
  

     

 

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

  τον Υπουργό Δικαιοσύνης  

    

Θέμα: «7 Οργανώσεις ζητούν παρέμβαση του Πρωθυπουργού για το περιστατικό 

αστυνομικής βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης κοπέλας στη Νέα Σμύρνη» 

 

Στις 15 Μαρτίου 2021 επτά Οργανώσεις (Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη 

(ΚΕΔΕ), Κοινωνική Παρέμβαση Δυτικά, Το Μωβ-Σωματείο Γυναικείων Δικαιωμάτων, 

Φεμινιστική Συλλογικότητα Θεοδώρα, Working Class Women ΟΤΕ, Γυναικεία Ομάδα 

Αυτοάμυνας, Nimertis Actionart ΝΠΙΔ) κατέθεσαν Ανοιχτή Επιστολή προς τον 

Πρωθυπουργό «Ενάντια στην κρατική βία και αυθαιρεσία με αφορμή τον ξυλοδαρμό & τη 

σεξουαλική παρενόχληση νεαρής κοπέλας από αστυνομικούς». 

Όπως αναφέρουν: «Από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που απαξιώθηκαν πρόσφατα 

μέσα στο ναό της Δημοκρατίας, την Ελληνική Βουλή, πληροφορηθήκαμε ότι στις 9 

Μαρτίου μια νεαρή κοπέλα κατήγγειλε ότι ξυλοκοπήθηκε στη Νέα Σμύρνη από 

αστυνομικούς της ομάδας ΔΡΑΣΗ και στη συνέχεια οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ. Εκεί, όπως 

καταγγέλλει η ίδια αυτοπροσώπως και μέσω της δικηγόρου της, έγινε κατ’ επανάληψη 

θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης από αστυνομικούς και δέχθηκε 

απειλές για βιασμό και επιθέσεις σωματικής και ψυχολογικής βίας εναντίον της.  

Της αρνήθηκαν μάλιστα την ιατρική βοήθεια μετά τον ξυλοδαρμό της, παρότι η ίδια το 

ζήτησε.  

Με την ευκαιρία, καταγγέλλουμε ξανά εδώ την αστυνομική βία που ασκήθηκε εναντίον 

φεμινιστριών που έκαναν μια συμβολική συγκέντρωση την 25η Νοέμβρη, ημέρα για την 

εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών με 14 συλλήψεις, επιβολή προστίμων και 

παραπομπή σε δίκη που αναμένεται. 

Μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε και την κοινωνική κατακραυγή από τις αποκαλύψεις 

για σωρεία περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης και βιασμών στον χώρο του 

αθλητισμού και της τέχνης, εξαγγείλατε πριν λίγες μέρες κρατικές παρεμβάσεις για το 
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κίνημα Me Too, ωστόσο οι Πολίτες έχουν κάθε λόγο να κρίνουν σχετικές εξαγγελίες ως 

υποκριτικές, εφόσον γίνονται καθημερινά μάρτυρες περιστατικών αστυνομικής βίας και 

αυθαιρεσίας εναντίον συμπολιτών τους, γυναικών και ανδρών και βλέπουν την αστυνομία 

να παίρνει το ρόλο του κακοποιητή, αντί του προστάτη.  

Οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πλέον καθημερινές και ως πολίτες 

νοιώθουμε απροστάτευτες/-οι απέναντι στην κρατική βία και 2 αυθαιρεσία αλλά και στον 

σεξισμό, όπου αυτές οι κακοποιήσεις στοχοποιούν γυναίκες.  

Οι εξελίξεις αυτές που είναι ραγδαίες και έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας μας 

προσβάλλουν ως πολίτες ενός δημοκρατικού ευνομούμενου κράτους δικαίου, όπως 

θεωρούμε και επιθυμούμε να είναι η πατρίδα μας.  

Οι Οργανώσεις που υπογράφουμε την Επιστολή δηλώνουμε Μηδενική Ανοχή στην 

κρατική βία και αυθαιρεσία.  

Καταδικάζουμε με κάθε τρόπο την ωμή και αυθαίρετη βία και αυθαιρεσία εναντίον των 

γυναικών, αλλά και εναντίον κάθε πολίτη.  

Ζητάμε: 

Να δοθεί άπλετο φως στις καταγγελίες ξυλοδαρμού και κακοποίησης της νεαρής κοπέλας 

όπως και σε κάθε καταγγελία περιστατικού άσκησης αυθαίρετης αστυνομικής βίας  

Να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι ανάλογα με τα αδικήματα που διέπραξαν 

Η αστυνομία να ταχθεί στο πλευρό του/της πολίτη, υπηρετώντας τη Δημοκρατία και την 

κοινωνία στο Σύνολό της». 

Κατόπιν των παραπάνω, 

 

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:  

1. Είναι ενήμεροι για τη συγκεκριμένη επιστολή; 

2. Έχει ξεκινήσει έρευνα για της καταγγελίες της νεαρής κοπέλας για τον 

ξυλοδαρμό και τη σεξουαλική παρενόχλησή της από αστυνομικούς; 

3. Αν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η έρευνα; 

4. Έχουν ταυτοποιηθεί οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί; 

5. Αν ναι, έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα; 

6. Όταν έφτασε στη ΓΑΔΑ η συγκεκριμένη κοπέλα, ποια ήταν η κατάστασή της; 

Ήταν χτυπημένη; Και αν ναι, της παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες και την 

εξέτασε γιατρός; 

7. Αν όχι, για ποιο λόγο δεν κρίθηκε απαραίτητη η ιατρική της εξέταση;  



8. Ποιο ακριβώς είναι το κατηγορητήριο και ποια είναι τα στοιχεία στο οποίο 

βασίζεται; 

9.  

10. Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και όπως φαίνεται δείχνουν την 

επίθεση αστυνομικών στην κοπέλα θα εξετασθούν; 

11. Με δεδομένο πως έχουμε δει βίντεο εκφοβισμού πολιτών για μαγνητοσκόπηση 

πράξεων αστυνομικής βίας, είναι αδίκημα η μαγνητοσκόπηση γεγονότων σε 

δημόσιο χώρο; 

12. Αν όχι, ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε να ταυτοποιηθούν οι αστυνομικοί 

που ενημέρωσαν στρεβλά τους πολίτες; 

13. Αν είναι αδίκημα, ποιος νόμος το ορίζει και πώς μπορεί ο πολίτης να 

προστατεύεται από την βία που εκδηλώνουν κάποιοι αστυνομικοί; 

14. Οι αστυνομικοί φέρουν διακριτικά ταυτοποίησης, ως οφείλουν; 

15. Αν όχι, για ποιο λόγο δεν έχει υλοποιηθεί οι σχετικές αποφάσεις του Αρχηγείου 

της Ελληνικής Αστυνομίας (των από 22.12.2019 και 26.10.2020); 

16. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε οι πολίτες να μην νιώθουν φόβο και μόνο με 

την εμφάνιση μπροστά τους αστυνομικών; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




