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ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

με τις ιδιότητές του ως  Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης των Βασανιστηρίων (ν. 

4228/2014, ΦΕΚ Α' 7/10.1.2014) και, ιδίως, ως Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης 

Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα Σώματα Ασφαλείας και τους Υπαλλήλους των 

Καταστημάτων Κράτησης(ν. 4443/2016, Μέρος Δ΄, ΦΕΚ Α´ 232/9-12-2016) 

 

ΜΕ ΦΑΞ : 210-72920129, 2131306800 

 

(δια του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Θεσσαλονίκης) 

 

- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑ  

- ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ  

- ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

 

Του ΞΗΡΟΥ Χριστόδουλου του Τριανταφύλλου, γεννηθέντος στην Ικαρία στις 

10/10/1958, κρατούμενου στον χώρο του Πειθαρχίου του Γ.Κ.Κ.Θ (Διαβατών) 

ΚΑΤΑ 

ΒΑΡΣΑΜΗΚωσταντίνου, Αρχιφύλακα του Γ.Κ.Κ.Θ (Διαβατών) και κατά παντός 

άλλου συμμετόχου ή υπευθύνου.- 

 

1.1 ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΟΥ. 

Το ιστορικό της παρούσας τοποθετείται χρονικά με την σύλληψη μου από την 

Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Αστυνομίας στις 03-01-15 στην περιοχή της 
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Αναβύσσου μετά από την παραβίαση της υποχρέωσής μου (όρος που μου επιβλήθηκε 

για την χορήγηση τακτικής άδειας) για εμφάνιση στο οικείο Α.Τ. Μετά τη σύλληψή 

μου συνέχισα να εκτίω την ποινή μου  σε αρκετές Φυλακές (Δομοκός, Νιγρίτα, Χανιά), 

όπου τοποθετήθηκα σε πλήρη απομόνωση – όχι στον χώρο των Πειθαρχείων, αλλά, 

μόνος, σε ολόκληρη  Πτέρυγα. Έπειτα απ΄ αυτό το διάστημα μετήχθην στο Γενικό 

Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης, όπου –όπως θα εκθέσω και παρακάτω- έγινα 

θύμα αξιόποινων πράξεων με κυρίως υπαίτιο τον ως άνω Αρχιφύλακα. 

Ειδικότερα, τον Νοέμβριο του 2015, ο Διευθυντής των Φυλακών, κατόπιν πρότασης 

του κ. Εισαγγελέα-Επόπτη του Κ.Κ, διέταξε την κράτηση μου σε πλήρη απομόνωση,  

σε Πειθαρχικό Κελί, αναφέροντας στο «αιτιολογικό» της εν λόγω διαταγής την ανάγκη 

προστασίας της σωματικής μου ακεραιότητας από απροσδιόριστους και άγνωστους σε 

μένα "κινδύνους" που προέρχονται από εξίσου άγνωστους "επικίνδυνους κύκλους 

προσώπων" μέσα στη φυλακή. 

Η κράτησή μου στην απομόνωση υπέκρυπτε σαφώς πολιτική εντολή, καθώς ούτε έχω 

διαφορές με κανέναν, ούτε βεβαίως είναι λογικό και ανεκτό σε δημοκρατική κοινωνία 

να τιμωρούμαι επειδή κάποιος επιδιώκει να με βλάψει. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα 

έπρεπε είτε να μεταχθώ αλλού, είτε να μεταχθεί (ή ακόμα και απομονωθεί) όποιος 

παρανόμως επιβουλευόταν την σωματική μου ακεραιότητα –και, πάντως, όχι εγώ. 

Ενδεικτικά αναφέρω πως η απομόνωσή μου διακόπηκε όταν βρέθηκα στο Ψυχιατρείο 

Κρατουμένων, όπου ο επικεφαλής αρνήθηκε να με θέσει σε απομόνωση παρανόμως, 

παρά τις πιέσεις. Εκεί κατέστη και σαφές ότι από κανέναν δεν κινδυνεύω –αντίθετα, η 

συνύπαρξή μου με συγκρατουμένους ήτο αρμονικότατη και απόλυτα ομαλή. 

Με δεδομένο, δε, ότι η κράτηση σε ειδικό καθεστώς απομόνωσης επιτρέπεται από τον 

Σωφρονιστικό Κώδικα το ανώτατο για 10 ημέρες, και μόνον ως πειθαρχική τιμωρία, 

καταλαβαίνει κανείς το βαθμό σκληρότητας που ενέχει μια πολιτειακή απόφαση να 

τύχω μόνιμης συναφούς μεταχείρισης, επί σειράν ετών και υπό συνθήκες που όπως θα 

εκθέσω κατωτέρω θέτουν ευθέως σε κίνδυνο την σωματική και ψυχική μου 

ακεραιότητα και την ίδια μου τη ζωή. 

1.2 Η ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 

Εδώ και δύο και πλέον χρόνια κρατούμαι σε ένα κελί που δεν έχει πρόσβαση στο 

φως του ήλιου (μια λάμπα ανάβει όλη την ημέρα και τη νύχτα, η έκθεση της οποίας για 
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μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τα πορίσματα της ιατρικής επιστήμης είναι πρόσφορη 

να δημιουργήσει προβλήματα όρασης) ενώ δεν υπάρχει εξαερισμός , δεδομένου ότι η  

τουαλέτα που δεν χωρίζεται με τοίχο με το υπόλοιπο κελί, καθώς και  οι άσχημες 

μυρωδιές λυμάτων που είναι μέσα στο κελί μου, δημιουργούν αντικειμενικά  μια 

κατάσταση ασφυξίας. Το «κελί» είναι  περίπου 2 x 2,20 τ.μ, ενώ ο ελεύθερος χώρος 

είναι ήδη φορτωμένος από ένα κρεβάτι και ένα σκαμνί. Η απουσία  θέρμανσης τον 

χειμώνα και κλιματισμού το καλοκαίρι δημιουργεί μια κατάσταση που ενέχει σοβαρές 

συνέπειες για την ψυχική και σωματική υγεία του τελούντος σε απομόνωση. Επιπλέον, 

η περιοχή έχει πολύ υψηλά επίπεδα υγρασίας, η οποία έχει αντίκτυπο στην ένταση των 

καιρικών συνθηκών, το κρύο τον χειμώνα διαπερνά το σώμα και στα οστά μου, ενώ οι 

υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι εξουθενώνουν το σώμα μου σε ακραίο βαθμό, 

προκαλώντας μου ένα έντονο και συνεχές αίσθημα «γύμνιας» και απελπιστικής 

κακουχίας. 

Όσον αφορά τις συνθήκες υγιεινής σε αυτό το κελί: παρατηρείται συνεχής παρουσία 

πλήθους εντόμων, όπως κατσαρίδες και πολύ συχνά ποντίκια, γεγονός που αποτελεί 

ένδειξη της ακαθαρσίας που υπάρχει και η οποία συνακολούθως βοηθά στην 

αναπαραγωγή παθογόνων οργανισμών . Το κρεβάτι στο οποίο κοιμάμαι δεν έχει 

καθαριστεί ποτέ όσο ενοικώ εγώ στον χώρο (αλλά, εμφανώς, και για καιρό πριν το 

χρονικό αυτό σημείο), γεγονός που σε κάθε περίπτωση  δεν επιτυγχάνει καμία 

βελτίωση προς την κατεύθυνση της μείωσης της παρουσίας επικίνδυνων για την υγεία 

μου οργανισμών όπως οι παραπάνω και αλλεργιογόνων μικροοργανισμών που 

επιδεινώνουν την ιατρικά βεβαιωμένη πάθησή μου (αλλεργική κνίδωση), η οποία 

απαιτεί εντελώς διαφορετικές συνθήκες προκειμένου να μην εκτρέπεται σε επικίνδυνη 

για τη ζωή μου συνθήκη. 

Στις φυλακές υπάρχει μόνο ένας ιατρός. Ο χρόνος από την υποβολή αίτησης ιατρικής 

εξέτασης μέχρι την υλοποίηση του αιτήματος αυτού μπορεί να είναι έξι μήνες (χρόνος 

επαρκής για να επιδεινώσει μια ασθένεια σε βαθμό μη αναστρέψιμο). Τα διαγνωστικά 

μηχανήματα της φυλακής είναι κυρίως μη λειτουργικά. Δεν υπάρχει ψυχολόγος. Εγώ 

ο ίδιος, όπως και οι άλλοι κρατούμενοι, αναγκάζομαι  να αγοράσω τα απαραίτητα 

φάρμακα με δική μου πρωτοβουλία και δαπάνες. Υπάρχει πληθώρα  μεταδοτικών 

ασθενειών (όπως η ΤΒ), ενώ υπάρχει και κίνδυνος μετάδοσης τωνασθενειών αυτών 

λόγω της έλλειψης αποτελεσματικής απολύμανσης των εγκαταστάσεων και των 

ποντικών και εντόμων που είναι τα μόνα έμβια όντα που επιτρέπεται να με πλησιάσουν. 



4 
 

1.3 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ 

ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΟΥ ΣΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΕΛΙ. 

Όπως προκύπτει από πλήθος ιατρικών βεβαιώσεων και γνωματεύσεων, εδώ και 

10 χρόνια περίπου  πάσχω από οξεία αλλεργική κνίδωση από την οποία προσβλήθηκα 

κατά τη διάρκεια της κράτησής μου σε σειρα καταστημάτων κράτησης και η οποία, επί 

του παρόντος λόγω των άθλιων συνθηκών διαβίωσής μου, υποτροπίασε  και συνεχώς  

χειροτερεύει. Λόγω αυτού του προβλήματος υγείας, πρέπει να ακολουθηθεί  ειδική και 

ιατρικά ενδεδειγμένη διατροφή, η οποία απαγορεύει συγκεκριμένα την κατανάλωση 

χοιρινού κρέατος και των παραγώγων του (όπως επίσης και άλλων τροφίμων όπως 

οστρακοειδή). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μεταξύ των γιατρών που συνέστησαν αυτή 

τη δίαιτα είναι και ο Καθηγήτρια-Δερματολόγος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών  

Χατζηιωάννου Αργυρώ. Έτσι, όταν μεταφέρθηκα στον συγκεκριμένο χώρο κράτησης, 

ακολούθησε σχετική ενημέρωση του υπεύθυνου μάγειρα κατόπιν σχετικής διαταγής1 

του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού (κατόπιν δικής μου αναφοράς με την με αρ. 

Πρωτ. 11664 και ημ/νια 29/05/2017) την κουζίνα για το θέμα αυτό και έτσι –σε πρώτη 

φάση- μου δόθηκε εναλλακτικό πιάτο χωρίς χοιρινό, το οποίο ήταν σε κάθε περίπτωση 

διαθέσιμο στη φυλακή ως "μενού για μουσουλμάνους". Σημειωτέον οτι οι θεράπουσα 

ιατρός μου Αλίκη Κουτσόγιωργα κατά το παρελθόν υπογράφωντας το από 17/12/10 

εξιτήριο από το Ν.Κ.Φ.Κ διαλαμβάνει κατα λέξει τα εξής : «Προτείνεται και στην 

φυλακή του, να παραμείνει με καλές συνθήκες (καλό αερισμό, όχι υπόγειο)». 

2. Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΡΣΑΜΗ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ. 

