
 

Ακινα, 28 Νοεμβρίου 2020 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΣΗΗ 

Προσ Τπουργό Προςταςίασ του Πολίτη 

Θζμα: "9 φεμινίςτριεσ και οικογζνεια Καττή: Αντιδημοκρατικόσ κυβερνητικόσ κατήφοροσ και 

καθεςτωτική βία” 

Σισ τελευταίεσ δφο εβδομάδεσ ζχω βρεκεί ο ίδιοσ αλλά και το ΜζΡΑ25, ςε ζνα κακοπαιγμζνο 

κακεςτωτικό κρίλερ με πρωταγωνιςτι τθν κυβζρνθςθ. Σαυτόχρονα, λαμβάνω επιςτολζσ 

διαμαρτυρίασ από όλθ τθ χϊρα για τα ζργα και θμζρεσ των αςτυνομικϊν δυνάμεων, οι οποίεσ 

ενεργϊντασ κάτω από τισ εντολζσ ςασ, καταςτρατθγοφν τα πολιτικά δικαιϊματα που ζχουν 

αποςτολι να προςτατεφουν. 

ταχυολογϊντασ περιςτατικά από το χρονολόγιο τθσ κακεςτωτικισ βίασ που ζχετε εξαπολφςει, 

ρωτϊ τι ςυμβαίνει ςτθν πόλθ των Ιωαννίνων, για να ζχουμε φτάςει ςτο ςθμείο να εγκαλεί τθν 

Πολιτεία το Πρυτανικό υμβοφλιο και ο Δικθγορικόσ φλλογοσ τθσ πόλθσ, ςφμφωνα και με τα 

δθμοςιεφματα ςτο typos-i.gr. Με αφορμι τα όςα ςυνζβθςαν τθν θμζρα του Πολυτεχνείου, το 

Πρυτανικό υμβοφλιο ξεκακαρίηει τθ διαφωνία του με τον τρόπο «με τον οποίο θ οργανωμζνθ 

πολιτεία διαχειρίςτθκε τισ επετειακζσ εκδθλϊςεισ φζτοσ. Οι φωτογραφίεσ των τραυματιςμζνων 

φοιτθτϊν που είδαν το φωσ τθσ δθμοςιότθτασ προκαλοφν ςοκ και προβλθματιςμό ςε μια 

δθμοκρατικά λειτουργοφςα πολιτεία». Και οι καταγγελίεσ ςυνεχίηονται αμείωτεσ για τα Ιωάννινα, 

όπου τθν θμζρα τθσ γενικισ απεργίασ, ςτισ 26 Νοεμβρίου, θ αςτυνομία επιτζκθκε ξανά ςτουσ 

απεργοφσ τθν ϊρα τθσ αποχϊρθςθσ τουσ από το ςθμείο ςυγκζντρωςθσ, τραυματίηοντασ πολίτεσ 

αλλά και το ίδιο το πολίτευμα.  

Μία μζρα πριν, γραφόταν άλλθ μία λαμπρι ςελίδα ςτο χρονολόγιο τθσ ντροπισ. Σθν παγκόςμια 

θμζρα για τθν εξάλειψθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν, και ενϊ πραγματοποιοφνταν ςυμβολικι 

δράςθ ςτο φνταγμα από φεμινιςτικζσ ςυλλογικότθτεσ που τθροφςαν όλα τα μζτρα προςταςίασ, θ 

κυβζρνθςθ αποφάςιςε να ςυλλάβει 11 φεμινίςτριεσ και να διαςφρει τθ χϊρα διεκνϊσ. Μόνο ςτθν 

Ελλάδα και ςτθν Σουρκία βρζκθκαν ςτα αςτυνομικά τμιματα γυναίκεσ εκείνθ τθν θμζρα. Και 

χρειάςτθκαν δθλϊςεισ καταγγελίασ μζχρι και από τον Περιφερειακό Διευκυντι τθσ Διεκνοφσ 

Αμνθςτίασ για τθν Ευρϊπθ, κ. Nils Muižnieks, προκειμζνου να βγείτε κ. Τπουργζ και να ηθτιςετε 

ςυγνϊμθ! “Ζχουν δίκιο οι ςυγκεκριμζνεσ κυρίεσ. Θεωρϊ ότι ιταν μια υπερβολι που δεν ζπρεπε να 

γίνει, και οφείλω να ηθτιςω και ςυγνϊμθ για αυτό. Δεν ζπρεπε να γίνει αυτι θ υπερβολι». Σι υλικό 

αντίκριςμα ζχει θ ςυγνϊμθ;  

Και αν κάτω από τθν κατακραυγι κάκε δθμοκράτθ πολίτθ και διεκνϊν οργανιςμϊν αναγκαςτικατε 

να ηθτιςετε ςυγνϊμθ ςτισ ςυλλθφκείςεσ φεμινίςτριεσ, τι πρζπει να κάνετε για τθν περίπτωςθ τθσ 

οικογζνειασ Καττι, θ οποία ςτισ 17 Νοεμβρίου ζηθςε ζναν καφκικό εφιάλτθ ςτα χζρια τθσ 

αςτυνομίασ που εςείσ διοικείτε; φλλθψθ του γιου τθσ οικογζνειασ μζςα από τθν αυλι του ςπιτιοφ 

τουσ, ξυλοδαρμόσ τθσ μθτζρασ, ξυλοδαρμόσ και ςφλλθψθ του πατζρα, ο οποίοσ υπζςτθ ζμφραγμα 

ςτα χζρια τθσ αςτυνομίασ, ξυλοδαρμόσ και ςφλλθψθ τθσ κόρθσ, θ οποία ζηθςε και χυδαία ςεξιςτικι 
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επίκεςθ ςτο ΑΣ Κυψζλθσ. το χρονολόγιο αυτό τθσ βίασ, θ ιςτορία τθσ οικογζνειασ Καττι από τα 

επόλια κα κρατάει τθν πρϊτθ κζςθ, ωσ δείγμα τθσ κακεςτωτικισ ςασ (ν)τροπισ. 

Επειδι οι “υπερβολζσ” τθσ ελλθνικισ αςτυνομίασ υπο τισ εντολζσ τθσ κυβζρνθςθσ ςυνεχίηονται 

αμείωτεσ,  

Επειδι ωσ βουλευτισ του ελλθνικοφ κοινοβουλίου και ωσ Ζλλθνασ πολίτθσ ζχω υποχρζωςθ και 

δικαίωμα να υπεραςπιςτϊ  τθν πλιρθ εφαρμογι του υντάγματοσ. 

 

Ερωτάται ο κ. Τπουργόσ 

1.Θα αποςυρκοφν τϊρα ΟΛΕ οι κατθγορίεσ και τα πρόςτιμα από τουσ πολίτεσ που βίωςαν ςτο 

ςϊμα τουσ τθν κακεςτωτικι ςασ βία; 

2.Θα αποηθμιωκοφν οι πολιτεσ για τθν θκικι, ψυχολογικι και ςωματικι βλάβθ που υπζςτθςαν; 

 

Ο ερωτών Βουλευτήσ 

 

Κρίτων Αρςζνησ 

 

 

 




