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Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020. Στην τηλεόραση
δείχνουν βίντεο με αστυνομικούς να λοιδορούνται ενώ στα
sociαl media κυριαρχούν οι
λέξεις «προδότες» των ΜΑΤ. Είναι μια δύσκολη μέρα για την
υπηρεσία του Γιάννη που κάθεται με την οικογένειά σπίτι του,
όταν ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο. Ακούγεται μια φωνή από
την άλλη άκρη της γραμμής.
«Ετοίμασε τη διμοιρία. Φεύγετε
άμεσα για Έβρο για να αποτρέψετε την είσοδο μεταναστών»,
του λένε. Τα ξεχνάει όλα και
ενημερώνει τους συναδέλφους
στη διμοιρία. Όλοι δηλώνουν
εθελοντές. Ξεκινάνε άμεσα.
Μετά από τέσσερις ώρες ταξίδι φτάνουν στις Καστανιές
Έβρου, στην πύλη. Απέναντι
τους υπάρχει ένας στρατός μεταναστών που προσπαθούν να
παραβιάσουν τα σύνορά μας,
με κάθε μέσο. Τους χωρίζει ένα
συρματόπλεγμα. Όλο το βράδυ
απέκρουαν τις επιθέσεις των
μεταναστών. Άρχισε σιγά σιγά
να ξημερώνει, όταν η κατάσταση είχε ηρεμήσει. Από τον
ασύρματο ακούγεται να μεταβούν για ξεκούραση. Είναι
γύρω στις 07:30...

Μετά από τέσσερις ώρες ξεκούρασης επιστρέφουν πίσω στη
μάχη... Μια μάχη που κράτησε όλη τη μέρα. Παρόλο τους
τραυματισμούς, κανείς δεν
σκέφτηκε να εγκαταλείψει. Την
ίδια στιγμή, στην ΔΑΕΘ επικρατεί αναβρασμός. Όλοι θέλουν
να μεταβούν να ενισχύσουν
τους συναδέλφους τους στον
Έβρο... Οι μέρες άρχισαν δειλά
δειλά να πέρανε. Οι διμοιρίες
να εναλλάσσονται. Τα επεισόδια να συνεχίζονται. Έχει πέρασε σχεδόν ένας μήνας από τότε
που οι «προδότες» έγιναν ήρωες. Στα social media το κλίμα
έχει αλλάξει. Ανεβαίνουν βίντεο
με τους ήρωες κατοίκους των
Καστανιών να χειροκροτούν
διμοιρίες όταν μεταβαίνουν για
υπηρεσία. Όλα αυτά μέσα σε
ένα μήνα.
Επιτέλους ας αντιληφθούν άπαντες, έστω και καθυστερημένα,
ότι ο άχαρος ρόλος των διμοιριών, οι οποίες έχουν χτυπηθεί
άμεσα και έμμεσα όλα αυτά τα
χρόνια, είναι να υπερασπίζονται
τα σύνορα και το δημοκρατικό
πολίτευμα της χώρας από εξωτερικούς αλλά και εσωτερικούς
«εχθρούς».

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 προηγούμενη γραπτή άδεια.
Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις του υπογράφοντα και όχι απαραίτητα τις απόψεις και θέσεις της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.

Ακούς μέτρα και ξανά μέτρα, υποχρεωτική χρήση μασκών, υποχρεωτική χρήση του ενός και του άλλου, αλλά στην Αστυνομία δεν
κουνιέται φύλλο.
Το μοναδικό ενδιαφέρον για το Σώμα είναι ο αριθμός των παραβάσεων που βεβαίωσαν τα στελέχη του.
Δεν υπάρχει πρόβλεψη για τοποθέτηση προστατευτικών πλεξιγκλάς στα περιπολικά, ούτε για τη φύλαξη ανηλίκων στα νοσοκομεία, ούτε για τη τήρηση των κανόνων υγιεινής σε σκοπιές (μόνο
ατομική ευθύνη).
Αντίθετα, επιβάλλεται υποχρεωτική παραμονή σε αποσπασμένους
αστυνομικούς, την ώρα που κάποιοι άλλοι πάνε και έρχονται κάθε
15 ημέρες.
Την ίδια ώρα, η Αστυνομία παραμένει υπεύθυνη για την φύλαξη
στον Έβρο, το μεταναστευτικό, την πάταξη της εγκληματικότητας,
την καταπολέμηση των λαθραίων τσιγάρων, την τήρηση των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού, τη χρήση των προστατευτικών μασκών αλλά και τη τήρηση του νόμου για τις παραλίες,
τον αιγιαλό και το βουνό.
Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. βλέπουν τις άδειες τους να κόβονται και να
παραμένει απλήρωτη η έξτρα νυχτερινή εργασία τους.
Και όλα αυτά χωρίς κανείς να τους παρέχει: στολές, μηχανές, κράνη, αλεξίσφαιρα και περιπολικά.

Οι αστυνομικοί έχουν την αίσθηση ότι βρίσκονται μόνιμα έξω από
όλα, αλλά πάντα στο μάτι του Κυκλώνα.
Και έχουν να διαχειριστούν ένα μόνιμο ΘΑ... Έχετε δίκιο αξίζετε πολλά, αλλά…
Και όχι δεν είναι γκρίνια.
Είναι αγανάκτηση.
Και όχι για αυτούς που κυβερνάνε μόνο τώρα. Αλλά και για τους
προηγούμενους, τους παραπροηγούμενους και όλους όσους έχουν
κυβερνήσει μέχρι σήμερα.
Διαχρονικά χρησιμοποιούν την Αστυνομία απλά για να εκπληρώσουν τις πολιτικές τους. Και το κάνουν με τρόπο που οδηγεί σε μια
μόνιμη απαξίωση ενός από τους βασικότερους θεσμούς του κράτους.
Οι αστυνομικοί έχουν φτάσει στο σημείο να θεωρούν ότι για μία ζωή
είναι οι «χρήσιμοι ηλίθιοι του συστήματος».
Δεν ξέρω αν φταίει η χαμηλή αυτοεκτίμηση, οι ανύπαρκτες προσδοκίες, οι κομματικές αγκυλώσεις ή μήπως η μονιμότητα που ίσως
μας έχει αποχαυνώσει.
Ένα είναι σίγουρο: αν δεν ξυπνήσουμε και δεν λειτουργήσουμε συλλογικά, η κατρακύλα θα συνεχίσει χωρίς σταματημό.
Τα πάντα είναι στο χέρι μας. Και για να είμαστε και επίκαιροι: η
ατομική μας ευθύνη για τον ξεπεσμό είναι μεγάλη.

Ζητείται επειγόντως διέξοδος…
Το αδιέξοδο στο οποίο έχουν οδηγηθεί τόσο η ΕΛ.ΑΣ., όσο και τα στελέχη της, αποκαλύφθηκε ξεκάθαρα στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου.
Τότε που σε διάστημα λίγων 24ωρων, οι αστυνομικοί βρέθηκαν να γίνονται αποδέκτες της οργής των κατοίκων στη Λέσβο και τη Χίο και αμέσως
μετά αναδείχθηκαν σε σωτήρες του έθνους προτάσσοντας τα στήθη τους στην οργανωμένη από την Άγκυρα μαζική είσοδο μεταναστών από
τον Έβρο. Στα δύο νησιά του ανατολικού Αιγαίου, οι αστυνομικοί δέχθηκαν σκληρή επίθεση από όσους αντιδρούσαν, ενώ ενδεχομένως οι ίδιοι
αστυνομικοί να ήταν εκείνοι που σφράγισαν τα σύνορα στους μετανάστες και στη συνέχεια δέχθηκαν τις επευφημίες και τα συγχαρητήρια των
κατοίκων του Έβρου.
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Επιστολή της ΕΑΥΘ στους βουλευτές

Στο επίκεντρο η αστυνόμευση της πόλης

Να δοθεί και στους αστυνομικούς
το έκτακατο «επίδομα
καταπολέμησης κορονοϊού»

Συνάντηση της ΕΑΥΘ
με τον Δήμαρχο
Θεσσαλονίκης

Αναγκαία η ηθική και υλική αμοιβή των αστυνομικών
Την έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη των
βουλευτών Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης προκειμένου να ενταχθούν και οι αστυνομικοί στις
επαγγελματικές ομάδες που λαμβάνουν το
έκτακτο επίδομα ενίσχυσης λόγω κορονοϊού,
ζητά με επιστολή της η Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.
Υπογραμμίζει ότι η καθημερινή προσφορά
των αστυνομικών δεν μπορεί να αποτυπωθεί
με χρηματικό μέγεθος. Η προστασία της δημόσιας υγείας και η δημόσια ασφάλεια είναι
αγαθά και αξίες που προστατεύονται και θα
προστατεύονται με κάθε κόστος. Μολοταύτα, είναι αναγκαία η ηθική και υλική αμοιβή των αστυνομικών επί ίσοις όροις με τους
υπόλοιπους εργαζόμενους που βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή της καταπολέμησης του
κορονοϊού. Η Ένωση καλεί τους βουλευτές
να επιδείξουν τη συμπαράστασή τους, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
ώστε να αναδειχθεί και να αποκατασταθεί η
συγκεκριμένη αδικία.
Όλοι έχουν αντιληφθεί ότι η συμβολή των
αστυνομικών στην αντιμετώπιση της πανδημίας είναι καθοριστική και άμεσα συνυφα-
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σμένη με την επιτυχή εφαρμογή των μέτρων
προστασίας κατά της πανδημίας. Ωστόσο,
η δράση τους δεν περιορίζεται μόνο σε
αυτή την κατεύθυνση. Αντιθέτως, σχετίζεται με όλα τα σημαντικά εθνικά ζητήματα
που έχουν ανακύψει. Οι αστυνομικοί είναι
οι αφανείς ήρωες της εποχής μας, οι οποίοι
έχουν επωμισθεί τη διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος, την εξασφάλιση
της ακεραιότητας των συνόρων στον Έβρο
και την εφαρμογή των απαγορευτικών μέτρων κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Παρότι τα
μέσα που διαθέτουν είναι περιορισμένα, η
ευσυνειδησία και η προσήλωση στο υπηρεσιακό τους έργο είναι αδιαπραγμάτευτα
χαρακτηριστικά τους.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, το ανθρώπινο δυναμικό της Ελληνικής Αστυνομίας
δίνει μια τιτάνια μάχη σε πολλαπλά πεδία,
εκθέτοντας εαυτόν σε κίνδυνο της ζωής και
της υγείας του. Το αναγνώρισε και ο πρωθυπουργός, όταν στο διάγγελμα του στις
17 Μαρτίου ευχαρίστησε τους ενστόλους
που νύχτα και μέρα προσφέρουν τον εαυτό
τους για το κοινό καλό. Επιπλέον, ανέφερε

ότι δεν αρκεί μόνο ένα χειροκρότημα και
ένας δημόσιος έπαινος αλλά και κάτι παραπάνω και δεσμεύτηκε να μεριμνήσει προσωπικά για αυτό.
«Όπως είναι φυσικό, η δήλωση δημιούργησε
προσδοκία στους εργαζόμενους αστυνομικούς, η οποία δυστυχώς μέχρι σήμερα παραμένει έωλη και δεν γνωρίζουμε πότε και
αν θα εκπληρωθεί. Επιπλέον, η εξαίρεση
του αστυνομικού προσωπικού από την πρόσφατη χορήγηση του έκτακτου επιδόματος
ενίσχυσης των εργαζομένων σε νοσοκομεία,
ΕΟΔΥ, ΕΚΑΒ και Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, δημιούργησε την αίσθηση
ότι ο αστυνομικός είναι αποσυνάγωγος και
η προσφορά του δεν προσμετρείται με τα
ίδια μέτρα και σταθμά που ισχύουν για τις
υπόλοιπες επαγγελματικές ομάδες. Ο περιορισμός της αναγνώρισης του έργου μας με
προφορικές ευχαριστίες και μόνο, δεν μπορεί παρά να ληφθεί σαν εμπαιγμός και δεν
αξίζει σε ένα Σώμα που είναι ταυτόσημο της
αυτοθυσίας και του κινδύνου», αναφέρει –
μεταξύ άλλων- η επιστολή.

