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Εισαγγελική παρέμβαση για τη βία στην πλατεία Νέας Σμύρνης

Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταγγελίες από 
περίοικους, κάποιοι νεαροί διαμαρτυρή-
θηκαν όταν αστυνομικοί βεβαίωσαν κατά 
τους ελέγχους πρόστιμο σε οικογένεια με 
τρία παιδιά.
Η αστυνομικοί επενέβησαν κατά των δια-
μαρτυρομένων νεαρών, τους προπηλάκι-
σαν και άσκησαν και βία.
Μάλιστα σε βίντεο που κάνει το γύρο του 
διαδικτύου αποτυπώνεται η στιγμή όπου 
αστυνομικοί ακινητοποιούν και με τα 
γκλομπ χτυπούν στα πόδια έναν νεαρό, ο 
οποίος φαίνεται ότι δεν αντιστέκεται, αντι-
θέτως ακούγεται να φωνάζει στους αστυνο-
μικούς: «Τι σας έκανα»;
Αρχικά η αστυνομία έδωσε ανέφερε ότι 
είχε δεχθεί αναίτια επίθεση, αποτέλεσμα 
της οποίας ήταν να τραυματιστεί ένας αστυ-
νομικός και ότι δεν χρησιμοποίησε βία.
Ακολούθησε ένταση, με δυνάμεις των 
ΜΑΤ να κάνουν χρήση χημικών και βομ-
βίδων κρότου - λάμψης με στόχο να διαλύ-
σουν τη συγκέντρωση, ενώ κάποιοι νεαροί 
πέταξαν πέτρες και μπουκάλια.

Ο ΔΣΑ καταδικάζει τα φαινόμενα 
αστυνομικής βίας 
Τον έντονο αποτροπιασμό του για τα φαι-
νόμενα υπέρβασης των νομίμων ορίων 
αστυνομικής βίας σε βάρος πολιτών εκ-
φράζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 

Η
προϊσταμένη της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Αθηνών έδωσε 
εντολή για τη διενέργεια προκα-
ταρκτικής εξέτασης για τη δια-

