Μόνο 26 σταχυολογημένα ψέματα, ανακρίβειες, fakenews, μισές αλήθειες και
συκοφαντίες από τα άφθονα Δελτία Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για την αστυνομική βία,
που αναφέρθηκαν και στη συζήτηση στη Βουλή για την αστυνομική βία.

1)«Υποσχεθήκατε στους πολίτες ασφάλεια. Αυτό που προκαλέσατε τον τελευταίο
χρόνο –και ιδίως αυτές τις μέρες-είναι να ζούμε σε αυτή τη χώρα ένα ζοφερό
καθεστώς ανασφάλειας…και τώρα τελευταία στον φόβο να βγουν οι πολίτες έξω
από τα σπίτια τους στις πλατείες, στις γειτονιές τους.»
Ψέμα: Ζούμε σε αυτή τη χώρα σε ένα ζοφερό καθεστώς ανασφάλειας

Αλήθεια: Ανασφάλεια; Τα επίσημα στατιστικά δείχνουν μείωση της
εγκληματικότητας. Φυσικά αυτό σχετίζεται και με τα μέτρα κατά της πανδημίας. Η
ασφάλεια έχει επιστρέψει στις γειτονιές. Η Αστυνομία είναι παρούσα σε όλο το
κέντρο της Αθήνας με τις πεζές περιπολίες, με την Ομάδα ΔΙΑΣ και με την ΟΠΚΕ.
Εκκενώθηκαν 37καταλήψεις κτηρίων σε όλη τη χώρα. Αντιμετωπίστηκε το
παρεμπόριο στο Κέντρο και το εμπόριο ναρκωτικών γύρω από την ΑΣΟΕΕ. Τα
Εξάρχεια δεν είναι πλέον άβατο (εκκενώθηκαν 13 καταλήψεις, έγιναν 759
συλλήψεις, οι 349 για υποθέσεις ναρκωτικών, έχουν κατασχεθεί μεγάλες ποσότητες
ναρκωτικών ουσιών κτλ).
ΠΙΝΑΚΑΣ

Εγκληματικότητας ετών 2018-2020 στην Γ.Α.Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανθρωποκτονίες
Κλοπές –
διαρρήξεις
Κλοπές
τροχοφόρων
Ληστείες

2018

2019

2020

45
43.743

36
47.832

31
33.138

Ιανουάριος –
Φεβρουάριος
2021
4
4.480

3.460

3.382

1.803

231

14.753

13.637

9.138

1.370

2) «Έχουμε τώρα και τάγματα εφόδου της Αστυνομίας σας να κακοποιούν νέους,
οικογένειες, επειδή βγήκαν μια βόλτα έξω από το σπίτι στην πλατεία της γειτονιάς
και να δημιουργείτε στους πολίτες την αίσθηση ότι βρίσκονται σε κατάσταση
πολιορκίας –πού;- στις γειτονιές τους.»

Ψέμα και Συκοφαντία: Τάγματα εφόδου της Αστυνομίας που κακοποιούν

Αλήθεια: Έχουν γίνει 12 εκατομμύρια έλεγχοι για τα μέτρα της πανδημίας. Οι
καταγγελίες για συνωστισμό σε πλατείες από κατοίκους είναι καθημερινές,
επίμονες μαζικές. Η αστυνομία επεμβαίνει με ήπιες δυνάμεις, με 3.132 περιπολικά
που μεταδίδουν ηχητικά 50-60 φορές την ημέρα κατά μέσο όρο στο Λεκανοπέδιο.
Φέρεται ίσως και με μεγαλύτερη επιείκεια και ενσυναίσθηση από όση θα έπρεπε.
Τάγματα εφόδου;
3) «Την οργή των νοικοκυραίων μιας μεσοαστικής συνοικίας, μιας μεσοαστικής
γειτονιάς της Αθήνας, που τη μετατρέψατε σε εμπόλεμη ζώνη!»
Ψέμα: Οργή των νοικοκυραίων

Αλήθεια: Στη διαδήλωση συμμετείχαν μέλη κομματικών νεολαιών (μεταξύ αυτών
νεολαία ΣΥΡΙΖΑ που είχε απευθύνει γενικό κάλεσμα), κομμάτων, συνδικάτων,
αναρχικών συλλογικοτήτων, ομάδων της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς,
χούλιγκαν κτλ από όλη την Αττική. Ερωτήματα προκαλούν οι δηλώσεις του πρώην
Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ και ιστορικού στελέχους της Αριστεράς, κ. Στ. Παναγούλη: «Χθες
στη Νέα Σμύρνη ήταν δεκάδες κουκουλοφόροι. Είναι υπεύθυνος ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί έχει
καθημερινά 2-3 χιλιάδες ανθρώπους που τους μετακινεί καθημερινά. Στο
μεγαλύτερο
μέρος
ο
ΣΥΡΙΖΑ
υποκινεί
τα
επεισόδια».
(https://www.in.gr/2021/03/10/in-tv/kataggelia-panagouli-gia-ton-polemo-sti-neasmyrni-o-syriza-ypokinei-ta-epeisodia/). Πως εκφράσθηκε η οργή; Υπάρχουν βίντεο
διαμαρτυρίας για την αναστάτωση και τα δακρυγόνα και βίντεο όπου
χειροκροτούνται οι αστυνομικοί που διώχνουν τους κουκουλοφόρους! Οργή
νοικοκυραίων;
4) «Γιατί και άλλες φορές υπήρξαν υπερβολές από επίορκους αστυνομικούς που
καταδικάστηκαν, όμως, αμέσως από την πολιτική ηγεσία… όχι μόνο δεν θέσατε
αμέσως σε διαθεσιμότητα τον δράστη αστυνομικό.»
Ψέμα: δεν θέσατε αμέσως σε διαθεσιμότητα τον δράστη Αστυνομικό.

