
 
 

 

Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 

 

 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον κο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη  

 

 

 

Θέμα:  Απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης και απόπειρες αυτοκτονίας, 

στο κέντρο κράτησης γυναικών της Αμυγδαλέζας 

 

 

Αξιότιμε κε Υπουργέ, 

 

Όπως πληροφορούμαστε από τις ανακοινώσεις φορέων, όπως το 

Σωματείο Γυναικείων Δικαιωμάτων «Το Μωβ», η Πρωτοβουλία «Το Σπίτι 

των Γυναικών για την Ενδυνάμωση και τη Χειραφέτηση» και η ΜΚΟ 

«ΑΡΣΙΣ», υπήρξαν μέσα σε λίγες μέρες, τρεις απόπειρες αυτοκτονίας  

κρατούμενων γυναικών προσφύγων, στο κέντρο κράτησης της 

Αμυγδαλέζας. 

Η μια εξ αυτών, μάλιστα, είναι ασυνόδευτη ανήλικη, η οποία έχει 

πέσει θύμα trafficking. Γι’ αυτόν τον λόγο, από την προηγούμενη Κυριακή, 

οι κρατούμενες έχουν προχωρήσει σε συλλογική απεργία πείνας, σε 

ένδειξη συμπαράστασης, αλλά και διαμαρτυρίας για τις απάνθρωπες 

πρακτικές της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Οι συνθήκες παρατεταμένης κράτησης και απάνθρωπης διαβίωσής 

τους, έχουν οδηγήσει τις κρατούμενες στην Αμυγδαλέζα, στα σωματικά και 

ψυχικά όριά τους. 

Το Σωματείο Γυναικείων Δικαιωμάτων «το Μωβ», μάλιστα, μετά 

από επίσκεψη για παροχή βοήθειας και στήριξης των κρατουμένων, τονίζει 

ότι η απόγνωση των γυναικών, αυξάνεται επικίνδυνα, μέρα με τη μέρα, 
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λόγω των αδιεξόδων που αντιμετωπίζουν στο ισχύον απάνθρωπο σύστημα 

της διοικητικής κράτησης. 

Επιπροσθέτως, η ΜΚΟ «ΑΡΣΙΣ», σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι 

οι παρατεταμένες συνθήκες κράτησης έχουν επιβαρύνει ανυπολόγιστα, τη 

σωματική φθορά και την ψυχολογική κατάσταση των κρατουμένων, οι 

οποίες αισθάνονται ξεχασμένες από τους πάντες, χωρίς παράλληλα να 

βλέπουν, καμία προοπτική άμεσης απελευθέρωσης. 

Οι κρατούμενες μετανάστριες, είναι πρωτίστως άνθρωποι και έχουν 

αναφαίρετο δικαίωμα, να βιώνουν μια καθημερινότητα συνθηκών 

πραγματικής αξιοπρέπειας, ακραιφνούς ηθικής και αξιοβίωτης ζωής. 

  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 Πώς προτίθεστε να επιλύσετε το ζήτημα, της συνολικής βελτίωσης 

των συνθηκών διαβίωσης των γυναικών, στο κέντρο κράτησης της 

Αμυγδαλέζας; 

 

 

 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

Μαρία Απατζίδη, 

Βουλευτής Ανατολικής Αττικής 

ΜέΡΑ25 
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