
                                                                          

    Αθήνα, 6 Ιουλίου 2020

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

Θέμα: «Αναίτια σύλληψη και απόπειρα τρομοκράτησης μελών του περιβαλλοντικού κινήματος»

Στις 5 Ιουνίου 2020, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, μετά τη μεγάλη διαμαρτυρία που έλαβε χώρα στο 
Σύνταγμα και απαιτούσε την απόσυρση του Περιβαλλοντοκτόνου νόμου του κ. Χατζηδάκη και της κυβέρνησης 
της Νέας Δημοκρατίας, οι Άγρυπνοι Πολίτες αποφάσισαν να συνεχίσουν τη διαμαρτυρία τους μέχρι το πρωί. 
Στις 09.30 το πρωί ύστερα από 16 ώρες ειρηνικής διαμαρτυρίας, η Τροχαία απομάκρυνε από το οδόστρωμα 12 
άτομα, 6 άντρες και 6 γυναίκες (11 διαμαρτυρόμενοι και ένας φωτορεπόρτερ που ήρθε για κάλυψη), τους 
οποίους μετέφερε κυριολεκτικά σηκωτούς σε υπηρεσιακά οχήματα, χωρίς να σημειωθεί άσκηση σωματικής ή 
λεκτικής βίας από τους διαμαρτυρόμενους/ες. 

Από την πρώτη στιγμή της απομάκρυνσής τους από το οδόστρωμα, από άνδρες αστυνομικούς και τροχονόμους, 
άρχισαν οι αναρίθμητες παρατυπίες και οι παραβιάσεις κανονισμών και δικαιωμάτων εκ μέρους των Αρχών.

Φτάνοντας στην ΓΑΔΑ οι προσαχθέντες ενημερώθηκαν ότι πρόκειται για μια απλή εξακρίβωση στοιχείων, 
παρόλο που ήδη έφεραν ταυτότητες, κατά την πάγια τιμωρητική πρακτική της αστυνομίας, και ότι θα αφεθούν 
ελεύθεροι πολύ σύντομα, αν και παράλληλα τους αφαιρέθηκαν οι τηλεφωνικές συσκευές. Δεν έγινε καμία 
αναφορά σε σύλληψη ούτε ενημέρωσή τους για τα νόμιμα δικαιώματα των συλληφθέντων. Αν και από την 
πρώτη στιγμή είχε γνωστοποιηθεί στις Αρχές πως υπάρχει άτομο με άμεση και κρίσιμη ανάγκη για χορήγηση 
(αντιεπιληπτικής) φαρμακευτικής αγωγής, οι Αρχές αφού ανέφεραν πως δεν είναι δυνατόν να βρεθούν τα 
φάρμακα, διαβεβαίωσαν πως δεν θα υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση και θα δοθεί προτεραιότητα στο 
συγκεκριμένο άτομο, το οποίο θα αφεθεί άμεσα. Τελικώς, το συγκεκριμένο άτομο αφέθηκε μετά από 5 και μισή 
ώρες κράτησης και αφού σχηματίστηκε δικογραφία, χωρίς στο μεταξύ να έχει καμία πρόσβαση στην 
θεραπευτική αγωγή. Τρεις ώρες μετά την απομάκρυνσή τους από το Σύνταγμα δεν είχαν ακόμη ενημερωθεί ότι 
η προσαγωγή έχει μετατραπεί σε σύλληψη, δεν τους είχε επιτραπεί καμία επικοινωνία με τη δικηγόρο τους, και 
μέχρι το μεσημέρι δεν είχαν ειδοποιηθεί οι γονείς ανήλικης που συμμετείχε στη διαμαρτυρία. Μετά από 
επίμονες εκκλήσεις και αφού επιστράφηκαν τα κινητά σε δύο άτομα, ενημερώθηκαν από τη δικηγόρο τους ότι 
είχαν συλληφθεί. Για 5 ολόκληρες ώρες δεν τους δόθηκε ούτε νερό κι έπρεπε να παρέμβει δυναμικά η 
δικηγόρος για να μοιραστούν μερικά μπουκαλάκια!  Η εκδικητική συμπεριφορά της αστυνομίας συνεχίστηκε και 
μετά το σχηματισμό δικογραφίας με δύο κατηγορίες για Παρακώλυση Συγκοινωνιών και Απείθεια (αλήθεια 
κύριε Υπουργέ, απείθεια σε τι;), αφού τους κράτησαν δύο ώρες ακόμη με αστεία επιχειρήματα του στιλ δεν έχει 
μελάνι η ΓΑΔΑ για αποτυπώματα και το ψηφιακό σύστημα δακτυλοσκόπησης δεν λειτουργεί!

Δεδομένου ότι υπάρχει βίντεο περαστικού που καταγράφει κατά την απομάκρυνση τους τον ασύρματο 
αστυνομικού πως "θα ακολουθήσουν την εντολή και θα σχηματιστεί δικογραφία", 

Δεδομένου ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως αντίσταση από τους διαμαρτυρόμενους και η πολύωρη ταλαιπωρία 
και η στέρηση των δικαιωμάτων τους κατά τη διάρκεια της σύλληψης τους ήταν εντολή εκ των άνωθεν, 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Ποιος έδωσε την εντολή για προσαγωγή και συλλήψεις; Ήταν εις γνώση του Υπουργού Προστασίας 
του Πολίτη  και κατ’εντολή της πολιτικής ηγεσίας;  Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά από 
αίτημα ή συνεννόηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Χατζηδάκη;   

2. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ και αν όχι, γιατί;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κρίτων Αρσένης
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