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3 Μαρτίου 2020 
ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη. 
 

Θέμα: «Καταγγελία Ε.Φ.Ε. για αστυνομική βία» 

Κύριε Υπουργέ, 

Στις 26 Φεβρουαρίου 2021, Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας μαζί με την Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου και 

την υποστήριξη της ΕΣΗΕΑ κατήγγειλε σε δελτίο τύπου με συνημμένο σχετικό οπτικό υλικό1 άλλο ένα περιστατικό 

αστυνομικής βίας κατά εργαζομένων του Τύπου. Όπως συγκεκριμένα αναφέρουν: 

«Επτά (7) τραυματίες αυτή τη φορά, από απρόκλητη επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων κατά συναδέλφων μέσα 

στο κέντρο της Αθήνας. 

Μετά απ’ όλα αυτά, καλούμε την κυβέρνηση να μας ενημερώσει αν οι υποσχέσεις που έχει δώσει για την 

«ποιότητα του δημοσίου διαλόγου», η υποστήριξή της απέναντι στα θύματα βίας (#metoo) και οι διαβεβαιώσεις 

της περί Ελευθερίας του Τύπου είναι απλώς κενά λόγια χωρίς καμία συνέπεια. 

Ποια είναι η «ποιότητα» του δημοσίου διαλόγου όταν οι εργαζόμενοι του τύπου δέχονται συνεχώς επιθέσεις και 

τρομοκρατούνται από τα ένστολα όργανα του κράτους; 

Μπορεί και πρέπει να δοθεί εντολή να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα. Μπορεί και πρέπει να υπάρξουν 

συνέπειες για τους ένστολους που προφανώς βλέπουν τους φωτορεπόρτερ ως «θήραμα» σε ένα παιχνίδι άκρως 

επικίνδυνο για την δημοκρατία. 

Καταδικάζουμε απερίφραστα αυτές τις πρακτικές οι οποίες έχουν γίνει «συνήθεια». 

Οι φωτορεπόρτερ θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στο δρόμο και στην καρδιά των γεγονότων, θα συνεχίσουμε να 

είμαστε «τα μάτια του κόσμου» όσες προσπάθειες και αν γίνονται για το αντίθετο!» 

Η συγκεκριμένη καταγγελία έρχεται να προστεθεί στις πάμπολλες διαμαρτυρίες που δημοσιοποιούνται εδώ και 

καιρό για καταχρηστικές και βίαιες συμπεριφορές εκ μέρους αστυνομικών υπαλλήλων. Εκτός από τις 

απαράδεκτες βλάβες εις βάρος των πολιτών που τις υφίστανται, τα αποκαλυπτόμενα γεγονότα ταυτόχρονα 

πλήττουν βάναυσα το κύρος και την ακεραιότητα της ΕΛ.ΑΣ. και την εμπιστοσύνη στα σώματα ασφαλείας. 

Ενόψει των πολύ σοβαρών καταγγελιών της Ε.Φ.Ε., ερωτάσθε: 

Πότε προτίθεστε να εκκινήσετε τη νόμιμη διαδικασία και να λάβετε τα προβλεπόμενα μέτρα προκειμένου αφενός 

να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες και ακολούθως να αποδοθούν αναλόγως και αφετέρου να μην επαναληφθούν 

τέτοια περιστατικά; 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25  

                                                             
1 https://pressphoto-union.gr/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B1-
%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%86%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CE%BC%CE%B5/ 
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