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ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς 
 

Προστασίας του Πολίτη 
 

Δικαιοσύνης 
                                                                                       

Θέμα: Φακέλωμα ιδεολογικών και πολιτικών πεποιθήσεων πολιτών-
Διακίνηση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πολιτών και δη 
συλληφθέντων, από την κυβέρνηση και στελέχη της σε κοινή θέα 
 
 
Την επόμενη ημέρα του περιστατικού ωμής αστυνομικής βίας κατά πολίτη 
στην πλατεία της Ν. Σμύρνη, στις 8-3-2021, συνέβησαν μερικά πολύ περίεργα 
φαινόμενα. 
Από το πρωί, βουλευτές της ΝΔ αλλά και υπουργοί της κυβέρνησης σε 
τηλεοπτικές τους εμφανίσεις, χρησιμοποιώντας καρμπόν επιχειρήματα και 
«πληροφορίες», επιχείρησαν να δώσουν άλλη διάσταση στον απρόκλητο 
ξυλοδαρμό που όλοι οι Έλληνες πολίτες είδαν στο σχετικό βίντεο και 
καταδίκασαν με αποτροπιασμό. 
 
Συγκεκριμένα, ο βουλευτής της ΝΔ κ. Κ. Κυρανάκης, στον τηλεοπτικό σταθμό 
Open, αφού καταδίκασε την υπέρμετρη βία των αστυνομικών, αποκάλυψε το 
όνομα του συλληφθέντα, προσθέτοντας ότι προέρχεται από αριστερή 
οργάνωση και ότι «προσπάθησε να αποσπάσει το όπλο του αστυνομικού και 
συμμετείχε στην επίθεση που έγινε στο υπουργείο Υγείας προ ημερών για τον 
Κουφοντίνα, τον τρομοκράτη δολοφόνο». 
 
Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/politiki/kyranakis-o-nearos-poy-
htypithike-sti-nea-smyrni-anikei-se-anarhiki-organosi 
  
Τα ίδια, αλλά χωρίς αυτή τη φορά να αναφέρει το όνομα, επανέλαβε την ίδια 
μέρα και στο τηλεοπτικό σταθμό Mega. Υπερασπίστηκε μάλιστα την 
αποκάλυψη των στοιχείων του, λέγοντας ότι «δεν είναι απλός πολίτης» και 
υποστηρίζοντας ότι όλοι είδαν το πρόσωπο του στο βίντεο! Είπε 
χαρακτηριστικά:«Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ένας απλός πολίτης είναι ένας 
άνθρωπος που ανήκει σε μία ακτιβιστική, αντιεξουσιαστική ομάδα, με 
συγκεκριμένη δράση παραβατική, ο οποίος χθες συμμετείχε επίσης σε κάποια 
επεισόδια. Δικαιολογεί αυτό τη βία που του ασκήθηκε; Όχι δεν την δικαιολογεί. 
Είμαι ξεκάθαρος σε αυτό.» 

https://www.iefimerida.gr/politiki/kyranakis-o-nearos-poy-htypithike-sti-nea-smyrni-anikei-se-anarhiki-organosi
https://www.iefimerida.gr/politiki/kyranakis-o-nearos-poy-htypithike-sti-nea-smyrni-anikei-se-anarhiki-organosi


https://www.megatv.com/2021/03/08/kyranakis-edose-ta-prosopika-stoixeia-
tou-diadiloti-pou-ksylokopithike-kai-psaxnei-dikaiologies-oti-den-einai-aplos-
politis/ 
 