Εισακούστηκε η ΕΑΥΘ

Ενισχύεται η υποδιεύθυνση Αθλητικής Βίας
Δωρεά εξοπλισμού που δεν παρείχε η Υπηρεσία
Η υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους αθλητικούς χώρους Θεσσαλονίκης αποτελεί μια σημαντική Υπηρεσία του Σώματος, η οποία
αντιμετωπίζει τα επεισόδια και τον φανατισμό στα γήπεδα εν τη γενέσει τους. Με την παρέμβαση και την αποφασιστική δράση των
αστυνομικών, έχουν σημειωθεί εκατοντάδες συλλήψεις, έχουν αποτραπεί αμέτρητα οπαδικά ραντεβού και έχουν εξιχνιαστεί σοβαρές
υποθέσεις αθλητικής βίας. Οι προαναφερόμενες ενέργειες οφείλονται στην αυταπάρνηση και τον ζήλο των λιγοστών υπηρετούντων
αστυνομικών, καθότι οι ελλείψεις της Υπηρεσίας είναι πολυεπίπεδες.
Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα υπήρξε συντονισμένη προσπάθεια
για την υποτίμηση του έργου της Υπηρεσίας, ενώ παράλληλα δεν
λείπουν οι φωνές που κάνουν λόγο για διαχωρισμούς και επιλεκτική
δράση των αστυνομικών. Η απάντηση δίνεται όχι με λόγια, αλλά με
έργα και πηγάζει από την απόδοση και τα στατιστικά αποτελέσματα
της υποδιεύθυνσης. Βάσει αυτών, αποδεικνύεται ότι τα στελέχη της
λειτουργούν άμεμπτα, ισότιμα και παραμένουν πιστά στην αποστολή τους.
Αυτή τη στιγμή, η έξαρση της οπαδικής βίας στη Θεσσαλονίκη έχει
άλλες γενεσιουργές αιτίες που δεν σχετίζονται με την αστυνομική
δράση. Οι αστυνομικοί της ΥΑΒΑΧ πρέπει να στηριχθούν από όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς, αντί να στοχοποιούνται για να καλυφθούν ανομήματα και παραλείψεις άλλων. Ειδικότερα, είναι επιβεβλημένη η ενίσχυση της υποδιεύθυνσης με προσωπικό, ενέργεια που
θα εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της και την παρουσία ικανού αριθμού Αστυνομικών σε εκδηλώσεις αθλητικού ενδιαφέροντος.
Η ΕΑΥΘ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι μετά
την κινητοποίησή της και τις επαφές που πραγματοποίησε, υπήρξε
ενημέρωση ότι η συγκεκριμένη υποδιεύθυνση θα ενισχυθεί. Παράλ-

Προωθείται κοινό επιχειρησιακό κέντρο
Ελληνικής και Δημοτικής Αστυνομίας
Στα σκαριά βρίσκεται η σύσταση κοινού επιχειρησιακού κέντρου της
Ελληνικής με τη Δημοτική Αστυνομία, όπως αποκάλυψε ο Δήμαρχος
Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με το προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Το εγχείρημα θα βασίζεται σε μικτά συνεργεία που θα
δρουν όλο το 24ωρο, θα απασχολούνται με θέματα κοινού ενδιαφέροντος για τις δυο Υπηρεσίες και θα εδρεύει σε κτήριο επί της οδού
Μοναστηρίου. Για τα αποτελέσματα των ενεργειών και δράσεών του,
θα υπάρχει εβδομαδιαία αξιολόγηση.
Στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνάντηση συζητήθηκαν θέματα
κοινού ενδιαφέροντος, που έχουν αντίκτυπο τους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Η Ένωση αναφέρθηκε στη μεγάλη έλλειψη προσωπικού
στα δύο κεντρικότερα Τμήματα της πόλης, το ΑΤ και ΤΑ Λευκού
Πύργου. Όπως είναι εύλογο, όταν η υπάρχουσα δύναμη είναι σημαντικά λιγότερη από την αναγκαία, δεν επιτυγχάνεται εύκολα η ορθή
αστυνόμευση του αστικού ιστού της Θεσσαλονίκης. Ως αποτέλεσμα,
ορισμένα σημεία της πόλης έχουν γκετοποιηθεί και καθημερινά
συντελούνται παράνομες ενέργειες και διακίνηση λαθραίων ειδών.
«Μπορεί η εικόνα της πλατείας Αριστοτέλους να παρουσιάζει βελτίωση, αλλά δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε ότι το πρόβλημα
μεταφέρθηκε στην περιοχή του ΟΣΕ. Η Ένωσή μας επισήμανε ότι η
κατάσταση αυτή θα αλλάξει μόνο αν αυξηθούν οι εποχούμενες και
πεζές περιπολίες και οι Αστυνομικοί απασχολούνται σε στοχευμένες
επιχειρήσεις», αναφέρεται σε ανακοίνωση.
Επίσης, τέθηκε το ζήτημα της αδυναμίας πρόσβασης των ΑμεΑ στα
Αστυνομικά Τμήματα του κέντρου της πόλης. Τόσο η Ένωση, όσο και
ο Δήμαρχος, είναι ευαισθητοποιημένοι στο δικαίωμα της ελεύθερης
μετακίνησης όλων Ελλήνων πολιτών. Όσο συνεχίζουν να υπάρχουν
δημόσιες Υπηρεσίες που αποκλείουν την παρουσία των ΑμεΑ, επί της
ουσίας συμβάλλουν στον κοινωνικό αποκλεισμό των ατόμων αυτών,

και γενικά στον εξοβελισμό τους από την ενεργή κοινωνία των πολιτών.
Επιπλέον, η Ένωση εξέφρασε την ανάγκη προώθησης νομοθετικής
ρύθμισης σχετικά με το θέμα δωρεών από τους δήμους προς την Αστυνομία. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα πολλοί Δήμοι προτίθενται να δωρίσουν
υλικά και οχήματα της ΕΛΑΣ, πλην όμως κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό.
«Αιτηθήκαμε την μεσολάβησή του, ώστε να προωθηθεί ειδική νομοθετική ρύθμιση για τις δωρεές των Δήμων προς την Ελληνική Αστυνομία,
ανάλογη με αυτή που ισχύει μεταξύ των υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών για τις δωρεές των Δήμων προς τα Κέντρα Υγείας», υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση.
Η Ένωση ανέλυσε στον δήμαρχο τον καθημερινό άθλο των αστυνομικών, οι οποίοι μεταγάγουν κρατούμενους στα δικαστήρια. Η ανυπαρξία μέριμνας για την εξασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης, άφιξης
και αναχώρησης των κρατούμενων, πολλαπλασιάζει τους κινδύνους
και δυσκολεύει το έργο τους. «Προτείναμε την οριοθέτηση ενός συγκεκριμένου χώρου έξωθεν του Δικαστικού Μεγάρου, ο οποίος θα
χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους αστυνομικούς που εκτελούν
μεταγωγές. Έτσι, θα διασφαλίζεται η στάθμευση των οχημάτων και
η ασφαλής μεταφορά των κρατουμένων», αναφέρει η ανακοίνωση.
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος ανέφερε ότι ενδιαφέρεται πολύ για
την αστυνόμευση της Θεσσαλονίκης και έχει υψηλά στην ατζέντα των
θεμάτων του, την ασφάλεια των πολιτών. Συμφώνησε ότι η ΓΑΔΘ έχει
ανάγκη από ενίσχυση με προσωπικό, ώστε να αυξηθούν οι περιπολίες
και η αστυνομική παρουσία στο κέντρο της πόλης. Άλλωστε, για τους
λόγους αυτούς, συναντήθηκε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και την Ηγεσία της ΕΛΑΣ.
«Αναμένουμε ότι το ενδιαφέρον του Δήμαρχου και οι πρωτοβουλίες
του θα βρουν πρόσφορο έδαφος και με την βοήθεια της Ηγεσίας
της ΓΑΔΘ, και στο άμεσο μέλλον θα εξομαλυνθεί η κατάσταση στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΔΩΡΈΑΝ 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 εγγεγραμμένων
μελών της, παρέχει ΔΩΡΈΑΝ νομική κάλυψη

ΔΩΡΕΑΝ Παιδίατροι για τα τέκνα
των μελών της Ένωσης
ληλα, η Ένωση ως ελάχιστη ένδειξη της διαχρονικής στήριξης και
αναγνώρισης του έργου των συναδέλφων της ΥΑΒΑΧ, δώρισε εννέα
μπουφάν δικυκλιστών, κάτι το οποίο ουδέποτε η Υπηρεσία παρείχε
στο προσωπικό της!
Αυτό που μένει είναι να υπάρξει επιτέλους ρεαλιστική αντιμετώπιση
του φαινομένου και οι επιβαλλόμενες δράσεις να έχουν ευρύ κοινωνικό πεδίο, χωρίς να περιορίζονται στη συνήθη καταστολή των ταραχών «κατόπιν εορτής».

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των μελών της, προχώρησε σε συνεργασία με δεύτερο παιδίατρο στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Πλέον, το πρόγραμμα των παιδιάτρων που συνεργάζεται η Ένωση και μπορούν
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.

για πειθαρχικές και ποινικές υποθέσεις που
έχουν ανακύψει εν ώρα υπηρεσίας. Δυο νομικοί σύμβουλοι με πολύχρονη εμπειρία, ειδίκευση και επιτυχίες σε υποθέσεις που αφορούν το
αστυνομικό προσωπικό, είναι στη διάθεσή των
μελών μας, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου.
Αθανάσιος Χαριστός
Τσιμισκή 2, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 553 728
Σωτήριος Τερζούδης
26ης Οκτωβρίου 12 τηλ.: 6934 405 405

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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Επί τάπητος όλα τα ζητήματα - Δρομολογούνται λύσεις

Πρόταση της ΕΑΥΘ

Συνάντηση της ΕΑΥΘ με την
Ηγεσία της ΓΑΔΘ

Διπλασιασμός
των οργανικών
θέσεων στο
αεροδρόμιο
«Μακεδονία»
Επιστολή σε πολιτική και φυσική
ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.
Τον διπλασιασμό των οργανικών θέσεων της Διεύθυνσης
Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης (ΔΑΚΑΘ), με ταυτόχρονη αύξηση
των αντίστοιχων θέσεων στην
ΓΑΔΘ, προτείνει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Για μία ακόμη φορά,
αναγκάστηκε να επανέλθει
στο ζήτημα της στελέχωσης
του αεροδρομίου «Μακεδονία»
και με επιστολή της προς την
πολιτική και φυσική ηγεσία της
ΕΛ.ΑΣ. κάνει καταγραφή της
κατάστασης και καταθέτει συγκεκριμένη πρόταση.
Στην επιστολή αναφέρει ότι η
επέκταση των εγκαταστάσεων
του αεροδρομίου «Μακεδονία»
βρίσκεται σε ραγδαία πρόοδο. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι
εργασίες του νέου διαδρόμου
προσγειώσεων-απογειώσεων
και όπως προβλεπόταν, μέχρι
την εμφάνιση της παγκόσμια
πανδημίας του κορωνοϊού,
θα λειτουργήσει τον Απρίλιο
μεγάλο μέρος του καινούριου
τμήματος. Παράλληλα, ο νέος
τερματικός σταθμός του αεροδρομίου θα έχει παραδοθεί
προς λειτουργία μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020. Η ανακαίνιση του υφιστάμενου επιβατικού σταθμού έχει αλλάξει
τα δεδομένα και μόνο τυχαίο
δεν είναι το ότι η εταιρεία
Fraport χαρακτήρισε το αεροδρόμιο «Μακεδονία» ως τη
ναυαρχίδα της. Σύμφωνα με
τα στοιχεία της εταιρείας, το
2019 πέρασαν από το αεροδρόμιο 6.900.000 επιβάτες,
ενώ οι αφίξεις επιβατών εξωτερικού σημείωσαν αύξηση
8,6%.
«Όσο κι αν μας ικανοποιεί
αυτή η εξέλιξη, δυστυχώς, η
αστυνομική δύναμη και οι δυνατότητες της ΔΑΚΑΘ υπολείπονται κατά πολύ αυτών που
απαιτούνται. Κατά το έτος

