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Π

ίστεψα πως θα αφήσω πια την τελευταία μου πνοή πάνω στην άσφαλτο...».
Αυτή ήταν η πρώτη κουβέντα που είπε
στους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. ο 29χρονος αστυνομικός που ξυλοκοπήθηκε ανηλεώς από ομάδα ατόμων, στα πρόσφατα επεισόδια στη Νέα
Σμύρνη, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης με αφορμή την αστυνομική βία σε βάρος πολιτών, στην
πλατεία της περιοχής, την περασμένη Κυριακή.
Οι κάτοικοι της Νέας Σμύρνης, μιας αστικής
ήσυχης γειτονιάς, έζησαν απίστευτες σκηνές την
περασμένη Τρίτη, μετά το ξέσπασμα επεισοδίων από διαδηλωτές, αλλά και λόγω των βιαιοπραγιών στις οποίες επιδόθηκε μερίδα δυνάμεων της Αστυνομίας, που στράφηκε ακόμα και
εναντίον δημοσιογράφων. Αποκορύφωμα των
επεισοδίων ήταν ο ξυλοδαρμός του 29χρονου
αστυνομικού της ομάδας Δράση (πρώην Δέλτα), ο οποίος βρέθηκε περικυκλωμένος από ένα

«

«Μου έβγαλαν το κράνος και
με χτυπούσαν στο κεφάλι»,
είπε ο τραυματίας αστυνομικός
στην πρώτη κατάθεση που έδωσε
σε αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.

«Μου έλεγαν
εδώ θα πεθάνεις»
πλήθος ατόμων που τον ξυλοκοπούσαν άγρια. Η πρώτη
κατάθεση του αστυνομικού,
που εξασφάλισε η Realnews
και παρουσιάζει σήμερα, είναι συγκλονιστική, καθώς αποτυπώνονται η αγωνία και ο πόνος ενός ανθρώπου που λιντσαρίστηκε από μια ομάδα εξαγριωμένων ατόμων.

σε να συγκλίνει προς τα εμάς και ο επικεφαλής
της ομάδας εκτίμησε πως δεν θα μπορούσαμε να τους αντιμετωπίσουμε, γιατί ήμασταν λίγοι. Κάναμε κινήσεις αναστροφής για να μπούμε στη βυθιζόμενη αρτηρία που οδηγεί προς
Καλλιθέα. Την ώρα που ο συνάδελφος στρίβει
το μηχανάκι με χαμηλή ταχύτητα, νιώθω ξαφνικά κάποιος να πηδάει στην πλάτη μου και να
μου κάνει λαβή στον λαιμό. Εχασα την ισορροπία μου και έπεσα από το μηχανάκι», κατέθεσε ο αστυνομικός όσον αφορά αυτά που προηγήθηκαν του ξυλοδαρμού του.

Η κατάθεση
«Κατευθυνθήκαμε προς τη Χρυσοστόμου Σμύρνης. Ηταν άτομα
συγκεντρωμένα, στην ευθεία είναι το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Οταν φτάσαμε στο σημείο, υπήρχε κόσμος διάσπαρτος.
Σταματήσαμε τα μηχανάκια για να
κατέβουμε. Ο κόσμος, όμως, άρχι-

η άποψη
του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΥΡΟy*
*Διευθύνοντος
συμβούλου
της MRB Hellas

H κόπωση που έγινε τρόμος

«Κατευθείαν άρχισα
να δέχομαι χτυπήματα
με ξύλα, πέτρες και
άλλα αντικείμενα»,
κατέθεσε ο αστυνομικός

Η κόπωση του 60+% των Ελλήνων έχει μετατραπεί
στο φαινόμενο της κινεζικής σταγόνας. Κάθε συμβάν
στην κοινωνία χάνει τις πραγματικές διαστάσεις του
και ηχεί στο μέτωπο των πολιτών σαν να έχουν βάλει
το κεφάλι τους στη μέση της κεντρικής καμπάνας της
Παναγίας των Παρισίων και ένας θυμωμένος Κουασιμόδος τη χτυπάει με μίσος λόγω της προσωπικής του
ασχήμιας. Και φαινόμενα όπως οι βιασμοί, ο Λιγνάδης και ο Κουφοντίνας, ανεξάρτητα από νομικές αποδείξεις ή δημοκρατικές και θεσμικές τεκμηριώσεις, πατούν το κουμπί της πυροδότησης μιας από τις μεγαλύτερες κοινωνικο-πολιτισμικές εκρήξεις στην Ελλάδα τα
τελευταία χρόνια. Και πάνω σε αυτό το «υπέροχο» πιάτο κάθεται και μια φοβερή γαρνιτούρα από γκάφες ή/

