
 

     Αθήνα, 10/4/2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: 

Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

 

Θέμα: «Εξέγερση στις φυλακές του Ελαιώνα Θηβών μετά το θάνατο 

κρατουμένης» 

 

Με την από 26-3-2020 – ακόμη αναπάντητη – ερώτηση Βουλευτών του 

ΣΥ.ΡΙΖ.Α., εθίγη μεταξύ άλλων το γεγονός της προστασίας της υγείας των 

κρατουμένων και των εργαζομένων στα σωφρονιστικά καταστήματα της 

Χώρας. Μάλιστα η έξαρση της πανδημίας του κορονοϊού έκανε επιτακτική την 

έγκαιρη και άμεση λήψη μέριμνας εκ μέρους του αρμοδίου Υπουργείου λόγω 

και της εξαιρετικά πιθανής μετάδοσής του, ιδίως μεταξύ εκείνων που 

συμβιώνουν ή εργάζονται σε περιορισμένους χώρους.  

Επί του ανωτέρω ζητήματος, πραγματοποιήθηκε παρέμβαση από τον 

Συνήγορο του Πολίτη, την ΄Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, αλλά 

και από τον Δ.Σ.Α., ο οποίος με ψήφισμα του μετά και την από 6-4-2020 

Συνεδρίαση των Μελών του Δ.Σ. του, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ο 

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την 

κατάσταση που διαμορφώνεται στα σωφρονιστικά καταστήματα ενόψει της 

πανδημίας του κορονοϊού και ζητά από την κυβέρνηση την άμεση λήψη 

μέτρων προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης της υγείας κρατουμένων και 

σωφρονιστικών υπαλλήλων και της αποσυμφόρησης των φυλακών», ενώ 

κάνει μνεία και στο γεγονός ότι η χωρητικότητα των φυλακών ξεπερνά 

σημαντικά τις νόμιμες προβλέψεις, με τους κρατούμενους να ανέρχονται 

σήμερα πανελλαδικά σε 11.245, όταν οι προβλεπόμενες θέσεις είναι 10.055. 



 Σήμερα, ο θάνατος μίας κρατούμενης στο κατάστημα κράτησης του 

Ελαιώνα στη Θήβα, ανεξαρτήτως της αιτίας θανάτου, θέτει με οξύ τρόπο τα 

διαχρονικά και μεγάλα προβλήματα συνωστισμού (υπάρχουν φυλακές με  

πληρότητα 200% και 250% υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού 

κρατουμένων), ο οποίος σύμφωνα με την ιατρική κοινότητα είναι η βασική 

αιτία επέλασης της πανδημίας, αλλά και άλλων μολυσματικών νοσημάτων, με 

υψηλό κίνδυνο για την υγεία και τη ζωή κρατουμένων και σωφρονιστικών 

υπαλλήλων.  

 Επειδή, το περιστατικό του θανάτου στο κατάστημα κράτησης του 

Ελαιώνα Θηβών, αποτελεί καμπανάκι άμεσου κινδύνου, και πρέπει να 

ληφθούν τώρα μέτρα για την προστασία της υγείας κρατουμένων και 

σωφρονιστικών υπαλλήλων,  αύριο ίσως είναι αργά, και οι ευθύνες τεράστιες 

από την αβελτηρία και τα αργά αντανακλαστικά των αρμοδίων.  

 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός 

 

1. Τι μέτρα έχει λάβει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για την 

προάσπιση της ζωής και της υγείας των κρατουμένων, που αποτελεί 

υποχρέωση του κράτους, για την προστασία τους από την πανδημία; 

2. Τι προτίθεται να πράξει η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο για την 

αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού στα καταστήματα κράτησης, ώστε 

να αντιμετωπιστεί ο συνωστισμός, που αποτελεί τη βασική αιτία 

επέλασης της πανδημίας; 

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές 

 

Σαρακιώτης Ιωάννης 

Λάππας Σπύρος 

Αγαθοπούλου Ειρήνη 

Αθανασίου Αθανάσιος 

Αυγέρη Δώρα 

Αυλωνίτης Αλέξανδρος 

Βαρδάκης Σωκράτης 

Βέττα Καλλιόπη 



Γιαννούλης Χρήστος 

Γκιόλας Ιωάννης 

Δρίτσας Θεόδωρος 

Ελευθεριάδου Σουλτάνα 

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος 

Ηγουμενίδης Νικόλαος 

Καρασαρλίδου Φρόσω 

Κασιμάτη Νίνα 

Κατρούγκαλος Γεώργιος 

Καφαντάρη Χαρά 

Μάλαμα Κυριακή 

Μαμουλάκης Χάρης 

Μάρκου Κωνσταντίνος 

Μουζάλας Ιωάννης 

Μπάρκας Κωνσταντίνος 

Νοτοπούλου Αικατερίνη 

Παπανάτσιου Αικατερίνη 

Πολάκης Παύλος 

Πούλου Παναγιού 

Ραγκούσης Ιωάννης 

Σκουρλέτης Πάνος 

Σκούφα Ελισσάβετ 

Τζάκρη Θεοδώρα 

Τζούφη Μερόπη 

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος 

Τσίπρας Γιώργος 

Φίλης Νικόλαος 

Χατζηγιαννάκης Μίλτος 

Χρηστίδου Ραλλία 

Ψυχογιός Γεώργιος 


