
 

Αθήνα, 19 Απριλίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς: τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη  

 

Θέμα: Αστυνομικοί ξυλοκόπησαν πατέρα και γιο στην Κατερίνη 

 

Ένα ακόμη περιστατικό αστυνομικής βίας έλαβε χώρα στο Νέο Κεραμίδι Πιερίας 

(Δήμος Κατερίνης), την Κυριακή 11 Απριλίου, με τουλάχιστον δέκα αστυνομικούς, 

όπως καταγγέλλεται, να χτυπάνε πατέρα και γιο, έξω από γήπεδο ποδοσφαίρου, 

όπου φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν τοπικό αγώνα, 

παρά τις απαγορεύσεις και αστυνομικοί τους απώθησαν βίαια με αποτέλεσμα να 

ακολουθήσουν επεισόδια, τα οποία και έχουν καταγραφεί σε βίντεο.  

Όπως καταγγέλλει ο 28χρονος γιος του και η σύζυγος του 58χρονου, κατά τη 

σύλληψή του ο 58χρονος ζήτησε τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Κατερίνης 

καθώς είχε βαρύ ιατρικό ιστορικό και δεν αισθανόταν καλά, η οποία έγινε σχεδόν 

δύο ώρες μετά τη σύλληψη, παρά τις εκκλήσεις του, με αποτέλεσμα φτάνοντας 

στο Νοσοκομείο να υποστεί οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. 

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας ανακοίνωσε 

πως διέταξε διοικητική έρευνα για τον ξυλοδαρμό πατέρα και γιου, ενώ δεν έχει 

ανακοινωθεί από το Υπουργείο αν έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα οι αστυνομικοί 

που εμπλέκονται στον άγριο ξυλοδαρμό πολιτών. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως ενώ αναμένουμε νομοσχέδιο για 

την εκπαίδευση της Αστυνομίας, αναφέρεσθε σε μεμονωμένα περιστατικά 

αστυνομικής βίας και «για συστηματική, κάλπικη επίθεση κατά της αστυνομίας, με 

τις καραμέλες της αστυνομικής βίας», 

 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Πώς αιτιολογείτε τα πολλά περιστατικά αστυνομικής βίας, με πλέον 

πρόσφατα αυτά σε πλατείες (Νέα Σμύρνη), έξω από γήπεδα (Κατερίνη), 

αλλά και μέσα στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις όπου καταγγέλλονται 

ξυλοδαρμοί (ΓΑΔΑ) και αδιαφορία για εκκλήσεις ιατρικής βοήθειας κατόπιν 
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ξυλοδαρμού από αστυνομικούς, όπως στην περίπτωση του 58χρονου 

που θα μπορούσε να είχε οδηγήσει στο θάνατο του συνανθρώπου μας; 

2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ερευνητική διαδικασία για το περιστατικό της 

Κατερίνης και πότε αναμένονται τα πορίσματα της ΕΔΕ; 

3. Οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα; 

4. Ποιες οι ακριβείς εντολές που δίνονται στους αστυνομικούς κατά τις 

επιχειρήσεις διάλυσης συγκεντρωμένου πλήθους αναφορικά με τον τρόπο 

διάλυσης του κόσμου; 

5. Ποιος φέρει την ευθύνη στις περιπτώσεις που ένας αστυνομικός αρνείται 

την παροχή βοήθειας σε πολίτη σε ανάγκη κατά την προσαγωγή ή 

ανάκρισή του στη ΓΑΔΑ; 

6. Πότε εξετάστηκαν τελευταία από ψυχολόγο οι αστυνομικοί που έχουν 

εμπλακεί σε επεισόδια αστυνομικής βίας; 

 

                      Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




