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Ακόμα ένα κρούσμα ακραίας αστυνομικής αυθαιρεσίας - Η ΕΛ.ΑΣ. αναγκάστηκε
να εκδώσει ανακοίνωση με την οποία επιβεβαιώνει το περιστατικό,
υποστηρίζοντας ότι ο αστυνομικός ήταν σε άμυνα.
Σύμφωνα με
καταγγελίες φοιτητών και φοιτητριών, αστυνομικός με πολιτικά έβγαλε όπλο και απείλησε
φοιτητές/-ριες στην πρώην ΑΣΟΕΕ, το μεσημέρι της Δευτέρας 24/2. Έπειτα, φυγαδεύθηκε
με τη βοήθεια των ΜΑΤ, τα οποία προχώρησαν σε ρίψη κρότου λάμψης και σε ξυλοδαρμούς
φοιτητών και φοιτητριών.

Η ενωτική πρωτοβουλία της ΑΣΟΕΕ εξηγεί πως ο άντρας αποπειράθηκε να συλλάβει
μικροπωλητή και όταν φοιτητές αντέδρασαν, μπήκε στην σχολή βγάζοντας όπλο
στοχεύοντας και απειλώντας τους φοιτητές ότι θα τους ρίξει (αναλυτικά παρακάτω).

Από το σχήμα των ΕΑΑΚ της ΑΣΟΕΕ, που ανήρτησε τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, τονίζουν ότι «με πρόσχημα το παρεμπόριο θέλουν να τρομοκρατήσουν τους
φοιτητές και να δείξουν ότι κάνουν κουμάντο! Ωστόσο τα μεγάλα επιχειρηματικά
συμφέροντα που βρίσκονται πίσω από τα κυκλώματα ναρκεμπορίου και παρεμπορίου δρουν
ανενόχλητα. Ο στόχος για αυτούς είναι άνθρωποι κατατρεγμένοι όπως μικροπωλητές και
τοξικοεξαρτημένοι».

Ενδιαφέρουσα σύμπτωση: το νέο κρούσμα αστυνομικής αυθαιρεσίας έλαβε χώρα την
ημέρα που το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς των αστυνομικών και αθώωσε τους
δύο φοιτητές για τα γεγονότα που συνέβησαν τον περασμένο Νοέμβρη, με αφορμή την τότε
εισβολή των ΜΑΤ στην ΑΣΟΕΕ.

Αναγκάστηκε να ομολογήσει η ΕΛ.ΑΣ.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ανακοίνωσε να διατάξει διερεύνηση του
περιστατικού παραδεχόμενη ότι ο αστυνομικός «προέταξε το υπηρεσιακό του όπλο στον
προαύλιο χώρο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε».
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Η ΓΑΔΑ αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

«Μεσημβρινές ώρες σήμερα (24 Φεβρουαρίου 2020) αστυνομικός της Ομάδας ΔΙΑΣ
Πειραιά μετέβη, εκτός υπηρεσίας με την ιδιωτική του μοτοσικλέτα, έξωθεν του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, για να παραλάβει οικείο του πρόσωπο. Στο σημείο δέχτηκε
επίθεση από 30 περίπου άτομα, τα οποία τον χτύπησαν προκαλώντας του σωματικές
βλάβες, ενώ επιπλέον προκάλεσαν φθορές στη μοτοσικλέτα και του αφαίρεσαν το
προστατευτικό κράνος.

Ακολούθως τον έσυραν στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημίου, όπου, αμυνόμενος στην
επίθεση που συνεχιζόταν, προέταξε το υπηρεσιακό του όπλο για εκφοβισμό, χωρίς να κάνει
χρήση. Ο αστυνομικός απεγκλωβίστηκε από αστυνομικές δυνάμεις και διακομίσθηκε
τραυματίας στο 401 ΓΣΝ Αθηνών. Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής διατάχθηκε
διοικητική διερεύνηση του περιστατικού».

Η πρώτη εκδοχή της ΕΛ.ΑΣ. δεν είχε... όπλο!

