
 

Αθήνα,  10/04/2020 

Ερώτηση  

 

Προς:  τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

  τον Υπουργό Υγείας 

   

Θέμα: «Ένταση στις γυναικείες φυλακές Ελαιώνα Θήβας μετά το θάνατο 

κρατούμενης» 

 

Σε συνέχεια της από 16/12/2019 ερώτησής μου για τις ελλείψεις στα καταστήματα 

κράτησης της χώρας (Α.Π. 2643) διαβάζω σήμερα πως στις γυναικείες φυλακές Θήβας 

προκλήθηκε αναταραχή, καθώς κρατούμενες φέρεται να πιστεύουν ότι ο θάνατος 

42χρονης συγκρατούμενής τους οφείλεται στον κορωνοϊό.  

Η κρατούμενη ήταν μόλις 42 ετών και μεταφέρθηκε το πρωί με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο 

Θήβας, όπου άφησε την τελευταία της πνοή, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη. Οι κρατούμενες έκαψαν στρώματα και αρνούνταν να μπουν στα 

κελιά τους, αλλά με την επέμβαση των σωφρονιστικών υπαλλήλων και της φρουράς 

αποκαταστάθηκε η τάξη.  

Οι κρατούμενες υποστηρίζουν ότι η 42χρονη γυναίκα, που βρισκόταν σε θάλαμο της 

πτέρυγας Ε μαζί με άλλες 14 γυναίκες, είχε εμφανίσει συμπτώματα που προσιδίαζαν με 

αυτά του κορωνοϊού γι’ αυτό και εκφράζουν φόβους για πιθανή μετάδοση του ιού. «Έβηχε 

πολύ, είχε πυρετό, πονούσαν τα κόκαλά της και εμφάνισε δύσπνοια», υποστήριξε μία από 

τις κρατούμενες, σύμφωνα με την ιστοσελίδα dikografies.  

«Διενεργείται έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου της, ο οποίος σύμφωνα με 

την αρχική εκτίμηση του ιατρού του Καταστήματος Κράτησης αποδίδεται σε παθολογικά 

αίτια», ανέφερε η ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, την ίδια ώρα που 

η Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφία Νικολάου, δήλωσε στο ΑΠΕ ότι δεν υπάρχει καμία 

ένδειξη ότι ο θάνατος οφείλεται στον κορωνοϊό και πως αυτή η εκδοχή έχει σχεδόν 

αποκλειστεί, αλλά αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροτομής που θα ρίξει φως στην 
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υπόθεση.    

 

Επισημαίνουμε πως αφενός ο υπερπληθυσμός στις γυναικείες φυλακές Θήβας, όπως και 

σε όλα τα καταστήματα κράτησης της χώρας και αφετέρου το γεγονός πως στις φυλακές 

αυτές διαβιούν και παιδιά έως τριών ετών με τις κρατούμενες μητέρες τους καθιστούν 

πολύ εύκολη τη μετάδοση αρρωστιών μεταξύ κρατουμένων, πόσο μάλλον εν μέσω 

πανδημίας, θέτοντας σε κίνδυνο και την υγεία των σωφρονιστικών υπαλλήλων. 

Με βάση τα παραπάνω και προκειμένου να μην συμβούν περαιτέρω αναταραχές στα 

καταστήματα κράτησης, εν αναμονή και των αποτελεσμάτων της έρευνας που διενεργείται 

για τα αίτια και τις συνθήκες της 42χρονης κρατούμενης, 

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:  

 

1. Πόσο καιρό εμφάνιζε τα συμπτώματα που προσιδιάζουν με αυτά του κορωνοϊού η 

συγκεκριμένη κρατούμενη και μετά από πόσες μέρες μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο;  

2. Αναφορικά με τα αίτια θανάτου, γιατί αναφέρεσθε στον ιατρό του καταστήματος 

κράτησης και όχι σε ιατρό του νοσοκομείου Θήβας όπου απεβίωσε και άρα εύλογα 

είναι αρμοδιότερος να ανακοινώσει αιτία θανάτου; 

3. Πότε εξετάστηκε η συγκεκριμένη κρατούμενη από τον ιατρό του καταστήματος 

κράτησης και ποια ακριβώς ήταν η διάγνωση; 

4. Ο ιατρός που αναφέρετε απασχολείται αποκλειστικά στο συγκεκριμένο κατάστημα 

κράτησης ή έρχεται περιοδικά για εξέταση των κρατουμένων; 

5. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η 42χρονη με τα ύποπτα συμπτώματα που 

περιγράφονται γιατί δεν εξετάστηκε έγκαιρα για κορωνοϊό;  

6. Είχε απομονωθεί η συγκεκριμένη κρατούμενη από τις συγκρατούμενες στην ίδια 

πτέρυγα, δεδομένων των ύποπτων συμπτωμάτων της; Θα γίνει ιχνηλάτηση των 

επαφών της, των σωφρονιστικών υπαλλήλων συμπεριλαμβανομένων; 

7. Πόσες κρατούμενες βρίσκονται σε κάθε πτέρυγα στις γυναικείες φυλακές Ελαιώνα 

Θηβών και πόσα παιδιά; Ο αριθμός κρατουμένων παραμένει ο ίδιος και μετά την 



εκδήλωση της πανδημίας ή υπάρχει ειδική πρόβλεψη; 

8. Τι ειδικά υγειονομικά μέτρα έχουν ληφθεί γενικά για την προστασία από τον 

κορωνοϊό των κρατουμένων, αλλά και των υπαλλήλων στα καταστήματα κράτησης; 

        

       Οι ερωτώσες βουλευτές 

             

 

                                                    Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 

 

                                                        Μαρία Απατζίδη 