Αλλά και ο υπουργός Εσωτερικών, κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη, Μ. Βορίδης, μιλώντας στον Σκάι για το επεισόδιο είπε μεταξύ 
άλλων: 
«Ακούω ότι η εικόνα την οποία ενδεχομένως προσπαθεί κάποιος να 
μεταφέρει, δηλαδή ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν ένας κύριος ο οποίος 
περπατούσε αμέριμνος και ξαφνικά δέχθηκε επίθεση απρόκλητη από 
αστυνομικούς, ακούω ότι δεν είναι έτσι, ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, χωρίς 
εγώ να ξέρω, -ενδεχομένως θα έπρεπε και ο ίδιος να διευκρινίσει αυτό, 
ενδεχομένως είχε εμπλοκή και σε προηγούμενα επεισόδια, αυτό είναι το 
οποίο μεταφέρει η αστυνομία. Σε επιθέσεις, σε διαδηλώσεις που είχαν γίνει 
υπέρ του Κουφοντίνα, σε επίθεση στο υπουργείο υγείας. (Ακούω), ότι 
προηγουμένως -αυτό είναι που μεταφέρει η αστυνομία, έχει προσπαθήσει, 
αυτό που δεν καλύπτει το βίντεο να αφαιρέσει τον οπλισμό αστυνομικού», 
τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εσωτερικών». 
 https://www.skai.gr/news/politics/voridis-gia-nea-smyrni-i-astynomia-leei-oti-
prospathise-na-afairesei-oplo-astynomikou 
 
Επίσης ο υπουργός Επικρατείας Γ. Γεραπετρίτης, αν και περισσότερο 
προσεκτικός αναφέρθηκε στο περιστατικό με την ίδια λογική. Μιλώντας στον 
real fm, είπε μεταξύ άλλων: «..οι σκηνές βίας αφορούν άτομο που προέρχεται 
από συγκεκριμένο αντιεξουσιαστικό χώρο που έχει προγενέστερη σύλληψη 
σε σχέση με ανάλογα γεγονότα (…) δεν μπορεί πράγματι ένα κράτος δικαίου 
να ανέχεται καμία υπερβάλλουσα ή δυσανάλογη βία από τα όργανα 
καταστολής, από την άλλη και οι αστυνομικοί θα πρέπει να προστατευθούν 
εάν δέχονται επίθεση». 
Στο πρόσθετο ερώτημα για το ποια σημασία έχει από το ποιο χώρο φέρεται 
να προέρχεται εμπλεκόμενος στα επεισόδια πολίτης, ο Γ. Γεραπετρίτης 
απάντησε: «Δεν έχει καμία σχέση από ποιον χώρο προέρχεται, αλλά αυτό 
που θέλω να επισημάνω, είναι ότι δεν έχουμε μια απλή περίπτωση πιθανώς -
αυτό είναι προς διερεύνηση- πολιτών που βρέθηκαν εκεί τυχαία. Αλλά η 
ευρύτερη εικόνα παραπέμπει ότι υπήρξε από ένα υποσύνολο των ανθρώπων 
που βρέθηκαν εκεί, μια προδιάθεση ώστε να υπάρξει αντίσταση.  
https://www.iefimerida.gr/politiki/gerapetritis-skines-neas-smyrnis-enohloyn-
oloys 
https://www.protothema.gr/politics/article/1102376/gerapetritis-oi-skines-tis-n-
smurnis-mas-enohloun-olous-to-peristatiko-einai-memonomeno/ 
 
Αρκετοί επίσης βουλευτές της ΝΔ προχώρησαν σε αναρτήσεις παρόμοιου 
περιεχομένου. Όπως έγινε γνωστό, οι πληροφορίες αυτές περιέχονταν σε 
ενημερωτικό non paper του Μαξίμου προς υπουργούς, βουλευτές και 
κομματικά στελέχη, με το οποίο δίνεται καθημερινά η «γραμμή» και η 
επικοινωνιακή τακτική του κυβερνώντος κόμματος. 
 
Στο συγκεκριμένο κάπως ασύντακτο, πιθανώς λόγω βιασύνης,  non paper, 
όπως δημοσιεύθηκε σε πολλές ιστοσελίδες,  αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι 
«στο συγκεκριμένο βίντεο ο συλληφθείς είναι ο γνωστός στην Αστυνομία … 
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αναφέρεται το όνομα.. (ανήκει στην Τ.. Α ..αναφέρεται η συλλογικότητα), ο 
οποίος και συνελήφθη. Είχε συμμετάσχει μάλιστα και στην επίθεση στο υπ. 
Υγείας για τον Δ. Κουφοντίνα. Ο εν λόγω, πέραν των άλλων, αποπειράθηκε 
να αφαιρέσει αντικείμενα από τον υπηρεσιακό εξοπλισμό του αστυνομικού και 
συγκεκριμένα να αποσπάσει το υπηρεσιακό του όπλο. Σε κάθε περίπτωση, 
σχετικά με το συγκεκριμένο βίντεο έχει διαταχθεί ΕΔΕ από την ίδια την 
αστυνομία».  
 
