
 

 

Αθήνα, 11/05/2020 

 

Ερώτηση  

Προς:  τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

 τον Υπουργό Υγείας 

 τον Υπουργό Εσωτερικών 

 τον Υπουργό Δικαιοσύνης 

                 

Θέμα: «Ακόμα ένα περιστατικό πρωτοφανούς αστυνομικής βίας» 

 

Από τα ξημερώματα του Σαββάτου 9 Μαΐου 2020 τα ΜΜΕ και οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

βρίθουν διασταυρωμένων καταγγελιών (με τα ονόματα των καταγγελλόντων να έχουν δοθεί στα 

ΜΜΕ) για ακόμα ένα περιστατικό υπέρμετρης αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας στην πλατεία 

του Αγίου Γεωργίου, στην Κυψέλη. 

Σε όλες τις καταγγελίες ανεξαιρέτως αναφέρεται πως «Γύρω στις 2 τα ξημερώματα και χωρίς  να 

έχει προηγηθεί καμία απολύτως προειδοποίηση ή σύσταση από τη μεριά των δυνάμεων 

καταστολής, αστυνομικοί εισέβαλαν στην πλατεία ρίχνοντας κρότου-λάμψης και δακρυγόνα και 

χρησιμοποιώντας τυφλή βία. Στη συνέχεια υπήρξε ανθρωποκυνηγητό στους γύρω δρόμους 

όπου συνέλαβαν κόσμο αδιακρίτως, καθώς και κατοίκους οι οποίοι κατέβηκαν από τα σπίτια 

τους για να δουν τι συμβαίνει. Μάλιστα, πριν ξεκινήσει η εισβολή, έσβησαν όλα τα φώτα στην 

πλατεία». Επίσης, οι καταγγέλλοντες επισημαίνουν πως, το γεγονός ότι η αστυνομία χτύπησε 

κόσμο επιβεβαιώνεται καθώς «είναι χαρακτηριστικό ότι και οι πέντε συλληφθέντες είναι 

τραυματισμένοι».  

Το Υπουργείο αναφέρει ότι η αστυνομία δεν βρέθηκε στην πλατεία λόγω της συγκέντρωσης 

πολιτών, αλλά λόγω κλήσης ενός ιδιώτη που είχε τραυματιστεί και ζητούσε επειγόντως βοήθεια 

και υπέδειξε στους αστυνομικούς πως οι δράστες βρισκόντουσαν στην πλατεία. Το Υπουργείο 

ισχυρίζεται ότι παρά «το ενδεχόμενο παγίδας», οι αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στην πλατεία 
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και δέχθηκαν επίθεση, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από κανένα από τα οπτικοακουστικά 

ντοκουμέντα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από κατοίκους της περιοχής. 

Στη συνέχεια, ανακοινώθηκε η σύλληψη 52χρονου, ο οποίος φέρεται να έκανε το τηλεφώνημα 

«παγίδα» και ο οποίος, στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν είπε ότι τηλεφώνησε για να 

πάει η αστυνομία και να διαλύσει τους νεαρούς, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία και 

τον ενοχλούσαν. Ο συλληφθείς παραπέμπεται στον εισαγγελέα για παράβαση του άρθρου 230 

του ποινικού κώδικα για ψευδή καταγγελία. 

Σύμφωνα με την αστυνομία σε συνέχεια της συγκεκριμένης επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν 

37 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 5 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, ενώ από τους προσαχθέντες 

καταγγέλλεται πως δεν τηρήθηκε κανένα μέτρο υγειονομικής προστασίας κατά την προσαγωγή 

και κράτησή τους, παρά το γεγονός ότι η απειλή της δημόσιας υγείας υποτίθεται πως ήταν η 

αρχική δικαιολογία της αστυνομικής επιχείρησης. 

Με βάση τα παραπάνω και σε συνέχεια των από 24/11/2019 (Α.Π.2173), 24/2/2020 (Α.Π. 

