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Ως Γενικός Γραμματέας της 
Ενωσης, έχω έρθει σε δύσκολη 
θέση πολλές φορές, γιατί η θε-
σμική μου ιδιότητα δεν αρκεί 
ώστε να βοηθήσω στην οριστι-
κή επίλυση αυτών των προβλη-
μάτων. 
Τα χρόνια ζητήματα που μας 
απασχολούν, απαιτούν λύσεις 
από τη Διοίκηση και την Ηγεσία.
Οπως διαπιστώσαμε, σε πολλές 
Υπηρεσίες δεν επαρκούν τα 
άτομα για εποχούμενη περιπο-
λία, δεν βάζουν σκοπούς κρα-
τητηρίων, κι ακόμα, συχνά ανα-
γκάζονται να μην βάλουν σκοπό 
καταστημάτων, ρισκάροντας 
την ασφάλεια της Υπηρεσίας. 
Οι ημερήσιες αναπαύσεις έχουν 
εκτοξευτεί και σαν να μην έφτα-
ναν όλα αυτά, τα μέτρα τάξης 
ολοένα αυξάνονται ενώ πα-
ράλληλα, μας ζητάνε να επαν-
δρώσουμε και νέες Υπηρεσίες, 
όπως οι πεζές περιπολίες.
Συγνώμη κύριε Γενικέ, κ.κ. Δι-
ευθυντές, αυτά τα προβλήματα 
τα γνωρίζετε; Κι αν ναι, τι κά-
νετε για την επίλυσή τους; Τα 
μεταφέρετε στον Άρχηγό της 
Ελληνικής Άστυνομίας, ώστε να 
ενισχυθεί η ΓΆΔΘ με συναδέλ-
φους; 
Φτάνει πια! Οι συνάδελφοι δεν 
αντέχουν. 
Μακάρι, μέσα στους αριθμούς 
που προσπαθείτε να πετύχετε, 
να είχατε ως στόχο και τον σε-
βασμό στο προσωπικό.  
Λίγη αξιοπρέπεια δεν βλάπτει.
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Σεβασμός
στους συναδέλφους
και τις οικογένειές τους

Ως πότε η ζωή του αστυνο-
μικού θα καθορίζεται απ’ τα 
διάφορα γεγονότα-εκδηλώσεις 
που συμβαίνουν στην καθημε-
ρινότητα;
Πότε επιτέλους θα μπορεί ο 
αστυνομικός να γνωρίζει του-
λάχιστον το εβδομαδιαίο υπη-
ρεσιακό του πρόγραμμα, ώστε 
να κανονίσει τις όποιες οικογε-
νειακές και κοινωνικές υποχρε-
ώσεις έχει, χωρίς το φόβο να 
του αλλάξουν την υπηρεσία ή 
να του ανακαλέσουν το ρεπό;
Πότε επιτέλους οι διευθυντές 
των Διευθύνσεων θα δουν με 
σεβασμό και τόλμη τα προ-
βλήματα που ταλανίζουν τους 
συναδέλφους, ώστε να βρεθεί 
μια λύση;
Πώς είναι δυνατόν να δημι-
ουργούνται νέες Υπηρεσίες και 
να ζητούνται άτομα για να τις 
επανδρώσουν, όταν οι διοικη-
τές των τμημάτων δεν είναι σε 
θέση να βγάλουν ούτε τις ανε-
λαστικές υπηρεσίες;
Η Ένωσή μας το τελευταίο δι-
άστημα πραγματοποιεί αλλε-
πάλληλες επισκέψεις στα Άστυ-
νομικά Τμήματα και Τμήματα 
Ασφαλείας της Θεσσαλονίκης, 
και δυστυχώς σε όλα, γίναμε 
αποδέκτες σοβαρών καταγγε-
λιών και προβλημάτων. 

Editorial
Γράφει ο Θεόδωρος Τσαϊρίδης

Άσυλο ιδεών ή άσυλο εγκληματιών; 
Η κοινωνία σιχάθηκε. Η Άστυνομία μπορεί. Εσείς τι θέλετε;
17 Νοεμβρίου και 6 Δεκεμβρίου, γίναμε για ακόμη μία φορά 
μάρτυρες ενός παράλογου φαινομένου. 
Ενός φαινομένου, που συμβαίνει εδώ και χρόνια στην Ελ-
λάδα και το οποίο όλοι χρησιμοποιούν για μικροπολιτικούς 
σκοπούς, αλλά κανένας δεν αναλαμβάνει την πρωτοβουλία 
να το λύσει μία και έξω.
Γιατί, αν πραγματικά το θέλουν, μπορούν. 
Και ενώ για όσα συνέβησαν την 17η Νοέμβρη, μιλήσαμε μόνο 
εμείς για την στάση της Άστυνομίας, με τον προϊστάμενο της 
εισαγγελίας να διατάσσει προκαταρτική εξέταση, ξαφνικά 
βλέπουμε μετά τα γεγονότα της 6ης Δεκέμβρη, όπου έστω 
και αργά η Άστυνομία έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, να 
έχει ξεκινήσει μία αντιπαράθεση μεταξύ πρυτανικών 
αρχών και Άστυνομίας για το αν ενημέρωσαν, για το πότε 
έγινε επέμβαση και χίλια δύο ακόμη.
Διακρίνω παιχνίδι εντυπώσεων και τίποτα παραπάνω, αν 
και εύχομαι να διαψευστώ. 
Το ότι τα πανεπιστήμια κατάντησαν να είναι άνδρο εγκλη-
ματιών, όπου μπορεί να μπαίνει ο καθένας, να σπάει, να 
καίει, να λεηλατεί, να διακινεί και να εμπορεύεται ναρκω-
τικά, να βιάζει, να… να… να…,  οφείλεται ξεκάθαρα στην 
στρεβλή χρήση του όρου «πανεπιστημιακό άσυλο» από όλες 
τις Κυβερνήσεις αλλά και στο ότι όλοι θεωρούσαν ταμπού 
την επέμβαση της αστυνομίας εντός των πανεπιστημιακών 
χώρων κάθε φορά που λάμβαναν χώρα όλα αυτά τα έκτρο-
πα και αυτό υπό το φόβο μην τυχόν και τους συσχετίσουν 
με παλαιότερες εποχές.

Με αφορμή την επιστροφή των αναδρομικών, η οποία οφεί-
λεται ξεκάθαρα σε μία από τις μεγαλύτερες νίκες του συνδι-
καλιστικού κινήματος τα τελευταία χρόνια, επανήλθαν στην 
επιφάνεια παθογένειες και στρεβλές αντιλήψεις, οι οποίες 
φαίνεται πως τελικά και δυστυχώς εμείς οι ίδιοι και πρώτοι 
από όλους τις συντηρούμε. 
Παθογένειες και αντιλήψεις οι οποίες δεν επιτρέπουν σε κα-
μία νίκη τη χαρά καθώς χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 
ότι με την επιστροφή των αναδρομικών δημιουργήθηκε τε-
ράστιο θέμα με την 3η, 4η, 5η και 6η σειρά των Ειδικών 
Φρουρών, όπου η μεν 3η σειρά έλαβε ποσά της τάξης των 
250-300 ευρώ και οι υπόλοιπες σειρές ΜΗΔΕΝ.
Το λάθος έγινε εξ αρχής, καθώς δεν υπήρξε επίσημη ενημέ-
ρωση για το τι ισχύει και δημιουργήθηκαν προσδοκίες στους 
συναδέλφους, οι οποίες μετατράπηκαν σε αγανάκτηση 
όταν διαπίστωσαν ότι ο θησαυρός των αναδρομικών ήταν 
άνθρακας για τους ίδιους.
Η δική μου απογοήτευση όμως, προήλθε διαβάζοντας δεκά-
δες σχόλια συναδέλφων να υποστηρίζουν ότι «δεν πειράζει 

Είναι προσβλητικό προς την κοινωνία, προς τους πολίτες, 
προς την λογική τα όσα συμβαίνουν.
Είναι υποχρέωση όλων, πολιτικών κομμάτων, δικαιοσύνης, 
αστυνομίας και πρυτανικών αρχών να καθίσουν σε ένα τρα-
πέζι και να δώσουν ουσιαστικές λύσεις. Και αν οι ίδιοι δεν 
μπορούν, ας παραδειγματιστούν από τα υπόλοιπα Ευρωπα-
ϊκά κράτη. Άν και νόμοι υπάρχουν, στην εφαρμογή και την 
ατιμωρησία το χάνουμε μάλλον… 

Υ.Γ.1 Με αφορμή τις δηλώσεις μου για την στάση μας την 
17 Νοέμβρη 2018 και την προσπάθεια ορισμένων να προσ-
δώσουν πολιτικές σκοπιμότητες σε αυτές, να τους ενημερώ-
σω ότι 17 χρόνια στις διμοιρίες πάντα θεωρούσα παράλογο 
αυτό που συμβαίνει. Το ότι συμβαίνει τόσα χρόνια δεν ση-
μαίνει ότι δεν πρέπει να αλλάξει. Σκεφτείτε, έστω για μία 
στιγμή, στην θέση την δική μου και όλων των συναδέλφων 
να ήταν τα παιδιά σας. Τις ίδιες εντολές θα δίνατε...
Υ.Γ.2 Την 6η Δεκέμβρη 2018 και επέμβαση εντός του πανε-
πιστημιακού χώρου κάναμε και οι δυνάμεις αξιοποιήθηκαν 
όλες και απέκλεισαν τις εισόδους και προσαγωγές έγιναν 
και εν κατακλείδι δουλέψαμε όπως πρέπει να δουλεύουμε 
πάντα. Τι άλλαξε τελικά μέσα σε 20 μέρες; 
Υ.Γ.3 Ιδιώνυμο αδίκημα οι επιθέσεις εναντίον αστυνομικών 
όποτε κι αν γίνονται. 
Υ.Γ.4 Εκτόξευση φωτοβολίδας με πιστόλι σε ευθεία βολή. 
Άν δεν έχει πρόθεση να μας σκοτώσει τότε σε τι αποσκοπεί; 
Υ.Γ.5 Συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους που συμμε-
τείχαν στα μέτρα στις 17 Νοεμβρίου και στις  6 Δεκέμβρη. 
Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΜΠΟΡΕΙ. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ε.Α.Υ.Θ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 6936 800701

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6948 753589

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ,
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ &
 ΑΝΑΠΛ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:
ΚΛΕΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   6977 075637

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  6936 033606

ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΑΖΝΕΪΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6932 913797

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ,
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ &
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 6980 223482

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ &
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ:
ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  6938 314388

ΜΕΛΗ:
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6907 333523
ΒΑΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 6972 895266
ΚΑΛΕΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6932 649076
ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 6946 142162
ΣΦΕΛΙΝΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6981 045956
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6948 586943

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ αυστηρά η αναδημοσίευση, ολική, μερική ή 
περιληπτική αναπαραγωγή, η κατά παράφραση ή διασκευή 
των κειμένων που περιέχονται στο έντυπο με οποιονδήποτε 
τρόπο (ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ή άλλο), χωρίς προηγούμε-
νη γραπτή άδεια.

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις του υπο-
γράφοντα και όχι απαραίτητα τις απόψεις και θέσεις της 
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.
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Άρθρο του
 Γιώργου Χατζόπουλου 

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Ιδιοκτησία: Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσ/νίκης
Αριστοτέλους 12 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310 525510, Fax: 2310 539900
email: eaythes@gmail.com

Εκδότης - Υπεύθυνος εφημερίδας: Κλεάνης Βασίλειος

Αρχισυντάκτες: Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος - 
Χατζηανεστιάδης Μιλτιάδης

Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρία Σαμολαδά

Λίγη αξιοπρέπεια δεν βλάπτει

Ειδικοί Φρουροί είναι… με βύσμα μπήκαν» και πόσα ακόμα…
Και εγώ ως Ειδικός Φρουρός μπήκα στο σώμα, αλλά αισθά-
νομαι Άστυνομικός. 
Συναδέλφους συναντώ μόνο έξω στο δρόμο και τρέχω όπο-
τε με χρειάζονται και το ίδιο κάνουν και αυτοί όποτε τους 
χρειάζομαι.
Εξω στο δρόμο, δεν διακρίνουμε ο ένας τον άλλον σε ανα-
κρατικό, βητά, ειδικό φρουρό ή συνοριακό, αλλά τους βλέ-
πουμε όλους τους αστυνομικούς ως συναδέλφους. 
Καλό είναι, λοιπόν, τέτοιες αντιλήψεις να τις αφήσουμε 
πρώτοι εμείς στην άκρη, αν θέλουμε να είμαστε πραγματι-
κά ενωμένοι και όχι να θυμόμαστε ότι είμαστε «ένα» όποτε 
μας συμφέρει. 
Να θυμάστε ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις, βλέποντας ότι 
εμείς οι ίδιοι συντηρούμε αυτές τις αντισυναδελφικές αντι-
λήψεις, θα το εκμεταλλεύονται, θα ρίχνουν και άλλο λάδι 
στην φωτιά (όπως το νέο μισθολόγιο και οι όροι πρώην ει-
δικοί φρουροί και συνοριακοί) και θα συνεχίζουν το διαίρει 
και βασίλευε.

Άρθρο του Βασίλη Κλεάνη 

τα αναδρομικά μάς δίχασαν 
για ακόμη μία φορά

ΤΕΥΧΟΣ 02 
IANOYAΡΙΟΣ 2019         
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ Ε.Α.Υ.Θ.

Φωτογραφία
εξωφύλλου



Συνάντηση έαυΘ
με την υπουργό
Προστασίας του Πολίτη
και τον αρχηγό της έλ.αΣ

Στον αρχηγό τα άλυτα προβλήματα
των αστυνομικών της Θεσσαλονίκης

Η  Ένωση τίμησε τον δήμαρχο δέλτα 
για τη δωρεά περιπολικού

Πεζές περιπολίες με…
ολισθήματα 

Επί τάπητος σημαντικά προβλήματα των αστυνομικών

Δέσμευση για ενίσχυση της ΓΑΔΘ στις τακτικές μεταθέσεις

Χωρίς αξιολόγηση η στελέχωση της νέας υπηρεσίας 

Στα σημαντικά ζητήματα που απασχο-
λούν στο σύνολό τους τους αστυνομι-

κούς αναφέρθηκαν τα μέλη του Προεδρεί-
ου της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Θεσσαλονίκης κατά τη συνάντηση που 
επεδίωξαν με την Υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη, κ.Ολγα Γεροβασίλη και τον Αρχηγό 
της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. 
Αριστείδη Ανδρικόπουλο, με αφορμή την 
παρουσία τους στη Θεσσαλονίκη. 
Παρότι και οι δυο συναντήσεις πραγματο-
ποιήθηκαν σε καθεστώς χρονικής πίεσης, 
εξαιτίας του φόρτου εργασίας τόσο της κ.Υ-
πουργού όσο και του κ. Αρχηγού, το Προε-
δρείο εξέθεσε χωρίς περιστροφές τα σημα-
ντικά τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν 
τους Αστυνομικούς θέτοντας στην κορυφή 
το ζήτημα της μη καταβολής αναδρομικών 
ποσών σε 4.600 Ειδικούς Φρουρούς καθώς 
και Αστυφύλακες - Υπαρχιφύλακες, που 
προέρχονται από Ειδικούς Φρουρούς. 
Η κ.Ολγα Γεροβασίλη από την πλευρά της 
ανέφερε ότι συμμερίζεται την ανακοίνωση 
του Αρχηγείου, η οποία αναπτύσσει στην 
πλήρη διάστασή του το ζήτημα και επεξηγεί 
τους λόγους που οι συγκεκριμένοι συνάδελ-
φοι δεν είναι δικαιούχοι αναδρομικών. 
Το προεδρείο της Ενωσης από την πλευρά 
του τόνισε ότι το αστυνομικό προσωπικό 
όλων των βαθμίδων έχει ενιαία προβλήμα-
τα και πρέπει να αντιμετωπίζονται χωρίς δι-
χασμούς και βαθμολογικούς διαχωρισμούς.
Η συζήτηση στη συνέχεια επικεντρώθηκε 
στις συνεχιζόμενες μετακινήσεις Αστυνομι-
κών, των ομάδων ΟΠΚΕ Θεσσαλονίκης και 

της ΔΑΕΘ, στην Κέρκυρα για τη φύλαξη του 
ΧΥΤΑ Λευκίμμης. Η κ.Υπουργός δήλωσε ότι 
οσονούπω θα έχουμε σταδιακή απεμπλοκή 
των αστυνομικών δυνάμεων λόγω ολοκλή-
ρωσης του έργου.
Τέλος η Ενωση διατύπωσε το αίτημά της 
για αεροπορική μετακίνηση του προσωπι-
κού της ΔΑΕΘ, ενώ η κ.Γεροβασίλη δήλωσε 
ενήμερη για το ζήτημα και δεσμεύτηκε να 
το υλοποιήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Στη συνάντηση με τον Αρχηγό της Ελληνι-
κής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο, κ. Αριστείδη 
Ανδρικόπουλο, παρουσία και του μέλους 
της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΑΣΥ 
κ. Δημήτρη Παδιώτη, έγινε ειδική μνεία στις 
άδικες αποστρατεύσεις Αστυνομικών λόγω 
απουσίας από τα καθήκοντά τους πλέον 
του τριμήνου την τελευταία διετία ή πλέον 
της διετίας καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδι-
οδρομίας τους στο Σώμα, λόγω αναρρωτι-
κής άδειας. 
Είναι γεγονός πως η εφαρμογή του αρθ. 17 
του ΠΔ 6/2018  οδήγησε στην αυτεπάγγελ-
τη αποστρατεία πολλούς ικανούς συναδέλ-
φους, οι οποίοι ωστόσο δεν επιθυμούσαν 
να αποχωρήσουν από το Σώμα. 
Αυτό είχε ως συνέπεια την απώλεια ικανών 
στελεχών, σε μια εποχή που η Ελληνική Αστυ-
νομία έχει τεράστια έλλειψη προσωπικού και 
οι προσλήψεις είναι υποτυπώδεις σε σύγκρι-
ση με τις μεγάλες υπηρεσιακές ανάγκες. 
Από την πλευρά του ο κ. Αριστείδης Ανδρικό-
πουλος αναγνώρισε το πρόβλημα και όπως 
ανέφερε, θα κατατεθεί τροποποιητική διά-
ταξη του ΠΔ, η οποία θα άρει την αδικία.

Για το θέμα της έλλειψης οχημάτων στη 
ΓΑΔΘ και του πεπαλαιωμένου στόλου, ο κ. 
Αρχηγός υπογράμμισε ότι υπάρχει έτοιμη 
πρόταση από το ΑΕΑ για την ενίσχυση του 
Σώματος με νέα οχήματα, η οποία θα κατα-
τεθεί αρμοδίως το νέο έτος.
Στη συνέχεια, συζητήθηκε ο τρόπος φύ-
λαξης προσώπων και εγκαταστάσεων στη  
Θεσσαλονίκη και το απασχολούμενο αστυ-
νομικό προσωπικό σε αυτά. 
Η  Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσα-
λονίκης, πριν λίγους μόνο μήνες, συγκέντρω-
σε τον ακριβή αριθμό των Αστυνομικών που 
εκτελούν υπηρεσία στη φύλαξη στόχων στη 
ΓΑΔΘ και βάσει αυτών των στοιχείων, επι-
σημάνθηκε στον κ. Αρχηγό η άμεση ανάγκη 
αναθεώρησης και επανεξέτασης των στό-
χων που φυλάσσονται στη ΓΑΔΘ, ενώ είναι 
γνωστό ότι με ευκολία εισάγονται νέοι στό-
χοι προς φύλαξη, οι οποίοι διακόπτονται με 
τεράστια δυσκολία.
Ο κ. Αρχηγός συμφώνησε με όσα του παρά-
θεσε το Προεδρείο  και δεσμεύτηκε να επα-
νενεργοποιήσει την αρμόδια Επιτροπή, ώστε 
να εξεταστούν όλοι οι στόχοι της ΓΑΔΘ και να 
διακοπούν όσοι δεν είναι αναγκαίοι.
Τέλος, το Προεδρείο της Ενωσης ζήτησε επιτα-
κτικά την ενίσχυση της ΓΑΔΘ μέσω των τακτι-
κών μεταθέσεων και τον εξορθολογισμό των 
υπηρετούντων στη ΓΑΔΘ, όπου θα τηρείται η 
αναλογικότητα του προσωπικού σε κάθε Υπη-
ρεσία βάσει των πραγματικών αναγκών της. 
Οπως τόνισε ο κ. Αρχηγός θα καταβάλει τη 
μέγιστη δυνατή προσπάθεια για  την ενίσχυση 
της ΓΑΔΘ με ικανό αριθμό Αστυνομικών.

