
Γιατί η περίπτωση του Δ.Κ. αξίζει την άμεση προσοχή μας  

Η περίπτωση του Δ.Κ. αξίζει την προσοχή μας, επιβάλλοντας στον καθένα και            
καθεμία με στοιχειώδεις δημοκρατικές ευαισθησίες να σταθεί απέναντι στην σκόπιμη          
και κατ’ επανάληψη απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση του, κατά κατάφωρη          
παραβίαση του κράτους δικαίου, οι αρχές του οποίου διακηρυκτικά –και καθώς           
φαίνεται, υποτιθέμενα- καταλαμβάνουν όλες και όλους μας ανεξαρτήτως        
πεπραγμένων, πεποιθήσεων και πολιτικής τοποθέτησης και ιδεολογίας.  
Μια σύντομη πλην αναγκαία αναδρομή:  

Τον Σεπτέμβριο του 2002, ο Δ.Κ. εμφανίστηκε και παραδόθηκε αυτοβούλως          
στις Αρχές, εκτίοντας έκτοτε ποινή ισόβιας κάθειρξης και έχοντας πλέον          
συμπληρώσει 18 χρόνια φυλάκισης. Από το 2002 έως και το 2018 έκτιε την ποινή του               
σε ειδική υπόγεια πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, ενώ το 2018 μεταφέρθηκε στις            
αγροτικές φυλακές του Βόλου. Το 2010 θεμελίωσε δικαίωμα αδείας, το οποίο όμως            
στερήθηκε αδικαιολόγητα για επτά συνεχόμενα έτη, με την πρώτη άδεια να του            
χορηγείται μόλις το 2017.  

Έξι συμβούλια φυλακών ομόφωνα δέχτηκαν ότι συντρέχουν οι νόμιμες         
προϋποθέσεις και χορήγησαν άδειες στον κρατούμενο Δ. Κουφοντίνα. Σε μια          
πρωτοφανή πειθαρχικού χαρακτήρα δίωξη των δικαστικών λειτουργών για την         
ελεύθερη δικαιοδοτική τους κρίση, το Νοέμβριο του 2017 και τον Φεβρουάριο του            
2018 ζητήθηκε ο πειθαρχικός έλεγχος των Εισαγγελέων, που συμμετείχαν στα          
συμβούλια αυτά. Τον Φεβρουάριο του 2019 για πρώτη φορά το συμβούλιο φυλακών            
για το ίδιο αίτημα του ίδιου κρατουμένου, κατόπιν πολιτικών πιέσεων, έθεσε ζήτημα            
σχετικά με την χορήγηση άδειας, με αποτέλεσμα η υπόθεση να εισαχθεί προς κρίση             
στο Δικαστικό Συμβούλιο Βόλου, το οποίο με το υπ’ αριθμό 37/2019 βούλευμα            
απέρριψε την χορήγηση άδειας. Με το ίδιο σκεπτικό απορρίφθηκε το 2019 όμοιο            
αίτημα από το ίδιο δικαστικό συμβούλιο με το υπ’ αριθμό 93/2019 βούλευμα. Η             
Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε αναίρεση κατά του τελευταίου βουλεύματος          
για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Τελικά, με το με αριθμό 1001/2019 βούλευμά            
του, ο Άρειος Πάγος δέχτηκε το δικαίωμα άδειας από τις φυλακές και για τους              
πολυισοβίτες.  

Ο Δ.Κ. στερείται του δικαιώματος στη λήψη άδειας από τον Μάρτιο του 2019             
όλως αυθαιρέτως, καθότι δεν παραβίασε καμία υποχρέωση κατά τις χορηγηθείσες          
άδειες κατά τα έτη 2017 έως 2019. Καθώς φαίνεται, τα θεμελιώδη δικαιώματα των             
κρατουμένων μπορούν να τεθούν στο κάδρο των εξαιρέσεων όταν η πολιτική εξουσία            
αποφασίζει την σωματική και ψυχική εξόντωση ενός κρατουμένου.  

Το 2018 ο Δ.Κ. είχε μεταφερθεί στις αγροτικές φυλακές του Βόλου και παρά το              
γεγονός ότι η έκτιση της ποινής του εξελίχθηκε ομαλά και κανένα πειθαρχικής ή άλλης              
φύσης παράπτωμα δεν του αποδόθηκε, τον Δεκέμβριο του 2020 ψηφίσθηκε η, χωρίς            
αμφιβολία φωτογραφική, διάταξη (άρθρο 3 του ν.4760/2020), με την οποία          
αποκλείεται η μεταγωγή και παραμονή σε αγροτικές φυλακές σε καταδικασθέντες για           
αδικήματα «τρομοκρατίας». Και πώς άλλωστε να μη χαρακτηριστεί φωτογραφική η          
διάταξη, όταν κατά το χρόνο ψήφισής της ο Δ. Κουφοντίνας ήταν ο μόνος             
καταδικασθείς για αδικήματα «τρομοκρατίας» που βρισκόταν σε αγροτική φυλακή και          
όταν, μάλιστα, κατά τη σχετική συζήτηση στο Κοινοβούλιο –μη τηρουμένων ούτε των            
προσχημάτων- έγινε ονομαστική αναφορά στο πρόσωπο του. Ωστόσο, παρά τη ρητή           
πρόβλεψη στο άρθρο 3 του νόμου 4760/2020 ότι η επαναμεταγωγή πραγματοποιείται           
στο αρχικό κατάστημα από το οποίο μετήχθη ο κρατούμενος, στις 



23.12.2020, αντί της επιστροφής του στις φυλακές Κορυδαλλού, ο Δ. Κουφοντίνας           
μετήχθη αιφνίδια στο κατάστημα κράτησης Δομοκού, με συνθήκες απαγωγής, χωρίς          
προηγούμενη προειδοποίηση, χωρίς επικοινωνία με την οικογένειά του και με τη           
δικηγόρο του, χωρίς καν να προλάβει να πάρει μαζί του τα προσωπικά του είδη.Στις              
φυλακές Δομοκού τοποθετήθηκε σε ένα κελι με άλλα δυο άτομα, μέσα σε συνθήκες             
ασφυκτικές και εντελώς επικίνδυνες για την υγεία όλων των κρατουμένων.  

