
 

 

 

 

 

Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2020  
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον κ.Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 
 

 

ΘΕΜΑ: «Πορίσματα της Προκαταρκτικής Διοικητικής Εξέτασης και της έρευνας 

της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» για την 

αστυνομική βία ενάντια σε πολίτες του Βόλου κατά την 13η και 14η Ιουνίου». 

 

Στις 13 Ιουνίου 2020, κατά τη διάρκεια μεγάλης ειρηνικής πορείας πολιτών του 

Βόλου, προς το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ – ΛΑΦΑΡΖ, σημειώθηκαν επεισόδια, με τα ΜΑΤ 

να προβαίνουν σε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και σε άγριο ξυλοδαρμό των 

παρευρισκόμενων, ενώ προχώρησαν και σε συλλήψεις διαδηλωτών. 

Την επόμενη ημέρα, 14 Ιουνίου 2020, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης 

συμπαράστασης προς τους συλληφθέντες, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Βόλου, 

έλαβε χώρα άγριος ξυλοδαρμός του 27χρονου τότε, Βασίλη Μάγγου,  από τα ΜΑΤ, ο 

οποίος και μαγνητοσκοπήθηκε.  

Ο Βασίλης Μάγγος συνελήφθη, κρατήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Βόλου και στη 

συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, για να καταλήξει νοσηλευόμενος στο Γενικό 

Νοσοκομείου Βόλου, όπου παρέμεινε επί 4 ημέρες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

οι κακώσεις που είχε υποστεί από τον άγριο ξυλοδαρμό του έξω από το Δικαστικό 

Μέγαρο, αλλά και απο τον ξυλοδαρμό που υπέστη κατά τη κράτησή του στην 

Αστυνομική Διεύθυνση Βόλου, όπως κατήγγειλε ο ίδιος και η οικογένειά του. 

Μετα τις καταγγελίες πολιτών και μέρους του πολιτικού κόσμου, για απρόκλητη, 

υπέρμετρη και επικίνδυνη χρήση βίας από την αστυνομία, με αφορμή τα παραπάνω 

γεγονότα, αλλά και μετά το τραγικό θάνατο του νεαρού Βασίλη Μάγγου ένα μήνα 

αργότερα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοϊδης δεσμεύτηκε δημόσια 

για την πραγματοποίηση Προκαταρκτικής Διοικητικής Εξέτασης και την ενημέρωση 

της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», προκειμένου να 

διερευνηθούν τα καταγγελλόμενα, να αποδοθούν ευθύνες και να επιβληθούν ποινές 

στους υπαίτιους των άγριων κατασταλτικών πρακτικών της αστυνομίας, που άλλωστε 

δε μπορούν να αμφισβητηθούν καθώς υπάρχουν και οι σχετικές μαγνητοσκοπήσεις. 

Επειδή έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία που 

πραγματοποιήθηκε ο προαναφερόμενος αγριος ξυλοδαρμός πολιτών στο Βόλο από 

τις αστυνομικές δυνάμεις. 
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Επειδή έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 5 μηνών από την ημερομηνία που ο 

Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είχε εξαγγείλει τη διενέργεια Προκαταρκτικής 

Διοικητικής Εξέτασης και την ενημέρωση - για τις δικές της κατά λόγο αρμοδιότητας 

ενέργειες - της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» , χωρίς να 

υπάρχει ακόμη καμία δημόσια ενημέρωση για τα αποτελέσματα των εν λόγω ερευνών. 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

 

1) Ποια είναι τα πορίσματα της Προκαταρκτικής Διοικητικής Εξέτασης για 

την αστυνομική βία ενάντια σε πολίτες του Βόλου κατά την 13η και 14η 

Ιουνίου 2020 και ποιες πειθαρχικές ευθύνες έχουν επιβληθεί; 

2) Ποια είναι τα πορίσματα της έρευνας της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 

«Συνήγορος του Πολίτη» για τη κακοποίηση από αστυνομικά όργανα του 

Βασίλη Μάγγου στις 14-6-2020; 

 

 

Η Ερωτώσα Βουλευτής 
 
 

Παπανάτσιου Αικατερίνη 
 

 

 

  




