ΥΠΟΘΕΣΗ
Troy Davis εναντίον ΗΠΑ

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Ο Troy Davis, τρόφιμος στις φυλακές της Πολιτείας της Georgia, απειλείται με καταδίκη σε
θάνατο για τον πυροβολισμό ενός αστυνομικού που φαίνεται να διέπραξε το 1989. Οι
συγγενείς του θύματος έχουν ζητήσει την μέγιστη των ποινών, την θανατική, ως την πλέον
αρμόζουσα για την ειδεχθή αυτή πράξη.
H Υπόθεση του Davis έχει λάβει εθνική και διεθνή προσοχή. Αρχικά, υπάρχουν αμφιβολίες
σχετικά με τις καταθέσεις των μαρτύρων. Επτά από τους εννέα αυτόπτες μάρτυρες που
εμπλέκονται στην υπόθεση ανακάλεσαν την κατάθεσή τους, ενώ άλλοι λένε ότι ο πραγματικός
δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσα στους αρχικούς κατήγορους του Davis. Αρκετά είναι μάλιστα
τα δημόσια πρόσωπα, όπως ο πρώην πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ και η συντηρητική Δημοκράτης
Bob Barr της Georgia, που συμμερίζονται την ανησυχία αυτή και τάσσονται κατά τις
θανατικής ποινής. “Αυτό που συμβαίνει τα τελευταία 10 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι
ότι υπήρξε μια δραματική αύξηση αυτών που αντιτίθενται στη θανατική ποινή”, δήλωσε ο
Michael Radelet, κοινωνιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, ο οποίος ειδικεύεται σε
θέματα θανατικής ποινής. "Νομίζω ότι αυτό εξηγεί γιατί ο Troy Davis βρίσκεται στο
προσκήνιο."
Η υπόθεση Davis έφτασε επίσης στα πρωτοσέλιδα επειδή ο Davis «έχει αρκετά τεκμήρια
αθωότητας», είπε ο Radelet. Πέρα από τις καταθέσεις των μαρτύρων, ο πρότερος έντιμος βίος
του Davis καθιστά το συμβάν περισσότερο ένα μεμονωμένο περιστατικό, παρά έναν
πραγματικό δημόσιο κίνδυνο.
“Οφείλω να ομολογήσω, ότι αυτή η υπόθεση με έχει σοκάρει,” είπε ο Radelet νωρίτερα αυτή
την εβδομάδα. “Με εκπλήσσει πραγματικά. Είμαι απλά έκπληκτος ότι πρόκειται να αφήσουμε
αυτή την εκτέλεση να προχωρήσει χωρίς κανείς να αναλογιστεί αν σε αυτόν τον άνθρωπο
αξίζει να χάσει τη ζωή του για ένα παραστράτημα, έστω και αν ήταν τέτοιου μεγέθους”.
Μοναδική ελπίδα του Troy Davis είναι να καταργηθεί η θανατική ποινή πριν εκδικαστεί η
υπόθεση του, ώστε να είναι αδύνατον να του επιβληθεί.

Η ΑΝΤΙΜΩΛΙΑ
Ο Troy Davis προσφεύγει στο Δικαστήριο εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και
κάνει αίτηση κατάργησης της θανατικής ποινής πριν την εκδίκαση της υπόθεσης του.