Αλήθεια: Ο ελεγχόμενος έχει δικαιώματα τα οποία γίνονται σεβαστά στο κράτος
δικαίου. Του δόθηκε η ελάχιστη δυνατή προθεσμία για να απολογηθεί και να
υποβάλλει υπόμνημα. Σε 3 ημερολογιακές ημέρες ολοκληρώθηκε η διαδικασία και
τέθηκε σε διαθεσιμότητα.
5) Ενώ την περασμένη Τρίτη είχατε την πληροφορία από τις Αρχές, όπως
αποκάλυψαν δημοσιεύματα που είδαν το φως χθες, πρώτα και κύρια στην
Καθημερινή με πηχυαίο τίτλο, αλλά και σε άλλες εφημερίδες, ενώ είχατε την
πληροφορία -μια πληροφορία που μόνο εσείς θα μπορούσατε να έχετε έγκαιρα-

ότι χούλιγκανς από όλες τις ποδοσφαιρικές ομάδες της Αττικής θα συνέρρεαν στη
Νέα Σμύρνη για να αμαυρώσουν την ειρηνική διαμαρτυρία των πολιτών, αντί να
φροντίσετε να τους απομονώσετε, αντί να φροντίσετε επιχειρησιακά –ή μήπως
δεν έχει ανάλογη εμπειρία ο κ. Χρυσοχοΐδης;- να διασφαλίσετε την ασφάλεια των
διαδηλωτών αλλά και των αστυνομικών»
Ανακρίβεια: χούλιγκαν θα συνέρρεαν στη Νέα Σμύρνη…

Πραγματικότητα: Στη Νέα Σμύρνη δεν συνέρρευσαν μόνο χούλιγκανς, αλλά και
μέλη οργανώσεων της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και αναρχικών ομάδων,
ορισμένες εκ των οποίων έχουν συμμετάσχει και αναλάβει την ευθύνη σε
παρεμβάσεις ή και έκνομες ενέργειες προς υποστήριξη του Δ. Κουφοντίνα.
Ψέμα: δεν φρόντισε η Αστυνομία για την ασφάλεια των διαδηλωτών

Αλήθεια: Εξ όσων γνωρίζουμε διαδηλωτής δεν τραυματίσθηκε. Εννέα αστυνομικοί
τραυματίσθηκαν. Δεν εκδηλώθηκαν επεισόδια στο κύριο σώμα της συνάθροισης,
δεν υπήρξε διάλυση από την πλευρά της ΕΛΑΣ, αλλά τα επεισόδια και οι επιθέσεις
κατά αστυνομικών με αποκορύφωμα τη δολοφονική απόπειρα κατά του
αστυνομικού της Ομάδας ΔΡΑΣΗ, ξεκίνησαν μετά την ολοκλήρωση της διαδήλωσης
όταν ομάδες που συμμετείχαν σε αυτή προσπάθησαν να πολιορκήσουν το ΑΤ Νέας
Σμύρνης.
Ψέμα: δεν απομονώθηκαν όσοι έκαναν επεισόδια

Αλήθεια: Απομονώθηκαν και αντιμετωπίστηκαν με χρήση ύδατος και δακρυγόνων,
ενώ η Αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές, μερικές από τις οποίες μετατράπηκαν
σε συλλήψεις. Εάν δεν είχαν απομονωθεί θα είχε διαλυθεί η συγκέντρωση.
Επιπλέον, όπως αποτυπώθηκε και στο σχετικό δελτίο τύπου του ΥΠτΠ πριν από τη
διαδήλωση κατασχέθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί
μηχανισμοί (μολότοφ).
6) «Χθες, για παράδειγμα, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ
είχε βγει ανακοίνωση από τους φοιτητές ότι στις 12 το μεσημέρι θα διαλύονταν
ησύχως και θα λυνόταν η κατάληψη, σπεύσατε λίγες ώρες νωρίτερα να κάνατε
έφοδο. Γιατί; Για να προκαλέσετε αντιδράσεις; Γιατί το κάνετε; Για να
προκαλέσετε το κάνετε, γιατί έχετε τελικά τη στρατηγική της έντασης και όχι την
ομαλότητα ως στρατηγική.»
Ψέμα: η Αστυνομία έκανε έφοδο στο ΑΠΘ για να προκαλέσει αντιδράσεις.

Αλήθεια: Η επέμβαση της Αστυνομίας έγινε κατόπιν αίτησης των πρυτανικών αρχών
του ΑΠΘ, επειδή η κατάληψη δημιουργούσε προβλήματα στην ομαλή λειτουργία
του πανεπιστημίου, ενώ η ομάδα των καταληψιών κωλυσιεργούσε βγάζοντας
συνεχώς και για μεγάλο χρονικό διάστημα ανακοινώσεις δηλώνοντας ότι θα
αποχωρήσει, αλλά στην πραγματικότητα παρέμενε… Από τους 33 προσαχθέντες
μόνο οι 19 ήταν φοιτητές!!

7) «Είπατε κάτι, κύριε Χρυσοχοΐδη; Γιατί θυμάμαι ότι είχατε άλλες απόψεις πριν
δέκα χρόνια, όταν λέγατε σε συνέντευξή σας στον κ. Παπαχελά ότι δεν
συλλαμβάνουμε ανθρώπους για τις ιδέες τους και ότι δεν μπορεί να ζητάμε από
την αστυνομία να έχει αυτόν τον ρόλο. Αλλάξατε απόψεις στην πορεία.»
Ψέμα: συλλαμβάνονται άνθρωποι για τις ιδέες τους

Αλήθεια: Κανένας άνθρωπος δεν έχει συλληφθεί για τις ιδέες του. Ας αναφερθεί,
ένα όνομα, ένας άνθρωπος που έχει συλληφθεί για τις ιδέες του και όχι επειδή
προέβη σε παράνομες πράξεις.
8) «Πού να ξέραμε ότι θα μετατρέπατε τη Νέα Σμύρνη σε ΓκόθαμΣίτι;»
Ψέμα: Η Νέα Σμύρνη μετετράπη σε ΓκόθαμΣίτι

Αλήθεια: Το ΓκόθαμΣίτι μυθοπλαστικά είναι μία πόλη παραδομένη στο έγκλημα, τη
διαφθορά και στις συμμορίες που καίνε, καταστρέφουν και δολοφονούν, ενώ η
αστυνομία αδυνατεί να αντιμετωπίσει το έγκλημα. Η Νέα Σμύρνη, όπως και οι
άλλες γειτονιές της χώρας, δεν είναι παραδομένες στο έγκλημα και στη βία,
διώξαμε τους εγκληματίες από τις γειτονιές μεθοδικά και τις παραδώσαμε στους
πολίτες. Εάν η μάχη με χούλιγκαν και όμορες δυνάμεις που προσπαθούν να
καταλάβουν ΑΤ θεωρείται ΓκόθαμΣιτι, μάλλον υπάρχει θέμα στην κατανόηση του τι
είναι νομιμότητα.
9) «τον Οκτώβριο του 2019 η αστυνομία έμπαινε σε κινηματογράφους για να
βγάζει νέους ανθρώπους σηκωτούς, επειδή έβλεπαν την ταινία «Τζόκερ».