Τα επόμενα δυόμισι λεπτά η ζωή του θα βρισκόταν σε κίνδυνο. «Κατευθείαν άρχισα να δέχομαι χτυπήματα με ξύλα, πέτρες και άλλα αντικείμενα. Το κράνος μου ήταν ασφαλισμένο
στον λαιμό. Αμέσως προσπάθησα να προστατέψω το όπλο μου για να μην μου το πάρουν.
Το είχα ασφαλισμένο στη θήκη. Φοβόμουν μη
μου το πάρουν και με πυροβολήσουν με αυτό. Δεχόμουν χτυπήματα σε όλο μου το κορμί.
Ξαφνικά, ένιωσα ένα χέρι στον λαιμό μου να
προσπαθεί να απασφαλίσει το κράνος, όπως
και έκανε. Μου το έβγαλαν και άρχισαν να με

και πολιτικές ανημπόριες από όλα τα πολιτικά κόμματα της χώρας.
Ο κόσμος μπερδεύεται τόσο πολύ, ώστε συμπεριφέρεται σαν μια αγέλη παιδιών δημοτικού σε αχαλίνωτο
παιδικό πάρτι, που από τον πολύ «κουτουρντισμό» αρχίζουν να τα σπάνε όλα στο σπίτι όπου διεξάγεται το
πάρτι. Το αποτέλεσμα είναι ότι ακόμα και οι γονείς που
καμάρωναν για τους κανακάρηδες που έδειχναν «τσαμπουκά» και δεν ήταν «μαμούχαλα», έντρομοι, συνειδητοποιούν ότι καλούνται να πληρώσουν τα κοινωνικο-πολιτισμικά σπασμένα στους επίσης έξαλλους πλέον γονείς διοργανωτές του πάρτι. Το γεγονός, πάντως,
είναι ότι το σπίτι έχει γίνει μπάχαλο μετά από ένα σκηνικό τρόμου και εμείς δεν έχουμε πού να μείνουμε.
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απορίες
Τα ερωτήματα για
τις κινήσεις των
συναδέλφων του
τραυματισμένου
αστυνομικού
είναι πολλά, με
κυριότερα το γιατί
πέρασαν μέσα από
το συγκεντρωμένο
πλήθος, αλλά
και το γιατί τον
εγκατέλειψαν τόση
ώρα αβοήθητο
και χρειάστηκε
η επέμβαση των
ΜΑΤ για να
σταματήσουν οι
άγνωστοι να τον
ξυλοκοπούν

κέμβριο έπειτα από πολυετή υπηρεσία. Εχει δύο
αδελφές και, όπως συνηθίζει να λέει στους φίλους του, αντιμετωπίζει το επάγγελμά του ως λειτούργημα. Είναι απόφοιτος των ΤΕΦΑΑ και τα
προηγούμενα χρόνια είχε εργαστεί ως γυμναστής. Από την πρώτη στιγμή μετά τον τραυματισμό του, στο πλευρό του βρίσκεται η σύντροφός του, ενώ από την επόμενη ημέρα στην Αθήνα βρέθηκαν και οι γονείς του για να τον επισκεφτούν στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου
νοσηλεύεται.
Στο μεταξύ, τα ερωτήματα για τις κινήσεις
των συναδέλφων του είναι πολλά, με κυριότερα
το γιατί πέρασαν μέσα από το συγκεντρωμένο
πλήθος, αλλά και το γιατί τον εγκατέλειψαν τόση
ώρα αβοήθητο και χρειάστηκε η επέμβαση των
ΜΑΤ για να σταματήσουν οι άγνωστοι να τον ξυλοκοπούν. Μάλιστα, όταν πλέον ο αστυνομικός
βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος και ήδη είχαν
φτάσει στο σημείο διμοιρίες των ΜΑΤ, η ομάδα του, εν προκειμένω η Δράση 36, τότε επέστρεψε στο σημείο φωνάζοντας «θα τους γ…,
θα τους σκοτώσουμε όλους». Πρόκειται για ένα
βίντεο που ήδη έχει μπει στο μικροσκόπιο του
αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., όπως, βέβαια, και το γεγονός πως εγκατέλειψαν οι αστυνομικοί αβοήθητο τον συνάδελφό τους, στα χέρια του εξαγριωμένου πλήθους.

