
 

 

Ψήφιςμα καταγγελίασ για το όργιο αςτυνομικήσ βαρβαρότητασ ςτη Νέα Σμύρνη 

  Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καταγγϋλλει τισ ανεκδιόγητεσ πρϊξεισ αςτυνομικόσ βύασ που 

διαδραματύςτηκαν την Κυριακό το μεςημϋρι ςτην πλατεύα και το Άλςοσ τησ Νϋασ Σμύρνησ. 

Αςτυνομικού τησ ομϊδασ ΔΙΑΣ, κυνόγηςαν, ξυλοκόπηςαν, απεύληςαν και ςυνϋλαβαν  

νεαρούσ πολύτεσ  αυθαύρετα, απρόκλητα και χωρύσ κανϋνα λόγο, μπροςτϊ ςτα μϊτια 

οικογενειών και μικρών παιδιών. 

 Σύμφωνα με τισ περιγραφϋσ αυτοπτών μαρτύρων, τα ςχετικϊ δημοςιεύματα και την 

καταγγελύα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Νϋασ Σμύρνησ, αςτυνομικού τησ ομϊδασ ΔΙΑΣ 

εμφανύςτηκαν ςτην πλατεύα, τη ςτιγμό που οικογϋνειεσ, μικρϊ παιδιϊ και πολύσ κόςμοσ εύχε 

βγει για βόλτα, επιβϊλλοντασ αυθαύρετα πρόςτιμα, παρενόχληςαν οικογϋνεια με παιδιϊ 

γιατύ καθόταν ςε παγκϊκι, ενώ όταν αντιλόφθηκαν ότι ϋνασ νεαρόσ τουσ βιντεοςκοπούςε 

με το κινητό του, κϊλεςαν ενιςχύςεισ και τον κυνόγηςαν.  Οι αςτυνομικϋσ δυνϊμεισ 

επιδόθηκαν ςε βύαιεσ επιθϋςεισ και πραγματοπούηςαν προςαγωγϋσ. Οι βιντεοςκοπημϋνεσ 

εικόνεσ που παρουςιϊζουν τον ϊγριο ξυλοδαρμό νεαρού ϊνδρα οι οπούεσ προβϊλλονται ςτα 

Μ.Μ.Ε. δεύχνουν την απύςτευτη  βαρβαρότητα των αςτυνομικών.  

Η ειρηνικό διαδόλωςη που ϋγινε αμϋςωσ μετϊ, διαλύθηκε βϊναυςα με επύθεςη τησ 

αςτυνομύασ ϋξω από το Δημαρχεύο.   

Οι αςτυνομικϋσ δυνϊμεισ προχώρηςαν ςε ςυλλόψεισ με αναύτιεσ και ανυπόςτατεσ 

κατηγορύεσ. Μεταξύ των ςυλληφθϋντων εύναι και ςυναδελφοσ εκπαιδευτικόσ, η  

αναπληρώτρια δαςκϊλα του 7ου Δημοτικού Σχολεύου Νϋασ Σμύρνησ, Νιόβη Καλοκύρη η 

οπούα μαζύ με φύλο τησ βριςκόταν ςτο Άλςοσ για ϊθληςη, ϋχοντασ ςτεύλει το ανϊλογο sms. 
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Προσ 

Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

 



Την ώρα που ϋφευγαν εύχαν την ατυχύα να βρεθούν μπροςτϊ ςτουσ αςτυνομικούσ που 

ϋπιαναν κόςμο «ςτο ςωρό». Τουσ ϋχουν απαγγελθεύ κατηγορύεσ για «βύα κατϊ υπαλλόλων 

και δικαςτικών προςώπων από κοινού, απλό ςωματικό βλϊβη τετελεςμϋνη από κοινού, 

εξύβριςη κατϊ ςυναυτουργύα, παραβύαςη των μϋτρων για την πρόληψη αςθενειών και 

αντύςταςη κατϊ τησ αρχόσ»(!!!) ενώ τισ ύδιεσ copy paste κατηγορύεσ αντιμετωπύζουν και οι 11 

ςυλληφθϋντεσ. 

Ντροπή και αίςχοσ! 

     Εύναι φανερό ότι η κυβϋρνηςη καθώσ φοβϊται την ϋκφραςη τησ λαώκόσ οργόσ που γεννϊ η 

ςυνολικότερη κατϊςταςη (διαχεύριςη πανδημύασ, lockdown, κατεδϊφιςη των εργατικών και 

δημοκρατικών δικαιωμϊτων) επιχειρεύ με την ϋνταςη τησ καταςτολόσ να χτυπόςει τισ 

κινητοποιόςεισ πριν προλϊβουν να εκδηλωθούν και να αναγκϊςει, με τη βύα και το φόβο, το 

λαό να ςιωπόςει. 

Το Δ.Σ. τησ ΔΟΕ δηλώνει ότι ςτηρύζει τη ςυνϊδελφο αναπληρώτρια εκπαιδευτικό (και 

νομικϊ), καταγγϋλλει τισ αναύτιεσ ςυλλόψεισ, απαιτεύ  να αποςυρθούν ϊμεςα οι κατηγορύεσ 

και να διαγραφούν όλα τα πρόςτιμα που επιβλόθηκαν.  

Απαντάμε,  αντιςτεκόμαςτε,  αντιδρούμε  ςυλλογικά.. 

 

 

 


