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Ονομάζομαι Βασίλης Πέττας, είμαι ιδιοκτήτης και εκδότης του 
«τέταρτο» - www.tetartopress.gr και θα ήθελα να σας ενημερώσω για 
κάποια γεγονότα που συνέβησαν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 το 
απόγευμα, κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ που διενεργούσα έξω από τη 
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας. 
 
Το απόγευμα του Σαββάτου στις 18:45 περίπου, δέχτηκα ένα 
τηλεφώνημα, πως υπάρχει μια προσαγωγή ατόμου, έξω από την 
κατάληψη παραρτήματος, και ο οποίος κρατείται τραυματισμένος. 
Άμεσα πήγα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας και 
την ώρα που περνούσα μπροστά από το κτίριο είδα από ένα παράθυρο 
στο ισόγειο δύο προσαχθέντες. Άρχισαν να με ενημερώνουν για τη 
διαδικασία προσαγωγής τους και πως ο ένας ήταν τραυματισμένος στο 
κεφάλι. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μού ζήτησε να καταγράψω 
(φωτογραφικά) τον τραυματισμό του καθώς όπως ο ίδιος είπε ενώ 
ζητούσε να μεταβεί στο νοσοκομείο δεν του έδινε κανένας σημασία. Ο 
τραυματίας ήταν ο άνθρωπος που -όπως φάνηκε αργότερα και σε 
βίντεο που δημοσιεύτηκε σε δεκάδες ειδησεογραφικά μέσα- δέχθηκε 
βίαιη επίθεση από δέκα περίπου άνδρες των ΜΑΤ έξω από την 
κατάληψη Παραρτήματος. 
 
Εκείνη την ώρα, παρενέβησαν δύο αστυνομικοί με πολιτικά και ζήτησαν 
να μάθουν ποιος είμαι. Τους έδωσα όλα μου τα χαρτιά και δήλωσα πως 
παρευρίσκομαι με δημοσιογραφική ιδιότητα ως εκδότης του 
tetartopress. Στη συνέχεια μου ζήτησαν να τους ακολουθήσω για να 
κάνουν εξακρίβωση.  
 
Μπαίνοντας στον χώρο της αστυνομικής διεύθυνσης, σε γραφείο 
αριστερά από την είσοδο, έδωσαν τα χαρτιά μου σε κάποιους άλλους 
για τη διαδικασία της εξακρίβωσης και μου ζήτησαν να περιμένω. 
Καθώς διαπίστωσα πως η ώρα περνούσε χωρίς να μπορώ να κάνω τη 
δουλειά μου, ζήτησα να ενημερωθεί ο Αστυνόμος Ιγνάτιος 
Τριανταφύλλου, υπεύθυνος ενημέρωσης τύπου της γενικής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης, πως με κρατάνε για εξακρίβωση στοιχείων 
ενώ έξω διαδραματίζονταν γεγονότα που ήθελα να καταγράψω για το 
ρεπορτάζ μου. 
 
Να σημειώσω σε αυτό το σημείο πως αποτελεί πάγια τακτική μου σε 
τέτοιου τύπου ρεπορτάζ, την ώρα που βρίσκομαι έξω από τη γενική 
αστυνομική διεύθυνση, να ενημερώνω τον κ. Τριανταφύλου πως 
βρίσκομαι εκεί ζητώντας του συνεχή ενημέρωση, για τις προσαγωγές, 
συλλήψεις κλπ. Ο στόχος αυτής της τακτικής είναι η διασταύρωση των 
πληροφοριών από τους εμπλεκόμενους από όλες τις πλευρές. 



 
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξακρίβωσης ένας αστυνομικός 
(τουλάχιστον) με πολιτικά προσπαθούσε να δημιουργήσει ένταση 
φωνάζοντας μου και σπρώχνοντας με, ενώ ακούστηκαν και εκφράσεις 
όπως: «Εδώ κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς», «Σιγά μην ενημερώσουμε τον 
Τριανταφύλλου, τι να μας πει και αυτός...». 
 
