
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΦΕΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΑΙΤΗΣΗ  
του ΣΑΒΒΑ ΞΗΡΟΥ του Τριαντάφυλλου και της Μοσχούλας, κρατουμένου στο 

Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού  

Κρατούμαι στο Νοσοκομείο των Φυλακών Κορυδαλλού συνεπεία των υπ’ αριθμ. 2363-2543/05 και 
1149-1265-1299-1301/14-5-2007 αποφάσεων του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών 
με έναρξη ποινής στις 17/12/2003 αφού αφαιρέθηκε ο χρόνος προσωρινής μου κράτησης από 
7/8/2002 μέχρι 17/12/2003.  

Με την υπ’ αριθμό. 3961/5-7-2012 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά, διεκόπη 
στις 18-7-2012 η έκτιση της ποινής μου επί πέντε μήνες για νοσηλεία στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 
Θεσσαλονίκης, πλην όμως αναφυλακίστηκα μόλις στις 27/7/2012 μετά από ολιγοήμερη νοσηλεία, 
κατόπιν Εισαγγελικής Παραγγελίας. 

Η ποινή μου διεκόπη εκ νέου με την υπ’ αριθμ. ΑΤ 7017/19-12-2013 απόφαση του Α΄Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου Πειραιά στις 7/1/2014 για χρονικό διάστημα 30 ημερών για νοσηλεία στο Γενικό 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Αναφυλακίστηκα μετά από νοσηλεία τεσσάρων (4) ημερών 
μετά από παραγγελία του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Με βάση το από 20/10/2014 Πιστοποιητικό 
ΚΕΠΑ (Αριθμός Επιτροπής 09905/2014/11638), μετά από αξιολόγηση από τη δευτεροβάθμια 
Επιτροπή του ΚΕΠΑ, προέκυψε ότι το συνολικό ποσοστό αναπηρίας μου ανέρχεται σε 98% κατά 
ιατρική πρόβλεψη από 11/07/2014 κι εφ όρου ζωής. Θεωρούμαι πρακτικά τυφλός και η πάθηση 
αυτή είναι μη ιατή.  

Από το 98% του ποσοστού της αναπηρίας μου, το 95% προέρχεται από την οφθαλμολογική μου 
βλάβη. Σχετικά με την περίπτωσή μου και μετά από προσφυγή μου στο ΕΔΔΑ κατόπιν απόρριψης 
αίτησής μου για διακοπή της ποινής μου λόγω ανηκέστου βλάβης της υγείας μου με την υπ’ αριθμ. 
ΑΤ 5345/06 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά, έχει εκδοθεί η από 9 Σεπτεμβρίου 
2010 απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Σάββας Ξηρός κατά 
Ελλάδος) με την οποία το Δικαστήριο δέχθηκε ότι υπήρξε παραβίαση του ά. 3 της ΕΣΔΑ και 
καταδίκασε την Ελλάδα να μου καταβάλει το ποσό των 1.000 ευρώ ως αποζημίωση για ηθική 
βλάβη σύμφωνα με το ά. 41 της Σύμβασης.  

Με την παρούσα αίτησή μου ζητώ να απολυθώ από τις φυλακές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ά. 
110Α ΠΚ. Λόγω όμως της κατάστασης της υγείας μου δε δύναμαι να φέρω συσκευή ηλεκτρονικής 
επιτήρησης αφού στα μεν κάτω άκρα μου διαπιστώνονται «βαρειές τροφοαγγειακές λοιμώξεις με 
πολλαπλά έλκη κυρίως δεξιά συνεπεία υποτροπιάζουσας βαρείας λοίμωξης των κάτω άκρων 
(Λοίμωξη από Ερυσίπελα)» (Από 7/9/2018 Ιατροδικαστική Έκθεση Κλινικής Εξετάσεως 
Ιατροδικαστή Φίλιππου Κουτσαύτη).  