Κρεσέντο βίας

χτυπούν στο κεφάλι ουρλιάζοντας “εδώ
θα πεθάνεις, π...”. Κάποια στιγμή νόμισα πως θα αφήσω την τελευταία μου
πνοή στην άσφαλτο. Ηταν άνθρωποι
από πάνω μου, με έβριζαν, με χτυπούσαν και με έφτυναν. Κατάλαβα
πως έχω γεμίσει αίματα. Από τα χτυπήματα έχασα τις αισθήσεις μου. Συνήλθα όταν πια γύρω μου υπήρχαν
συνάδελφοι, ενώ ένας συνάδελφός
μου από τη Δράση μού μιλούσε και με
ρωτούσε τα στοιχεία μου, για να δει αν
έχω επαφή με το περιβάλλον».

Την περασμένη Τρίτη, η Νέα Σμύρνη έζησε ένα
απίστευτο κρεσέντο βίας έπειτα από τα γεγονότα της Κυριακής, όταν αστυνομικοί της ομάδας
ΔΙΑΣ ξυλοκόπησαν πολίτες που διαμαρτυρήθηκαν για τον έλεγχο, ο οποίος ασκήθηκε με τρόπο που δεν συνάδει με την αστυνομική πρακτική, ακόμα και σε οικογένειες με παιδιά.
Ωστόσο, αυτό που προβληματίζει την ηγεσία
της ΕΛ.ΑΣ. είναι το γεγονός πως, αμέσως μετά το
άνανδρο λιντσάρισμα του αστυνομικού και τα
επεισόδια που είχαν προηγηθεί από ομάδες κουκουλοφόρων, ακολούθησαν καταστάσεις πρωτόγνωρες για τους κατοίκους της Νέας Σμύρνης, οι
οποίοι έβλεπαν τους δικυκλιστές της ομάδας Δράση να ξυλοκοπούν άγρια όποιον έβρισκαν στο
διάβα τους. Από τα μπαλκόνια τους, οι κάτοικοι
της περιοχής κατέγραφαν με τα κινητά τους το
τι ακολούθησε από τους αστυνομικούς της ομάδας Δράση μετά τον ξυλοδαρμό του συναδέλφου τους, καθώς εισέβαλαν σε εισόδους πολυκατοικιών και μονοκατοικιών ξυλοκοπώντας ακόμα
και άτομα που δεν είχαν σχέση με τα επεισόδια
και απλά προσπαθούσαν να προφυλαχθούν
από τους αστυνομικούς. Σημειώνεται πως
επιτέθηκαν ακόμα και σε δημοσιογράφους και χρειάστηκε η επέμβαση των
ΜΑΤ για να προστατεύσουν τους ανθρώπους του Τύπου από τους αστυνομικούς της συγκεκριμένης ομάδας.
Το ερώτημα, βέβαια, που τίθεται
είναι αν οι αστυνομικοί ακολουθούσαν τις εντολές που είχαν από τους
προϊσταμένους τους της Ασφάλειας
Αττικής ή ενεργούσαν αυτοβούλως,
χωρίς να τηρούν καμία εντολή και καμία αστυνομική πρακτική.

