
ΤΕΥΧΟΣ 11 / ΙΟΥΛΙΟΣ 2022         ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Υ.Θ.

ΤΟΥΡΝΟΥΑ 3χ3ΤΟΥΡΝΟΥΑ 3χ3
Γιορτή του αθλητισμούΓιορτή του αθλητισμού
στη μνήμη του Άλκηστη μνήμη του Άλκη

Ημερίδα για την πάταξηΗμερίδα για την πάταξη
της οπαδικής βίαςτης οπαδικής βίας

Τρισάγιο στη μνήμη των 139Τρισάγιο στη μνήμη των 139
πεσόντων εν ώρα καθήκοντοςπεσόντων εν ώρα καθήκοντος
ΑστυνομικώνΑστυνομικών

ΕΑΥΘ-Όμιλος ΑστυνομικώνΕΑΥΘ-Όμιλος Αστυνομικών
& ΦΟΣΔΑ μοίρασαν 4500& ΦΟΣΔΑ μοίρασαν 4500
ανακυκλώσιμα ποτήριαανακυκλώσιμα ποτήρια

Αλωνίζουν οι μπαχαλάκηδεςΑλωνίζουν οι μπαχαλάκηδες
στο Α.Π.Θ.στο Α.Π.Θ.

ΝΕΟ Δ.Σ.
ΣΤΗΝ ΕΑΥΘ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΕΩΝ

Επιστολή της ΕΑΥΘ σε Υπουργούς       168 Αστυνομικοί σε μία εβδομάδα για φύλαξη ανηλίκων!

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ &ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΡΓΑ
ΠΑΡΑΛΥΟΥΝ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΑΔΘ
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Γράφει ο
Θεόδωρος Τσαϊρίδης

Πρόεδρος της Ε.Α.Υ.Θ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ε.Α.Υ.Θ.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ αυστηρά η αναδημοσίευση, ολική, μερική ή περιληπτι-
κή αναπαραγωγή, η κατά παράφραση ή διασκευή των κειμένων που πε-
ριέχονται 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 Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Ιδιοκτησία: Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσ/νίκης
Τηλ.: 2310 525510, Fax: 2310 539900
email: eaythes@gmail.com

Εκδότης - Υπεύθυνος εφημερίδας: Κλεάνης Βασίλειος

Αρχισυντάκτες: Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος - 
Χατζηανεστιάδης Μιλτιάδης

Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρία Σαμολαδά
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ΤΗΣ Ε.Α.Υ.Θ. EditorialEditorial

Η φύση της δουλειάς του Αστυνομικού είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με την πιστή εφαρμο-
γή των Νόμων.
Πολλές φορές κατά τη διάρκεια της υπηρεσί-
ας μας, δημιουργούνται νομικά θέματα στα 
οποία  εμπλεκόμαστε. 
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλο-
νίκης για την προστασία των εγγεγραμμένων 
μελών της, παρέχει ΔΩΡΈΑΝ νομική κάλυψη 

Ακόμη μια νέα δωρεάν παροχή προς τα μέλη 
της εισάγει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Θεσσαλονίκης που συνεχίζει να πρωτοπορεί 
και στο πεδίο των υπηρεσιών Υγείας.
Ειδικότερα, μετά από πρόταση του Προέ-
δρου της Ένωσης, κ. Θεόδωρου Τσαϊρίδη, και 
με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, ξεκινά μια νέα συνεργασία με τον 
ορθοπεδικό κ. Βαγγέλη Φλώρο, ο οποίος από 
την 1η Φεβρουαρίου 2022 παρέχει τις υπη-
ρεσίες του στα μέλη της ΕΑΥΘ, χωρίς καμία 
δική τους οικονομική επιβάρυνση.
«Η πρωτοβουλία αυτή υπαγορεύτηκε από τη 
φύση της εργασίας μας, που καταπονεί ιδιαί-
τερα το μυοσκελετικό σύστημα των εργαζό-
μενων ακόμα και σε νεαρή ηλικία. 
Η ορθοστασία, η πολύωρη οδήγηση μοτοσυ-