Στη συνέχεια, μου έδωσαν τα χαρτιά μου και μου είπαν πως έχουν 
εντολή να με αφήσουν να φύγω, αλλά να συνεχίσω το ρεπορτάζ από το 
απέναντι πεζοδρόμιο. Ζήτησα επανειλημμένα να μάθω ποιος έδωσε την 
εντολή, καθώς θεωρούσα πως εκείνη την ώρα περιόριζαν το ρεπορτάζ 
μου, και ήδη είχα ταλαιπωρηθεί χωρίς λόγο. Το όνομα δεν μου δόθηκε 
ποτέ και αντί αυτού, αντιμετώπισα μια κατάσταση που προσπαθούσαν με 
φωνές -χωρίς βία όμως- να με απομακρύνουν. 
 
Περίπου στη μέση του δρόμου, καθώς πήγαινα προς το απέναντι 
πεζοδρόμιο, ζητώντας επίμονα να μάθω ποιος έδωσε την εντολή, σε μια 
αντέγκληση με τον αστυνομικό που μου φώναζε, και ενώ υπήρχε 
μεγάλη ένταση, ο αστυνομικός μού ανακοινώνει πως με συλλαμβάνει 
για εξύβριση θείων. Τον ρώτησα: «είπα κάτι εναντίον σου;» Μου 
απάντησε: «όχι, αλλά εξύβρισες τα θεία, οπότε συλλαμβάνεσαι». 
 
Με οδηγεί από άλλη είσοδο του κτιρίου (Καραϊσκάκη και Ερμού) σε ένα 
γραφείο και ζητάει να μου κάνει μήνυση για εξύβριση θείων. Εκεί μου 
ζητάει να κλείσω το κινητό μου γιατί έχω συλληφθεί.  
 
Τότε εμφανίζεται ο διοικητής του τμήματος (ο πρώτος ένστολος που 
είδα, αν θυμάμαι καλά) και μου δηλώνει την ιδιότητα του και το όνομά 
του. Συζητάω μαζί του ήρεμα, ζητάω συγγνώμη για το ύφος και την 
ένταση, και διευκρινίζω πως δεν είχα πρόθεση να προσβάλω προσωπικά 
κάποιον και επιμένω να με αφήσουν να βγω έξω να κάνω τη δουλειά 
μου, αφού όπως ενημέρωσε τον αστυνομικό και εμένα, δεν μπορεί να 
προχωρήσει σε μήνυση καθώς δεν υπάρχει πλέον τέτοια διάταξη. 
Μπορεί μόνο να καταγραφεί το περιστατικό. Όντως, με αφήνουν 
ελεύθερο και πηγαίνω στο απέναντι πεζοδρόμιο -όπως μου είχε ζητηθεί- 
να συνεχίσω το ρεπορτάζ.  
 
Κάποια στιγμή, και ενώ ένας άνδρας των ΜΑΤ άρχισε να κινείται 
επιθετικά βρίζοντας τον προσαχθέντα που είχαν οπτική επαφή από το 
παράθυρο του κτιρίου, προσπαθώ να καταγράψω ηχητικά το γεγονός με 
το κινητό μου. 
 
Βλέποντας αυτή την κίνηση ένας αστυνομικός με πολιτικά, έρχεται με 
πιάνει από το μπράτσο και μου ανακοινώνει πως με συλλαμβάνει για 
παράνομη βιντεοσκόπηση. Με οδηγεί βίαια μέσα στο κτίριο, και 
παραμένοντας στην είσοδό του μου ζητάει το κινητό μου. Τον ρωτάω 
αν έχω συλληφθεί και στην θετική του απάντηση, του λέω: «θα σου 
δώσω το κινητό αλλά κλειστό, και θα το ανοίξω παρουσία εισαγγελέα ή 



ανακριτή». Μου φωνάζει να μην κλείσω το κινητό μου και να του το 
παραδώσω ανοιχτό. Τον ρωτάω το λόγο, και μου απαντάει πως 
βιντεοσκόπησα συναδέλφους του χωρίς την άδειά τους και θα το πάρει 
για να σβήσει τα βίντεο. Στην επιμονή μου να παραδώσω το τηλέφωνο 
κλειστό μέχρι τον ανακριτή ή τον εισαγγελέα, αφού είχα συλληφθεί, ο 
αστυνομικός (που δεν μου έδινε το όνομα του) άρχισε να δημιουργεί 
ένταση φωνάζοντας, τραβώντας με και απειλώντας με να μην κλείσω το 
κινητό. 
 
