
 
 

 

Αθήνα, 17/05/2022 

Ερώτηση 

 

Προς τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

Θέμα: Αδικαιολόγητη απαγόρευση πορείας Παλαιστινίων προς την 

Ισραηλινή Πρεσβεία.  

Κύριε Υπουργέ, 

Εδώ και περίπου 40 χρόνια, κάθε 15η Μαΐου,  εορτάζεται από τους 

Παλαιστίνιους η επέτειος της Nakba. Οι Παλαιστίνιοι τιμούν την τραγωδία του 

λαού τους και τον εξανδραποδισμό από την πατρίδα τους. Η παλαιστινιακή 

παροικία στην Ελλάδα  μετέχει κάθε χρόνο στον εορτασμό της επετείου, με 

εκδηλώσεις και ειρηνικές πορείες προς την Ισραηλινή Πρεσβεία. Κάθε χρόνο, 

μέχρι και τώρα, η πορεία τους πραγματοποιείται, πάντα, και με τη σύμφωνη 

γνώμη των ελληνικών αρχών.  

Στις 5/5/2022 ο εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Παροικίας γνωστοποίησε την 

πραγματοποίηση μηχανοκίνητης πορείας  το Σάββατο 14/5  στις 11 το πρωί, 

με αφετηρία το Καλλιμάρμαρο, προς την Πρεσβεία του Ισραήλ, όπως ακριβώς 

συνέβη και την περυσινή χρονιά, με την συνοδεία της Τροχαίας. Και, πράγματι, 

εκδόθηκε η σχετική έγγραφη άδεια της αστυνομίας. 

Παρά, λοιπόν, την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας και ενώ όλα ήταν 

έτοιμα να ξεκινήσει η πορεία υπό την εποπτεία της Τροχαίας,  εντελώς αιφνίδια 

και αδικαιολόγητα, εκδόθηκε απαγορευτική απόφαση της Αστυνομίας  στις 

11.02 π.μ., δηλ. ούτε κάν “στο παρά πέντε” αλλά μετά την προβλεπόμενη ώρα 

έναρξής της. 
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Η εκ των υστέρων εκδοθείσα απόφαση επικαλείται, εντελώς αόριστα, 

προφανώς προσχηματικά και οπωσδήποτε αβάσιμα, ότι η διενέργεια της 

πορείας “θα επηρεάσει την κοινωνικοοικονομική ζωή της περιοχής”. Αυτό, για 

κάποιον αδιευκρίνιστο λόγο, που δίνει το μέτρο της αυθαιρεσίας, ισχύει μόνο 

φέτος, αφού όλα τα προηγούμενα χρόνια οι πορείες και εκδηλώσεις των 

Παλαιστινίων υλοποιούνταν χωρίς να δημιουργείται κανένα πρόβλημα. 

Επειδή  η συγκεκριμένη πρακτική δείχνει έλλειψη του οφειλόμενου σεβασμού 

προς ένα λαό που δίνει αγώνα επιβίωσης. 

Επειδή η συγκεκριμένη απόφαση απαγόρευσης αποτελεί ανεπίτρεπτη 

εφαρμογή αντιδημοκρατικής νοοτροπίας, δυστυχώς συνεπής ως προς την όλη 

πολιτική της Κυβέρνησής σας. 

Επειδή, επίσης, η απόφαση αυτή επιδεικνύει απόλυτη ταύτιση της Ελληνικής 

Πολιτείας με την πολιτική που επί σειρά ετών εγκληματεί συστηματικά κατά του 

Παλαιστινιακού λαού – εάν δεν εκδόθηκε και κατ’ εντολή των αυτουργών της ή 

εκπροσώπων τους.  

Με δεδομένα τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Ποιος έδωσε και για ποιο λόγο την εντολή απαγόρευσης της πορείας; 

2. Για ποιο λόγο φέτος θεωρήθηκε πως θα διαταραχθεί η 

κοινωνικοοικονομική ζωή της περιοχής, όταν εδώ και δεκαετίες 

πραγματοποιούνται χωρίς πρόβλημα αντίστοιχες πορείες; 

3. Πώς σκοπεύετε να αποκαταστήσετε τη συγκεκριμένη κατάφωρη αδικία 

προς την παλαιστινιακή παροικία; 
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