
Προς: Την Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης 

Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήματος και 

Λοιπών Δομών Εγκλεισμού Κρατουμένων. 

 

Κα Πρόεδρε, 

 

Στα πλαίσια της κινητοποίησης στις φυλακές Κορυδαλλού ενάντια στο νέο 

Σωφρονιστικό Κώδικα, η επιτροπή αγώνα των κρατουμένων όρισε τους δικηγόρους 

Δημήτριο Κατσαρή, Γεώργιο Κακαρνιά, Αθανάσιο Καμπαγιάννη και Κωνσταντίνο 

Παπαδάκη ως την επιτροπή δικηγόρων η οποία θα τους εκπροσωπεί σε 

συναντήσεις με θεσμικούς φορείς και θα μεταφέρει τη φωνή τους εκτός των τειχών. 

Για το σκοπό αυτό οι κρατούμενοι της Α, Β, Γ, Δ και Ε πτέρυγας και της Α’ θέσης του 

υπογείου παραρτήματος του Κορυδαλλού και οι κρατούμενες των γυναικείων 

φυλακών Κορυδαλλού συγκέντρωσαν περισσότερες από 1.200 υπογραφές τις 

οποίες απέστειλαν στο υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά και σε εμάς. 

Στην κινητοποίηση ενάντια στο νέο Σωφρονιστικό Κώδικα συμμετέχει το 

μεγαλύτερο μέρος των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές καθώς, μέχρι και 

σήμερα και εκτός από τις ανδρικές και γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, 

συμμετέχουν οι κρατούμενοι των φυλακών Πάτρας, Λάρισας, Χανίων, Δομοκού και 

Μαλανδρίνου, οι οποίοι έχουν αντιστοίχως συγκεντρώσει και αποστείλει 

υπογραφές στο υπουργείο Δικαιοσύνης. 

Ως επιτροπή δικηγόρων, στις 21.11.2017 συναντηθήκαμε στο υπουργείο 

Δικαιοσύνης με τον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής Ευτύχιο Φυτράκη, 

τον Διευθυντή Συντονισμού Φυλακών του υπουργείου, Παύλο Δουλάμη και τον 

επίκουρο καθηγητή και μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τον 

Σωφρονιστικό Κώδικα, Νικόλαο Κουλούρη, ενώ στις 27.11.2017 πραγματοποιήσαμε 

συνέντευξη Τύπου παρουσιάζοντας τις θέσεις της επιτροπής αγώνα των 

κρατουμένων. 

Οι πρωτοβουλίες που έχουν πάρει οι κρατούμενοι, περιλαμβανομένης της 

σύστασης επιτροπής δικηγόρων, αποτελούν σαφέστατη απόδειξη της θέλησής τους 

να συμμετάσχουν γόνιμα και εποικοδομητικά στον διάλογο και ζητούν να τους 

δοθεί η δυνατότητα να καταθέσουν προβληματισμούς, ενστάσεις και προτάσεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή σας ενημερώθηκε σχετικά με το νέο 

Σωφρονιστικό Κώδικα στην συνεδρίαση της 9.11.2017 και ότι στις 14.12.2017 έχει 

προγραμματιστεί ενημέρωση της ίδιας επιτροπής για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό 

2018-2020 του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με το Σωφρονιστικό Σύστημα,  



θεωρούμε ότι η φωνή των κρατουμένων μπορεί και πρέπει να ακουστεί και στην 

Βουλή και ζητούμε να κληθούμε ως επιτροπή δικηγόρων ώστε είτε να 

ενημερώσουμε τα μέλη της επιτροπής σας για τις θέσεις των κρατουμένων είτε να 

παρακολουθήσουμε ως άμεσα ενδιαφερόμενοι την ενημέρωση εκ μέρους του 

υπουργείου. 

Αθήνα, 11.12.2017 

Τα μέλη της επιτροπής δικηγόρων 

Δημήτριος Κατσαρής 

 

Γεώργιος Κακαρνιάς 

 

Αθανάσιος Καμπαγιάννης 

 

Κωνσταντίνος Παπαδάκης 

 

 

 