Σε αυτό το σημείο να σημειώσω, πως στο κινητό εκτός των άλλων είχα 
καταγεγραμμένη, τη μαρτυρία του βιαίως προσαχθέντα από τα ματ στο 
παράρτημα, αλλά και την τελευταία κλήση από τον άνθρωπο που με 
ειδοποίησε για τη βίαιη προσαγωγή, και θεώρησα πως έπρεπε ηθικά και 
δεοντολογικά να τον προστατέψω. 
 
Σε εκείνο το χρονικό σημείο, κάποιοι από τους προσαχθέντες που 
βρίσκονταν σε χώρο αριστερά της εισόδου του κτιρίου αντιλήφθηκαν τι 
συνέβαινε και άρχισαν να φωνάζουν, ο αστυνομικός με απομόνωσε 
ξανά βίαια σε χώρο δεξιά της εισόδου και άρχισε να μου φωνάζει χωρίς 
πλέον την παρουσία οποιουδήποτε άλλου μπροστά. Εγώ μεταξύ άλλων 
του επαναλάμβανα συνέχεια πως θέλω να ενημερωθεί ο κ. 
Τριανταφύλλου για τη σύλληψή μου κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ, και πως 
για όλα αυτά θα ενημερωθεί η ΕΣΗΠΕΗΝ. 
 
Τότε ήταν η στιγμή που η κατάσταση ξέφυγε τελείως, άρχισε να 
φωνάζει πως τον απειλώ και με έσπρωξε βίαια με τα χέρια του, 
ρίχνοντας με προς τα πίσω και κάτω πάνω σε ένα τοίχο, ανάμεσα σε 
κάτι που μπόρεσα να αντιληφθώ σαν ντουλάπι, ή φοριαμό ή κάτι 
αντίστοιχο. Ακούγοντας τη φασαρία οι προσαχθέντες από τον διπλανό 
χώρο άρχισαν να φωνάζουν κάτι σαν: «τι κάνετε εκεί μέσα, γιατί τον 
έχετε απομονώσει κλπ». Εκείνη την ώρα ο αστυνομικός άρχισε να μού 
φωνάζει ενώ ήμουν πεσμένος στο έδαφος: «Σε ποιον σήκωσες χέρι; Σε 
εμένα; Αντίσταση σε εμένα; Τώρα θα δεις τι θα πάθεις». 
 
Ακούγοντας προφανώς τις φωνές και τη φασαρία, δύο άντρες των ματ 
και ένας ακόμα αστυνομικός με πολιτικά και καλυμμένα χαρακτηριστικά 
μπήκαν στον χώρο και ξαφνικά βρέθηκα σε μια γωνία του δωματίου με 4 
ανθρώπους πάνω από το κεφάλι μου, οι δύο με πολιτικά -ο ένας από 
αυτούς με καλυμμένα τελείως τα χαρακτηριστικά του-, και δύο άντρες 
των ΜΑΤ με κράνη κλπ. 
 
Τότε τους είπα: «Αντιλαμβάνεστε την εικόνα; Σας έχω ενημερώσει από 
την αρχή πως παρευρίσκομαι με δημοσιογραφική ιδιότητα και φτάσαμε 
να με έχετε ριγμένο σε μια γωνία με τέσσερις αστυνομικούς από πάνω 
μου χωρίς να ξέρω ονόματα, βαθμούς κλπ. Ξέρετε τι θυμίζω όλο αυτό;» 
 
Τότε παρενέβη ένας αστυνόμος, ο οποίος μου έδωσε το όνομά του, και 
μου ζήτησε να του εξιστορήσω τη συνέβη. Μόλις τον ενημέρωσα μου 



είπε πως απαγορεύεται να βιντεοσκοπώ άνθρωπο χωρίς τη θέληση του 
και να βρούμε τον αστυνομικό που βιντεοσκόπησα να έρθει να μου 
δηλώσει την άρνησή του και να σβήσω το βίντεο. Δέχτηκα, αλλά τους 
τόνισα πως αμφιβάλλω αν υπάρχει καταγεγραμμένος κάποιος σε βίντεο. 
Έδειξα τα βίντεο και όντως δεν υπήρχε κανένας. Τότε ο αστυνόμος 
μου είπε πως θα καταγράψουν πως έσβησα τα βίντεο και θα με 
αφήσουν ελεύθερο. Τους απάντησα πως δεν έσβησα τίποτα γιατί δεν 
υπήρχε βίντεο. 
 