2019, οι ολιγάριθμοι συνάδελφοι του Τμήματος Ασφαλείας
συνέλαβαν περισσότερα από
1.500 άτομα, κατά κύριο λόγο
αλλοδαπούς από τη Σύρια, το
Ιράκ, το Ιράν, το Αφγανιστάν,
το Μαρόκο, το Πακιστάν, την
Αίγυπτο, το Κονγκό, την Σομαλία και την Ερυθραία, που προσπάθησαν ανεπιτυχώς να ταξιδέψουν με πλαστά έγγραφα
προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Όπως είναι εύλογο, ο δυσθεώρητος αριθμός των συλλήψεων
έχει διαταράξει τις συνθήκες
εργασίας των συναδέλφων
μας, καθώς ο λιγοστός αριθμός
των υπηρετούντων δεν επαρκεί
για τις τεράστιες υπηρεσιακές
ανάγκες», αναφέρεται στην
επιστολή.
Σοβαρό ζήτημα εγείρεται και
με τις μη ενδεδειγμένες συνθήκες κράτησης. Η ΔΑΚΑΘ
διαθέτει περιορισμένο χώρο
κρατητηρίων που δεν εξασφαλίζουν τη σωστή υγιεινή και
ασφάλεια των κρατουμένων.
Καθημερινά, ο υπέρογκος
αριθμός των συλληφθέντων
προκαλεί ποικίλα προβλήματα φιλοξενίας και διαχείρισης
της κατάστασης, δεδομένου
ότι στους κρατούμενους συμπεριλαμβάνονται οικογένειες με μικρά παιδιά. Τα κρατητήρια γεμίζουν ασφυκτικά
και μετατρέπονται σε εστίες
μόλυνσης. Ο φόβος για πιθανή μετάδοση ασθενειών είναι
μόνιμα υπαρκτός, ενώ έχουν
σημειωθεί μεμονωμένα περιστατικά που τον επιβεβαιώνουν.
«Μπορεί τα καθήκοντα του
Τμήματος Ασφάλειας να έχουν
πολλαπλασιαστεί, ωστόσο δεν
υπάρχει καμία μέριμνα για
την στήριξη του προσωπικού.
Μεταξύ άλλων, οι συνάδελφοί
μας έχουν αναλάβει να συλλέγουν ψηφιακά τα δακτυλικά
αποτυπώματα των συλληφθέ-

ντων με μηχανήματα AFIS,
εργασία που μέχρι πρότινος
γινόταν από Αστυνομικούς
της ΥΕΕΒΕΕ. Επιπλέον, καθημερινά συλλαμβάνονται κατά
μέσο όρο δέκα άτομα και οι
μεταγωγές γίνονται με βανάκι
από προσωπικό της Διεύθυνσης. Οι διαδικασίες αυτές είναι χρονοβόρες και οδηγούν
αλυσιδωτά στην καθυστέρηση
άλλων υπηρεσιακών ενεργειών», υπογραμμίζει η ΕΑΥΘ.
Τονίζει ότι τον τελευταίο χρόνο, η εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για
υποχρεωτική πληκτρολόγηση
όλων των ευρωπαίων Πολιτών, έχει επιφέρει ουρές και
αναμονή στα σημεία ελέγχου
(αφίξεις-αναχωρήσεις).
Αν
προσμετρηθούν και οι περιπτώσεις των διοικητικών συλλήψεων, των απελάσεων και
των προστίμων για παραβιάσεις visa, γίνεται αντιληπτό
το πόσο αυξάνεται ο καθημερινός φόρτος και η πίεση των
αστυνομικών. Λόγω της κατάστασης έχουν αυξηθεί και οι
κλοπές εντός των χώρων του
αεροδρομίου και των αστικών
λεωφορείων που τερματίζουν
σ’ αυτό. Για την πρόληψη και
την καταστολή των έκνομων
ενεργειών, πρέπει να αυξηθούν άμεσα οι πεζές περιπολίες εντός του αερολιμένα.
Παράλληλα, το Αστυνομικό
Τμήμα της Διεύθυνσης με δυσκολία ανταπεξέρχεται στα
καθήκοντά του, τα οποία καλύπτουν μεγάλο εύρος αστυνομικών θεμάτων και στοχεύουν
στην εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και της ευταξίας στους χώρους του αεροδρομίου. Το Τμήμα Τροχαίας
προσπαθεί να αντιμετωπίσει
τον αυξημένο όγκο επισκεπτών και να αποτρέψει την κυκλοφορική συμφόρηση πέριξ
του αεροδρομίου. Αυτά τα δυο

Τμήματα, παρότι παρουσιάζουν δικά τους υπηρεσιακά
προβλήματα, καθημερινά λειτουργούν επικουρικά προς το
Τμήμα Ασφαλείας, αναλαμβάνοντας μέρος των αρμοδιοτήτων που δεν δύνανται να
διεκπεραιωθούν λόγω έλλειψης χρόνου και προσωπικού.
Εν αναμονή της θερινής περιόδου και της επικείμενης
κατακόρυφης αύξησης των
πτήσεων, επιβάλλεται να καταρτιστεί ένα πλήρες σχέδιο
στήριξης των λειτουργιών της
ΔΑΚΑΘ, το οποίο θα περιλαμβάνει την ενίσχυση με μόνιμο
προσωπικό και την εξασφάλιση χώρων κρατητηρίων που
θα είναι σύμφωνοι με τους
προβλεπόμενους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
«Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης αναδεικνύει για πολλοστή φορά το
εν λόγω ζήτημα. Ωστόσο, οι
λύσεις που δίνονται είναι προσωρινές και γρήγορα επανέρχεται η πρότερη κατάσταση.
Για το λόγο αυτό, αιτούμαστε
την παρέμβασή σας για τον
διπλασιασμό των οργανικών
θέσεων της ΔΑΚΑΘ, με ταυτόχρονη αύξηση των οργανικών της ΓΑΔΘ, κι όχι ανακατανομή μεταξύ Διευθύνσεων.
Ενέργεια η οποία θα είναι
ανάλογη της επέκτασης των
εγκαταστάσεων του αεροδρομίου», καταλήγει η επιστολή,
η οποία μέσω ΠΟΑΣΥ εστάλη
στους: υπουργό Προστασίας
του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας, αντιστράτηγο
Μιχαήλ Καραμαλάκη, Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή
Θεσσαλονίκης, υποστράτηγο Λάζαρο Μαυρόπουλο και
Διευθυντή
Αστυνόμευσης
Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, ταξίαρχο Αριστείδη
Μπαρμπούτη.

Η εξεύρεση μόνιμων και ουσιαστικών λύσεων για τα χρόνια προβλήματα που λιμνάζουν στη ΓΑΔΘ ήταν ο σκοπός
της συνάντησης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΥΘ με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκη, υποστράτηγο Λάζαρο Μαυρόπουλο, τον Διευθυντή Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ταξίαρχο Αντώνιο Τζιτζή και τον Διευθυντή
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, ταξίαρχο Χρήστο Μπουλούμπαση μετά τις κρίσεις και την ανανέωση της θητείας τους
στις πιο νευραλγικές θέσεις της ΓΑΔΘ.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ιδιαίτερη μνεία στο ΑΤ Λευκού Πύργου, στο
οποίο παρά τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό αυτή τη στιγμή, 51 αστυνομικοί είναι
αποσπασμένοι σε άλλες Υπηρεσίες της ΓΑΔΘ.
Όπως είναι αντιληπτό, η κατάσταση αυτή ταλαιπωρεί το εναπομείναν προσωπικό κι έχει
οδηγήσει στο να οφείλονται 2.500 ημερήσιες αναπαύσεις! Ανάλογη είναι η κατάσταση
στο ΤΑ Λευκού Πύργου, το οποίο λειτουργεί
με το 49% της προβλεπόμενης οργανικής
δύναμής του. Η Ένωση έκανε ξεκάθαρο ότι
δεν υπάρχει η πολυτέλεια για ημίμετρα και
υπεκφυγές και τα ΑΤ-ΤΑ Λευκού Πύργου πρέπει να ενισχυθούν άμεσα και μόνιμα. Παράλληλα, επισημάνθηκε και αιτήθηκε η ορθή
κατανομή προσωπικού εντός ΓΑΔΘ, βάσει
πραγματικών αναγκών, απόφαση που εφόσον ληφθεί θα διευκολύνει καταλυτικά την
λειτουργία όλων των Υπηρεσιών.
Στο ίδιο πνεύμα, για την εξοικονόμηση προσωπικού και τη μη απασχόληση σε θέματα
που εκπίπτουν του αστυνομικού ενδιαφέροντος, η Ένωση αιτήθηκε την άμεση επανεξέταση των φυλασσόμενων στόχων. Δυστυχώς, οι φυλάξεις συνεχώς αυξάνονται,
απασχολώντας μεγάλος μέρος του προσωπικού, και κάθε νέος στόχος που εισάγεται,
σπάνια διακόπτεται όταν εκλείψει ο λόγος
φύλαξής του. Άκρον άωτον των αδιάκριτων
φυλάξεων είναι, η διάθεση των ομάδων
«ΔΙΑΣ» σε στατικές φυλάξεις. Η Ένωση εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή της στην τακτική
αυτή που απενεργοποιεί τις ομάδες «ΔΙΑΣ»
και απέχει παρασάγγας από την ιδρυτική
αποστολή τους.
Σε ό,τι αφορά τη ΔΑΚΑΘ, η Ένωση ανέπτυξε
τα νέα δεδομένα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και τον δυσθεώρητο αριθμό συλλήψεων, τα οποία είναι αντιστρόφως ανάλογα
με την οργανική δύναμη. Έγινε αίτημα προς
τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή για παρέμβασή του προς τον Υπουργό για άμεση
αύξηση του αριθμού οργανικών στην ΔΑΚΑΘ λόγω υπερδιπλασιασμού των εγκατα-

στάσεων του αεροδρομίου.
Επίσης, προτάθηκε η ανακατανομή των
εδαφικών αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Το μεγαλύτερο βάρος επωμίζεται
η υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης,
καθότι έχει δυσανάλογο τομέα με τα υπόλοιπα Τμήματα Τροχαίας και το προσωπικό
της δεν επαρκεί. Ενίσχυση χρειάζεται και
η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής
Βίας, ιδιαιτέρα μετά τα τελευταία περιστατικά που επιβάλλουν την προστασία των
αστυνομικών. Επιπλέον, έγινε αναφορά στη
τεράστια υπηρεσιακή εξάντληση των διμοιριών λόγω των διαρκών αποσπάσεων για τη
διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος.
Επειδή οι αποσπάσεις δρομολογούνται από
το Αρχηγείο, η Ένωση ζήτησε ως αντίμετρο
την ορθολογική χρήση των διμοιριών εντός
πόλης.
Συμπερασματικά και κατά κοινή ομολογία,
το κυριότερο πρόβλημα είναι η μόνιμη έλλειψη προσωπικού σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες της ΓΑΔΘ, παρά την περσινή ενίσχυση.
Επειδή οι τακτικές μεταθέσεις δεν ενισχύουν επαρκώς τη Θεσσαλονίκη, η καλή διαχείριση του υπάρχοντος προσωπικού είναι
μονόδρομος. Η υφιστάμενη κατάσταση της
ΓΑΔΘ δεν επιδέχεται πειραματισμούς και
ημίμετρα. Η ανακατανομή του προσωπικού
είναι αναγκαία και πρέπει να ληφθεί επιτέλους η γενναία απόφαση για την υλοποίησή
της, ξεκινώντας από τη διακοπή χρόνιων
αποσπάσεων που δεν εξυπηρετούν το υπηρεσιακό συμφέρον.
Επίσης, από την ΕΑΥΘ ζητήθηκε ιδιαίτερη
προσοχή σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του
νέου Νόμου 4639/2019 που ψηφίστηκε
και εφαρμόζεται από 1-1-2020. Βάσει αυτού, προβλέπεται να δημιουργηθεί μεγάλος
συνωστισμός στα αστυνομικά κρατητήρια
των Υπηρεσιών της ΓΑΔΘ. «Σαφώς, αποδεχόμαστε με ικανοποίηση την προσπάθεια
για περιορισμό της παραβατικότητας των
αλλοδαπών, πλην όμως δεν μπορούμε να

