
 

Αθήνα, 28/04/2020 

Ερώτηση  

Προς:  τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

                 

Θέμα: «Ακόμα ένα περιστατικό αστυνομικής βίας» 

Σε δημοσιεύματα στο διαδίκτυο υπάρχει βίντεο που καταγράφει ένα περιστατικό αστυνομικής 

βίας στο κέντρο της Αθήνας, εις βάρος διερχόμενου μοτοσικλετιστή, επειδή τόλμησε να 

διαμαρτυρηθεί, όταν του έκλεισε τον δρόμο μια λιμουζίνα επισήμου, σύμφωνα με ανάρτηση 

ενός αυτόπτη μάρτυρα. 

Σύμφωνα με την ανάρτηση που συνοδεύει το βίντεο το συμβάν έλαβε χώρα τη Δευτέρα 27 

Απριλίου 2020 και ώρα 12.30 το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Μιχαλακοπούλου και Ξενίας. 

Μάλιστα αναφέρει πως ένα αμάξι με φιμέ τζάμια κάποιου, προφανώς, επισήμου, με αστυνομική 

συνοδεία που επέβαινε σε μηχανές, πέρασαν παράνομα με κόκκινο από την Μιχαλακοπούλου, 

χωρίς ούτε καν να έχουν βάλει τις σειρήνες. 

Σύμφωνα με την καταγγελία «Οι αστυνομικοί σταμάτησαν τον πέταξαν κάτω μαζί με το μηχανάκι 

του και άρχισαν να τον χτυπούν και να τον βρίζουν. Ταυτόχρονα τραμπουκίζουν όποιον 

διαμαρτύρεται και προσπαθεί να επέμβει. Δεν φτάνει δηλαδή που πήγαν να τον σκοτώσουν τον 

άνθρωπο επειδή πέρασαν παράνομα με κόκκινο τον χτυπάνε κιόλας. Φυσικά το αμάξι με τα 

φιμέ τζάμια και τον “επίσημο” έφυγε κατ’ ευθείαν.» 

Με βάση τα παραπάνω και σε συνέχεια της τελευταίας ερώτησής μου από 03/03/2020 για «Νέα 

επεισόδια Αστυνομικής Βίας (Α.Π. 4649),  

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

 
1. Τι ενέργειες θα ληφθούν για την άμεση διερεύνηση του περιστατικού και την απόδοση 

ευθυνών; Θα γίνει πειθαρχικός έλεγχος των αστυνομικών που εμπλέκονται στη φύλαξη 

του συγκεκριμένου προσώπου ώστε να διερευνηθεί σε βάθος το περιστατικό 

συλλέγοντας όλες τις σχετικές με αυτό πληροφορίες; 
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2. Ειδικότερα, ποια διαδικασία ακολουθήθηκε από τους αστυνομικούς ως προς τον πολίτη; 

Δηλώσαν εξαρχής οι αστυνομικοί την ιδιότητά τους στον πολίτη; Τι προκάλεσε τη 

συμπλοκή;  

3. Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν το κέντρο τους; Αν ναι, σαν τι συμβάν το περιέγραψαν 

στους ανωτέρους τους; 

4. Ο πολίτης οδηγήθηκε σε οικείο αστυνομικό τμήμα από τους αστυνομικούς μετά τον 

ξυλοδαρμό του για να του αποδοθούν κατηγορίες για το παράπτωμά του που προκάλεσε 

το ξυλοδαρμό του; 

5. Ποιος ήταν ο επίσημος που επέβαινε στο αμάξι το οποίο και συνόδευαν οι συγκεκριμένοι 

αστυνομικοί;  

6. Το συμβάν βιαιοπραγίας εναντίον πολίτη από αστυνομική συνοδεία επισήμου έγινε με 

την ανοχή του συγκεκριμένου επισήμου;  

7. Τι μέτρα προστασίας θα λάβετε ώστε, σε περίπτωση που αποδειχθεί αναίτια η 

συγκεκριμένη βιαιοπραγία αστυνομικών ενάντια σε πολίτη και ο προπηλακισμός των 

περαστικών που προσέρχονταν σε βοήθειά του, να μπορεί να δικαιωθεί και να 

αποζημιωθεί ο πολίτης; 

        H ερωτώσα βουλευτής                 

             

 

                                                      Φωτεινή Μπακαδήμα 