 Η αντικατάσταση του παραπάνω επιβλαβούς για την υγεία μου γεύματος και 

ειδικά η εισαγγελική εντολή προς αυτό το ζήτημα δεν έλαβε χώρα κατά τακτικό τρόπο, 

παρά την αρχική ενημέρωση που έλαβαν οι υπεύθυνοι της κουζίνας. Αντίθετα 

χρειάστηκε η κατάθεση 5 σέλιδης αναφοράς από πλευράς μου (η υπ΄αριθμ. 11664 της 

25-5-17) με την οποία κατήγγειλα την υπαίτια και εκδικητική στάση του Αρχιφύλακα, 

ο οποίος παρά τις συνεχείς έγγραφες εντολές του Ιατρού υπηρεσίας για παροχή του 

ιατρικώς ενδεδειγμένου γεύματος, διέταξε τους υπεύθυνους της κουζίνας να 

συνεχίσουν να μου παρέχουν γεύματα με χοιρινό με την δικαιολογία οτι η εναλλακτική 

                                                             
1  Η συγκεκριμενη διαταγή διαλαμβάνει μεταξύ άλλων κατά λέξη τα εξής : «Προσωρινως δεν θα 
σιτίζεται με χοιρινό κρέας μέχρις ότου αποφανθούν αιτιολογημένα οι Ιατροί». 



5 
 

διατροφή «αφορά μόνο μουσουλμάνους κρατούμενους και δεν προβλέπονται 

εξαιρέσεις». 

Η ως άνω συμπεριφορά και πρακτική του καθ ου η αναφορά, η οποία συνέβη 

κατ΄εξακολούθησιν, είχε ως αποτέλεσμα για 3 μήνες να τρέφομαι μονο με σαλάτες 

(καθ’οτι ακολουθώντας τις ρητές υποδείξεις των ιατρών μου, όφειλα για το καλό της 

υγείας μου να μην τρέφομαι με το σύνηθες-τακτικό γεύμα) και ως εκ τούτου να 

υποσιτίζομαι (λαμβάνοντας πάντα υπ΄ όψιν και την κατατονική ψυχικά και σωματικά 

κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο οργανισμός μου λόγω της συνεχούς και 

εξουθενωτικής κράτησης μου στο κελί του Πειθαρχίου) και όλα αυτά επειδή το 

«θέλησε» και το διέταξε ο εν λόγω αρχιφύλακας. Συνεπώς, με την διαταγή αυτή – και 

στις περιπτώσεις που αδυνατούσα λόγω ασιτίας να συνεχίζω την χορτοφαγία – ο 

μυνηόμενος με θετικές πράξεις (παρεμπόδιση αντικατάστασης επικίνδυνου 

γεύματος) με «καταδίκασε» όλως αυθαιρέτως να έρθω αντιμέτωπος -όντας 

αβοήθητος λόγω της ιδιότητας μου ως έγκλειστος στον χώρο του Πειθαρχείου και 

ασθενής- με τις ακραίες συνέπειες της ασθένειας μου. 

Σε περίπτωση, δε που είχα παρασυρθεί να καταναλώσω έστω και μια μπουκιά από ότι 

παρανόμως διέτασσε να μου χορηγούν ως γεύμα, θα μπορούσα να βρίσκομαι στον 

άλλο κόσμο, πράγμα το οποίο βεβαίως ο ίδιος γνώριζε, αποδεχόταν δε αυτονοήτως και 

το ενδεχόμενο να αποδημήσω εις Κύριον λόγω γεύματος που μου προκαλεί 

παροξυσμική αλλεργία. 

Σε κάθε, πάντως, περίπτωση, η αδυναμία μου να διατραφώ με οτιδήποτε θα μπορούσε 

να χορτάσει έναν άνθρωπο, έτερπε την καταπιεστική του παρόρμηση να με βασανίζει 

σε κάθε ευκαιρία και με όποιον τρόπο είχε στη διάθεσή του, εκφράζοντας έτσι 

σαδιστικά την κρατική εξουσία, την άσκηση της οποίας του έχει εμπιστευθεί η 

Πολιτεία. 

3. ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ-ΕΠΟΠΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΠΟΛΥΕΤΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΟΥ ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΟ. 

Σε σειρά έγγραφων αναφορών που κατέθεσα στον κατ΄ αρθρ 572 Κ.Π.Δ αρμόδιο 

Εισαγγελέα-Επόπτη του Γ.Κ.Κ.Θ κ. Θεοφάνη Λιούτα και επισυνάπτονται, 

αναφέροντας σειρά παραπόνων σχετικά με τις συνθήκες κράτησης μου, την 
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συμβατότητα αυτής με την κατάσταση της υγείας μου αλλά και τον υπαίτιο, 

καθοριστικό και καταστροφικό χαρακτήρα των πράξεων του Αρχιφύλακα, έλαβα 

μεταξύ άλλων,  ως προς την νομική βαση της κραάτησης μου στον χώρο αυτο, τις  

ακόλουθες απαντήσεις: «Η κράτηση του αναφέροντος είναι σύμφωνη με τα αρ. 3 παρ. 2 

και 4, το αρ. 7 παρ. 4 του ν. 2776/1999 κατα το οποίο : Η εύρυθμη λειτουργία και 

ασφάλεια του καταστήματος σε εξαιρετικές περιπτώσεις – όπως στην περίπτωση του 

αναφέροντος - είναι δυνατόν να δικαιολογούν περιορισμούς στους όρους διαβίωσης, οι 

οποίοι καθορίζονται με απόφαση του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού»(αρ. Πρωτ. 7369 

και ημ/νια 31-03-17 κατόπιν της από 28-03-17 αναφοράς μου). 

Ακολούθως, στην βάση νέων περιστατικών κατέθεσα για μία ακόμη φορά αναφορά 

στον κ. Εισαγγελέα Επόπτη (στις 06-04-2017 και ελαβεαριθμ. Πρωτ. : 

7968)καταγγέλοντας αυτή την φορά τον ξυλοδαρμό μου από τον καθ’ ου η αναφορά 

Αρχιφύλακα. Στο κείμενο της εν λόγω αναφοράς διαλαμβάνονται επί λέξει τα εξής 

(ενδεικτικά) : «Αμέσως μετά την αποχώρηση μου από την αίθουσα που εκδικάζετο το 

ανύπαρκτο κατ’εμέ πειθαρχικό παράπτωμα μου, επέστρεψα στον χώρο του Πειθαρχείου. 

Μάλιστα την στιγμή εκείνη εγίνετο η διανομή του συσσιτίου και έτσι στάθηκα στην ουρά 

για να το παραλάβω. Ακριβώς 1 λεπτό μετά την άφιξη μου εμφανίστηκε ο αρχιφύλακας 

Βαρσάμης και με σκαιό ύφος με διέταξε να εισέλθω στο κελί που κρατούμαι, χωρίς να 

μου επιτρέψει να παραλάβω πρώτα το συσσίτιο μου. Εγώ επιχείρησα να διαμαρτυρηθώ, 

ήπια στην αρχή και μετά πιο έντονα γιατι ο αρχιφύλακας Βαρσάμης αρχικά με 

προπηλάκισε και με έβρισε με ακατανόμαστες εκφράσεις και ακολούθως άρχισε να με 

χτυπά στο κεφάλι και άλλα σημεία του σώματος με έκδηλη οργή και μίσος 

συνεχίζοντας ταυτόχρονα και το υβρεολόγιο. Στον ξυλοδραμόσενέδραμαν και 2 

υπάλληλοι που δεν γνωρίζω το ονομα τους, οι οποίοι μου κρατούσαν τα χέρια για να 

μην αμυνθώ. Ο μαινόμενος αρχιφύλακας συνέχισε το ξυλοφόρτωμα ακόμα και μέσα στο 

κελί κράτησης μου και κατόπιν αποχώρησε υβρίζοντας και απειλώντας οτι θα με 

εξαφανίσει ! Μετά από 1 ώρα περίπου, υπάλληλος του καταστήματος μου ανακοίνωσε 

την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου και μου γνωστοποίησε οτι για όσο ισχύει η 

πειθαρχική ποινή (10 μέρες) δεν θα μου επιτραπεί να προαυλίζομαικαθώς και ότι 

μου απαγορεύεται η επικοινωνία με τους συνηγόρους μου και τους συγγενείς μου 

τόσον τηλεφωνικώς όσο και δια του επισκεπτηρίου.» 

Ως εκ τούτου αιτήθηκα την αναστολή εκτέλεσης της πειθαρχικής ποινής του 

εγκλεισμού στο Πειθαρχείο μέχρις ότου εκδικαστεί η προσφυγή μου, την άρση της 



7 
 

απαγόρευσης επικοινωνίας με τους συνηγόρους μου και την οικογένεια μου καθώς και 

την διερεύνηση των άνωθεν καταγγελόμενων πράξεων του Αρχιφύλακα Κωσταντίνου 

Βαρσάμη. 

Σε απάντηση του (με αρ. Πρωτ. : 7968 και ημ/νια 06-04-2017) ο κ. Εισαγγελέας 

διαλαμβάνει τα εξής : «Δύναται να ασκήσει προσφυγή στο Δικαστήριο εκτέλεσης 

ποινών που αποφαίνεται αμετακλήτως. Μόνο το αρχικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να 

αναστείλει την εκτέλεση της απόφασης μέχρι εκδικάσεως της προσφυγής (και όχι ο 

επόπτης-εισαγγελέας)».  

Συνεπώς, όπως προκύπτει από την παραπάνω απόφαση ουδέμία ενέργεια προς την 

κατεύθυνση της διερεύνησης  έλαβε χώρα – ούτεν καν μνεία στο σκεπτικό του 

εισαγγελέα- για τον καταγγελόμενο ξυλοδαρμό που υπέστηναπό Υπάλληλο του 

άρθ.13 Π.Κ. ούτε επήλθε άρση της απαγόρευσης επικοινωνίας με τους συνηγόρους 

μου και την οικογένεια μου. 

Ακολούθησαν και άλλες έγγραφες αναφορές μου (όπως οι με α.π : 24277 και ημ/νια 

02-11-17, η με α.π : 24539 και ημ/νια 6-11-2017), με τις οποίες ζητούσα την λήψη 

πρωτοβουλιών από πλευράς αρχών για  να καταστούν οι συνθήκες κράτησης μου 

συμβατές με την κατάσταση της υγείας μου, την μεταφορά μου σε κανονική πτέρυγα 

της φυλακής άλλως την μεταγωγή μου σε άλλο κατάστημα, την συμμετοχή μου στον 

τακτικό εκκλησιασμό των κρατούμενων (με εντολή του κ. Αρχιφύλακα το κελί μου 

κλειδώνει πάντα την ώρα της λειτουργίας) καθώς και την διεξαγωγή έρευνας σχετικά 

με την εκδικητική και βασανιστικήπρακτικη του καθ ου η αναφορά Αρχιφύλακα. Ως 

προς τις αιτιάσεις μου αυτές ουδέποτε έλαβα απάντηση από τον αρμόδιο Εισαγγελέα. 

Αποκορύφωμα της προσπάθειας μου να εισακουστώ στις αρμόδιες αρχές του 

καταστήματος κράτησης, αποτέλεσε η από 10-11-2017 και με α.π 2505 αναφορά μου 

στο Συμβούλιο της Φυλακής, όπου παρέθεσα κατά συνολικο τρόπο όλες τις 

διαστάσεις του σοβαρότατου προβλήματος ασφάλειας και επιβίωσης που 

αντιμετωπίζω. Το Συμβούλιο της Φυλακής απεφάνθη ως εξής : ως προς την 

τοποθέτηση μου στο πειθαρχείο, « αυτή από την ημέρα εισαγωγής του στο Κατάστημα 

μέχρι και της συντάξεως του παρόντος, σχετίζεται με ζητήματα που αφορούν στη 

διασφάλιση της σωματικής του ακεραιότητας και στην προστασία της ζωής του, καθόσον 
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σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες2 έχει καταστεί στόχος άλλων εγκλείστων». Σε 

καμμία περίπτωση βέβαια δεν αναφέρονται, έστω σε αδρές γραμμές και 

σχηματικά ποιοι είναι αυτοί οι «άλλοι έγκλειστοι» από τους οποίους κινδυνεύω 

μάλιστα και σε τέτοια κλίμακα, που να νομιμοποιείται η «κατ’ εξαίρεση» κράτηση 

μου σε αυτόν τον επικίνδυνο και ακατάλληλο για την υγεια μου χώρο επί… χρόνια. 