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

κλέτας ή περιπολικού, αλλά και οι αμέτρητοι 
τραυματισμοί εν ώρα υπηρεσίας, αργά ή γρή-
γορα, ωθούν μεγάλο αριθμό συναδέλφων στο 
ιδιωτικό ιατρείο κάποιου ορθοπεδικού. Μια 
ανάγκη που έχει γίνει ακόμα εντονότερη στη 
ΓΑΔΘ λόγω της πολύχρονης έλλειψης ορθοπε-
δικού στο ΚΙΘ, παρά τις επαναλαμβανόμενες 
παραινέσεις μας για την ενίσχυσή του με ια-
τρό της συγκεκριμένης ειδικότητας», τονίζεται 
στην ανακοίνωση της ΕΑΥΘ.
Όσα εγγεγραμμένα μέλη της Ένωσης επιθυ-
μούν να επισκεφθούν τον ιατρό, πρέπει να 
κλείνουν ραντεβού κατόπιν τηλεφωνικής επι-
κοινωνίας με τον Οργανωτικό Γραμματέα της 
Ένωσης, κ. Μιλτιάδη Χατζηανεστιάδη, τηλ. 
6938314388.

Ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης
Το γραφείο του ιατρού βρίσκεται στην οδό 
Τσιμισκή 88 και θα εξυπηρετεί τα μέλη της 
ΕΑΥΘ κάθε Τετάρτη (ώρες 14:00-22:00) και 
την τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα (ώρες 
14:00-22:00).

ΔΩΡΈΑΝ νομική
κάλυψη για τα
μέλη μας

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ
Δωρεάν περίθαλψη από
ορθοπεδικό για τα μέλη της ΕΑΥΘ

 

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.

ΔΩΡΕΑΝ Παιδίατρος για τα τέκνα
των μελών της Ένωσης
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.

Τις τελευταίες μέρες είδαμε δημάρχους να βγαίνουν και να κα-
ταγγέλουν έλλειψη αστυνόμευσης στις περιοχές τους. Κάτι για το 
οποίο τους είχαμε ενημερώσει πολλάκις και μέσω ανακοινώσεων 
και μέσω συναντήσεων, μόνο που δεν στήριξαν τότε τις προσπά-
θειές μας. 
Κάλλιο αργά παρά ποτέ.
Θα πρέπει, όμως, να επισκεφθούν τις αστυνομικές υπηρεσίες των 
περιοχών τους για να αντιληφθούν πού οφείλεται η ανύπαρκτη 
προληπτική αστυνόμευση.
Γιατί, καλές οι διαπιστώσεις, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε και τι 
δημιουργεί την έλλειψη αστυνόμευσης.
Σε μια διάταξη υπηρεσίας οποιουδήποτε ΑΤ, ΤΑ, Τροχαίας και 
πάει λέγοντας, θα δεις δεκάδες αστυνομικούς στην κατηγορία: 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ (πού και γιατί ένας Θεός ξέρει). Άλλοι τόσοι στις 
προσωρινές μετακινήσεις. 
Θα δεις έναν Αξιωματικό υπηρεσίας, δυο άτομα περιπολικό -αν το 
ένα δεν είναι ο αξιωματικός υπηρεσίας που εκτελεί δίπλα καθήκο-
ντα- και έναν σκοπό και αυτός αν περισσεύει…
Το δε περιπολικό -αν δεν είναι ακινητοποιημένο για φύλαξη ανηλί-
κου στο ΑΠΘ, σε κάποιο προξενείο, σε οικία επίσημου, σε φύλαξη 
εμβολίων, σε συνοδεία στρατιωτικού υλικού- θα τρέχει σαν τρελό 
να ανταποκριθει στα σήματα του κέντρου. Οπότε χρόνος για πε-
ριπολία μηδέν! 
Και μετά θα δεις μέτρα: δικαστήρια, μεταγωγών, γύρω από το 
ΑΠΘ, σκοπιές του πρώην υπουργού, του τάδε προξενείου, της οικί-
ας του τάδε επίσημου, για την πορεία, για τη φύλαξη ανηλίκου στο 
τάδε νοσοκομείο (νταντά και όχι αστυνομικά καθήκοντα).
Από την άλλη η ΔΙΑΣ, που κάλυπτε τα προηγούμενα χρόνια αυτά 
τα κενά, είναι αποδεκατισμένη για πολλούς και διάφορους λόγους 
που δεν είναι της παρούσης. 