Τιμητική πλακέτα στον Δήμαρχο Δέλτα κ. Ευθύμιο Φωτόπουλο, πα-
ρέδωσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης κατά τη 
συνάντησή τους, για την πρόσφατη προσφο-
ρά του να δωρίσει ένα περιπολικό στο Αστυνο-
μικό Τμήμα του Δήμου του. 
Το Προεδρείο παρέδωσε κι εξέφρασε τις ευχα-
ριστίες εκ μέρους των μελών της Ένωσης για 
την συνεχή στήριξή του στο έργο των Αστυνο-
μικών, ενώ ζητήθηκε από τον κ.Δήμαρχο να 
αναφερθεί στην ακριβή διαδικασία που 
ακολούθησε για την δωρεά του οχήματος, 
καθώς στο παρελθόν, πολλοί Δήμοι και 
δημόσιοι φορείς εξέφρασαν την πρόθεση 
αντίστοιχων δωρεών, πλην όμως οι μεγά-
λες καθυστερήσεις των διαδικασιών και τα γραφειοκρατικά 

Μετά τη σύντομη συνάντηση τον περασμένο Δεκέμβριο που πραγ-
ματοποίησε το Προεδρείο της ΕΑΥΘ με τον Αρχηγό της Ελληνικής 
Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη Ανδρικόπουλο, στο πλαίσιο 
της επίσκεψής του στην Θεσσαλονίκη, επεδίωξε και συναντήθηκε εκ 
νέου αυτή τη φορά στην Αθήνα και με στόχο να μεταφερθούν στο 
ανώτατο ιεραρχικά πρόσωπο της φυσικής μας Ηγεσίας στο σύνολό 
τους τα άλυτα προβλήματα των Αστυνομικών της Θεσσαλονίκης.
Η νέα μορφή αστυνόμευσης μέσω των πεζών περιπολιών ήταν το 
πρώτο θέμα που έθεσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλο-
νίκης στον κ.Αρχηγό, καθώς η μετακίνηση Αστυνομικών από όλες τις 
Αστυνομικές Διευθύνσεις της ΓΑΔΘ στη νέα αυτή υπηρεσία, μείωσε 
περαιτέρω το προσωπικό σε Διευθύνσεις με υπάρχουσες καταγε-
γραμμένες μεγάλες ελλείψεις. 
Ο κ. Ανδρικόπουλος από την πλευρά του δήλωσε ότι έχει ήδη δώσει 
τις κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο στελέχωσης των πεζών 
περιπολίων, ώστε να μην προκληθούν υπηρεσιακά κωλύματα και θα 
εξετάσει αν αυτές εφαρμόστηκαν σωστά. Επίσης, ανέφερε ότι φέτος 
η ΓΑΔΘ θα ενισχυθεί με ικανό αριθμό Αστυνομικών στις τακτικές με-
ταθέσεις, γεγονός που θα δώσει «ανάσα» στις Υπηρεσίες.
Αμέσως επόμενο θέμα που τέθηκε επί τάπητος είναι ότι τα τελευταία 
τρία χρόνια, οι διμοιρίες και οι ομάδες ΟΠΚΕ μετακινούνται κάθε 
μήνα στα νησιά με πολυεπίπεδες υπηρεσιακές συνέπειες. 
Όσον αφορά στην μετακίνηση των διμοιριών της ΔΑΕΘ και της ΟΠΚΕ 
στην Κέρκυρα, ο κ. Αρχηγός τόνισε ότι επίκειται διυπουργική συνά-
ντηση όπου, εκτός των άλλων, θα συζητηθεί και η αποδέσμευση των 
δυνάμεων που δεν είναι αναγκαίες. Όσον αφορά στις μετακινήσεις 
στα νησιά, ο κ. Αρχηγός αναγνωρίζει τη μονιμότητα του προβλήμα-
τος και την υπηρεσιακή επιβάρυνση που προκαλεί, σημειώνοντας ότι 
ήδη αναζητούνται μόνιμες λύσεις και συζητούνται ορισμένες προτά-
σεις οι οποίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί.
Στο διαχρονικό θέμα που απασχολεί τους Αστυνομικούς της Θεσσα-
λονίκης και δεν είναι άλλο από την πιστή εφαρμογή του χρόνου εργα-
σίας και την έκδοση της εβδομαδιαίας υπηρεσίας, το Προεδρείο της 
Ένωσης ανέλυσε τους λόγους που επιφέρουν την καταστρατήγηση 
αυτών και αιτήθηκε την παρέμβαση του κ. Ανδρικόπουλου για την 
εφαρμογή της νομοθεσίας. 
Ο κ.Αρχηγός διαβεβαίωσε ότι θα ελέγξει την έκδοση ή μη εβδομαδι-
αίας υπηρεσίας στις Υπηρεσίες της ΓΑΔΘ και θα καταστήσει σαφές 
ότι η νομοθεσία πρέπει να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα.

Οι πεζές περιπολίες είναι μία υπηρεσία η οποία ιδρύθηκε στο παρελθόν, 
μετά καταργήθηκε, και πριν λίγο καιρό δημιουργήθηκε ξανά, παρότι απέ-
τυχε στην εφαρμογή του την περασμένη φορά. 
Το «νέο» αυτό σύστημα αστυνόμευσης που συγκροτήθηκε με συγκεκριμέ-
νες εντολές του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, έπρεπε προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας να εφαρμοστούν 
απαρέγκλιτα οι κατευθυντήριες γραμμές του Αντιστράτηγου, κ. Αριστείδη 
Ανδρικόπουλου και η στελέχωση να γίνει με επιθυμούντες Αστυνομικούς, κι 
όχι με την συνήθη εις άτοπον απαγωγή.   
Δυστυχώς όμως, η ιστορία επαναλαμβάνεται με τον χειρότερο τρόπο, κα-
θώς το Συμβούλιο Μεταθέσεων της ΓΑΔΘ αγνόησε και αποστασιοποιήθηκε 
από τις εντολές του Αρχηγείου, υιοθετώντας κατά τη συνεδρίασή του όλες 
τις προτάσεις των Διευθύνσεων χωρίς προηγουμένως να τις έχει ελέγξει. 
Ενδεικτικό είναι ότι οι Διευθύνσεις Ασφαλείας και Αλλοδαπών Θεσσαλονί-
κης, στις περισσότερες προτάσεις τους, δεν έλαβαν υπόψη κανένα κριτή-
ριο όπως είναι το όριο ηλικίας των Αστυνομικών και η οικογενειακή τους 
κατάσταση, αλλά και η μη διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας των υπό-
λοιπων Υπηρεσιών.

Σε ένα θέμα 
που αποτε-
λεί καθημε-
ρινότητα των 
Αστυνομικών 
επικεντρώθηκε 
στη συνέχεια η 
συζήτηση, επι-
σημαίνοντας 
το πρόβλημα 
της έλλειψης 
καθαριότητας 
στη ΓΑΔΘ λόγω 
της μη ανανέωσης των υπαρχουσών συμβάσεων. 
Όπως δήλωσε, ο κ.Ανδρικόπουλος, γνώριζε ήδη το ζήτημα και όπως 
σημείωσε πολύ σύντομα θα υπάρξει μια προσωρινή λύση μέχρι την 
ολοκλήρωση του διαγωνισμού ΑΣΕΠ για την πρόσληψη καθαριστριών 
στην ΕΛ.ΑΣ., και καθώς, οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ προχωρούν χωρίς 
κωλύματα και καθυστερήσεις, ο ίδιος αισιοδοξεί ότι σε λίγους μήνες 
το θέμα θα επιλυθεί οριστικά.
Σε ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα που σχετίζεται και με το πρώτο, 
αναφέρθηκε το Προεδρείο της Ένωσης, και δεν είναι άλλο από την 
ορθή κατανομή προσωπικού στη ΓΑΔΘ. 
Οι υπηρεσιακές ανισορροπίες επιβάλλουν την αναθεώρηση του τρό-
που στελέχωσης των Αστυνομικών Διευθύνσεων και μόνο με τη βού-
ληση της Ηγεσίας μπορεί να σταματήσει το συχνό φαινόμενο ορισμέ-
νες Διευθύνσεις να είναι υπεράριθμές και κάποιες άλλες ελλιπείς, με 
ό,τι σημαίνει αυτό. 
Από την πλευρά του ο κ. Αρχηγός εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ΓΑΔΘ 
θα έχει αυτή την ευκαιρία μέσω της φετινής ενίσχυσης στις τακτικές 
μεταθέσεις και εφόσον εκμεταλλευτεί ορθά το υπάρχον προσωπικό 
θα εξισορροπήσει τα υφιστάμενα υπηρεσιακά «κενά».
Τέλος, ο κ. Ανδρικόπουλος, υπογράμμισε στο Προεδρείο της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης ότι είναι δίπλα στο προσωπι-
κό και πρόθεσή του είναι να επιλύσει τα μικρά και μεγάλα προβλήμα-
τα που ταλαιπωρούν τον Έλληνα Αστυνομικό εδώ και χρόνια. 
Όπως σημείωσε, για την υλοποίηση αυτού στόχου, επιθυμεί τη στενή 
και υγιή συνεργασία με όλους τους φορείς, συμπεριλαμβανομένου 
και του συνδικαλιστικού μας κινήματος.

04  η φωνη των αστυνομικων 05 η φωνη των αστυνομικων

κωλύματα οδήγησαν στην υπαναχώρηση των ενδιαφερομένων. 
Ο κ.Φωτόπουλος στη συνέχεια ενημερώθηκε για τα προβλήματα 

και τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει το προ-
σωπικό της ΓΑΔΘ και του ζητήθηκε, στο 
μέτρο του δυνατού, να συμβάλλει στην 
επίλυσή τους. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι, όσο 
μπορεί συμπαραστέκεται στο τοπικό Αστυ-
νομικό Τμήμα και, πρόθεσή του είναι μετά 
την μετεγκατάσταση του Δήμου σε νέο κτί-
ριο να παραχωρήσει το νυν δημαρχείο στην 
ΕΛ. ΑΣ. για την εγκατάσταση του ΑΤ Δέλτα.
Ο Δήμαρχος Δέλτα, σε μια δύσκολη δημο-
σιονομική περίοδο, αποδεικνύει ότι στηρίζει 
έμπρακτα το θεσμό της Αστυνομίας κι ελπί-

ζουμε το παράδειγμα του να ακολουθήσουν κι άλλοι τοπικοί φορείς.

Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται ότι, ακόμα και σήμερα, δεν υπάρχει η 
αναγκαία ανθρωπιά κι ευαισθησία στο Σώμα της ΕΛ.ΑΣ., που θα συμβάλει 
καθοριστικά στη μέγιστη δυνατή απόδοση του δυναμικού αλλά και στην 
ουσιαστική λειτουργία της κάθε υπηρεσίας. 
Μερικές μόνο από τις μετακινήσεις που πραγματοποιήθηκαν, όπως του 
48χρονου αστυνομικού, ο οποίος υπηρετεί σε υποστελεχωμένο Τμήμα 
Ασφαλείας που μηνιαίως ενισχύεται με αποσπασμένους από άλλες Υπηρε-
σίες, όπως της 41χρονης αστυνομικού, η οποία έχει γνωστοποιήσει στην 
Υπηρεσία της σοβαρό προσωπικό πρόβλημα, όπως του έγγαμου με δύο 
παιδιά 44χρονου αστυνομικού, επιβεβαιώνουν ότι η τακτική που ακολου-
θήθηκε για την υλοποίηση δεν συνάδει με τις εντολές και το όραμα του 
Αρχηγού. 
Καθώς, η μακιαβελική τακτική του «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα», έχει οδηγή-
σει πολλές φορές την Ελληνική Αστυνομία σε ολισθήματα, η Ένωση Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης καλεί την ΓΑΔΘ να εξετάσει με τη δέουσα 
προσοχή τις ενστάσεις των μετακινηθέντων, μη επιθυμούντων, Αστυνομι-
κών και να ανακαλέσει όσες δεν πληρούν τα κριτήρια.
Αν αυτό δεν συμβεί, αφενός θα επιβεβαιωθούν οι φωνές που κάνουν λόγο 
για αναχρονισμό, ευνοιοκρατία και αδιαφάνεια στη Θεσσαλονίκη και αφε-
τέρου θα συνεχίσουν τα σοβαρά λειτουργικά προβλήματα τόσο στις υπάρ-
χουσες υπηρεσίες όσο και στην νέοιδρυθείσα. 
Μάλιστα, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης αποδεικνύο-
ντας με πράξεις ότι στηρίζει και βρίσκεται στο πλευρό κάθε συναδέλφου,  
έχει ήδη θέσει στη διάθεση των μελών της, τους νομικούς συμβούλους της 
για την αποκατάσταση των αδικιών. 



έλ.αΣ.  α.έ.

Συνάντηση έαυΘ με τον διευθυντή 
ασφαλείας Θεσσαλονίκης 

Συνάντηση της έαυΘ με τον νέο διευθυντή τροχαίας Θεσ/νίκης

Η γραφειοκρατία 
σκόπελος στο έργο 
των αστυνομικών
Η ασφάλεια των πολιτών δεν μπορεί να περιμένει 

Πρόταση από την έαυΘ για την έγκριση δαπανών

Επί τάπητος τα προβλήματα, προτάθηκαν λύσεις   Ελλείψεις και σχεδιασμός στην κορυφή της ατζέντας  

Σε «Ανώνυμη Εταιρεία» έχει μετατραπεί, δυστυχώς, τα τελευ-
ταία χρόνια το σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Τι κι αν οι πολίτες κατατάσσουν τους Έλληνες  αστυνομικούς 
ψηλά στη λίστα με τα επαγγέλματα που εκτιμούν;
Τι κι αν οι ίδιοι οι αστυνομικοί συνεχίζουν με τον ίδιο ζήλο και 
φιλότιμο την καθημερινή τους προσπάθεια στους δρόμους;
Κάποιοι συνεχίζουν να θεωρούν «μαγαζί» τους την ελληνική 
αστυνομία και υπαλλήλους τους, τους αστυνομικούς.
Μια διαρκής προσπάθεια να γίνουν αρεστοί οι  «μεγάλοι» της 
ΕΛ.ΑΣ  στους  «μεγάλους» και επιφανείς πολιτικούς και  επι-
χειρηματίες της χώρας, ώστε να ευνοηθούν στις επόμενες 
κρίσεις. 
Δεν υπολογίζουν τον άνθρωπο – αστυνομικό, παρά μόνο το 
νούμερο του μητρώου του, που κουβαλάει στη στολή. 
Λες και οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν οικογένειες, δεν έχουν 
κοινωνική ζωή και δεν έχουν άλλες υποχρεώσεις πλην της 
υπηρεσίας. 
Βλέπουμε σε πολλές υπηρεσίες, όχι μόνο να μην τηρείται η 
εβδομαδιαία διάταξη υπηρεσίας, αλλά και η υπηρεσία της 
επόμενης ημέρας να αλλάζει δύο και τρεις φορές μέσα στη 
μέρα. 
Βλέπουμε ημερήσιες αναπαύσεις να κόβονται παράνομα, 
βλέπουμε συναδέλφους να εκτελούν  «σπαστές»  υπηρεσίες. 
Και αν για κάποιους η απαξίωση από την πολιτική ηγεσία 
ήταν αναμενόμενη, για ιδεολογικούς λόγους, η απαξίωση από 
τη φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ ήρθε να διαλύσει κάθε κομμάτι 
φιλότιμου και προσπάθειας. 
Μπορεί οι συνάδελφοι να μην έχουν αυτοκίνητα, μπορεί να 
μην έχουν μηχανές, μπορεί να πληρώνουν από την τσέπη 
τους για τον εξοπλισμό και την ασφάλεια τους, μπορεί να μην 
υπάρχουν ανταλλακτικά και να υποχρεώνονται σε φίλους και 
γνωστούς για κάποια επισκευή, αλλά σε προηγούμενες επο-
χές υπήρχε μια κάποια υπηρεσιακή στήριξη. 
Η υπηρεσιακή απαξίωση είναι αυτή που έφερε την απαξίω-
ση και τον εξευτελισμό σε συγκεκριμένες ομάδες πολιτών και 
συλλογικοτήτων. 
Στοχοποιούνται συνάδελφοι, κάποιοι άλλοι δέχονται εξευτε-
λιστικές επιθέσεις, κάποιοι  «δημοσιογραφίσκοι»  αρθρογρα-
φούν με συκοφαντικό και ψευδή τρόπο εναντίον συναδέλ-
φων και το αρχηγείο σφυρίζει αδιάφορα. 
Λες και δεν πρόκειται για ανθρώπους αλλά για αντικείμενα 
χωρίς υπόσταση.
Κάποιος να ενημερώσει, λοιπόν, ότι τα Σώματα Ασφαλείας 
και οι Ένοπλες Δυνάμεις κάθε χώρας, βασίζονται κατά κύριο 
λόγο στο ηθικό των υπηρετούντων σε αυτά, και μετά σε όλα 
τα υπόλοιπα. 
Εσείς, λοιπόν, έχετε καταφέρει, σε συνδυασμό με την ατιμω-
ρησία του δικαστικού σώματος, να μετατρέψετε την αποδοτι-
κή μας καθημερινότητα, σε δουλειά ρουτίνας. 
Έχετε καταφέρει οι πολίτες να εκτιμάνε ακόμα περισσότερο 
τους αστυνομικούς που βλέπουν στους δρόμους και να χλευ-
άζουν όλους εσάς τους πολυχρονεμένους. 
ΔΕ ΦΟΒΑΜΑΙ ΤΙΠΟΤΑ
ΔΕΝ ΕΛΠΙΖΩ ΤΙΠΟΤΑ
ΕΙΜΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