Ως προς την απαγόρευση επικοινωνίας με συνηγόρους και την οικογένεια μου 

διαλαμβάνονται τα εξής : «Οι αναφορές περί απαγορεύσεων, που καταχρηστικά έχουν 

τεθεί από την υπηρεσία σε βάρος του, σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την ασφάλεια 

της ζωής του και ο μόνος ουσιαστικός περιορισμός που του έχει τεθεί επ΄ αφορμή αυτών 

είναι η κράτηση του σε ατομικό κελί χωρίς συγκρατούμενους..». . Στην περίπτωση αυτή 

το Συμβούλιο παραλέιπει να αναφέρθει σε ενα κομβικής σημασίας ζητημα : την 

σχέση την συνάφεια καθώς και την «αναλογικότητα» των παραπάνω 

εξακολουθητικά επιβεβλημένων απαγορεύσεων  με την προστασία της ζωής μου 

και την σωματικής μου ακεραιότητας και αντ΄ αυτού επικαλείται την ίδια κάθε 

φορά κατά λέξει όλως αόριστη αιτιολογία.Ως προς την απαγόρευση ενασχόλησης 

μου με την χειροτεχνία, τέθηκαν τα εξής : «Σχετικα με τη δυνατότητα του κ. Ξηρού να 

ενασχοληθεί με την κατασκευή χειροτεχνημάτων, σας αναφέρουμε πως ουδέποτε του έχει 

επιβληθεί κάποιος περιορισμός [...]. Τα «εργαλεία» στα οποία αναφέρεται ο κ. Ξηρός 

ηταν αυτοσχέδια και αιχμηρά, τα οποία μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν παράνομα 

χωρίς την σχετική έγκριση του Συμβουλίου».Αναφέρω στο σημείο αυτό ότι ο εν λόγω 

αρχιφύλακας έφτασε στο σημείο να μου «κατασχέσει» αυτοσχέδια βαράκια από 

πλαστικά μπουκάλια νερού, λέγοντάς μου πως ότι όλοι χρησιμοποιούν στη φυλακή 

για να γυμνασθούν (ελλείψει συμμόρφωσης της φυλακής προς τη θετική 

υποχρέωση που επιτάσσει ο Σωφρονιστικός Κώδικας να μπορούμε να ασκούμαστε 

και αθλούμαστε σε κατάλληλο χώρο)οτι «απαγορεύεται».Ως προς την 

συναναστροφή μου τους συγκρατούμενους και την καταγγελόμενη απαγόρευση 

διεξαγωγής της, τα εξής: «Ουδέποτε επιβλήθηκαν περιορισμοί στη συναναστροφή του 

αναφέροντα με άλλους κρατούμενους στη περιοχή του χώρου της κράτησης του. Προς 

επίρρωση των παραπάνω επισημαίνεται οτι στην περιοχή που υφίσταται ο ώρος 

κράτησης του εργάζονται περισότεροι από εξήντα κρατούμενοι σε περιβάλλον που μπορεί 

να χαρακτηριστεί εξαιρετικά ασφαλές».Στο σημείο αυτό θα ήθελα να δηλώσω οτι 

ουδέποτε αρνήθηκα την παρουσία εργαζόμενων και μη κρατούμενων στον 

                                                             
2Τις οποίες ουδείς θεώρησε σκόπιμο να μου κοινοποιήσει, απλώς και μόνον επειδή δεν υπάρχουν! 
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διάδρομο του Πειθαρχείου. Αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει είναι οτι 

ενώ γύρω μου συνυπάρχουν, επικοινωνούν και αναπτύσουν κοινές δραστηριοτητες 

δεκάδες κρατούμενοι, εγώ αντιμετωπίζομαι – κατά τις υποδείξεις και κυρίως  τις 

απειλές που δέχονται από τον αρχιφύλακα- ως «απαγορευμένο είδος». 

Συγκρατούμενοι μου που επιδίωξαν επικοινωνία κατά τις ώρες που δεν 

εργάζονται, μαζί μου, τιμωρήθηκαν πειθαρχικά, υπέστησαν μεταγωγές, τους 

απαγορεύτηκε η εργασία στο συνεργείο, και αυτά διότι σύμφωνα με τον καθ ου η 

αναφορά, «έκαναν κακές παρέες» και «τους είχαμε προειδοποιήσει». Ως προς την 

άσκηση των θρησκευτικών μου καθηκόντων διαλαμβάνονται τα εξής : «Αναφορικά με 

τον αναφέροντα δύναται να εκκλησιάζεται το Σάββατο που εκκλησιάζονται οι 

κρατούμενοι του Κ.Ε.Θ.ΕΑ. Επιπλέον, χωρίς περιορισμούς, κάθε Σάββατο, εφόσον το 

επιθυμεί ο ίδιος μπορεί να δέχεται την επίσκεψη ιερέα προς εκπλήρωση των 

θρησκευτικών του καθηκόντων».Μέχρι σήμερα και κατά παράβαση της παραπάνω 

απόφασης του Συμβούλιου της Φυλακής, ουδέποτε μου δόθηκε η δυνατότητα να 

συμμετέχω στον τακτικό εκκλησιασμό του Σαββάτου, ούτε μαζί με τους 

κρατούμενους του Κ.Ε.Θ.Ε.Α αλλά κάθε Σάββατο την καθορισμένη ώρα της 

λειτουργίας με πρωτοβουλία του αρχιφύλακα κλειδώνομαι στο κελί μου, διχως 

περαιτέρω συστάσεις. 

 

4. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ 23ης /12  ΣΤΟ ΚΕΛΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΟΥ 

Την ημέρα αυτή (23-12-17), όπως και κάθε χρόνο συμβαίνει στο κατάστημα κράτησης 

κατά τις ημέρες των εορτών, επρόκειτο να λάβει χώρα επίσκεψη θρησκευτικού 

Λειτουργού, και συγκεκριμένα του Μητροπολίτη Νεαπόλεως Βαρνάβα, ο οποίος θα 

ερχόταν σε επαφή με τις αρχές του Κ.Κ. καθώς και με πολλούς από τους 

συγκρατούμενους μου. Λαμβάνοντας γνώση της επικείμενης αυτής επίσκεψης και 

στην βάση του ήδη εκπεφρασμένου -ρητώς και εγγράφως- αιτήματος μου για 

εκκλησιασμό και ενάσκηση του δικαιώματος μου σε θρησκευτική λατρεία, ζήτησα από 

τις αρχές και συγκεκριμένα τον αρχιφύλακα Βαρσάμη να μου δοθεί η δυνατότητα να 

μιλήσω με τον Μητροπολίτη, δεχόμενος προφανώς την συνεχή συνοδεία και παρουσία 

σωφρονιστικών υπαλλήλων κατά την επαφή μου με τον Ιερέα. Ακολουθώντας την 

πάγια τακτική του ο αρχιφύλακας μου απάντησε οτι αυτό «Απαγορεύεται» (για μένα) 

και διέταξε τον εγκλεισμό μου στο κελί 6 του Πειθαρχείου (όπου και κρατούμαι για 2 
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και πλέον χρόνια). Αναφορικά με  την εντολή αυτή ζήτησα – όπως έχω κάνει και στο 

παρελθόν δεκάδες φορές, χωρίς όμως καμία ανταπόκριση- να λάβω γνώση σχετικά με 

την ύπαρξη απόφασης συμβουλίου φυλακής του Κ.Κ. που να νομιμοποιεί την 

τοποθέτηση μου στο Πειθαρχείο και τον εγκλεισμό μου, και κατά τα χρονικά 

διαστήματα που λαμβάνει χώρα εκκλησιασμός και ειδικά στις 23-12 κατά την 

επίσκεψη του Μητροπολίτη. Αφού ενημερώθηκα ότι τέτοια εντολή «δεν υπάρχει» – σε 

έγγραφη, αιτιολογημένη και νομότυπη μορφή, αντέδρασα αρχικά με ειρηνικό τρόπο, 

δηλώνοντας την μη συμμόρφωση μου με μία διαταγή που στερείται νομικού 

ερείσματος και κινείται σε πλαίσιο πλήρους αδιαφάνειας, αυθαιρεσίας και υπέρβασης 

καθήκοντος από πλευράς του καθ ου η αναφορά Αρχιφύλακα. Ό τελευταίοςτότε, 

ζήτησε τη συνδρομή σωφρονιστικών υπαλλήλων προκειμένου ο ίδιος να με 

ξυλοφορτώσει βρίζοντάς με σκαιότατα καθ’ όλη τη διάρκεια των σε βάρος μου 

βιαιοπραγιών, και αφού «ξεσπάθωσε» πάνω μου, με κλείδωσε στο κελί μου, ενώ 

εξακολουθούσε να με βρίζει χυδαία μέχρι που απομακρύνθηκε. 

Η μεταχείρισή μου αυτή, σε συνδυασμό με την για άλλη μια φορά βία που εδέχθην, 

αποτέλεσε την «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», και υπό το βάρος όλου του εύρους 

των υποτιμητικών, βασανιστικών, απάνθρωπων και παράνομων πράξεων και 

πρακτικών που υπέστην κατ΄εξακολούθησιν από τον ίδιο δράστη, υπό το φως της 

παρατεταμένης απομόνωσής μου, συνθήκη η οποία θα είχε έως και στην κυριολεξία 

τρελάνει τον οποιονδήποτε, αλλά και από το γεγονός ότι όλα αυτά θεωρούνται από τις 

Αρχές «λογικά» με αποτέλεσμα την πλήρη ατιμωρησία του για τα εγκλήματά του και 

την κατακρήμνιση της πιθανότητας να αδυνατώ να έχω μια ελπίδα κανονικότητας και 

ασφάλειας υπό κράτηση, έλαβα την απόφαση – με σοβαρότατο κίνδυνο της ζωής μου 

– να πυρπολήσω το στρώμα του κελιού μου. Στο θέαμα του καπνού που έβγαινε σε 

τρομακτική ποσότητα και πυκνότητα από τον χώρο κράτησης μου, ο αρχιφύλακας, από 

κοινού με υπαλλήλους του καταστήματος και τον Μητροπολίτη Βαρνάβα, ήρθε να 

ξεκλειδώσει την πόρτα του κελιού. Μη πτοούμενος από το ότι έπρεπε να γίνουν 

ενέργειες για να σβήσει η φωτιά, δεν δίστασε να θέσει προτεραιότητά του το να με 

ξανακτυπήσει. Στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο, αξιοποιώντας την αναστάτωση που 

προκλήθηκε από την παρουσία της φωτιάς και αφού δέχτηκα σειρά χτυπημάτων από 

τον αρχιφύλακα, κατάφερα να μετακινηθώ χτυπημένος προς τον διάδρομο του 

Πειθαρχείου όπου και προσπάθησα να επικοινωνήσω μέσω του τηλεφωνικού σταθμού.  
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Η απόφαση μου να διεξάγω την ως άνω διαμαρτυρία προέκυψε εν μέσω 

δικαιολογημένης, ανυπέρβλητης και συσσωρευμένης αγανάκτησης 2 και πλέον ετών 

και σχετίζεται άμεσα με τις συνθήκες κράτησης μου –παρα το σοβαρότατο πρόβλημα 

υγείας που αντιμετωπίζω- σε αυτό το κατάπτυστο και ασύμβατο με την ιδιότητα μου 

ως «ανθρώπινου όντος» αλλά και ως «πάσχοντος από αλλεργική κνίδωση» κελί. 

Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την κατάσταση της υγείας μου (συνεχείς εξάρσεις και υφέσεις 

συμπτωμάτων έντονου κνησμού και οιδημάτων σε όλο μου το σώμα), την κράτηση 

μου σε έναν χώρο χωρίς το φως του ήλιου, την παράνομη και σαδιστική/εξουσιαστική 

βία που υπέστην τόσες φορές από τον αρχιφύλακα Βαρσάμη, ήτοι από σωφρονιστικό 

όργανο κατά την ενάσκηση της δημόσιας εξουσίας του, την παράνομη στέρηση των 

δικαιωμάτων μου σε επικοινωνία με τους συνηγόρους μου, με την οικογένεια μου 

καθώς και με τους συγκρατούμενους μου, ήρθα αντιμέτωπος με μια συνθήκη που 

συνιστά παρόντα  επικείμενο και άλλως «αναπότρεπτο» κίνδυνο για την ζωή, την 

σωματική και ιδίως για την ψυχική μου ακεραιότητα. Υπό το κράτος της συνθήκης 

αυτής, και μην έχοντας καμία άλλη εναλλακτική για να αποτρέψω την «μπρος στα 

μάτια μου», συντονισμένη, εξελισσόμενη, εσκεμμένη και πλήρως «καλυπτόμενη» και 

συνεπώς και ατιμώρητη προσπάθεια σωματικής και πνευματικής μου εξόντωσης, 

προχώρησα στην πυρπόληση του στρώματός μου, την οποία και διέπραξα με 

σοβαρότατο κίνδυνο της ζωής μου, ουδέποτε επιθυμώντας και επιδιώκοντας την 

σωματική βλάβη συγκρατούμενων μου καθώς και μελών του σωφρονιστικού 

προσωπικού, εξ’ού και η διαμαρτυρία αυτή έλαβε χώρα σε ημέρα μη εργάσιμη για τους 

κρατούμενους στο Συνεργείοκαι σε τόπο απομονωμένο (εντός του κελιού μου, όπου 

κλειδωμένος βρισκόμουν μόνον εγώ), μακριά από τις Πτέρυγες κράτησης. Ο μόνος που 

θα μπορούσε να χάσει τη ζωη του ή να υπονομεύσει την υγεία του από μια τέτοια 

κίνηση, υπό τις συνθήκες που αυτή έλαβε χώρα, ήμουν εγώ. Εξάλλου όλοι οι 

κρατούμενοι – πέραν εμού φυσικά, που όπως συνήθως βρισκόμουν σε καθεστώς 

αυθαίρετης ειδικής μεταχείρισης- ήταν συγκεντρωμένοι σε άλλον χώρο της φυλακής 

και περίμεναν την επίσκεψη του Μητροπολίτη.  

 

5. Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ : Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΛΙ 6 ΣΤΟ 

ΚΕΛΙ 3 ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΟΥ. 
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Κατόπιν των γεγονότων αυτών, συνελήφθην από την εξωτερική φρουρά του 

καταστήματος και εισήχθην στο ακριβώς δίπλα κελί απομόνωσης δηλαδή στο κελί 3 

του Πειθαρχείου. Πρόκειται για έναν χώρο με τα ίδια χαρακτηριστικά με τον 

προαναφερθέντα (2x3τ.μ περίπου, χωρίς ηλιακό φώς και εξαερισμό, το οποίο διέθετε 

μόνον ένα πανβρώμικο στρώμα και δεν είχε ούτε τουαλέτα) μόνο που αυτή την φορά 

υπέστην και άλλες πράξεις «σωφρονιστικού χαρακτήρα». Ειδικά, αναφέρω (και 

καταγγέλω) οτι πέρα από την  συνεχή λήψη βιντεοληπτικού υλικού από κάμερα που 

βρίσκεται στο εν λόγω κελί, είχα να αντιμετωπίσω και το βασανιστήριο της συνεχούς 

φωταψίας του κελιού καθ’ όλη την διάρκεια της μέρας και της νύχτας, ή οποία και 

έλαβε χώρα εν είδει «συμπληρωματικής άγραφης πειθαρχικής ποινής»με 

πρωτοβουλία του εν θέματιΑρχιφύλακα, ο οποίος παρακολουθούσε τις κινήσεις μου 

από το σύστημα κλειστής παρακολούθησης και ήλεγχε το παρεχόμενο φως και την 

θέρμανση του κελιού μου σε διαφορετικό απομακρυσμένο δωμάτιο (δεν υπήρχε 

διακόπτης για την λειτουργία της λάμπας εντός του κελιού μου). Όπως 

πληροφορήθηκα από τις αρχές, μου είχε επιβληθεί η ποινή του εγκλεισμού σε ειδικό 

κελί κράτησης του α. 21 παρ . 3 του ν. 2776/99 (ενώ πριν από την επίβολή της ποινής 

αυτής κρατούμουν εξίσου σε ειδικό κελί του Πειθαρχείου, βεβαίως άνευ πειθαρχικού 

αδικήματος και άνευ απόφασης του Συμβουλίου, «για το καλό μου») και οτι δεν 

υπάρχει έγγραφη γνωστοποίηση και κλήση προς ακρόαση για το αδίκημα αυτό καθότι 

το Συμβούλιο δεν μπορεί να συνεδριάσει άμεσα «λόγω εορτών». Τέσσερις μέρες μετά 

και αφού συνεδρίασε το Συμβούλιο, μου επιβλήθηκε αυτή την φορά κατόπιν 

πειθαρχικής διαδικασίας, η παραπάνω ποινή.  

Για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα (κατηγορία Α΄), όπως αυτό για το οποίο 

κατηγορήθηκα, όσο βεβαίως και για τη λήψη υπ’ εμού προανακριτικών καταθέσεων 

στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, δικαιούμαι (κατ’ άρθ.66 παρ.6 του Σωφρονιστικού 

Κώδικα αφενός και κατ’ άρθ.101 επ. του ΚΠοινΔ αφετέρου) σειράς δικαιωμάτων, 

όπως, ΚΑΤ’ ΕΞΟΧΗΝ, η υποστήριξη από Συνήγορο. Πλην όμως οι σωφρονιστικές 

Αρχές αρνήθηκαν να διευκολύνουν την τηλεφωνική επικοινωνία μου με συνήγορο. 

Μάλιστα, η άρνησή τους έφθασε σε άρνηση προς τον Δικηγόρο κ.Κλειάνη, που ήρθε 

στη φυλακή να μ’ επισκεφθεί σε ώρα επισκεπτηρίου συνηγόρων, να με συναντήσει, 

«διότι ήμουν πειθαρχικά τιμωρημένος» (!). 

Σε συνέπεια αυτού του αποκλεισμού, βρέθηκα αντιμέτωπος με μια παρωδία 

πειθαρχικής Δίκης (που συμπεριλαμβάνει και την παρωδία υποτιθέμενης προσφυγής 
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που δήθεν διαθέτω, καθότι επιτράπηκε να μιλήσω με συνήγορο αφότου είχε παρέλθει 

η προθεσμία υποβολής προσφυγής…) και με λήψη από εμένα καταθέσεων 

προανακριτικά, χωρίς καμία διαδικαστική εγγύηση περί Δίκαιης Δίκης. 

Το διατακτικό της συγκεκριμένης πειθαρχικής απόφασης, ήρθε να «συμπληρώσει», 

κατά την πάγια εκδικητική – σαδιστικώς εκφράζουσα την δημόσια εξουσία που του 

ανατέθηκεπρακτική του, ο εν θέματι Αρχιφύλακας. Όταν εισήχθην στο κελί 3 του 

Πειθαρχείου, ευθύς αμέσως ζήτησα την επικοινωνία μου με την συνήγορο μου και την 

οικογένεια μου αλλά και την παροχή από τις αρχές ενός βιβλίου, ώστε να απασχολήσω 

την προσοχή μου από την θέαση των τεσσάρων τοίχων του κελιού  και της 

εκτυφλωτικής φωταψίας που μου επέβαλε ο καθ ου η αναφορά Αρχιφύλακας για να με 

βασανίσει περαιτέρω. Η απάντηση που έλαβα από τον Βαρσάμη ως προς τα δύο αυτά 

αιτήματα ήταν : «ΟΧΙ», «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ».  

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, ήμουν αντιμέτωπος με μία παράνομη πειθαρχική 

ποινή (εγκλεισμού τυπικά 10 ημερών στο Πειθαρχείο αλλά στην πραγματικότητα 14 

ημερών λόγω της μη συνεδρίασης του Συμβουλίου, οι οποίες ουδέποτε και 

αφαιρέθηκαν από τον συνολικο χρόνο κρατησης μου) η οποία εκτελούνταν με τρόπο 

που συνιστά βασανιστήριο. 

6. ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ – ΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ Ο 

ΝΟΜΟΣ 

Η έξαρση του βασανισμού μου με οδήγησε στην απόφαση να κατέλθω σε απεργία 

πείνας από τις 23-12-2017, η οποία εξακολουθεί έως και σήμερα, με κύριο αίτημα 

«την απομάκρυνσή μου από το βασανιστή μου», αλλά και στοιχειώδη όπως την 

επικοινωνία με την συνήγορο μου, και την άρση της παράνομης  κράτησης μου στο 

Πειθαρχείο άνω των 10 ημερών.  

Τελικα, στις 05-01 επανατοποθετήθηκα στο κελί 6 το Πειθαρχείου (όπου βρίσκομαι 

επί 2 και πλέον χρόνια, παρά τις διαρκείς διαμαρτυρίες μου), και αποκαταστάθηκε η 

δυνατότητά μου για τηλεφωνική επικοινωνία με οικογένεια και συνήγορο. 

Έκτοτε δέχομαι σειρά βασανιστικών παρενοχλήσεων από τον Αρχιφύλακα Βαρσάμη. 

Ειδικότερα, κάθε βράδυ με δική του εντολή, σωφρονιστικοί υπάλληλοι έρχονται και 

ανοίγουν το φώς του δωματίου μου ανά δίωρο ξυπνώντας με, κάτι που δεν επιτρέπει 

να εισαχθεί ο οργανισμός μου σε φάση REM και να μπορέσω να έχω έστω έναν ύπνο 
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που θα με ξεκουράσει, μετά από εβδομάδες αϋπνίας - επιτείνοντας έτσι, εσκεμμένα, τη 

σωματική και ψυχική μου εξάντληση από όλα όσα έχω προαναφέρει, αλλά και από την 

συνεχιζόμενη απεργία πείνας μου. Κάθε διαμαρτυρία μου προς τούτο είναι βεβαίως 

μάταιη.   

Κατά τη διάρκεια της απεργίας πείνας μου δεν με επισκέπτεται καθημερινά ιατρός, 

όπως ορίζει ο Νόμος για αυτές τις περιπτώσεις, αλλά μεταφέρθηκα 2 φορές (σε χρονικό 

διάστημα 3 εβδομάδων απεργίας πείνας) στο Νοσοκομείο για να ελεγχθεί η κατάστασή 

μου. 

ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΝΑ ΜΕ ΜΕΤΑΓΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟ Κ.Κ. ΟΠΟΥ ΘΑ 

ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΩ 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ 

Τέσσερις (4) είναι οι Αποφάσεις Μεταγωγής μου που είναι μέχρι στιγμής εις γνώσιν 

μου, και παρόλα αυτά καμιά δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, παρά τις 

επανειλημμένες διαμαρτυρίες μου. Ακόμα και σε αυτήν την τελευταία πειθαρχική 

διαδικασία, ενημερώθηκα ότι επιβλήθηκε (εκτός της απομόνωσης) και ποινή 

πειθαρχικής μεταγωγής μου, η οποία όμως δεν έχει λάβει χώρα. 

 

Επειδή, ιδίως εν όψει του ότι πολλά από τα ανωτέρω όχι μόνον δεν διερευνήθηκαν ή 

διώχθηκαν, αλλά, αντίθετα, «επικυρώθηκαν», ως πρακτικές και αποφάσεις, από τον 

Εισαγγελέα Εφετών που εποπτεύει την κράτηση στο ΓΚΚΘ και εγγυάται –στη θεωρία 

τουλάχιστον- το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κρατουμένων, 

επιβάλλεται να προβείτε άμεσα ΟΙ ΙΔΙΟΙ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΙΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΣΥΝΕΒΑΛΑΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ 

ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΟΥ στις 

απαιτούμενες κατά Νόμον ενέργειες διερεύνησης των ανωτέρω, προς διαλεύκανση των 

συνθηκών υπό τις οποίες έλαβαν χώρα, ζητώντας και αντίγραφα των εγγραφών – 

λήψεων εικόνας και ήχου που τηρούνται σε αρχείο στο Κ.Κ., όπως και όλων των 

αναφορών μου, των απαντήσεων σε αυτές, των αποφάσεων τοποθέτησής μου και των 

πειθαρχικών διαδικασιών που έλαβαν χώρα σε βάρος μου. 
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Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1. του άρθρου 137Α του Π.Κ., 

«υπάλληλος ή στρατιωτικός στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η δίωξη ή η 

ανάκριση ή η εξέταση αξιόποινων πράξεων ή η φύλαξηή η επιμέλεια κρατουμένων, 

τιμωρείται με κάθειρξη πέντε (5) έως είκοσι (20) ετών, αν υποβάλλει σε βασανιστήρια 

κατά την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων πρόσωπο που βρίσκεται στην εξουσία του 

με σκοπό: α) να αποσπάσει από αυτό ή από τρίτο πρόσωπο ομολογία, κατάθεση, 

πληροφορία ή δήλωση….β) να τιμωρήσει, γ) να εκφοβίσει αυτό ή τρίτα 

πρόσωπα.Με την ίδια ποινή τιμωρείται υπάλληλος ή στρατιωτικός που με εντολή 

των προϊσταμένων του ή αυτοβούλως σφετερίζεται τέτοια καθήκοντα». 

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 137Α του Π.Κ., «3. 

Σωματική κάκωση, βλάβη της υγείας, άσκηση παράνομης σωματικής ή 

ψυχολογικής βίας και κάθε άλλη σοβαρή προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 

που τελείται από τα πρόσωπα, υπό τις περιστάσεις και για τους σκοπούς που προβλέπει 

η παρ.1, εφόσον δεν υπάγεται στην έννοια της παρ. 2, τιμωρείται με φυλάκιση 

τουλάχιστον 3 ετών, αν δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. […]». 

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη των παραγράφων 1 & 2 του άρθρου 137Β του Π.Κ., 

«1. Οι πράξεις της πρώτης παραγράφου του προηγούμενου άρθρου τιμωρούνται με 

κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών: 

α) αν χρησιμοποιούνται μέσα ή τρόποι συστηματικού βασανισμού3, ιδίως4 

κτυπήματα στα πέλματα του θύματος (φάλαγγα) ή ηλεκτροσόκ ή εικονική εκτέλεση ή 

παραισθησιογόνες ουσίες, 

β) αν έχουν ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του θύματος,  

γ) αν ο δράστης τελεί τις πράξεις κατά συνήθεια ή κρίνεται από τις περιστάσεις 

τέλεσης ως ιδιαιτέρως επικίνδυνος, 

δ) αν ο υπαίτιος ως προϊστάμενος έδωσε την εντολή τέλεσης της πράξης. 

                                                             
3Όπως η παρατεταμένη (επί έτη) απομόνωση, η πρόκληση παρατεταμένης αϋπνίας, σε συνθήκες 
όπως αυτές που προεκτέθηκαν, η σοβαρή ψυχολογική και ενίοτε και φυσική βία, ο διαρκής 
εξευτελισμός από δημόσια φυλακτικά όργανα 
4Αλλά όχι περιοριστικά 
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2. Τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι 10 έτη οι πράξεις της παρ. 3 του προηγούμενου 

άρθρου, όταν συντρέχουν οι περιπτώσεις β, γ και δ της προηγούμενης 

παραγράφου.». 

 

Επειδή, βασανιστήρια συνιστούν, σύμφωνα με την παράγραφο 2. του άρθρου 137Α  του 

Π.Κ., κάθε μεθοδευμένη πρόκληση εντόνου σωματικού πόνου ή σωματικής 

εξάντλησης επικίνδυνης για την υγεία, ή ψυχικού πόνου ικανού να επιφέρει σοβαρή 

ψυχική βλάβη.  

 

Επειδή, ο ορισμός των βασανιστηρίων στην εθνική έννομη τάξη υπολείπεται του 

ορισμού που δίνει ο Ο.Η.Ε. (ο οποιος αφορά και στην έννοια που έχει σμιλευθεί 

νομολογιακά για παραβιάσεις του άρθρου 3 ΕΣΔΑ, και από το CPT), καθιστώντας την 

διερεύνηση από τις εθνικές (εισαγγελική και προανακριτικές) αρχές απρόσφορη (για 

συστημικούς λόγους) να επιτύχει την πλήρη, ανεξάρτητη και αποτελεσματική 

διερεύνηση υπό την έννοια των «βασανιστηρίων» όσων εγώ αναφέρω με την παρούσα 

μου, ενώ εσείς είστε σε θέση (και οφείλετε) να διαγνώσετε το κατά πόσον υπέστην 

βασανισμό, στα πλαίσια του νεοσύστατου Μηχανισμού Διερεύνησης. 

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1. του άρθρου 137Α του Π.Κ., 

«υπάλληλος ή στρατιωτικός στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η δίωξη ή η ανάκριση 

ή η εξέταση αξιόποινων πράξεων ή η φύλαξη ή η επιμέλεια κρατουμένων, τιμωρείται 

με κάθειρξη πέντε (5) έως είκοσι (20) ετών, αν υποβάλλει σε βασανιστήρια κατά την 

εκτέλεση αυτών των καθηκόντων πρόσωπο που βρίσκεται στην εξουσία του με σκοπό: 

α) να αποσπάσει από αυτό ή από τρίτο πρόσωπο ομολογία, κατάθεση, πληροφορία ή 

δήλωση….β) να τιμωρήσει, γ) να εκφοβίσει αυτό ή τρίτα πρόσωπα. Με την ίδια ποινή 

τιμωρείται υπάλληλος ή στρατιωτικός που με εντολή των προϊσταμένων του ή 

αυτοβούλως σφετερίζεται τέτοια καθήκοντα». 

 

Επειδή, ο άδικος χαρακτήρας των παραπάνω πράξεων δεν αίρεται ούτε με την 

επίκληση κατάστασης ανάγκης, ούτε με την επίκληση προσταγής, ενσωματώνοντας, 

ΜΕΡΙΚΩΣ, με το άρθρο 137Δ παρ.1 Π.Κ., στο εσωτερικό μας Δίκαιο την επιταγή του 

άρθρου 2 της Διεθνούς «Σύμβασης κατά των βασανισμών και άλλης σκληρής, 

απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας» (Νέα Υόρκη, 10 Δεκεμβρίου 

1984), 
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Επειδή, σε άμεση συνάφεια με τα παραπάνω αναφερθέντα, τουλάχιστον το άμεσα 

εμπλεκόμενο σωφρονιστικό όργανο δεν έδρασε στα πλαίσια της νόμιμης άσκησης 

μέτρων καταναγκασμού, αλλά αντίθετα οι ενέργειές του αυτές διέπονταν από σαφή 

κατάχρηση του δικαιώματός – αρμοδιότητάς του προς άσκηση κυριαρχικής εξουσίας, 

παραβιάζοντας έτσι τις επιταγές των άρθρων 25 παρ.3 του Σ και 17 της ΕΣΔΑ., 

σύμφωνα με τα οποία: «Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται». 

 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ, το άρθρο 5 της Οικουμενικής Διακήρυξης 

των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το άρθρο 7 του Διεθνούς Συμφώνου για τα 

Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα: 

«Κανένας δεν μπορεί να υποβάλλεται σε βασανισμό ή σε σκληρή, απάνθρωπη ή 

ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία». 

Επειδή, η χώρα μας έχει υπογράψει την διεθνή «Σύμβαση κατά των βασανισμών και 

άλλης σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας» (Νέα Υόρκη, 

10 Δεκεμβρίου 1984), καθιστώντας την εσωτερικό δίκαιο αυξημένης τυπικής ισχύος 

(άρθ.28 Σ.), η οποία, μεταξύ των άλλων, δεσμεύτηκε και για τα παρακάτω: 

- Κάθε κράτος θα λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα για να προλαμβάνει πράξεις 

βασανισμών και καμία απολύτως εξαιρετική περίσταση δεν μπορεί να επικληθεί 

ως δικαιολογία για βασανισμό (άρθρο 2). 

- Κάθε κράτος Μέρος επιτηρεί συστηματικά τους κανόνες ανάκρισης, μεθόδους και 

πρακτικές της, καθώς και τις ρυθμίσεις για την κράτηση και μεταχείριση προσώπων 

που υπόκεινται σε κάθε σύλληψη ή κράτηση (άρθρο 11). 

- Κάθε κράτος Μέρος φροντίζει ότι οι αρμόδιες αρχές του θα προβαίνουν σε 

ταχεία και αμερόληπτη έρευνα, οπουδήποτε υπάρχει εύλογη αιτία να 

πιστεύεται ότι έχει διαπραχθεί μία πράξη βασανισμού (άρθρο 12). 

 

 

Επειδή, περαιτέρω, η παρούσα υπόθεση είναι ευρύτερου ενδιαφέροντος, καθώς, βάσει 

των τρεχουσών «πρακτικών» κάποιων σωφρονιστικών οργάνων (δημοσιοποιημένων 

ευρέως από τα Μ.Μ.Ε.), θα μπορούσε κάθε πρόσωπο υπό αυξημένη κρατική εξουσία 

να βρεθεί στη δεινή «εξαιρετική» θέση στην οποίαν περιήλθα, βλέποντας επί μακρόν 

τα θεμελιώδη δικαιώματά μου στην ζωή, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την σωματική 

και ψυχική μου ακεραιότητα (η μη παραβίαση των οποίων αποτελεί ΑΠΟΛΥΤΗ 

υποχρέωση κάθε σύγχρονης ευνομούμενης Πολιτείας) να «τσαλακώνονται» και να 
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κινδυνεύουν ν καταστραφούν ολοσχερώς και ανεπιστρεπτί, άνευ αποχρώντος λόγου 

και μάλιστα από τα ίδια τα πολιτειακά όργανα που έχουν τεθεί στο πολιτειακό μας 

σύστημα για την προάσπισή τους. 

