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ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Β. ΔΗΜΑΚΗ
Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα τoυ Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) χαιρετίζει την σημερινή ανάκληση
της μεταγωγής του κρατούμενου Βασίλη Δημάκη, για την οποία μεταγωγή του είχε, κατόπιν
σχετικής απόφασης στη χτεσινή της Ολομέλεια, υιοθετήσει την παρακάτω δήλωση:
«Η ΕΕΔΑ,το ανεξά ρτητο συμβουλευτικό ό ργανο της ελληνική ς Πολιτείας για θέ ματα προστασί ας
των Δικαιωμά των του Ανθρώπου, έ χει μεταξύ των κατά τον νό μο αρμοδιοτή των της τη συνεχή
επισή μανση σε ό λα τα ό ργανα της Πολιτείας της ανά γκης αποτελεσματική ς κατοχύ ρωσης των
δικαιωμά των του ανθρώπου, τη διαρκή παρακολού θηση των εξελίξεων που σχετίζονται με το
καθεστώς των δικαιωμά των αυτών στην Ελλά δα και το εξωτερικό , την ενημέ ρωση της κοινή ς
γνώμης για τους σχετικού ς κινδύ νους παραβί ασης που ελλοχεύ ουν, και προπαντό ς την παροχή
συμβουλών προς την ελληνική Πολιτεία για τη χά ραξη σωστή ς κεντρική ς πολιτική ς για θέ ματα
που ά πτονται των δικαιωμά των του ανθρώπου.
Η ΕΕΔΑ εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία της για την πορεία της υγείας του απεργού πείνας και
δίψας κρατούμενου φοιτητή Βασίλη Δημάκη. Ο κ. Δημάκης, φέρεται να έχει μεταταγεί σε άλλη
φυλακή ως αποτέλεσμα διαμαρτυρίας για την μη αποσυμφόρηση των φυλακών κατά την
διάρκεια της πανδημίας και χωρίς να έχει υποπέσει σε οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, 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).
Επιφυλασσόμενη να τοποθετηθεί εκτενέστερα επί του ζητήματος των συνθηκών κράτησης,
ιδίως σε σχέση με τον παρατηρούμενο υπερπληθυσμό στις φυλακές και τα μέτρα προστασίας
και αποσυμφόρησης που οφείλει η Πολιτεία να λάβει σε σχέση με τον Covid-19, η ΕΕΔΑ καλεί
την Ελληνική Πολιτεία, σεβόμενη τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αρχή του κράτους δικαίου,
να μεριμνήσει προκειμένου να αποκατασταθεί η πρόσβαση του Βασίλη Δημάκη στην
πανεπιστημιακή εκπαιδευτική δραστηριότητα όσο το δυνατόν συντομότερα, δεδομένου ότι η
ζωή του βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.

Υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια της ΕΕΔΑ στις 30.4.2020

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).

