
 

 

 

     

 

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

 

Θέμα: «Ξυλοδαρμός πολιτών από ΜΑΤ στο Βόλο» 

Το Σάββατο 13 Ιουνίου 2020 έλαβε χώρα ακόμα ένα περιστατικό αστυνομικής 

καταστολής, αυτήν τη φορά στον Βόλο, εναντίον πολιτών που διαμαρτύρονταν 

ειρηνικά ενάντια στην καύση σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ – Lafarge, η σχετική 

αδειοδότηση της οποίας δόθηκε το 2017 με το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ να βρίσκεται 

μόλις 150 μέτρα από τα πρώτα σπίτια της πόλης, αλλά και εναντίον της δημιουργίας 

εργοστασίου SRF. 

Σύμφωνα με καταγγελίες, δυνάμεις των ΜΑΤ επιτέθηκαν αναίτια στην ειρηνική 

διαδήλωση, ξυλοκοπώντας με γκλομπ και τραυματίζοντας ακόμα και περαστικό, και 

οι καταγγελίες αναφέρουν πως έγινε ευρεία χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων 

κρότου λάμψης έξω από τα επείγοντα του νοσοκομείου, ακολούθησαν κυνηγητά, 

λιποθυμίες, αποκλεισμός μεγάλου αριθμού ανθρώπων από τα ΜΑΤ και στη συνέχεια 

ξύλο σε πολύ κόσμο ακόμα και σε γιαγιάδες ενώ τα ΜΑΤ προχώρησαν σε τυχαίες 

συλλήψεις, με τις επιθέσεις να συνεχίζονται τόσο κοντά στο Νοσοκομείο Βόλου, όσο 

και έξω από το Τμήμα. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ «Η μαζική πορεία των 2.000 και πλέον διαδηλωτών που 

ξεκίνησε νωρίτερα από το νοσοκομείο Βόλου κατέληξε έξω από την 

τσιμεντοβιομηχανία όπου βρισκόταν παραταγμένη ισχυρή αστυνομική δύναμη. Ο 

χώρος έξω από την ΑΓΕΤ μετατράπηκε σε πεδίο μάχης με τα πρωτοφανή σε έκταση 

επεισόδια έξω από την τοπική τσιμεντοβιομηχανία να κρατούν μέχρι και τις 9:00 το 

βράδυ. Οι διαδηλωτές έμειναν για αρκετή ώρα έξω από το εργοστάσιο φωνάζοντας 

συνθήματα, ενώ η ένταση κλιμακώνονταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη 

διάρκεια της διαδήλωσης.» 
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Από τις συμπλοκές με τις αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και τον καταγγελθέντα από τον 

πατέρα του ξυλοδαρμό από τους αστυνομικούς μετά την προσαγωγή του στο 

αστυνομικό τμήμα, ένας φοιτητής βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση 

προκειμένου τα σπασμένα του κόκκαλα να μην αγγίξουν και προκαλέσουν βλάβη σε 

ζωτικά του όργανα. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη την οπτικοακουστική αποτύπωση των 

καταγγελθέντων συμβάντων, 

 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:   

1. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ και αν ναι, πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματά της; 

2. Τι μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση για την αποτροπή ανάλογων περιστατικών; 

3. Έφεραν διακριτικά τα ΜΑΤ όπως ορίζει ο νόμος; Αν όχι, τι πειθαρχική 

πρόβλεψη υπάρχει; 

4. Τι προκάλεσε τη χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης; 

5. Ποιο ήταν το αδίκημα των προσαχθέντων; 

6. Ποιο ακριβώς ήταν το αδίκημα του συγκεκριμένου φοιτητή, ο οποίος 

νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, που να δικαιολογεί τέτοια χρήση βίας 

ώστε να απειλούνται ζωτικά του όργανα; 

7. Για ποιο λόγο ξυλοκόπησαν και έριξαν δακρυγόνα στο ειρηνικά 

συγκεντρωμένο πλήθος οι αστυνομικοί, με δεδομένο, μάλιστα, ότι υπήρχαν 

μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι μεταξύ των διαδηλωτών; 

8. Ποιος αναλαμβάνει το ιατρικό κόστος του φοιτητή και τυχόν έξοδα για την 

αποκατάστασή του; 

9. Γνωρίζει ο Υπουργός ποιοι είναι οι αστυνομικοί εκείνοι που έστειλαν το 

φοιτητή στο νοσοκομείο και αν όχι, τι διαδικασία θα ακολουθηθεί ώστε να 

ταυτοποιηθούν αυτοί που τον ξυλοκόπησαν και να ακολουθηθεί η νόμιμη 

διαδικασία; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

        Φωτεινή Μπακαδήμα 




