
 

 

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: κο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

 

Θέμα: Eπίθεση των ΜΑΤ σε αντιφασιστική συγκέντρωση στο Γαλάτσι και 

τραυματισμοί διερχόμενων πολιτών. 

 

Αξιότιμε κε Υπουργέ, 

 

Όπως έγινε γνωστό σε πανελλαδικό επίπεδο, την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2020, 

εκπαιδευτικοί, γονείς και πολίτες της περιοχής της Λαμπρινής στο Γαλάτσι, 

έγιναν μάρτυρες ακόμη μιας δολοφονικής επίθεσης των δυνάμεων των ΜΑΤ, 

απέναντι σε νέους και εργαζόμενους, που πραγματοποιούσαν αντιφασιστική 

συγκέντρωση στην πλατεία του Αγίου Ανδρέα, αλλά και σε διερχόμενους 

πολίτες. 

Στον πεζόδρομο της οδού Πανδοσίας, που βρίσκονται τα 25ο και 174ο Δημοτικά 

Σχολεία Αθηνών καθώς και καταστήματα εστίασης, υπήρξε απρόκλητη επίθεση 

των δυνάμεων καταστολής, με άγρια βία, χημικά και δακρυγόνα, απέναντι σε 

διαμαρτυρόμενους νέους, εργαζόμενους σε μαγαζιά, διερχόμενους πολίτες, 

αλλά ακόμα και σε ένα πεντάχρονο παιδί.  

Η τυφλή αστυνομική βία άφησε πίσω της βαριά τραυματισμένους ανθρώπους. 

Οι περισσότεροι εξ αυτών χτυπήθηκαν στο κεφάλι, τους έσερναν και τους 

ασκούσαν βία για ώρα, χωρίς μάλιστα να επιτραπεί καμιά λήψη ιατρικής 

βοήθειας από το ΕΚΑΒ, που κλήθηκε από παρευρισκόμενους πολίτες. 

Πρόκειται για καταφανές περιστατικό βασανισμού βαριά χτυπημένων 

συμπολιτών μας, αλλά και για μια πραγματική επιχείρηση βίας και 

τρομοκρατίας όλου του κόσμου.  

Αλγεινή εντύπωση, προκάλεσε το γεγονός, του ότι οι δυνάμεις των ΜΑΤ 

πέταξαν δακρυγόνα μέσα σε κλειστό χώρο καταστήματος εστίασης, ενώ στο 

εσωτερικό του αλλά και στα μαγαζιά γύρω, βρίσκονταν καθήμενοι πολίτες με 
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παιδιά. Συγκεκριμένες μαρτυρίες αναφέρουν, ότι νεαρή μητέρα εγκλωβίστηκε 

έξω από τις τουαλέτες καταστήματος και δέχθηκε απροσδιόριστο αριθμό 

χτυπημάτων από γκλοπ, μαζί με το πεντάχρονο παιδί της. 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,  

 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 Πώς προτίθεστε να ενεργήσετε, αναφορικά με τη διερεύνηση του 

συγκεκριμένου γεγονότος, το οποίο έρχεται σε συνέχεια αδιάλειπτων 

περιστατικών ασύμμετρης βίας, από τις αστυνομικές δυνάμεις σε 

συμπολίτες μας;  

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, στην απόδοση ευθυνών και ποινών στους 

ηθικούς και φυσικούς αυτουργούς του συγκεκριμένου συμβάντος; 

 

 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

Μαρία Απατζίδη, 

 

Βουλευτής Ανατολικής Αττικής ΜέΡΑ25 