Επειδή,κατά το άρθρο 308 § 1α ΠΚ, «όποιος με πρόθεση προξενεί σε άλλον σωματική 

κάκωση ή βλάβη της υγείας του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών». Κατά το 

επόμενο άρθρο 309 αν η πράξη του άρθρου 308 τελέστηκε με τρόπο που μπορούσε να 

προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο για τη ζωή του ή βαρειά σωματική του βλάβη 

(άρθρο 310 § 2) επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Ακολούθως, το 

άρθρο 310 ορίζει στην παρ. 1, ότι αν η πράξη του άρθρου 308 είχε επακόλουθο τη 

βαριά σωματική ή διανοητική πάθηση του παθόντος, επιβάλλεται φυλάκιση 

τουλάχιστον δύο ετών, στην παρ. 2, ότι βαριά σωματική ή διανοητική πάθηση υπάρχει 

ιδίως αν η πράξη προξένησε στον παθόντα κίνδυνο ζωής ή βαριά και μακροχρόνια 

αρρώστια ή σοβαρό ακρωτηριασμό ή αν τον εμπόδισε σημαντικά και για πολύ χρόνο 

να χρησιμοποιεί το σώμα ή τη διάνοιά του και στην παρ. 3, ότι, αν ο υπαίτιος επεδίωκε 

το αποτέλεσμα που προξένησε, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Από τις 

παραπάνω διατάξεις συνάγεται, ότι το έγκλημα της βαριάς σωματικής βλάβης, 

αποτελεί βαρύτερη περίπτωση της απλής σωματικής βλάβης (άρθρο 308 ΠΚ), αλλά 

και της επικίνδυνης (άρθρο 309 ΠΚ), και το βαρύτερο αυτό αποτέλεσμα μπορεί να 

επέλθει, είτε από αμέλεια (άρθρο 29 § 1 ΠΚ), είτε με σκοπό επελεύσεως αυτού (άρθρο 

310 § 3 ΠΚ). Για την εφαρμογή της τελευταίας αυτής διατάξεως απαιτείται, 

αντικειμενικώς μεν συνδρομή οποιασδήποτε των πιο πάνω ενδεικτικά 

μνημονευομένων περιπτώσεων της βαριάς σωματικής βλάβης, υποκειμενικώς δε 

σκοπός επελεύσεως αυτού, δηλαδή άμεσος σκοπός, ο οποίος, αφού συνυπάρχει στα 

στοιχεία πραγματώσεως του εγκλήματος αυτού, δεν έχει ανάγκη ειδικής αιτιολογίας.  

Επειδή, κατά το άρθρο 306 του ΠΚ, όποιος εκθέτει άλλον και έτσι τον καθιστά 

αβοήθητο, καθώς και όποιος με πρόθεση αφήνει αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχει 

στην προστασία του ή που έχει υποχρέωση να το διατρέφει και να το περιθάλπει ή να 

το μεταφέρει ή ένα πρόσωπο που ο ίδιος το τραυμάτισε υπαίτια, τιμωρείται με 

φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών (παρ. 1). Αν η πράξη προκάλεσε στον παθόντα: α) 

βαριά βλάβη στην υγεία του επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, β) το θάνατό του, 

επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον έξι (6) ετών.  

Από τις διατάξεις αυτές, προκύπτει, ότι η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος της 

έκθεσης, το οποίο είναι έγκλημα συγκεκριμένης διακινδύνευσης και γνήσιο πολύτροπο 
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(υπαλλακτικά μικτό), τελείται με δύο τρόπους: α) με την έκθεση άλλου, έτσι ώστε να 

καταστεί αβοήθητος (έκθεση σε στενή έννοια) β) με την άφεση αβοήθητου του 

προσώπου που βρίσκεται υπό την προστασία κ.λ.π. του δράστη. Ειδικότερα, ο πρώτος 

τρόπος του εγκλήματος της έκθεσης, σε στενή έννοια, υπάρχει όταν με μια θετική 

ενέργεια του δράστη, το θύμα μετατοπίζεται από ασφαλή θέση σε μια ανασφαλή και 

έτσι εκτίθεται σε κίνδυνο ζωής (ή σωματικής ακεραιότητας). Η αβοήθητη θέση, στην 

οποία περιάγεται το θύμα, πρέπει να είναι τέτοια, που να μην μπορεί να βοηθήσει τον 

εαυτό του και να μην αναμένεται με ασφάλεια ή έστω μεγάλη πιθανότητα βοήθεια απ' 

έξω για την αποτροπή του κινδύνου. Ο δεύτερος δε τρόπος πραγμάτωσης του 

εγκλήματος "η άφεση αβοήθητου", ως έγκλημα γνήσιο παράλειψης, διαρκές και 

ουσιαστικό, (αφού το αποτέλεσμα είναι η διακινδύνευση του 

θύματος),συντελείται,όταν ο δράστης αφήνει αβοήθητο πρόσωπο, δηλαδή δεν παύει ή 

δεν εξουδετερώνει τον κίνδυνο που απειλεί το πρόσωπο που έχει στην προστασία του 

ή που του έχει την υποχρέωση διατροφής και περίθαλψης ή μεταφοράς κλπ. Σε 

αντίθεση με την έκθεση σε στενή έννοια, εδώ το θύμα βρίσκεται ήδη σε κατάσταση 

κινδύνου, χωρίς και πάλι να είναι πιθανή από αλλού η βοήθειά του. Για την 

πραγμάτωση του δεύτερου αυτού τρόπου του εγκλήματος της έκθεσης δεν είναι 

απαραίτητο να εγκαταλειφθεί, με την έννοια του τοπικού χωρισμού, το θύμα αβοήθητο, 

αλλά αρκεί να αφεθεί τούτο αβοήθητο. Για την υποκειμενική υπόσταση του 

εγκλήματος της έκθεσης απαιτείται να έχει ο δράστης δόλο έστω και ενδεχόμενο, να 

αποδέχεται δηλαδή ο δράστης τον κίνδυνο για τη ζωή (ή τη σωματική ακεραιότητα) 

του θύματος και όχι το θάνατο (ή τη σωματική του βλάβη), διότι, αν συμβαίνει το 

δεύτερο, υπάρχει απόπειρα ανθρωποκτονίας (ή σωματικής βλάβης). Ο δράστης 

αποδέχεται τον κίνδυνο για τη ζωή (ή την σωματική ακεραιότητα), όταν ελπίζει ότι ο 

θάνατος (ή η σωματική βλάβη) δεν θα επέλθει.  

Από την αβοήθητη κατάσταση απειλείται κίνδυνος ζωής ή βαριά σωματική βλάβη (βλ 

Μαργαρίτης αρθ. 306 αρ. 7 , σε όμοιο συμπέρασμα καιΑνδρουλάκης ΠοινΔΕιδΜ σ. 

67 και Felutzis). Η πράξη είναι τετελεσμένη αφής ο παθών μετέστη σεκατάσταση 

αβοήθητη από τη μέχρι τότε κατάστασή του (Τούσης/Γεωργίου αρθ. 306 αρ. 4)και δεν 

απαιτείται και η επέλευση του θανάτου ή της σωματικής βλάβης (βλ. Μαργαρίτης αρθ. 

306 αρ.17 σελ 812). 

Το έγκλημα της έκθεσης θεωρείται συντελεσμένο με την πρόκληση κινδύνου είτε 

για το έννομο αγαθό της ζωής είτε για το έννομο αγαθό της σωματικής 
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ακεραιότητας (ΑΠ. 16/ 1967 Ποιν.Χρον. IX' 275, Πλημ. ΑΟην. 1812/ 1982 Ποιν. 

Χρον. ΑΒ' 952). 

 Η πράξη μπορεί να τελεστεί όχι μόνο με υλική πράξη αλλά και με απάτη (σχετ. 

Shonke/Schroder , Μαργαρίτης αρθ. 306).Από τις διατάξεις αυτές, προκύπτει ότι η 

αντικειμενική υπόσταση τουεγκλήματος της έκθεσης της περίπτωσης μου (υπό τη 

στενή έννοια), το οποίο είναι έγκλημα συγκεκριμένης διακινδύνευσης και γνήσιο 

πολύτροπο(υπαλλακτικά μικτό), εν προκειμένω τελέστηκε, μεταξύ άλλων,και α) με την 

έκθεσή μου επί μακρόν σε συνθήκες που είχαν ήδη κριθεί ως ακατάλληλες για την 

υγεία μου (μου προκαλούν έξαρση αλλεργίας), έτσι ώστε να καταστώ αβοήθητος 

(έκθεση σε στενή έννοια). Αξίζει δε εν προκειμένω να σημειωθεί ότι, σε επίσημο 

κείμενό του, το Συμβούλιο της Φυλακής ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η τοποθέτησή μου στο 

κελί αυτό ΔΕΝ συνάδει με την κατάσταση της υγείας μου, και ΠΑΡΑ ΤΑΥΤΑ 

ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΠ’ ΑΟΡΙΣΤΟΝ [Πιο 

πανηγυρική διατύπωση του δόλου έκθεσης από αυτήν την έγγραφη παραδοχή δεν θα 

βρει κανείς] β) με τη χορήγηση σε μένα φαγητού που είχε κριθεί ακατάλληλο και 

επίφοβο έως και ικανό να οδηγήσει στο θάνατό μου, με δεδομένη και την αργοπορία 

που υφίσταται σχετικά με την επείγουσα μεταγωγή κρατουμένου στο Νοσοκομείο [και 

αυτό ήταν σε γνώση της Υπηρεσίας, του καθ ου η Αναφορά αλλά και του αρμόδιου 

Εισαγγελέα, ο οποίος έλαβε γνώση για την «διαφορετική εντολή» περί διατροφής μου 

από τον αρχιφύλακα]. Σε άλλη κλίμακα, η υποχρέωσή μου να υποσιτίζομαι, λόγω 

εσκεμμένα επικίνδυνης για τη ζωή μου χορηγούμενης διατροφής, έχει υπονομεύσει 

σημαντικά (ως είναι ιατρικά αναμενόμενο) τον οργανισμό μου. γ) με την παραβίαση 

της νομοθετικής υποχρέωσης να επισκέπτεται τον κρατούμενο που βρίσκεται σε 

απεργία πείνας ιατρός καθημερινά.  

Περαιτέρω,σημειώνεται ότι για την κατάφαση του αδικήματος της Έκθεσης, δεν έχει 

σημασία αν η αβοήθητη κατάσταση προέκυψε υπαίτια ή ανυπαίτια ή αν είναι 

πρόσκαιρη ή διαρκής (Schonke/Schoder παρ 221 αρ. 2 Ποινικός Κώδικας 

ΜιχαήλΜαργαρίτηαρθ. 306 σελ 809). 

 Κατ άλλη άποψη για την υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος της έκθεσης 

απαιτείται να έχει ο δράστης δόλο έστω και ενδεχόμενο, να αποδέχεται δηλαδή ο 

δράστης τον κίνδυνο για τη ζωή (ή τησωματική ακεραιότητα) του θύματος και όχι το 
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θάνατο (ή τη σωματική του βλάβη), διότι, αν συμβαίνει το δεύτερο, τότε δεν έχουμε 

τοέγκλημα της έκθεσης, αλλά απόπειρα ανθρωποκτονίας (ή σωματικής βλάβης). 

Ο δράστης αποδέχεται τον κίνδυνο για τη ζωή (ή την σωματική ακεραιότητα), ακόμα 

και όταν ελπίζει ότι ο θάνατος (ή ησωματική βλάβη) δεν θα επέλθει. Απαραίτητο 

συνεπώς υποκειμενικό στοιχείο και για τις δύο μορφές εκθέσεως είναι ο δόλος, ο 

οποίοςπεριλαμβάνει τη θέληση διακινδυνεύσεως της ζωής του παθόντος,αρκεί όμως 

και ενδεχόμενος δόλος, ο και αποκαλούμενος δόλος αποδοχής του ενδεχομένου (βλ. 

