
 
Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) είναι το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο 
της ελληνικής Πολιτείας σε θέματα προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έχει συσταθεί με το Ν 
2667/1998 σύμφωνα με κανόνες των Ηνωμένων Εθνών, τις «Αρχές των Παρισίων». Σε αυτήν μετέχουν 
πρόσωπα οριζόμενα από σαράντα ένα φορείς (ανεξάρτητες Αρχές, πανεπιστημιακές σχολές νομικών και 
πολιτικών επιστημών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, πολιτικά κόμματα και υπουργεία). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ΔΗΛΩΣΗ 

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα τoυ Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), το ανεξάρτητο συμβουλευτικό 

όργανο της ελληνικής Πολιτείας για θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, έχει μεταξύ 

των κατά τον νόμο αρμοδιοτήτων της τη συνεχή επισήμανση σε όλα τα όργανα της Πολιτείας της 

ανάγκης αποτελεσματικής κατοχύρωσης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τη διαρκή παρακολούθηση 

των εξελίξεων που σχετίζονται με το καθεστώς των δικαιωμάτων αυτών στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, την ενημέρωση της κοινής γνώμης για τους σχετικούς κινδύνους παραβίασης που 

ελλοχεύουν, και προπαντός την παροχή συμβουλών προς την ελληνική Πολιτεία για τη χάραξη σωστής 

κεντρικής πολιτικής για θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 

Με Δήλωσή της στις 30.4.2020, η ΕΕΔΑ εξέφρασε την ιδιαίτερη ανησυχία της για την πορεία 

της υγείας του απεργού πείνας και δίψας κρατούμενου φοιτητή Βασίλη Δημάκη, ο οποίος, απουσία 

επαρκούς αιτιολογίας και χωρίς να έχει υποπέσει σε οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μετήχθη 

από τις φυλακές Κορυδαλλού στα Γρεβενά, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να συνεχίσει την 

παρακολούθηση των μαθημάτων του στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Η ΕΕΔΑ έκανε έκκληση στην 

Ελληνική Πολιτεία να μεριμνήσει προκειμένου να αποκατασταθεί η πρόσβαση του Βασίλη Δημάκη 

στην πανεπιστημιακή εκπαιδευτική δραστηριότητα όσο το δυνατόν συντομότερα. Με ικανοποίηση, 

ωστόσο, ενημερώθηκε στο μεταξύ για την ανάκληση της μεταγωγής του. 

Η ΕΕΔΑ οφείλει, ως εκ του θεσμικού της ρόλου, να επανέλθει με δεύτερη Δήλωσή της στο 

θέμα του Βασίλη Δημάκη, καθώς με ανησυχία πληροφορήθηκε πως αντί για την Δ'  Πτέρυγα των 

Φυλακών Κορυδαλλού, ο κύριος Δημάκης μετήχθη στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού. Σύμφωνα 

με διευκρινιστική ανακοίνωση της Γενικής Γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής, κυρίας Σοφίας 

Νικολάου, η μεταγωγή αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα με σκοπό την «επί 14ήμερο προφύλαξη του 
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μεταγόμενου, σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του 

κορονοϊού, που τηρούνται, απαρέγκλιτα σε όλα τα Καταστήματα Κράτησης της χώρας.» Στην ίδια 

ανακοίνωση, η Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής διαβεβαιώνει ότι η παρακολούθηση 

των μαθημάτων του κύριου Δημάκη στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του 

ΕΚΠΑ θα συνεχιστεί απρόσκοπτα. H ΕΕΔΑ έχει κατά το παρελθόν επισημάνει ότι η διασφάλισή του 

δικαιώματος στην εκπαίδευση αποτελεί εγγύηση που απορρέει από το Σύνταγμα και τις Διεθνείς 

Συμβάσεις τις οποίες έχει υπογράψει η χώρα μας, αλλά και ένα ουσιαστικό μέτρο- προϋπόθεση 

επανένταξης των κρατουμένων στην κοινωνία μετά την έκτιση της ποινής τους. Ταυτόχρονα, συνιστά 

μέσον δια του οποίου επιτυγχάνεται  ομαλή διαβίωση στα καταστήματα κράτησης, καθώς μειώνει το 

νεκρό χρόνο έκτισης της ποινής και συμβάλλει στην ψυχική και πνευματική καλλιέργεια των 

εγκλείστων με αποτέλεσμα την απομείωση της βίας.  

Η ΕΕΔΑ παρακολουθεί από κοντά την υλοποίηση των εξαγγελιών Γενικής Γραμματέως 

Αντεγκληματικής Πολιτικής καθώς και την ακώλυτη συνέχιση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του 

Βασίλη Δημάκη. Η Πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίζει τους κρατουμένους με γνώμονα τον 

σωφρονισμό, όπως αρμόζει σε ένα κράτος δικαίου.  

 

 

Υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια της ΕΕΔΑ στις 14.5.2020 

 

 

 