Ψέμα: η Αστυνομία μπήκε σε κινηματογράφους για να βγάλει σηκωτούς νέους
ανθρώπους.
Αλήθεια:Το Σάββατο 19-10-2019και την Κυριακή 20-10-2019, μετά από καταγγελίες
υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για παρουσία ανηλίκων σε
κινηματογραφικές αίθουσες σε Μαρούσι και Κυψέλη, όπου προβαλλόταν η
ανωτέρω ταινία που έχει χαρακτηριστεί ως ακατάλληλη για ανηλίκους, αστυνομικοί
από τα Αστυνομικά Τμήματα Αμαρουσίου και Πατησίων αντίστοιχα, μετέβησαν
στους κινηματογράφους. Οι ανήλικοι αποχώρησαν από τους κινηματογράφους
συνοδευόμενοι από τους οικείους τους. Δεν έγινε καμία καταγγελία για άσκηση
βίας.
10) «Όταν τον Δεκέμβρη του 2019 μαινόμενοι άνδρες της Ομάδας «Δράση»
έμπαιναν στο σπίτι του Δημήτρη Ινδαρέ, τον έδεναν πισθάγκωνα, του έβαζαν
κουκούλα και τον βασάνιζαν.»

Ψέμα: μαινόμενοι άνδρες της Ομάδας «Δράση» έμπαιναν στο σπίτι του Δημήτρη
Ινδαρέ, τον έδεναν πισθάγκωνα, του έβαζαν κουκούλα και τον βασάνιζαν.

Αλήθεια: Άνδρες της ΕΚΑΜ πραγματοποίησαν τις δύο εκκενώσεις στο Κουκάκι.
Κανένας άνδρας της Ομάδας ΔΡΑΣΗ δεν μπήκε σε κανένα σπίτι.

Η ΕΛ.ΑΣ. δεν φοράει κουκούλες σε πολίτες. Δεν φορέθηκε κουκούλα, δεν δέθηκε
πισθάγκωνα, δεν βασανίσθηκε. Επαναλαμβάνεται δυνατά: Στο Δ. Ινδαρέ, παρά τα
fakenews και τα παραποιημένα βίντεο, δεν φορέθηκε καμία κουκούλα και δεν
βασανίστηκε. Οι εισαγγελικές αρχές απέρριψαν τελεσίδικα τις προσφυγές του Δ.
Ινδαρέ για παραβίαση οικογενειακού ασύλου και για χρήση υπέρμετρης βίας. Οι
γιοί του κ. Ινδαρέ είναι υπόδικοι για το αν συμμετείχαν ή όχι στις επιθέσεις κατά
αστυνομικών. Τα ζητήματα βίας και παραβίασης ασύλου έχουν, επαναλαμβάνουμε,
κριθεί τελεσιδίκως. Περιέργως για το Κουκάκι, καμιά κουβέντα για τους
τσιμεντόλιθους στους αστυνομικούς στην ίδια κατάληψη λίγες μέρες μετά. Για την
μη προφυλάκιση τους κανένα σχόλιο! Η δίκη αυτή δεν αργεί; Μόνο οι υπόλοιπες;
Για την καταγγελία «για μωρομάνες» όταν η Αστυνομία άδειαζε τις γιάφκες στα
Εξάρχεια; Κάποιο σχόλιο για την Αντωνιάδου και τα ναρκωτικά που επικοινωνούσαν
με την ΑΣΟΕΕ; Και θεωρήθηκαν παραβίαση του ασύλου;
11) «Όταν η Αστυνομία τον Οκτώβριο ξυλοκόπησε και προχωρούσε σε συλλήψεις
μαθητών στο Μαρούσι, τους οποίους κρατούσε επί τέσσερις μέρες φυλακισμένους
στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση σαν κοινούς εγκληματίες.»

Ψέμα: η Αστυνομία ξυλοκόπησε και προχώρησε σε συλλήψεις μαθητών στο
Μαρούσι

Αλήθεια: Κατά τη διάρκεια επεισοδίων συγκεντρωμένου πλήθους στο Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις κατά αστυνομικών
δυνάμεων από 200 περίπου άτομα, μεταξύ των οποίων 50 κουκουλοφόροι. Οι
αστυνομικοί συνέλαβαν μόνο έναν ανήλικο, ο οποίος πετούσε πέτρες εναντίον
τους.
12) «Όταν τον Ιούνιο κατά τη διάρκεια συλλαλητηρίου στον Βόλο ο
εικοσιεπτάχρονος Βασίλης Μάγγος έπεφτε θύμα ξυλοδαρμού και έναν μήνα μετά
άφηνε την τελευταία του πνοή.»

Ψέμα: Η σύνδεση του φερόμενου ξυλοδαρμού από την αστυνομία με την επέλευση
του θανάτου.
Αλήθεια: Τα μέχρι στιγμής ανακοινωμένα ιατροδικαστικά τεκμήρια δείχνουν ότι σε
κάθε περίπτωση ο θάνατος του Β. Μάγγου δεν συνδέεται αιτιωδώς με το
καταγγελλόμενο γεγονός.
Η έρευνα είναι στα χέρια του Συν του Πολίτη

Η ΕΔΕ ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από 8 μήνες (διάστημα ιδιαίτερα σύντομο
δεδομένου του πλήθους καταθέσεων ιατρών και εμπειρογνωμόνων.)
Διαβιβάσθηκε στον Συν του Πολίτη για τις κατά νόμο ενέργειες του.
13) «Όταν τον Μάιο η αστυνομία επιτέθηκε αναίτια σε νέους και νέες που απλά
κάθονταν στις πλατείες στην Αγία Παρασκευή, την Κυψέλη, την Καλλιθέα, την Άνω
Πόλη της Θεσσαλονίκης.»

Ψέμα: η Αστυνομία επιτέθηκε αναίτια σε νέους και νέες που απλά κάθονταν στις
πλατείες στην Αγία Παρασκευή, την Κυψέλη, την Καλλιθέα, την Άνω Πόλη της
Θεσσαλονίκης.

Αλήθεια: Καμία αναίτια επίθεση σε κανένα νέο, που απλώς καθόταν σε μία
πλατεία. Τα γεγονότα είναι τα εξής:
-