Α. Μπουρόπουλου, ό.π., σελ. 494-495,Τ. Φιλιππίδη, ό.π., σελ. 154-155, 

ΠλημΧαλκιδικής, ό.π.). 

Σε κάθε περίπτωση, αν ληφθεί υπόψη ότι ο δράστης / οι δράστες είναι δημόσια όργανα 

που ασκούν κρατική εξουσία, και ότι τους έχει εμπιστευθεί η πολιτεία την φύλαξη, 

διατροφή και προστασία μου, καθώς και αν ληφθούν υπόψη οι σκοποί που 

επιδιώχθηκαν με τις αναφερόμενες εδώ πράξεις και παραλείψεις, καταλαβαίνει κανείς 

ότι δεν μπορεί καν να ομιλήσει για «σωματικές και ψυχικές βλάβες» αλλά, ξεκάθαρα, 

για βασανιστήρια! 

Ο δε κατάλογος των πράξεων και των παραλείψεων που θα μπορούσαν να τυποποιούν 

το αδίκημα της έκθεσης σε βάρος μου, τελεσθείσας από σωφρονιστικά όργανα, είναι 

ιδιαίτερα μακρύς. Υποστηρίζω, όμως, ότι οι ενέργειες και οι παραλείψεις που έλαβαν 

χώρα σε βάρος μου εντάσσονται νομοτυπικά, και συμποσούμενα, στην κατηγορία των 

βασανιστηρίων, τόσο από πλευράς είδους και συνεπειών, όσο και από πλευράς 

υποκειμενικής υπόστασης (δόλου), οπότε παραλείπω να επεκταθώ περαιτέρω. 

Ο δόλος συνεπώς της εκθέσεως κατευθύνεται προς τη διακινδύνευση και όχι προς 

την προσβολή της ζωής(ο δόλος του δράστη στηνέκθεση δεν απευθύνεται προς την 

προσβολή αλλά προς την απειλή, Αγγ. Μπουρόπουλοςό.π. σελ. 494), διότι ως 

ανωτέρω ελέχθη εάν υπάρχει όχι απλά αποδοχή διακινδυνεύσεως της ζωής του 

παθόντος αλλά αποδοχή και του θανάτου του, τότε δεν θα πρόκειται για έκθεση 

αλλά για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δηλαδή με ενδεχόμενο δόλο 

(βλ.Ν. Ανδρουλάκη, ό.π., σελ. 73-74, όπου τονίζει ότι είναι δυνατόν νααποδέχεται ο 

δράστης τη διακινδύνευση της ζωής όχι δε και τον θάνατο,όταν ελπίζει και όχι όταν 

πιστεύει ότι ο θάνατος δεν θα επέλθει). 
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Ενδεχόμενος δόλος υπάρχει όταν ο δράστης προβλέπει ότι από την πράξη του 

(αξιόποινη ή όχι) είναι δυνατό να παραχθεί το αξιόποινο αποτέλεσμα και παρά ταύτα 

δεν απέχει από την ενέργεια του,αποδεχόμενος την παραγωγή του αποτελέσματος.5 Η 

νομολογία μέχρι πρόσφατα υιοθετούσε τη θεωρία της αποδοχής ,δηλ. της κυριαρχίας 

του βουλητικού στοιχείου και όχι του γνωσιολογικού. Ήδη, όμως, τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται μία στροφή της νομολογίαςπρος τη θεωρία της "επιδοκιμασίας" του 

αποτελέσματος που ακολουθεί η γερμανική επιστήμη και νομολογία6. Κατ`αυτή, μια 

πράξη που τελείται με ενδεχόμενο δόλο προϋποθέτει ότι ο δράστης διαβλέπει ως 

δυνατή και όχι εντελώς απομακρυσμένη την επέλευση του εγκληματικού 

αποτελέσματος, περαιτέρω δε ότι την επιδοκιμάζει ή ότι συμβιβάζεται χάριν του 

επιδιωκόμενου σκοπού του με την πλήρωση της οικείας ειδικής υπόσταση. Όπως όλα 

τα υποκειμενικά μεγέθη, έτσι και ο ενδεχόμενος δόλος συνάγεται από αντικειμενικές 

ενδείξεις7. 

Στα πλαίσια αυτά εξετάζεται α) η πιθανότητα βλάβης εννόμων αγαθών του ίδιου του 

δράστη , β) η ύπαρξη οποιουδήποτε κινήτρου, γ) ο τρόπος τέλεσης της πράξης , δ) η 

ιδιαίτερη νομική υποχρέωση του δράστη και ε) άλλα στοιχεία που συνεκτιμώνται για 

τη διαπίστωση του δόλου. 

 

Επειδή, σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα (Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία, 

Παραβάσεις Υπαλλήλων  στην Εκτέλεση των Ποινών) ορίζεται ότι: «Υπάλληλος στα 

καθήκοντα του οποίου ανάγεται η εκτέλεση των ποινών τιμωρείται με φυλάκιση 

τουλάχιστον ενός μηνός αν εν γνώσει του εκτέλεσε παράνομα ποινή». 

Επειδή, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ορισθεί ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης, για 

την πρόληψη των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή 

ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 

και 17 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου, στη σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και 

άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας της 

                                                             
5(ΑΠ 1272/2001 ΠοινΧρΝΒ`, 509, ΑΠ 418/1999 ΠοινΧρ Ν`, 41, Ι. Μανωλεδάκης, 

Ποινικό Δίκαιο -2004, 311, Π. Toipions, Ο ενδεχόμενος δόλος - θεωρία και πρακτική, 

ΠοινΧρΝΒ`, 961 επ.) 
6(βλ. ΑΠ 1887/2002 ΠΛογ 2002,2073, ΑΠ 2125/2002 ΠΛογ 2002, 2424, ΑΠ 

1304/2003 ΠΛογ 2003,1474 – υπόθεση Ricomex, ΑΠ 500/2003 ΠοινΧρ 2003, 122 - 

υπόθεση "ΕxpressSamina") 
7(28/2006 ΠΛΗΜΜ ΧΙΟΥ ΠΟΙΝΔ/ΝΗ2007/543) 
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Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, που υιοθετήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 

2002.  

Επειδή, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ορισθεί ως Εθνικός Μηχανισμός Διερεύνησης 

Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των 

καταστημάτων κράτησης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του N. 3938/2011. 

Επειδή, ο Συνήγορος του Πολίτη, ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης, για την 

πρόληψη των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή 

ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, διενεργεί έρευνες και δημοσιεύει εκθέσεις, 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση 

κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής 

μεταχείρισης ή τιμωρίας.[Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως Εθνικός Μηχανισμός 

Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους 

των καταστημάτων κράτησης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του N. 3938/2011 διενεργεί 

έρευνες, μεριμνά για την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών επί σχετικών 

θεμάτων και δημοσιεύει ειδικές εκθέσεις. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν και 

εισηγήσεις μέτρων για την πρόληψη και την καταπολέμηση των περιστατικών 

αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης 

και κοινοποιούνται στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, αρμόδιο για θέματα Προστασίας του Πολίτη, στον Υπουργό Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων.] 

Επειδή, ο Συνήγορος του Πολίτη ερευνά ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις 

ή υλικές ενέργειες οργάνων των δημοσίων υπηρεσιών που παραβιάζουν δικαιώματα ή 

προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων. Ιδίως ερευνά τις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες όργανο δημόσιας υπηρεσίας ατομικό ή συλλογικό: 

Προσβάλλει, με πράξη ή παράλειψη, δικαίωμα ή συμφέρον προστατευόμενο από το 

Σύνταγμα και το νόμο, ii) αρνείται να εκπληρώσει συγκεκριμένη υποχρέωση που 

επιβάλλεται από τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή δικαστική απόφαση, iii) αρνείται 

να εκπληρώσει συγκεκριμένη υποχρέωση που επιβάλλεται από διάταξη νόμου ή από 

ατομική διοικητική πράξη, ίν) ενεργεί ή παραλείπει νόμιμη οφειλόμενη ενέργεια, κατά 

παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας ή κατά κατάχρηση 

εξουσίας. 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3938%2F2011
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3938%2F2011
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Επειδή, ο Συνήγορος του Πολίτη, όταν ενεργεί ως φορέας για την παρακολούθηση και 

προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης καθώς και ως Εθνικός 

Μηχανισμός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους 

υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης, επιλαμβάνεται υποθέσεων που εκκρεμούν 

ενώπιον δικαστηρίων, δικαστικών ή εισαγγελικών αρχών, έως τη διεξαγωγή της 

πρώτης συζήτησης στο ακροατήριο ή την άσκηση ποινικής δίωξης ή έως ότου το 

αρμόδιο δικαστήριο ή η αρμόδια δικαστική αρχή αποφανθεί επί αιτήσεως παροχής 

προσωρινής δικαστικής προστασίας.  

Επειδή, δεν έχει μέχρι στιγμής κινηθεί ποινική δίωξη σε βάρος οποιουδήποτε από 

τους καταγγελλόμενους με την παρούσα μου (inpersonam) ούτε για κάποια από 

τις εδώ καταγγελλόμενες πράξεις και παραλείψεις (inrem), παρόλο που οι 

περισσότερες έχουν ήδη τεθεί υπόψη εκπροσώπου της Εισαγγελικής Αρχής 

(Εισαγγελέα Επόπτη κράτησης στο ΓΚΚΘ) και παρέμειναν «απαρατήρητες» ή, 

έστω, “ανεπίδεκτες περαιτέρω διερεύνησης” (sic)και σε κάθε περίπτωση μπορεί να 

τεκμαίρεται ότι θεωρήθηκαν μη ποινικά αξιόλογες, αφού αφενός δεν ακολούθησε 

κάποια διερεύνηση, αφετέρου σε πολλές από της πολιτειακές πράξεις που παραβίασαν 

τα δικαιώματα για τα οποία παραπονούμαι με την παρούσα μου, συμμετείχε στο 

συλλογικό διοικητικό όργανο (Συμβούλιο της Φυλακής, Πειθαρχικό Συμβούλιο) 

Εισαγγελέας, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που τέθηκαν τα ζητήματα που αντιμετωπίζω 

αυτόνομα, μόνον ενώπιον του αρμόδιου, κατ’ άρθ572 ΚΠΔ Εισαγγελέα, χωρίς όμως 

να μπορέσω να εξέλθω της θέσης του θύματος, έστω και στο ελάχιστο, και χωρίς 

πάντοτε να επιτύχω απάντηση –έστω και τυπική- στα όσα έθεσα. 

Επειδή, συνεπώς, η παρούσα μου ασκείται στα πλαίσια και του άρθ.13 ΕΣΔΑ, σε 

συνδυασμό με τα άρθρα 1,2,3,5,7,8,9,10,14 και 17 ΕΣΔΑ, στο ουσιαστικό και 

διαδικαστικό τους σκέλος, σε μιαν ύστατη προσπάθεια να αποθυματοποιηθώ εντός της 

εθνικής εννόμου τάξεως, και μάλιστα σε επίπεδο προσωρινής προστασίας, προτού 

δηλαδή είναι αργά για μένα να διασώσω οποιοδήποτε θεμελιώδες δικαίωμά μου (αφού 

θα έχουν ήδη καταστραφεί ολοσχερώς από την καθυστέρηση, οπότε η προστασία που 

παρέχεται θα έχει εν τοις πράγμασι ανακηρυχθεί σε θεωρητική και υποθετική). 

