
 

 

 

     

 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

  

Θέμα: «Αδυναμία πρόσβασης στην εκπαίδευση βιώνουν οι κρατούμενοι» 

Λίγες εβδομάδες μετά τον αγώνα, με απεργία δίψας και πείνας, του Βασίλη Δημάκη, 

έρχεται να μας θυμίσει πως πολλοί κρατούμενοι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα 

και αναγκάζονται να προσφύγουν στον ίδιο τρόπο αντίδρασης προκειμένου να έχουν 

πρόσβαση στην εκπαίδευση. 

Τελευταίο παράδειγμα, ο Αθανάσιος Κυριαζής που βρίσκεται, ήδη, στη 18η ημέρα 

αποχής από συσσίτιο και 4η ημέρα από νερό. Στις 25/06 χρειάστηκε να μεταφερθεί 

εσπευσμένα στο Νοσοκομείο του Ρίου για εξετάσεις καθώς η υγεία του βρίσκεται σε 

κίνδυνο λόγω της πολυήμερης απεργίας.  

Να σημειώσουμε πως ο κρατούμενος Αθανάσιος Κυριαζής το 2016 ήταν ένας από 

τους 20 που έλαβαν υποτροφία και σπουδάζει στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

και Οργανισμών του ΕΑΠ, βρισκόμενος πλέον στο 4ο έτος και έχοντας καλύψει 

περίπου πέντε θεματικές ενότητες. 

Αρχικά κρατείτο στις φυλακές της Λάρισας, από όπου είχε συνεχή επιτυχή 

παρακολούθηση των μαθημάτων, με την ενεργή υποστήριξη των καθηγητών και του 

εκεί διευθυντή του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, παρότι και από εκεί δεν είχε την 

δυνατότητα πλήρους πρόσβασης στις πρόνοιες του νόμου για τους σπουδαστές λχ 

στη δια ζώσης παρακολούθηση μαθημάτων με «βραχιολάκι».  

Όταν προσπάθησε, πριν 1,5 χρόνο, να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, 

προχωρώντας σε απεργία πείνας, μεταφέρθηκε στην Πάτρα, όπου και κρατείται έως 

σήμερα και από τη στιγμή της μεταφοράς του άρχισε να υφίσταται δυσμενή 

μεταχείριση, με φαινόμενα που έχει καταγγείλει. Παρά την αλλαγή του κλίματος προς 
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το θετικότερο με την αλλαγή διοίκησης στο σωφρονιστικό κατάστημα Πάτρας, δεν 

είναι δυνατόν να αλλάξουν πολλά αν δεν υπάρχει η βούληση από πλευράς της 

πολιτικής ηγεσίας και της ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής. 

Μολονότι προσπάθησε πολλάκις να επικοινωνήσει με τη Γενική Γραμματέα 

Αντεγκληματικής Πολιτικής κα Σοφία Νικολάου τις τελευταίες ημέρες, κάτι τέτοιο δεν 

έχει καταστεί δυνατό καθώς ούτε καν έχει απαντήσει κάποιος το τηλέφωνο τις 

πολλοστές φορές που προσπάθησε να καλέσει το γραφείο της.  

Κατόπιν όλων των παραπάνω, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Είναι ενήμερος για τη συγκεκριμένη υπόθεση; 

2. Ποιες κινήσεις αντιμετώπισής της θα γίνουν για να μπορεί ο κρατούμενος να 

κάνει χρήση όλων των προνοιών και δυνατοτήτων που δίνει ο νόμος σε 

φοιτητές-κρατούμενους; 

3. Ποιες πρωτοβουλίες θα λάβει ώστε να πάψουμε να έχουμε συνεχείς 

περιπτώσεις κρατουμένων που, προσπαθώντας να διεκδικήσουν και να 

προασπίσουν το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση, φθάνουν στο σημείο να 

φέρνουν το σώμα τους στα όρια του, καταφεύγοντας σε εξοντωτικές απεργίες 

πείνας και δίψας, μην έχοντας άλλο τρόπο αντίδρασης; 

4. Ποια βήματα διασφάλισης της απρόσκοπτης πρόσβασης των κρατουμένων 

στην εκπαίδευση θα γίνουν; 

5. Εντός ποιου χρονικού πλαισίου για να μην έχουμε κι άλλες τέτοιες 

περιπτώσεις και να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα όλων των συμπολιτών 

μας; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

             Φωτεινή Μπακαδήμα 