ΑΠΘ -Φυλάξεις ανηλίκων-
Φυλάξεις επίσημων- ρουσφέτια 
Πού να περισσέψει 
αστυνομικός για τον πολίτη 

Η ΟΠΚΕ έχει μετατραπεί από ομάδα καταπολέμησης της βαριάς 
εγκληματικότητας σε security του ΑΠΘ και του Πρύτανη. 
Τα περιπολικά της Άμεσης Δράσης σε κάθε βάρδια έχουν τα μισά 
στατικά σε φυλάξεις. 
Και τελικά τι έμειναν; 
Οι «πάνθηρες», που πάνε όπου υπάρχουν δημόσια παράπονα για 
έλλειψη αστυνόμευσης για να καλύψουν με μια πεζή περιπολία 
των 4-5 ατόμων τα κενά δεκάδων αστυνομικών στα τμήματα αυ-
τών των περιοχών; 
Και η ομάδα ΔΡΑΣΗ να επιχειρεί περιπολίες και συλλήψεις με 3-4 
μηχανάκια σε προβληματικές περιοχές;
Το «καράβι» συνεχίζει να οδεύει προς τα… βράχια όσο και αν κά-
ποιοι εκμεταλλευόμενοι τις μεγάλες επιτυχίες εξιχνιάσεων προ-
σπαθούν να πείσουν (;) ότι όλα βαίνουν καλώς…

Όσο το ρουσφέτι πάει σύννεφο, 

όσο ο κάθε επίσημος - φίλος ζητάει αστυνομικούς και τους παίρνει, 
όσο την έλλειψη δομών για φυλάξεις ανηλίκων τις καλύπτουν οι 
αστυνομικοί, 

όσο τις μεταγωγές και τη φύλαξη κρατουμένων σοφρωνιστικών 
ιδρυμάτων τις φορτώνεται το αστυνομικό προσωπικό λόγω έλλει-
ψης  χώρου και προσωπικού σε αυτά, 

και, γενικά, όσο η πολιτική ηγεσία είναι της αντίληψης ότι για όλα  
τα κοινωνικά προβλήματα λύνονται με την αστυνομία και η φυσι-
κή ηγεσία λέει σε όλα «Ναι»,

η ασφάλεια του πολίτη θα αποτελεί όνειρο θερινής νυχτός.

Ζούμε στην χώρα που πρέπει δι-
αρκώς να αποδεικνύουμε ότι δεν 
είμαστε ελέφαντες.
Αυτή η κατάσταση που ο καθέ-
νας κατηγορεί αυθαίρετα όποιον 
νομίζει ότι δεν εξυπηρετεί τα 
συμφέροντά του λαμβάνει πλέον 
διαστάσεις χιονοστιβάδας, με το 
κράτος  να στέκεται αμέτοχο σε 
κάθε κατηγορία προς τους κρα-
τικούς λειτουργούς και είναι συ-

νεχώς σε θέση άμυνας.
Μέσα στη μόδα της εποχής, πο-
λίτες και δημοσιογράφοι αναλύ-
ουν τα επιχειρησιακά λάθη της 
αστυνομίας και αγανακτούν με 
τον τρόπο δράσης της.
Όλοι είναι επιστήμονες στο τι 
ΔΕΝ πρέπει να κάνει ο αστυνο-
μικός, αλλά κανένας δεν προ-
τείνει τι θα πρέπει να κάνει....
Η μοναδική λύση είναι η χρήση 
των καμερών από τους αστυ-
νομικούς η οποία είναι σίγουρο 
πως θα δράσει αποτρεπτικά 
στη μόδα που υπάρχει στην 
χώρα μας να τα φορτώνουμε 
όλα στην κακή αστυνομία....

