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Δευτέρα 1/11/2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

 

Θέμα: Υπέρμετρη και φονική αστυνομική βία. Ανάγκη να δοθεί τέλος στη 

στρατιωτικοποίηση και αυταρχικοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας.  

 

Έχουν ενταθεί τα γεγονότα υπέρμετρης αστυνομικής βίας και μάλιστα 

φονικής. Το βράδυ της Παρασκευής 22 Οκτωβρίου 2021, μία καταδίωξη 

υπόπτων από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο Πέραμα κατέληξε σε μία 

«βροχή» από 36 σφαίρες που είχαν ως αποτέλεσμα τον φόνο του άοπλου 

18χρονου Ρομ Νίκου Σαμπάνη. Η δυσαναλογία της φονικής αστυνομικής βίας 

προκαλεί ερωτήματα για τον ρόλο ομάδων όπως η ΔΙ.ΑΣ., ενώ ταυτοχρόνως 

κυβερνητικά στελέχη, όπως ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις 

Γεωργιάδης, έσπευσαν σε δηλώσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλύπτοντας εκ προοιμίου τους αστυνομικούς ή 

και επιβραβεύοντάς τους για τον φόνο. Με αυτήν την κυβερνητική στάση 

συμβαίνει ένα «λύσιμο των χεριών» σε ομάδες της ΕΛ.ΑΣ., όπως οι ΔΡΑΣΗ, 

ΔΙ.ΑΣ. και Μ.Α.Τ., που λειτουργούν όχι ως όργανα διαφύλαξης της κοινωνικής 

ειρήνης, αλλά ως ταραχοποιοί που λειτουργούν εκτός νόμου ταραχοποιούς, οι 

οποίοι δεν διστάζουν να παραβλέπουν τις εντολές των ανωτέρων τους και να 

δολοφονούν. Ταυτοχρόνως, με παρόμοιες δηλώσεις υπουργών, η κυβέρνηση 

απευθύνεται σε ένα ακροδεξιό ακροατήριο, θωπεύοντας τα ρατσιστικά 

αντανακλαστικά του εναντίον εθνοτικών ή κοινωνικών μειονοτήτων και 

οξύνοντας τον διχασμό του κοινωνικού σώματος. 

Το απόγευμα της Δευτέρας 25 Οκτωβρίου 2021 συνέβη απρόκλητη 

επίθεση των ΜΑΤ εναντίον της ειρηνικής πορείας κατά της αστυνομικής βίας 

και αυθαιρεσίας στα Προπύλαια. Κατά την επίθεση αυτή χτυπήθηκε και το πανό 

του ΜέΡΑ25, όπου συμμετείχαν οι βουλευτές Κρίτων Αρσένης και Μαρία 

Απατζίδη και τραυματίστηκε η βουλεύτρια Μαρία Απατζίδη από χτύπημα άνδρα 

των ΜΑΤ στο πρόσωπό της, ενώ είχε δηλώσει ότι είναι μέλος του κοινοβουλίου. 

Πιο συγκεκριμένα η βουλεύτρια Μαρία Απατζίδη δέχθηκε χτύπημα στο 

αριστερό μάτι και χτύπημα με την ασπίδα στο δεξί χέρι. Η βουλεύτρια 
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ανακοίνωσε τη βουλευτική της ιδιότητα και εισέπραξε την αδιαφορία του 

αστυνομικού, ο οποίος απάντησε «δεν με νοιάζει». Ο τραυματισμός στο 

πρόσωπο οδήγησε σε σημαντικό οίδημα με αποτέλεσμα η βουλεύτρια να 

χρειαστεί να μεταβεί στο νοσοκομείο «Ελπίς». Το ίδιο βράδυ χτυπήθηκε από 

τους αστυνομικούς μία δικηγόρος, ενώ έχει και καταγραφεί και βίντεο με 

αστυνομικό να σπάει υαλοπίνακα πόρτας μαγαζιού στα Εξάρχεια, 

τραυματίζοντας με τα γυαλιά μια γυναίκα και απαντώντας προκλητικά «Ναι, 

είμαι τρελός» στην εύλογη απορία των παρισταμένων.  

