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Ο ΕΣΔΕΠ ΠΘ τάσσεται στο πλευρό του απεργού πείνας Βασίλη Δημάκη, τριτοετούς
φοιτητή του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του EKΠΑ.
Ο Βασίλης Δημάκης καταδικάστηκε για σοβαρά ποινικά αδικήματα αλλά εδώ και πολλά
χρόνια έχει αποφασίσει να αλλάξει και βρήκε διέξοδο στη μελέτη και τους στόχους του.
Τελείωσε αυτοδίδακτος το Λύκειο σε κατάστημα φυλακών της Πάτρας και πέρασε στο
πανεπιστήμιο με πανελλήνιες εξετάσεις στη πρώτη του επιλογή. Το 2018 πάλι με απεργία
πείνας, που του έχει αφήσει σοβαρά προβλήματα υγείας, διεκδίκησε το δικαίωμά του στις
σπουδές και το κέρδισε. Από τότε, έχει τιμήσει την εμπιστοσύνη των δικαστών και της
πολιτείας με την άψογη συμπεριφορά του. Παράλληλα, είναι άριστος φοιτητής, υπότροφος
του ΙΚΥ, δεν χρωστάει ούτε ένα μάθημα και οι καθηγητές του έχουν μιλήσει ανοιχτά για το
ειλικρινές ενδιαφέρον του Β. Δημάκη για τη γνώση και την άριστη συναναστροφή του με
του συμφοιτητές του.
Ο Β. Δημάκης όμως μεταφέρθηκε εδώ και μία εβδομάδα απρόσμενα στη φυλακή των
Γρεβενών χωρίς να πάρει μαζί του ούτε τα βιβλία του. Σύμφωνα με το σημείωμα του
Δημάκη από τις φυλακές προς τους αρμόδιους, ο λόγος της μετακίνησης είναι η ειρηνική
συμμετοχή του σε διεκδίκηση αποσυμφόρησης των φυλακών με αφορμή την πανδημία του
κορωνοϊού. Από εκείνη την ημέρα (21/4) ο Β. Δημάκης ξεκίνησε πάλι απεργία πείνας και
από χθες 27/4 έχει ξεκινήσει και απεργία δίψας. Εξαιτίας της επιβαρυμένης υγείας του από
την προηγούμενη απεργία πείνας, η ζωή του βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Διεκδικεί να
γυρίσει στον Κορυδαλλό για να μπορέσει να συμμετέχει κανονικά στις εξετάσεις του ΕΚΠΑ
αυτό το εξάμηνο. Ο σύλλογος των φοιτητών του τμήματός του αλλά και άλλοι σύλλογοι
φοιτητών της χώρας, έβγαλαν σχετικές ανακοινώσεις συμπαράστασης στον απεργό πείνας.
Ο ΕΣΔΕΠ ΠΘ υποστηρίζει το αίτημα αυτό γιατί
•

Το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου στη γνώση είναι κατοχυρωμένο και
αδιαμφισβήτητο.

•

Η στροφή αυτού του ανθρώπου με όχημα τη γνώση πρέπει να είναι παράδειγμα
προς μίμηση, να δείχνει και σε άλλους ανθρώπους ότι αυτός είναι ο δρόμος για
να ξεφύγει κανείς από το σκοτάδι.

•

Ο σκοπός του σωφρονισμού είναι να καλυτερεύσει τους έγκλειστους όχι να τους
οδηγήσει στο θάνατο!!!

•

Η αδυναμία να υποστηρίξουμε τέτοιους ανθρώπους, αποτελεί συνολική αστοχία
της κοινωνίας μας.

Για το ΔΣ του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Θοδωρής Μεταξάς

Βανέσσα Κατσαρδή

