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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον υπουργό Υγείας 

Προς τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Θέμα: Ζητείται η πρόνοια της πολιτείας για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας 

Η Ελλάδα δυστυχώς θρηνεί ολοένα και περισσότερα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, τα 

οποία σε συντριπτική πλειοψηφία είναι γυναίκες – σύζυγοι ή σύντροφοι - κακοποιητικών 

ανδρών. Πολλές γυναίκες έχουν χάσει τη ζωή τους από τον άντρα-θύτη τους, βυθίζοντας 

ολόκληρες οικογένειες σε αβάσταχτο πένθος. Παιδιά έχουν ορφανέψει, ενώ  κάποια από 

αυτά βίωσαν με τα μάτια τους τη δολοφονία της μητέρας από τον πατέρα τους. 

Κάποιες γυναίκες επέζησαν με σοβαρά, πολύ σοβαρά,  έως και μη αναστρέψιμα 

προβλήματα υγείας. Κρίνουμε ότι η πολιτεία οφείλει να σκύψει πάνω από τα θύματα και 

να θεσπίσει μέτρα ανακούφισης για τα ίδια και τις οικογένειές τους. 

Αναφέρουμε την περίπτωση της κυρίας Ολγας Δημητρακοπούλου, η οποία στις 14.1.2022 

υπέστη δολοφονική επίθεση από  τον σύντροφό της στο σπίτι του τελευταίου στην 

Αργυρούπολη , εξαιτίας της οποίας μέχρι σήμερα νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση 

στο νοσοκομείο "Ευαγγελισμός''. Έχει υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ 

αναπνέει μέσω τραχειοτομής αφού έχει υποβληθεί και σε τραχειοστομία. Μέχρι σήμερα 

δεν έχει καμία επαφή με το περιβάλλον.  

Στην περίπτωση της κυρίας Δημητρακοπούλου, όπως και σε πολλές άλλες παρόμοιες 

περιπτώσεις, ανακύπτουν σοβαρά θέματα επιβίωσης, όχι μόνο της ασθενούς, αλλά και της 

οικογένειάς της. 

Οι θεραπείες, οι νοσηλείες, οι καθημερινές μετακινήσεις των οικείων κοστίζουν ακριβά, 

ειδικά όταν αναμένεται να έχουν διάρκεια πολλών ετών ή και εφ`όρου ζωής. Η κα 

Δημητρακοπούλου  θα πρέπει να μεταφερθεί σε  κέντρο αποκατάστασης. Ωστόσο, εξαιτίας 

της τραχειοστομίας που έχει υποβληθεί, μπορεί να μεταφερθεί μόνο σε ιδιωτικό κέντρο 
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αποκατάστασης. Το κόστος για ένα τέτοιο κέντρο είναι ιδιαιτέρως υψηλό για μια 

οικογένεια  που  το μόνο εισόδημά της είναι μια πενιχρή σύνταξη. 

Ερωτώνται οι υπουργοί: 

 Εχετε λάβει γνώση του συγκεκριμένου θέματος; 

 Πώς προτίθεται η πολιτεία να συνδράμει τα θύματα ενδο-οικογενειακής βίας και 

τις οικογένειές τους; 

 Συμφωνείτε ότι είναι πρακτικά αδύνατον να αντεπεξέλθει μια μέση οικογένεια στο 

υψηλότατο κόστος νοσηλείας σε ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης; 

 Τι μέτρα λαμβάνονται ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή θεραπεία-

αποκατάσταση των θυμάτων; 

 Θα μεριμνήσετε ώστε να μεταφερθεί σε δημόσιο κέντρο αποκατάστασης η 

Ολγα Δημητρακοπούλου; 

 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 

Μαρία Απατζίδη 

 

 

 

 