4439), 3/3/2020 (Α.Π. 4649), 4/5/2020 (Α.Π. 6170) ερωτήσεών μου καθώς και των τριών 

επίκαιρων (29/10/2019-Α.Π.153-, 12/11/2019-Α.Π.205-, 3/12/2019-Α.Π.277-), 

 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:  

 
1. Τι ακριβώς συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου 9 Μαΐου 2020;  

2. Η κλήση από πολίτη για διατάραξη της κοινής ησυχίας σε πλατεία ποια διαδικασία 

εκκινεί; Επιχείρηση ΜΑΤ και αστυνομικών της ομάδας ΔΕΛΤΑ προβλέπεται από το 

πρωτόκολλο; 

3. Πόσα άτομα ήταν συγκεντρωμένα στην πλατεία; 

4. Η αστυνομία επιχείρησε στην πλατεία Αγίου Γεωργίου λόγω της όχλησης του κατοίκου, 

όπως αναφέρετε. Δεν έπρεπε να παρέμβει για λόγους δημόσιας υγείας, δεδομένου πως 

οι ισχυρισμοί που κυκλοφορούν κάνουν λόγο για 200 άτομα (αριθμός που ξεπερνά κατά 

πολύ την ίδια τη χωρητικότητα της πλατείας) οπότε και θα έπρεπε να παρέμβει 

αυτεπάγγελτα για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας; Γιατί δεν υπάρχει σχετική 

αναφορά σε κάτι τέτοιο δεδομένης και της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης που βιώνουμε 

λόγω κορονοϊού εδώ και μήνες; 



5. Προβλέπεται πειθαρχική έρευνα για το γεγονός πως η αστυνομία όχι μόνο δεν παρενέβη 

για λόγους δημόσιας υγείας, ως όφειλε δεδομένης της περιόδου που βιώνουμε, αλλά 

αντιθέτως εξανάγκασε πολίτες να συνωστίζονται σε σοκάκια προκειμένου να διαφύγουν 

της βιαιότητας των αστυνομικών; 

6. Ποια η αναφορά των αστυνομικών που εκλήθησαν στην πλατεία Αγίου Γεωργίου μετά 

την επιχείρηση; Πότε συντάχθηκε η αναφορά και τι ώρα; 

7. Πόση ακριβώς αστυνομική δύναμη έλαβε μέρος στην επιχείρηση;  

8. Για ποιο λόγο έγινε χρήση κρότου-λάμψης και δακρυγόνων; Υπήρξε απειλή της ζωής 

των αστυνομικών και αν ναι, με ποια μέσα τους επιτέθηκαν; 

9. Για ποιο λόγο έσβησαν τα φώτα στην πλατεία; Υπάρχει σχετική εντολή προς την αρμόδια 

υπηρεσία του δήμου Αθηναίων και αν ναι, ποιος την υπογράφει και με ποια αιτιολογία; 

10. Γιατί η πλειοψηφία των προσαχθέντων, αλλά και όλοι οι συλληφθέντες βρέθηκαν 

χτυπημένοι;  

11. Ποιο το ποινικό μητρώο των προσαχθέντων και συλληφθέντων προ της συγκεκριμένης 

επιχείρησης; 

12. Τι απαντά η Κυβέρνηση στις καταγγελίες πως δεν τηρήθηκε κανένα μέτρο υγειονομικής 

προστασίας κατά την προσαγωγή και κράτηση των πολιτών; 

13. Πώς δικαιολογείτε όλα όσα αποτυπώνονται στο οπτικοακουστικό υλικό που έχει 

κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, δεδομένου ότι βλέπουμε μονάχα πολίτες να 

προπηλακίζονται και να υπόκεινται στη βιαιοπραγία των αστυνομικών; 

14. Ποια μέτρα προστασίας θα λάβετε προκειμένου να προσέλθουν οι κάτοικοι που ήταν 

αυτόπτες μάρτυρες και να καταθέσουν όλα όσα είδαν, επωνύμως, δίχως να φοβούνται 

τιμωρητικής ανταπόκρισης από την αστυνομία;  

15. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ για τα συμβάντα του Σαββάτου 9/5/2020;  

 

        H ερωτώσα βουλευτής                 

             

 

                                                      Φωτεινή Μπακαδήμα 