μην σημειώσουμε ότι κανένας Νόμος δεν
τελεσφορεί αν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες
υποδομές για την πλήρη και απρόσκοπτη
εφαρμογή του. Τα αστυνομικά κρατητήρια
προορίζονται για βραχύχρονες κρατήσεις
και δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ικανοποιητικούς όρους υγιεινής και ασφάλειας
για πολλούς κρατούμενους που διαμένουν
σε αυτά για μακρύ χρονικό διάστημα. Όλα
αυτά, πρέπει να συνυπολογιστούν για να
μην μετατραπούν τα κρατητήρια σε ασφυκτικούς χώρους και πηγές μετάδοσης ασθενειών. Η Ένωσή μας πρόσφατα κατέθεσε
μια σειρά προτάσεων προς την κατεύθυνση
αυτή, οι οποίες θα μπορούσαν να υιοθετηθούν από την Ελληνική Αστυνομία, χωρίς
αρνητικές συνέπειες. Η Ηγεσία μάς επισήμανε ότι έχει καταλήξει σε ορισμένες λύσεις
και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για
την εξεύρεση και άλλων διαθέσιμων χωρών
που πληρούν τις προϋποθέσεις των αστυνομικών κρατητηρίων», αναφέρεται σε ανακοίνωση.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι Διευθυντές Ασφάλειας και Αστυνομίας αποδέχτηκαν τα όσα ανέφερε η Ένωση και δεσμεύτηκαν ότι με τη βοήθεια της ΓΑΔΘ θα
ενισχυθούν οι Υπηρεσίες που έχουν έντονα
υπηρεσιακά προβλήματα. Από την πλευρά
του, ο Διευθυντής Αστυνομίας, αναφερόμενος στις φυλάξεις στόχων, συμφώνησε ότι
είναι άμεση ανάγκη η αναθεώρησή τους,
η οποία παράλληλα θα λειτουργήσει ως
μέσο εξοικονόμησης προσωπικού. Για την
ΔΑΚΑΘ, ο κ. Γενικός αναγνώρισε τον τεράστιο φόρτο εργασίας και δεσμεύτηκε ότι θα
προωθήσει αίτημα αύξησης των οργανικών
θέσεων. Η ΕΑΥΘ ενημερώθηκε ότι η υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας έχει
ήδη απαλλαγεί από κάθε φύλαξη στόχου
και έχει δρομολογηθεί η ενίσχυσή της. Στο
τέλος της συνάντησης, η Ένωση εξέφρασε
την απαίτησή της για άμεσα και απτά αποτελέσματα, για να πάψουν να υπάρχουν
Υπηρεσίες πολλών ταχυτήτων στη ΓΑΔΘ.
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Οι δύο όψεις της ελληνικής κοινωνίας

Από τη Σταύρωση στην… Ανάσταση
Επεισόδια σε βάρος αστυνομικών στα νησιά. Επευφημίες για την ΕΛ.ΑΣ. στον Έβρο

Τα τέλη Φεβρουαρίου ήταν μία εξαιρετικά πιεστική περίοδος για την Ελληνική Αστυνομία και
τα στελέχη της. Οι αστυνομικοί κλήθηκαν να
διαχειριστούν –πάντα με ψυχραιμία και νηφαλιότητα- δύο εκ διαμέτρου αντίθετες αντιδράσεις της κοινωνίας. Αρχικά, μετατράπηκαν σε
εξιλαστήρια θύματα της κατάστασης που είχε
διαμορφωθεί στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου
και συγκεκριμένα σε Λέσβο και Χίο. Το εκρηκτι-

κό σκηνικό που είχε διαμορφωθεί αφορούσε τη
διαχείριση εκ μέρους της Πολιτείας του «καυτού» ζητήματος του προσφυγικού-μεταναστευτικού. Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. που κλήθηκαν να
συμβάλουν αντιμετωπίστηκαν από την τοπική
κοινωνία σχεδόν με εχθρικό τρόπο. Υπήρξαν
επεισόδια, παραλείψεις στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και επικράτηση του νόμου της ζούγκλας.
Τα όσα διαδραματίστηκαν στα δύο νησιά και

κυρίως οι απάνθρωπες, απαράδεκτες και καταδικαστέες επιθέσεις κατά των αστυνομικών
έλαβαν μεγάλη έκταση στα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης. Ο Γολγοθάς των αστυνομικών
προς τη Σταύρωσή τους πραγματοποιούνταν
σε ζωντανή σύνδεση και τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.
σχεδόν αφέθηκαν στην μοίρα τους.
Όμως, όσα δεν τα φέρνει ο χρόνος, τα φέρνει
η ώρα. Πριν ο αλέκτωρ λαλήσει τρις, η Σταύ-

ρωση μετατράπηκε σε Ανάσταση και σωτηρία.
Λίγα 24ωρα μετά από τα επεισόδια στα νησιά,
άρχισε η μαζική απόπειρα μεταναστών να παραβιάσουν τα ελληνικά σύνορα στον Έβρο.
Αυτοί που εκείνες τις μέρες είχαν μετατραπεί
σε «μαύρα πρόβατα», κλήθηκαν να σηκώσουν
όλο το βάρος και να υπερασπιστούν την ακεραιότητα των συνόρων. Και το έπραξαν χωρίς
δεύτερη σκέψη και με άριστο επαγγελματικό

τρόπο. Οι αστυνομικοί, ενδεχομένως και μερικοί που είχαν δεχθεί επίθεση σε Λέσβο και
Χίο, ύψωσαν το ανάστημά τους στην τουρκική
επεκτατική πολιτική και τους χιλιάδες καθοδηγούμενους από την Άγκυρα, μετανάστες.
Οι επιθέσεις ήταν απανωτές, αλλά οι αστυνομικοί άντεξαν, επιτρέποντας στην Ελληνική
Πολιτεία να κρατήσει τα σύνορα κλειστά και
απαραβίαστα. Πλέον, οι αστυνομικοί ήταν οι

Στην πρώτη
«γραμμή»
του Έβρου
οι έλληνες
αστυνομικοί

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ
Θλιβερά, δυσάρεστα και απαράδεκτα τα περιστατικά
βίας σε βάρος αστυνομικών της ΓΑΔΘ στη Λέσβο Απούσα η Ηγεσία

Μ

είζονα υπηρεσιακή κρίση, η οποία δεν πρέπει να προσπεραστεί
δια της μεθόδου του στρουθοκαμηλισμού, θεωρεί η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης τα όσα δυσάρεστα και απαράδεκτα
διαδραματίστηκαν σε βάρος Ελλήνων αστυνομικών σε Λέσβο και Χίο,
στα τέλη Φεβρουαρίου. Καταγγέλλει ότι η ηγεσία του Σώματος ήταν
και πάλι απούσα και έκανε γνωστό ότι έχει διαθέσει το νομικό τμήμα
της στα μέλη της και σύντομα θα ακολουθηθούν οι νομικές και ποινικές
διαδικασίες. Την επόμενη μέρα των θλιβερών επεισοδίων στη Λέσβο,
ο πρόεδρος της ΕΑΥΘ, Θεόδωρος Τσαϊρίδης, μετέβη στο νησί για να
βρίσκεται δίπλα στις δυνάμεις, με τις οποίες επέστρεψε στην έδρα της
υπηρεσίας.
Η ΕΑΥΘ θεωρεί ότι μετά τις αποτρόπαιες επιθέσεις κατά αστυνομικών
στα δύο νησιά, η χώρα κυριαρχείται από τον νόμο της ζούγκλας. Οι
σοκαριστικές εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας με ακραίες
εκδηλώσεις μίσους κατά των αστυνομικών, με αμέτρητους τραυματισμούς, με εφόδους σε δωμάτια ξενοδοχείου που διέμεναν αστυνομικοί
και πυροβολισμούς κατά των διμοιριών, ήταν μόνο ένα μέρος του χάους που επικράτησε.
Η «έκρηξη μίσους» δεν ήταν κάτι πηγαίο και αυθόρμητο. Εδώ και καιρό, πρόσωπα που κατέχουν θέσεις ευθύνης, πυροδοτούσαν με δηλώσεις τους το κλίμα και ωθούσαν τους συντοπίτες τους σε εξέγερση. Και
τελικά το κατάφεραν. «Αλλά, αναρωτήθηκαν σε ποιους επιτέθηκαν; Οι
κάτοικοι των νησιών εύκολα ξέχασαν ότι εδώ και πέντε χρόνια η ευταξία στους τόπους τους διατηρήθηκε αποκλειστικά και μόνο, χάρη
στη δράση των διμοιριών και των αστυνομικών που έχουν σταλεί εκεί
από κάθε άκρη της Ελλάδας. Οι αστυνομικοί των διμοιριών ήταν αυτοί που απέτρεψαν τόσους και τόσους ξεσηκωμούς μεταναστών. Αλλά
δυστυχώς γι’ ακόμη μια φορά αποδείχτηκε ότι στις δύσκολες στιγμές,
η ηγεσία ήταν απούσα κι έκανε σπασμωδικές κινήσεις χωρίς κανένα
ουσιώδες αποτέλεσμα», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση της ΕΑΥΘ.
Η Ένωση έχει σωρεία καταγγελιών, στις οποίες περιγράφεται η παντελής εγκατάλειψη των δυνάμεων. Ειδικότερα:
• Η επιχείρηση είχε πολλά «κενά» και δεν υπήρχε κανένας συντονισμός
στις κινήσεις των δυνάμεων.
• Οι ασύρματοι δεν λειτουργούσαν, οπότε δεν υπήρχε καμία επικοινωνία με το κέντρο. Ακόμα κι όταν οι αστυνομικοί καλούσαν το κέντρο για
να δηλώσουν ότι υπήρχαν πυροβολισμοί εναντίον τους από το πλήθος,
δεν λάμβανε κανείς!
• Παρότι επρόκειτο για μια επιχείρηση ευρείας κλίμακας, ο σχεδιασμός
έγινε κυριολεκτικά στο πόδι. Σύμφωνα με σχετικές καταγγελίες, δεν
προηγήθηκε ενημέρωση των επικεφαλής και τα σχέδια μοιράστηκαν
την ώρα που ξεκίνησε η μετακίνηση των διμοιριών.
• Ως δια… μαγείας, οι διμοιρίες ήταν μόνες τους, χωρίς καμία συνδρο-

ήρωες. Αυτοί που προστάτευσαν την πατρίδα. Αυτοί που έκαναν τη δουλειά τους, δεχόμενοι εκατοντάδες δακρυγόνα και χημικά
από τις τουρκικές δυνάμεις και τους μετανάστες. Μένει να αποδειχθεί αν οι επευφημίες
των ακριτών του Έβρου αλλά και η «ζεστή
αγκαλιά» όλης της κοινωνίας, κατάφεραν να
επουλώσουν τις ανοιχτές πληγές από τη Λέσβο και τη Χίο.

Συγκινητική η ανταπόκριση
στο εθελοντικό κάλεσμα

μή ή υποστήριξη από άλλες αστυνομικές δυνάμεις.
«Τα ανωτέρω συνιστούν μείζονα υπηρεσιακή κρίση, η οποία δεν πρέπει
να προσπεραστεί δια της μεθόδου του στρουθοκαμηλισμού. Δεν επιτρέπεται από τη μια, η δικαιοσύνη και τα υπηρεσιακά συμβούλια να
εξαντλούν την αυστηρότητά τους σε παραπτώματα του χαμηλόβαθμου προσωπικού και από την άλλη, να εθελοτυφλούν σε σοβαρότατα
παραπτώματα των ιεραρχικά ανώτατων Αξιωματικών του Σώματος που
θέτουν σε κίνδυνο τους υφισταμένους τους. Ήδη θα έπρεπε να έχει διαταχθεί έρευνα για τις εγκληματικές παραλείψεις του Περιφερειακού
Αστυνομικού Διευθυντή Βορείου Αιγαίου που οδήγησαν στα γεγονότα.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης έχει διαθέσει το νομικό
της τμήμα στα μέλη της και σύντομα θα ακολουθηθούν οι νομικές και
ποινικές διαδικασίες», καταλήγει η ανακοίνωση.

