
 
 

 

 

Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον κο Υπουργό 

Υγείας 

 

 

 

Θέμα: «Κρατική συνδρομή για την περίθαλψη και αποκατάσταση 

συγκυριακών θυμάτων αυθαίρετων πράξεων βίας». 

 

 

 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 

 

Φυλλομετρώντας το αστυνομικό δελτίο τρομάζει κανείς με τα 

περιστατικά βίας που εκδηλώνονται στην Ελλάδα από άκρη σε άκρη. 

Σκηνές «Φαρ Ουέστ» σε Τύρναβο, Κηφισιά, Άλιμο, Μενίδι, Ναύπακτο, 

Καισαριανή, Χαλκιδική, Σέρρες, καταγράφονται εντός μόνον ενός μήνα, 

και συγκεκριμένα τον Ιούνιο  2021. 

Οι συμπλοκές ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ συμμοριών 

της μαφίας είναι σύνηθες φαινόμενο. Εκεί οι θύτες και τα θύματα είναι 

μπλεγμένοι σε σκοτεινές υποθέσεις, και η δικαιοσύνη αναλαμβάνει  να 

διερευνήσει τις ευθύνες και να αποδώσει τις ποινές. 

Τι συμβαίνει όμως όταν το θύμα της βίας δεν είναι μαφιόζος, αλλά  

ένας αθώος, αμέτοχος  άνθρωπος που βρέθηκε σε λάθος μέρος τη λάθος 
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στιγμή; Τι γίνεται όταν οι σφαίρες χτύπησαν το σώμα ενός τυχαίου 

περαστικού ή όταν τα σκάγια από το τουφέκι ενός ανεύθυνου  «γλεντζέ»  

φυτεύονται στο κεφάλι ενός παιδιού, με αποτέλεσμα να μείνει ανάπηρο; 

Σε περιπτώσεις πολύ σοβαρών τραυματισμών, απαιτείται η 

εφαρμογή μακροχρόνιων θεραπευτικών πρωτοκόλλων, όπως 

λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, φυσικοθεραπείες, νοσηλείες, πλαστικές 

επεμβάσεις. Συχνά τα θύματα είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν 

φαρμακευτική αγωγή για χρόνια ή και για πάντα. Τα ασφαλιστικά ταμεία 

- που όπως γνωρίζουμε βρίσκονται σε δεινή θέση - δεν μπορούν να 

καλύψουν το πλήρες κόστος της αποθεραπείας. Και τότε καλούνται οι 

οικογένειες των θυμάτων να δαπανήσουν υπέρογκα ποσά αν θέλουν ο 

άνθρωπός τους να γίνει καλά. Είναι γνωστές περιπτώσεις που οικογένειες 

εκποιούν τις περιουσίες τους για αυτό τον σκοπό. Αν δεν υπάρχουν τα 

απαιτούμενα  χρήματα, το αθώο θύμα κακόβουλης πράξης είναι 

καταδικασμένο . 

Κατά τη γνώμη μας αυτό αποτελεί κατάφωρη αδικία και θα πρέπει 

τέτοιες ειδικές περιπτώσεις να αντιμετωπίζονται  με μεγάλη ευαισθησία  

από το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα και τη Δικαιοσύνη. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,  

 

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί: 

 

 Πώς αντιμετωπίζει η πολιτεία  τις ανάγκες περίθαλψης και 

θεραπείας των ατόμων που μέσα σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου 

από υγιείς έμειναν ανάπηροι, επειδή απλώς έτυχε να βρεθούν σε 

λάθος μέρος τη λάθος στιγμή; 



 Συμφωνείτε ότι πρέπει να υπάρχει πρόνοια για ευνοϊκή 

αντιμετώπιση των αθώων θυμάτων από το νόμο,  στη διεκδίκηση 

του δικαίου τους; 

 Πώς σκοπεύετε να διασφαλίσετε την ενίσχυση των ανθρώπων 

αυτών και των οικογενειών τους; 

 

 

 

 

 

 

                                      Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

         

 

          Μαρία Απατζίδη, 

                             Βουλευτής Ανατολικής Αττικής  

                                       ΜέΡΑ 25 
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