Άρθρο του
Χρήστου Γκανάτσιου

Ένα τέλος στις γραφειοκρατικές διαδικασίες που λειτουργούν σε βάρος 
του έργου που καλούνται να επιτελέσουν οι Αστυνομικοί, προσπάθησαν 
να βάλουν τα μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. 
Με πρότασή τους προς τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., ζήτησαν να αλλάξει ο 
τρόπος έγκρισης των δαπανών για τα αναλώσιμα.  
Καθημερινά, οι υπηρεσίες της Αστυνομίας, έρχονται αντιμέτωπες με 
ένα δυσλειτουργικό σύστημα που δεν επιτρέπει την εξεύρεση άμεσων 
και ευέλικτων λύσεων στο ζήτημα των δαπανών για αναλώσιμα και πολ-
λά άλλα τρέχοντα πάγια ζητήματα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η πρόσφατη και πρωτοφανής καθυστέ-
ρηση δαπανών για συμβάσεις έργου που αφορούν στην καθαριότητα 
στις Αστυνομικές Υπηρεσίες, αλλά και στην τακτική συντήρηση των οχη-
μάτων. 
Μετά από επικοινωνία του Προεδρείου της Ένωσης με την ΥΤΕΒΕ, έγι-
νε γνωστό πως η Υπηρεσία είχε καταθέσει προ μηνών αίτημα για την 
έγκριση δαπάνης για αναλώσιμα, πλην όμως το αίτημα ακυρώθηκε 
λόγω της διενέργειας συγκεντρωτικού διαγωνισμού, ο οποίος αναμενό-
ταν να τελεσφορήσει στα μέσα Νοεμβρίου.
Ήδη στη ΓΑΔΘ έχουν ξεκινήσει οι πρώτες ακινητοποιήσεις δικύκλων 
επειδή δεν υπάρχουν ελαιολιπαντικά στην ΥΤΕΒΕ για την τακτική συ-
ντήρησή τους. Μία εικόνα που εκθέτει το Σώμα αλλά και το αδιάκοπο 
έργο των Αστυνομικών. 
«Η εγκληματικότητα και η εξασφάλιση της ευημερίας των συμπολιτών 
μας δεν μπορούν να περιμένουν», τονίζουν τα μέλη της Ένωσης.
Μάλιστα, η ΕΑΥΘ έχει επανειλημμένως καταγγείλει την εμμονή να πλει-
οδοτούνται συγκεντρωτικοί διαγωνισμοί και να μην δύναται κάθε Αστυ-
νομική Διεύθυνση να αποφασίζει για τις άμεσες ανάγκες της. 
«Η διενέργεια των διαγωνισμών επιβάλλεται να γίνεται αυτοτελώς σε 
επίπεδο Αστυνομικών Διευθύνσεων, με διαφάνεια, ώστε να αποφεύγο-
νται οι σημερινές χρονοβόρες διαδικασίες. Διαφορετικά, θα συνεχίσου-
με να γινόμαστε μάρτυρες ελλείψεων σε βασικά υπηρεσιακά αναλώσι-
μα και παροχές», υπογραμμίζουν.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη, 
τόσο το πλήθος των αναγκών-οχλήσεων των Υπηρεσιών της ΓΑΔΘ, 
όσο και το γεγονός ότι, μεμονωμένα αιτήματα των εκάστοτε Διαχειρί-
σεων, δεν δύναται να ικανοποιηθούν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 132 του Ν.4270/2017(Α-143 και 
Ν.4412/2016(Α-147), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν), όπου ορί-
ζεται η ομαδοποίηση των δαπανών και η διενέργεια συγκεντρωτικών 
διαγωνιστικών διαδικασιών, προτείνει την αναβάθμιση του ρόλου των 
Δευτερευόντων Διατακτών για το έτος 2019, ως ακολούθως:
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7000/1/19/1-β από 8-6-2018 Κ.Υ.Α. που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2263 της 15-06-2018, προκειμένου εντα-
χθεί σε αυτή, το CPV που αντιστοιχεί στην προμήθεια ελαιολιπαντικών 
υπηρεσιακών οχημάτων. Άλλωστε οι οικίες Διαχειρίσεις, πραγματοποι-
ούν, αφενός μεν την προμήθεια ανταλλακτικών για τις λοιπές βλάβες 
– συντηρήσεις των οχημάτων αυτών (μέσω Παγίας Προκαταβολής), 
αφετέρου δε, την προμήθεια καυσίμων κίνησης και ελαστικών των ιδί-
ων οχημάτων (μέσω των Δευτερευόντων Διατακτών), κατ’ εφαρμογή 
της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α.
Ομοίως, κατά την έκδοση ανάλογων Κ.Υ.Α. στο μέλλον (σημειώνοντας 
ότι αναμένεται η έκδοσή τους για τους λοιπούς KAE και CPV, όπως γρα-
φική ύλη κλπ), να προβλεφθούν σε αυτές, όχι μόνο αυξημένες πιστώ-
σεις στους ήδη υπάρχοντες, αλλά περισσότεροι ΚΑΕ και CPV, όπως η 
προμήθεια μελανιών-τόνερ, στρωμάτων, κλινοσκεπασμάτων, γαντιών, 
σκόνης πλυντηρίου, φαρμάκων κ.α., ώστε να καλυφθούν πιο άμεσα, 
επιτακτικές ανάγκες των Υπηρεσιών, σε σχέση με τους διενεργηθέντες 
συγκεντρωτικούς διαγωνισμούς του ΑΕΑ.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης συναντήθηκε και συ-
ζήτησε με τον νέο Διευθυντή Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγο κ. 
Ζησιμόπουλο Νικόλαο, για τα υπηρεσιακά ζητήματα που αντιμετωπίζει 
καθημερινά το προσωπικό της Διεύθυνσης και έχουν άμεσο αντίκτυπο 
στο δημόσιο βίο των πολιτών. 
Οι συνθήκες που επικρατούν στο ΤΑ Λευκού Πύργου καθώς και στα κρα-
τητήρια, αλλά και η ανάγκη ενός καλύτερου σχεδιασμού στον τρόπο λει-
τουργίας των Υπηρεσιών, τέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης. 
Το ΤΑ Λευκού Πύργου, αποτελεί το κεντρικότερο Τμήμα Ασφαλείας της 
πόλης κι όπως είναι φυσικό, καλείται να αντιμετωπίσει τα περισσότερα 
υπηρεσιακά προβλήματα. 
Τα μέλη της Ένωσης ανέφεραν στον κ. Ζησιμόπουλο πως λόγω των πο-
λυάριθμων και καθημερινών συλλήψεων, ως απόρροια αύξησης της 
εγκληματικότητας, θα πρέπει η μεταφορά των κρατουμένων να γίνεται 
με υπηρεσιακό όχημα τύπου van, ώστε να μην απασχολούνται τα πρωινά 
πληρώματα στις μεταγωγές και τα δικαστήρια.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε εκτενής ενημέρωση του Διευθυ-
ντή Ασφαλείας για τις συνθήκες που επικρατούν στα κρατητήρια της Δι-
εύθυνσης Ασφαλείας, όπου δεν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφά-
λειας.
Άλλο ένα σημαντικό ζήτημα που έθεσε το προεδρείο της Ένωσης είναι η 
συνεχής απασχόληση της ΟΠΚΕ σε αλλότρια καθήκοντα από την αποστο-
λή της, γεγονός που υποτιμά το έργο της και λειτουργεί ως τροχοπέδη 
στην αποτελεσματικότητά της. 
Πλέον, η ΟΠΚΕ πρέπει να χρησιμοποιείται ρητά σε επιχειρήσεις που σχε-
τίζονται με την πάταξη της εγκληματικότητας και όχι σε μέτρα τάξης. Πα-
ράλληλα, άμεση είναι η ανάγκη για ενίσχυση με προσωπικό και οχήματα.
Κατά κοινή ομολογία, η μετατόπιση του κέντρου βάρους των Υπηρεσιών 
Ασφαλείας από την αστυνόμευση στη φύλαξη σταθερών στόχων είναι ένα 
πλήγμα με τεράστιες συνέπειες για την πόλη και το αίσθημα ασφάλειας 
που επιχειρείται να δοθεί στους πολίτες. 
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης μετέφερε στον Στρατη-
γό το πάγιο αίτημά της για εξορθολογισμό των φυλασσόμενων ευπαθών 
στόχων, σε συνεργασία με την ΓΑΔΘ, και τη διακοπή της φύλαξης όπου 
δεν είναι πλέον απαραίτητο.
Τέλος, τονίστηκε το γεγονός ότι το προσωπικό της Διεύθυνσης Ασφαλείας 
είναι περισσότερο εκτεθειμένο όταν εκτελεί υπηρεσία σκοπού. 
Δεν είναι λίγες οι φορές που Αστυνομικοί  συμμετέχουν τη μία μέρα σε 
σημαντικές επιχειρήσεις και την επόμενη είναι σκοποί σε κάποιο στόχο, 
πρακτική που πολλές φορές αποκαλύπτει την ιδιότητά τους και τους απο-
συντονίζει.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης υπογραμμίζει πως μόνο 
με την βούληση των προϊσταμένων για καλύτερο συντονισμό και εντατι-
κοποίηση των ενεργειών, μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα 
που βιώνουν τόσο οι Αστυνομικοί όσο και οι πολίτες.
Καθώς η Διεύθυνση Ασφαλείας διαχειρίζεται τα σημαντικότερα αστυνο-
μικά ζητήματα, θα πρέπει η λειτουργία της να συμβαδίζει με τα κοινωνι-
κά δεδομένα που έχουν μεταβληθεί σημαντικά, σημειώνουν τα μέλη της 
Ένωσης.

Με τον νέο Διευθυντή Τροχαίας Θεσσαλονίκης, Αστυνομικό Διευθυ-
ντή κ. Χρήστο Μπουλούμπαση, συναντήθηκαν τα μέλη της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης προκειμένου να συζητή-
σουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία και με σκοπό 
να βρεθούν άμεσες και οριστικές λύσεις. 
Στο επίκεντρο βρέθηκε  η έλλειψη προσωπικού στην Υποδιεύθυνση 
Τροχαίας Θεσσαλονίκης η οποία είναι εμφανής και έχει ως αποτέ-
λεσμα τον μεγάλο φόρτο εργασίας που μεταφέρεται από βάρδια 
σε βάρδια. 
Το προεδρείο της Ένωσης εξήγησε στον κ.Μπουλούμπαση ότι είναι 
σύνηθες το φαινόμενο να μεταφέρονται πάνω από δέκα εκκρεμή 
σήματα στην επόμενη βάρδια. 
Προκειμένου να δοθεί μία λύση, ζητήθηκε από τον Διευθυντή να 
κατατεθεί πρόταση προς το ΑΕΑ για αναπροσαρμογή των τομέων 
αρμοδιότητας των Τμημάτων Τροχαίας.
Επιπλέον, μεγάλο υπηρεσιακό κώλυμα παρουσιάζεται στα μέτρα 
τάξης. 
Η χαρακτηριστική καθυστέρηση της έκδοσης μέτρων τάξης και 
της ενημέρωσης για τα επίσημα πρόσωπα που θα επισκεφθούν την 
Θεσσαλονίκη, αποτελεί βασική αιτία των παρατυπιών που παρατη-
ρούνται στην Διεύθυνσης Τροχαίας. 
Έτσι, ζητήθηκε από τον Διευθυντή να ενημερώνει εγκαίρως τα αρ-
μόδια τμήματα για τις αφίξεις επίσημων προσώπων, προκειμένου 
να μην διαταράσσεται η λειτουργία των Υπηρεσιών. 
Όπως εξήγησαν οι ίδιοι, δεν είναι λίγες οι φορές που εν αναμονή 
αφίξεων επισήμων προσώπων στην πόλη, η υπηρεσία ενημερώνε-
ται σχετικά τις μεταμεσονύκτιες ώρες.
Επιπλέον, η Ένωση αιτήθηκε στις περιπτώσεις που η Διεύθυνση 
Τροχαίας ενισχύεται με προσωπικό από άλλες Διευθύνσεις, η ανα-
κοίνωση της υπηρεσίας να γίνεται στους συναδέλφους μέσω της 

06 07 η φωνη των αστυνομικων  η φωνη των αστυνομικων

Για τα προβλήματα των υπηρεσιών ενημερώθηκε ο κ.Ζησιμόπουλος 

Στόχος ο καλύτερος σχεδιασμός για την ασφάλεια πολιτών και αστυνομικών  

Διεύθυνσης από την οποία προέρχονται και να μην αναγκάζονται 
να επικοινωνούν οι ίδιοι με την Διεύθυνση Τροχαίας.
Εκτενής αναφορά έγινε και για τις μαζικές αθλητικές εκδηλώσεις 
(μαραθώνιος, νυχτερινός μαραθώνιος,  ποδηλατοδρομίες) όπου η 
Διεύθυνση Τροχαίας επωμίζεται κατ’ αποκλειστικότητα την ευθύνη 
για το κλείσιμο των δρόμων. 
Για την καλύτερη διεξαγωγή των εκδηλώσεων και τη διατήρηση της 
ευταξίας στην πόλη, ζητήθηκε η συμμετοχή εθελοντών στον απο-
κλεισμό των παράπλευρων οδών, γεγονός που θα επιδράσει θετικά 
τόσο στην Υπη-
ρεσία όσο και 
στο αίσθημα 
εθελοντισμού 
των πολιτών.
Ο κ. Μπουλού-
μπασης συ-
ζήτησε με τα 
μέλη της Ένω-
σης, τη σπου-
δαιότητα που 
έχει η αξιολόγηση των γεγονότων και των εκδηλώσεων που πραγ-
ματοποιούνται στην πόλη, καθώς όπως είπαν, είναι σύνηθες φαινό-
μενο, η Διεύθυνσης Τροχαίας να ζητά επιπλέον δύναμη ακόμα και 
σε μέτρα ήσσονος σημασίας.
Τέλος, στο πλαίσιο της συζήτησης αναφέρθηκε για ακόμη μία φορά  
η τεράστια έλλειψη σε υλικοτεχνική υποδομή και οχήματα. Όπως 
υπογράμμισαν τα μέλη της Ένωσης, είναι πραγματικά λυπηρό η Δι-
εύθυνση η οποία απασχολείται με τον ΚΟΚ και την καταλληλότητα 
των οχημάτων, να μην έχει επαρκή και σύγχρονα οχήματα.
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Μετά από αμέτρητες και διαχρονικές 
προσπάθειες της Ένωσης Αστυνομικών 

Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης να αναδειχθούν 
και κυρίως να επιλυθούν τα εργασιακά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι 
Αστυνομικοί της πόλης και τα οποία ταλανί-
ζουν την υπηρεσιακή ζωή και υπονομεύουν 
τη δημόσια ασφάλεια, επέλεξε μία διαφορε-
τική οδό, που έδωσε τη δυνατότητα να γίνει 
ταυτόχρονα μία σοβαρή καταγραφή, αλλά 
και να παρουσιάσει το πρόσωπο των αστυ-
νομικών. 
Tο Προεδρείο της Ένωσης, εκπροσωπώντας 
περισσότερα από 4.000 μέλη – Αστυνομι-
κούς, οι οποίοι υπηρετούν στη Γενική Αστυ-
νομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, αποφάσισε 
να κλιμακώσει τις δράσεις του και να επικοι-
νωνήσει από δημόσιο βήμα τα προβλήματα 
των Αστυνομικών της πόλης μας, παραχωρώ-
ντας για πρώτη φορά συνέντευξη Τύπου. 
Παρουσία δημοσιογράφων, πολιτικών προ-
σώπων και πολλών Αστυνομικών ο Πρόεδρος 
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσα-
λονίκης  κ. Θεόδωρος Τσαϊρίδης,  παρέθεσε 
τις συνιστώσες των υπηρεσιακών κωλυμάτων 
στη Θεσσαλονίκη, τις επιπτώσεις αυτών στην 
κοινωνική ζωή και πρότεινε ορισμένες εφαρ-
μόσιμες λύσεις. 

το μεταναστευτικό 
Πρωτίστως, αναλύθηκε εκτενώς το μετανα-
στευτικό πρόβλημα, το οποίο αν και αποτελεί 
μείζον εθνικό ζήτημα, έχει επιβαρύνει κυρίως 
το αστυνομικό προσωπικό με σοβαρό αντί-
κτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. 
Με αφορμή τη δημοσιότητα που πήρε το 
θέμα, μετά την παραμονή των προσφύγων 

στην πλατεία Αριστοτέλους, μέσα Οκτωβρίου 
2018, ο κ. Τσαϊρίδης τόνισε ότι η διαχείριση 
των προσφυγικών ροών απασχολεί την Αστυ-
νομία εδώ και χρόνια.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλο-
νίκης έχει ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη για 
τους υπεράριθμους κρατούμενους στα Τμή-
ματα Διαχείρισης Μετανάστευσης και έχει 
μεταφέρει στην Ηγεσία το αίτημά της για δη-
μιουργία κατάλληλων υποδομών στη Θεσσα-
λονίκη που θα φιλοξενούν τους πρόσφυγες.
Δυστυχώς, όσο βασιλεύει η προχειρότητα και 
δεν δίνεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης των 
προσφύγων στην ελληνική κοινωνία, ορισμέ-
νες ομάδες θα οδηγούνται στην παραβατι-
κότητα κι αυτό αποδεικνύεται από τον υπερ-
διπλασιασμό των συλλήψεων αλλοδαπών.
Πιο συγκεκριμένα, το 2017 είχαμε 5.000 
συλλήψεις αλλοδαπών, ενώ το 2018 έχουμε 
ήδη 11.000. 
Παράλληλα, παρατηρήθηκε ότι συγκεκρι-
μένες εθνικότητες αλλοδαπών απασχο-
λούν κατ’ επανάληψη τις δικαστικές αρχές 
για ποινικά αδικήματα και συνήθως αφή-
νονται ελεύθεροι με αναστολή των ποινών 
τους. 
Θέση της Ένωσης, όπως ανέφερε ο κ.Τσα-
ϊρίδης, είναι η επαναπροώθηση των συλ-
ληφθέντων στις χώρες προέλευσής τους, 
εφόσον διαπράττουν κατά συρροή έκνο-
μες ενέργειες.
Καθημερινά, τόσο οι Αστυνομικοί όσο και 
οι συμπολίτες μας έρχονται αντιμέτωποι 
στο κέντρο της πόλης με την παράνομη δι-
ακίνηση – εμπόριο τσιγάρων, με την αύξη-
ση των συμπλοκών (μαχαιρώματα, ξεκαθά-
ρισμα) κυρίως μεταξύ αλλοδαπών, καθώς 

και ληστειών και αρπαγών τσαντών ακό-
μα και σε πολυσύχναστα μέρη.
Προβληματική είναι η κατάσταση και στα 
κέντρα φιλοξενίας, αφού ο συνωστισμός 
πολλών ανθρώπων, διαφορετικών φυλών και 
κουλτούρας οδηγεί σε αιματηρά επεισόδια.
Ωστόσο, η Θεσσαλονίκη όχι μόνο δεν ενισχύ-
εται με προσωπικό, τουναντίον ενισχύει άλ-
λες Αστυνομικές Διευθύνσεις. 
Εδώ και 3 χρόνια οι διμοιρίες και οι ομάδες 
ΟΠΚΕ μετακινούνται κάθε μήνα στα νησιά, 
μειώνοντας περαιτέρω το υπάρχον προσω-
πικό της πόλης μας.
Όσο η Αστυνομία απασχολείται με διαδικα-
στικά ζητήματα και δεν μπαίνει στην ουσία 
της αστυνόμευσης, θα ερχόμαστε αντιμέτω-
ποι με πολυεπίπεδα υπηρεσιακά αδιέξοδα.

Η αστυνόμευση του αεροδρομίου Μα-
κεδονία 
Σημαντική είναι η αύξηση συλλήψεων παρά-
νομων μεταναστών που επιχείρησαν να φύ-
γουν από την χώρα με πλαστά ταξιδιωτικά 
έγγραφα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». 
Ειδικότερα, μέσα στο 2018 σημειώθηκε αύ-
ξηση περίπου 400% σε σχέση με το 2017, 
γεγονός που δυσχεραίνει την αστυνόμευση 
του αεροδρομίου και επιβάλλει την αύξηση 
του προσωπικού. 
Η επιχειρούμενη αναβάθμιση του αεροδρο-
μίου, με τον εκσυγχρονισμό των εγκατα-
στάσεών του και τον πολλαπλασιασμό των 
πτήσεων, βρίσκει την Αστυνομία σε μια δύ-
σκολη υπηρεσιακή συγκυρία. 
Η Διοίκηση συναισθάνεται πλήρως ότι το 
αεροδρόμιο αποτελεί βιτρίνα της χώρας 
μας για τους τουρίστες, και προσπαθεί με 
κάθε τρόπο να αντεπεξέλθει στο δύσκολο 
έργο της, πλην όμως οι καθημερινές συλλή-
ψεις και μεταγωγές των μεταναστών, δεν 
δίνουν περιθώρια αναστροφής της κατά-
στασης.
Η έλλειψη προσωπικού και τα ελάχιστα μέσα 
που διαθέτει η Διεύθυνση Κρατικού Αερο-
δρομίου Θεσσαλονίκης εκθέτει την εικόνα 
του αεροδρομίου. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα, είναι η φωτιά που ξέσπασε σε περιπο-
λικό εντός του διαδρόμου προσαπογείωσης.