-

-

Στην Αγία Παρασκευή (05 και 06.05.2020) στην πλατεία Αγ. Ιωάννου η
αστυνομία πραγματοποίησε επιχείρηση για τη διαχείριση πλήθους
συνωστισμένων ανθρώπων στο πλαίσιο μέτρων προστασίας από τον
κορωνοϊό. Οι παρευρισκόμενοι επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις
πετώντας τους διάφορα αντικείμενα και προκάλεσαν φθορές σε αυτοκίνητα
και πινακίδες στάσεων λεωφορείων.
Ξημερώματα 09.05.2020 στην Κυψέλη ανταποκρινόμενοι σε τηλεφωνική
κλήση για ιδιώτη σε κίνδυνο ζωής, οι αστυνομικοί που έσπευσαν δέχτηκαν
επίθεση από συγκεντρωμένους με ξύλα και πέτρες. Οι αστυνομικές δυνάμεις
έδρασαν για να αντιμετωπίσουν τα επεισόδια. Την ίδια μέρα το βράδυ στην
οδό Αγ. Μελετίου 30 κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε μέλη της ομάδας ΔΙΑΣ
με μολότοφ με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.
Τα μεσάνυχτα της 15ης προς 16η Μαΐου 2020 διακόσια άτομα είχαν
συγκεντρωθεί στην Πλατεία Καλλιθέας Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης. Το
Κέντρο άμεσης δράσης Θεσσαλονίκης είχε δεχτεί πολλαπλές κλήσεις
διαμαρτυρίας για συνωστισμό και φασαρία. Οι αστυνομικές δυνάμεις που
έσπευσαν στην περιοχή προσπάθησαν με συστάσεις και προτροπές να
πείσουν τους συγκεντρωμένους να τηρήσουν αποστάσεις και να μην κάνουν
φασαρία. Οι συγκεντρωμένοι έβρισαν και επιτέθηκαν στους αστυνομικούς
με πέτρες και μπουκάλια.

14) «Όταν άνδρες των ΜΑΤ τον Νοέμβρη ψέκαζαν πεντάχρονο παιδί με τη μητέρα
του σε έφοδό τους σε καφετέρια στο Γαλάτσι.»
Ψέμα: οι άνδρες των ΜΑΤ ψέκασαν πεντάχρονο παιδί και τη μητέρα του σε έφοδο
σε καφετέρια.
Αλήθεια: Υπήρξε μη προγραμματισμένη συγκέντρωση στην πλατεία Αγ. Ανδρέα
συγκεντρώθηκαν 50 άτομα με κουκούλες και ξύλινα και μεταλλικά κοντάρια.

Αστυνομικοί προσπάθησαν επανειλημμένως να πείσουν τους συγκεντρωμένους να
διαλυθούν προς αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού. Οι συγκεντρωμένοι
αρνήθηκαν και επιτέθηκαν στους αστυνομικούς χρησιμοποιώντας εκτός από τα
κοντάρια, τραπέζια και καρέκλες από κατάστημα εστίασης. Από τις επιθέσεις
τραυματίστηκαν 3 αστυνομικοί. Συνελήφθησαν 13 άτομα. Στη διάρκεια των
επεισοδίων οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων αερίου μία φορά.
Μετά δύο ώρες από τα επεισόδια αναφέρθηκε ότι δύο ανήλικα παιδιά με
συγγενικά τους πρόσωπα διέρχονταν εκείνη τη στιγμή (δηλαδή 2 ώρες μετά τη
χρήση δακρυγόνων) διαμαρτυρήθηκαν για ενοχλήσεις στο λαιμό. Καμία επίθεση
λοιπόν, κανένας ψεκασμός σε βάρος πεντάχρονου και μητέρας από την ΕΛΑΣ.
15) «Όταν τα ΜΑΤ επιτέθηκαν αναίτια τον Οκτώβρη του 2020 στους χιλιάδες
ανθρώπους που γιόρταζαν μια σπουδαία δημοκρατική νίκη της κοινωνίας μας έξω
από το εφετείο, γιόρταζαν την καταδίκη των νεοναζί της Χρυσής Αυγής.»
Ψέμα: τα ΜΑΤ επιτέθηκαν αναίτια σε χιλιάδες ανθρώπους έξω από το Εφετείο.

Αλήθεια: Μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Εφετείου 600 άτομα επιτέθηκαν
απρόκλητα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων. Έγινε χρήση αντλιών νερού και
χημικών για τη διάλυσή τους. Καμία επίθεση αστυνομικών σε χιλιάδες ανθρώπους,
μόνο απόκρουση της επίθεσης των κουκουλοφόρων (υπάρχει σχετικό δελτίο τύπου
και βίντεο από drone).
16) «Γιατί μετά την υπόθεση Ινδαρέ, όπως ο ίδιος περιγράφει, αντιλαμβανόμενος
ο κ. Αλιβιζάτος ότι ο ρόλος του θα ήταν απολύτως διακοσμητικός…Έκτοτε, έχει
περάσει σχεδόν ένας χρόνος και ουδείς ενδιαφέρθηκε.»
Ψέμα: ο ρόλος της Επιτροπής Αλιβιζάτου θα ήταν διακοσμητικός

Αλήθεια: η Επιτροπή Αλιβιζάτου ήταν συμβουλευτική επιτροπή για θέματα
αστυνομικής αυθαιρεσίας και υπέρμετρης βίας. Είχε ως αντικείμενο την
παρακολούθηση και τη μελέτη περιπτώσεων καταγγελιών και διερευνήσεων για τη
συναγωγή συμπερασμάτων και την υποβολή προτάσεων αλλαγών, με τη μορφή
πορίσματος, στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Ουδέποτε ο κ. Αλιβιζάτος
ισχυρίστηκε ότι ο ρόλος της Επιτροπής ήταν διακοσμητικός. Πως θα ήταν
διακοσμητικός αφού ο ίδιος ζητούσε τη μονιμοποίηση της Επιτροπής;
Ψέμα: Πέρασε ένας χρόνος από την υποβολή του πορίσματος της Επιτροπής
Αλιβιζάτου και ουδείς ενδιαφέρθηκε

Αλήθεια: Στις 06.11.2020 ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κατέθεσε στη
Βουλή το πόρισμα της Επιτροπής Αλιβιζάτου και με σχετικό δελτίο τύπου το
Υπουργείο ενημέρωσε ότι ήδη είχε υιοθετήσει τις 7 από τις 9 προτάσεις του
πορίσματος. Άρα καμία έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά του ΥΠτΠ.

17) «Σας κατηγορώ επίσης ότι αντιμετωπίζετε την Ελληνική Αστυνομία ως
βραχίονα του κομματικού σας μηχανισμού, όταν προσλαμβάνετε εκτός ΑΣΕΠ
ειδικούς φρουρούς, χωρίς κανένα αντικειμενικό κριτήριο, αφού αυτοί που
λαμβάνουν τις συνεντεύξεις δεν είναι από το ΑΣΕΠ οι δύο από τους τρεις. Και
μετά ρίχνετε αυτούς τους ανεκπαίδευτους ανθρώπους στο πλήθος, αυτά τα νέα
παιδιά, που «βράζει το αίμα» τους, όπως βολεύει την πολιτική σας ατζέντα.»
Ψέμα: πρόσληψη ειδικών φρουρών εκτός ΑΣΕΠ χωρίς κανένα αντικειμενικό
κριτήριο