Η Σ. Νικολάου, σε απάντησή στο αίτημα του Δ.Κ., δήλωσε πως ο λόγος αυτής              
της παρέκκλισης από το νόμο έγκειται “για λόγους δημόσιας τάξης, ασφάλειας και            
εύρυθμης λειτουργίας, στο πλαίσιο των μέτρων τα οποία ελήφθησαν λαμβάνοντας          
υπόψη την επικρατούσα επιδημιολογική κατάσταση, για την αποφυγή διάδοσης του          
κορονοϊού στο Κατάστημα αυτό”. Η δήλωση αυτή της Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής           
αποτελεί πρόσχημα, καθώς η μεταφορά του ευπαθούς (λόγω ηλικίας και          
καταπόνησης από τις απεργίες πείνας στις οποίες έχει προβεί στο παρελθόν) Δ. Κ.             
στις συγκεκριμένες φυλακές, μόνο ως άλλο ένα δείγμα της απάνθρωπης και           
ταπεινωτικής μεταχείρισης σε βάρος του μπορεί να εκληφθεί και βάσει της αρχής της             
αναλογικότητας δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε πρόσφορη ούτε αναγκαία για την           
επίτευξη του σκοπού ούτε και ανάλογη δηλαδή να τελεί σε εσωτερική αλληλουχία            
προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, ώστε να θεωρείται επιτρεπτός ο περιορισμός των           
δικαιωμάτων του και δικαιολογημένη η επαχθής παρέμβαση από τα την κρατική           
εξουσία.  

Ο Δ. Κ. διανύει ήδη την 10η ημέρα απεργίας πείνας, διεκδικώντας τη            
μεταγωγή του στις φυλακές Κορυδαλλού, όπως προβλέπει άλλωστε και η ίδια η            
φωτογραφική διάταξη άρθρου 3 ν. 4760/2020. Με την κατάσταση της υγείας του να             
είναι επιβαρυμένη και τον κίνδυνο για τη ζωή του να είναι ορατός, λόγω απώλειας              
πολλών κιλών (12,5) και εμφάνισης σοβαρών συμπτωμάτων, η ικανοποίηση του          
αιτήματός του για ανθρώπινη, δίκαιη και ίση μεταχείριση καθίσταται επιτακτική. Χθες           
ο Δ. Κ. μετήχθη βίαια από το κελί του στις φυλακές Δομοκού στο νοσοκομείο της               
Λαμίας, παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του ότι δεν επιθυμεί καμία ιατρική           
βοήθεια. Σημειωτέον ότι τυχόν ακούσια μεταφορά στο νοσοκομείο και δια της βίας            
παροχή ιατρικής βοήθειας ή αναγκαστική σίτιση παραβιάζει τις διατάξεις τόσο του           
Σωφρονιστικού Κώδικα όσο και του Κώδικα Δεοντολογίας.  

Η περίπτωση του Δ. Κ. είναι ενδεικτική της κυβερνητικής επιλογής να θεσπίσει            
μία φωτογραφική εκδικητική διάταξη, με σκοπό την ταπείνωση και εξόντωση του           
συγκεκριμένου κρατουμένου, σε μια επικίνδυνη διολίσθηση προς ένα ποινικό δίκαιο          
που αποσκοπεί να κολάσει το φρόνημα αντί την πράξη και προς μια αυθαίρετη έννοια              
σωφρονισμού που περιλαμβάνει την επέμβαση στο φρόνημα και απαιτεί την          
αποκήρυξη των ιδεών και τις δηλώσεις μετάνοιας. Εμείς από την πλευρά μας, ως             
δικηγόροι και νομικοί, προτάσσουμε το δίκαιο του αιτήματος του κρατούμενου Δ. Κ.            
και ζητάμε την άμεση ικανοποίηση του. Είναι ζήτημα όλων μας να μην επιτρέψουμε             
να επιστρέψουν οι σκοτεινές μέρες των θανατικών ποινών υπό τον μανδύα των            
εξατομικευμένων μεταχειρίσεων, που παραβιάζουν κάθε έννοια κράτους δικαίου.        
Αυτή τη φορά στο στόχαστρο της ισοπέδωσης είναι ο κρατούμενος Δ. Κ., ωστόσο η              
ανοχή της συμπεριφοράς σε βάρος του ανοίγει το δρόμο στην εφαρμογή των νόμων             
αλά καρτ και με αστερίσκους, σε βάρος όλων μας.  

Να τηρηθούν τα νόμιμα και να ικανοποιηθεί άμεσα το αίτημα του ΔΚ για επιστροφή 
του στο σωφρονιστικό κατάστημα του Κορυδαλλού, όπου κρατήθηκε επί 16 χρόνια. 