Ψηφιακή εποχή 
χωρίς ψηφιακά μέσα

Σε χώρες όπου έχει εφαρμοστεί 
έχει παρατηρηθεί ότι μειώθηκαν 
σε τεράστιο βαθμό οι καταγγε-
λίες για αστυνομική βία, όπως 
σταμάτησε και το φαινόμενο 
των παραβατών πολιτών που 
προσπαθούν να απειλήσουν  
τους αστυνομικούς με δυσμενείς 
μεταθέσεις, κάνοντας χρήση της 
επίδειξης δύναμης που νομίζουν 
ότι έχουν.
Η χρήση κάμερας θα βοηθήσει 
και στις μαρτυρικές καταθέσεις 
όπου αστυνομικοί  αναγκάζονται 
και ταξιδεύουν εκατοντάδες χι-
λιόμετρα για να καταθέσουν σε 
απλές υποθέσεις για τις οποίες 

ξοδεύεται άσκοπα κρατικό χρή-
μα και δεκάδες εργατοώρες...
Ας αναλογιστούμε πόσο δύσκο-
λο είναι να επιβάλλει τον νόμο ο 
αστυνομικός σε μια χώρα στην 
οποία έχουν χτιστεί καριέρες 
πάνω στο αφήγημα της αστυνο-
μικής βίας.
Όποιος θέλει να συντηρεί την 
υπάρχουσα κατάσταση το μόνο 
που καταφέρνει είναι να δημι-
ουργεί αστυνομικούς που διστά-
ζουν να κάνουν τη δουλειά τους.
Ας πάρει η πολιτεία τις αποφά-
σεις που χρειάζονται και ας σώ-
σουμε ό,τι σώζεται....

Του Σιδερίδη Γεώργιου,
Αντιπρόσωπου της ΕΑΥΘ 
στην ΠΟΑΣΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 6936 800701

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΛΕΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6977 075637   

  
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΑΙΜΑΤΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

 6980 223482

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6948 753 589

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6936 033606

ΤΑΜΙΑΣ
ΜΑΖΝΕΪΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6932 913797

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ-
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ
ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

6938 314 388

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ
ΣΦΕΛΙΝΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

6981 045 956

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΚΟΚΟΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 6945 496 083

ΑΝΑΠΛ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΔΕΛΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6947 943 453

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6981 879 344

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 6948 826 787

ΜΕΛΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6972 826 636
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Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τις υποβληθεί-
σες υποψηφιότητες και τη διενεργηθείσα ψηφο-
φορία, συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Θεόδωρος Τσαϊρίδης
Α΄Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Κλεάνης
Β΄ Αντιπρόεδρος- Υπεύθυνος Τράπεζας 
Αίματος: Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης
Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Χατζόπουλος 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Χρήστος 
Συμεωνίδης 
Ταμίας: Ιωάννης Μαζνέικος
Ειδικός Γραμματέας Οργανωτικού -Πολιτισμού- 
Υπεύθυνος Νομικών Καλύψεων και 
Παιδιάτρων: Μιλτιάδης Χατζηνανεστιάδης 
Αναπληρωτής Ταμίας: Αλέξανδρος Σφελινιώτης 
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Αριστείδης 
Κοκονάς
Αναπληρωτής Δημοσίων Σχέσεων: Γεώργιος 
Δελιτζάκης
Υπεύθυνος Δυτικού Τομέα: Νικόλαος 
Νικολακούδης
Υπεύθυνος Κεντρικού Τομέα: Παύλος Μαυρίδης
Μέλος: Γεώργιος Δεληγιώργης 

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΥΘ
Ποιοι εξελέγησαν για Ελεγκτική Επιτροπή, Συμβούλια Μεταθέσεων, Γραμματεία 
Γυναικών και ΠΟΑΣΥ

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Θεσσαλονίκης, ενώ είχαν προηγηθεί οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των νέων μελών του ΔΣ, της 
Ελεγκτικής Επιτροπής, των Συμβουλίων Μεταθέσεων και της Γραμματείας Γυναικών, καθώς 
και των αντιιπροσώπων στην ΠΟΑΣΥ.
Η συγκρότηση σε Σώμα του νέου ΔΣ και η εκλογή Προεδρείου πραγματοποιήθηκαν στις 10 Νο-
εμβρίου 2021, με μέριμνα και σχετική πρόσκληση του πλειοψηφούντος μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου, κ. Θεόδωρου Τσαϊρίδη ο οποίος επανεξελέγη πρόεδρος της ΕΑΥΘ.