Την ύπαρξη του συγκεκριμένου non paper, επιβεβαίωσε ο βουλευτής της ΝΔ 
κ. Γ. Καλλιάνος, ο οποίος μιλώντας στο Κontra Channel, είπε «Πράγματι 
υπήρχε στο non paper το ονοματεπώνυμο του παιδιού αυτού. Ότι αυτό το 
παιδί έχει απασχολήσει την αστυνομία στο παρελθόν λόγω του ότι ήταν ένας 
εκ των συλληφθέντων στην διαμαρτυρία που έγινε στο Υπουργείο Υγείας 
υπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα, τις προηγούμενες ημέρες και προφανώς δεν 
ήταν κάποιος από τους οικογενειάρχες που είπαν..” 
https://www.youtube.com/watch?v=K5PTkQg4E9Q&t=37s 
 
Ερωτηθείσα για το ίδιο θέμα στην ΕΡΤ, η υφυπουργός αρμόδια για την ένταξη  
Σ. Βούλτεψη, υπερασπίσθηκε την δημοσιοποίηση του ονόματος και των 
πληροφοριών για τον ξυλοκοπηθέντα και συλληφθέντα πολίτη με το 
επιχείρημα ότι «δεν φορούσε μάσκα», που δεν ισχύει καθώς ο πολίτης 
φορούσε κανονικά μάσκα η οποία όμως βγήκε όταν προφανώς δέχθηκε την 
άγρια και απρόκλητη επίθεση των αστυνομικών, και ότι «εσείς τον δείξατε»! 
https://www.youtube.com/watch?v=rM_ufBBKpzE 
 
Την ύπαρξη του κυβερνητικού non paper και την ουσία των όσων 
αναφέρονται σε αυτό για το πρόσωπο του πολίτη που ξυλοκοπήθηκε άγρια, 
επιβεβαίωσε και η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, η οποία 
στις 8-4-2021, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, όχι μόνο δεν διέψευσε τις 
πληροφορίες που αναφέρονταν σε αυτό και διακινούσαν υπουργοί και 
βουλευτές της κυβέρνησης αλλά δικαιολόγησε πλήρως τις δημόσιες αναφορές 
τους σε προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα ενός πολίτη, λέγοντας μεταξύ 
άλλων: «…Υπάρχουν πρόσωπα γνωστά, υπάρχει περιστατικό που 
διερευνάται και σε κάθε περίπτωση, πρόσωπα που φαίνονται στην κάμερα. 
Θα επαναλάβω ότι αυτό το βίντεο που έκανε το γύρο των  social media χθες, 
δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, από την Κυβέρνηση». 
https://government.gov.gr/enimerosi-ton-politikon-sintakton-ke-ton-
antapokriton-xenou-tipou-apo-tin-kivernitiki-ekprosopo-aristotelia-peloni-3/ 
 
Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι η κυβέρνηση είχε δώσει συγκεκριμένη 
ενιαία γραμμή στα στελέχη της για την επικοινωνιακή διαχείριση του 
περιστατικού κατάφωρης αστυνομικής βίας. Γραμμή που περιελάμβανε τη 
δημοσιοποίηση του ονόματος αλλά και των «επικαλούμενων» ιδεολογικών και 
πολιτικών φρονημάτων του πολίτη που ξυλοκοπήθηκε, σε μια καταφανή 
προσπάθεια να τον απαξιώσει και ενδεχομλενως, εμμέσως, να 
«δικαιολογήσει» ή να αμβλύνει την καταφανώς παράνομη συμπεριφορά των 
αστυνομικών. 
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Είναι επίσης προφανές ότι η κυβερνητική στάση και «γραμμή, στηρίχθηκε, 
όπως τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη συνομολογούν, σε πληροφορίες που 
αντλήθηκαν από στοιχεία που τηρεί και επεξεργάζεται η Ελληνική Αστυνομία. 
 