Αλήθεια: Δεν υπάρχει συνέντευξη και πολύ περισσότερο μοριοδότηση συνέντευξης
κατά τη διαδικασία πρόσληψης ειδικών φρουρών. Η πρόσληψη των ειδικών
φρουρών γίνεται με βάση τη μοριοδότηση αντικειμενικών και αδιάβλητων
κριτηρίων. Η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης των δικαιολογητικών των υποψηφίων
αποτελείται από ένα μέλος - σύμβουλο του ΑΣΕΠ, ένα σύμβουλο του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους και ένα διευθυντή Διεύθυνσης Κλάδου του Αρχηγείου
ΕΛ.ΑΣ. Οι προσφυγές των υποψηφίων εξετάζονται από το ΑΣΕΠ.
Ψέμα: Ρίχνετε τους Ειδικούς Φρουρούς ανεκπαίδευτους στο πλήθος;

Αλήθεια: η εκπαίδευση των Ειδικών Φρουρών, όπως άλλωστε προβλέπεται και από
το Νόμο 2734/1999, έχει διάρκεια τριών μηνών τουλάχιστον και χωρίζεται σε δύο
μέρη: α) εκπαίδευση στις Σχολές και β) εξειδικευμένη εκπαίδευση στις Υπηρεσίες.

Η Εκπαίδευση στις Σχολές ήταν διάρκειας 45 ημερών και περιελάμβανε πρωινό
(διάρκειας 7 ωρών) και απογευματινό (διάρκειας 4 ωρών) πρόγραμμα.

Η Δεύτερη φάση της Εκπαίδευσης, διάρκειας επίσης 45 ημερών, γίνεται στο πλαίσιο
των Αστυνομικών Υπηρεσιών που έχουν επιλεγεί να στελεχώσουν οι Ειδικοί
Φρουροί. Πριν την μετάβαση για εκπαίδευση στις υπηρεσίες τους παρακολουθούν
διήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης, από εξειδικευμένους έμπειρους εκπαιδευτές της
Ελληνικής Αστυνομίας, σε ζητήματα οπλοφορίας και χρήσης όπλων με πρακτικές
ασκήσεις. Στις υπηρεσίες, οι Ειδικοί Φρουροί παρακολουθούν εξειδικευμένη
εκπαίδευση με πρακτικά θέματα και θέματα επιχειρήσεων με έμφαση στα Μέτρα
αυτοπροστασίας κατά τη διάρκεια μετάβασης από και προς τον τόπο ανάληψης
υπηρεσίας, Δεοντολογία αστυνομικού, Συμπεριφορά εντός και εκτός υπηρεσίαςλάθη και παραλείψεις κατά την αυτοπροστασία σε πραγματικά περιστατικά.

Οι Ειδικοί Φρουροί που στελεχώνουν την Ομάδα ΔΙΑΣ παρακολουθούν επίσης και
πενθήμερη εκπαίδευση στη δίκυκλη μοτοσυκλέτα και ειδική βασική εκπαίδευση της
ομάδας ΔΙΑΣ.
Αντίστοιχο πρόγραμμα παρακολούθησαν και αυτοί που στελέχωσαν την Ομάδα
ΔΡΑΣΗ.

18) «Νιώθει ασφάλεια μια ολόκληρη νέα γενιά που την έχετε βάλει στο σημάδι
και την χτυπάτε ανελέητα το πρωί στα πανεπιστήμια, το βράδυ στα πάρκα, στις
γειτονιές;»

Ψέμα και συκοφαντία: η Αστυνομία έχει βάλει στο σημάδι και χτυπάει ανελέητα τη
νέα γενιά.

Αλήθεια: Με υπερβολές, με ψεύδη επιχειρείται να βρεθεί η νέα γενιά απέναντι
στην αστυνομία. Στις πλατείες και τα πάρκα συνωστίζονται κάποιοι νέοι όχι
ηλικιωμένοι. Στα Πανεπιστήμια κάνουν έκνομες ενέργειες κάποιοι νέοι , όχι
ηλικιωμένοι. Χούλιγκαν είναι κάποιοι νέοι όχι ηλικιωμένοι. ΟΧΙ Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ.
Αθροιστικά ούτε το 1% των νέων 17-25 ετών. Αυτή είναι η νέα γενιά που κάνει
περήφανο τον ΣΥΡΙΖΑ;
Ψέμα και συκοφαντία: ανεξέλεγκτη δράση φανατισμένων αστυνομικών και
φανατισμένων χούλιγκαν.

Αλήθεια: Δυστυχώς δεν υπάρχει ανεξέλεγκτη δράση μόνο εκ μέρους φανατισμένων
χούλιγκαν. Μέχρι τις 13 Μαρτίου 2021 είχαν γίνει 262 ενέργειες υπέρ του Δ.
Κουφοντίνα, οι 101 εκ των οποίων ήταν επιθέσεις με εμπρηστικούς και εκρηκτικούς
μηχανισμούς, βανδαλισμούς, φθορές περιουσιών και καταλήψεις κτιρίων.
Χούλιγκαν τις έκαναν και αυτές; Γιατί δεν αναφέρεται λοιπόν η βία των
εξτρεμιστικών ομάδων;
…«Να αναδιοργανώσουμε σε στέρεες, σύγχρονες βάσεις, ευρωπαϊκές βάσεις την
Ελληνική Αστυνομία, με την κατάργηση μονάδων που στόχος τους δεν είναι το
έγκλημα, αλλά ο πολίτης και τα κοινωνικά κινήματα. Με τη σωστή εκπαίδευση και
μετεκπαίδευση των αστυνομικών, με μια μεγάλη οργανωμένη προσπάθεια να
προσεγγίσει ο αστυνομικός τον πολίτη όχι ως φόβητρο, αλλά ως εγγύηση της
ασφάλειάς του, να είναι ο αστυνομικός δίπλα και όχι απέναντι στον πολίτη, να του
εμπνέει εμπιστοσύνη, ασφάλεια, όχι φόβο και τρόμο.»
Ψέμα: μονάδες που στόχος τους δεν είναι το έγκλημα, αλλά ο πολίτης και τα
κοινωνικά κινήματα.