Σ

την πρώτη «γραμμή» της μάχης που δόθηκε στα ελληνοτουρκικά σύνορα από την 28η Φεβρουαρίου βρέθηκαν οι
έλληνες αστυνομικοί. Με αποφασιστικότητα και επαγγελματικό αντιτάχθηκαν στις σύγχρονες μεθόδους καταπάτησης των
κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, αποδεικνύοντας –για
μία ακόμη φορά- το πόσο αξιόμαχοι είναι. Από το ξέσπασμα
της κρίσης, η οποία προκλήθηκε από την τουρκική κυβέρνηση με σκοπό να εκβιάσει Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση, η
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης στάθηκε δίπλα στους αστυνομικούς δίνοντας λύση σε σειρά ζητημάτων

που είχαν δημιουργηθεί εξαιτίας της μεγάλης μετακίνησης
δυνάμεων λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης. Θέματα
που αφορούσαν τα ωράρια, τη διαμονή και τη διατροφή των
αστυνομικών.
Να σημειωθεί ότι στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. από όλη την επικράτεια
αιτήθηκαν οικειοθελώς την μετακίνησή τους στον Έβρο, ώστε
να συνδράμουν στον τιτάνιο αγώνα των Σωμάτων Ασφαλείας, του Ελληνικού Στρατού αλλά και των πολιτών. Η ΕΑΥΘ δηλώνει περήφανη για την συγκινητική ανταπόκριση όλων και
ειδικότερα των Αστυνομικών της ΓΑΔΘ, οι οποίοι ευαισθητοποιήθηκαν άμεσα κι αυθόρμητα στο κάλεσμα. Το γεγονός ότι
ο αριθμός των εθελοντών ήταν σημαντικά μεγαλύτερος από
τον απαιτούμενο, αποδεικνύει για πολλοστή φορά το υψηλό
αίσθημα ευθύνης τους.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης νιώθει την
ανάγκη να ευχαριστήσει τον πρόεδρο της κοινότητας Καστανιών, Σταύρο Τζιαμαλίδη, την εθελοντική ομάδα της Νέας
Βύσσας και τα προεδρεία των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας που συμπαραστάθηκαν έμπρακτα στους αστυνομικούς. Επίσης, όλους τους
κατοίκους των χωριών της συνοριογραμμής του Έβρου. Για
περισσότερο από έναν μήνα, η ακριτική περιοχή είχε γίνει το
κέντρο όλης της Ελλάδας και όλοι μαζί έδωσαν σημαντική
μάχη για την ασφάλεια της Ελλάδας.
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Μαθήματα
από τον Έβρο
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Θερμές ευχαριστίες της ΕΑΥΘ προς ιδιώτες και Δήμαρχους

Μάσκες, γάντια και απολύμανση
μέσω χορηγιών

Του Αντιπροσώπου της ΕΑΥΘ στην
ΠΟΑΣΥ, Στεφανίδη Δημητρίου
Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας ήταν
πολύ διαφορετικό για την Ελλάδα και ειδικά
για τον Στρατό και την Αστυνομία καθώς όλοι
μας μαθαίναμε για τη μεγάλη κινητοποίηση
χιλιάδων αλλοδαπών από την τουρική πλευρά των συνόρων στον Έβρο που προσπαθούσαν με τη βία να τα παραβιάσουν και να
περάσουν στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση
σε ευρωπαϊκό έδαφος. Μέσα σε λίγες ώρες
είχαν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΥΑΤ από
τη Θεσσαλονίκη μαζί με άλλες ειδικές υπηρεσίες για να συνδράμουν στον Στρατό και
τις αμέσως επόμενες μέρες ενημερώθηκαν
συνάδελφοι από διάφορες υπηρεσίες άλλοι
εθελοντικά και άλλοι όχι για να ενισχύσουν κι
αυτοί με τη σειρά τους την περιοχή.
Εκεί, πέρα από το σημείο των σημαντικότερων επεισοδίων στις Καστανιές όπου ενεργούσαν οι διμοιρίες της ΥΑΤ μαζί με Διμοιρίες
Υποστηρίξεως, που όπως ήταν λογικό προβαλλόταν περισσότερο από τα ΜΜΕ, χρειάστηκε να μοιραστούν δυνάμεις σε όλο το μήκος του Έβρου γιατί σε πολλά άλλα σημεία,
γίνονταν προσπάθειες διάβασης των αλλοδαπών με βάρκες, με την υποστήριξη κυρίως
της τουρκικής χωροφυλακής και τούρκους
διακινητές. Μέρα, αλλά και περισσότερο τη
νύχτα, που η έκταση της περιοχής, η βλάστηση, το σκοτάδι τους βοηθούσε. Έτσι, βρέθηκαν συνάδελφοι της ΔΙ.ΑΣ και της Ζ Θεσσαλονίκης να περιπολούν στα αναχώματα του
ποταμού, να αφήνουν τις μηχανές και να
πρέπει να περπατήσουν σε πυκνή βλάστηση,
μέσα στο σκοτάδι, χωρίς τον φωτισμό και τις
μηχανές τους για να φτάσουν γρήγορα κάπου. Συνάδελφοι από φρουρά αστυνομικών
κτιρίων βρέθηκαν να περιπολούν με οχήματα, να περπατάνε πεζή και να παρατηρούν
συνέχεια για βάρκες αλλοδαπών, για τις
κινήσεις των τούρκων χωροφυλάκων στην
απέναντι όχθη, μετά ίσως από χρόνια που η
δουλειά τους ήταν να ελέγχουν έναν συγκεκριμένο και πολύ μικρότερο τομέα μέσα από
μιαν αλεξίσφαιρη σκοπιά. Και θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα παραδείγματα για συναδέλφους που μετέβησαν από πολλές διαφορετικές διευθύνσεις της Βόρειας Ελλάδας
και διαφορετικών ειδών υπηρεσίες. Κανείς
τους δεν παραπονέθηκε. Ουδείς δυσανασχέτησε. Όλοι ένοιωθαν τυχεροί που βρέθηκαν
σε κάτι τόσο σημαντικό, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων.
Όμως σοφό είναι να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα από τις μέρες αυτές του Έβρου
τώρα που φαίνεται να ηρεμούν τα πράγματα και να σκεφτούμε πως θα μπορούσαμε να
βελτιωθούμε σαν αστυνομικοί, με προσωπικές πρωτοβουλίες αλλά και με ενέργειες της
ίδιας της υπηρεσίας.

Τι θα ήταν ιδανικό; Να έβγαινε ο εκπαιδευόμενος από τη σχολή με μια «Α» στρατιωτική βασική εκπαίδευση κάτι που ήδη υποτίθεται υπάρχει, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια
ξέρουμε όλοι ότι φθίνει μέσα στις σχολές,
και μετά με μια όσο πιο σύγχρονη Αστυνομική εκπαίδευση, σε παράδειγμα σχολών του
εξωτερικού. Πάντα βέβαια σε συνδυασμό
με τα απαραίτητα για την ανακριτική φύση
του επαγγέλματος. Έτσι, ο αστυνομικός να
είναι πρώτα από όλα μάχιμος και μάλιστα
θα έπρεπε πιο μάχιμος από έναν που πηγαίνει απλά να κάνει τη θητεία του στο στρατό, επειδή όπως βλέπουμε σε πολλά μέρη, η
αστυνομία πρώτη είναι που ανταποκρίνεται
σε σχεδόν «πολεμικές» καταστάσεις. Εδώ είναι σημαντικό να θυμηθούμε ένα αρνητικό
παράδειγμα, μια χειροβομβίδα που βρέθηκε
πριν κάποια χρόνια εδώ στην πόλη. Άλλαξε
χέρια 5-6 συναδέλφων και τελικά την έβαλαν χύμα σε ένα πορτ-μπαγκαζ αυτοκινήτου
και την μετέφεραν στο τουρκικό προξενείο
διασχίζοντας την πόλη για να τη δει ένα αξιωματικός της ΥΑΤ μήπως και αναγνωρίσει τι
είναι....
Όπως προανέφερα, η στρατιωτική βασική
εκπαίδευση να συνεχίζεται με μια σύγχρονη αστυνομική εκπαίδευση. Δηλαδή οι υποψήφιοι αστυνομικοί να εκπαιδεύονται με
ότι νεότερο υπάρχει σε ελέγχους πεζών και
οχημάτων, σε έρευνα κτιρίων, σε έρευνα σε
ανοιχτούς και κλειστούς χώρους, σε πρώτες
βοήθειες μάχης και αστικού περιβάλλοντος,
με επανάληψη, μεθοδικότητα, εξομοίωση με
όπλα airsoft ή simunition. Και πάνω από όλα
με αξιολόγηση! Είναι πλέον πολύ πιο εύκολο
τώρα που έχουμε απίστευτη πρόσβαση στη
γνώση μέσω του διαδικτύου.
Θα αναρωτηθεί κάποιος: «ωραία, τα πετύχαμε όλα αυτά, ανεβάσαμε επίπεδο στις σχολές, αλλά μετά τι γίνεται;». Όπως γνωρίζουμε
και τώρα υπάρχει η συντηρητική εκπαίδευση, η οποία ανά διεύθυνση αν και είναι ίδια
στο πρόγραμμα από το υπουργείο, στην
ουσία είναι πολύ διαφορετική, εξαιτίας του
διαφορετικού επιπέδου των εκπαιδευτών,
των αναγκών της υπηρεσίας κτλ. Χρειάζεται
μια πρωτοβουλία από την υπηρεσία ώστε να
οργανωθεί καλύτερα η συντηρητική εκπαίδευση και οι εκπαιδευτές πλέον να ενημερώνονται για εξελίξεις και αναβαθμίσεις και να
αξιολογούνται και αυτοί με τη σειρά τους.
Αναφερθήκαμε στην βασική εκπαίδευση και
μετά στην συντηρητική ετήσια. Και τώρα
θα μιλήσουμε για το πιο δύσκολο, τη φυσική παρακμή του αστυνομικού στην Ελλάδα
που σε μεγάλο ποσοστό, ακόμα και εκεί,
σε λίγες διευθύνσεις που η υπηρεσία κάνει
το μέρος της και προσπαθεί να τον κρατάει

μάχιμο και εκπαιδευμένο, ο συνάδελφος δεν
κάνει το δικό του. Με αποτέλεσμα το κλασσικό παράδειγμα, να πρέπει να βάλει την
επίσημη στολή μια μέρα στα μέτρα και να
μην μπαίνει με τίποτα. Είναι βασικό και ουσιαστικό εάν θέλουμε να εκσυγχρονιστούμε
σαν αστυνομία, να θεσπιστεί το ετήσιο τεστ
φυσικής κατάστασης σε συνάρτηση με την
ηλικία με αντίκτυπο στον μισθό ή στη θέση
που υπηρετείς. Και στη συνέχεια αυτού, το
ετήσιο υγειονομικό τεστ. Και με την πρότερή
μου εργασιακή εμπειρία σε μεγάλο ίδρυμα
υγείας, αυτό που είδα είναι ότι δε χρειάζεται
να είσαι επιστήμονας για να καταλάβεις ότι
οι περισσότεροι με βαριά παθολογικά προβλήματα είναι παχύσαρκοι, με κακή διατροφή και φυσική κατάσταση. Μην ξεχνάμε και
την επιδημία των ημερών μας με τον κορωνοϊό, και το πόσο σημαντικό λένε οι γιατροί
είναι η καλή φυσική και υγειονομική κατάσταση ώστε να μη νοσήσεις ή ακόμα και εάν
νοσήσεις να θεραπευτείς. Μιλώντας πάλι για
τον Έβρο, συναντούσες συναδέλφους της
Frontex, πολλοί από αυτούς σε ηλικία άνω
των 40 και έβλεπες μιαν εικόνα φυσικής
κατάστασης που δεν έχουμε συνηθίσει στις
υπηρεσίες μας.
Θα μου πείτε: «εδώ, δεν παίρνουμε τα ρεπό
μας, στα τμήματα τηλεφωνείς απόγευμα για
να μάθεις τι δουλεύεις την άλλη μέρα κτλ».
Δεν τα ξεχνάμε αυτά και αγωνιζόμαστε με
όλα τα μέσα για να τα αλλάξουμε, αλλά αυτό
δεν πρέπει να μας κάνει να στοχεύουμε πιο
ψηλά στον εκσυγχρονισμό της αστυνομίας
που θα έχει αντίκτυπο και στην καθημερινότητα του αστυνομικού και θα κάνει επιτέλους τον αξιόλογο να προχωράει και όχι
αυτόν με τον γνωστό στο αρχηγείο.
Δυνατή βασική εκπαίδευση, καλή και ουσιαστική συντηρητική εκπαίδευση και μετά συχνή επιμέρους εκπαίδευση και αναβάθμιση
για τη συγκεκριμένη δουλειά που κάνει ο καθένας μαζί με ουσιαστικό έλεγχος φυσικής
κατάστασης με σοβαρότητα και επιπτώσεις.
Έτσι, θα έχουμε τριγύρω μας ανθρώπους
που θα είναι αστυνομικοί πρώτα και μετά θα
είναι ο τάδε στη ΔΙ.ΑΣ, ο άλλος στα διαβατήρια, εκείνος στη σκοπιά, ο συνάδελφος που
είναι στα τηλέφωνα. Με το ίδιο μυαλό και
τρόπο σκέψης και με την απόλυτη συνεργασία όταν θα βρεθούν στο ίδιο περιστατικό,
είτε είναι ένας έλεγχος οχήματος, είτε ένας
τρελός που πυροβολεί ανθρώπους μέσα σε
ένα κτίριο (κλασσικό παράδειγμα του εξωτερικού, συνεργασίας αστυνομικών που ούτε
καν γνωρίζονται μεταξύ τους), είτε είναι στα
αναχώματα του Έβρου με χιλιάδες αλλοδαπούς μαζί με υποστήριξη τουρκικών ειδικών
δυνάμεων απέναντι.

