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Σε διαθεσιμότητα τέθηκε από το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. ο αστυνομικός που απεικονίζεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο να χαστουκίζει
μετανάστη έξω από το τοπικό Α.Τ. όπου γίνεται η καταγραφή των μεταναστών.

 
Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η Αστυνομία εξετάζει και το γεγονός ο συγκεκριμένος
αστυνομικός να κρατά την ώρα της επίθεσής του στο μετανάστη μαχαίρι.
 
 
Η στιγμή που κραδαίνει το μαχαίρι προς τους μετανάστες
 
Πριν από λίγο το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση στην οποία αναφέρει:
 
«Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διατάχτηκε η διενέργεια κατεπείγουσας διοικητικής
έρευνας, σχετικά με φωτογραφίες, οι οποίες αναρτήθηκαν σήμερα σε ιστοσελίδες και μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και απεικονίζουν επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικού, στη νήσο της Κω.
Επιπλέον, προανάκρισης επελήφθη η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής
Αστυνομίας, ενώ ο αστυνομικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα».

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C4zKzbMhtWd2IK9CnzAaRq5m4CbTCkcNG2OS9vN8DwI23ARABIPb8_B5grYKAgKAMoAGOsdXNA8gBAqkC9kOXaItVsz6oAwHIA8kEqgT0AU_QhgOeHlpRisl0ZP3q0CdOSjjWMtcysB6Xe77uXU7PB3NK3_XM7WdmjNZTIPg0Q6uljWU2pHmwwu-75QvzdyulXEffEO_mMo3oY1RLnEa_oA2hvnYnLyvJPGpkosJWw-cwku-OOS8rQhZBV7L_H_TkRBKOVhKhW-HFKif4qm6cOYIATQ6VHclpsa_zUIs_V8zlDtJGkOJv59_CR5tsq66YJVGpidoBPebc0_4cDd87CQ3L5NhDFGk8x11Zd4DwsZmQLqUeXw4mbpsq-EwR9YCYdkuVmy5bgqbLrlcif-1xtG_agF2qiKC3O0V-V-pvCnVVsJCgBgKAB9rOqjKoB6a-G9gHAdIIBQiAARABsQnDRXojbINaZ9gTAg&num=1&cid=CAASEuRoYabGRUen1Wt9uAIYU1Cbpw&sig=AOD64_05IbeOpbL-k5fJi6PkDAYHWGwshg&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://www.e-shop.gr/forika-psygeia


18/7/2017 Κως: Αστυνομικός χαστουκίζει μετανάστη κρατώντας μαχαίρι | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ellada/kos-astynomikos-hastoykizei-metanasti-kratontas-mahai 3/4

 



    
101

Like

2 Comments Sort by 

Ευαγγελος Κελμαλης · Ανωτατη Μπουμπονικη
Πολύ κακός άνθρωπος ..μήπως ήταν κ ένας από αυτούς που τους έσωζε από την θάλασσα ;;;αλήθεια πρόσεξε κάνεις με το μαχαίρι τι
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μπορώ να κρίνω όταν δεν ξέρω τι έχει προηγηθεί κ πια πίεση υπήρχε ....αλλα όπως λένε κ κάποιοι έξω από τον χορό ,έχουν δίκιο οι
λαθρομετανάστες που ζητούν έντονα κ επίμονα να τους δώσουν χαρτιά για την Αθήνα ....βλέπετε δεν υπάρχει υπομονή αλλά ούτε κ ο
σεβασμός ......ψιλα γράμματα φυσικά ...παντός καλό είναι να κατακρίνεις όταν δεν τρώς εσύ το αγγούρι ,έτσι γίνετε πάντα κ παντού ..
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και μετα γραψτε τις μαλακιες σας
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Για τους φίλους της ιστοσελίδας που ίσως βρεθούν σε κάποιους από τους σταθμούς της περιοδείας της
θεατρικής παράστασης. Δυστυχώς δεν θα την απολαύσουμε στη Μυτιλήνη.
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Εγκρίθηκε δόση 8,5 δισ. ευρώ και μία «δεύτερη καλύτερη λύση» για το χρέος (/articles/news-
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Σε συμφωνία για την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, που ανοίγει το δρόμο για
εκταμίευση δόσης ύψους 8,5 δισ. ευρώ, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο.
Για το χρέος, βάση παραμένει η συμφωνία του Μαΐου 2016, ενώ υιοθετήθηκε και ρήτρα ανάπτυξης.
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Σημαντική βάση δεδομένων με υπόπτους για τζιχαντ παρέδωσε η Αμερική στις ελληνικές Αρχές, με σκοπό
η χώρα μας να ενισχύσει το επίπεδο των ελέγχων στα σύνορα για τον εντοπισμό εξτρεμιστών. 
Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ζήτησε από αρμόδιους Αμερικανούς...
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