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Ερώτηση
Προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης
Θέμα: Εκδικητική συμπεριφορά σε κρατούμενο.
Κύριε Υπουργέ,
Ο Γιάννης Μιχαηλίδης, κρατούμενος στο κατάστημα κράτησης Μαλανδρίνου, βρίσκεται σε
απεργία πείνας από τις 23 Μαΐου, διεκδικώντας αυτό που, βάσει νόμου, δικαιούται μετά από 8,5
χρόνια στις φυλακές, δηλαδή να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του με το καθεστώς της υφ’
όρον απόλυσης. Μετά την πρώτη απόρριψη, η δεύτερη αίτησή του συζητήθηκε στο Συμβούλιο
Πλημμελειοδικών Άμφισσας στις 12 Μαΐου, για να εκδοθεί απορριπτικό βούλευμα, με μόνη
αιτιολογία την εισαγγελική θέση, τη στιγμή που διένυε την 30η ημέρα απεργίας πείνας. Άμεσα
κατατέθηκε έφεση κατά του βουλεύματος, απευθυνόμενη στο αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών
Λαμίας για την άμεση εξέταση της υπόθεσής του.
Ο Γ. Μιχαηλίδης συνεχίζει την απεργία και τον αγώνα του για την ικανοποίηση του δικαίου
αιτήματός του. Η πολιτεία και η δικαιοσύνη οφείλουν να ακούσουν την φωνή του και να δώσουν
ένα τέλος στην αγωνία του ίδιου και των δικών του ανθρώπων. Η κατάστασή του είναι πλέον
κρίσιμη και υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο απότομης πτώσης, όπως και κίνδυνος για
υπογλυκαιμικό σοκ και μόνιμες βλάβες στην υγεία του. Είναι ήδη εξαιρετικά καταβεβλημένος,
έχει χάσει περισσότερο από το 21% του σωματικού του βάρους, με αποτέλεσμα η ζωή του να
βρίσκεται σε κίνδυνο.
Η εκδικητική μεταχείριση του κρατουμένου περιορίζεται στην άρνηση αποφυλάκισής του. Παρά
την κρίσιμη κατάστασή του, υπάρχει και απαγόρευση να έχει συνοδό στο δωμάτιο-κελί του
νοσοκομείου όπου κρατείται. Επίσης, αν και η έφεσή του κατά του απορριπτικού βουλεύματος
ασκήθηκε άμεσα, υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση να αχθεί η υπόθεση στο Συμβούλιο
εφετών, με πρόσθετη διακύβευση της υγείας ή και της ζωής του..

Η στοχοποίηση και η εκδικητική μεταχείριση σε βάρος του Γ. Μιχαηλίδη, και προς όλους όσοι
αντιμετωπίζονται ως πολιτικοί “εχθροί”, και ιδίως εάν ανήκουν στον αναρχικό και
αντιεξουσιαστικό χώρο, είναι και αδικαιολόγητες και ουσιαστικά ανομιμοποίητες, αφού
παραβλέπουν προκλητικά το νόμιμο και δίκαιο των αιτημάτων τους. Η διακριτική σε βάρος τους
μεταχείριση και η στέρηση δικαιωμάτων που τους αποδίδει η ήδη αυστηρή νομοθεσία (π.χ. για
υφ’ όρον απόλυση, εκπαίδευση κλπ) δεν αντιστοιχεί σε ευνομούμενο σωφρονιστικό σύστημα
αλλά μόνο σε έναν εκδικητικό μηχανισμό.
Με αυτά τα δεδομένα ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Με ποια αιτιολογία στερείται από τον Γ. Μιχαηλίδη το δικαίωμα της υφ' όρον απόλυσης, ενώ
πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις (έχει εκτίσει τα 3/5 της 20ετούς ποινής που του έχει
επιβληθεί και τα 2/5 της ποινής για την απόδραση);
2. Πως επιτρέπεται σε ένα κράτος δικαίου διατάξεις και προβλέψεις να εφαρμόζονται επιλεκτικά,
και, μάλιστα, κατά σύστημα, με διακρίσεις σε βάρος συγκεκριμένης κατηγορίας κρατουμένων;
3. Έχετε την πρόθεση να ενεργήσετε για την απάλειψη αυτών των φαινομένων, προς όφελος
ενός κράτους δικαίου ;
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