Αλήθεια: Καμία μονάδα και καμία Υπηρεσία της ΕΛΑΣ δεν στοχοποιεί κινήματα και
πολίτες. Αποστολή της ΕΛΑΣ είναι η καταπολέμηση του εγκλήματος, η προστασία
των πολιτών και η αντιμετώπιση της βίας. Όσο για την αναδιοργάνωση της
Ελληνικής Αστυνομίας, μέχρι στιγμής: έχει αλλάξει το πειθαρχικό δίκαιο και
αρμοδιότητες Συν του Πολίτη. Ολοκληρώνεται η πιλοτική φάση για τη χρήση
καμερών. Οι περισσότερες μονάδες-έως Ιούνιο 2021 όλες- φέρουν ατομικούς
αριθμούς. Ανακοινώθηκε το νέο επιχειρησιακό δόγμα για την περιφρούρηση των
συναθροίσεων με έμφαση στην ήπια αστυνόμευση (όχι βέβαια όταν πέφτουν
μολότοφ). Ανακοινώνεται η λευκή βίβλος της αστυνομίας –δόγμα ασφάλειας και
μετασχηματισμού της : για την αστυνομία του 21ου αιώνα. Κατατίθεται σε δυο
μήνες το αργότερο νομοσχέδιο που αλλάζει την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες
της αστυνομίας καθώς και την δομή και λειτουργία του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. Έχει

ολοκληρωθεί η πιλοτική φάση του μνημονίου συνεργασίας με τον Δ. Αθηναίων (
που επίμονα αρνείτο ο κ. Τόσκας στον Δήμο για 4 χρόνια όταν καιγόταν κάθε ΣΚ η
Πατησίων) με εξαιρετικά αποτελέσματα. Αρχίζει η χρήση των κινητών μονάδων για
τους τοξικοεξαρτημένους που έγινε δυνατή με νομοθετική ρύθμιση που έφεραν το
ΥπΠτΠ και το ΥΠΥΓ ( και δεν έφερε φυσικά ο κ. Πολάκης, παρόλο που του είχε
προταθεί). Αρχίζει η κανονική εφαρμογή πλέον του μοντέλου ήπιας κοινοτικής
αστυνόμευσης που έχει ήδη προγραμματισθεί για άλλους 22 δήμους στην Ελλάδα.
Πόσο πιο αναδιοργάνωση; Πόσο πιο σύγχρονη; Πόσο πιο Ευρωπαϊκή; Ποιος τα ζητά
όλα αυτά; Γιατί δεν τα σκέφθηκε καν ο ΣΥΡΙΖΑ για 4μιση χρόνια που κυβερνούσε;
Γιατί δεν τα υιοθέτησε όταν του τα πρότειναν, δήμοι και συλλογικότητες;
19) Ανακρίβεια: «Ήρθατε να ανακοινώσετε ότι θα βάλετε βοηθό του; Δεν σας κάνει
ο Συνήγορος του Πολίτη; Ποια άλλη κυβέρνηση το έκανε αυτό;»
Πραγματικότητα: Ο Συνήγορος του Πολίτη επικουρείται από Βοηθούς Συνηγόρους
και συντονίζει το έργο τους. Είναι γνωστή η συγκεκριμένη πρόβλεψη και μάλιστα
από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ανεξάρτητη αρχή. Επομένως
είναι ανακριβές «ότι δεν μας κάνει ο Συνήγορος». Το αντίθετο μάλιστα. Τον
ενισχύουμε, όπως έχουμε κάνει από την αρχή της διακυβέρνησής μας. Η ύπαρξη
ειδικού τμήματος για την αστυνομική βία που ανήγγειλε ο πρωθυπουργός σημαίνει
προφανώς την ανάδειξη του θέματος σε κεντρικό και την απόφαση της κυβέρνησης
να επιληφθεί η ανεξάρτητη αρχή με μεγαλύτερη
επάρκεια πόρων στην
αντιμετώπισή του

20) Ψέμα: «Καταρχάς, θέλετε να σας θυμίσω τι παραλάβαμε εμείς; Θέλετε να σας
θυμίσω ότι για μια πάρα πολύ μεγάλη περίοδο δεν μπορούσατε ως κυβέρνηση να
διασφαλίσετε εκείνη την περίοδο ούτε την εύρυθμη λειτουργία της
καθημερινότητας των πολιτών στο κέντρο της Αθήνας, ούτε τις παρελάσεις τις
στρατιωτικές και ήρθαμε εμείς και βγήκαν τα κάγκελα και έγιναν οι παρελάσεις
κανονικά με τους πολίτες; Και οι καταστηματάρχες στο κέντρο της Αθήνας έκαναν
τέσσερα χρόνια να δουν επεισόδια και τα είδαν όταν χαϊδέψατε τους Χρυσαυγίτες
και τους ακροδεξιούς να θέλουν να μπούνε στη Βουλή για τη Συμφωνία των
Πρεσπών; Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα;»
Πραγματικότητα: Για την κατάσταση της εγκληματικότητας που παραλάβαμε τον
Ιούλιο του 2019 μιλάνε τα στοιχεία που έχουμε παραθέσει προηγούμενως. Από
τον Ιανουάριο 2015 έως και τον Ιούνιο 2019 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 4.276
πορείες στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή περίπου 80 το μήνα και σχεδόν 3 ανά

ημέρα, κατά τις οποίες έκλειναν οι δρόμοι και σταματούσε η ομαλή
κοινωνικοοικονομική ζωή της πόλης. Αυτή την πραγματικότητα αλλάξαμε με το ν.
4703/2020, που τόσο κατασυκοφάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ και τον οποίο όμως υποστήριξαν
σθεναρά όσοι δουλεύουν στο κέντρο, δηλαδή τα εμπορικά επιμελητήρια και οι
ενώσεις καταστηματαρχών. Επεισόδια από το 2015 υπήρξαν, χρήση βίας από την
αστυνομία κατά συνταξιούχων του ΠΑΜΕ και άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων
υπήρξε, δακρυγόνα έπεσαν (ακόμη και μέσα στο Ειρηνοδικείο Αθηνών), ο κ. Τόσκας
στη Βουλή χαρακτήριζε τα δακρυγόνα ηπιότερο μέσο διαχείρισης επεισοδίων.
Τελικά, τι ισχύει για τα δακρυγόνα; είναι ήπιο μέσο διαχείρισης επεισοδίων ή
ψεκασμοί πολιτών;
Έχουν εξάλλου ανακοινωθεί στοιχεία από το ΥΠτΠ, τα δακρυγόνα επί ΣΥΡΙΖΑ για
το αντίστοιχο χρονικό διάστημα διακυβέρνησης είναι τριπλάσια.
Ενδεικτικά αναφέρουμε περιστατικά επεισοδίων στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία
καταδίκαζε και το Τμήμα Εργατικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ:
-

