
 

     

 

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

 

Θέμα: «Περιστατικό ομοφοβικής και ρατσιστικής επίθεσης από διμοιρία των ΜΑΤ» 

 

Σύμφωνα με μαρτυρία του, ο Ηλία Γ., μέλος του ΛΟΑΤΚΙ+, την Κυριακή 23 Αυγούστου 

δέχτηκε ομοφοβική και ρατσιστική επίθεση από διμοιρία των ΜΑΤ στην περιοχή των 

Εξαρχείων, στη διασταύρωση των οδών Βαλτετσίου και Τρικούπη. Όταν, μάλιστα, 

αντέδρασε, λέγοντας ότι αυτό αντιτίθεται στον αντιρατσιστικό νόμο, μεταφέρθηκε στο ΑΤ 

Εξαρχείων όπου του απέδωσαν κατηγορίες για απειλή και εξύβριση 

Όπως σημειώνει ο δικηγόρος του: 

«Πριν ο Ηλίας φτάσει στη διασταύρωση συνειδητοποίησε ότι κάποιοι από τους 

Αστυνομικούς τον έδειχναν και γελούσαν, μιλούσε ο ένας στον άλλο και έλεγε ‘’κοίτα ρε 

ποιος περνάει, δες ρε έναν άντρακλα που περνάει, κοίτα ρε θα χάσεις το θέαμα’’. 

Ο Ηλίας, φτάνοντας κοντά, τους ρώτησε αν συμβαίνει κάτι και αν υπάρχει κάποιο 

πρόβλημα, για να λάβει την απάντηση ‘’δεν απευθυνόμαστε σε εσάς’’. Τους είπε ‘’Μα με 

κοροϊδεύετε τόση ώρα. Δεν γίνεται στο 2020 να περπατάει ένας άνθρωπος στο δρόμο και 

να σχολιάζουν την ομοφυλοφιλία του, την ταυτότητα και την έκφραση φύλου του ή το πώς 

ντύνεται. Αυτό που κάνετε αντιτίθεται στον αντιρατσιστικό νόμο, είναι αυτεπάγγελτο αδίκημα 

και δεν είναι δυνατόν να δέχομαι τέτοιου είδους κακοποίηση από Αστυνομικά όργανα που 

υποτίθεται πως βρίσκονται εδώ για να με προφυλάσσουν ακριβώς από αυτού του είδους 

τις λεκτικές επιθέσεις. Θα ήθελα τα ονόματα σας προκειμένου να απευθυνθώ στους 
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ανωτέρους σας γι’ αυτό που συμβαίνει’’. Κατόπιν κάλεσαν τον επικεφαλής της διμοιρίας και 

ο Ηλίας εξήγησε τι συνέβη. 

Ο επικεφαλής της διμοιρίας όταν του ζητήθηκαν τα στοιχεία των ανδρών που τον χλεύαζαν 

του απάντησε πως δεν μπορούν να δοθούν, διότι πρέπει να κάνει αίτηση. Ο Ηλίας 

συμφώνησε και τους είπε πως θα καταγράψει τον αριθμό κυκλοφορίας της κλούβας, την 

ημερομηνία και την ώρα για να μπορεί να βρεθεί ποιοι ήταν σε υπηρεσία εκείνη τη στιγμή. 

Μόλις έβγαλε το κινητό του ο επικεφαλής διέταξε να του κάνουν έλεγχο. 

Έδωσε την ταυτότητα του την οποία κουβαλούσε επάνω του, του έκαναν σωματικό έλεγχο 

και του έψαξαν την τσάντα τόσο εξονυχιστικά που έσκισαν μέχρι και τη φόδρα προκειμένου 

να βρουν κάτι για να τον συλλάβουν. Δεν βρέθηκε όμως τίποτα. Παρόλα αυτά του είπαν να 

περιμένει λίγο και του ανακοίνωσαν πως θα προσαχθεί και θα υποβληθεί μήνυση εναντίον 

του για απειλή και εξύβριση, ενώ προηγουμένως τους άκουγε να διαπραγματεύονται και να 

συζητάνε για το ‘’αν αξίζει να ασχοληθούν μαζί του ή όχι’’ και να αναρωτιούνται ποιος απ’ 

όλους θα πάει για τη μήνυση». Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του Ηλία Γ. 

