
 

 

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: κο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

 

Θέμα: Συλλήψεις αγωνιστριών την Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της 

Βίας κατά των Γυναικών, κατά τη διάρκεια συμβολικής διαμαρτυρίας στο 

Σύνταγμα. 

 

Αξιότιμε κε Υπουργέ, 

 

Όπως έγινε γνωστό σε πανελλαδικό επίπεδο, την Τετάρτη 25/11/2020, 

«Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών» και 

παραμονή της 24ωρης πανεργατικής απεργίας , η αστυνομία προέβη σε όργιο 

αυθαίρετων προσαγωγών και συλλήψεων φεμινιστριών αγωνιστριών, που είναι 

εκλεγμένες συνδικαλίστριες, ακτιβίστριες και μέλη πολιτικών οργανώσεων.  

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια συμβολικής διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα 

και παρά το γεγονός ότι λάμβαναν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγειονομικής 

προστασίας, συνελήφθησαν και κρατήθηκαν επί 5 ώρες στα Αστυνομικά 

Τμήματα Συντάγματος Ακρόπολης, χωρίς να τους έχει δοθεί καμιά εξήγηση για 

το λόγο κράτησής τους και επιπροσθέτως, τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 

300€ στην καθεμιά. 

Είναι τουλάχιστον ειρωνικό το μήνυμα του Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη, για την συγκεκριμένη Παγκόσμια Ημέρα, ότι «Η σιωπή είναι ανοχή και 

η ανοχή τρέφει τη βία. Δεν φταίνε τα θύματα για τη σιωπή. Εμείς θα τους 

δώσουμε τη φωνή τους». Η αστυνομία, της οποίας προΐσταται το Υπουργείο, 

υλοποίησε το ακριβώς αντίθετο, δείχνοντας ότι το κράτος επί κυβέρνησης της 

ΝΔ, όπως και των προηγούμενων που δεν μεταρρύθμισαν τίποτα προς όφελος 

των εργαζομένων γυναικών, δεν αποτελεί στήριγμα των κακοποιημένων και δεν 

έχει την πρόθεση να βοηθήσει καμιά γυναίκα, είτε αγωνίζεται στο δρόμο και τη 

δουλειά, είτε κακοποιείται στη σφαίρα του «ιδιωτικού άβατου» του σπιτιού. 
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Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με το πρόσχημα της πανδημίας, 

επιδιώκει να φιμώσει οποιαδήποτε φωνή προσπαθεί να αντισταθεί, σε μια 

κοινωνία που βυθίζεται όλο και περισσότερο στο σκοτάδι. Μετά τα 

αντισυνταγματικά γεγονότα της 17ης Νοέμβρη 2020, τις καθολικές 

απαγορεύσεις συναθροίσεων, τα όργια αστυνομικής καταστολής, τις 

εισαγγελικές διώξεις εις βάρος αρχηγών πολιτικών κομμάτων, ήρθε και η 

επίθεση στο γυναικείο κίνημα. Και μάλιστα σε μια ημέρα ορόσημο για τα 

δικαιώματα των γυναικών. 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,  

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 Πώς προτίθεστε να ενεργήσετε, αναφορικά με τη διερεύνηση του 

συγκεκριμένου γεγονότος, το οποίο έρχεται σε συνέχεια αδιάλειπτων 

περιστατικών βίας και καταστολής, από τις αστυνομικές δυνάμεις σε 

συμπολίτες μας;  

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, στην κατάργηση και ακύρωση όλων των 

προστίμων, που επιβλήθηκαν στις συγκεκριμένες αγωνίστριες; 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, στην άρση όλων των κατηγοριών και στην 

ακύρωση της παραπομπής τους σε δίκη;  

 

 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

Μαρία Απατζίδη, 

 

Βουλευτής Ανατολικής Αττικής ΜέΡΑ25 