Μόλις μου ανακοίνωσαν πως είμαι ελεύθερος και προσεγγίζοντας την 
πόρτα του κτιρίου για να φύγω, ο αστυνομικός με τα πολιτικά (που με 
είχε σπρώξει βίαια, ρίχνοντάς με κάτω) φώναξε πως δεν θα πάω 
πουθενά και να με συλλάβουν γιατί βιαιοπράγησα εναντίον του και να 
με κλείσουν στο κρατητήριο. Ανάφερε μάλιστα πως θα μου κάνει 
μήνυση για βιαιοπραγία. Τότε πήγε δίπλα του ο αστυνόμος, κάτι 
κουβέντιασαν, και μετά ήρθε στην είσοδο και σε γενικές γραμμές μού 
είπε, πως είναι μικρή η Πάτρα, ξέρουμε ποιος είσαι και τι προσπαθείς να 
κάνεις και μου είπε πως είμαι ελεύθερος αλλά μου απαγορεύουν να 
βρίσκομαι έξω από τον χώρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Του 
ζήτησα να μου προσδιορίσει ακριβώς τον χώρο που μού απαγορεύεται η 
παραμονή μου και μου υπέδειξε την Ερμού από Υψηλάντου ως 
Καραϊσκάκη, μαζί με τον χώρο των πεζοδρομίων. 
 
Το πρώτο πράγμα που έκανα βγαίνοντας από το κτίριο ήταν να καλέσω 
στο τηλέφωνο τον κ. Τριανταφύλλου (με τον οποίον δεν μπόρεσα να 
μιλήσω) και στη συνέχεια τον πρόεδρο της ΕΣΗΕΠΗΝ κ. Κορτέση στο 
οποίον περιέγραψα τα περιστατικά. 
 
Στη συνέχεια δέχτηκα τηλεφώνημα από τον γραμματέα της ΕΣΗΕΠΗΝ 
κ. Καρβουνιάρη, στον οποίον περιέγραψα τα περιστατικά και από τον κ. 
Τριανταφύλλου στον οποίον επίσης είπα σε γενικές γραμμές τι συνέβη 
και του ζήτησα πως θέλω να με ενημερώνει για τις προσαγωγές και τα 
γεγονότα ώστε να συνεχίσω το ρεπορτάζ μου, κάτι που έγινε. 
 
Να σημειώσω πως βγαίνοντας από το κτίριο, πόναγα στην πλάτη και στο 
πίσω μέρος του κεφαλιού, και είχε πρηστεί και πόναγε το χείλος μου, 
εξαιτίας του ελαφρύ τραυματισμού μου, από τη βίαιη ενέργεια του 
αστυνομικού που είχε συμβεί νωρίτερα. Θεώρησα πως δεν ήταν κάτι 
σημαντικό για να πάω στο νοσοκομείο, καθώς υπήρχαν γεγονότα σε 
εξέλιξη που έπρεπε να καταγράψω, όπως η εισβολή της αστυνομίας 
στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο «επί τα πρόσω» που συνέβαινε εκείνη τη 
στιγμή. 
 
Για την ώρα δεν προχώρησα σε κάποια νομική κίνηση εναντίων των 
αστυνομικών, καθώς θεωρώ πως η γνωστοποίηση σε εσάς αλλά και η 
δημοσίευση του περιστατικού είναι αυτή που προέχει, αλλά κρατάω 
κάθε επιφύλαξη για να πράξω κάθε νόμιμο δικαίωμά μου. 
 



Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω πως σας εξιστόρησα τα γεγονότα 
με όσο μεγαλύτερη ακρίβεια μπορούσα αλλά κρατώ μια επιφύλαξη για 
την ακριβή χρονική σειρά τους καθώς και για το ενδεχόμενο να έχω 
παραλείψει κάτι λόγω της σύγχυσης και της έντασης που επικρατούσε. 
 

 
 

Με εκτίμηση 
 
 

Βασίλης Πέττας 
 
 
	