αναφέρει μόνο το εξής: «Άγνωστος άνδρας περπατούσε μπροστά μας, μας ρώτησε γιατί 

τον κοιτάμε και αίφνης άρχισε να φωνάζει ‘’ναι, εγώ είμαι πούστης, εγώ μπορώ να το λέω 

αλλά εσύ δεν έχεις κανένα δικαίωμα να μου το λες. Θα δείτε τι θα σας κάνω’’». 

Αυτή είναι η κατάθεση του ενός αστυνομικού που τελικά πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα 

Εξαρχείων. Η εξύβριση και η απειλή, όμως, δεν εξηγείται πουθενά πώς στοιχειοθετήθηκαν. 

Εξύβριση δεν υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας που το επιβεβαιώνει αυτό. Για την απειλή, όπως 

καταλαβαίνουμε, το ‘’θα ήθελα να απευθυνθώ στους ανωτέρους σας’’ παραφράστηκε σε 

‘’θα δείτε τι θα σας κάνω’’. Δεν εξηγήθηκε πουθενά πώς ο Αστυνομικός ένιωσε πραγματικό 

τρόμο και φόβο ώστε να στοιχειοθετηθεί η απειλή ή πώς 7 Αστυνομικοί των ΜΑΤ με βαρύ 

εξοπλισμό φοβήθηκαν πως ένα παιδί 22 χρονών θα τους κάνει κάτι, ενώ ήδη τον είχαν 

ψάξει και δεν είχαν βρει τίποτα επάνω του. Επίσης κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί κατέθεσε 



μόνο ο ένας αστυνομικός. Ποιον απείλησε και ποιον εξύβρισε; Έναν τελικά ή όλους; Ούτε ο 

επικεφαλής της διμοιρίας κατέθεσε, ούτε προτάθηκε κάποιος άλλος μάρτυρας, και φυσικά 

δεν παρουσιάστηκαν και στο δικαστήριο. 

Στη συνέχεια τον μετέφεραν στο ΑΤ Εξαρχείων και τον έβαλαν πρώτα σε ένα κελί το οποίο 

ήταν χωρίς παράθυρο, χωρίς φως, και ο Ηλίας έβλεπε ανάβοντας έναν αναπτήρα. Μέσα 

σε αυτό το χώρο που ήταν φανερά βρώμικος και με δυσοσμία αποχέτευσης υπήρχαν δυο 

τσίγκινα παγκάκια με δυο πάρα πολύ βρώμικες κουβέρτες που χρησιμεύουν ως κρεβάτια, 

η τουαλέτα στον χώρο ήταν μέχρι επάνω με λύματα, ο νεροχύτης ήταν σπασμένος και δεν 

υπήρχε βρύση. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει και όλα αυτά τα έβλεπε με τον αναπτήρα. 

Μετά από μια ώρα έντονων διαμαρτυριών, τον πήραν από εκεί και τον έβαλαν σε ένα 

αυτοσχέδιο κρατητήριο που έχουν δημιουργήσει, στις σκάλες που οδηγούν κάτω στα 

κρατητήρια. Τον είχαν στον χώρο ανάμεσα στις πόρτες που χωρίζουν το υπόλοιπο 

αστυνομικό τμήμα από τα κρατητήρια. Κοιμήθηκε δηλαδή στις σκάλες, σε ένα τμήμα στο 

οποίο δεν φορούσε κανείς μάσκα και γάντια». 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως το συγκεκριμένο είναι μόνο ένα από τα 

περιστατικά που έχουν σημειωθεί και αφορούν στην παρενόχληση θηλυκοτήτων και 

ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων,  

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Είναι ενήμερος για το περιστατικό; 

2. Ποια ευρήματα ή μαρτυρίες χρησιμοποιήθηκαν για τη στοιχειοθέτηση των 

κατηγοριών; 

3. Έχει ξεκινήσει ΠΔΕ ή ΕΔΕ σε συνέχεια των σοβαρότατων κατηγοριών του για 

ομοφοβική και ρατσιστική επίθεση; 

4. Έχει ενημερωθεί η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Ελληνικής 

Αστυνομίας επί του θέματος; 



5. Γιατί κρατήθηκε σε χώρο ακατάλληλο, χωρίς καμία τήρηση υγειονομικών 

πρωτοκόλλων εν μέσω πανδημίας; 

6. Σε ποιο στάδιο διερεύνησης βρίσκονται αντίστοιχες καταγγελίες περιστατικών που 

έχουν σημειωθεί το τελευταίο έτος;  

7. Πόσες ήταν αυτές οι καταγγελίες; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