«Ένας αστυνομικός που ήταν εκτός υπηρεσίας και περνούσε με την μηχανή του έξω από
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), αργά το μεσημέρι, τραυματίστηκε
έπειτα από επίθεση που δέχθηκε ξαφνικά από άγνωστα άτομα», ανέφερε νωρίτερα η
«διαρροή» της ΕΛ.ΑΣ. στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, χωρίς να λέει κουβέντα για το γεγονός ότι ο
αστυνομικός τράβηξε το όπλο του. «Οι δράστες αρχικά τον χτύπησαν και στη συνέχεια
προκάλεσαν ζημιές στη μηχανή του. Επίθεση με πέτρες και ξύλα δέχθηκαν αμέσως μετά και
αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Αυτή την ώρα επικρατεί ηρεμία, ενώ η
αστυνομία δεν προχώρησε σε προσαγωγές», σημείωνε η ΕΛ.ΑΣ, αποκρύπτοντας ότι ο
αστυνομικός έχει μπει μέσα στον χώρο του πανεπιστημίου και κρατάει όπλο στο χέρι του,
προτάσσοντάς το προς την πλευρά των φοιτητών, οι οποίοι αντιδρούν και του φωνάζουν...

Καταιγισμός αντιδράσεων
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Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι
«η αστυνομία, με την πλήρη ανοχή της κυβέρνησης "παλεύει το οργανωμένο έγκλημα"
βγάζοντας πιστόλια μέσα στις σχολές μας, ενάντια σε φοιτητές και φοιτήτριες». «Η
αστυνομοκρατία δεν θα περάσει. Η πραγματική απειλή για την Δημοκρατία, είναι οι
μαφιόζικες πρακτικές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη», το μήνυμα της Νεολαίας
ΣΥΡΙΖΑ.

Η καυστική δήλωση του Γ. Ραγκούση

Όπως ανέφερε ο τομεάρχης Προσταστίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ:

«Πριν από λίγες ημέρες η κυβέρνηση αναγκάστηκε να παραδεχτεί πως έχει στελεχώσει
τη μάχιμη ομάδα ΔΙΑΣ με 1500 ελάχιστα εκπαιδευμένους ειδικούς φρουρούς που
αναξιοκρατικά προσέλαβε μετά τις εκλογές. Μάλιστα ένας από αυτούς τις προάλλες έχασε
το υπηρεσιακό του όπλο, αφού πρώτα αυτό εκπυρσοκρότησε, έπειτα από συμπλοκή με
μπράβους της νύχτας.

Σήμερα, φοιτητές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο κατήγγειλαν πως άντρας με όπλο στο
χέρι τους απειλούσε και τους σημάδευε. Το βίντεο που έχει δοθεί στη δημοσιότητα
κυριολεκτικά κόβει την ανάσα.
Εμείς απαιτούμε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να απαντήσει άμεσα σε συγκεκριμένα
ερωτήματα.

Ήταν αστυνομικός ο άνδρας αυτός;

Ήταν εν υπηρεσία, ήταν εκτός υπηρεσίας;

Ήταν μήπως ένας από τους ειδικούς φρουρούς που με ελάχιστη εκπαίδευση έχουν
στελεχώσει την ομάδα ΔΙΑΣ;
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Σε κάθε περίπτωση τους καθιστούμε υπευθύνους για οτιδήποτε ο μη γένοιτο τραγικό
συμβεί και τους ζητάμε άμεσα να αλλάξουν πορεία, άμεσα να αλλάξουν πολιτική.»

Ν. Φίλης: Τα όπλα εντός της ΑΣΟΕΕ ανήκουν στην Ελληνική Αστυνομία και όχι στον
Συριακό Στρατό

«Οι σημερινές καταγγελίες των φοιτητών και τα βίντεο που είδαν το φως της
δημοσιότητας αποκαλύπτουν τον διογκούμενο κυβερνητικό αυταρχισμό που μάταια
προσπαθούν να καμουφλάρουν οι ψευδείς ανακοινώσεις της Αστυνομίας. Σήμερα μάλιστα
που το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς των αστυνομικών και αθώωσε τους δύο
φοιτητές για τα γεγονότα που συνέβησαν τον περασμένο Νοέμβρη, με αφορμή την τότε
εισβολή των ΜΑΤ στην ΑΣΟΕΕ», τονίζει μεταξύ άλλων ο τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ,
Ν. Φίλης.

Απαντήσεις ζητά ο Παύλος Χρηστίδης εκ μέρους του ΚΙΝΑΛ

Απάντηση από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εάν αστυνομικός οπλοφορεί μέσα
στην ΑΣΟΕΕ και με ποια ιδιότητα βρέθηκε εκεί, ζητεί και ο εκπρόσωπος Τύπου του
Κινήματος Αλλαγής με ανάρτησή του στο facebook, με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα.
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