Απολύμανση ΑΤ & ΤΑ Χαριλάου-Ανάληψη

Η εξάπλωση του κορονοϊού
είχε ως φυσικό επακόλουθο
τον περιορισμό της κυκλοφορίας και την αναστολή λειτουργίας των περισσότερων
επαγγελμάτων. Εν αντιθέσει,
η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης από την
πρώτη στιγμή βρίσκεται επί
ποδός για την εξασφάλιση
των βέλτιστων συνθηκών εργασίας στις αστυνομικές υπηρεσίες της ΓΑΔΘ και για τον
εφοδιασμό των Αστυνομικών
με γάντια, μάσκες, αντισηπτικά και άλλα είδη προσωπικής
υγιεινής. Τα υλικά αυτά, χορηγούνται σταδιακά και με την
φροντίδα της Ένωσης σε όλες
τις υπηρεσίες της ΓΑΔΘ, ενώ
υπάρχει διαρκής μέριμνα για
την ανανέωσή τους.
Για την μεγαλύτερη δυνατή
συγκέντρωση των απαιτού-

Απολύμανση ΑΤ Τούμπας

μενων ειδών, το Προεδρείο
απευθύνθηκε σε ιδιώτες που
εξέφρασαν τη θέληση να στηρίξουν την Ελληνική Αστυνομία. Ειδικότερα, ευχαριστούμε
τις εταιρείες Vamvalis Foods
SA, Mr Fast-Οικογένεια Τσολακίδη και τους επιχειρηματίες κ. Ιωαννίδης Γεώργιος και
κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος
που προσέφεραν μάσκες πολλαπλών χρήσεων, γάντια και
αντισηπτικά.
Επιπλέον, η Ένωση προχώρησε
σε μια σειρά επαφών με τους
Δημάρχους του Νομού Θεσσαλονίκης και αιτήθηκε την συνδρομή τους, μέσω των πόρων
και των συνεργείων που διαθέτουν. Στο κάλεσμα αυτό, όλοι
ανταποκρίθηκαν αυθόρμητα
και χωρίς δεύτερη σκέψη προχώρησαν στις παρακάτω ενέργειες, τις οποίες έχουμε χρέος

Απολύμανση ΑΤ Λευκού Πύργου

να δημοσιοποιήσουμε ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης.
Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ.
Κωνσταντίνος Ζέρβας προέβη
στην απολύμανση του Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος
Ασφαλείας Λευκού Πύργου,
του Αστυνομικού Τμήματος και
Τμήματος Ασφαλείας Χαριλάου-Ανάληψης, του Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος
Ασφαλείας Τούμπας-Τριανδρίας, του Γραφείου Διαβατηρίων Τούμπας και του Τμήματος
Αλλοδαπών Ανατολικής και
Δυτικής Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, προσέφερε 250 μάσκες
πολλαπλών χρήσεων για την
προστασία των συναδέλφων
μας εν ώρα εργασίας.
Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου
κ. Παντελής Τσακίρης προέβη
στην απολύμανση του Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος

Απολύμανση ΑΤ & ΤΑ Λαγκαδά

Ασφαλείας Ωραιοκάστρου, του
Τμήματος Τροχαίας Λητής και
ΤΔΜ Μυγδονίας.
Ο Δήμαρχος Λαγκαδά κ. Ιωάννης Ταχματζίδης προέβη στην
απολύμανση του Αστυνομικού
Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Λαγκαδά, καθώς και του
ΑΤ Καλλινδοίων.
Ο Δήμαρχος Δέλτα κ. Γιάννης
Ιωαννίδης προέβη στην απολύμανση του Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας
Δέλτα.
Η Ένωση ευχαριστεί θερμά τις
δημοτικές αρχές και τα συνεργεία αυτών για την σημαντική
βοήθεια. Τις δύσκολες ημέρες
που διανύουμε, κάθε πράξη
συμπαράστασης και αλληλοβοήθειας, δίνει δύναμη στους
Αστυνομικούς της Θεσσαλονίκης για να συνεχίσουν το δύσκολο έργο τους.
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Ώρα να δείξουμε
τον καλύτερο
εαυτό μας
Γράφει ο
Παπαγεωργίου Ιωάννης

Απρίλιος του 2020. Η χρόνια είναι δίσεκτη και φρόντισε να το αποδείξει από νωρίς. Όπως πολλές φορές
κατά το παρελθόν, η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται
σκληρά. Όμως σήμερα, μετριέται με νέες μορφές
απειλών, πρωτόγνωρες. Από τη μια, ένας νέος τρόπος
πολέμου -υβριδικό τον λένε- που χρησιμοποιεί ανθρώπους για όπλα και ο στρατός υποστηρίζει το έργο της
αστυνομίας αντί να γίνεται το ανάποδο. Από την άλλη,
ένας ιός που απειλεί την ζωή χιλιάδων ανθρώπων και
μας αναγκάζει να πατήσουμε παύση στην καθημερινότητα μας, να κοιτάξουμε γύρω μας και να επαναξιολογήσουμε τις αξίες μας. Ακόμα, χιλιάδες μετανάστες
στο εσωτερικό της χώρας με πολλούς από αυτούς να
παράγουν εγκληματικότητα ανηλεώς έναντι της κοινωνίας και με το νομικό σύστημα να αδυνατεί να την
προστατέψει στο όνομα των πολιτών της αλλά και αυτών που ήρθαν πραγματικά για ένα καλύτερο αύριο.
Και κάπου εκεί ανάμεσα στις μάχες της κάθε μέρας
στέκεται για άλλη μια φορά ο Έλληνας Αστυνομικός.
Ένας ένστολος ορκισμένος πολίτης της πατρίδας που
πρέπει να ταχτοποιήσει και να αφήσει στην άκρη την
καθημερινότητα του, τους γονείς του, την οικογένεια
του, τα παιδιά του, και να βγει στο δρόμο και να μετρηθεί με όλες αυτές τις χίμαιρες. Να αφήσει στην
άκρη το φόβο και τις ανησυχίες του για το μέλλον και
να ταξιδέψει στα νησιά να βοηθήσει τους συμπολίτες
του ενάντια σε αυτή την απειλή. Να βγει στο δρόμο να
συνδράμει την κοινωνία αψηφώντας αν μεταφέρει τον
ιό στους δικούς του ανθρώπους. Να φιλήσει για ακόμα μια φορά τη γυναίκα του και τα παιδιά του και να
τρέξει με λαχτάρα στον Έβρο για να υπηρετήσει αξίες ανώτερες από την ύπαρξη του. Να νιώσει σαν ρίγη
κάτω από το δέρμα του λίγη από την δόξα των προγόνων του, λίγο από τις αξίες του Ελληνισμού. Μέσα
σε αυτούς όλους, είναι και οι λίγοι όπως πάντα που
δυσλειτουργούν, που ασχολούνται με τα δώρα του Πάσχα, τις αρμοδιότητες του λιμενικού, τις εκλογές του
σωματείου, τις άδειες και την έλλειψη εξοπλισμού και
υλικών.
Τα ξέρουμε όλα αυτά κύριοι. Τα λέμε χρόνια. Τώρα
όμως είναι ώρα μάχης. Ξεφύγετε από τις αγκυλώσεις
σας και βοηθήστε το προσωπικό σας. Κάντε έστω αυτή
την ώρα κάτι για την υστεροφημία σας. Δεν είναι ώρα
για ευθύνες. Αυτές θα έρθουν μετά και θα τις αποδώσουν πρώτοι οι αστυνομικοί που είναι στο δρόμο.

Υποστηρίξτε όλοι το έργο μας με κάθε δυνατό αυτή
τη στιγμή τρόπο και μην καλλιεργείτε έριδες. Αυτοί οι
λίγοι αξιωματικοί, πρέπει να σταθούν στο ύψος των
περιστάσεων -για έστω μία φορά- και να στηρίξουν
το προσωπικό. Αυτοί οι λίγοι υπαξιωματικοί, να αντιληφθούν ότι είναι αστυνομικοί που έχουν δώσει όρκο
και όχι δημόσιοι υπάλληλοι που διορίστηκαν πριν τις
εκλογές. Ευτυχώς για όλους μας όμως είναι λίγοι. Οι
υπόλοιποι, οι πολλοί, θα συνεχίσουμε να κάνουμε
αυτό για το οποίο γίναμε αστυνομικοί. Να υπηρετούμε ανιδιοτελώς, να δίνουμε χωρίς να παίρνουμε. Και
αν αυτή τη στιγμή το έργο μας αναγνωρίζεται από
τον κόσμο, να θυμάστε ότι αυτό το έθνος έχει κοντή
μνήμη. Μην ποντάρετε στην αναγνώριση. Δώστε τον
καλύτερο εαυτό σας για τα παιδιά σας, τους φίλους
σας, την οικογένεια σας και την πατρίδα σας. Δώστε
τον καλύτερο εαυτό σας για εσάς. Για να λέτε: «Εγώ
έκανα ότι καλύτερο μπορούσα. Έκανα αυτό που μου
αναλογούσε».
Νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε ένα είδος πολέμου και ως
τέτοιο πρέπει να το διαχειριστούμε. Είμαστε σε πόλεμο και το επόμενο διάστημα είναι η μητέρα των μαχών σε όλα τα μέτωπα. Ας δείξουμε λοιπόν όλοι από
τι είμαστε φτιαγμένοι. Ας ξαναβγάλουμε από το μπαούλο τις αναλλοίωτες αξίες του τόπου και ας κάνουμε
υπομονή. Ας κάνουμε αυτό που πρέπει και μετά θα
έχουμε χρόνο για να μετρήσουμε που ήταν ο καθένας και τι έκανε. Και τότε οι ευθύνες θα είναι βαριές.
Μέχρι τότε όμως ας θυμόμαστε τα λόγια του Μακρυγιάννη:
«…Τούτην την πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί, και σοφοί κι’ αμαθείς και πλούσιοι και φτωχοί και πολιτικοί
και στρατιωτικοί και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι,
όσοι αγωνιστήκαμεν, αναλόγως ο καθείς, έχομεν να
ζήσωμεν εδώ. Το λοιπόν δουλέψαμεν όλοι μαζί, να την
φυλάμε κι’ όλοι μαζί και να μη λέγη ούτε ο δυνατός
«εγώ», ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς «εγώ»; Όταν αγωνιστή μόνος του και φκειάση, ή
χαλάση, να λέγη εγώ, όταν όμως αγωνίζονται πολλοί
να φκειάνουν, τότε να λένε «εμείς». Είμαστε εις το
«εμείς» κι’ όχι εις το «εγώ». Και εις το εξής να μάθωμεν
γνώση, αν θέλωμεν να φκειάσωμεν χωριόν, να ζήσωμεν όλοι μαζί….».
Κουράγιο και υπομονή σε όλους αδέρφια.
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SARS-CoV-2
και παιδιά
Γράφει ο Παιδίατρος Μπαρμπαλιάς Ιωάννης
Ο SARS-CoV-2 είναι ένας καινούργιος ιός που
μοιάζει με τους υπόλοιπους «συγγενείς». Στα παιδιά προκαλεί συνήθως ήπια συμπτώματα όπως
πυρετό, βήχα, ρινική συμφόρηση ή διάρροια.
Πλην όμως ένα 40% αναπτύσσει πολύ σοβαρότερα συμπτώματα πνευμονίας, χωρίς βέβαια να
εμφανίζει έντονη δύσπνοια. Αντιθέτως ένα πολύ
μικρό ποσοστό (2-3% ) ταλαιπωρείται από έντονα
αναπνευστικά προβλήματα που μπορούν να οδηγήσουν σε μονάδα αυξημένης φροντίδας.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο ιός είναι πολύ πιο
«φιλικός» από τους «συγγενείς» του και σίγουρα θα
ήθελε να μας γνωρίσει όλους!
Άλλωστε και επειδή ακριβώς πρόκειται για έναν
καινούργιο ιό, οι γιατροί δεν ξέρουν ακόμη πώς να
τον αντιμετωπίσουν. Οι έρευνες και τα πειράματα
συνεχίζονται και σύντομα θα υπάρξει λύση.
Το συγκριτικό πλεονέκτημα των παιδιών να μη νοσούν βαριά, μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε δούρειο ίππο για την κοινότητα και αυτό γιατί τα παιδιά θα μπορούσαν να είναι ο αθόρυβος φορέας
μετάδοσης στις ευπαθείς ομάδες (ηλικιωμένους
και ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα, όπως
καρδιοπάθειες, άσθμα κτλ).
Τι κάνουμε στο εξής
-Κατ΄αρχήν πρέπει να δούμε το πλύσιμο των χεριών και την ατομική υγιεινή σαν ένα παιχνίδι που
θα παίξουμε αρκετές φορές την ημέρα με τα παιδιά μας , ειδικά όταν επιστρέφουμε απ΄ έξω!
-Προσπαθούμε να περιορίσουμε την υπερέκθεση
των παιδιών στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο,

