
 
Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2021 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

ΘΕΜΑ: Απροκάλυπτη αστυνομική βία εναντίoν πολιτών της Τήνου   

Με την 424/14.2.21 επίκαιρη ερώτησή μου είχα ενημερώσει την Ολομέλεια για τα 

Αστυνομικά πρόστιμα που χρησιμοποιούνται ως μέσο εκφοβισμού προς τους πολίτες της 

Τήνου που διαφωνούν με την εγκατάσταση αιολικών. Τότε με πρόσχημα την προστασία 

της Δημόσιας Υγείας από την κίνδυνο διασποράς του covid είχαν εκδηλωθεί αυταρχικές 

ενέργειες από πλευράς των Σωμάτων Ασφαλείας προκαλώντας την ειρηνική κοινωνία 

του νησιού. Κάτι που είχα αποδείξει με το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το 

Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος στο Λιμενικό της Τήνου στο οποίο αναφερόταν τα εξής: 

«Η κατάσταση έχει ξεφύγει στην Τήνο από µέρους των λιµενικών και αστυνοµικών 

δυνάµεων που επιδίδονται σε τροµοκρατία απαράδεκτη για τη σηµερινή εποχή και 

δηµιουργεί αρνητική εικόνα στην Κυβέρνηση. Περιµένουµε κάποια παρέµβασή σας.» 

Το βράδυ της 21ης προς 22ας  Σεπτεμβρίου στον Τριπόταμο κοντά στο σημείο όπου 

υπάρχει το εργοτάξιο εγκατάστασης αιολικών, πολίτες της Τήνου διαδήλωναν ειρηνικά 

και ενάντια στη μεροληπτική στάση των αρχών υπερ της εταιρείας ανεμογεννητριών. Οι 

ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις, ΜΑΤ, ομάδα ΟΠΚΕ επιχείρησαν να σπάσουν την 

αλυσίδα των ανθρώπων χρησιμοποιώντας ωμή βία απέναντι σε κορίτσια, ηλικιωμένους, 

εργαζόμενους, επιχειρηματίες και φοιτητές, στέλνοντας εννέα τραυματίες στο Κέντρο 

Υγείας, οι δύο εκ των οποίων διανυκτέρευσαν εκεί εξαιτίας των τραυμάτων που φέρουν 

στο κεφάλι. Εκδορές, μώλωπες, ράμματα στο μάτι είναι μερικά από τα τραύματα που 

καταγράφονται από το νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας. Θυμίζουμε ανάλογη 

ανεπίτρεπτη εκτεταμένη καταστολή και ξυλοδαρμούς πολιτών από δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. 

το Φεβρουάριο του 2020 πάλι για χάρη του συγκεκριμένου ‘επενδυτή’. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός 

1. Για ποιο λόγο, παρά τις επώνυμες καταγγελίες των πολιτών της Τήνου για αδικήματα και 

πολλαπλές παραβάσεις της εταιρείας αιολικών, η Αστυνομία επιμένει να μην ελέγχει τις 

συγκεκριμένες καταγγελίες;  

2. Έχετε προχωρήσει σε Ε.Δ.Ε. για τους αστυνομικούς και το Διοικητή του Α.Τ. που 

εμπλέκονται στη χρήση ακραίας βίας ενάντια στους πολίτες της Τήνου; Ισχύουν οι 

καταγγελίες της ομάδας μέσου κοινωνικής δικτύωσης ‘Η Τήνος κατά των 

ανεμογεννητριών’ για χρήση πτυσσόμενου γκλοπ από αστυνομικό; Μετά τα επεισόδια 

στη Νέα Σμύρνη, τι μέτρα έχετε λάβει προκειμένου να σταματήσει η χρήση παράνομων 

όπλων από τους αστυνομικούς;  

Ο Ερωτών Βουλευτής 

 
Κρίτων Αρσένης 
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