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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΔΑΜΟΥ 

Βουλευτής Β′ Θεσσαλονίκης – ΜέΡΑ 25 

 

Θεσσαλονίκη, 09/03/2021 

 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς: Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη 

 

Θέμα: Έξαρση φαινομένων αστυνομικής βίας 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ. 

 

Τα θλιβερά γεγονότα απρόκλητης αστυνομικής βίας στη Νέα Σμύρνη την 

Κυριακή, 06.03.2021, έρχονται να προστεθούν σε ένα μακρύ κατάλογο ανάλογων 

περιστατικών, τα οποία έχουν ήδη προκαλέσει οργή στην κοινωνία. Η εισβολή 

αστυνομικών στην οικία του σκηνοθέτη Δημήτρη Ινδαρέ στο Κουκάκι το Δεκέμβρη 
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του 2019 και ο αναίτιος ξυλοδαρμός τόσο του ίδιου όσο και των παιδιών του, οι 

επιθέσεις αστυνομικών με πολιτικά σε κατοίκους της Χίου και της Λέσβου και οι 

εκτεταμένες ζημιές στις περιουσίες τους το Φεβρουάριο του 2020, ο άγριος 

ξυλοδαρμός του Βαγγέλη Μάγγου από τα ΜΑΤ και την ΟΠΚΕ τον Ιούνιο του 2020, 

ο οποίος του προκάλεσε κάταγμα σε 6 πλευρά και σοβαρές κακώσεις σε ζωτικά του 

όργανα, η εκτέταμένη χρήση βίας από τις αστυνομικές δυνάμεις απέναντι σε 

διαδηλωτές - κατοίκους της Τήνου το Μάιο του 2020, η αναίτια επίθεση και 

σύλληψη για αντίσταση περαστικού μοτοσυκλετιστή, υποψήφιου διδάκτορα και 

εργαζόμενου στο ΑΠΘ, το Φεβρουάριο του 2021, αλλά και οι πρόσφατες 

βιαιοπραγίες των ΜΑΤ στο ΑΠΘ απέναντι στα φοιτητικά κινήματα, είναι μόνο 

μερικά από τα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας σας, 

τα οποία πλέον τείνουν να γίνουν κανονικότητα.  

Σύμφωνα δε με τον πρόεδρο της επιτροπής διερεύνησης περιστατικών 

αστυνομικής βίας, καθηγητή κ. Αλιβιζάτο, μετά το περιστατικό στο Κουκάκι, δεν 

υπήρξε κανένα ενδιαφέρον από πλευράς των αρμόδιων κρατικών αρχών να 

συνεχίσει το έργο της η εν λόγω επιτροπή. Αυτό έδειξε και η τύχη που επιφυλάχθηκε 

στο από 4.5.2020 πόρισμά της, όπου, μετά από εις βάθος έρευνα είκοσι 

περιστατικών αστυνομικής βίας, η επιτροπή είχε προβεί σε σειρά συστάσεων, με 

πρώτη την ανάγκη απόδοσης ευθυνών σε παρεκτρεπόμενα αστυνομικά όργανα. 

Είναι επομένως απολύτως σαφές ότι το εν λόγω πόρισμα αγνοήθηκε και ότι η 

επιτροπή έπαυσε επί της ουσίας το έργο της. 

Σε σημερινές του δηλώσεις, ο Υπουργός Επικρατείας κ. Γεραπετρίτης 

αναφέρθηκε στην περίπτωση της Νέας Σμύρνης ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά 

το παραπάνω κατατεθέν ιστορικό τον διαψεύδει απολύτως. Παράλληλα, σε 

τοποθετήσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για το περιστατικό, όπως του κ. 

Παππά, του κ. Βορίδη, του κ. Κυρανάκη, έγιναν αναφορές τόσο στο ονοματεπώνυμο 
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του συλληφθέντα, όσο και στις πολιτικές του πεποιθήσεις, στοιχεία που ουδεμία 

σχέση δεν μπορεί να είχαν με το λόγο της σύλληψής του τη στιγμή εκείνη.    

 

Μετά από τα παραπάνω,  

 

Επειδή χρέος της αστυνομίας είναι να προφυλάσσει και όχι να τρομοκρατεί, 

Επειδή τα θύματα της αστυνομικής βίας ολοένα και πληθαίνουν και 

Επειδή τα πολιτικά φρονήματα και οι πεποιθήσεις των πολιτών αποτελούν 

προσωπικά τους δεδομένα, 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

 

1. Με ποιο τρόπο γνώριζαν τα προαναφερθέντα στελέχη της Νέας 

Δημοκρατίας τις πολιτικές πεποιθήσεις, τα φρονήματα και τη δράση του 

συλληφθέντα στη Νέα Σμύρνη; 

2. Τα πτυσσόμενα μεταλλικά γκλοπ είναι τμήμα του προβλεπόμενου 

εξοπλισμού των αστυνομικών δυνάμεων; 

3. Βάσει ποιών μαρτυριών επιβεβαιώνεται η επίθεση 30 ατόμων σε 

αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ; 

4. Ποιανού εντολές εκτελούσαν οι αστυνομικοί στη Νέα Σμύρνη; 

5. Σκοπεύετε να αναλάβετε την πολιτική ευθύνη για την έξαρση των 

περιστατικών βίας και την ανεξέλεγκτη δράση της αστυνομίας κατά τη 

διάρκεια της θητείας σας;  
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6. Σκοπεύετε να θέσετε σε διαθεσιμότητα τους αστυνομικούς που 

προέβησαν σε παράνομες πράξεις βίας στη Νέα Σμύρνη; 

 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής 
 
 
 
 

Κωνσταντίνα Αδάμου 