γιατί αφενός η υπερέκθεση στην περιττή πληροφορία τα οδηγεί σε άγχος και σε αρνητικές σκέψεις,
αφετέρου τα video games στην απομόνωση και
στην αποξένωση.
Επομένως τηλεόραση ανοιχτή όχι όμως συνέχεια.
-Επιλέγουμε να ενημερωνόμαστε από αξιόπιστες
πήγες.
-Αποφεύγουμε την επιπόλαιη προσέγγιση.
-Μειώνουμε την έκθεση των παιδιών σε έντονες
εικόνες ή θορυβώδεις εκπομπές γύρω από τον κοροναϊό.
-Μιλάμε στα παιδιά με απλά λόγια χωρίς υπερβολές και χωρίς να φαινόμαστε αγχωμένοι.
Δημιουργούμε μία υποτυπώδη ρουτίνα:
-πρωϊνό με εκπαιδευτικές δραστηριότητες,
-μεσημεριανό γεύμα και ξεκούραση,
-απογευματινό παιχνίδι (επιτραπέζια, κάρτες,
ενεργητικό παιχνίδι).
-Πολλές ιδέες για παιχνίδι και γυμναστική μπορούμε να αντλήσουμε από το διαδίκτυο ανάλογα με
την ηλικία.
Είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίζουμε την επικοινωνία τους με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα
μέσω βιντεοκλήσεων.
Προσπαθούμε να προσαρμόσουμε την διατροφή

της οικογένειας με βάση τις πραγματικές ανάγκες
των ημερών, δίνοντας βάση όσο αυτό είναι εφικτό
στην υγιεινή διατροφή.
Το τρέχον χρονικό διάστημα που έχουμε περισσότερο ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά μας, θα ήταν
όμορφο να αποτελέσουμε πρότυπο συμπεριφοράς
και επικοινωνίας, τόσο με τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας όσο και στο πως συζητάμε και
εκφράζουμε τα συναισθήματά μας.
Συνοψίζοντας έχουμε κατά νου :
-Δεν μεταφέρουμε το άγχος μας αναφορικά με την
πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνουμε στα παιδιά
μας.
- Το καθημερινό πρόγραμμα (ρουτίνα) προσφέρει
ασφάλεια και ηρεμία.
- Εντάσσουμε στην καθημερινότητα μας αυτά που
θέλαμε να κάνουμε από καιρό και ελλείψει χρόνου
δεν τα πραγματοποιήσαμε.
- Χτίζουμε συστηματικά σωστή καθημερινή υγιεινή
χωρίς υπερβολές.
- Μείνετε ψύχραιμοι και να θυμάστε ότι μπορεί να
βρέχει τώρα, δεν θα βρέχει όμως για πάντα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑΣ (ΧΑΠ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΧΑΠ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΙΟ (COVID-19).
Η πανδημία από τον COVID-19 δημιουργεί ανησυχία και ερωτήματα
στους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ. Οι παθήσεις αυτές έχουν σημαντική
νοσηρότητα στον Ελλαδικό χώρο και οι πάσχοντες ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Αν πάσχετε από ΧΑΠ ή άσθμα θα πρέπει να συμβουλευτείτε άμεσα τον ειδικό πνευμονολόγο-φυματιολόγο για να λάβετε τις απαραίτητες ιατρικές οδηγίες. Ο κορωνοϊός δύναται να απορρυθμίσει την
αναπνευστική νόσο σας όταν εκείνη είναι επηρεασμένη, δεν ελέγχεται
σωστά και δεν διατηρείτε ένα καλό επίπεδο αναπνευστικής υγείας.
Για τους ασθενείς με άσθμα συμβουλεύουμε να κρατήσουν τη νόσο
τους ελεγχόμενη, να λαμβάνουν την φαρμακευτική τους αγωγή και
να βρίσκονται σε επαφή με τον Πνευμονολόγο τους. Η εισπνεόμενη
κορτιζόνη που είναι η βασική θεραπεία της νόσου δεν έχει αποδειχθεί
ότι προκαλεί ανοσοκαταστολή άρα τη συνεχίζουμε κανονικά. Για τους
ασθενείς με σοβαρό άσθμα δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δείχνει
ότι η χρήση των βιολογικών παραγόντων [παραθέτουμε τα εμπορικά
ονόματα για διευκόλυνση Nucala&Xolair] δεν είναι ασφαλής. Σε περίπτωση συμπτωμάτων λοίμωξης επικοινωνήστε με το γιατρό σας και αξι-

ολογηθείτε πριν πάτε στο νοσοκομείο. Δεν πρέπει να επιβαρύνουμε το
σύστημα υγείας χωρίς ιδιαίτερο λόγο.
Για τους ασθενείς με ΧΑΠ συμβουλεύουμε να λαμβάνουν την φαρμακευτική τους αγωγή και να βρίσκονται σε επαφή με τον Πνευμονολόγο
τους. Αυτοί που λαμβάνουν οξυγονοθεραπεία κατ’ οίκον να τηρούν
αυστηρά το χρονοδιάγραμμα. Σε περίπτωση που συνεχίζουν να καπνίζουν να διακόψουν άμεσα το κάπνισμα. Σε περίπτωση συμπτωμάτων
λοίμωξης επικοινωνήστε με το γιατρό σας και αξιολογηθείτε πριν πάτε
στο νοσοκομείο. Δεν πρέπει να επιβαρύνουμε το σύστημα υγείας χωρίς
ιδιαίτερο λόγο.
Υπενθυμίζουμε ότι τα κριτήρια παρόξυνσης ασθενών με ΧΑΠ είναι η
αύξηση της απόχρεμψης, η αλλαγή του χρώματος των πυέλων και η
επιδείνωση της δύσπνοιας.
Αφορά και τις 2 παθήσεις: ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΣΥΓΧΡΩΤΙΣΜΟ -ΑΣΚΟΠΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ- ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ-ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΥΡΩ
ΜΑΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ-ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ & ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Η ψύχραιμη αντιμετώπιση και η ορθή κατανόηση των οδηγιών ενόψει της προσβολής από coronavirus είναι το παν.
2.Εμπιστευτείτε τους ειδικούς υγείας και όχι συζητήσεις και αναρτήσεις καφενιακού επίπεδου.
3.Η θνητότητα της νόσου είναι υψηλή σε ηλικίες άνω των 80 με συνυπάρχοντα νοσήματα ...και σχεδόν μηδενική στα παιδιά.
4.Στη χώρα αυτή ο καθένας έχει πρόσβαση σε ειδικούς ιατρούς φαρμακευτική αγωγή καθώς και σε δομές υγείας δημόσιες ή ιδιωτικές.Χρησιμοποιήστε αυτή τη δυνατότητα με σύνεση !!!
5.Σε περίπτωση κρουσμάτων αποφύγετε τον συγχρωτισμό και πάρτε τα απαραίτητα μέτρα χωρίς πανικό.
Και κάτι τελευταίο ...ρωτήστε ειδικούς και κάντε σωστή και όχι αλόγιστη χρήση ουσιών από το <<μίνι ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ του σπιτιού σας >>.
ΚΑΖΑΝΑΣ Σ. ΚΟΣΜΑΣ -ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΤΑΥΡΟΥ 24 (ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) ΕΥΟΣΜΟΣ ΤΗΛ.2310757535 6932628904
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Κορωνοϊός – Αστυνομικός,
σημειώσατε;
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Η ΕΑΥΘ δεν ξεχνά όσους έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος

Τρισάγιο υπέρ πεσόντων αστυνομικών
Αιωνία η μνήμη τους

Της Αντιπρόσωπου της ΕΑΥΘ στην ΠΟΑΣΥ,
Μαρίας Δούκα
Κι ενώ όλοι οι φορείς τονίζουν την σπουδαιότητα του να μείνουμε σπίτι και να τηρήσουμε τα μέτρα προσωπικής υγιεινής ως
μοναδικά όπλα έναντι στο «νέο εχθρό» που
μας απειλεί καθημερινά, δυστυχώς στους
κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας διαπιστώνουμε πως ο σύγχρονος αστυνομικός
είναι άτρωτος απέναντι στον κορωνοϊό.
Διαπιστώνουμε πως είναι πολυσύνθετος
και πως μπορεί να έχει ανθρώπινη και θεία
υπόσταση που τον προστατεύει. Γιατί αν
παραπονεθεί πως…:
• ενώ βρέχει και δεν μπορεί να καβαλήσει
τη μηχανή για να βγει στο δρόμο και πως,
προτιμότερο είναι να καθίσει σπίτι του να
προστατευτεί, τότε… λουφάρει.
• στην κλούβα είναι μαζεμένοι 15-20 συνάδελφοι που κάθονται «αγκαλιά» και πως
προτιμότερο είναι να καθίσει σπίτι του να
προστατευτεί, τότε… υπερβάλει.
• ενώ η δουλειά των γραφείων μπορεί να
γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία ενός μόνο
συναδέλφου στη συγκεκριμένη χρονική

συγκυρία και να υπάρχει μια εναλλαγή αυτών ανά δύο - τρεις ημέρες προκειμένου
να υπάρχει εφεδρική δύναμη προσωπικού
όπως έχει γίνει ήδη σε άλλες υπηρεσίες και
επιχειρήσεις και πως προτιμότερο είναι να
καθίσει σπίτι του να προστατευτεί, τότε…
τεμπελιάζει.
• τα γάντια, οι μάσκες και τα αντισηπτικά
τελειώνουν γρήγορα αν θέλουμε να είμαστε
ασφαλείς, τότε είναι ηλίθιος που δεν κάνει
σωστή διαχείριση των υλικών.
Φτάνει! Άραγε, πόσοι εξ’ αυτών που ασκούν
διοίκηση στην πόλη μας σκέφτηκαν πως
έχουν ευθύνη απέναντι στο προσωπικό τους;
Πως δεν είναι αναλώσιμοι αριθμοί; Πως οι καιροί επιβάλλουν τη σωστή και όσο το δυνατόν
ορθολογική κατανομή του; Πως χρειάζεται
να μένουν εφεδρικές δυνάμεις που θα καλύψουν τους πάσχοντες συναδέλφους ή αυτούς
που χρειάζονται την άδεια ειδικού σκοπού
γιατί είναι ευπαθείς ομάδες ή έχουν στις οικογένειες τους ευπαθείς ομάδες ή έχουν παιδιά
που δεν μπορούν να μείνουν μόνα.

Ο αστυνομικός είναι και γονιός και σύζυγος
και παιδί και φίλος και απαραίτητος…
Προστατεύστε τον, φυσικοί ηγέτες της πόλης μας…
Φροντίστε τον γνωρίζοντας του προσχεδιασμένες και αποδεκτές διαδικασίες που φαίνεται ότι οι ενέργειες του κινούνται βάση
στρατηγικής. Βρείτε εναλλακτικά κτίρια
διοίκησης για την λήψη αποφάσεων σε περίπτωση που ο «εχθρός» έχει «βομβαρδίσει»
τα στρατηγεία σας. Δεν χρειάζεται όλοι να
γνωρίσουν τον τόπο της «καταστροφής» για
να μάθουν πως πρέπει να κινηθούν και να
φερθούν.
Φίλοι στρατηγοί και αξιωματικοί, μπορεί
να θεωρήσετε ότι χρησιμοποιώ σκληρή
γλώσσα στην κριτική μου, αλλά κάποιες
εντολές δεν συνάδουν ούτε με τη νομοθεσία, ούτε και με τον απαιτούμενο σεβασμό
στο προσωπικό και φανερώνουν ότι κάτι
δεν πάει καλά.