Η διαπίστωση αυτή συνηγορείται και από την από 19/9/18 Ιατρική Γνωμάτευση του Δημοσθένη 
Παπαμεθοδίου, Ιατρού Νευρολόγου της Νευρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Κρατουμένων 
Κορυδαλλού σύμφωνα με την οποία δεν έλαβα την αγωγή που επιβαλλόταν για την σκλήρυνση 
κατά πλάκας που διαγνώστηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο Αττικής, λόγω «συνεχούς εμφάνισης 
ερυσιπέλατος στα κάτω άκρα (κίνδυνος υποτροπής και επέκτασης της λοίμωξης)».  



Το ίδιο προκύπτει από την από 18/9/2018 Ιατρική Γνωμάτευση της Χειρουργικής Κλινικής του ΝΚΚ 
και ειδικότερα του Χειρουργού κ. Σακελλαρίου, Προϊσταμένου Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου 
Κρατουμένων Κορυδαλλού όπου εκτίθεται ότι «Παρουσιάζει συχνές υποτροπές ερυσιπέλατος 
κάτω άκρων άμφω με έντονα οιδήματα κάτω άμφω άκρων και με καστανόφαια απόχρωση 
δέρματος», όπως επίσης και από την από 24/6/2018 Ιατρική Γνωμάτευση της Ιατρού-Ειδικής 
Παθολόγου Δέσποινας Καραμήτσου η οποία αναγράφει σχετικά ότι «Τα κάτω άκρα είναι αμφότερα 
εντόνως οιδηματώδη με μελανή χροιά από επανειλημμένες προσβολές ερυσιπέλατος, αρχόμενη 
νέκρωση και δεν δύνανται να ενδυθούν τίποτα πλην ελαστικής κάλτσας».  

Η ως άνω πάθηση καταγράφεται ήδη και στο Συμπέρασμα της από 27/1/2012 Ιατροδικαστικής 
Γνωμοδότησης των Ιατροδικαστών Νικολάου Καρακούκη και Χριστίνας Τσάκωνα που με εξέτασαν 
και συνέταξαν την σχετική έκθεση στα πλαίσια της διαδικασίας διακοπής ποινής και συνιστούν τον 
έλεγχο στο Νοσοκομείο της κατάστασης των κάτω άκρων «προς αποφυγή του ενδεχόμενου 
εγκατάστασης της οντότητας της νέκρωσης.» .  

Σχετικά επίσης αναφέρεται και στην από 16/3/18 Ιατρική Γνωμάτευση του γενικού χειρουργού 
Γεωργίου Γρηγοριάδη, «Επισημαίνω επιπλέον ότι η κατάσταση των κάτω άκρων άμφω που 
χαρακτηρίζεται από μικροθρομβώσεις αναρίθμητων τριχοειδών και προτριχοειδών αγγείων, 
πιθανότατα θα οδηγήσει σε ακρωτηριασμό». 

Το ίδιο ισχύει και για τα άνω άκρα μου αφού στο δεξί μου χέρι κατόπιν ακρωτηριασμού μου έχω 
μόνο αντίχειρα και δείκτη, ενώ «το αριστερό πάσχει από νευρομυική αδυναμία λόγω της 
απομυελωνιτικής νόσου που στη Νευρολογική Κλινική του Θριάσιου Νοσοκομείου χαρακτηρίστηκε 
ως σκλήρυνση κατά πλάκας με σύσταση έναρξης θεραπείας με COPAXONES.C 1x1 ημερησίως 
που ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε.  

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης είναι πολύ πιθανό να 
επιδεινώσει την ήδη υπάρχουσα νευρομυική αδυναμία και να αχρηστέψει το μοναδικό μέλος που 
του έχει μείνει για αυτοεξυπηρέτηση.» (Από 24/6/2018 Ιατρική Γνωμάτευση Δέσποινας 
Καραμήτσου), ενώ και ο Οφθαλμίατρος Νικόλαος Οικονόμου. 






