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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Προστασίας Του Πολίτη

Θέμα: Εποχικοί Πυροσβέστες και Φωτορεπόρτερ τα τελευταία θύματα της
στρατιωτικοποιημένης ΕΛ.ΑΣ.

Με μεγάλη ανησυχία παρακολουθούμε την αύξηση των κρουσμάτων αστυνομικής
βίας και αυθαιρεσίας και μάλιστα με κλιμακούμενη ένταση. Παρά την αντικατάσταση του
αρμόδιου Υπουργού κ. Χρυσοχοϊδη, που προφανώς για να αντικατασταθεί κάτι δεν έκανε
καλά, οι περιπτώσεις αυτές όχι μόνο δεν μειώθηκαν, αντιθέτως παρατηρείται αύξηση τους.
Από τους απλούς πολίτες στις πλατείες, την περίοδο της καραντίνας, και τους κάθε λογής
διαδηλωτές, πλέον στοχοποιούνται από τις αστυνομικές δυνάμεις και επαγγελματικές
ομάδες οι οποίες τολμούν να διεκδικούν τα αυτονόητα δικαιώματά τους. Μετά τους
υγειονομικούς, τους εκπαιδευτικούς και τους διανομείς, σειρά είχαν οι εποχικοί
πυροσβέστες όπου και αυτοί «απόλαυσαν», μετά από τα κυβερνητικά χειροκροτήματα, την
εξαιρετική «περιποίηση» της αστυνομίας. Αποτέλεσμα της «περιποίησης» αυτής ήταν ο
σοβαρός τραυματισμός στο χέρι πυροσβέστη από χειροβομβίδα κρότου-λάμψης που
εκτοξεύθηκε από τη μεριά της αστυνομίας σε ζωντανή σύνδεση. Παράλληλα την ίδια μέρα
στο ίδιο σημείο σημειώθηκε και τραυματισμός φωτορεπόρτερ, πάλι από χρήση εξοπλισμού,
της στρατιωτικοποιημένης εδώ και χρόνια αστυνομίας, μιας αστυνομίας της οποίας ο τρόπος
ανάπτυξης και ο εξοπλισμός που διαθέτει και χρησιμοποιεί, αντιστοιχεί σε «ελαφρά»
στρατιωτικά σώματα. Ο φωτορεπόρτερ τραυματίστηκε από το ειδικό όχημα της Αστυνομίας
με τον εκτοξευτήρα νερού, κατά την στιγμή της ρίψης του νερού σε ομάδα διαδηλωτών.

Αξίζει δε να σημειωθεί πως μεγάλο μέρος του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί η αστυνομία,
θεωρείται διεθνώς, στρατιωτικός εξοπλισμός (βλ. χειροβομβίδες κρότου-λάμψης κ.α.) που
απαγορεύεται να χρησιμοποιείται εναντίον πολιτών σε αστικό περιβάλλον. Την ίδια ώρα
που τα περιστατικά αυτά λαμβάνουν χώρα οι αρμόδιοι υπουργοί καθώς και μέλη της
κυβέρνησης μεροληπτούν υπέρ των αστυνομικών ακόμα και σε εν εξελίξει έρευνες με
παρεμβάσεις εξωθεσμικές που δε συνάδουν σε στελέχη κυβερνήσεων ευνομούμενων
κρατών, δημιουργώντας ένα στρεβλό κλίμα φόβου στην κοινωνία, ενώ ξορκίζουν το
φαινόμενο με εξαγγελίες ήδη ψηφισθέντων αλλά όχι εφαρμοσμένων μέτρων, μέτρα που
έχουν εξαγγελθεί και στο παρελθόν από όλους τους Υπουργούς ΠΡΟΠΟ.
Σε συνέχεια όλων των προηγούμενων περιστατικών (ανθρωποκτονία με 36 σφαίρες
του Νίκου Σαμπάνη στο Πέραμα, ξυλοδαρμός της βουλεύτριας του ΜέΡΑ25 Μαρίας
Απατζίδη, και τόσοι άλλοι ξυλοδαρμοί και τραυματισμοί πολιτών) και σε συνέχεια
προηγούμενων αντίστοιχων παρεμβάσεών μας που δεν απαντήθηκαν ποτέ επί της ουσίας
παρά μόνο με γενικολογίες και συνθήματα που απευθύνονται στο θυμικό των ψηφοφόρων,
επανερχόμαστε ξανά ερωτώντας τον κ.Υπουργό:
1. Τι προτίθεστε να κάνετε για τον εκδημοκρατισμό των σωμάτων ασφαλείας, τον
έλεγχο της ψυχολογικής κατάστασης των ανθρώπων που τα στελεχώνουν και την
πραγματική λογοδοσία για τις πράξεις τους;
2. Τι προτίθεστε να κάνετε με τις στρατιωτικοποιημένες ομάδες, Μ.Α.Τ., ΔΙ.ΑΣ. και
ΔΡΑΣΗ και την στελέχωσή τους αποκλειστικά με αποφοίτους των αστυνομικών
σχολών

τουλάχιστον

διετούς

φοίτησης

και

πραγματικά

δημοκρατικής

εκπαίδευσης και εισαγωγής μέσω πανελληνίων εξετάσεων;
3. Σκοπεύετε να εφαρμόσετε το νόμο που απαιτεί από όλους τους αστυνομικούς
υπαλλήλους να φέρουν διακριτικά στη στολή τους;
4. Τι προτίθεστε να κάνετε για την απάλειψη της ρατσιστικής αντιμετώπισης
πολιτών εκ μέρους της Ελληνικής Αστυνομίας;
5. Σκοπεύετε να αυξήσετε την εκπαίδευση των ανεκπαίδευτων ειδικών φρουρών σε
τουλάχιστον αντίστοιχα επίπεδα των αποφοίτων των αστυνομικών σχολών;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Γιάνης Βαρουφάκης
Αγγελική Αδαμοπούλου
Μαρία Απατζίδη
Κρίτων Αρσένης
Κλέων Γρηγοριάδης
Γιώργος Λογιάδης
Φωτεινή Μπακαδήμα
Σοφία Σακοράφα