Τακτικές μεταθέσεις

Προβληματισμός από τα μεγάλα οργανικά κενά
Υπηρεσιακή ανάγκη ο αποδεκατισμός ΑΤ και ΤΑ;
Μετά την ανακοίνωση των τακτικών μεταθέσεων, ο ελάχιστος
αριθμός των θέσεων στη ΓΑΔΘ εγείρει έντονο προβληματισμό
για τις προθέσεις της Ηγεσίας, σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των μεγάλων οργανικών κενών της Θεσσαλονίκης. Ενώ
ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ξεκίνησε τη θητεία του διαβεβαιώνοντάς για τη μείωση των επιτελικών θέσεων και την
παράλληλη αύξηση των μάχιμων, η προσπάθεια του σκοντάφτει
σε εσωτερικούς υπηρεσιακούς σκοπέλους, οι οποίοι εμμένουν σε
ένα γραφειοκρατικό μοντέλο της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η περσινή γενναιόδωρη ενίσχυση της ΓΑΔΘ, όχι μόνο δεν αξιοποιήθηκε όπως έπρεπε, τουναντίον διαιώνισε τα υπάρχοντα
προβλήματα. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, οι αρχικές
τοποθετήσεις των μετατιθέμενων αποκλειστικά σε ΑΤ και ΔΙΑΣ,
ήταν προσχηματικές και σε σύντομο χρόνο, συνοδεύτηκαν από
αποσπάσεις σε δημοφιλείς – υπερπλήρεις Υπηρεσίες με τις ευλογίες της Ηγεσίας.
Η έξαρση του προσφυγικού στα νησιά του Αιγαίου και την επικράτεια, σε συνδυασμό με τις μόνιμες υπηρεσιακές ανάγκες της
ΓΑΔΑ, προβάλλονται ως οι κυριότεροι λόγοι των φειδωλών μεταθέσεων στη ΓΑΔΘ, καταδικάζοντας την σε έλλειψη ανθρώπινου
δυναμικού. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα δεδομένα, δεν δρουν αποτρεπτικά για το Αρχηγείο που απομυζά επιπλέον προσωπικό από
τη Θεσσαλονίκη για τις ανάγκες του προσφυγικού, ούτε για την
ΓΑΔΘ που συνεχίζει να εγκρίνει αποσπάσεις από Υπηρεσίες που
έχουν λειτουργικές δυσχέρειες.
«Ενώ τα περισσότερα ΑΤ έχουν πολύ μικρότερη δύναμη από την
αναγκαία, συνεχίζονται να αποσπώνται από αυτά αστυνομικοί
σε άλλες Υπηρεσίες λόγω υπηρεσιακών αναγκών. Αλήθεια ποιες
είναι αυτές οι υπηρεσιακές ανάγκες που υπαγορεύουν τον απο-

δεκατισμό ορισμένων Τμημάτων; Χωρίς να θέλουμε να εισέλθουμε στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε ότι είναι τουλάχιστον εξόφθαλμο να αποσπώνται
αστυνομικοί από Υπηρεσίες όπου οφείλονται στο προσωπικό
κατά μέσο όρο 15-20 ημερήσιες αναπαύσεις και να ενισχύουν
εύρυθμες Υπηρεσίες χωρίς οργανικά κενά. Θέλοντας και μη,
πρέπει να προχωρήσουμε στην σκληρή παραδοχή ότι ο χαρακτηρισμός «υπηρεσιακές ανάγκες» λειτουργεί πολλάκις ως η κολυμβήθρα του Σιλωάμ», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΑΥΘ.
Επιπρόσθετα, η Διεύθυνση Ασφαλείας παρότι είναι πλήρης, τα
περισσότερα ΤΑ παρουσιάζουν μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό
με άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία τους. Κορωνίδα του προβλήματος είναι το ΤΑ Λευκού Πύργου, το οποίο ενώ έχει οργανική
δύναμη 135 Αστυνομικούς, η πραγματική δύναμη είναι μόλις
70! Τα ανωτέρω αναδεικνύουν μια μεγάλη παθογένεια του Σώματος: την κακή διαχείριση του προσωπικού. Πλέον, η Ηγεσία
της ΓΑΔΘ είναι αναγκασμένη να διαχειριστεί το υπάρχον προσωπικό βάσει των πραγματικών αναγκών.
Η παραβατικότητα στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης παρουσιάζει όξυνση και τα κοινωνικά προβλήματα λιμνάζουν. Η γκετοποίηση καίριων περιοχών του κέντρου, τα καθημερινά αιματηρά επεισόδια σε πολυσύχναστα σημεία της πόλης, η εισαγωγή
νέων μορφών εγκληματικότητας και άλλα επιμέρους ζητήματα,
δεν αντιμετωπίζονται με την αύξηση των στατικών φυλάξεων
ευπαθών στόχων, την απασχόληση του προσωπικού σε γήπεδα
και την ακινητοποίηση των μάχιμων Αστυνομικών των ομάδων
ΔΙΑΣ. Αυτό που επιβάλλεται να αλλάξει άρδην, είναι η νοοτροπία
εντός του Σώματος και να αξιοποιηθεί μέχρι και ο τελευταίος
Αστυνομικός σε κάποια αποδοτική θέση.

Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των αστυνομικών που
έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος, τέλεσε στο Ιερό
παρεκκλήσι των Αγίων Δημητρίου και Αρτεμίου, εντός του Αστυνομικού Μεγάρου, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.
«Το πρώτο Ψυχοσάββατο κάθε χρόνου είναι αφιερωμένο στους
συναδέλφους μας που χάθηκαν, πιστοί στον όρκο τους, για να διαφυλάξουν την κοινωνική ασφάλεια κι ευημερία. Η σκέψη όλων μας
είναι στραμμένη στο μεγαλείο της θυσίας αυτών των ανθρώπων
και την αυταπάρνηση που επέδειξαν για το κοινό καλό. Ας είναι
αιωνία η μνήμη τους», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ένωσης.
Στο τρισάγιο παρέστησαν ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας της ΝΔ και βουλευτής Θεσσαλονίκης, Σταύρος Καλαφάτης, οι βουλευτές Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Κούβελας και Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος
Ζέρβας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης,
Δρόσος Τσαβλής, ο εντεταλμένος Σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης, αρμόδιος για θέματα της δημοτικής αστυνομίας, Δημήτρης
Δαγκλής, ο εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ, Γεώργιος Φεστερίδης, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας, αντιστράτηγος

Κωνσταντίνος Σκούμας, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, υποστράτηγος Λάζαρος Μαυρόπουλος, ο Διευθυντής
Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, υποστράτηγος Γεώργιος Δούβαλης, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής
Κεντρικής Μακεδονίας, ταξίαρχος Ασημάκης Χριστοδουλίδης, ο
Διευθυντής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, ταξίαρχος Χρήστος Μπουλούμπασης, ο Διευθυντής Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, ταξίαρχος
Αντώνιος Τζιτζής, ο Διευθυντής Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ταξίαρχος Θωμάς Γερμανός, ο Διευθυντής Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης,
αστυνομικός διευθυντής Απόστολος Χαβδουλας, ο Γραμματέας
Δημοσίων Σχέσεων και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΠΟΑΣΥ,
Σταύρος Φέτκος, το μέλος του ΔΣ της ΠΟΑΣΥ Γεώργιος Δεληγιώρης, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
Κεντρικής Μακεδονίας, Ιωάννης Ψαρογιάννης, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας, Πέτρος Γιαρισκάνης, ο εκτελεστικός Γραμματέας της ΠΟΑΞΙΑ και μέλος ΔΣ της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής
Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας, Ιωάννης Γραμμένος και ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, Διαμαντής Κανέλλης

Συγκινητική πρωτοβουλία

350 στολές μάχης
Δωρεά της εταιρίας «Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»
Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό αγώνα που δίνουν οι
αστυνομικοί στα σύνορα
και συμβάλλοντας στον
πληρέστερο
εξοπλισμό
τους, η εταιρία «Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» δώρισε 350
στολές μάχης, οι οποίες θα
διατεθούν στα στελέχη της
Διεύθυνσης
Αστυνομικών
Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.
Η αποδοχή της δωρεάς
έγινε από το προεδρείο
της Ένωσης Αστυνομικών

Υπαλλήλων
Θεσσαλονίκης, παρουσία του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας,
αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Σκούμα και του
Διευθυντή Αστυνομικών
Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, υποστράτηγου Γεώργιου Δούβαλη. Μετά από
ενέργειες της Ένωσης, τα
δωρούμενα είδη θα αποδοθούν στη ΔΑΕΘ για να
χορηγηθούν το συντομό-

τερο δυνατόν στους αστυνομικούς.
Ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης της εξαιρετικής
πρωτοβουλίας, η Ένωση
απένειμε τιμητική πλακέτα
κατά την παραλαβή των
στολών, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες

της. «Ενέργειες σαν κι αυτή,
αποδεικνύουν ότι οι πολίτες
συμπαραστέκονται ενεργά
στο αστυνομικό έργο και η
προσπάθεια των συναδέλφων μας αγκαλιάζεται και
υποστηρίζεται από την κοινωνία», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ένωσης.
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η φωνη των αστυνομικων

Η ΕΑΥΘ στηρίζει ενεργά
τα πολύτεκνα μέλη της
Τρία ακόμη βοηθήματα για τέταρτο παιδί
Το βοήθημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης για την απόκτηση τέταρτου παιδιού έλαβαν τρία
ακόμη μέλη της. Η Ένωση τους ευχήθηκε μακροημέρευση
και κάθε ευτυχία στα νέα μέλη των οικογενειών τους. Να
σημειωθεί ότι από τον Μάρτιο του 2019 που η Ένωση έλαβε την απόφαση για το βοήθημα των 500 ευρώ σε κάθε
μέλος που αποκτά τέταρτο τέκνο και άνω, έχει χορηγηθεί
ήδη σε οκτώ συναδέλφους.

ΕΑΥΘ:
Ευχαριστούμε τους
Εθελοντές Αιμοδότες
1η Ιουνίου η επόμενη αιμοδοσία
Συνεχίζοντας τις φιλανθρωπικές δράσεις της και στηρίζοντας έμπρακτα και
ουσιαστικά τόσο τον εθελοντισμό όσο
και την προσφορά προς τον συνάνθρωπο, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε στις 14
Φεβρουαρίου μία ακόμη τακτική εθελοντική αιμοδοσία υπέρ της Τράπεζας
που διατηρεί στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
Το προεδρείο της Ένωσης ευχαριστεί
τους συμμετέχοντες εθελοντές αιμοδότες και τα στελέχη του τμήματος
Αιμοδοσίας του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ
για τις πολύτιμες υπηρεσίες τους. Να
σημειωθεί ότι κάθε αιμοδότης αστυνο-

Σε έκδοση εξατομικευμένων καρτών για τα μέλη της, προχωρά η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Οι κάτοχοι της θα έχουν πλήρη
και αποκλειστική πρόσβαση σε όσες προσφορές επιτυγχάνει η Ένωση με
ιδιώτες, ενώ παράλληλα θα είναι ευκολότερη η ταυτοποίησή τους στις
εκδηλώσεις.
Για την έκδοση της κάρτας κάθε μέλος θα πρέπει να προσέλθει αυτοπροσώπως στα γραφεία της Ένωσης (Αριστοτέλους 12, καθημερινά
09:00-15:00), όπου θα συμπληρώσει νέα φόρμα έγγραφης, με την
οποία παρέχει τη συγκατάθεση του για επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων, βάσει του σχετικού Κανονισμού. Στη συνέχεια, θα παραλάβει την κάρτα μέλους.
Στόχος της Ένωσης είναι τα μέλη να απολαμβάνουν οικονομικές παροχές και διευκολύνσεις από ιδιώτες και επιχειρήσεις που επιθυμούν να
συνεργαστούν μαζί της. Οι μέχρι σήμερα αντιδράσεις των μελών, αποδεικνύουν ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες χαίρουν καθολικής αποδοχής,
ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια για σύναψη νέων συμφωνιών
με σημαντικές επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης.

μικός δικαιούται τέσσερις ημέρες ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθ.39 του
Π.Δ. 584/1985, όταν προσφέρει εθελοντικά αίμα για τις Τράπεζες Αίματος
των συνδικαλιστικών φορέων. Η επόμενη ομαδική εθελοντική αιμοδοσία έχει
οριστεί και θα πραγματοποιηθεί την
Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Όσοι αστυνομικοί ή ιδιώτες επιθυμούν να ενισχύσουν την Τράπεζα Αίματος της Ένωσης,
μπορούν να το κάνουν σε κάθε νοσοκομείο, δηλώνοντας τον αριθμό μητρώου
της 11856.

Νέα πρωτοβουλία από την Ένωση

Κάρτα μέλους
της ΕΑΥΘ

