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Προς τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

 
Θέμα: «Αδικαιολόγητη καταστολή ειρηνικής διαδήλωσης διαμαρτυρίας ενάντια στο 

περιβαλλοντοκτόνο νόμο» 
 
Στις 4/5/2020, αστυνομικές δυνάμεις δέχθηκαν άνωθεν εντολή να προβούν σε έλεγχο 
ταυτότητας στους 18 πολίτες που διαμαρτύρονταν ειρηνικά μπροστά στη Βουλή, ενάντια 
στο περιβαλλοντοκτόνο νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Παρά το γεγονός ότι είχαν όλοι τους 
αστυνομικές ταυτότητες, η εντολή που δέχθηκαν οι 40 αστυνομικοί που συμμετείχαν στην 
επιχείρηση ήταν να τους μεταφέρουν στο τμήμα με κλούβα.  
Εν συνεχεία, αφότου οι διαμαρτυρόμενοι μετέβησαν στο τμήμα και αργότερα, μετά την 
προβλεπόμενη διαδικασία αφέθηκαν ελεύθεροι, το αστυνομικό σώμα συνέχισε να τους 
ακολουθεί άνευ λόγου. 
Παρότι θεωρητικά είχαν διαπραγεί τα αναγκαία, δυνάμεις τις αστυνομίας βρίσκονταν στο 
χώρο του συμβάντος  το ίδιο βράδυ,  απαγορεύοντας στους πολίτες να συνεχίσουν την 
ειρηνική καθιστική διαμαρτυρία τους. 
Τις επόμενες ημέρες που συνεχίστηκε η ολονύκτια διαμαρτυρία, τα αστυνομικά όργανα 
ζήτησαν από τους διαμαρτυρόμενους, δίχως εξήγηση να αποχωρήσουν, υπό την απειλή ότι 
θα κληθεί εκ νέου το αστυνομικό σώμα και θα γίνουν προσαγωγές, κάτι το οποίο εν τέλει 
δε συνέβη. 
Επιπλέον, την 8η μέρα της διαμαρτυρίας, μέλος της ασφάλειας της Βουλής των Ελλήνων 
αφαίρεσε δύο πλακάτ από έναν διαμαρτυρόμενο πολίτη. 
Τη 10η ημέρα διαμαρτυρίας, ζητήθηκε από τους διαμαρτυρόμενους  να αποχωρήσουν 
χωρίς να δοθεί καμία απολύτως δικαιολόγηση.  
 
Σε μια πολίτη που διαμαρτύρεται κατα τη διάρκεια της ημέρας με εντελώς μη βίαιο τρόπο 
(κρατώντας σιωπηλά ενα πλακάτ), έχει γίνει προσαγωγή τρεις φορές χωρίς να υπάρχει 
λόγος καθώς δεν καταπατά κανένα νόμο. Η στάση της έχει λάβει αμέριστη συμπαράσταση 
από πλήθος πολιτών. 
 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 
 

1. Για ποιο λόγο και υπό την εντολή ποιου υπόκεινται σε εκφοβισμό από την 
αστυνομία οι πολίτες που διαμαρτύρονται ειρηνικά ενάντια του 
περιβαλλοντοκτόνου νόμου της κυβέρνησης; 

2. Δεσμεύεται να σταματήσει κάθε καταστολή του ειρηνικού, απολύτως μη βίαιου  
αυτού κινήματος διαμαρτυρίας; 
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