Επειδή, ο Συνήγορος του Πολίτη δύναται κατά την έρευνα των υποθέσεων να ζητεί τη 

συνδρομή του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ή άλλων 

ελεγκτικών σωμάτων της Διοίκηση,να ζητεί από τις δημόσιες υπηρεσίες κάθε 

πληροφορία, έγγραφο ή άλλο στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να 

ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. Κατά την εξέταση 

εγγράφων και άλλων στοιχείων, που βρίσκονται στη διάθεση δημοσίων υπηρεσιών, δεν 

μπορεί να αντιταχθεί ο χαρακτηρισμός τους ως απορρήτων, εκτός εάν αφορούν την 

εθνική άμυνα, την κρατική ασφάλεια και τις διεθνείς σχέσεις της χώρας. Όλες οι 
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δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν να διευκολύνουν με κάθε τρόπο την έρευνα. Λειτουργός 

ή υπάλληλος ο οποίος αρνείται να συνεργασθεί με τον Συνήγορο του Πολίτη με σκοπό 

να παρακωλύσει ή να αποτρέψει τη διεξαγωγή έρευνας, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 

δύο (2) ετών. Η μη σύμπραξη δημόσιας υπηρεσίας στη διεξαγωγή της αποτελεί 

αντικείμενο ειδικής έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη προς τον καθ’ ύλην αρμόδιο 

Υπουργό.Άρνηση λειτουργού ή υπαλλήλου ή μέλους διοίκησης να συνεργασθεί με τον 

Συνήγορο του Πολίτη, κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα 

παράβασης καθήκοντος, για δε τα μέλη διοίκησης λόγο αντικατάστασής τους. 

Αν κατά την έρευνα διαπιστωθεί παράνομη συμπεριφορά λειτουργού, υπαλλήλου ή 

μέλους διοίκησης, ο Συνήγορος του Πολίτη διαβιβάζει την έκθεση στο αρμόδιο όργανο 

και μπορεί να προκαλέσει την πειθαρχική δίωξη του υπαιτίου ή να προτείνει τη λήψη 

άλλων μέτρων, αν ο υπαίτιος δεν υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο. Ο Συνήγορος του 

Πολίτη μπορεί να τάσσει εύλογη προθεσμία εν όψει των περιστάσεων, μετά την 

άπρακτη παρέλευση της οποίας παραγγέλλει ο ίδιος τον έλεγχο. Ο Συνήγορος του 

Πολίτη μπορεί επίσης σε σοβαρές περιπτώσεις να προκαλέσει με έγγραφό του προς το 

αρμόδιο όργανο την πειθαρχική δίωξη του υπαίτιου λειτουργού ή υπαλλήλου για την 

ανωτέρω παράλειψη άσκησης του ενδεικνυόμενου ελέγχου. Αν προκύπτει από 

εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη ότι λειτουργός ή υπάλληλος δημόσιας υπηρεσίας 

παρακωλύει, για δεύτερη φορά εντός τριετίας, το έργο της έρευνας ή αρνείται χωρίς 

σοβαρό λόγο να συμπράξει στην επίλυση του προβλήματος μπορεί να του επιβληθεί η 

ποινή οριστικής παύσης. 

 

Επειδή, μετά το πέρας της έρευνας ο Συνήγορος του Πολίτη, εφόσον το απαιτεί η φύση 

της υπόθεσης, μπορεί να συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστοποιεί στον καθ’ ύλην 

αρμόδιο Υπουργό και τις αρμόδιες υπηρεσίες, διαμεσολαβεί δε με κάθε πρόσφορο 

τρόπο για την επίλυση του προβλήματος του πολίτη, ενώ στις προτάσεις του προς τις 

υπηρεσίες μπορεί να θέτει προθεσμία, μέσα στην οποία οφείλουν να τον ενημερώσουν 

για τις ενέργειες τους σχετικά με την εφαρμογή των προτάσεών του ή για τους λόγους 

που δεν επιτρέπουν την αποδοχή τους. Ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να 

δημοσιοποιήσει τη μη αποδοχή των προτάσεών του, εφόσον κρίνει ότι δεν 

αιτιολογείται επαρκώς. 

Επειδή, τέλος, αν προκύψουν αποχρώσες ενδείξεις για τέλεση αξιόποινης πράξης 

από λειτουργό, υπάλληλο ή μέλος διοίκησης, ο Συνήγορος του Πολίτη διαβιβάζει 

την έκθεση και στον αρμόδιο εισαγγελέα. 
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ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ 

 

Και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματός μου, από όπου και αν αυτό 

προέρχεται.- 

 

ΖΗΤΩ 

Την κατεπείγουσα εξέταση της παρούσας, εις τρόπον που να προσιδιάζει σε 

διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων. 

Την κατεπείγουσα μεσολάβησή σας προς απομάκρυνσή μου από τους βασανιστές 

μου, με έκτακτη μεταγωγή και εισαγωγή μου σε Νοσοκομείο, έως την οριστική 

μεταγωγή μου στο Κ.Κ. Κορυδαλλού8, προς αποτροπή της συνέχισης του 

βασανισμού μου, κι ενόσω βρίσκομαι σε απεργία πείνας –ήδη επί 3 εβδομάδες- και 

σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση. 

Την πλήρη άσκηση / εξάντληση όλων των θεσμικών σας ευχερειών, 

συμπεριλαμβανομένων της αυτόνομης διερεύνησης, αυτοψίας, 

πραγματογνωμοσύνης, ενεργειών προς δίωξη σε περίπτωση άρνηση αρχών και 

οργάνων προς συνεργασία και διαβίβασης στον αρμόδιο Εισαγγελέα της Έκθεσής 

σας. 

Να προβείτε στις δέουσες κατά Νόμο ενέργειες, ειδικότερα δε να διερευνήσετε 

ενδελεχώς τις ευθύνες των εμπλεκόμενων στην παρατεταμένη απομόνωσή μου και τα 

διάφορα βασανιστήρια σε βάρος μου οργάνων, για παράβαση του άρθ.3 ΕΣΔΑ, της 

παρ.2 του άρθρου 137Β του Π.Κ. «Διακεκριμένες Περιπτώσεις Βασανιστηρίων και 

άλλων προσβολών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας») και για παραβίαση της παρ.3 του 

άρθρου 137Α του Π.Κ., για το αδίκημα του άρθ.306 Π.Κ. και όλα τα συναφή περί την 

Υπηρεσία εγκλήματα που περιγράφονται στην παρούσα, συμπεριλαμβανομένης της 

παρεμπόδισης επικοινωνίας μου ως κρατουμένου, ποινικώς και πειθαρχικώς 

διωκόμενου, με τους συνηγόρους μου (κάτι που αντιτίθεται μεταξύ άλλων κομβικής 

σημασίας στις Δημοκρατικές έννομης τάξης εγγυήσεων, όπως αυτή του άρθ. 6 ΕΣΔΑ 

αλλά και της ίδιας τις διαδικαστικής προστασίας που παρέχει το άρθρο 3 ΕΣΔΑ), και 

στις Γενικές Αρχές του ΟΗΕ για το Ρόλο των Δικηγόρων) καθώς επίσης και τους 

                                                             
8Κατά συνεκτίμηση των δικαιωμάτων μου από το άρθρο 8 ΕΣΔΑ και της ιδιότητάς μου ως επί μακρόν 
κρατουμένου (που συνεφέλκεται εχέγγυα που έχουν διατυπωθεί ειδικώς σε επίπεδο Ε.Ε. και από το 
CPTκαι με διαδοχικές Συστάσεις προς τα Κράτη Μέλη του ΣυμβΕυρ 
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ενεχόμενους ηθικούς αυτουργούς και κάθε μορφής συμμέτοχους στις αναφερόμενες με 

την παρούσα πράξεις.  

Να αξιολογηθούν από πλευράς συμμόρφωσης με τα θεμελιώδη δικαιώματά μου 

και τον Π.Κ. οι πράξεις και οι παραλείψεις των σωφρονιστικών οργάνων, αλλά 

και του εποπτεύοντος Εισαγγελέα, καθώς και τυχόν κεντρικότερων θεσμικά 

οργάνων που έδωσαν «άγραφη εντολή» για την δια πολυετούς απομόνωσης και 

άλλων πράξεων βασανισμού εξοντωσή μου, και με την εν γένει μεταχείρισή μου. 

 

Να εξετασθώ κατεπειγόντως από ειδικό/ούς στην πιστοποίηση θυμάτων 

βασανιστηρίων, με παράλληλο διορισμό από εμένα Τεχνικού Συμβούλου, καθώς και 

να υποβληθώ σε όποια άλλη εξέταση ανεξάρτητου ειδικού κρίνετε ότι μπορεί να 

φωτίσει τις λεπτομέρειες γύρω από τη μεταχείρισή μου και τις μέχρι στιγμής συνέπειές 

της στην ψυχική και σωματική μου υγεία. 

 

Να αναζητηθούν αντίγραφα όλων των εγγράφων (συμπεριλαμβανομένων εγγραφών 

από κάμερες στη φυλακή όπου εκτυλίχθηκε ο ξυλοδαρμός μου από τον καθ ου η 

αναφορά και το δωμάτιο του Πειθαρχείου «3») που αφορούν στα αναφερόμενα 

συμβάντα, τα οποία μπορούν άμεσα να τεθούν στη διάθεση της Εισαγγελικής Αρχής. 

 

Να αναζητηθεί και να αποτελέσει μέρος του οικείου φακέλου ο Πειθαρχικός 

Φάκελος του Αρχιφύλακα ΓΚΚΘ Κ.Βαρσάμη(και προηγούμενες Αναφορές σε 

βάρος του, ανεξαρτήτως αρχειοθέτησής τους, ώστε να διαπιστωθεί η τυχόν έξη του 

στην εκτροπή σε βασανιστικές πρακτικές, καθώς και η μεταχείριση που του 

επιφυλάχθηκε μέχρι στιγμής από την Πολιτεία, από πλευράς διερεύνησης και 

τιμώρησης, σε περίπτωση δε που διαπιστώσετε ότι έμειναν εκτός πεδίου ανεξάρτητης 

και αμερόληπτης πειθαρχικής και ποινικής διερεύνησης αναφερθείσες σε βάρος του 

πράξεις περί βασανισμού κρατουμένων, να πράξετε και ως προς αυτές τα νόμιμα). Με 

δεδομένη τη σημασία που έχει για την τυποποίηση του οικείου αδικήματος στον Π.Κ. 

το στοιχείο της «συνήθειας» του δράστη που ενδέχεται να τον καθιστά «ιδιαιτέρως 

επικίνδυνο», μια τέτοια εξονυχιστική έρευνα για τον καθ ου η αναφορά είναι κομβικής 

σημασίας για την ποιότητα της διερεύνησης στην οποία θα προχωρήσει ο Μηχανισμός. 

 

Να διαβιβασθεί, τέλος, αρμοδίως, το υλικό που θα συλλέξετε μαζί με το πόρισμά 

σας, ώστε ν’ ακολουθήσουν τα νόμιμα. 
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Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2018 

 

Ο αναφέρων και αιτών την κατεπείγουσα  παρέμβαση, την πρόληψη περαιτέρω 

βασανισμού και αυθαιρεσίας σε βάρος μου και την ταχεία διερεύνηση από 

τουςοικείουςΜηχανισμούς (Πρόληψης και Διερεύνησης) του Συνηγόρου του Πολίτη 
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