κρίβωση τυχόν αξιοποίνων πράξεων από 
αστυνομικούς.
Η έρευνα θα διενεργηθεί υπό την εποπτεία 
του εισαγγελέα Πρωτοδικών Νίκου Ορνε-
ράκη.
Η στάση αστυνομικών στην πλατεία της 
Νέας Σμύρνης, όπου μέσα από βίντεο απο-
καλύφθηκε ότι ασκήθηκε βία κατά πολιτών 
και προσαχθέντων, έχει προκαλέσει οργή.
Και παρότι διατάχθηκε ΕΔΕ από την Αστυ-
νομία από την Κυριακή το απόγευμα, εγεί-
ρονται σοβαρά ερωτήματα για τον σχεδια-
σμό και τη διαχείριση της κατάστασης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά των 11 
συλληφθέντων πολιτών σχηματίστηκε δι-
κογραφία για αντίσταση, διατάραξη οικι-
ακής ειρήνης και στη συνέχεια αφέθησαν 
ελεύθεροι.
Υπενθυμίζεται πως στην πλατεία της Νέας 
Σμύρνης συγκεντρώνεται το Σαββοτοκύ-
ριακο αρκετός κόσμος –κάτι που σημαίνει 
ότι ούτως ή αλλιώς απαιτείται διακριτικός 
χειρισμός.
Η αστυνομία δέχεται καταγγελίες για τη 
συγκεκριμένη πλατεία για άτομα που συ-
χνάζουν εκεί και παραβιάζουν τα μέτρα για 
τον κορωνοϊό.
Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που την 
Κυριακή λίγο πριν από τις 15:00 ομάδα 
ΔΙ.ΑΣ. μετέβη στο σημείο για να πραγμα-
τοποιήσει ελέγχους για την τήρηση των 
μέτρων.
Γρήγορα ο έλεγχος χάθηκε και σε βίντεο 
αστυνομικός εμφανίζεται να χτυπά με 
πτυσσόμενο γκλοπ έναν νεαρό, ακόμη και 
την ώρα που είναι πεσμένος στο έδαφλος.
Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση 
ακόμη και πολιτών που είχαν βγει με τα 
παιδιά τους για μία βόλτα στην πλατεία 
της Νέας Σμύρνης.
Η εκδοχή που δόθηκε στη ΓΑΔΑ από 
τους αστυνομικούς που ενεπλάκησαν στα 
περιστατικά στην πλατεία ανέφερε ότι 30 
άτομα επιτέθηκαν σε άντρες της ομάδας 
ΔΙ.ΑΣ. την ώρα που έκανε ελέγχους για τα 
μέτρα κατά του Covid-19.
H ΓΑΔΑ αναφέρει ότι κατά την επίθεση 
τραυματίστηκε ένας αστυνομικός.
Οι σκηνές βίας που αποτυπώθηκαν στα 
βίντεο ακολούθησαν της επίθεσης, σύμ-
φωνα με αυτή την εκδοχή, και τραβή-
χτηκαν κατά την προσπάθεια των αστυ-
νομικών να ακινητοποιήσουν άτομα που 
αντιδρούσαν στην προσαγωγή τους.
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(ΔΣΑ) και ζητάει «την ταχεία απόδοση ευ-
θυνών σε όσους τους αναλογούν».
Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας του 
ΔΣΑ Μιχάλης Καλαντζόπουλος, σε συ-
νεργασία με τον δικηγόρο Κωνσταντίνο 
Γώγο, κατέθεσε την Δευτέρα στην Εισαγ-
γελία Πρωτοδικών Αθηνών μηνυτήρια 
αναφορά κατά παντός υπευθύνου για όσα 
διαδραματίστηκαν την Κυριακή στην πλα-
τεία της Νέας Σμύρνης.
Ειδικότερα, ο ΔΣΑ σε ανακοίνωσή του εκ-
φράζει τον έντονο αποτροπιασμό του για 
τα φαινόμενα υπέρβασης των νομίμων 
ορίων αστυνομικής βίας σε βάρος πολι-
τών, μεταξύ των οποίων και δικηγόροι, 
των οποίων γίναμε μάρτυρες στο κέντρο 
της Αθήνας (στις 6.3.2021) και στη Νέα 
Σμύρνη (στις 7.3.2021).

Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός της 
ΔΙ.ΑΣ. για τον ξυλοδαρμό νεαρού
Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο ανθυπαστυ-
νόμος της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που συμμετείχε 
στον ξυλοδαρμό του νεαρού στην πλατεία 
της Νέας Σμύρνης την Κυριακή. 
Είχε προηγηθεί σχετική πρόταση του αξι-
ωματικού που διενεργεί την ΕΔΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός 
βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια, καθώς 
είχε δηλώσει τραυματισμό μετά το περι-
στατικό του ξυλοδαρμού.

Ένταση στην Νίκαια – Συμπλοκές αγνώστων με τα ΜΑΤ
που απάντησαν με βομβίδες κρότου λάμ-
ψης και χημικά.
Το επίκεντρο της έντασης ήταν η πλατεία 
Δαβάκη, ωστόσο τα επεισόδια επεκτάθη-
καν και στους γύρω δρόμους με τους κου-
κουλοφόρους να προκαλούν φθορές και 
να βάζουν φωτιές σε κάδους προκειμένου 
να φτιάξουν οδοφράγματα.

Ε
στία έντασης προκλήθηκε την Τε-
τάρτη στην περιοχή της Νίκαιας 
στο πλαίσιο συγκέντρωσης κατά 
της «αστυνομικής βίας» που πραγ-

ματοποιήθηκε στην πλατεία Δαβάκη από 
οργανώσεις και συλλογικότητες.
Ομάδα αγνώστων εκτόξευσε μολότοφ και 
πέτρες εναντίον ανδρών της Αστυνομίας, 