Κατόπιν τούτων, 
 
Επειδή, τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών προστατεύονται από 
παράνομη συλλογή και επεξεργασία με ένα αυστηρό πλαίσιο νόμων και από 
τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων/ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679  
 
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΓΚΠΔ «απαγορεύεται η επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν ..τα πολιτικά 
φρονήματα..» ενώ σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4624/2019, όποιος 
χρησιμοποιεί, μεταδίδει, διαδίδει, κοινολογεί με διαβίβαση, διαθέτει, 
ανακοινώνει ή καθιστά προσιτά σε μη δικαιούμενα πρόσωπα δεδομένα, 
τιμωρείται ακόμη και με κακουργηματική ποινή 
 
Επειδή σε κάθε περίπτωση η ανάκριση διενεργείται χωρίς 
δημοσιότητα(άρθρο 242 Κώδ. Ποινικής Δικονομίας), πράγμα που σημαίνει ότι 
απαγορεύεται να δημοσιοποιούνται στοιχεία που περιέχονται στη δικογραφία 
 
Επειδή, η κυβέρνηση στην άτυπη ενημέρωση της προς υπουργούς και 
βουλευτές, μέσω του καθημερινού non paper με τίτλο «Ο σφυγμός της 
ημέρας», για το περιστατικό του ξυλοδαρμού πολίτη στην πλατεία της Ν. 
Σμύρνης, συμπεριέλαβε προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τις 
ιδεολογικές θέσεις, την πολιτική ένταξη και την κοινωνική δράση του 
συγκεκριμένου πολίτη αλλά και πληροφορίες από την δικογραφία, οι οποίες 
αναπαράχθηκαν δημόσια από εξέχοντες υπουργούς και βουλευτές της ΝΔ 
 
Επειδή, με τις παραπάνω ενέργειες και τις αναφορές δεν παραβιάστηκαν 
μόνο οι διατάξεις για την παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
αλλά θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και εν προκειμένω του συλληφθέντα 
και κατηγορούμενου πολίτη, 
 
Επειδή, κύρια πηγή πληροφόρησης των κυβερνητικών και κομματικών 
στελεχών της ΝΔ που έχουν την ευθύνη σύνταξης του επίμαχου non paper, 
για τις πολιτικές θέσεις του συγκεκριμένου πολίτη αλλά και για στοιχεία της 
δικογραφίας και τις κατηγορίες που του απευθύνονται, φέρονται ότι είναι 
στελέχη της ΕΛ.ΑΣ που έχουν πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία, όπως άλλωστε 
οι ίδιοι υπουργοί και βουλευτές παραδέχονται, 
 
Επειδή, η παραπάνω συμπεριφορά της κυβέρνησης της ΝΔ και των 
στελεχών της, υπονομεύουν θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίας πολιτών 
και πλήττουν καίρια την λειτουργία του κράτους δικαίου στη χώρα μας, 
 
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί: 
 

1. Διατηρεί η ΕΛ.ΑΣ φακέλους με πληροφορίες και στοιχεία για την 
ιδεολογική τοποθέτηση και την πολιτική δράση των Ελλήνων 
πολιτών;  Εάν ναι, για ποιους λόγους; 



2. Τηρούνται οι κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
στα στοιχεία που επεξεργάζεται η ΕΛ.ΑΣ. Ποιά υπηρεσία της είναι 
υπεύθυνη για την επεξεργασία τους  και την προστασία τους από 
ενδεχόμενες παραβιάσεις; 

