
 

 

 

     

 

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

  

Θέμα: «Καμία εξέλιξη στην υπόθεση αστυνομικής βίας στη Μιχαλακοπούλου» 

Σε συνέχεια της από 28/04/2020 ερώτησής μου με θέμα «Ακόμα ένα περιστατικό 

αστυνομικής βίας» (Α.Π. 6032) που αφορούσε τον ξυλοδαρμό μοτοσικλετιστή από 

αστυνομικούς συνοδείας αυτοκινήτου επισήμου στη συμβολή των οδών Μιχαλακοπούλου 

και Ξενίας στις 27/04/2020 και ώρα 12.30 το μεσημέρι θα ήθελα να προσθέσω την 

χθεσινή (22/06/2020) αποκάλυψη αυτόπτη μάρτυρα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» 

που δηλώνει πως και λιμουζίνα με συνοδεία τριών ατόμων ασφαλείας υπήρξε στο 

συγκεκριμένο περιστατικό και πως ήταν αστυνομικοί συνοδείας εκείνοι που χτύπησαν τον 

μοτοσικλετιστή. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένα την από 28/04/2020 ανακοίνωση του Αρχηγείου 

της Ελληνικής Αστυνομίας και το από 29/04/2020 δελτίο τύπου του Υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη, που αναφέρουν πως ανατέθηκε άμεσα στην Υπηρεσία 

Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας η διερεύνηση της εμπλοκής αστυνομικού 

με ιδιώτη, στα οποία μας παραπέμψατε αποφεύγοντας να απαντήσετε στα συνολικά 7 

ερωτήματα που σας είχαν τεθεί, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η έρευνα; Έχουν καταθέσει οι αστυνομικοί και ο ιδιώτης; 

2. Πότε υπολογίζετε να ολοκληρωθεί η έρευνα και να αποδοθούν ευθύνες; 

3. Με δεδομένο πως γνωρίζετε τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς, είναι εύλογο να γνωρίζετε 

πού υπηρετούν, επομένως, πρόκειται για αστυνομικούς συνοδείας αυτοκινήτου επισήμου ή 

όχι; 

4. Αν τελικά πρόκειται για αστυνομικούς συνοδείας, ποιος είναι ο επίσημος και επίσης, ο 

ξυλοδαρμός έγινε με την ανοχή του; 
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5. Δεδομένου πως υπάρχει επιπλέον αυτόπτης μάρτυς, πέραν του στελέχους του 

«Ρουβίκωνα», την αξιοπιστία του οποίου με ανακοίνωσή σας αμφισβητείτε, σε τι ενέργειες 

πρόκειται να προβείτε άμεσα για την διαλεύκανση του περιστατικού;  

6. Οι αστυνομικοί δήλωσαν την ιδιότητά τους εξαρχής στον ιδιώτη; Ποια ακριβώς διαδικασία 

ακολουθήθηκε; 

7. Τι ακριβώς έκανε ο ιδιώτης που να δικαιολογεί τον ξυλοδαρμό του και τον προπηλακισμό 

όσων πολιτών προσπάθησαν να προσεγγίσουν το σημείο της συμπλοκής; 

8. Δεδομένου πως η προσπάθεια συγκάλυψης ενός τέτοιου περιστατικού συνιστά ποινικά 

κολάσιμη πράξη, σε τι ενέργειες θα προβείτε ώστε να μην υπάρχει η όποια τέτοια υπόνοια; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

                   Φωτεινή Μπακαδήμα 