έλλείψεις υλικοτεχνικής υποδομής 
Σαφώς, η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής 
είναι ένα γενικό πρόβλημα σε όλη τη Θεσ-
σαλονίκη. 
Δεν έχουν χορηγηθεί νέα οχήματα από το 
2010, πολλές μηχανές της ΖΗΤΑ είναι 20ετί-
ας, ενώ το 1/3 των μηχανών της ΔΙΑΣ είναι 
ακινητοποιημένες, καθώς τα συνεργεία της 
Αστυνομίας στην ΥΤΕΒΕ δεν έχουν λάδια και 

άλλα αναλώσιμα για την τακτική συντήρηση 
των οχημάτων.
Δυστυχώς, οι ευθύνες βαραίνουν την Ηγε-
σία μας, αλλά και την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας που μέχρι και σήμερα δεν έχει 
ενισχύσει την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση 
Θεσσαλονίκης με νέα οχήματα μέσω του 
προγράμματος ΕΣΠΑ.
Ακόμα και οι στολές, που είναι ταυτόσημες 
με την εικόνα και την δράση των Αστυνομι-
κών, έχουν πάψει να χορηγούνται εδώ και 
χρόνια. 
Κάθε Αστυνομικός είναι υποχρεωμένος 
να αγοράζει με δικά του έξοδα τις στολές 
και το αλεξίσφαιρό του, γεγονός που είναι 
οικονομικά δυσβάστακτο, ιδίως για τις ει-
δικές ομάδες που έχουν κοστοβόρα είδη 
ένδυσης. 
Πλέον, η Αστυνομία εν μέρει λειτουργεί, 
υλικοτεχνικά, βασιζόμενη στο φιλότιμο των 
Αστυνομικών και σε δωρεές τρίτων που 
αναγνωρίζουν το έργο μας.

τα προβλήματα της αναδιάρθρωσης 
Ακόμα και η πολυαναμενόμενη αναδιάρ-
θρωση των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. δεν άλ-
λαξε το υπηρεσιακό τοπίο της Θεσσαλονί-
κης. Από το 2017 συγχωνεύτηκαν πολλά 
ΑΤ, τα οποία εν τέλει υπολειτουργούν. 
Ελάχιστοι είναι οι Αστυνομικοί που απασχο-
λούνται στην γενική αστυνόμευση και στην 
καταπολέμηση του εγκλήματος. Οι 8 ειδι-
κές Υπηρεσίες του Αρχηγείου στην πόλη, 
περιορίζουν επιπλέον το υπάρχον προσω-
πικό.
Η υφιστάμενη διαχείριση του προσωπικού 
μεγεθύνει το πρόβλημα. Αν και η Γενική 
Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, βάσει 
οργανογράμματος και μετά την κατάργηση 
των 6.700 κενών οργανικών θέσεων, συνε-
χίζει να έχει 350 κενές οργανικές θέσεις. 
Ενδεικτικά, αναφέρθηκε το ΑΤ Λευκού 
Πύργου που λειτουργεί με τα 2/3 της ανα-
γκαίας δύναμης και το ΤΑ Λευκού Πύργου 
που λειτουργεί με το 1/3 της αναγκαίας 
δύναμης, ενώ η Ομάδα ΔΙΑΣ Θεσσαλονίκης 
που ιδρύθηκε το 2010, μετά από 8 χρόνια 
έχει υποστεί 20% μείωση του προσωπικού.

οι ελλείψεις προσωπικού και οχημά-
των αποτυπώνονται στην καθημερι-
νότητα της Θεσσαλονίκης
Πολλές φορές, οι Ομάδες ΔΙΑΣ αναμένουν 
1 με 1μιση ώρα στο σημείο προσαγωγής 
μέχρι να έρθει κάποιο όχημα να παραλάβει 
τον προσαγόμενο. Ανάλογη είναι η κατάστα-
ση στα κεντρικά Τμήματα Ασφαλείας (πχ ΤΑ 
Λευκού Πύργου) τα οποία λόγω φόρτου δεν 
μπορούν να εξυπηρετήσουν όλα τα συμβά-
ντα και αναγκάζονται να στέλνουν τα περι-
στατικά σε άλλα ΤΑ της ευρύτερης περιοχής.
Οι ελλείψεις της Διεύθυνσης Τροχαίας 
απεικονίζονται στο οδικό δίκτυο της Θεσ-
σαλονίκης. Αρκεί να αναφερθεί ότι ο τομέ-
ας αρμοδιότητας εκτείνεται από το Καλο-
χώρι έως την Πυλαία. Φυσικό επακόλουθο 
είναι ο τεράστιος φόρτος εργασίας αλλά 
και η πολύωρη αναμονή και ταλαιπωρία 

των πολιτών που εμπλέκονται σε τροχαία 
ατυχήματα.
τα πάρεργα και ο ρόλος της αστυνο-
μίας 
Δυστυχώς, οι πολιτικές των τελευταίων 
ετών έχουν οδηγήσει σε μια Αστυνομία 
που δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην φύ-
λαξη σταθερών και ευπαθών στόχων και 
λιγότερη στην γενική αστυνόμευση. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα είναι το Αστυνομι-
κό Τμήμα Λευκού Πύργου όπου το 60% 
του Τμήματος απασχολείται καθημερινά 
στην φύλαξη σταθερών στόχων.
Όσο η Ελληνική Αστυνομία δεν απαλλάσ-
σεται από τα πάρεργα (επίδοση δικο-
γράφων, μέτρα τάξης σε αθλητικές εκ-
δηλώσεις, φύλαξη προσώπων, μεταφορά 

ποινικών κρατουμένων από φυλακές στα 
νοσοκομεία) που της απομυζούν προσω-
πικό, δεν θα μπορεί να ανταποκρίνεται 
επαρκώς στον κύριο ρόλο της που είναι 
η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας 
στους πολίτες.
Κατά την τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος 
της Ένωσης έθεσε ένα καίριο ερώτημα 
που μένει χρόνια αναπάντητο: «Τι Αστυ-
νομία θέλουμε; Μια Αστυνομία που έχει 
διαπιστωτικό ρόλο και γραφειοκρατική 
προσέγγιση;»
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η Αστυνο-
μία έχει συγκεχυμένο ρόλο. Την τελευταία 
δεκαετία, με εξαίρεση την Ομάδα ΔΙΑΣ, 
καταργούνται και επανιδρύονται εντός 
του Σώματος θεσμοί και Υπηρεσίες, χωρίς 
να γίνεται απολογισμός της δράσης τους 
(πχ Δέλτα, Αστυνομικός της γειτονιάς, πο-
δήλατα και πεζές περιπολίες). 
Όπως επισημάνθηκε, όποιες κι αν είναι οι 
προσδοκίες της Ηγεσίας, με το υπάρχον 
προσωπικό της Θεσσαλονίκης δεν μπο-
ρούν να ευοδωθούν. Παρότι η Θεσσαλονί-
κη χρειάζεται ενίσχυση με νέο προσωπικό, 
το ζητούμενο δεν είναι μόνο αριθμητικό. 
Πρωτίστως, πρέπει να τεθεί υπό εξέταση 
ο τρόπος χρήσης των αστυνομικών δυνά-
μεων.

οι επιθέσεις κατά των αστυνομικών 
Κλείνοντας, δεν θα μπορούσαν να μην 
αναφερθούν οι ολοένα συχνότερες και 
σφοδρότερες επιθέσεις κατά Αστυνομικών. 
Μετά τη δολοφονική επίθεση στις 2 Ιουνί-
ου 2018, με την πυρπόληση λεωφορείου 
που μετέφερε διμοιρία της ΔΑΕΘ στην οδό 
Αγίου Δημητρίου, το Σάββατο 6 Οκτωβρί-
ου σημειώθηκε και πάλι επίθεση σε διμοι-
ρία έξω από το Τούρκικο Προξενείο. 
Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι κυριότε-
ρος στόχος είναι οι διμοιρίες, παρά το ίδιο 
το Προξενείο. Με τον ίδιο απρόκλητο τρό-
πο επιτέθηκαν, προ ημερών, σε Αστυνομι-
κούς στο γήπεδο Τούμπας χωρίς να έχει 
προηγηθεί ένταση. Τελευταίο περιστατικό 
λίγες μέρες πριν την παραχώρηση της συ-

νέντευξης Τύπου ήταν η καταδρομική επί-
θεση έξω από το ΑΤ Ομόνοιας. 
Όπως επίσης και τα επεισόδια που δια-
δραματίστηκαν, περίπου έναν μήνα μετά 
τις συγκεκριμένες αναφορές, φοβερής 
αγριότητας τόσο στην επέτειο της 17ης 
Νοεμβρίου, όσο και την 6η Δεκέμβρη, 
όπου υπήρξε ένα σκηνικό πολέμου. 
Κάθε φορά είναι θέμα τύχης το ότι δεν 
θρηνούμε κάποιο θύμα. Οι σοβαρά τραυ-
ματίες Αστυνομικοί και ο προβληματικός 
τρόπος αντίδρασης της Αστυνομίας είναι 
ένα ζήτημα που έχει πολλές προεκτάσεις 
και δεν επιτρέπει αδράνεια και εφησυχα-
σμό.
Ο κ. Πρόεδρος έκλεισε τη συνέντευξη Τύ-
που απευθύνοντας ανοιχτό κάλεσμα στην 
πολιτική και στην φυσική Ηγεσία της Ελλη-
νικής Αστυνομίας και την τοπική Αυτοδιοί-
κηση, στα Επιμελήτρια και σε κάθε ενερ-
γό πολίτη της Θεσσαλονίκης να σκύψουν 
πάνω από τα προβλήματα της Αστυνομί-
ας και να βοηθήσουν το έργο της.
Όπως είπε, «όλα τα πολιτικά κόμματα θα 
πρέπει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, αφή-
νοντας έξω τις ιδεολογικές τους αντιλή-
ψεις, και να συναποφασίσουν τι Αστυνο-
μία θέλουν. Γιατί σας διαβεβαιώνουμε ότι 
η Αστυνομία μπορεί».

Η πρώτη συνέντευξη τύπου της έαυΘ:
αποφασίστε τι αστυνομία θέλετε
Τα υπηρεσιακά κωλύματα και οι επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή  

Επικοινωνούμε τα προβλήματα των Αστυνομικών της Θεσσαλονίκης 
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17 νοέμβρη - 6 δεκέμβρη: έπέτειοι βίας και αυθαιρεσίας

Σε επέτειο «βίας και αυθαιρεσίας» έχει με-
τατραπεί η 6η Δεκεμβρίου, ημέρα θανάτου 
του Αλέξη Γρηγορόπουλου, με τους αστυ-
νομικούς να έρχονται για ακόμη μία φορά 
αντιμέτωποι με το μένος των διαδηλωτών. 
Στις 6 Δεκεμβρίου 2018 το κέντρο της Θεσσα-
λονίκης μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, με τους 
αστυνομικούς να έχουν τον ρόλο του… σάκου 
του μποξ. 
Δυστυχώς, συγκεκριμένες ημερομηνίες και 
γεγονότα έχουν συνδεθεί εδώ και χρόνια με 
ταραχές και καταστροφές, διαλύοντας την 
πόλη τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά. 
Παράλληλα, η κοινή γνώμη είναι αντίθετη στα 
όσα συμβαίνουν και καταδικάζει τις απρό-
κλητες φθορές στην περιουσία του κράτους 
αλλά και των πολιτών.
Η επόμενη μέρα των επεισοδίων και των 
εκτεταμένων φθορών, βρίσκει μία ολόκληρη 
κοινωνία να μετρά ζημιές χιλιάδων ευρώ που 
καλείται να πληρώσει ο Έλληνας φορολογού-
μενος. 
Πλέον, με την ανοχή όλων, τα δημόσια Πανε-
πιστήμια, αντί να λειτουργούν ως ορμητήριο 
νέων και σύγχρονων ιδεών, έχουν μετατρα-
πεί σε άντρο παραβατικότητας.

Σάκος του ΜΠΟΞ η Αστυνομία

αμέτρητες οι δολοφονικές 
επιθέσεις εναντίον αστυνομικών

Φωτοβολίδα ευθείας βολής τραυμάτισε αστυνομικό 

δολοφονική επίθεση κατά  των 
αστυνομικών
Δολοφονική επίθεση δέχτηκε αστυ-
νομικός της ΥΑΤ, κατά τη διάρκεια 
εκτεταμένων επεισοδίων που εκτυλί-
χθηκαν στις 6 Δεκεμβρίου στη Θεσ-
σαλονίκη. 
Διμοιρίες, στην προσπάθειά τους να 
προστατέψουν τη δημόσια περιουσία, 
για ώρες δέχονταν επίθεση από κου-
κουλοφόρους που είχαν ως μόνο στό-
χο να χτυπήσουν Αστυνομικούς. 
Παρά τα ντοκουμέντα που δημοσιεύ-
θηκαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης 

Παρέμβαση εισαγγελέα 
μετά τις δηλώσεις του 
Προέδρου της έαυΘ 
Η ημέρα εορτασμού της επετείου της εξέγερσης 
του Πολυτεχνείου για ακόμη μία φορά σημαδεύτηκε 
όχι μόνο από  εκτεταμένα επεισόδια, αλλά και από 
μία απίστευτη αγριότητα κατά των αστυνομικών, οι 
οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι τόσο με το μένος των 
ατόμων που προκάλεσαν τις καταστροφές εντός και 
εκτός του Πανεπιστημίου όσο και με τις εντολές που 
λάμβαναν. 
Ο πρόεδρος της Ένωσης , Θεόδωρος Τσαϊρίδης, ανα-
φέρθηκε δημόσια στην κατάσταση που επικρατούσε 
εκείνο το βράδυ του Σαββάτου, που θύμιζε περισσό-
τερο σκηνικό πολέμου. 
Κάνοντας λόγο για τα εκτεταμένα επεισόδια που ση-
μειώθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά και 
για τη στάση που κλήθηκε να τηρήσει η Αστυνομία, 
είπε χαρακτηριστικά πως, «επί τρεις ώρες ζούσαμε το 
θέατρο του παραλόγου. Περίπου 200 άτομα έβγαι-
ναν από το Πανεπιστημιακό άσυλο, επιτίθονταν στις 
διμοιρίες των ΜΑΤ που έκαναν περιορισμένη χρήση 
δακρυγόνων, και επέστρεφαν μέσα στους χώρους 
του Πανεπιστημίου. Η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη, 
αλλά οι δυνάμεις δέχονταν εντολές οπισθοχώρησης 
όποτε πλησίαζαν τις εισόδους του πανεπιστημίου . 
Για τις κακουργηματικές πράξεις που διαπράχθηκαν, 
δεν μπορούμε να θεωρούμε επιτυχία τον περιορισμό 
αυτών των ατόμων στους χώρους του Πανεπιστημί-
ου, όπου προκάλεσαν ζημιές χιλιάδων ευρώ, που θα 
κληθούν να πληρώσουν οι Έλληνες πολίτες. Τα επει-
σόδια αυτά σημειώνονται εδώ και χρόνια. Πλέον, θε-
ωρούμε γραφικό να γίνονται θεωρητικές συζητήσεις 
για τη στάση της Αστυνομίας όταν όλοι γνωρίζουμε 
το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα συγκεκρι-
μένα άτομα».
Οι δηλώσεις αυτές του προέδρου της Ένωσης Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, αποτέλεσαν αφορ-
μή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, την 
οποία παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. 
Ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε να διενεργηθεί 
έρευνα από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσε-
ων Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ., για να διαπιστωθεί 
η βασιμότητα της καταγγελίας.

Το αδίκημα που διερευνάται είναι αυτό της παράβα-
σης καθήκοντος.

Σε όλα αυτά, η Αστυνομία έχει τον ρόλο του 
σάκου του μποξ που λοιδορείται με κάθε ευ-
καιρία. 
Ο Έλληνας Αστυνομικός είναι απροστάτευτος. 
Οι δολοφονικές επιθέσεις κατά των διμοιριών 
έχουν αυξηθεί κατακόρυφα και τα μέσα που 
χρησιμοποιούν οι επιτιθέμενοι παραπέμπουν 
σε πολεμικές μεθόδους. 
Η Πολιτεία, όπως τονίζει για ακόμη μια φορά 
η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονί-
κης, είναι υποχρεωμένη να προστατεύσει τους 
Αστυνομικούς και να στείλει ένα μήνυμα δικαι-
οσύνης, μέσω της αλλαγής του νομικού πλαισί-
ου που θα καταστήσει ιδιώνυμο αδίκημα την 
άσκηση βίας κατά αστυνομικού.
Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν να αντιμετωπί-
σουν τα εκτεταμένα και βίαια επεισόδια που 
εκτυλίχτηκαν στις 6 Δεκεμβρίου, και μάλιστα 
μετά από πολύωρη ανοχή, επενέβησαν και 
προχώρησαν σε συλλήψεις. 
«Η Ένωσή μας επαινεί όλους τους συναδέλ-
φους που συμμετείχαν στα μέτρα τάξης για 
την στάση τους κι ευχόμαστε περαστικά στους 
τραυματίες συναδέλφους μας. Μένει να δού-
με ποιες ποινές θα επιβληθούν στους συλλη-
φθέντες», αναφέρει το προεδρείο της ΕΑΥΘ. 

και δείχνουν καθαρά την επίθεση δια-
δηλωτή με ευθεία βολή φωτοβολίδας 
κατά του αστυνομικού, με απόφαση 
της εισαγγελίας, στον δράστη ασκήθη-
κε δίωξη για απλό πλημμέλημα.
Η επίθεση κατά του Αστυνομικού ήταν 
πρωτοφανής, ενώ τα αποτελέσματα 
θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα 
καθώς η φωτοβολίδα διαπέρασε την 
ασπίδα, την αντιπυρική στολή και του 
προκάλεσε έγκαυμα στο πόδι. 
Τα ερωτηματικά που εγείρονται για τις 

άδικες αυτές αποφάσεις κατά των 
Αστυνομικών, πολλά, με την πολιτική 
ηγεσία να μην παίρνει θέση για ακό-
μη μία φορά και την Αστυνομία να 
έχει και πάλι τον ρόλο του σάκου του 
μποξ. 
Αυτά τα φαινόμενα είναι απαράδε-
κτα και συνεχώς πολλαπλασιάζονται. 
Η μόνη λύση είναι να γίνει Ιδιώνυ-
μο αδίκημα η επίθεση εναντίον των 
αστυνομικών.