-

29 Νοεμβρίου 2017, επεισόδια με διαδηλωτές και χρήση χημικών από τα
ΜΑΤ στο Ειρηνοδικείο Αθηνών
17 Νοεμβρίου 2017, Επεισόδια στα Εξάρχεια μεταξύ αστυνομικών και
ομάδων αντιεξουσιαστών. Περίπου 100 άτομα επιτέθηκαν με βόμβες
μολότοφ και διάφορα άλλα αντικείμενα σε αστυνομικές δυνάμεις στο ύψος
της οδού Τοσίτσα. Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων στην
προσπάθεια τους να απωθήσουν τα άτομα αυτά.
21 Δεκεμβρίου 2017, επεισόδια στην πορεία του ΠΑΜΕ κατά των
πλειστηριασμών
8 Ιανουαρίου 2016, χημικά και χρήση βίας από τα ΜΑΤ σε πορεία
συνταξιούχων και το ΠΑΜΕ για το ασφαλιστικό\
3 Οκτωβρίου 2016, επεισόδια, χημικά και χρήσης βίας από τα ΜΑΤ σε
πορεία συνταξιούχων και του ΠΑΜΕ για περικοπές στις συντάξεις

21) Μισή αλήθεια: «Εμείς προχωρήσαμε σε σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις.
Θεσμοθετήσαμε τον Συνήγορο του Πολίτη ως εθνικό μηχανισμό διερεύνησης
περιστατικών αυθαιρεσίας στα Σώματα Ασφαλείας.»
Πραγματικότητα: Βρίσκεται στις 19 προτάσεις του Συν του Πολ στην έκθεση για τα
περιστατικά αυθαιρεσίας του 2019. Είχαν υποβληθεί στην τότε ηγεσία του
Υπουργείου είχαν ξεχασθεί μετ’ επαίνων, υιοθετήθηκαν όλες από την σημερινή
ηγεσία

22) Ψέμα – Ανακρίβεια: «Και θα σας πω ότι και εμείς είχαμε ένα περιστατικό
αστυνομικής αυθαιρεσίας το οποίο μας εξόργισε όλους, τον θάνατο ενός συμπολίτη
μας από ξυλοδαρμό. Αναφέρομαι στον Ζακ Κωστόπουλο. Τι κάναμε, όμως, εμείς

τότε; Επί υπουργίας της Όλγας Γεροβασίλη διατάχθηκε αμέσως ένορκη διοικητική
εξέταση η οποία ολοκληρώθηκε τάχιστα. Τέθηκαν σε διαθεσιμότητα αυτοί οι οποίοι
ήταν εμπλεκόμενοι και η αρχικώς διαταχθείσα προκαταρκτική εξέταση, άμεσα
αναβαθμίστηκε σε ένορκη διοικητική μετά το ιατροδικαστικό πόρισμα που διέλυσε
κάθε αμφιβολία για τα αίτια του θανάτου. Η ΕΔΕ ολοκληρώθηκε εντός μηνός και
παρά τις υπηρεσιακές μεταβολές που επέβαλαν να αλλάξει τρεις φορές ο διενεργών
την ΕΔΕ αξιωματικός, το σχετικό πόρισμα παραδόθηκε ήδη τον Δεκέμβριο του 2018.
Μέχρι την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί
όχι μόνο είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα από την πρώτη στιγμή, αλλά είχαν
αποσυρθεί από την ενεργό υπηρεσία….. Τι έχει γίνει σήμερα, δύο χρόνια μετά, τρία
χρόνια μετά; Καμία πειθαρχική ποινή δεν φαίνεται να υπάρχει, καμία πειθαρχική
ποινή δεν έχει επιβληθεί από την Ελληνική Αστυνομία. Ο λόγος; Μεταξύ άλλων και
λόγω κωλύματος του συνηγόρου υπεράσπισης των διωκόμενων, του κ. Πλεύρη.
Αυτή είναι η αλήθεια! Είναι ένα κραυγαλέο περιστατικό. Γιατί δεν το προχωράτε;
Δικό μας είναι, σας το λέω και εμείς επί των ημερών μας είχαμε θέματα.»
Πραγματικότητα: Οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί δεν τέθηκαν
διαθεσιμότητα. Ούτε από την πρώτη στιγμή ούτε μετέπειτα.

ποτέ

σε

23) Ψέμα – Ανακρίβεια: «Τι γίνεται με την ένορκη διοικητική εξέταση που θα
διεξαγάγατε και είχατε δεσμευτεί, κύριε Χρυσοχοΐδη, ότι εντός ολίγων μηνών θα
βγουν αποτελέσματα σε σχέση με τη Χίο, με τον ξυλοδαρμό πολιτών, με τις
βιαιοπραγίες σε αυτοκίνητα κατοίκων;»
Πραγματικότητα:
•

25 έως 27-02-2020 Χρονικό διάστημα επεισοδίων με πολίτες στη νήσο Χίο

•

29-02-2020 Διαταγή Ε.Δ.Ε.

•

07-03-2020 Ενημερώθηκε ο Σ.τ.Π.

•

07-04-2020 Απάντησε ο Σ.τ.Π. ότι θα επιληφθεί

•
Η Ε.Δ.Ε. ακόμα δεν έχει περαιωθεί ενώ χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι την
11-02-2021 απεστάλησαν για συσχέτιση τρείς [3] συναφείς ποινικές δικογραφίες,
άνω των πεντακοσίων [500] σελίδων.

Στην υπόθεση συσχετίζονται υποθέσεις ακροδεξιών οργανώσεων στα νησιά του Β.
Αιγαίου καθώς και άλλες πιο ευαίσθητες δικογραφίες. Να μην διερευνηθούν;

24) Ψέμα – Ανακρίβεια: «Τι κάνατε για αυτό; Φτιάξατε την Επιτροπή Αλιβιζάτου,
για να διερευνήσετε τις δικές μας υποθέσεις μόνο. Καμία υπόθεση δεν εδόθη στην
Επιτροπή όσο χρόνο είχε θητεία αυτή η Επιτροπή. Όσο ήταν εν ζωή καμία υπόθεση
δεν δώσατε που να αφορά τη δική σας διακυβέρνηση»

Πραγματικότητα: Η Επιτροπή Αλιβιζάτου συγκροτήθηκε το Νοέμβριο του 2019,
συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 09.12.2019 και ανέλαβε τη δειγματοληπτική
αξιολόγηση είκοσι περαιωμένων πειθαρχικών υποθέσεων της προηγούμενης
διετίας, καθ’ υπόδειξη του Προέδρου της. Περαιωμένη δικογραφία το 2019 για το
2019 είναι λογικό παράδοξο!
25) Ψέμα – Ανακρίβεια: «Τους έχετε ντυμένους ως «Ρόμποκοπ», προκειμένου να
φοβούνται οι πολίτες. Μα, το θέμα δεν είναι να φοβούνται οι πολίτες.»
Πραγματικότητα: Η ένδυση των αστυνομικών είναι ανάλογη των καθηκόντων και
της αποστολής της Ομάδας ή Υπηρεσίας, στην οποία υπηρετούν, εναρμονιζόμενη με
τα ευρωπαϊκά πρότυπα και πρακτικές. Να μην είναι σύγχρονη; Να μην είναι
Ευρωπαϊκή; Οι αστυνομικοί που υπηρετούν στις δίκυκλες ομάδες αστυνόμευσης
φέρουν, όπως είναι εύλογο, ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό (επωμίδες,
περιαγκωνίδες, επιγονατίδες, περικνημίδες). Αντιθέτως, ομάδες με διαφορετικά
καθήκοντα, όπως η Ο.Δ.Ο.Σ. ή η Τροχαία , ή οι πεζές περιπολίες δεν φέρουν κανένα
προστατευτικό εξοπλισμό σε αντιστοιχία με ομάδες διαλόγου ή Τροχαίας
Αστυνόμευσης άλλων Αστυνομιών. Τα μέσα αυτοπροστασίας, λοιπόν, των
αστυνομικών τρομάζουν τον πολίτη;

