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Κυρία Προϊσταμένη

Χθες Σάββατο 07-01-2012 και περί ώρα 23:30, συνέβησαν κατά χρονική ακολουθία 
τα παρακάνω πραγματικά γεγονότα, τα οποία πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη όπως 
έχετε υποχρέωση εκ του Νόμου και να πράξετε τα δέοντα για την αποκατάσταση και 
προστασία της Δημόσιας Τάξης. Για το λόγο αυτό ιδιαιτέρως υπαγόμεθα τα 
παρακάτω:

Στη διασταύρωση των οδών Μιχαλακοπούλου και Μερκούρη συνάδελφοι της 
Ομάδας ΔΙ.ΑΣ που περιπολούσαν στην περιοχή αντελήφθησαν Ι.Χ.Ε Μάρκας 
Mercedes να παραβιάζει καταφανώς ερυθρό σηματοδότη με κίνδυνο να προκληθεί 
τροχαίο ατύχημα. Με φωτεινά και ηχητικά ακολουθούν το όχημα το οποίο συνεχίζει 
και παραβιάζει τους ερυθρούς σηματοδότες καθ ΄ όλο το μήκος της Βασιλέως 
Κωνσταντίνου. Αφού παραβίασε διαδοχικά τέσσερις (4)ερυθρούς σηματοδότες στη 
διασταύρωση των οδών Καλλιρρόης και Ηλιουπόλεως, εγκλώβισαν το εν λόγω 
όχημα και ζήτησαν από τον οδηγό τα νομιμοποιητικά έγγραφά του. Εκείνος 
αρνήθηκε και άρχισε να τους εξυβρίζει με τις φράσεις όπως «μ........», «τεμπέληδες» 
κ.α κάνοντας παράλληλα ελιγμούς του οχήματος (μπρος- πίσω ) προκειμένου να 
απεγκλωβιστεί του σημείου. 

Οι συνάδελφοι αστυνομικοί ζήτησαν ενισχύσεις ασυρματικά από το κέντρο 
επιχειρήσεων και ανέφεραν το εν εξελίξει περιστατικό. Σε μια ενέργειά του ο 
αρνούμενος τον έλεγχο πολίτης, οδηγώντας το όχημά του, στράφηκε εναντίον των 
αστυνομικών, που βρισκόταν μπροστά του , με αποτέλεσμα να τραυματίσει στο πόδι 
τον ένα εξ αυτών, θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο την ζωή και σωματική 
ακεραιότητα των άλλων αστυνομικών. Ο συνάδελφος διακομίσθηκε στο Γ.Σ.Ν 401, 
όπου και διαπιστώθηκε διάστρεμμα στο πόδι του και του τοποθετήθηκε νάρθηκας.

Ο αρνούμενος τελικώς τον έλεγχο πολίτης ο οποίος επεχείρησε και διέπραξε σειρά ως 
άνω ποινικών αδικημάτων, πληροφορηθήκαμε ότι είναι ο κ. Κίμων Κουλούρης 
γνωστός από το παρελθόν ως διατελέσας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και υπουργός.

Οι αστυνομικοί συνάδελφοι μετά το περιστατικό δεν μετέβηκαν να καταθέσουν σε 
καμιά υπηρεσία, ούτε έλαβαν εντολή να το πράξουν.

Σε επικοινωνία μας οι συνάδελφοι εμπλεκόμενοι στο ως άνω περιστατικό μας 
ανέφεραν γεγονότα που περιγράφουν αντίσταση και απείθεια, αυτεπάγγελτα 
αδικήματα για τα οποία δεν κινήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου.

Αυτά καθ΄αυτά τα περιστατικά, αλλά και η ιδιότητα του αρνούμενου τον έλεγχο 
πολίτη, έχουν ήδη εγείρει αντιδράσεις για το αν εφαρμόστηκαν οι Νόμοι, όπως θα 
εφαρμοζόταν σε κάθε απλό πολίτη.

Παρακαλώ για δικές σας ενέργειες όπως επιτάσσει το άρθρο 25 παραγρ. γ-δ του 



Ν.1756/88,οι κείμενες ποινικές διατάξεις και το Σύνταγμα των Ελλήνων 
Για το Δ.Σ 
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