Για πρώτη φορά ηλεκτρονικά
Οι εκλογές στην ΕΑΥΘ πραγματοποιήθηκαν την 
Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 με σκοπό την ανάδει-
ξη Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτρο-
πής, Εκπροσώπων στα Συμβούλια Μεταθέσεων 
της ΓΑΔΘ, Γραμματείας Γυναικών και Αντιπροσώ-
πων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών 
Υπαλλήλων. Μάλιστα για πρώτη φορά διενεργή-
θηκαν αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα.  
Παρότι η διαδικασία ήταν πρωτόγνωρη, η συμ-
μετοχή ήταν μαζική και 4.052 Αστυνομικοί ψήφι-
σαν για την ανάδειξη των Οργάνων διοίκησης της 
ΕΑΥΘ.

Τα αποτελέσματα
Η παράταξη «Ανεξάρτητη Συνδικαλιστική Πρω-
τοβουλία Αστυνομικών (Α.Σ.Π.Α.)» έλαβε 2.211 
ψήφους και εξέλεξε 7 έδρες στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο, 44 αντιπροσώπους στην ΠΟΑΣΥ, 3 μέλη 
στη Γραμματεία Γυναικών, 2 μέλη στην Ελεγκτική 
Επιτροπή και το σύνολο των εκπροσώπων στα 
Συμβούλια Μεταθέσεων.
Η παράταξη «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» έλαβε 818 ψήφους και 

εξέλεξε 3 έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο, 17 αντι-
προσώπους στην ΠΟΑΣΥ, 1 μέλος στη Γραμματεία 
Γυναικών και 1 μέλος στην Ελεγκτική Επιτροπή.
Η παράταξη «ΕΜΑΣ» έλαβε 429 ψήφους και 
εξέλεξε 2 έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο, 9 
αντιπροσώπους στην ΠΟΑΣΥ και 1 μέλος στη 
Γραμματεία Γυναικών.
Η παράταξη «ΕΚΑ Θεσσαλονίκης» έλαβε 413 
ψήφους, και εξέλεξε μια έδρα στο Διοικητικό 
Συμβούλιο και 8 αντιπροσώπους στην ΠΟΑΣΥ.
Η παράταξη «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ» έλαβε 
86 ψήφους, δεν εξέλεξε έδρα στο Διοικητικό 
Συμβούλιο και εξέλεξε 2 αντιπροσώπους στην 
ΠΟΑΣΥ.
Η παράταξη «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» έλαβε 
58 ψήφους, δεν εξέλεξε έδρα στο Διοικητικό 
Συμβούλιο και εξέλεξε 1 αντιπρόσωπο στην 
ΠΟΑΣΥ.
Η παράταξη «Χαντζής Θεόδωρος – Χωριστός 
υποψήφιος» έλαβε 15 ψήφους και δεν εξέλεξε έδρα 
στο Διοικητικό Συμβούλιο και αντιπροσώπους 
στην ΠΟΑΣΥ.

Αναλυτικά οι εκλεγέντες στα Όργανα 
της Ένωσης είναι οι κάτωθι:

Εκλεγέντες στο Διοικητικό 
Συμβούλιο:
Θεόδωρος Τσαϊρίδης 
Γεώργιος Χατζόπουλος 
Μιλτιάδης Χατζηανεστιάδης
Βασίλειος Κλεάνης
Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης
Ιωάννης Μαζνέικος
Χρήστος Συμεωνίδης
Αριστείδης Κοκονάς
Παύλος Μαυρίδης
Νικόλαος Νικολακούδης
Γεώργιος Δεληγιώργης
Αλέξανδρος Σφελινιώτης
Γεώργιος Δελιτζάκης

Εκλεγέντες αντιπρόσωποι στην 
ΠΟΑΣΥ:
Θεόδωρος Τσαϊρίδης 
Δημήτριος Παδιώτης 
Γεώργιος Χατζόπουλος 
Ιωάννης Πεχλιβανάκης
Μιλτιάδης Χατζηανεστιάδης
Χρήστος Συμεωνίδης
Βασίλειος Κλεάνης
Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης
Ιωάννης Μαζνέικος
Χρίστος Γκανάτσιος 
Μαρία Δούκα
Κυριακή Λαδοπούλου
Δημήτριος Παταρίδης
Βασίλειος Κατσίμπρας

Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης
Βασιλική Μπούκα
Αθανάσιος Ηλιάδης
Ανδρέας Πεγιάδης 
Παύλος Σκόντζος 
Χαράλαμπος Χαβενετίδης 
Γεώργιος Αντωνόπουλος
Βασίλειος Παδιώτης
Ιωάννης Μπάλας
Ιωάννης Μυλωνάς
Γεώργιος Ταλιχμανίδης
Δημήτριος Κούκας
Ιωάννης Νόχος Γρίβας
Αλέξιος Θεοδοσιάδης 
Ιωάννης Λουλουδιάδης
Παρθένα Μουρατίδου
Ιωάννης Θεοδωρίδης
Παράσχος Δανιηλίδης
Αθανάσιος Καλιαρίνης
Γεώργιος Αθανάσιος Κόνιαρης
Ιωάννης Παπαγεωργίου
Κωνσταντίνος Δαλαμπίρας
Αλέξανδρος Πατσιαλάς
Μηνάς Ράβανος
Δημήτριος Αποστόλου
Ιάκωβος Ζαχαριάδης
Νέστωρ Τσουτσάνης
Νικόλαος Παπακώστας
Ευάγγελος Τζώρης
Γεώργιος Σιδερίδης
Αλέξανδρος Καλεύρας
Σταύρος Φέτκος
Αριστείδης Κοκονάς
Παύλος Μαυρίδης
Αντώνιος Βαραγκούλης
Νικόλαος Νικολακούδης
Ανέστης Αλαμπουρτζίδης
Αστέριος Κούρτης
Νικόλαος Σταμούλης
Γεώργιος Μασλής
Λεωνίδας Σαμπουλής
Σωτήριος Σιουραντάνης

Αναστάσιος Καμπούρης
Χρήστος Πετρίδης
Ανδρέας Σαραντόπουλος
Γεώργιος Χατζίκος
Ιωάννης Γεωργουσάκης
Γεώργιος Δεληγιώργης 
Αλέξανδρος Σφελινιώτης
Αναστάσιος Χαλκίδης
Αποστολία Μεγαρχιώτη
Ευάγγελος Αντωνίου
Στέφανος Μακρίδης 
Σταύρος Σαμαράς
Δημήτριος- Κοσμάς 
Καθαρόπουλος
Γεώργιος Δομζαρίδης
Θεόφιλος Παπαδάκης
Ελένη Λάμαρη
Παναγιώτης Αγγελίδης
Εμμανουήλ Φρατζεσκάκης
Γεώργιος Δελιτζάκης
Λάζαρος Μαχαιρίδης
Σπυρίδων Ξαφάκος
Ευάγγελος Ευαγγέλου
Ιωάννης Μπαλατσούκας 
Ηρακλής Ζάρρας
Ιωάννης Πασχαλιάς

Εκλεγέντες στα Συμβούλια 
Μεταθέσεων:

Για τα Συμβούλια Μεταθέσεων 
της ΓΑΔΘ
Τακτικό Μέλος: Ιωάννης 
Πεχλιβανάκης 
Αναπληρωματικό μέλος: 
Αντώνιος Ακριβούλης

Για τα Συμβούλια Μεταθέσεων 
της Διεύθυνσης Αλλοδαπών
Τακτικό Μέλος: Θωμαή Κατερλή
Αναπληρωματικό μέλος: 
Χρυσούλα Δεδούδη

 Για τα Συμβούλια Μεταθέσεων 
της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Τακτικό Μέλος: Χρήστος 
Ντουβαλέτης 
Αναπληρωματικό μέλος: 
Γεώργιος Εξαδάκτυλος 

Για τα Συμβούλια Μεταθέσεων 
της Διεύθυνσης Αστυνομικών 
Επιχειρήσεων 
Τακτικό Μέλος: Ευάγγελος 
Τζώρης
Αναπληρωματικό μέλος: 
Γεώργιος Σιδερίδης

Για τα Συμβούλια Μεταθέσεων 
της Διεύθυνσης Ασφάλειας
Τακτικό Μέλος: Δημήτριος 
Παπαγεωργίου
Αναπληρωματικό μέλος: 
Ευάγγελος Σμυρλής 