26) Ανακρίβεια: «Φτάσατε στο σημείο να μας πείτε ότι δεν συμφωνείτε με το
απόφθεγμα ότι η βία προκαλεί βία και τι μας είπατε; Ότι ο διάλογος προκαλεί
διάλογο. Δηλαδή, διάλογο θα κάνουν από αύριο τα ΜΑΤ και η ομάδα ΔΡΑΣΗ, σε
διάλογο θα καλούνε;»
Πραγματικότητα: Διάλογο στις συναθροίσεις κάνει ο διαμεσολαβητής, η ΟΔΟΣ, οι
αστυνομικοί των τμημάτων. Σε διάλογο καλούν, σε συνεννόηση, για την
περιφρούρηση της συγκέντρωσης και του δικαιώματος του συνέρχεσθαι.

ΤΑ ΜΑΤ ,η ΔΡΑΣΗ , οι ΟΠΚΕ είναι μονάδες καταστολής όταν υπάρχουν βίαιες
καταστάσεις και επιθέσεις, Δηλαδή ειρηνικές μολότοφ, μπετόβεργες, καδρόνια και
λοιπός αθώος εξοπλισμός.

Κατά 99% το έργο της Αστυνομίας- πλην οργανωμένου εγκλήματος- είναι
συνεννόηση, είναι έμπρακτα η ήπια αστυνόμευση. Πεζές περιπολίες, ομάδες με
σκούτερ και ποδήλατα. Οι πολίτες τις βλέπουν και είναι δίπλα τους σε κάθε γειτονιά

της Αθήνας μετά από χρόνια εγκατάλειψης. Γι αυτό χειροκροτούν στα Εξάρχεια,
στον Α. Παντελεήμονα όταν περνούν. Πραγματοποιούνται περισσότερες από 1500
περιπολίες το μήνα στην Αθήνα. Από 1/9/2019 μέχρι και 13/03/2021 έχουν
συλληφθεί από τις περιπολίες 965 άνθρωποι για ναρκωτικές ουσίες, 120 για κατοχή
όπλων, 163 για λαθρεμπόριο και 1025 για παρεμπόριο. Έχουν κατασχεθεί 184.126
πακέτα λαθραίων τσιγάρων, 6.701 ναρκωτικά χάπια κ.ά. Έχουν βεβαιωθεί 8827
παραβάσεις για μη τήρηση μέτρων για την πανδημία. Τα στοιχεία στα πλαίσια
λογοδοσίας της ΕΛ.ΑΣ. δημοσιεύονται κάθε μήνα αναλυτικά.

Οι πολίτες το αναγνωρίζουν. Για πρώτη φορά ειδικές μονάδες συνεργάζονται με τον
ΟΚΑΝΑ και με το ΚΕΘΕΑ κάθε μέρα στο δρόμο. Όπως ειπώθηκε ήδη με το Δήμο
Αθηναίων και το Δήμο Θεσσαλονίκης ιδρύσαμε Ενιαία Συντονιστικά Κέντρα
Διαχείρισης Καθημερινότητας. Η αστυνομία συνεργάζεται κάθε μέρα με τη
Δημοτική αστυνομία και άλλες Υπηρεσίες των Δήμων. Στην Αθήνα, σε συνεργασία
με τη Δημοτική Αστυνομία, έχουν καθαριστεί 120 εγκαταλειμμένα κτίρια και χώροι.
O Νόμος για τις συναθροίσεις εφαρμόζεται. Το Φεβρουάριο και τις πρώτες δέκα
ημέρες του Μαρτίου έγιναν 111 συναθροίσεις στην Αττική. Μόνο σε 13 υπήρξε
παρακώλυση κυκλοφορίας και έκλεισαν οι δρόμοι και σε 7 προκλήθηκαν επεισόδια.
Όλες οι υπόλοιπες πραγματοποιήθηκαν κανονικά.

Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο,
Αυστρία) γίνονται βίαια επεισόδια σε πορείες που έχουν απαγορευτεί για την
αποφυγή διασποράς της πανδημίας. Ναι, σε όλες τις χώρες έχουν απαγορευτεί
πορείες και διαδηλώσεις για να αποφευχθεί η διάδοση του ιού. Εκατοντάδες
διαδηλωτές έχουν τραυματιστεί, άνθρωποι έχουν ακρωτηριαστεί ή και πεθάνει. Οι
Αστυνομίες για να διαλύσουν το βίαιο πλήθος δεν χρησιμοποιούν μόνο δακρυγόνες
ουσίες και νερό, αλλά και λαστιχένιες σφαίρες, χειροβομβίδες καουτσούκ, άλογα
και σκύλους.
Πουθενά όμως, εκτός από τον τέως πρόεδρο Τραμπ, δεν βρέθηκε θεσμικός
εκπρόσωπος ή κόμμα της μείζονος αντιπολίτευσης να υιοθετήσει αβασάνιστα
καταγγελίες και να προσπαθεί απεγνωσμένα να εκμεταλλευθεί την κόπωση της
πανδημίας για ίδιον όφελος.

ΝΒ. Κάθε μήνα από την ΕΛ.ΑΣ. δημοσιεύονται αναλυτικά στοιχεία 1. Για ολόκληρο
το αστυνομικό έργο 2. Για τον έλεγχο της πανδημίας 3. Αναλυτικά και
συγκεντρωτικά για τις συναθροίσεις. Ειδικότερα για τις συναθροίσεις η ΓΑΔΑ
εκδίδει καθημερινό δελτίο με αναλυτικά στοιχεία για κάθε συνάθροιση. Επίσης
εκδίδει εβδομαδιαία στοιχεία για το αστυνομικό έργο στην Αττική. Από τα Δ.Τ. του
ΣΥΡΙΖΑ γίνεται φανερό ότι τα στοιχεία είτε δεν είναι γνωστά είτε δεν λαμβάνονται
υπόψη.

