
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 
18 Μαΐου2020 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη. 
 

Θέμα: «Απαράδεκτες αστυνομικές επιχειρήσεις κατά πολιτών στις πλατείες και επιλεκτική 

καταστολή.» 

Κύριε Υπουργέ, 

Μετά τις κατασταλτικές επεμβάσεις της Αστυνομίας κατά πολιτών στην Αγία Παρασκευή και στην 

Κυψέλη (με σοβαρότατες καταγγελίες για αλόγιστη χρήση βίας και χημικών, παράνομες προσαγωγές, 

εκφοβισμό και στοχοποίηση, απαράδεκτες συνθήκες κράτησης στη ΓΑΔΑ δίχως πρωτόκολλα 

υγειονομικής προστασίας εν μέσω πανδημίας κορωνοϊού), το νέο επεισόδιο περιλάμβανε επιχείρηση 

τουλάχιστον δύο διμοιριών ΜΑΤ και ανδρών της ΟΠΚΕ κατά νέων που είχαν συγκεντρωθεί στην 

πλατεία Καλλιθέας στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Χαρακτηριστικά του υπερβάλλοντος ζήλου η ρίψη 

χειροβομβίδων κρότου-λάμψης και χημικών σε μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της πόλης, 

καθώς και ανθρωποκυνηγητό που ξεκίνησε από την περιοχή του τουρκικού προξενείου και σταμάτησε 

στη ρωμαϊκή αγορά, απόσταση που ξεπερνά το χιλιόμετρο.  

Παρά τις αποπροσανατολιστικές και ενίοτε προκλητικές απαντήσεις κυβερνητικών στελεχών -όπως 

εκείνη του κ. Πέτσα, ο οποίος έσπευσε να μιλήσει για κάποιους που «θέλουν να θέσουν σε κίνδυνο τις 

θυσίες που έχουμε κάνει όλοι μας» και προειδοποίησε αυστηρά ότι «εάν επαναληφθεί, θα υπάρξει 

δυναμική αντίδραση»- ευτυχώς για την αποκατάσταση της πραγματικότητας και για την τιμή της 

αλήθειας, πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό συνοδεύει όλα τα παραπάνω συμβάντα και ήδη οι πολίτες 

της χώρας αντιλαμβάνονται τι ακριβώς συμβαίνει.  

Η Ελληνίδα κι ο Έλληνας που τόσο πειθαρχημένα τήρησαν τα πρωτοφανή μέτρα περιορισμού έγιναν 

κυριολεκτικά εν μία νυκτί για την Κυβέρνηση συνωμότες δήθεν σκοτεινών σχεδιασμών, αφού  όπως 

συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, «τίποτα δεν είναι αυθόρμητο, όλα είναι καλά οργανωμένα 

από ανθρώπους που θέλουν να κάνουν "επαναστατική γυμναστική".» 

Εσείς ο ίδιος μιλήσατε για στημένη παγίδα επικαλούμενος αποπροσανατολιστικό τηλεφώνημα το 

οποίο φέρεται να έγινε προς την αστυνομία για δήθεν μαχαίρωμα. Βεβαίως, δεν μας απαντήσατε αν η 

αστυνομία είθισται να επεμβαίνει με τόσο πολυπληθείς δυνάμεις και τέτοια ένταση σε αντίστοιχες 

καταγγελίες. Μας είπατε, επίσης, ότι είναι υγιέστατο να θέλει κάποιος να βγει στην πλατεία ή στην 

παραλία αλλά πρέπει να κρατά αποστάσεις, και προσθέσατε ότι «η αστυνομία δεν έχει λογούς να 

βρίσκεται στις πλατείες» και «αν χρειαστεί οι αστυνομικοί κάνουν συστάσεις από τα μεγάφωνα». 

Εύλογα, λοιπόν, απορεί κανείς όταν -παρά τις διαβεβαιώσεις σας- τα μεγάφωνα στην Κυψέλη, την Αγία 

Παρασκευή και τη Θεσσαλονίκη αντικαταστάθηκαν από κλόμπς και χημικά. Εύλογα αναρωτιέται και 

γιατί απουσίαζε εντελώς η ΕΛ.ΑΣ. και οι συστάσεις της από την προκλητικότατη φιέστα για τα 
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αποκαλυπτήρια της Πλατείας Ομονοίας, όπως και αν η συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν τόσο ζωτική κι 

επείγουσα και αν διεξήχθη σε συνεννόηση με το Υπουργείο σας, δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών. 

Το σημαντικότερο ζήτημα, δηλαδή, είναι η αποδεδειγμένη πλέον διγλωσσία και η εφαρμογή δύο 

μέτρων και δύο σταθμών. Μόλις δύο εικοσιτετράωρα από το φιάσκο της Ομόνοιας, την ίδια ημέρα 

που άνοιξαν οι οργανωμένες παραλίες της χώρας και ενώ ανοίγουν άμεσα ακόμα και μεγάλα εμπορικά 

κέντρα, η αστυνομία επιτέθηκε για άλλη μια φορά με υπερβάλλοντα ζήλο κατά πολιτών που κάθονταν 

σε πλατεία. Μάλλον κάποιοι θεωρούν ότι ο ιός δρα επιλεκτικά ή υποχωρεί τυφλωμένος από τα φλας 

των τηλεοπτικών συνεργείων. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε: 

1. Ποια ακριβώς είναι η πολιτική και επιχειρησιακή δέσμη εντολών που έχει δοθεί στην Ελληνική 

Αστυνομία σχετικά με την επίβλεψη της τήρησης των μέτρων υγειονομικής ασφάλειας; 

2. Για ποιον λόγο η ΕΛ.ΑΣ. επιχειρεί (ή δεν επιχειρεί) με τρόπο ασύμβατο προς τις δικές σας δημόσιες 

τοποθετήσεις και παραινέσεις;   

3. Προτίθεστε να διατάξετε αρμοδίως Ε.Δ.Ε. για τις καταγγελίες και να αποστείλετε τα ήδη υπάρχοντα 

στοιχεία στις εισαγγελικές αρχές; 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 

 