3. Διέθεσε η ΕΛ. ΑΣ στην κυβέρνηση και το κόμμα της ΝΔ, 
οποιεσδήποτε πληροφορίες με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 
για τις πολιτικές πεποιθήσεις του πολίτη που ξυλοκοπήθηκε και 
συνελήφθη στην πλατεία της Ν. Σμύρνης αλλά και για το 
περιεχόμενο της δικογραφίας που έχει σχηματισθεί; Πως αυτές οι 
πληροφορίες βρέθηκαν αποτυπωμένες στο επίμαχο κυβερνητικό 
non paper και αναπαράχθηκαν από κυβερνητικά στελέχη; 

4. Έχει διαταχθεί έρευνα για τον εντοπισμό των τυχόν υπευθύνων 
της ΕΛ.ΑΣ που διέθεσαν τα προσωπικά αυτά στοιχεία του πολίτη, 
σε κυβερνητικά στελέχη; Και ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής 
της έρευνας; 

5. Με ποιο τρόπο μπορούν να προστατευθούν οι πολίτες, από 
δημόσιες αναφορές ευαίσθητων πληροφοριών και στοιχείων τους 
από την ίδια την κυβέρνηση, υπουργούς και βουλευτές της, οι 
οποίες παραβιάζουν κατάφωρα τα προσωπικά δεδομένα και τα 
στοιχειώδη δικονομικά τους δικαιώματα; Ιδίως μάλιστα όταν οι 
πληροφορίες αυτές αποδεικνύονται εντέλει και ανακριβείς;  

6. Ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν για την αποτελεσματική 
προστασία των προσωπικών δεδομένων πολιτών που συλλέγει 
και διαχειρίζεται η ΕΛ.ΑΣ καθώς και οι οργανισμοί που 
εποπτεύουν αλλά και την αποτροπή παρόμοιων φαινομένων στο 
μέλλον; 

 
Οι ερωτώντες βουλευτές 

 
Ξανθόπουλος Θεόφιλος 

 
Αβραμάκης Λευτέρης 

 
Αγαθοπούλου Ειρήνη 

 
Αναγνωστοπούλου Σία 

 
Αυγέρη Δώρα 

 
Αυλωνίτης Αλέξανδρος 

 
Βαγενά Αννα 

 
Βαρδάκης Σωκράτης 

 
Βασιλικός Βασίλης 

 
Βερναρδάκης Χριστόφορος 

 
Βούτσης Νίκος 



Γκαρά Νατάσα 
 

Γκιόλας Γιάννης 
 

Ελευθεριάδου Τάνια 
 

Ζεϊμπέκ Χουσείν 
 

Ζουράρις Κώστας 
 

Ηγουμενίδης Νίκος 
 

Θραψανιώτης Μανόλης 
 

Καλαματιανός Διονύσης 
 

Καρασαρλίδου Φρόσω 
 

Κασιμάτη Νίνα 
 

Κάτσης Μάριος 
 

Καφαντάρη Χαρά 
 

Κουρουμπλής Παναγιώτης 
 

Λάππας Σπύρος 
 

Μάλαμα Κυριακή 
 

Μάρκου Κώστας 
 

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος 
 

Μουζάλας Γιάννης 
 

Μπάρκας Κώστας 
 

Μπουρνούς Γιάννης 
 

Μωραΐτης Θάνος 
 

Νοτοπούλου Κατερίνα 
 

Παπαδόπουλος Σάκης 
 

Παπαηλιού Γιώργος 
 

Παπανάτσιου Κατερίνα 
 



Πέρκα Θεοπίστη 
 

Πολάκης Παύλος 
 

Πούλου Γιώτα 
 

Ραγκούσης Γιάννης 
 

Σκουρλέτης Πάνος 
 

Σκούφα Μπέττυ 
 

Σπίρτζης Χρήστος 
 

Συρμαλένιος Νίκος 
 

Τελιγιορίδου Ολυμπία 
 

Τζούφη Μερόπη 
 

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος 
 

Τσίπρας Γιώργος 
 

Φάμελλος Σωκράτης 
 

Φίλης Νίκος 
 

Φωτίου Θεανώ 
 

Χαρίτου Δημήτρης 
 

Χατζηγιαννάκης Μίλτος 
 

Χρηστίδου Ραλλία 
 

Ψυχογιός Γιώργος 
 


