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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

Θέμα: Καταγγελία φοιτητών στα Ιωάννινα για υπέρμετρη 

αστυνομική βία. 

Χωρίς τέλος φαίνεται να είναι τα κρούσματα υπέρμετρης αστυνομικής 

βίας, άγριας καταστολής, καταπάτησης κι αποστέρησης βασικών 

δικαιωμάτων  από τις Αστυνομικές Αρχές, που σημάδεψαν την φετινή επέτειο 

του Πολυτεχνείου και τα οποία συνεχίζουν να έρχονται στο φως της 

δημοσιότητας. 

Σύμφωνα με το από 24.11.2020 Δημοσίευμα στον ενημερωτικό ιστοχώρο 

https://tvxs.gr φοιτητές στα Ιωάννινα καταγγέλλουν ότι έπεσαν σε «ενέδρα» 

από διμοιρία των ΜΑΤ, δέχτηκαν αναίτια αλλά και ανελέητα χτυπήματα ενώ 

κάνουν λόγο ακόμη και για λεκτικές αναφορές από αστυνομικό όργανο υπέρ 

της  εγκληματικής οργάνωσης  «χρυσής αυγής». 

Στην συνέχεια χωρίς κανένα μέτρο προστασίας για την εξάπλωση του 

κορονοϊού τους στοίβαξαν ανά δεκάδες σε κλούβες για να τους μεταφέρουν 

στα κρατητήρια, όπου και εκεί τους έκλεισαν σε ένα μικρό κελί χωρίς να έχουν 

παρασχεθεί  πρώτες βοήθειες σε αυτούς που έχρηζαν, χωρίς να τους έχουν 

απαγγελθεί κατηγορίες και  στερώντας τους αυθαίρετα το δικαίωμα 

πρόσβασης σε δικηγόρο για την νόμιμη υπεράσπισή τους. 

Συνολικά είκοσι τρία άτομα στην ουσία «σταβλίστηκαν» στα κρατητήρια για 

επτά ώρες χωρίς απόδοση κατηγοριών και κρατήθηκαν συνολικά για 

δεκαπέντε ώρες, χτυπημένοι, με ελάχιστο νερό, χωρίς φαγητό και με τις 

γυναίκες να υποβάλλονται σε σεξιστικά και προσβλητικά της ανθρώπινης 

τιμής και αξιοπρέπειας σχόλια. 

Καταγγέλλουμε το νέο δόγμα της κυβερνητικής πολιτικής «Τρόμος και 

Πάταξη». 



Οι δημοκρατικές δυνάμεις εντός της Ελληνικής Αστυνομίας οφείλουν να 

απομακρύνουν και να περιορίσουν αυταρχικά και φασίζοντα φαινόμενα. 

Η φετινή επέτειος του Πολυτεχνείου και τα όσα επακολούθησαν φέρει την 

υπογραφή του κου Χρυσοχοίδη, από την αυταρχική και αντιδημοκρατική 

απαγόρευση των συγκεντρώσεων μέχρι την ακραία βία και καταστολή που 

δεν μπορούν να κρύψουν την ολιγωρία της Κυβέρνησης σε όλα τα καίρια 

ζητήματα σήμερα. 

Κατωτέρω ο σύνδεσμος με το σχετικό δημοσίευμα και τις καταγγελίες 

των φοιτητών: 

https://tvxs.gr/news/ellada/itan-enedra-oi-foitites-poy-ksylokopithikan-apo-tin-

astynomia-sta-giannena-miloyn-sto-tv 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Ποια η απάντησή του στο σχετικό δημοσίευμα και ποιες οι ενέργειες 

στις οποίες προτίθεται να προβεί μετά τις ανωτέρω καταγγελίες για 

παράνομες πράξεις των αστυνομικών οργάνων;   

2. Είχαν λάβει οι αστυνομικές δυνάμεις σχετικές εντολές για την 

εκτεταμένη χρήση βίας, προκειμένου να καταστείλουν τη συγκέντρωση 

για την επέτειο του Πολυτεχνείου; 

3. Τί μέτρα προτίθεται να λάβει για να αποφευχθούν επιτέλους τα 

κρούσματα υπέρμετρης αστυνομικής βίας αλλά και για να εξασφαλιστεί 

ότι οι αστυνομικές δυνάμεις τηρούν τη νομιμότητα καθ’ όλη τη δράση 

τους, εκπαιδεύονται και δεν καταφεύγουν στη χρήση βίας 

προσβάλλοντας τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της 

αναλογικότητας; 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές 

Σπίρτζης Χρήστος 

Γεροβασίλη Όλγα  

Καλαματιανός Διονύσιος-Χαράλαμπος  

Κάτσης Μάριος 

Μπάρκας Κων/νος 

Τζούφη Μερόπη 
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