Βάζουμε like
στο Facebook 

της Aστυνομίας
Τα οφέλη από την παρουσία της Aστυνομίας στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης

Είναι γεγονός ότι από τις αρχές της δε-
καετίας του 2000 έχουμε περάσει σε 
ένα καινούργιο στάδιο επικοινωνίας, 
όπου τα παραδοσιακά μέσα (όπως ο 
γραπτός Τύπος, το ραδιόφωνο και η 
τηλεόραση) έχουν, σε μεγάλο βαθμό, 
ξεπεραστεί από το Διαδίκτυο και τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχουμε 
οριστικά ξεφύγει από το μονόδρομο 
μοντέλο δημόσιας επικοινωνίας, το 
οποίο επέτρεπε τον έλεγχο του περι-
εχομένου μέσω του λεγόμενου «gate 
keeping». Πλέον ζούμε σε μια εποχή, 
η οποία χαρακτηρίζεται από την με-
ταμόρφωση του χρήστη σε παραγωγό 
περιεχομένου, είτε μέσω των εφαρμο-
γών του 2.0 Web (όπως το YouTube, 
και το blogging), είτε μέσω των κοινω-
νικών μέσων (όπως το Facebook και το 
Instagram). Αυτή τη νέα επικοινωνιακή 
πραγματικότητα δεν θα μπορούσε να 
την αγνοήσει η Αστυνομία, γι’ αυτό και 
ήδη από το 2008, εντοπίζονται οι πρώ-
τοι επίσημοι αστυνομικοί λογαριασμοί  
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην 
Βρετανία και στις ΗΠΑ.  Στην Ελλάδα, 
μας πήρε λίγο περισσότερο χρόνο να 
προσαρμοστούμε στα νέα επικοινωνι-
ακά δεδομένα, αφού η πρώτη επίσημη 
χρήση κοινωνικού μέσου από την Ελ-
ληνική Αστυνομία πραγματοποιήθηκε 
τον Μάρτιο του 2010, με το άνοιγμα 
σχετικού λογαριασμού στο κοινωνικό 
μέσο Twitter (@hellenicpolice), ενώ 
αντίστοιχος λογαριασμός στο κοινωνι-
κό μέσο Facebook δημιουργήθηκε μό-
λις τον Αύγουστο του 2016. 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξα-
σφαλίζουν στην Αστυνομία έναν 
καινούργιο τρόπο επικοινωνίας και 
επαφής με το κοινό. Σε μια δημοκρα-
τική κοινωνία αυτή η επικοινωνία είναι 
απαραίτητη για να δημιουργηθούν 
δεσμοί εμπιστοσύνης μεταξύ Αστυνο-
μίας – πολιτών, προκειμένου στην συ-

νέχεια οι πολίτες να συνδράμουν την 
Αστυνομία στο δύσκολο έργο της, είτε 
αποδεχόμενοι τις ενέργειές της (νομι-
μοποίηση), είτε υποβοηθώντας την ως 
μάρτυρες ή πληροφοριοδότες.  Χωρίς 
την υποστήριξη των πολιτών, το έργο 
της Αστυνομίας θα ήταν αδύνατο ή 
θα απαιτούσε τεράστιους πόρους (αν-
θρώπινους και τεχνολογικούς) για να 
επιτευχθεί. Και σε τελική ανάλυση, μια 
δημοκρατική Αστυνομία τί υπηρετεί 
και με βάση ποια κριτήρια θα κριθεί; 
Υπηρετεί, φυσικά, τους πολίτες και θα 
αξιολογηθεί σύμφωνα με το κατά πό-
σον ικανοποίησε αποτελεσματικά τις 
ανάγκες των πολιτών. Άρα, η επιτυχής 
επικοινωνία είναι ένας κρίσιμος πα-
ράγοντας εμπιστοσύνης και τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να 
συμβάλλουν ουσιαστικά προς την κα-
τεύθυνση αυτή διότι, μεταξύ άλλων, 
εξασφαλίζουν και την ανατροφοδό-
τηση της Αστυνομίας από την πλευρά 
του κοινού. 
Σε γενικές γραμμές, η χρήση των μέ-
σων κοινωνικής δικτύωσης από την 
Αστυνομία είναι ωφέλιμη διότι: 

•Διευκολύνει την Αστυνομία να πληρο-
φορεί εύκολα και γρήγορα το κοινό για 
διάφορα θέματα καθημερινότητας, 
καθώς και για καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης. 
•Προσφέρει στην Αστυνομία την δυ-
νατότητα να ανταποκρίνεται άμεσα 
και με ταχύτητα σε διάφορα περιστα-
τικά, ιδίως σε περιπτώσεις κρίσεων. 
•Επιτρέπει στην Αστυνομία να προ-
σεγγίσει ένα ευρύτερο κοινό, όπως 
π.χ. κοινωνικές ομάδες που σε πραγ-
ματικές συνθήκες θα ήταν εξαιρετι-
κά δύσκολο να προσεγγιστούν (όπως, 
οι νέοι), είτε γιατί δεν ενδιαφέρονται 
για ζητήματα αστυνόμευσης, είτε για-
τί τρέφουν ανταγωνιστικά αισθήματα 
απέναντι στην Αστυνομία. 

•Δίνει τη δυνατότητα στην Αστυνομία 
να συλλέξει χρήσιμες πληροφορίες, 
υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, από 
ένα κοινό που χωρίς αυτή την συνθήκη 
δεν θα επιθυμούσε να τις προσφέρει. 
•Συμβάλλει στον εντοπισμό υπόπτων 
και πληροφοριοδοτών, μιας και η 
χρήση των κοινωνικών μέσων αφή-
νει «ίχνη», τα οποία δίνουν πολύτιμες 
πληροφορίες για τον κύκλο των φίλων 
ενός υπόπτου, καθώς και για την γεω-
γραφική θέση του υπόπτου.
•Διευκολύνει τη δημιουργία μοντέλων 
για την πρόβλεψη και ανάλυση της 
εγκληματικής δραστηριότητας. 
•Εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια 
και λογοδοσία σε ότι αφορά τη λει-
τουργία της ίδιας της Αστυνομίας. 

Βεβαίως, η χρήση των μέσων κοινωνι-
κής δικτύωσης από την Αστυνομία δεν 
είναι χωρίς μειονεκτήματα με κυριότε-
ρο, ίσως, το γεγονός ότι μέσω της χρή-
σης τους ο αστυνομικός οργανισμός 
τίθεται αυτομάτως σε μια διαδικασία 
συνεχούς «παρακολούθησης και κρι-
τικής». Όμως τα οφέλη από τη χρήση 
των κοινωνικών μέσων είναι τέτοια 
που αντισταθμίζουν τα όποια μειονε-
κτήματα. Σε αυτή τη βάση, πολύ ορ-
θώς, η Ελληνική Αστυνομία επέκτεινε 
προσφάτως τον αριθμό των επίση-
μων λογαριασμών της στο Facebook 
δημιουργώντας 13 νέες σελίδες, συ-
μπεριλαμβανομένης και της σελίδας 
της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Θεσσαλονίκης. Μένει να δούμε κατά 
πόσον θα τολμήσει να καταστήσει 
τους λογαριασμούς της περισσότερο 
διαδραστικούς δεδομένου ότι μέχρι 
στιγμής η επικοινωνία της παραμένει 
σε μεγάλο βαθμό μονόδρομη (κυρίως 
παροχή πληροφοριών) κάτι το οποίο 
δεν συνάδει με την ίδια την δυναμική 
φύση των κοινωνικών μέσων. 

ο φόβος που έγινε τρόμος 
Αναδιάρθρωση (αναδιάτα-
ξη -αναδιοργάνωση) των 
Υπηρεσιών της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Βαρύγδουπος 
τίτλος προεδρικού διατάγ-
ματος, που έφερε ανα-
στάτωση και νευρικότητα 
στο Σώμα των υπαλλήλων 
της, μετονομασία και μόνο 
Υπηρεσιών χωρίς εξοικονό-

έπίδομα δίκυκλης
αστυνόμευσης, όπως 
παραμεθορίου 
Με μεγάλη ικανοποίηση για το συνδικαλιστικό κίνημα, πραγματοποιήθηκε η 
πρώτη πληρωμή του επιδόματος παραμεθορίου σε συναδέλφους μας.
Ήταν αρχές του 2016, όταν ακούγοντας άλλη μία φορά τις φωνές απόγνω-
σης και αγωνίας των συναδέλφων μας, επαναφέραμε το ζήτημα του επι-
δόματος παραμεθορίου στην επικαιρότητα, στην Ομοσπονδία «ΠΟΑΣΥ», σε 
συνδικαλιστικές ομάδες, καθώς και σε συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία 
και εκπροσώπους της.
Μας μένει ως δυσάρεστη ανάμνηση, η «έκπληξη» ορισμένων εκλεγμένων 
συνδικαλιστών της εκτελεστικής γραμματείας «ΠΟΑΣΥ», στην προτροπή μας 
για διεκδίκηση, καθώς και η άποψή τους για το ανέφικτο της πρότασης.
Βέβαια, το δίκαιο της πρότασης, η καθολική ανάγκη αναγνώρισης και τι-
μής προς τους συναδέλφους που επέδειξαν για χρόνια, το υψηλό αίσθημα 
εθνικής ευθύνης και επαγγελματισμού, που κράτησαν «όρθια « ολόκληρη τη 
χώρα στο ευρωπαϊκό ζήτημα του προσφυγικού, καθώς και άλλες συγκυρίες, 
έφεραν και την θεσμοθέτηση του. 
Το αστυνομικό συνδικαλιστικό κίνημα δεν μπορεί να μένει παρατηρητής των 
δυσμενών εργασιακών και οικονομικών δικαιωμάτων μας, οφείλει να διεκδι-
κεί, υλοποιώντας πραγματικά τις αρχές του παρεμβατικού συνδικαλισμού.
Η διεκδίκηση ενός επιδόματος δίκυκλης αστυνόμευσης φαντάζει ώριμη 

12  η φωνη των αστυνομικων  η φωνη των αστυνομικων 13

Γράφει ο 
Σάββας 
Σαχπεκίδης   

Γράφει ο 
Πασχάλης Ευθυμιάδης,

Γράφει η Ντόρα Γιαννάκη
Πολιτικός Επιστήμονας- 
Εμπειρογνώμονας Πολιτικών 
Ασφάλειας, Καθηγήτρια στη Σχολή 
Εθνικής Ασφάλειας

μηση προσωπικού αυτών, όπως ήταν ο στόχος στον αρχικό σχεδιασμό.
Κανένας δεν κατάλαβε τι έγινε, κανένας δεν κατάφερε να εξηγήσει, σε τι 
βοήθησε μια ακόμη ενέργεια των Αξιωματικών που συμφώνησαν σε αυτό με 
την φυσική ηγεσία.
Θα αναφερθώ στη Διεύθυνση Αστυνομίας και στη συγχώνευση δύο Υπηρεσι-
ών που γνωρίζω καλά. Το Α.Τ. Μενεμένης (Ελλαδικά γνωστό ως Δενδροποτά-
μου) και το Α.Τ Αμπελοκήπων.  
Το πρώτο, το «φόβητρο» της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονί-
κης, η τιμωρία των συναδέλφων από όλες τις Υπηρεσίες με αποσπάσεις και 
μετακινήσεις σε αυτό, στην πιο δύσκολη περιοχή αστυνόμευσης της πόλης 
μας. 
Καμία αίτηση μετάθεσης προς αυτό, εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Άραγε 
γιατί; Δεν είναι τυχαίο ότι το 70% των συναδέλφων δεν ήξεραν πού στεγαζό-
ταν και δεν γνώριζαν την περιοχή αστυνόμευσης του. 
Το «έκλεισαν»,το συγχώνεψαν με το Α.Τ. Αμπελοκήπων και το συστέγασαν με 
αυτό, σε ένα κτίριο 50ετίας με αμέτρητες ελλείψεις, όπως ενδεικτικά: άθλια 
έως και ανύπαρκτη υλικοτεχνική υποδομή σε ηλεκτρικές και υδραυλικές 
εγκαταστάσεις όλων των χώρων, παράθυρα και εξώπορτες ξύλινα από τότε 
που δεν είχε εφευρεθεί το αλουμίνιο και το πλαστικό, απαράδεκτοι  χώροι 
κράτησης, χωρίς ανελκυστήρα για τους ηλικιωμένους και με ειδικές ανάγκες 
πολίτες, χωρίς χώρους στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων. 
Ας σταματήσω, ενδεικτικά είπαμε... Μπορείτε, άλλωστε, να δείτε κάποιες ελ-
ληνικές ταινίες και θα καταλάβετε τι εννοώ. 
Και έγινε η συγχώνευση βεβαίως και η μεταφορά όλης της Υπηρεσίας με 
έξοδα των Αστυνομικών. 
Γιατί, για να κλείσεις και να μεταφέρεις όλη την Υπηρεσία από έπιπλα και έγ-
γραφα (ουκ ολίγα), χρειάζεσαι χαρτόκουτα χρειάζεσαι ταινίες για αμπαλάζ, 
χρειάζεσαι γερανό και χρειάζεσαι μεταφορικά μέσα και εργάτες για να τα 
μεταφέρουν. 
Όλα από την «τσέπη» των συναδέλφων και όλα στο φιλότιμο και στην εργασία 
αυτών. Μην το ξεχάσω, τα φορτηγά δεν τα πληρώσαμε, ήταν μια βοήθεια 
από τον οικείο Δήμο. 

Δεν είδα βέβαια να γίνεται το ίδιο όταν έκλεισαν εφορίες και άλλες δη-
μόσιες υπηρεσίες και μεταφέρθηκαν σε άλλα οικήματα.  
Και «κουβαληθήκαμε» στην «νέα» Υπηρεσία, προστεθήκαμε στους εκεί 
συναδέλφους, οι οποίοι είναι «φορτωμένοι» και εκείνοι με μεγάλο αριθμό 
οφειλόμενων αναπαύσεων, και φτάσαμε στο αποτέλεσμα που κανένας 
μαθηματικός, κανένας στον κόσμο επιστήμονας, δεν κατάφερε να ανα-
πτύξει και να λύσει.
2+2=2. Ναι όπως το διαβάζετε. Ενώθηκαν δύο Υπηρεσίες και γίναμε λι-
γότεροι και από ένα περιφερειακό τμήμα, αστυνομεύοντας όπως είπαμε 
την πιο δύσκολη περιοχή.  
Πώς το καταφέρατε αγαπητοί μου προϊστάμενοι; Πώς αφήνετε ακόμη 
και σήμερα, 35 άτομα να εργάζονται στον πιο δύσκολο τομέα; Πώς αφή-
νετε ακόμη και σήμερα τις ημερήσιες αναπαύσεις αυτού του προσω-
πικού  να σπάσουν το φράγμα των 400; Πώς ζητάτε την εργασία από 
αυτό το προσωπικό το οποίο στην καλύτερη θα ¨γευτεί¨ την ημερήσια 
ανάπαυση σε 12 με 13 ημέρες και κάποιοι στις 15 ημέρες;
Ήρθαν μπροστά μας οι άδειες Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Τι θα 
πούμε στα δικά μας πρόσωπα πάλι; Δεν βγαίνει η Υπηρεσία; Μία από 
τα ίδια. Στην τιμωρία γιατί δεν είχες, δεν βρήκες, δεν παρακάλεσες κά-
ποιον, να σε μεταθέσει από εκεί. 
Ελλάδα – Ελληνική Αστυνομία!
Δεν με ενδιαφέρουν οι άλλες Υπηρεσίες. Δεν μοιάζουμε με καμιά. 
Δεν είμαι σε ένα γραφείο κλεισμένος ως γραμματέας και μόνο. Δυστυ-
χώς γνωρίζω πολλούς συναδέλφους που πέρασαν και υπηρέτησαν στο 
ποτάμι τα 17 έτη Υπηρεσίας μου εκεί. 
Κανένας δεν είπε, ότι εκεί που πήγε είναι χειρότερα, και κανένας δεν θα 
ζητήσει να ξαναγυρίζει. 
Το χειρότερο είμαστε εμείς, εκεί στους Αμπελόκηπους, αλλά μην μας 
κοροϊδεύετε ότι και οι υπόλοιπες Υπηρεσίες πονάνε τόσο. ΟΧΙ, αγαπητοί 
προϊστάμενοι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. 
Σαββατοκύριακα να ξεκουράζονται βλέπεις μόνο τους Π/Υ και κανά 
δύο συναδέλφους, ενώ άλλες υπηρεσίες έχουν την μισή δύναμή τους 
σε ρεπό, για να μην μιλήσουμε για κάποιες άλλες Διευθύνσεις που αυξή-
σανε  κατά πολύ το ποσοστό δύναμης  που απολαμβάνει την ανάπαυσή 
του.  
Κλείσανε και κρύψανε τον φόβο σε ένα όνομα υπηρεσίας και δημιούρ-
γησαν τον τρόμο σε ένα άλλο. Σας περιμένουμε «Οι τιμωρημένοι συνά-
δερφοί σας».
Συνεχίζεται…
Με τιμή 
Αρχ/κας ΜΑΥ ΣΑΧΠΕΚΙΔΗΣ Σάββας 
Αντιπρόσωπος ΠΟΑΣΥ
Μέλος ΑΣΠΑ

παρά ποτέ, μία συμβολική αλλά και ρεαλιστική πράξη αναγνώρισης και επι-
βράβευσης, όλων εκείνων των συναδέλφων που υπηρετούν στην «Άμεση 
Δράση- Ομάδα Ζ - Ομάδα Δίας « και σε υπηρεσίες τροχαίας- ασφαλείας, με 
έκθεση σε μεγάλο και διαρκή κίνδυνο τραυματισμού αλλά και ζωής.
Χαρακτηριστικά εργασίας των συναδέλφων, όπως η αμεσότητα αστυνομι-
κής παρέμβασης τους προς όφελος του πολίτη, η πολύωρη οδήγηση κάτω 
από αντίξοες συνθήκες σε μεγάλα αστικά κέντρα, η προσφορά στην πάταξη 
της εγκληματικότητας σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και της εμπέδωσης 
του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, καθιστούν το ανωτέρω επίδομα, 
αναγκαίο πεδίο διεκδίκησης από το συνδικάτο.
Οφείλουν άμεσα, να κληθούν η πολιτική και η φυσική ηγεσία, να δείξουν 
γενναία αντανακλαστικά υπευθυνότητας και ρεαλισμού, ώστε να δρομολο-
γηθούν θετικές εξελίξεις.
Ας μας επιτραπεί προς τιμήν όλων αυτών των συναδέλφων, που μας κά-
νουν να αισθανόμαστε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες τους, μία αφιέρωση- 
έμπνευση από στίχους του ποιητή μας Γ. Ρίτσου: 
Τέσσερα μπλε γράμματα ( ΕΛ.ΑΣ.),
ταπεινή υπογραφή του σώματός μας ,
στις λεωφόρους του καθήκοντος.   



Σε «δράση»
η γραμματεία
γυναικών της έαυΘ
Είδη πρώτης ανάγκης στον «Άγιο Στυλιανό» και στο «Χαρίσειο 
Γηροκομείο»

Πράξη προσφοράς κι αλληλεγγύης 

Σε μία πράξη αγάπης και έμπρακτης προσφοράς προς τον συ-
νάνθρωπο και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, προχώρησαν 
τα μέλη της Γραμματείας Γυναικών της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Ν. Θεσσαλονίκης.
Είδη πρώτης ανάγκης προσφέρθηκαν στο δημοτικό βρεφοκο-
μείο «Άγιος Στυλιανός» και στο «Χαρίσειο Γηροκομείο», μετά 
από συνεννόηση με τη διευθύντρια και τους υπευθύνους αντί-
στοιχα, για τις υπάρχουσες ανάγκες. 
Η φιλανθρωπία είναι πράξη που τρέφει πνευματικά το κοι-

νωνικό σύνολο 
και αποτελεί 
προτεραιότητα 
των μελών της 
Γ ρ α μ μ α τ ε ί α ς 
Γυναικών, και 
δη η ενίσχυση 
των δεινοπα-
θούντων συναν-
θρώπων μας, 
με έμφαση στην 
ποιότητα ζωής 
του.
«Είναι επιβεβλη-
μένο καθήκον 

μας η ανυστερόβουλη, τόσο πνευματική όσο και υλική, φρο-
ντίδα και στήριξή μας, σε αυτές τις ομάδες ανθρώπων στα 
πλαίσια του εφικτού», τονίζουν τα μέλη της Γραμματείας Γυ-
ναικών.

Η διοίκηση παρούσα ή 
απούσα;

υπό διάλυση τα αστυνομικά 
τμήματα της Θεσσαλονίκης 

γίνε υπόδειγμα και όχι 
νομοθέτης

Γράφει ο Σφελινιώτης Αλέξανδρος

Γράφει ο Μανώλης Φραντζεσκάκης,
Μέλος ΔΣ  Ε. A. Υ. Θ.  Άρθρο του π.Βαρνάβα, Ιερός Ναός Λαοδηγήτριας

Βασικό κορμό της ομαλής λειτουργίας 
του Σώματος αποτελεί και η Διοίκηση, και 
πιο συγκεκριμένα η χρηστή Διοίκηση.
Καθημερινά παρατηρούμε Διοικήσεις να 
αδιαφορούν για νόμους, προεδρικά δι-
ατάγματα, διαταγές που αφορούν τα δι-
καιώματα του αστυνομικού προσωπικού, 
κυρίως του χαμηλόβαθμου, ενώ καταπα-
τώντας αυτά επικαλούνται τις υπηρεσια-
κές ανάγκες.
Άνακλήσεις ημερησίων αναπαύσεων, μη 
χορήγηση αυτών, φυλάξεις στόχων χωρίς 
τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, 

εκτέλεση περιπολιών δίχως αλεξίσφαιρα 
γιλέκα, με σάπια οχήματα, μη έκδοση 
εβδομαδιαίας υπηρεσίας και πολλά άλλα 
αποδεικνύουν καθημερινά πως η χρηστή 
Διοίκηση τείνει προς εξαφάνιση. 
Πολλές φορές αυτό γίνεται με την ανοχή 
των συναδέλφων, που χάρη στο φιλότιμο 
και μόνο σε αυτό, αποδέχονται σε ένα 
βαθμό τα παραπάνω, αλλά δυστυχώς και 
ορισμένων συνδικαλιστών, που για να μην 
χαλάσουν τις δημόσιες σχέσεις τους αγνο-
ούν το ρόλο τους που είναι η προάσπιση 
των δικαιωμάτων του προσωπικού.