Για τα Συμβούλια Μεταθέσεων 
της Διεύθυνσης Τροχαίας 
Τακτικό Μέλος: Σωτήριος 
Παντελής 
Αναπληρωματικό μέλος: 
Αχιλλέας Χαλάτσης

Εκλεγέντες στην Ελεγκτική 
Επιτροπή:
Ιωάννης Μυλωνάς 
Παναγιώτης Θεοδοσιάδης
Νικόλαος Σταμούλης 

Εκλεγείσες στη Γραμματεία 
Γυναικών:
Ελευθερία Ρώσσια
Φωτεινή Τσελεμπόνη 
Μαγδαληνή Κιοσσέ
Μαρίνα Τσολάκη
Δέσποινα Κουσίδου

Την πρώτη θεσμική συνάντηση με τον 
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι-
στράτηγο κ. Κωνσταντίνο Σκούμα, πραγ-
ματοποίησε το Προεδρείο της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης 
παρουσία του Προέδρου της ΠΟΑΣΥ κ. 
Γρηγορίου Γερακαράκου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέ-
θηκαν όλα τα σημαντικά ζητήματα 
που ταλανίζουν τη Θεσσαλονίκη και το 
αστυνομικό προσωπικό της ΓΑΔΘ, ξεκι-
νώντας από το φλέγον θέμα που αφο-
ρά στην κατάσταση που επικρατεί στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Τα μέλη του 
Προεδρείου επισήμαναν ότι η Αστυνο-
μία «δε δύναται να λύσει το πρόβλημα 
μόνη της, αν οι καθ’ ύλην αρμόδιοι, όχι 
μόνο δεν συμβάλλουν, αλλά συνεχίσουν 
να δυσχεραίνουν την κατάσταση με τη 
γενικότερη στάση τους».

Ορθή κατανομή προσωπικού
Η ΕΑΥΘ ζήτησε «να γίνει ορθή κατανο-
μή των Αστυνομικών οι οποίοι επίκειται 
να μετατεθούν στη ΓΑΔΘ μέσω των τα-
κτικών μεταθέσεων, στις περισσότερο 
υποστελεχωμένες Διευθύνσεις. Μια 
πρόταση που αν εφαρμοστεί θα βοηθή-
σει στη μερική επίλυση του διαχρονικού 
προβλήματος της έλλειψης προσωπικού 
στη Διεύθυνση Αστυνομίας και στην 
υφιστάμενή της Υποδιεύθυνση Μεταγω-
γών- Δικαστηρίων, καθώς και στη ΔΑΕΘ, 
όπου ο μέσος όρος ηλικίας των υπηρε-
τούντων έχει αυξηθεί κατακόρυφα».
Κατόπιν τέθηκαν επιμέρους θέματα 
και προβλήματα που απασχολούν τις 
Αστυνομικές Διευθύνσεις και Υπηρεσίες 
της ΓΑΔΘ. Συγκεκριμένα, η ΕΑΥΘ ευχα-
ρίστησε τον Αρχηγό για τον εφοδιασμό 
των διμοιριών της ΔΑΕΘ με κάμερες και 
ζήτησε την ενίσχυσή της με μόνιμες κά-
μερες μέσω νέας αγοράς. Επισήμανε δε 
την πληθώρα αποσπασμένων από τις 
Ομάδες ΔΙΑΣ σε άλλες Υπηρεσίες και 
την ταυτόχρονη αποδυνάμωσή τους 