Ως προς το χτύπημα σε βουλεύτρια, το οποίο θίγει άμεσα τους 

δημοκρατικούς θεσμούς, υπενθυμίζεται η εντελώς αντίθετη αντίδραση της 

Ελληνικής Αστυνομίας τον Οκτώβριο του 2012 στα επεισόδια στο Χυτήριο, όταν 

ο τότε βουλευτής της Χρυσής Αυγής Χρήστος Παππάς είχε απομακρύνει 

προσαχθέντα μέσα από τα χέρια αστυνομικών που τον οδηγούσαν στην 

κλούβα και οι αστυνομικοί είχαν δικαιολογήσει την απραξία τους επικαλούμενοι 

τη βουλευτική ιδιότητα του Χρήστου Παππά.  

Όταν γνωστοποιήθηκε η απόφαση για τη μη προφυλάκιση των 7 

αστυνομικών που φόνευσαν 18χρόνο άοπλο Ρομ στο Πέραμα, ο Υπουργός 

Προστασίας του Πολίτη έσπευσε να δηλώσει την «ικανοποίηση του που η 

ανεξάρτητη δικαιοσύνη αποφάσισε να αφεθούν ελεύθεροι οι αστυνομικοί χωρίς 

κανένα περιοριστικό όρο». Προηγουμένως, ο Υπουργός επισκέφθηκε τους 

συγκεκριμένους αστυνομικούς ως πράξη συμπαράστασης. Η συμπεριφορά 

αυτή προκαλεί θέματα μεροληψίας του Υπουργού υπέρ αστυνομικών που 

έχουν φονεύσει άοπλο πολίτη, ενώ η αποστολή του Υπουργού είναι σύμφωνα 

με τον τίτλο του Υπουργείου η προστασία του πολίτη. Τίθεται επίσης ζήτημα 

παρέμβασης στη Δικαιοσύνη υπέρ των αστυνομικών μέσα από τις δηλώσεις 

του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για έναν 

φόνο άοπλου με 36 σφαίρες, οπότε το να μην υπάρχει ούτε προφυλάκιση ούτε 

καν περιοριστικοί όροι εγείρει ερωτήματα για διαπλοκή της δικαιοσύνης με τα 

όργανα καταστολής της αστυνομίας, η οποία εκτρέπεται σε φονικό αυταρχισμό.  

Αυτή η ακραία και φονική αστυνομική βία θέτει ερωτήματα για την εξέλιξη 

της ΕΛ.ΑΣ., η οποία, ακολουθώντας τη διεθνή τάση, που εκκινείται από τις 

Η.Π.Α., έχει «εκσυγχρονιστεί» με τη χρήση ειδικών φρουρών, οι οποίοι έχουν 

αναλάβει πολλά από τα καθήκοντα των αστυνομικών και φορούν πλέον 

πανοπλία. Υπενθυμίζεται εδώ η εξέλιξη των ειδικών ομάδων. Τα ΜΑΤ ως 

σύλληψη ανήκουν στον πρωθυπουργό της δικτατορίας Σπύρο Μαρκεζίνη, ενώ 

η ιδέα πραγματοποιήθηκε εντέλει με το όνομα Μονάδες Αποκατάστασης 

Τάξεως το 1976 επί κυβερνήσεως Καραμανλή με Υπουργό Δημοσίας Τάξεως 

τον Αναστάσιο Μπάλκο. Προηγουμένως υπήρχαν μόνο αστυφύλακες ή 

χωροφύλακες με γκλομπς. Η δράση των ΜΑΤ συνδέθηκε και με τη χρήση 

δακρυγόνων. Οι επόμενες ομάδες της ΕΛ.ΑΣ. συνδέονται η μεν ΔΕΛΤΑ (νυν 

ΔΡΑΣΗ) με τα γεγονότα του 2008 μετά τον φόνο του Αλέξανδρου 

Γρηγορόπουλου, η δε ΔΙ.ΑΣ. με την οικονομική κρίση, την είσοδο της χώρας 

στα μνημόνια και την ανάγκη καταστολής της λαϊκής αγανάκτησης. ΔΡΑΣΗ και 
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ΔΙ.ΑΣ. είναι εξοπλισμένοι με πιστόλια χειρός, υποπολυβόλα, γκλομπς, 