Η δικαστική οδός, η προσφυγή στη δικαι-
οσύνη κατά συγκεκριμένων ατόμων ονο-
μαστικά που ασκούν διοίκηση και όχι γε-
νικά και αόριστα, φαντάζει ως μόνη λύση.
Το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να στρα-
φεί προς αυτήν την κατεύθυνση, αν θέλει 
να είναι πραγματικά κοντά στους συνα-
δέλφους. 
Η έκδοση ανακοινώσεων και οι συναντή-
σεις δεν έχουν φέρει αποτελέσματα. Ή 
είμαστε δίπλα στον συνάδελφο ή δίπλα 
στην Διοίκηση.
Μεσοβέζικες λύσεις δεν υπάρχουν!

Εργασιακό «ΜΕΣAΙΩΝA» βιώνουν τα Aστυνομικά Τμήματα της 
Θεσσαλονίκης, της πολύπαθης Διεύθυνσης Aστυνομίας. Η πε-
ρίφημη και πολυδιαφημιζόμενη αναδιάρθρωση μόνο θετικά 
αποτελέσματα δεν είχε τελικά. 
Σε Aστυνομικό Τμήμα εκδόθηκε εβδομαδιαία υπηρεσία (η 
οποία μεταβάλλεται σχεδόν καθημερινά από «έκτακτα» μέ-
τρα) χωρίς να έχει χορηγηθεί κάποια Ημερήσια Aνάπαυση σε 
ολόκληρο το προσωπικό!
Είναι απορίας άξιο με τι κίνητρο και με τι ψυχολογία οι υπηρε-
τούντες στα Aστυνομικά Τμήματα θα συνεχίσουν να εκτελούν 
Υπηρεσία. 

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από τη σύγχυση και την απουσία νο-
ήματος. Ο άνθρωπος δεν ξέρει πού να στραφεί. Δέχεται πολλές 

πληροφορίες, αλλά δεν μπορεί να τις μεταποιήσει σε ζωή. Χωρίς εσω-
τερικό πλούτο και εμπειρία χαράς, προσπαθεί ανεπίγνωστα να κρατη-
θεί από κάπου. Μετέωρος επιχειρεί να βρει την προσωπική του αξία. 
Οι σχέσεις, η εργασία, η κοινωνική του παρουσία, είναι ο χώρος όπου 
προσπαθεί με τις επιτυχίες του και την καταξίωσή του να ξορκίσει το 
εσωτερικό του κενό. Όσο όμως δεν μπορεί «να τα βρει» με τον εαυτό 
του, να ξεκαθαρίσει τον λόγο για τον οποίο ζει, αλλά απομακρύνεται 
από τον αληθινό του εαυτό, τόσο η ταραχή και οι εσωτερικές του συ-
γκρούσεις ενισχύονται.
Η προσωπική μας κατάσταση αποτυπώνεται και στην κοινωνική μας 
ζωή. Όσο η κοινωνία αποτελείται από ψυχές που παιδεύονται σ’ αυτή 
την υπαρξιακή μελαγχολία, κινδυνεύει από την ταραχή και τη σύγκρου-
ση. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει και να ερμηνεύσει τη 
μελαγχολία του, που γίνεται κατάθλιψη, ψάχνει εξωτερικές αφορμές 
για να εκτονωθεί, ως άλλοθι της προσωπικής του τραγωδίας, που είναι 
το υπαρξιακό του κενό. Πολλές συγκρούσεις που συμβαίνουν σε ένα 
ζευγάρι ή σε μία κοινότητα, δεν οφείλονται στα πραγματικά γεγονότα, 
που παρουσιάζονται ως αφορμές, αλλά στην έλλειψη αληθινής χαράς 
και στο ότι ο άνθρωπος δεν αντέχει τον εαυτό του.
Δεν είναι αρκετό για τη θεραπεία του ανθρώπου η ανάλυσή του ή η δι-
άγνωση, αλλά η εύρεση αυτού που νοηματοδοτεί τη ζωή του, ο τρόπος 
που θα τον κάνει ικανό να αγαπά αλλά και να γίνει αξιαγάπητος, για να 
γίνει ενδιαφέρων και σημαντικός για τους άλλους.
Η ειρήνη, η αλληλεγγύη, η αγάπη, δεν επιβάλλονται αλλά εμπνέονται.
Δυστυχώς, η ανωριμότητα μάς επιβάλλει αναγκαστικά το νόμο, για 
να προστατευθούν τα αγαθά του ανθρώπου και κυρίως το αγαθό 
της ζωής. Η πνευματική όμως ανάπτυξη του ανθρώπου, η προσω-
πική του καλλιέργεια, που περιγράφεται ως δυνατότητα να τα βρει 
με τον εαυτό του και να γίνει άνθρωπος χαράς και ευχαριστίας, 

λύνει οριστικά το πρόβλημα των ανθρωπίνων σχέσεων και καθιστά 
άχρηστους τους νόμους, όχι γιατί τους περιφρονεί αλλά γιατί τους 
υπερβαίνει.
Ο άνθρωπος της χαράς και της αγάπης είναι ο ελκυστικός άνθρωπος, 
που τον θέλουμε στη ζωή μας, είναι αυτός που κερδίζει την εκτίμησή μας 
και τον θαυμασμό. Ούτε ο πλούτος ούτε η δόξα μπορούν να συγκριθούν 
με τη χαρά του ανθρώπου που μπορεί να αγαπά και να σχετίζεται ακόμη 
και με τον εχθρό του.
Τους ανθρώπους δεν τους αλλάζουμε με αυτά που λέμε αλλά με αυτό 
που εκπέμπουμε. Κανένα παιδαγωγικό σύστημα δεν μπορεί να συγκριθεί 
με την αυθεντικότητα των γνήσιων ανθρώπων, που λειτουργούν με φιλό-
τιμο και αυτοθυσία για τους άλλους.
Σε μια εποχή έντασης και ανασφάλειας ψάχνουμε τρόπο για να αντι-
μετωπίσουμε τις δυσκολίες, αλλά το πιο σημαντικό είναι η προσωπική 
μας αλλαγή. Όλα είναι απαραίτητα, και οι θεσμοί και οι νόμοι, αλλά 
το πιο σημαντικό είναι να βρούμε το νόημα της ζωής και όλη μας η 
ύπαρξη να μιλά και να αλλοιώνει τον κόσμο που μας περιβάλλει.
 Να γίνουμε θετική επιρροή για τους άλλους και μόνο που υπάρχουμε. 
Είναι αυτό που έλεγε πριν πολλούς αιώνες ένας ασκητής και αναχωρητής 
του κόσμου, αλλά τελικά πολύ σύγχρονος και ο πλέον κοινωνικός και γνώ-
στης των ανθρωπίνων σχέσεων: «Γίνε υπόδειγμα και όχι νομοθέτης». Αυτή 
είναι η ειρηνική ανατροπή του κόσμου της φθοράς, που μας προτείνουν 
οι πνευματικοί άνθρωποι. Ο νόμος που συνοδεύεται με το υπόδειγμα, 
πείθει· αντιθέτως, όταν δεν επιβεβαιώνεται με τη ζωή αυτών που νομο-
θετούν, είναι υποκρισία, που ενισχύει το κακό και την οργή. Η αυτοθυσία 
και το ασκητικό φρόνημα είναι η απαραίτητη συνθήκη για τον καθένα 
που έχει κάποια ευθύνη και ρόλο στην κοινωνία, και ιδιαίτερα αυτών που 
υπηρετούν τον άνθρωπο.
Όσο μεγαλύτερο το αξίωμα τόσο μεγαλύτερη η αυτοθυσία και η ασκητι-
κότητα· κι έτσι, καταξιώνεται η εξουσία ως διακονία, που αξίζει της τιμής 
και του σεβασμού.
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Το πρόβλημα είναι σοβαρό και διογκώνεται χωρίς να διαφαίνε-
ται κάποια λύση. Κανένας δεν επιθυμεί να εργάζεται ολόκληρο 
μήνα, με μία ή δύο ημερήσιες αναπαύσεις.  
Τα μέτρα τάξης και η διάθεση αστυνομικού δυναμικού σε πά-
ρεργα δεν έχουν τελειωμό. 
Καθημερινά διατάσσονται διαθέσεις δυνάμεων σε πάσης φύσε-
ως μέτρα τάξης, σε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε 
γήπεδα, σε διεξαγωγή πλειστηριασμών, σε ενισχύσεις όμορων 
και μη Aστυνομικών Τμημάτων για εκτέλεση υπηρεσίας.
Ζητάμε και απαιτούμε η Ηγεσία να πράξει τα αυτονόητα, τίπο-
τα παραπάνω, τίποτα 
λιγότερο. Να εκτελούμε υπηρεσία σε φυσιολογικές και ανθρώ-
πινες εργασιακές συνθήκες.   

Στη Δικαιοσύνη για τις συνθήκες των κρατητηρίων

Αναγκαία η έμπρακτη υποστήριξη της Πολιτείας  

Παρέμβαση
εισαγγελέα για 
τα κρατητήρια 

Την παρέμβαση του Εισαγγελέα Πρωτοδι-
κών Θεσσαλονίκης ζήτησε η Ένωση Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης για τις 
συνθήκες που επικρατούν στα κρατητήρια 
των Αστυνομικών Τμημάτων της Θεσσαλο-
νίκης και της Διεύθυνσης Αλλοδαπών.
Η παραμονή δεκάδων μεταναστών στις 
αρχές Οκτωβρίου, στην πλατεία Αριστο-
τέλους, έξω από το Α.Τ. Λευκού Πύργου, 
έβγαλε στο φως της δημοσιότητας το τε-
ράστιο πρόβλημα της διαχείρισης του προ-
σφυγικού ζητήματος και των κοινωνικών 
επιπτώσεων που επιφέρει αυτό. 
Η ακατάπαυστη εισροή μεταναστών στην 
χώρα έχει οδηγήσει σε υπερπληθώρα κρα-

τουμένων, με φυσική απόρροια την μη τή-
ρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. 
Η παραμονή πολλών προσώπων σε έναν 
κλειστό χώρο θέτει σε κίνδυνο τόσο την 
υγεία των κρατουμένων όσο και των εργα-
ζόμενων. 
Οι Αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης προσπα-
θούν με ελάχιστα μέσα να ανταποκριθούν 
στο δύσκολο έργο που τους έχει ανατε-
θεί. Το μεγαλύτερο βάρος διαχείρισης του 
προσφυγικού το έχει επωμιστεί η Ελληνική 
Αστυνομία ήδη από τις απαρχές του το 
2016, με την ανεξέλεγκτη κατάσταση που 
επικρατούσε στην Ειδομένη. 
Όμως, η προσπάθεια της Ελληνικής Αστυνο-

μίας δεν αρκεί αν δεν υπάρξει η συναίνεση 
και συμβολή των υπόλοιπων εμπλεκόμενων 
Υπουργείων και φορέων. 
Είναι άμεση ανάγκη να εξευρεθεί ένας 
νέος κατάλληλος χώρος όπου θα στεγάζο-
νται προσωρινά οι μετανάστες μέχρι την 
καταγραφή τους, καθώς τα υπερπλήρη 
κρατητήρια, δεν αποτελούν λύση.  «Διαφο-
ρετικά, θα γινόμαστε συνεχώς θεατές των 
ίδιων ανεπίτρεπτων εικόνων που δεν αρμό-
ζουν σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, και 
δρουν αρνητικά στην ουσιαστική και επαρ-
κή αστυνόμευσή της», καταλήγουν τα μέλη 
της Ένωσης.   



χάλκινο μετάλλιο στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
TAE KWON DO κατέκτησε 
ο ΦώτιαδΗΣ χρήστος
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσα-
λονίκης συγχαίρει το μέλος της  ΦΩΤΙΑΔΗ 
Χρήστο , υπηρετούντα στην ΟΠΚΕ για την 
κατάκτηση της τρίτης θέσης στο παγκόσμιο 
πρωτάθλημα TAE KWON DO που διεξήχθη 
στο ΜΙΝΣΚ της Λευκορωσίας.Η Ένωση στά-
θηκε αρωγός στην προσπάθεια του Χρή-
στου, και θα συνεχίσει να στηρίζει όλους 
τους συναδέλφους που σηκώνουν την ελλη-

νική σημαία μας ψηλά.

ΔΩΡΕΑΝ Εκγύμναση για τις αθλητικές 
δοκιμασίες Σχολών Αστυνομίας, 
Πυροσβεστικής, Στρατού 

Ξεκίνησε το 7ο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαί-
ρισης Αστυνομικών Υπηρεσιών Γ.Α.Δ.Θ. , το 
οποίο διοργανώνει το Παράρτημα Βορείου 
Ελλάδος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών 
και συμμετέχουν έξι (6) υπηρεσίες : Καλα-
μαριά , Δ.Α.Ε.Θ. , ΔΙ.ΑΣ. (Ανατολ.) , Τ.Δ.Π.Μ. 
Θέρμης , Ωραιόκαστρο και Α.ΜΕ.Θ. Για τη 
συμμετοχή τους το Παράρτημα προσέφερε 
από μία (1) μπάλα σε κάθε υπηρεσία . Στα 

πλαίσια της 2ης αγωνιστικής είχαμε τα εξής αποτελέσματα : 
ΔΙ.ΑΣ.(Ανατ.) vs Τ.Δ.Π.Μ. Θέρμης : 54 – 51 
Δ.Α.Ε.Θ. vs Καλαμαριά : 72 – 89 
Ωραιόκαστρο vs Α.ΜΕ.Θ. : 59 – 35 
Η βαθμολογία μετά τη 2η αγωνιστική έχει ως εξής :

Οι πέντε πρώτοι σκόρερ του Πρωταθλήματος :

Επίσης , για πρώτη φορά στην ιστορία του αστυνομικού αθλητισμού 
θα διοργανωθεί το 1ο Κύπελλο Αστυνομικών Υπηρεσιών Γ.Α.Δ.Θ. με 
τις ήδη συμμετέχουσες υπηρεσίες .
Πέραν των ομαδικών αθλημάτων , πέντε (5) αθλητές μας έλαβαν 
μέρος και διακρίθηκαν στον 8ο Δρόμο του Τσίπουρου , ο οποίος διε-
ξήχθη στο Ροδοχώρι Νάουσας το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018 . Τα 
αποτελέσματα των δρομέων μας :

Επίσης , είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη δημι-
ουργία τμήματος εκμάθησης παραδοσιακών χορών , τα μαθήματα 
του οποίου θα πραγματοποιούνται σε χώρο του Αστυνομικού Με-
γάρου Θεσ/νίκης . Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στον 
κ. Γιώργο Ζάχαρη (6973668964) και την κα Τσομπανίδου Δέ-
σποινα (6945055972). 
Εν κατακλείδι , σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ενημερωθείτε 
για τις δράσεις της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος, κα-
θώς και να εγγραφείτε μέλη μέσω της ιστοσελίδας www.aeae.gr, ενώ 
μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2310548418 και μέσω 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  στο aeae.pbe@gmail.com .-
Αρχ/κας Μισιρλόγλου Γρηγόριος 
Γεν. Γραμματέας του Παραρτ. Βορείου Ελλάδος 
της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών  

Κάθε χρόνο, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης παρέχει 
στα μέλη της και τα τέκνα αυτών, ΔΩΡΕΑΝ προγύμναση για τις αθλητι-
κές δοκιμασίες των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικής 
και τις Στρατιωτικές Σχολές, μέσω Πανελληνίων εισαγωγικών εξετάσε-
ων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τη συνεργασία με την 
ομάδα Αθλητικής Προετοιμασίας «North Trainers», η οποία δραστη-
ριοποιείται σε γήπεδα και εξειδικευμένα γυμναστήρια που βρίσκονται 
σε κομβικά σημεία της Θεσσαλονίκης ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι 
συνάδελφοι. Η προγύμναση θα ξεκινήσει από τον μήνα Μάρτιο.
Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να ξεκινήσουν την προγύμναση νωρίτερα, 
ανεξάρτητα από την προσφορά της Ένωσής μας, μπορούν να επωφε-
ληθούν από τις ειδικές τιμές που θα γίνουν στα μέλη μας. 

Η κατάρρευση των
αξιών της ζωής
στην κοινωνία και
στο ποδόσφαιρο

   Η κατάρρευση των αξιών της ζωής είναι δεδομένη. Αιώνιες αρχές και 
ιεροί θεσμοί χλευάζονται εύκολα. Η ασυδοσία θεωρείται ελευθερία. Η 
ασέβεια ονομάζεται πρόοδος, η απάτη χαρακτηρίζεται ευφυΐα, η τιμι-
ότητα λοιδορείται ως ανοησία. Ιδιαίτερα οργανωμένη η υποκρισία και 
η ανειλικρίνεια. Έχει χαθεί το βαθύ νόημα της ζωής. Η γήινη ατμόσφαι-
ρα αποπνέει οσμή αίματος. Όλος ο κόσμος τρέφεται καθημερινά με 
ειδήσεις για φόνους ή βασανιστήρια των ηττημένων σε αδελφοκτόνες 
συγκρούσεις. Μόνοι τους οι άνθρωποι δημιουργούν για τον εαυτό τους 
την κόλασή τους.
     Η ζοφερή αυτή πραγματικότητα αποτυπώνεται καθημερινά μέσα 
στις κοινωνικές μας σχέσεις. Η προδοσία, η αδικία, το ψέμα και η εξα-
πάτηση αποτελούν ενέργειες που μπορεί να γκρεμίσουν τον κόσμο 
μας. Ο πόνος και η απελπισία που βιώνουμε από τους συνανθρώπους 
μάς κατακλύζουν με συναισθήματα θυμού, μίσους και εκδίκησης που 
είναι πολύ δύσκολο να μας αποχωριστούν για πολύ καιρό, πολλές φο-
ρές ακόμα και για χρόνια. Και το χειρότερο όλων βέβαια, είναι ότι πολ-
λοί πράττουν βαρύτατα εγκλήματα εναντίον συνανθρώπων μας όπως 
φόνους, βιασμούς και άλλα θανάσιμα αμαρτήματα. Όταν βιώνουμε 
αυτές τις πράγματι άθλιες συμπεριφορές, το πρώτο που έρχεται ενστι-
κτωδώς στο μυαλό μας είναι η εκδίκηση και η ανταπόδοση. Μάλιστα, 
πολλές φορές, η κοινή γνώμη συνηγορεί υπέρ της αυτοδικίας και της 
εκδίκησης σε ιδιαίτερα ειδεχθή εγκλήματα. Το ποδόσφαιρο είναι ανα-

πόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Και σε αυτό το κομμάτι 
δυστυχώς συμβαίνουν όλα τα παραπάνω.
 Ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει από την τσέπη του με δεκάδες εκα-
τομμύρια και το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και το ηλεκτρονικό ει-
σιτήριο. Κανείς ποτέ όμως δεν τόλμησε να μπει στη διαδικασία να τα 
εφαρμόσει, ενώ είναι πληρωμένα. Εάν εφαρμοστούν, εκμηδενίζεται 
η πιθανότητα ανάρμοστων συμπεριφορών, επεισοδίων και, και, και, 
και...
Κανείς δεν το εφαρμόζει το μέτρο. 
Θυμίζω ένα παιχνίδι Ηρακλή-Ολυμπιακού στο Καυταντζόγλειο, όπου 
δοκιμαστικά λειτούργησε το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Τη στιγμή 
που ξεκίνησε ένα θερμό επεισόδιο στην κερκίδα, ο χειριστής επέλε-
ξε κοντινό πλάνο, όπου φαίνονταν ξεκάθαρα οι πρωταγωνιστές και 
η εικόνα μεταδόθηκε και τηλεοπτικά αλλά και προβάλλονταν από τα 
μάτριξ του γηπέδου. Μέσα σε δευτερόλεπτα οι δράστες σταμάτησαν 
και έτρεξαν να εξαφανιστούν, αλλά είχαν εντοπιστεί τόσο εύκολα που 
συνελήφθησαν σε τρία λεπτά. Απλώς το αναφέρω ως παράδειγμα. 
Χαϊδεύουν τους διαιτητές που είναι η μεγαλύτερη πληγή, χαϊδεύουν 
τους παράγοντες που είναι κατηγορούμενοι για τα στημένα. Για να 
μη μιλήσω πάλι για την παρουσία εκπαιδευμένων σκύλων στα γήπεδα. 
Όπου εφαρμόστηκε είχε ευεργετικά αποτελέσματα. Ούτε κουνούπι δεν 
τολμά να κουνηθεί. 
Πάγια εκτίμησή μου είναι ότι παίζονται παιχνίδια και γι’ αυτό δεν εφαρ-
μόζουν αυτά τα μέτρα. Και σε όλα αυτά καθοριστικό ρόλο παίζει η 
ελληνική δημοσιογραφία και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 
Διανύουμε μία περίοδο οπαδικής δημοσιογραφίας που έχει αγγίξει 
πλέον τα όρια της δημοσιογραφικής αλητείας. Και σε όλα αυτά που 
συμβαίνουν η ευθύνη του Τύπου είναι μέγιστη. 
Ο κορυφαίος Έλληνας δημοσιογράφος Χρήστος Πασαλάρης, δάσκα-
λος και διευθυντής μου, συνήθιζε να λέει ότι ο δημοσιογράφος πρέπει 
να είναι αδίστακτος ερευνητής, αντικειμενικός αναλυτής, έντιμος δη-
μόσιος κατήγορος, αδιάλλακτος εθνικός αγωνιστής, να μην λατρεύει 
το χρήμα, να γράφει ελεύθερα. Τότε μόνο λέει, θα αισθάνεσαι λυτρω-
μένος. 
Μην γίνεις ποτέ τρόφιμος του ταμείου των ερπετών και ποτέ οπαδικός 
σαλπιγκτής. Πόσοι το κάνουν αυτό;
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Άρθρο του Περικλή Στέλλα 

Μια άλλη έλληνική
αστυνομία Άρθρο του 

Παπαγεωργίου ΙωάννηΑνήκω σε μια γενιά αστυνομικών που βρέθηκε αντιμέτωπη με την δίνη της 
σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. 
Μεγάλωσα στη δεκαετία του ’90, μια από τις καλύτερες φάσεις της Ελλη-
νικής Αστυνομίας, κάτι που είναι κοινά αποδεκτό από τους συναδέλφους, 
και μπήκα στο Σώμα αμέσως μετά την μεγαλύτερη επιτυχημένη επιχείρηση 
ευρείας κλίμακας που πραγματοποίησε η Ελληνική Αστυνομία, τους Ολυμπι-
ακούς Αγώνες. 
Μπήκα, λοιπόν, στο Σώμα, εγώ και πολλοί άλλοι, μέσω Πανελληνίων και έχο-
ντας μια εικόνα της Αστυνομίας ως ενός ισχυρού θεσμού με ήθος, αντικειμε-
νικότητα και αποτελεσματικότητα, όπου αυτή χρειάζεται. 
Από τότε υπάρχει μια συνεχής κατηφόρα και αναρωτιέμαι συχνά με κά-
ποιους συναδέλφους «τις πταίει». 
Πριν βιαστούμε να πούμε για τις κυβερνήσεις, τους πολιτικούς και όλους τους 
άλλους, πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας. 
Φυσικά είναι ευθύνη του κράτους να καθορίζει τον επαγγελματισμό μας, 
αλλά εμείς τι κάναμε; Φυσικά είναι ευθύνη του κράτους να μας εξοπλίσει, 
αλλά εμείς πως συμπεριφερθήκαμε; Φυσικά το κράτος πρέπει να μας εκπαι-
δεύει και να μας κάνει αποτελεσματικούς, αλλά εμείς θέλουμε; Και αν ναι, 
όλοι; 
Αυτά είναι κάποια από τα πράγματα που πρέπει να αναλογιστεί ο καθένας 
από εμάς. Η κρίση έχει φέρει στην επιφάνεια νοοτροπίες περίεργες και επι-
κίνδυνες. 
Ακούμε, λοιπόν, όλο και περισσότερους συναδέλφους να νιώθουν και να 
λειτουργούν όλο και περισσότερο σαν δημόσιοι υπάλληλοι με την αρνητική 
έννοια του όρου. 
Ακούμε όλο και περισσότερους αξιωματικούς, να καίγονται για βαθμούς και 
για να μην στεναχωρήσουν κάποιον, παρά για να ασκήσουν αντι-εγκληματι-
κή πολιτική στην περιφέρεια που διοικούν. 
Έλλειψη πόρων, θα πει κάποιος. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση, θα πει κά-
ποιος άλλος. Έτσι είναι, αλλά και πάλι, εμείς τι κάνουμε; 
Ας μην ξεχνάμε ότι οι οικογένειες και τα παιδιά μας ζουν και κυκλοφορούν 
στο πεδίο που εμείς επιχειρούμε καθημερινά. Στην πόλη μας. Άρα, ίσως έχει 
έρθει η ώρα που πρέπει να αλλάξουμε λίγο τη λογική μας. 

Αφού πρώτα ξηλώσουμε από το βαθύτερο «είναι» μας τη ραγιάδικη λογική 
του «ωχ μωρέ δε βαριέσαι», τότε μπορούμε να απαιτήσουμε εκπαίδευση, αν 
σεβόμαστε τα υλικά, τα κτήρια και τα οχήματα μας σαν να είναι δικά μας 
(γιατί δικά μας είναι), τότε μπορούμε να απαιτήσουμε υλικοτεχνικό εξοπλισμό. 
Αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τηλέφωνα και βύσματα για μια θέση 
στο Μέγαρο για να γίνουμε σφουγγοκωλάριοι, τότε μπορούμε να απαιτή-
σουμε διοίκηση και τιμιότητα από τους αξιωματικούς που πνίγονται στο 
βούρκο που έφτιαξαν. 
Αν λειτουργούμε εξυπηρετώντας τους πολίτες και όχι θάβοντας τα πάντα, 
επειδή δεν θέλουμε να δουλέψουμε λες και δεν πληρωνόμαστε για μια συ-
γκεκριμένη δουλειά, τότε μπορούμε να απαιτούμε σεβασμό. 
Αν, τέλος, σεβόμαστε τους εαυτούς μας ως οντότητες και θυμόμαστε πού 
και γιατί ορκιστήκαμε, τότε μπορούμε να απαιτούμε από τους άλλους σεβα-
σμό και αξιοπρέπεια. 
Αυτά βέβαια, ευτυχώς, δεν αντικατοπτρίζουν όλο το Σώμα, αλλά υπάρχουν 
εικόνες και περιστατικά, που αποδεικνύουν αυτή την εικόνα καθημερινά. 
Εν κατακλείδι πρέπει να είμαστε εμείς όσο γίνεται πιο σωστοί για να μπο-
ρούμε να δείχνουμε άλλους. Όσο μεγάλη ευθύνη και να φέρουν οι πολιτικοί 
μας για την σημερινή κατάσταση, υπάρχει και μια μικρότερη που αναλογεί 
στον καθένα μας. 
Και δυστυχώς ή ευτυχώς, η μικρή ευθύνη είναι που πρέπει να διορθωθεί, 
ώστε να αλλάξει η συνολική εικόνα. 
Είναι, λοιπόν, ώρα να γίνουμε εμείς αυτό που περιμένουμε. Να γίνουμε 
εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες αστυνομικοί που εκπέμπουν σεβασμό και ήθος 
και πυγμή, έστω για να λένε πως αυτοί δεν είναι σαν τους άλλους, αυτοί 
φέρουν το εθνόσημο ορθά. 
Καλή συνέχεια και κουράγιο συνάδελφοι.
Υ.Γ. Τα παραπάνω δεν αποτελούν δόγμα, απλά μια άλλη προσέγγιση των 
πραγμάτων, ίσως κάπως πιο ρομαντική. Σίγουρα όμως αποτελούν τροφή 
για σκέψη. 

δώρΈαν νομική
κάλυψη για τα μέλη μας
Η φύση της δουλείας του Αστυνομικού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πιστή 
εφαρμογή των Νόμων.
Πολλές φορές κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας μας, δημιουργούνται νομικά 
θέματα στα οποία  εμπλεκόμαστε. 
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης για την προστασία των εγγε-
γραμμένων μελών της, παρέχει ΔΩΡΈΑΝ νομική κάλυψη για πειθαρχικές και 
ποινικές υποθέσεις που έχουν ανακύψει εν ώρα  υπηρεσίας. 

Αθανάσιος Χαριστός
Τσιμισκή 2, Θεσσαλονίκη - Τηλ.: 2310 553 728

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης αφουγκραζόμενη τις ανά-
γκες των μελών της, προχώρησε σε συνεργασία με δεύτερο παιδίατρο στη 
Δυτική Θεσσαλονίκη.
Πλέον, το πρόγραμμα των παιδιάτρων που συνεργάζεται η Ένωση και μπο-
ρούν αποκλειστικά τα μέλη μας να επισκέπτονται ΔΩΡΕΑΝ, για την παροχή 
υπηρεσιών υγείας στα παιδιά τους έχει ως εξής:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη της Ένωσης μπορούν να επισκέπτονται τους παιδιάτρους.
Οι συνάδελφοι θα προσκομίζουν το υπηρεσιακό δελτίο ταυτότητάς τους, καθώς και τα βιβλιάρια 
υγείας των παιδιών τους κατά την επίσκεψη, προκειμένου να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος από 
τον ιατρό για την υγεία των παιδιών, αλλά και για το εάν είναι μέλη της Ένωσης.

δώρέαν Παιδίατροι για τα τέκνα
των μελών της Ένωσης

Παιδίατρος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. κ. ΤΖΕΤΖΗ Όλγα
Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 129Α, Θεσσαλονίκη
Τηλ. επικοινωνίας 2310888040 και 6936941971
Δευτέρα 18:00 – 21:00. Τετάρτη  18:00 – 21:00 

Ειδικός Παιδίατρος κ. ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ Ιωάννης
Στρ. Μακρυγιάννη 6, Σταυρούπολη
Τηλ. επικοινωνίας 2313068777 και 6946696779
Τρίτη 16:00 – 21:30, Πέμπτη 10:00 – 12:30 & 17:30 – 20:00

Θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να προηγείται τηλεφωνικό ραντεβού.
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Άρθρο του Ι. Θ. Μάζη, Καθηγητή Γεωπολιτικής ΕΚΠΑ

Η τήξις των Πάγων στον αρκτικό και οι
γεωπολιτικές της επιπτώσεις στην ανατολική
Μεσόγειο: το υπαρξιακό δίλημμα της Άγκυρας

α. Η  υπόθεση 
Είναι γεγονός ότι η αύξηση της ισχύος της Ρωσίας 
στοον Αμυντικό και Οικονομικό πυλώνα, η οποία 
οφείλεται εις την απελευθέρωση των εμπορευμα-
τικών και στρατιωτικών θαλάσσιων δρομολογίων 
μέσω του ΒΑ και του ΒΔ περάσματος του Αρκτι-
κού Ωκεανού, προς τον Ειρηνικό και τον Ατλα-
ντικό αντιστοίχως, εξ αιτίας του φαινομένου της 
τήξεως των πάγων στον Αρκτικό Ωκεανό, υπονο-
μεύει την γεωστρατηγική υπεραξία της Τουρκίας 
για το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ. 
Επίσης, το ότι η Τουρκία έχει αντιληφθεί την ιστο-
ρική και γεωγραφική αυτή μεταβολή την αναγκά-
ζει είτε να ενταχθεί στα νέα πλαίσια γεωπολιτικών 
συμπεριφορών που επιβάλλουν σε παρόμοιες 
καταστάσεις ο δυτικός πολιτικός και νομικός 
πολιτισμός και τα δυτικά συλλογικά συστήματα 
διεθνούς ασφαλείας και οργάνωσης είτε να προ-
σπαθήσει να υιοθετήσει αμυντική στάση προς 
την υποβάθμισή της ως κυρίαρχη εθνικοκρατική 
οντότητα στην Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια 
και να συμπεριφερθεί ως φυσιολογική δημοκρα-
τική χώρα στο πλαίσιο του δυτικού συστήματος 
Ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή, οφείλει να ακυ-
ρώσει τις ιστορικά υπαρξιακές απειλές που έχει 
προς Βορράν (Ρωσία) και Ανατολικά (Ιράν) αλλά 
και στο εσωτερικό της (Κουρδικό ζήτημα). Για να 
το επιτύχει αυτό οφείλει να χρησιμοποιήσει, και 
συμφώνως προς τις επιταγές Νταβούτογλου, το 
ισλαμικό πολιτιστικό της υπόβαθρο. Το εργαλείο 
όμως το οποίο εγγυάται την κατά το δυνατόν επι-
τυχή έκβαση της επιλογής της είναι η Οργάνωση 
των Αδελφών Μουσουλμάνων των στηριζομέ-
νων και χρηματοδοτουμένων από το Κατάρ («Al 
Ikhwan Al Muslimûun/Muslim Brotherhood»). 
Συνεπώς η ένταξη της ισλαμιστικής κυβερνήσεως 
του κ.Ερντογάν υπό την αιγίδα αυτής της Αδελ-
φότητος ήταν κατά την εκτίμηση του κ.Ερντογάν 
η καταλληλότερη επιλογή. Διότι όπως εκτιμά ο 
κ.Ερντογάν και οι σύμβουλοί του, μπορεί δήθεν 
να εγγυηθεί στην Ρωσία την ασφάλεια από τα 
ριζοσπαστικά ισλαμιστικά κινήματα στο Εγγύς 
Εξωτερικόν (near abroad) της, δηλαδή στις μου-
σουλμανικές Δημοκρατίες της Κ.Ασίας και ένα 
εργαλείο απειλής της Σαουδικής Αραβίας προς το 
Ιράν. Έτσι θα δικαιολογεί την νέα και σημαντική 
γεωστρατηγική της υπεραξία προς τους νέους Ευ-
ρασιάτες συμμάχους της και θα έχει δικαίωμα να 
αναμένει τα σχετικά ανταλλάγματα στην Συρία, 
στην Κύπρο, στα Βαλκάνια και στο Μαγκρέμπ. Η 
επιλογή όμως αυτή της ισλαμιστικής Αγκύρας την 
εντάσσει όπως θα δείξουμε σε ένα υπό δημιουρ-
γία Ρωσσοκινεζο-ιρανικό Ευρασιατικό Συλλογικό 
Σύστημα διεθνούς ασφαλείας το οποίο μοιραίως 
θα δημιουργήσει δυτικές (ΝΑΤΟϊκές και αμερικα-
νικές) αντισυσπειρώσεις όπως θα επιχειρήσουμε 
να αποδείξουμε.

Β. το θεωρητικό γεωπολιτικό υπόδειγμα
Υπό τις ανωτέρω περιγραφείσες υποθέσεις, το 
θεωρητικό υπόδειγμα του N. J. Spykman τίθεται 
υπό δοκιμασία εφόσον ρητώς απέκλειε αυτά τα 
δρομολόγια, θεωρώντας τον Αρκτικό Ωκεανό ως 
«αδιάβατο τείχος» λόγω των πάγων οι οποίοι απέ-
κλειαν την πλευσιμότητά του παρά μόνον για συ-
γκεκριμένα σκάφη (εμπορικά ή πολεμικά) ειδικής 
κατασκευής των οποίων το κόστος χρήσεως ήτο 
απαγορευτικό για το εμπόριο.
Εάν όμως αυτή η θεμελιώδης προϋπόθεση του 

Spykman ανατραπεί τότε ένας από τούς πλέ-
ον στρατηγικούς γεωγραφικούς χώρους της 
Rimland, ο Μικρασιατικός χώρος που σήμερα 
καταλαμβάνεται από το πολυεθνοτικό κρατικό 
μόρφωμα της Τουρκίας, 1) υπονομεύεται από 
πλευράς στρατηγικής σημασίας, 2) υποβαθμίζε-
ται στρατηγικά στην κρίση των Θαλασσίων Δυνά-
μεων αναγκαζόμενη  αφενός μεν να αλλάξει γε-
ωστρατηγικό προσανατολισμό για να περισώσει 
ένα ποσό γεωστρατηγικής υπεραξίας της, προ-
σθέτοντας το εναπομείναν ειδικό της γεωστρατη-
γικό βάρος στην Ρωσία η οποία το έχει ανάγκη 
και αφετέρου να χρησιμοποιήσει το ριζοσπαστικό 
Ισλάμ των Αδελφών Μουσουλμάνων το υποστηρι-
ζόμενο από τα κεφάλαια του Κάταρ. 

γ.1. οι εξ αυτών των υποθέσεων προκύπτο-
ντες στόχοι της Άγκυρας
Με τον τρόπο αυτό στοχεύει η Άγκυρα να εξα-
σφαλίσει στρατηγική σχέση: 
1) με το Ιράν (μέσω Κάταρ και της ενωτικής Al 
Dawa της Muslim Brotherhood) εναντίον των 
Κούρδων στην Τουρκία και στην Συρία 
2) να εμφανισθεί ως παρέχουσα (η Άγκυρα) κα-
λές υπηρεσίες στην Ρωσία σχετικά με το ριζοσπα-
στικό Ισλάμ στην Κεντρική Ασία υπέρ της Μό-
σχας. Ας μην ξεχνάμε τις απόψεις Z. Brzezinsky 
για την εναντίον της Μόσχας χρήση του Ισλάμ της 
Κεντρικής Ασίας (Τhe great chessboard) 
3) να ελέγξει το διάδρομο μεταφοράς των πε-
τρελαίων της Μοσούλης και του Κιρκούκ (Light 
Kirkuk) στη γεωγραφική ζώνη Μαμπίτζ-Μεσογεί-
ου στα Βόρεια Συριακά εδάφη
4) να εκβιάζει στρατηγικώς το Ισραήλ, άρα και τις 
ΗΠΑ, μέσω των ιρανο-τουρκικών επιρροών στη 
Συρία και στην Λωρίδα της Γάζας
5) να ελέγξει σταδιακώς το σύνολο της Κύπρου 
ώστε να 5.i) να ελέγχει την ενεργειακή ασφάλεια 
της ΕΕ ελέγχοντας την διέλευση των αποθεμάτων 
των φυσικών αερίων της Κυπριακής ΑΟΖ εκβιά-
ζοντας ΗΠΑ, Ισραήλ, Αίγυπτο και ΕΕ άρα και τις 
Βαλκανικές χώρες και 5.ii) να ελέγχει αποπνικτικά 
το θαλάσσιο στρατηγικό βάθος του Ισραήλ θεωρώ-
ντας ότι μέχρι τότε θα ελέγχει ούτως ή άλλως και 
το χερσαίο μέσω των τουρκο-ιρανικών σχέσεων 
και σε επίπεδο συλλογικού συστήματος ασφαλείας 
6) να κάνει προβολή ισχύος μέσω του Ιράν και 
του Κάταρ στον Αραβοπερσικό Κόλπο και στα 
Στενά του Ορμούζ (Βλέπε και τουρκικές βάσεις 
στην Σομαλία) 
7) να προβάλει την ισχύ της, μέσω των επιρροών 
των Αδελφών Μουσουλμάνων, και στο φυσικό αέ-
ριο και το πετρέλαιο της Λιβύης και της Τυνησίας 
(An Nahda-Muslim Brotherhood influence)  και 
τελικώς προσφέρουσα τις προαναφερθείσες πο-
λύτιμες γεωστρατηγικές της υπηρεσίες, αλλά και 
λαμβάνοντας τα αντίστοιχα ανταλλάγματα στην 
Ρωσία και το Ιράν,
8) να αποκτήσει δεσπόζουσα θέση στο δημιουρ-
γούμενο από Ρωσία, Κίνα και Ιράν Ευρασιατικό 
Σύστημα Ασφαλείας μαζί με τις ισλαμικές χώρες 
της Κεντρικής Ασίας, για το οποίο εκτιμά ότι 
μπορεί να εξελιχθεί και μέσω του OBOR και των 
κινεζικών δραστηριοτήτων στις χερσαίες μεταφο-
ρικές ζεύξεις από τη Σαγκάη μέχρι την Δυτική Ευ-
ρώπη σε μελλοντικό δεύτερο πανίσχυρο ανταγω-
νιστή των Αγγλοσαξωνικών Θαλασσίων Δυνάμεων 
απολαμβάνοντας σοβαρό μερίδιο στην διεθνή 
κατανομή ισχύος στο πλαίσιο μιας νέας Τουρκο-ι-

σλαμιστικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ερντο-
γανικού τύπου.

