
 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2020 

Επίκαιρη Ερώτηση 

Προς τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη  

Θέμα: “Αστυνομική βία, καταστολή , ξυλοδαρμοί και συλλήψεις σε μια ειρηνική διαδήλωση” 

Στις 13-6-2020 χιλιάδες πολίτες όλων των ηλικιών από τον Βόλο αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα 
συγκεντρώθηκαν στο Νοσοκομείο του Βόλου προκειμένου να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο κατά της καύσης 
σκουπιδιών από το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ-Lafarge αλλά και κατά της δημιουργίας εργοστασίου παραγωγής 
εναλλακτικού καυσίμου SRF από τον Δήμο Βόλου, το οποίο θα έχει βασικό αγοραστή την ίδια την ΑΓΕΤ.  

Και ενώ ήταν εν εξελίξει μία μαζική, ειρηνική διαμαρτυρία, η αστυνομία επιτέθηκε με πρωτοφανή βιαιότητα, 
για τα δεδομένα του Βόλου. Αστυνομικές δυνάμεις που ήρθαν από άλλες πόλεις, είχαν ξεκάθαρη κυβερνητική 
εντολή για βίαιη παρέμβαση στην πορεία με στόχο την καταστολή και την τρομοκράτηση του κινήματος. Το 
όποιο περιστατικό προκλήθηκε όταν η πορεία πλησίαζε στο εργοστάσιο, δεν δικαιολογεί την ωμή επίθεση των 
αστυνομικών με δακρυγόνα πάνω στο πλήθος μιάμιση ώρα αργότερα και ενώ έχει μεσολαβήσει ειρηνική 
διαμαρτυρία με συνθήματα και ομιλίες, πόσο μάλιστα όταν επιτέθηκαν την ώρα που αποχωρούσαν από την 
περιοχή για να επιστρέψουν στον Βόλο. Η Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας και η Κυβέρνηση είναι υπόλογη 
για τη ρίψη δακρυγόνων μέσα στον κόσμο, τα οποία έπεφταν πάνω σε ηλικιωμένους, ανθρώπους σε 
αναπηρικά αμαξίδια, μάνες με παιδιά και εγκλωβισμένους στη θάλασσα διαδηλωτές. Είναι υπόλογη για τις 
βίαιες προσαγωγές, τους ξυλοδαρμούς στην πύλη της ΑΓΕΤ. Οι αστυνομικές δυνάμεις δεν δίστασαν να ρίξουν 
δακρυγόνα και βόμβες κρότου-λάμψης στην είσοδο των Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Βόλου, 
όταν οι διμοιρίες ακολούθησαν τους διαδηλωτές για 2,5 χλμ μακριά από την πύλη της ΑΓΕΤ. Δεν δίστασαν να 
χτυπήσουν πολίτη μπροστά στο αστυνομικό τμήμα γιατί σταμάτησε από περιέργεια να ρωτήσει αργά το βράδυ 
τι συμβαίνει. Ὀταν διαμαρτυρήθηκε, του απάντησαν, η περιέργεια σκοτώνει! Δεν δίστασαν να κυνηγήσουν 
όσους και όσες βρέθηκαν για να μάθουν για τους προσαχθέντες, καταδιώκοντάς τους σε όλη την πόλη. Και 
συνέχισαν το έργο τους την επόμενη μέρα, πάνω στο σώμα ενός νεαρού, αλλά και προς κάθε κατεύθυνση με 
βόμβες κρότου λάμψης, εμπρός στα δικαστήρια, στα οποία είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για να στηρίξουν 
τον συλληφθέντα φοιτητή που ξυλοκοπήθηκε άγρια στην πύλη της ΑΓΕΤ και την φοιτήτρια που κατέγραψε σε 
βίντεο τον ξυλοδαρμό. Ο νεαρός που ξυλοκοπήθηκε εμπρός στα δικαστήρια, και αργότερα βασανίστηκε στο 
αστυνομικό τμήμα, νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο καθώς είχαν υποστεί βλάβη ζωτικά του όργανα.     

Πλήθος οπτικού υλικού καταγράφει το όργιο της καταστολής που διατάξατε προκειμένου να υπερασπιστείτε τα 
συμφέροντα της πολυεθνικής εταιρείας εις βάρος της ζωής και της υγείας των κατοίκων μιας ολόκληρης πόλης. 
Το υλικό καταγράφει κάθε ξεχωριστό γεγονός και αποδομεί τα επιχειρήματα της αστυνομίας αλλά και του 
Δημάρχου κ. Μπέου. Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν, 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός 

1. Έχετε διατάξει ΕΔΕ, και αν όχι γιατί, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των αστυνομικών 
επιθέσεων;  

2. Ποιος έδωσε την πολιτική εντολή για τις δολοφονικές επιθέσεις της αστυνομίας εις βάρος των 
διαδηλωτών και των κατοίκων του Βόλου και ποιος αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη;   

 

Ο ερωτών βουλευτής  

Κρίτων Αρσένης 
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