
 

 

 

     

 

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

 

Θέμα: «Ακόμα μι καταγγελία για περιστατικό βίας στο Κέντρο Κράτησης 

Αλλοδαπών στην Πέτρου Ράλλη» 

 

Σε συνέχεια της από 11/8/2020 Α.Π.8808 ερώτησής μου αναφορικά με καταγγελία για 

σεξουαλική κακοποίηση μετανάστριας από αστυνομικό στο Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών 

στην Πέτρου Ράλλη, άλλη μια καταγγελία για βασανιστήρια έρχεται στο φως της 

δημοσιότητας από την Πρωτοβουλία Αλληλέγγυων για την Πέτρου Ράλλη, η οποία ήρθε 

σε επικοινωνία με φυλακισμένο εκεί άντρα, ο οποίος περιγράφει τις άθλιες συνθήκες 

κράτησης -καθώς και περιστατικό ξυλοδαρμού από αστυνομικούς- και κάνει έκκληση για 

βοήθεια. Μεταξύ άλλων καταγγέλλεται ότι οι άνθρωποι που κρατούνται υπόκεινται σε 

βασανιστήρια με βάναυσους ξυλοδαρμούς και στέρηση υγιεινής και ζητάνε απεγνωσμένα 

παρέμβαση και στήριξη για να σταματήσει αυτή η κατάσταση της φρικτής βίας. 

Το κείμενο του ηχητικού μηνύματος που δημοσιεύεται είναι «Σήμερα είναι 28 Αυγούστου 

2020, μιλάμε για Πέτρου Ράλλη, το κρατητήριο που μένουνε αλλοδαποί μέσα. Μιλάμε 

ακριβώς για το 2020, που ζούνε άνθρωποι σε μια κατάσταση… Πήγα να δω έναν φίλο 

μου που κατάγεται απ’ το Μαρόκο, δεν μπορώ να πω το όνομά του, ήτανε κλειδωμένος 

μέσα στο δωμάτιό του. Ξυπνάει και του έρχεται ανάγκη να πάει στην τουαλέτα. Φωνάζει 

τους αστυνομικούς: «Θέλω τουαλέτα, θέλω τουαλέτα» για να έρθουν να του ανοίξουν να 

πάει να κάνει την ανάγκη του. Του έρχονται μέσα τέσσερις αστυνομικοί, τον πάνε στο 

προαύλιο, τον πλακώνουνε στο ξύλο –ο ώμος του τού έχει βγει, το σώμα του, όλα είναι 

κομμένα– και είναι ένας άνθρωπος 1,5 μέτρο, 40 κιλά, δεν είναι πολύ σκληρός άνθρωπος. 

Τι κατάσταση ζούμε το 2020, ανάμεσα σε κλουβιά που είναι για τα πίτμπουλ ή για 

πυγμάχους και τα φτιάχνει το ελληνικό κράτος. Είναι ντροπή το κράτος που τα έχει φτιάξει. 
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Τον είδα με τα μάτια μου, είναι κομμένος, με επιδέσμους ο λαιμός του. Είναι μια 

κατάσταση, πώς να σας το πω, ανάμεσα στο προαύλιο που είναι 20 μέτρα για τέσσερις 

πτέρυγες, κάθε πτέρυγα για 30 λεπτά να βγαίνει στο προαύλιο, τις υπόλοιπες 24 ώρες 

κλειδωμένα μέσα στα σίδερα και να χτυπάς την πόρτα –εμείς τ’ ακούμε πάντα, πάντα 

ακούμε αυτό το πράγμα: «Αστυνόμε, αστυνόμε, τουαλέτα, τουαλέτα!». Μέσα βρόμα, μέσα 

σκουπίδια. Μπουκάλια με κάτουρα μέσα, σκατά, γιατί δεν τους ανοίγουνε να κάνουν την 

ανάγκη τους. Όποιος ακούει τη φωνή μου, σας παρακαλώ, είναι 2020, βοήθεια, βοήθεια, 

βοήθεια, γιατί μέσα σ’ αυτή την πτέρυγα, που είναι τετράγωνη σαν το σπιρτόκουτο, 

μάλλον από έξω κανείς δεν ξέρει ότι έχεις ψυχή εδώ μέσα. Είναι ψυγείο ανθρώπων. Και οι 

άνθρωποι αυτού του ψυγείου έχουν ψυχή. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, όποιος μ’ 

ακούει, βοήθεια, βοήθεια.» 

Κατόπιν της παραπάνω πολύ σοβαρής καταγγελίας,  

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Είναι ενήμερος για τη συγκεκριμένη καταγγελία; 

2. Πόσες καταγγελίες έχουν γίνει αναφορικά με το Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών στην 

Πέτρου Ράλλη και τι αφορούσαν; 

3. Υπάρχουν καταγγελίες για ξυλοδαρμό; 

4. Πόσοι αστυνομικοί υπηρετούν στο συγκεκριμένο κέντρο κράτησης και πόσο συχνά 

αξιολογούνται για την εργασία τους; 

5. Έχει γίνει τελευταία έλεγχος στο συγκεκριμένο Κέντρο Κράτησης και αν ναι, ποια τα 

συμπεράσματα; 

6. Ποιες οι συνθήκες κράτησης στο συγκεκριμένο κράτησης; 

7. Πόσα άτομα προβλέπεται να παραμένουν στο συγκεκριμένο κέντρο κράτησης, 

πόσα παραμένουν κατά μέσο όρο και για πόσο διάστημα; 

8. Πόσο συχνά καθαρίζεται το συγκεκριμένο Κέντρο Κράτησης; 



 

 

9. Πόσες τουαλέτες υπάρχουν στο συγκεκριμένο κέντρο; Είναι ελεύθερη η πρόσβαση 

των κρατουμένων σε αυτές; Αν όχι, ποια η διαδικασία για να μεταβεί κάποιος 

τουαλέτα; 

10. Πώς δικαιολογούνται οι κακώσεις και οι τραυματισμοί των κρατουμένων στο 

συγκεκριμένο κατάστημα; 

11. Πόσος συχνός είναι ο προαυλισμός των κρατουμένων; 

12. Τι άμεσα μέτρα θα λάβει ώστε να σταματήσουν οι κακοποιήσεις των κρατουμένων 

στο συγκεκριμένο κέντρο κράτησης; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




