
 

 

 

     

 

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας  

 

Θέμα: «Απάνθρωπες συνθήκες στην ψυχιατρική κλινική του Ευαγγελισμού» 

 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, οι συνθήκες που επικρατούν 

στην Ψυχιατρική Κλινική του Ευαγγελισμού είναι απάνθρωπες και αδιανόητες για 

χώρα του 21ου αιώνα, με ασθενείς να νοσηλεύονται κλειδωμένοι και ασφυκτικά 

συνωστισμένοι, ενώ είναι συχνό το φαινόμενο να δένονται, να δέχονται υπερβολικές 

ποσότητες φαρμάκων, να απειλούνται με απομόνωση και να στερούνται 

προαυλισμού, δημιουργικής απασχόλησης και καθαρού αέρα. 

 

Αν και βρισκόμαστε στο 2020, 30 χρόνια μετά την αποκάλυψη της φρίκης στο 

κολαστήριο της Λέρου, διαβάζοντας δημοσιευμένες επιστολές ασθενών που 

νοσηλεύονται σήμερα στον Ευαγγελισμό, νιώθει κάποιος ένα έντονο σφίξιμο στο 

στομάχι.  

 

“Ο Α.Π. ξυλοκοπήθηκε κατά τη διάρκεια της εισαγωγής του και δέθηκε με ιμάντες 

χωρίς δυνατότητα οποιασδήποτε κίνησης. Σε όλη τη διάρκεια της παραμονής του, 

όταν δεν ήταν ήρεμος, τον απειλούσαν με εισαγωγή στο “δωμάτιο ηρεμίας” και τον 

μετέφεραν στο δωμάτιο, όπου τον δέσανε πάλι με ιμάντες τόσο σφιχτά που 

κοκκίνισαν τα χέρια του. Σε όλες τις εκρήξεις θυμού του δεν τον αντιμετώπισαν 

ψυχοθεραπευτικά με ψυχιατρική εξέταση, αλλά πάντα απειλητικά, φωνάζοντάς του 

αν ήθελε να μπει στο δωμάτιο της απομόνωσης”. 

 

“Ο Β.Ψ., μειωμένης αντίληψης, ήταν χειροδεμένος από τις 8 το απόγευμα, 

βρίσκονταν σε κρίσεις με ουρλιαχτά και τον άφηναν να κατουρηθεί πάνω του, ενώ 

ούρλιαζε ότι κατουριόταν αλλά δεν τον ξεδένανε. Ήταν δεμένος στον διάδρομο και 

τον άκουγαν όλοι οι ασθενείς. Όταν η Μ.Τ. πήγε στον υπεύθυνο και του είπε ότι δεν 

αντέχει, αυτός είπε ότι ο Βασίλης κάνει αταξίες, για αυτό το λόγο τον δέσανε” 
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Τις καθηλώσεις, την πολυφαρμακία, το στρίμωγμα πολλαπλάσιου αριθμού 

ασθενών και την έλλειψη σεβασμού της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας 

των ασθενών έχει αναδείξει, σε υπόμνημά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 

Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης 

ή Τιμωρίας CPT, έπειτα από αυτοψία σε ψυχιατρικές δομές της χώρας. 

 

Κατόπιν όλων των παραπάνω,  

 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:   

1. Είναι ενήμερος για τις καταγγελίες και το εν λόγω υπόμνημα της CPT; 

2. Ποια η δυναμική της Ψυχιατρικής Κλινικής του Ευαγγελισμού και πόσα άτομα, 

τελικά, νοσηλεύονται εκεί; 

3. Με βάση τις παραγγελίες του τμήματος, έχει εντοπιστεί αύξηση του αριθμού 

των κατασταλτικών φαρμάκων; 

4. Ποιες πρωτοβουλίες θα ληφθούν ώστε να βελτιωθεί η υφιστάμενη κατάσταση 

του υπερπληθυσμού και της πολυφαρμακίας; 

5. Ποια βήματα θα γίνουν για να καταπολεμηθούν τα όποια τέτοια φαινόμενα 

ξυλοδαρμών, καθηλώσεων κλπ, φαινόμενα που δεν αξίζουν οι νοσούντες 

συνάνθρωποί μας; 

6. Ποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες θα ληφθούν για τη βελτίωση της 

παρεχόμενης ψυχικής και ψυχιατρικής φροντίδας στη χώρα μας; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

        Φωτεινή Μπακαδήμα 




