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Προς τους
Εξοχότατο Πρόεδρο
της Δημοκρατίας

1.

2. Έντιμο Κύριο
Γενικό Εισαγγελέα
της Δημοκρατίας

3. Έντιμο Κύριο
Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα
της Δημοκρατίας

Εξοχότατε κ. Πρόεδρε
και Έντιμοι Κύριοι

1 . Επανέρχομαι και πάλιν στο θέμα της αιτήσεως για απονομή
χάριτος στον κατάδικο Κώστα Παπακώστα.

2. Έχω ήδη υποβάλει την αίτηση χάριτος ημερομηνίας
11.12.2013 όπου και επεσύναψα προς υποστήριξη της αιτήσεως
όλα εκείνα τα δικαιολογητικά τα οποία επέβαλλαν κατά τη γνώμη
μου την έγκρισή της. Υιοθετώ οτιδήποτε είχα υποβάλει και
περαιτέρω επικαλούμαι προς υποστήριξη της παρούσας αιτήσεως
τα ακόλουθα.

3. Συγκεκριμένα:

(α) Στην τελευταία έκθεση του Ιατροσυμβουλίου ημερομηνίας
16.12.2014, την οποία σας υποβάλλω ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α στην
παρούσα, γίνεται αναφορά ότι όχι μόνο η κατάσταση της υγείας
του κ. Κώστα Παπακώστα δεν έχει βελτιωθεί, αλλά αντίθετα έχει
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επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό που προσεγγίζει πλέον τα όρια του

άμεσου κινδύνου για την επιβίωσή του.

(β) Αυτός από της απαγγελίας της ποινής του, η οποία έλαβε

χώρα τον Ιούλιο του 2013 μέχρι σήμερα ευρίσκεται εγκλεισμένος

σε ένα δωμάτιο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας,

υποβαλλόμενος καθημερινά και συνεχώς στο μαρτύριο του να

εκτίει την ποινή του, απομονωμένος από οποιοδήποτε άλλο

συνάνθρωπο του, φρουρούμενος έξω από την πόρτα του

δωματίου όπου νοσηλεύεται επί 24ώρου βάσεως από

δεσμοφύλακες του Τμήματος των Κεντρικών Φυλακών.

Ταυτόχρονα δε αυτός υποβάλλεται σε επώδυνη

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη συνεχώς και αδιαλείπτως.

Στερείται δε όλων των δικαιωμάτων που έχουν ακόμη και κατάδικοι

που διέπραξαν ειδεχθή εγκλήματα, όπως είναι το δικαίωμα της

συναναστροφής, της ψυχαγωγίας, του αυλισμού και όλων όσων ο

ευρωπαϊκός ανθρώπινος πολιτισμός έχει αναγνωρίσει ως

δικαιώματα, ακόμη και σε περιπτώσεις καταδίκων της περιγραφής

που αναφέρω.

(γ) Αίτηση την οποία υπέβαλα προς την Διεύθυνση των Κεντρικών

Φυλακών ημερομηνίας 7.11.2014 και στην οποία επεσύναψα την

Ιατρική Έκθεση του Διευθυντή Ψυχιατρικής Κλινικής του Γενικού
Νοσοκομείου Λευκωσίας Δρ. Π. Όξινου με την οποία αυτός

εισηγείτο να παραχωρηθεί στον Κώστα Παπακώστα η δυνατότητα
να περπατά στον περίβολο του Νοσοκομείου δύο φορές την ημέρα

για μία ώρα το πρωί και το απόγευμα, δεν έτυχε καν απαντήσεως.
Υποβάλλω την σχετική επιστολή μαζί με την επισυναπτόμενη

Ιατρική Έκθεση ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

(δ) Είναι η θέση μου ότι οι συνθήκες κράτησής του, η μη
δυνατότητα εφαρμογής στην ττερίπτωσή του όλων των
δικαιωμάτων που οι Κανονισμοί των Κεντρικών Φυλακών
παρέχουν σε όλους ανεξαίρετα τους κρατουμένους που εκτίουν
την ποινή τους στις φυλακές, η απομόνωσή του, σε συνδυασμό με
τις παθήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει και την ιατρική θεραπεία την
οποία υφίσταται επί καθημερινής βάσεως, δημιουργούν κατάσταση
η οποία εμπίπτει πλέον στις πρόνοιες του άρθρου 8 του
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Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο:

«Ουδείς υποβάλλεται εις βασανιστήρια ή εις αττάνθρωπον ή

ταπεινωτικήν τιμωρίαν ή μεταχείρισιν.»

Στην προκείμενη περίπτωση η τιμωρία την οποία υφίσταται ο

Κώστας Παπακώστας είναι κυριολεκτικά απάνθρωπη και

παραβιάζει επίσης την Ευρωπαϊκή Συνθήκη για την Προστασία

των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την οποία επικαλούμαι

επιπρόσθετα προς υποστήριξη της παρούσης αιτήσεως.

Δεν πρέπει επίσης να διαφύγει της προσοχής, ότι σύμφωνα

με την πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου δύο εκ των

κορυφαίων δικαστών τον έχουν αθωώσει και αναφέρομαι στην

απόφαση του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του

εγκρίτου δικαστού κ. Στέλιου Ναθαναήλ. Τούτο κατά την γνώμη

μου ενισχύει το παρόν αίτημα για την απονομή χάριτος κατά τον

ίδιον απαράλλακτο τρόπο που οι αποφάσεις της μειοψηφίας στα

Δικαστήρια της επιρροής του Κοινοδικαίου λαμβάνονται υπόψη,

όταν κάποιος απευθύνεται για την επανεκτίμηση της ποινής την

οποία εκτίει.

4.

Θέλω επίσης να υπενθυμίσω ότι ο Κώστας Παπακώστας

άγει το 76° έτος της ηλικίας του και λαμβανομένου υπόψη ότι το

αδίκημα για το οποίο έχει ευρεθεί ένοχος από την πλειοψηφία είναι

αδίκημα αμελείας, αλλά και ενόψει του γεγονότος ότι πρόκειται

σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου περί προσώπου το

οποίο προσέφερε κυριολεκτικά ανεκτίμητες υπηρεσίες και

προσφορά στους εθνικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς αγώνες

της πατρίδας μας και στο κοινωνικό σύνολο από της εφηβικής του

ηλικίας, παρακαλώ όπως τερματισθεί η εξευτελιστική και

απάνθρωπη μεταχείριση στην οποία υποβάλλεται για λόγους για

τους οποίους δεν έχει καμία ευθύνη λόγω της κακής κατάστασης

της υγείας του. Τούτο κατά την γνώμη μου επιβάλλει όπως γίνει
αποδεκτή η παρούσα αίτηση.

5.
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Για εύκολη αναφορά σας επισυνάπτεται το κείμενο της αιτήσεως

ημερομηνίας 11.12.2013 ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.

Διατελώ
Μετά μεγίστης τιμής

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Δικηγόρος

Κοινοποίηση:

1 . Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
2. Διεύθυνση Κεντρικών Φυλακών