δ. ο νεο-οθωμανισμός της Άγκυρας και οι 
προκαλούμενες αντισυσπειρώσεις 
Σε έναν ανάλογο γεωστρατηγικό σχεδιασμό, γε-
ωστρατηγικού πανικού της Αγκύρας, ο οποίος 
όπως είδαμε προήλθε και από την αλλαγή των 
συνθηκών στο γεωκλιματικό περιβάλλον του Αρ-
κτικού Ωκεανού, το Δίπολο των Θαλασσίων Δυ-
νάμεων όπως αυτό εκφράζεται γεωστρατηγικώς 
(ΗΠΑ-Λονδίνο-ΝΑΤΟ και μεταλλασσόμενη πολιτι-
κά ΕΕ), δεν μπορεί παρά να αντιδράσει με αντι-
συσπειρώσεις αλλά και ανατρεπτικές κινήσεις στο 
εσωτερικό της Τουρκίας και των γειτονικών της, 
οψίμως συμμαχικών με την Άγκυρα, κρατών: Συ-
ρία, Ιράν, Ιράκ, Κατάρ (Κουρδικό ζήτημα, άξονες 
Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ και Ελλάδος-Κύπρου-Αι-
γύπτου) αλλά και ανάσχεση της σπονδυλικής στή-
λης των Συμμαχιών αυτών που είναι η Μουσουλ-
μανική Αδελφότητα.

δ.1. Προκληθεισόμενες δυτικές αντιδράσεις
1) Η Τουρκία πρέπει να εξέλθει της ισλαμιστικής 
κυριαρχίας των Αδελφών Μουσουλμάνων και να 
επανέλθει στην κοσμική διακυβέρνηση. Για να 
ισχύει αυτό όμως θα πρέπει ο Ερντογάν να αλλά-
ξει την πολιτική του για 180ο. Εάν όμως συμβεί 
αυτό θα υπάρξει σημαντική ρήξη με την Ρωσία. 
Σε αυτή την περίπτωση είναι λογικό να οδηγηθεί η 
Άγκυρα στο σημείο να κλυδωνισθεί η ισλαμιστική 
κυβέρνηση Ερντογάν διότι η αντιπολίτευση θα δι-
εκδικήσει το αντάλλαγμα της φιλοδυτικής της πολι-
τικής από τη Δύση προσφέροντας ως αντάλλαγμα 
τη φιλοδυτική της αξιοπιστία. Το αποτέλεσμα θα 
είναι εσωτερική κοινωνική και πολιτική αστάθεια 
και σοβαρές ενδοκοινωνικές ρήξεις. 
2) Επίσης οι ΗΠΑ μοιραίως θα ενθαρρύνουν την 
κυπριακή κυβέρνηση να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και 
θα την ενισχύσουν με νέες αμυντικές συμμαχίες. 
Περίπτωση veto της Τουρκίας σε μια ανάλογη εξέ-
λιξη, υπό το ανωτέρω περιγραφέν καθεστώς θα 
την οδηγήσει σε πλήρη απομόνωση από το ΝΑΤΟ 
και θα οδηγήσει την Συμμαχία να αναζητήσει νέες 
νομικές διεξόδους για την απομάκρυνση της Άγκυ-
ρας από αυτό (Βλ. πολλά κείμενα του Daniel Pipes 
και Μichael Rubin επ’ αυτού). Αν όμως ανατραπεί 
η ισλαμιστική κυβέρνηση Ερντογάν θα επέλθει εμ-
φυλιοπολεμική κρίση στο εσωτερικό της Τουρκίας 
με παράλληλη έκρηξη του κουρδικού ζητήματος. 
Αυτό σημαίνει ανατροπή των υπαρχουσών γεω-
πολιτικών ισορροπιών στη Μ. Ανατολή, κουρδική 
κρατογένεση και επαναχάραξη συνόρων στο Ιράν, 
στη Συρία και στο Ιράκ.
3) ‘Ήδη προκύπτει ότι οι άξονες Ε-Κ-Ισραήλ και 
Ε-Κ-Αιγύπτου θα ενισχυθούν και θα εμπλουτισθούν 
με τη συμβολή της Γαλλίας, των ΗΠΑ, της Ιταλίας 
και της Βρετανίας ώστε να διασφαλισθεί η ενερ-
γειακή ασφάλεια της ΕΕ μακράν των ρωσικών και 
των ιρανικών επιρροών που, όπως προανεφέρθη, 
μπορεί να προκαλέσουν οι στενές ή στενότερες εις 
το εγγύς μέλλον σχέσεις της ισλαμιστικής Τουρκί-
ας με την Ρωσία και το Ιράν (μεσολαβούντων των 
Αδελφών Μουσουλμάνων στο ρόλο του συνδέσμου 
μεταξύ σηιτών και σουνιτικών ριζοσπαστικών κινη-
μάτων και με την βοήθεια του Κατάρ.
Tα ανωτέρω λοιπόν πρέπει να αποτελέσουν τη 
βάση για την χάραξη της ελληνικής εξωτερικής 
πολιτικής από τούδε και εις το εξής.
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Ήταν καλοκαίρι του 2012 όταν 
ο τότε Υπουργός αποφάσισε, για 
να προστατεύσει τα σύνορα της 
χώρας από τις εισροές παράνο-
μων μεταναστών, να στείλει με 
μία διαταγή σχεδόν 2000 αστυ-
νομικούς από ολόκληρη την 
χώρα στον Έβρο.
Τότε είχε ξεσηκωθεί το σύνολο 
των συνδικαλιστικών σωματεί-
ων αλλά και οι ίδιοι οι συνάδελ-
φοι, αφού κανείς δεν ήθελε. 
Από τότε μέχρι σήμερα, έχουν 
αλλάξει πάρα πολλά και εκεί 
που το 2012 ουδείς ήθελε να 
αποσπαστεί, εδώ και τουλάχι-
στον μία τριετία, όσον αφορά 
στη ΓΑΔΘ, επικρατεί «συνωστι-
σμός» για το ποιος θα πάει. 
Ο καθένας προσπαθεί να βρει 
τον κατάλληλο άνθρωπο, ο 
οποίος θα πάρει το κατάλληλο 
τηλέφωνο, και θα τον βοηθήσει 
να πάρει την πολυπόθητη από-
σπαση. 
Η δύσκολη οικονομικά εποχή 
στην οποία ζούμε και οι αυξη-
μένες προσωπικές και οικογε-
νειακές υποχρεώσεις του κα-
θενός, έχουν οδηγήσει μεγάλο 
ποσοστό συναδέλφων να σκέ-
φτεται αποκλειστικά και μόνο 

Αξιοκρατικές αποσπάσεις με 
έξοδα Δημοσίου 

Άρθρο του Μιλτιάδη Χατζηανεστιάδη, Οργανωτικού Γραμματέα Ε.Α.Υ.Θ. 

με γνώμονα το ατομικό και όχι 
το συναδελφικό συμφέρον.
Έτσι, δεν είναι λίγα τα παραδείγ-
ματα, όπου τα ίδια άτομα απο-
σπώνται κάθε χρόνο μία και δύο 
φορές, ενώ άλλοι συνάδελφοι 
περιμένουν για πολλά χρόνια 
κάνοντας αιτήσεις. 
Το θέμα έχει αναδειχθεί, τόσο 
από την ΠΟΑΣΥ όσο και από άλ-
λες συνδικαλιστικές ενώσεις και 
παρατάξεις, αλλά κανείς μέχρι 
σήμερα δεν έχει καταθέσει επί-
σημη πρόταση. 
Έχοντας, λοιπόν, ως δεδομένο 
ότι οι αποσπάσεις δεν φαίνεται 
να κόβονται τα επόμενα χρό-
νια, αλλά και το ότι ουδείς κα-
ταθέτει μία επίσημη και σοβαρή 
πρόταση, με γνώμονα την αξιο-
κρατία και την διαφάνεια, κατα-
θέτω τη δική μου, η οποία είναι 
ανέξοδη και θα θέσει τέλος στις 
πελατειακές σχέσεις που έχουν 
αναπτυχθεί ακόμα και σε ένα 
τέτοιο ζήτημα. 
Καταρχήν, όλες οι Διευθύνσεις 
να ζητήσουν από τους υπηρε-
τούντες σε αυτές, να καταθέ-
σουν αιτήσεις επιθυμίας για 
αποσπάσεις με έξοδα Δημο-
σίου, καθώς και τα μέρη στα 

οποία επιθυμούν να αποσπα-
στούν. 
Εν συνεχεία τα επιτελεία των 
Διευθύνσεων να δημιουργή-
σουν αυτόματα μία λίστα όλων 
των επιθυμούντων, στην οποία 
θα καταγράφουν δίπλα από το 
όνομα κάθε συναδέλφου αν 
έχει αποσπαστεί και πότε κατά 
το παρελθόν. 
Αυτόματα, λοιπόν, η κάθε Δι-
εύθυνση θα έχει μία λίστα με 
σαφή στοιχεία, τα οποία δεν 
θα επιδέχονται καμία αμφι-
σβήτηση. 
Όποτε, λοιπόν, θα βγαίνουν δι-
αταγές απόσπασης, οι επιλογές 
θα γίνονται αυτόματα από την 
συγκεκριμένη λίστα, χωρίς να 
μπορεί να γίνει οποιαδήποτε 
παρέμβαση και θα προηγού-
νται αυτοί οι οποίοι καταρχήν 
δεν είχαν πάει ουδέποτε κατά 
το παρελθόν και εν συνεχεία 
αυτοί οι οποίοι είχαν πάει σε 
προγενέστερο χρόνο από τους 
υπόλοιπους. 
Οποιοσδήποτε συνάδελφος, 
σε μεταγενέστερο χρόνο δη-
λώσει επιθυμία, αυτή θα γί-
νεται δεκτή και θα προστί-
θεται σε αυτήν την λίστα, με 

τα ίδια δεδομένα να ισχύουν. 
Μοναδικό κριτήριο για σειρά 
προτεραιότητας μεταξύ συ-
ναδέλφων οι οποίοι δεν έχουν 
αποσπαστεί ποτέ ή έχουν απο-
σπαστεί κατά το ίδιο χρονικό 
διάστημα θα αποτελεί η αρχαι-
ότητα. 
Καμία άλλη παράμετρος δεν θα 
γίνεται δεκτή, αφού όλοι θυμό-
μαστε ότι το 2012 όλοι οι έγγα-
μοι είχαν επικαλεστεί τις οικογέ-
νειες τους τότε εις βάρος των 
άγαμων. 
Παρεμπιπτόντως, η συγκεκριμέ-
νη λίστα θα κοινοποιηθεί προς 
όλες τις υφιστάμενες υπηρεσίες 
και έτσι και οι επιθυμούντες θα 
γνωρίζουν επακριβώς πότε είναι 
η σειρά τους να αποσπαστούν. 
Με αυτήν την ανέξοδη πρό-
ταση, η οποία ζήτημα είναι να 
χρειάζεται μία εβδομάδα ώστε 
να υλοποιηθεί, θα καταφέρου-
με να υπάρχει μία αξιοκρατική 
σειρά και κανείς δεν θα χρησι-
μοποιεί αθέμιτα μέσα, ενώ κα-
νένας Διευθυντής υπηρεσίας 
δεν θα μπορεί να δέχεται πι-
έσεις από εξωγενείς παράγο-
ντες για να προωθήσει συγκε-
κριμένα άτομα.   

Επιτυχημένη η συνδιοργάνωση της ΕΑΥΘ και της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κ.Μακεδονίας

ο Άγιος Βασίλης στη χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή 

Ξεπερνώντας κάθε προσδοκία συμ-
μετοχής πραγματοποιήθηκε η χρι-
στουγεννιάτικη παιδική γιορτή, που 
συνδιοργάνωσαν φέτος η Ένωση 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλο-
νίκης και η Ένωση Αξιωματικών Ελ-
ληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μα-
κεδονίας, για τα παιδιά των μελών 
τους. 

Περισσότεροι από 1000 συμμετέχο-
ντες, συνάδελφοι με τις οικογένειες 
τους, κατέκλυσαν το «Χωριό της Ει-
ρήνης», το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου, 

και διασκέδασαν, έπαιξαν, κεράστη-
καν εδέσματα και ψυχαγωγήθηκαν 
με το Θέατρο Σκιών του Χρήστου 
Στανίση. 
Ειδικά για τα παιδιά, υπήρχαν στη 
διάρκεια όλης της γιορτής επαγγελ-
ματίες διασκεδαστές, δεν έλειψαν 
πολλές μικρές εκπλήξεις, αλλά και 
ο Άγιος Βασίλης, ο οποίος μοίρασε 
δώρα σε όλα τα παιδιά.
«Στόχος μας ήταν να δουν οι συνά-
δελφοι τα παιδιά τους, στην ηλικία 
αυτή, να χαίρονται, να διασκεδά-
ζουν και να επικοινωνούν μεταξύ 
τους. Μία ηλικία, στην οποία οι μύ-
θοι είναι ακόμη ζωντανοί και η αθω-
ότητα είναι αυτή που επιτρέπει να 
αναδύονται η φαντασία και το όνει-
ρο. Οι Ενώσεις μας θα συνεχίσουν 
να συμμετέχουν στη διοργάνωση τέ-
τοιου είδους εκδηλώσεων», ανέφε-
ραν χαρακτηριστικά τα προεδρεία 

των ενώσεων στέλνοντας ευχές, ώστε το 
νέο έτος να φέρει υγεία και να εκπληρώ-
σει τις επιθυμίες του καθενός ξεχωριστά!
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Με μήνυμα ελπίδας η 
αιμοδοσία της έαυΘ
Στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για την ανάγκη να αυξηθεί η αλληλεγγύη 
αλλά και η συμμετοχή σε δράσεις που στηρίζουν τον συνάνθρωπο, έστειλε η 
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης και οι αστυνομικοί της ΓΑΔΘ 
που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα  για ομαδική εθελοντική αιμοδοσία στο 
Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.
Η αιμοδοσία αυτή, ήταν η τελευταία για το 2018 με την ευχή να μειωθεί η 
ανάγκη για αίμα το 2019.
Το Προεδρείο της Ένωσης ευχαριστεί θερμά τους εθελοντές αιμοδότες, 
υπενθυμίζοντας ότι κάθε αιμοδότης συνάδελφος δικαιούται τέσσερις ημέ-
ρες ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθ.39 του Π.Δ. 584/1985, όταν προ-
σφέρει εθελοντικά αίμα για τις Τράπεζες Αίματος των συνδικαλιστικών φο-
ρέων.

Δωρεάν σεμινάριο πρώτων βοηθειών 
Έμπειροι και καταξιωμένοι εκπαιδευτές 
του Εκπαιδευτικού Κέντρου Υποστήρι-
ξης Ζωής (ΕΚΥΖ), μετέφεραν τις γνώσεις 
τους στους  αστυνομικούς της Θεσσαλο-
νίκης, σ’ ένα σεμινάριο που στην κυριο-
λεξία, σώζει ζωές.
Δεν είναι λίγες οι φορές που αστυνομι-
κοί έρχονται αντιμέτωποι με περιστατικά 
που ακόμη και τα λίγα δευτερόλεπτα εί-
ναι σημαντικά για να σωθεί μία ανθρώ-
πινη ζωή. 
Το σεμινάριο πρώτων βοηθειών αποτελεί 
ένα απαραίτητο εφόδιο για κάθε Αστυ-
νομικό, καθώς την ώρα του καθήκοντος 
μπορεί να έρθει αντιμέτωπος με περι-

στατικά όπου χάνεται πολύτιμος χρόνος 
έως ότου να φτάσουν στο σημείο του 
συμβάντος οι διασώστες του ΕΚΑΒ.  
Η αίθουσα του Αμφιθεάτρου της ΓΑΔΘ 
διαμορφώθηκε κατάλληλα για το συγκε-
κριμένο σεμινάριο, όπου με την προβολή 
εκπαιδευτικών βίντεο, πρακτική εξάσκη-
ση σε προπλάσματα και με την χρήση 
όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, οι 
εκπαιδευτές του ΕΚΥΖ μετέφεραν στους 
αστυνομικούς τις απαραίτητες γνώσεις 
για την παροχή πρώτων βοηθειών σε πε-
ρίπτωση ενός επείγοντος περιστατικού.
Οι 70 συμμετέχοντες αστυνομικοί έλαβαν 
πιστοποίηση διεθνώς αναγνωρισμένη.

Ακόμη και τα λίγα δευτερόλεπτα μπορούν να σώσουν μία ζωή

70 αστυνομικοί πιστοποιήθηκαν 

Ημερίδα κατά του 
bullying από την ΕΑΥΘ

Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις της χώρας στα «βήματα» της Ένωσης

3η χρονιά σχολικές τσάντες και γραφική ύλη στα παιδιά της Α΄ Δημοτικού

Με μεγάλη επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκε αρχές Σε-
πτεμβρίου και για τρίτη 
συνεχόμενη χρονιά, η προ-
σφορά σχολικών τσαντών 

και γραφικής ύλης 
στα παιδιά των με-
λών της Ένωσης 
που θα φοιτήσουν 
στην Α’ Δημοτικού.
Όπως κάθε χρό-
νο, έτσι και φέτος 
η εκδήλωση συν-
δυάστηκε με ενη-
μερωτική ημερίδα 
συμβάλλοντας κα-
θοριστικά στην εν-

δυνάμωση παιδιών και γο-
νέων σχετικά με κοινωνικά 
φαινόμενα. 
Φέτος, η Ένωση Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων Θεσσαλο-

νίκης, επέλεξε ως θέμα την 
ενημέρωση για την κατα-
πολέμηση του σχολικού και 
διαδικτυακού εκφοβισμού 
και σε συνεργασία με το 
ΚΜΟΠ, παρουσιάστηκε στο 
Αμφιθέατρο του Αστυνομι-
κού Μεγάρου Θεσσαλονίκης 
η καινοτόμα πλατφόρμα 
αντιμετώπισης και καταπο-
λέμησης του σχολικού και 
διαδικτυακού εκφοβισμού, 
www.LiveWithoutBullying.
com, με εισηγήτρια την ειδι-
κά εκπαιδευμένη ψυχολόγο, 
κ. Ράνια Φιλίππου.
Ο σχολικός εκφοβισμός είναι 

ένα διαχρονικό φαινόμενο 
που απασχολεί γονείς και 
παιδιά, σε παγκόσμια κλίμα-
κα. Η ανάπτυξη της τεχνολο-
γίας και η καθημερινή χρήση 
κοινωνικών μέσων δικτύω-
σης, δημιούργησαν ένα προ-
σφιλές περιβάλλον για την 
επέκταση του φαινομένου 
και στον ψηφιακό κόσμο.
Η κα Φιλίππου, κατά την το-
ποθέτησή της, ενημέρωσε 
εκτενώς τους παρευρισκό-
μενους για τους τρόπους 
πρόληψης και αντιμετώπι-
σής του σχολικού και διαδι-
κτυακού εκφοβισμού.
Τα τελευταία τρία χρόνια, 
η πρωτοβουλία της Ένωσης 
γίνεται αποδεκτή με μεγάλη 
χαρά και ικανοποίηση από 
τα μέλη της, ενώ παράλλη-
λα αποτέλεσε παράδειγμα 
που ακολούθησαν και άλλες 
Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις 
της χώρας.


