης, τόσο του Υπουργού όσο και της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, με
σκοπό τη διάσωση της ζωής του κρατουμένου. Ο Γενικός Γραμματέας κ. Πάνος Αλεξανδρής
αρκέστηκε να παραλάβει το ψήφισμα και άκουσε με προσοχή τις τοποθετήσεις της
αντιπροσωπείας. Δήλωσε πως η ανθρωπιστική διάσταση του θέματος επέτασσε στον ίδιο
να μας υποδεχτεί και να μας ακούσει και πως θα μεταφέρει το περιεχόμενο των
τοποθετήσεων στον αρμόδιο Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Τσιάρα που έχει την πολιτική ευθύνη,
καθώς το συγκεκριμένο ζήτημα άπτεται του επιτελικού πυρήνα της κυβέρνησης.
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Η αντιπροσωπεία συμφώνησε πως το ζήτημα είναι πλέον ανθρωπιστικό και οι
αποφάσεις πρέπει να ληφθούν κατεπειγόντως με αυτή την οπτική.

Η συλλογή των υπογραφών συνεχίζεται στο λινκ, όπου θα βρείτε όλο το κείμενο:
https://tinyurl.com/4xch98m7
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