Αθλητής του τάε κβον ντο

Οργανωμένοι χούλιγκαν

Ο τραυματίας, με τα αρχικά Α.Μ., είναι γεννημένος τον Ιούλιο του 1992. Με καταγωγή από
το Σιδηρόκαστρο Σερρών, διορίστηκε ως ειδικός φρουρός μόλις στα τέλη του 2019. Οπως
λένε συνάδελφοί του, υπηρετεί στις περιπολίες
εδω και περίπου ένα χρόνο, είναι διακεκριμένος
αθλητής των πολεμικών τεχνών (ταε κβον ντο)
και έχει προσφέρει εκατοντάδες ώρες εργασίας
σε εθελοντικές οργανώσεις που βοηθούν παιδιά
με ειδικές ανάγκες.
Ο 29χρονος ειδικός φρουρός, όπως περιγράφουν αυτοί που τον γνωρίζουν, από μικρός ήθελε να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του,
ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε τον περασμένο Δε-

Μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον άνθρωπο που έριξε από το μηχανάκι τον αστυνομικό, αλλά και άλλους τρεις
που συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό του. Πρόκειται για έναν 30χρονο Ελληνα υπήκοο, ιρακινής καταγωγής, ο οποίος κατά το παρελθόν είχε συλληφθεί για οπαδική βία αλλά και για κατοχή ναρκωτικών. Μέσα από τη βάση δεδομένων που διατηρεί το Τμήμα Αθλητικής Βίας, αλλά και από μαρτυρίες που είχαν στα χέρια τους
οι αστυνομικοί, έφτασαν στην ταυτοποίησή του
και στη συνέχεια στη σύλληψή του στην περιοχή της Μαγούλας.

η περιοχη της
Νέας Σμύρνης έζησε
απίστευτες σκηνές βίας
το βράδυ της Τρίτης
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Δεν βρέθηκαν
αποδείξεις για
επίθεση στους
αστυνομικούς
Του ΘΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΗ
th.sotiris@realnews.gr
Αναζητώντας αποδεικτικό υλικό από εκατοντάδες κάμερες σπιτιών, καταστημάτων και δημόσιων
υπηρεσιών, οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων επιχείρησαν να επιβεβαιώσουν
τους ισχυρισμούς των αστυνομικών που προέβησαν στον ξυλοδαρμό πολίτη στην πλατεία της Νέας
Σμύρνης την περασμένη Κυριακή.
Δηλαδή, ότι ομάδα 30 ατόμων τούς επιτέθηκε και,
μάλιστα, κάποια εξ αυτών επιχείρησαν να αρπάξουν
όπλα αστυνομικών που ήταν εκεί για την τήρηση των
μέτρων κατά της διάδοσης του κορωνοϊού, κάτι που
αποτυπώθηκε και στην επίσημη ανακοίνωση της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας στην Κατεχάκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, δεν βρέθηκε οπτικό υλικό που να δείχνει τέτοια ομάδα ατόμων στην πλατεία, αλλά ούτε και μετακίνηση συγκροτημένης ομάδας από τους γύρω δρόμους προς εκεί.
Στη συνέχεια, αναζήτησαν κάποιον πολίΤι προκύπτει
τη, κάτοικο των πολυκατοικιών γύρω από
από τις έρευνες
την πλατεία, που πιστις κάμερες
θανόν να είχε καταγράψει με το κινητό
της πλατείας για
τηλέφωνό του κάτι
τον ξυλοδαρμό
αντίστοιχο, χωρίς πάλι να υπάρξει αποτέτου 29χρονου
λεσμα.
πολίτη από
Παράλληλα, προσπαθούν να εντοπίαστυνομικούς
σουν όσο το δυνατο μεσημέρι
τόν περισσότερους
πολίτες που βρίσκοτης Κυριακής
νταν το επίμαχο χρονικό διάστημα στην
πλατεία της Νέας Σμύρνης, είτε μέσω μαρτυρικών
καταθέσεων, που έχουν ήδη στη διάθεσή τους, είτε
από συνεντεύξεις σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης είτε
από αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μήπως και ανακαλύψουν κάποιο στοιχείο που να στηρίζει τους ισχυρισμούς των αστυνομικών, αλλά και τις
επίσημες τοποθετήσεις της Κατεχάκη στη συνέχεια.
Πάντως, η απόφαση να τεθεί σε διαθεσιμότητα ο ανθυπαστυνόμος της ομάδας ΔΙΑΣ φαίνεται
ότι ήταν και πολιτική, αφού ουσιαστικά ανακοινώθηκε από τον υπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ,
Ακη Σκέρτσο, σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή, αρκετές ώρες πριν ανακοινωθεί επίσημα από το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