αλεξίσφαιρα γιλέκα, κράνη και ειδικές στολές, οπότε σηματοδοτούν μία 

αποφασιστική στρατιωτικοποίηση της αστυνομίας, αποτελώντας μετά το 2010 

μαζί με τα Μ.Α.Τ. έναν αστυνομικό στρατό. Χαρακτηριστική και η εξέλιξη ότι ενώ 

το σώμα Ειδικών Φρουρών είχε ιδρυθεί το 1999 με σκοπό τη «φύλαξη και 

προστασία σημαντικών εγκαταστάσεων, υψηλών προσώπων και ευπαθών 

στόχων», επρόκειτο δηλαδή περισσότερο για φρουρούς που θα εκτελούσαν 

απλή σκοπιά, στη συνέχεια όμως ήταν ένας τρόπος για αποκτήσει η ΕΛ.ΑΣ. 

χαρακτηριστικά προστασίας του πολιτικού προσωπικού «πραιτοριανού» 

τύπου, προκαλώντας ζητήματα αυξούμενου εκφασισμού της.  

Ύστερα από τα γεγονότα των τελευταίων ημερών οφείλουμε να θέσουμε 

και πάλι το ερώτημα ποιος είναι ο λόγος της στρατιωτικοποίησης και της 

έξαρσης της παραβατικότητας εκ μέρους των οργάνων της ΕΛ.ΑΣ., η οποία 

κατά την 11ετή μνημονιακή περίοδο συμπεριφέρεται πλέον περισσότερο ως 

προστάτρια του πολιτικού προσωπικού έναντι της λαϊκής διαμαρτυρίας. Και 

ενώ το ζήτημα της κατάργησης των ΜΑΤ είχε τεθεί και το 1981 επί κυβερνήσεως 

του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου και το 2015 επί 

κυβερνήσεως ΣΥ.ΡΙΖ.Α.- ΑΝ.ΕΛ. με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, αυτή 

ουδέποτε συνέβη, αλλά αντιθέτως η κατάσταση έχει εκτραχυνθεί με 

αποτέλεσμα να καθίσταται και πάλι επίκαιρο το αίτημα κατάργησης των 

ομάδων Μ.Α.Τ., ΔΙ.ΑΣ. και ΔΡΑΣΗ και η στελέχωση της ΕΛ.ΑΣ. αποκλειστικά 

με αποφοίτους των σχολών της, τουλάχιστον διετούς πραγματικής, 

δημοκρατικής εκπαίδευσης. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, 

 

Ερωτάται ο κ.  Υπουργός: 

 

1. Πόσοι είναι οι ειδικοί φρουροί στην Ελληνική Αστυνομία και τι ποσοστό 

αποτελούν;  

2. Τι προτίθεται να κάνει για την εκπαίδευση των σωμάτων ασφαλείας, τον 

εκδημοκρατισμό τους, τον έλεγχο της ψυχολογικής τους κατάστασης και 

μια πραγματική λογοδοσία για τις πράξεις τους;  

3. Τι προτίθεται να κάνει για την κατάργηση των ομάδων Μ.Α.Τ., ΔΙ.ΑΣ. και 

ΔΡΑΣΗ και τη στελέχωση της ΕΛ.ΑΣ. αποκλειστικά με αποφοίτους των 

σχολών της, τουλάχιστον διετούς πραγματικής, δημοκρατικής 

εκπαίδευσης;  

4. Τι προτίθεται να κάνει για την απάλειψη φαινομένων ρατσιστικής 

μεταχείρισης πολιτών εκ μέρους οργάνων της Ελληνικής Αστυνομίας; 
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Οι ερωτώντες βουλευτές 

Γιάνης Βαρουφάκης 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

 

Μαρία Απατζίδη 

 

Κρίτων Αρσένης 

 

Κλέων Γρηγοριάδης 

 

Γιώργος Λογιάδης 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

Σοφία Σακοράφα 

 