από την Ηγεσία τής εν λόγω Διεύθυν-
σης λόγω των πολλών εσωτερικών με-
τακινήσεων.
Όσον αφορά στην ΟΠΚΕ, η ΕΑΥΘ εξέ-
φρασε τη δυσαρέσκειά της, αλλά και 
των Αστυνομικών για τα πολυάριθμα 
πάρεργα που τη βαραίνουν και τις 
συνεχιζόμενες φυλάξεις σε στατικά 
σημεία, ιδίως αυτό το διάστημα στο 
ΑΠΘ, ενώ παράλληλα ζήτησε την ενί-
σχυση της Ομάδας με κατάλληλα οχή-
ματα.
Επιπρόσθετα το Προεδρείο της Ένω-
σης τόνισε την αναγκαιότητα της ορ-
θής λειτουργίας των Ομάδων ΔΡΑΣΗ 
και ΟΔΟΣ στη ΓΑΔΘ, πλην όμως, επι-
σήμανε ότι οι υπηρεσιακές συνθήκες 
δεν το επιτρέπουν. «Αυτή τη στιγμή, η 
ΔΡΑΣΗ υπολειτουργεί επειδή διαθέτει 
τη μισή από την προβλεπόμενη δύνα-
μη και οι μισοί υπηρετούντες Αστυνο-
μικοί είναι χρόνια αποσπασμένοι από 
άλλες Διευθύνσεις», τόνισε χαρακτη-
ριστικά υπογραμμίζοντας, επίσης, «τα 
τεράστια υπηρεσιακά κωλύματα που 
προκαλεί η φύλαξη συγκεκριμένων ευ-
παθών στόχων, την καθημερινή κατα-
σπατάληση δυνάμεων σε προστατευ-
τικές φυλάξεις ανηλίκων, καθώς και 
την παραμονή ποινικών κρατουμένων 
στα αστυνομικά κρατητήρια της Υπο-
διεύθυνσης Μεταγωγών-Δικαστηρίων 
λόγω της διαρκώς επικαλούμενης πλη-
ρότητας των φυλακών».

ΔΑΚΑΘ και Τροχαία
Στη διάρκεια της συνάντησης η Ένω-
ση επανέλαβε το διαχρονικό αίτημά 
της για αύξηση των οργανικών θέσε-
ων της ΔΑΚΑΘ ώστε να πάψει επιτέ-
λους η περιστασιακή ενίσχυσή της 
μέσω αποσπάσεων. Τέλος, εξέφρασε 
την ανάγκη αναπροσαρμογής των 
εδαφικών αρμοδιοτήτων των Τμη-
μάτων Τροχαίας. «Δυστυχώς, μετά 
την αναδιάρθρωση, η Υποδιεύθυνση 

Συνάντηση με
τον νέο Αρχηγό
της ΕΛ.ΑΣ.,
κ. Κ. Σκούμα 

Τροχαίας έχει αναλάβει έναν τεράστιο 
τομέα αρμοδιότητας, δυσανάλογο του 
προσωπικού της, με αποτέλεσμα τη δι-
αρκή επιβάρυνση των συναδέλφων και 
τη μεγάλη αναμονή των πολιτών στις 
κλήσεις τους», τόνισαν χαρακτηριστικά 
οι εκπρόσωποι της ΕΑΥΘ.

Ισχυρό το ενδιαφέρον του Αρχηγού 
για τη ΓΑΔΘ
Ο Αρχηγός της ΕΛΑΣ, έχοντας θητεύσει 
για δυο χρόνια στη θέση του Γενικού 
Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλά-
δας, έχει βαθιά γνώση των προβλημά-
των και των παθογενειών της ΓΑΔΘ και 
πολλές φορές έδωσε λύσεις με τις πα-
ρεμβάσεις του σε σοβαρά προβλήματα 
που απασχολούσαν το προσωπικό. 
Το ενδιαφέρον του για τη ΓΑΔΘ παραμέ-
νει ισχυρό γι’ αυτό κατέγραψε λεπτομε-
ρώς τα προβλήματα που του αναφέρ-
θηκαν από την ΕΑΥΘ, δίνοντας άμεσα 
εντολές στους αρμόδιους Αξιωματικούς 
ώστε να προκριθούν λύσεις για ορισμέ-
να ζητήματα. Επίσης, ενημέρωσε την 
Ένωση ότι θα θέσει στον Γενικό Γραμ-
ματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής το 
θέμα της καταχρηστικής παραμονής 
κρατουμένων στα αστυνομικά κρατη-
τήρια, ώστε να λυθεί επιτέλους το συ-
γκεκριμένο διαχρονικό πρόβλημα που 
καταστρατηγεί την κείμενη νομοθεσία 
και αποτελεί τροχοπέδη για την εκτέλε-
ση του αστυνομικού έργου γεγονός που 
αποβαίνει εις βάρος της κοινωνίας.
Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης, τα μέλη του Προδρείου 
και ο Πρόεδρος της ΕΑΥΘ, κ. Θεόδωρος 
Τσαϊρίδης συνεχάρησαν τον Αρχηγό 
για την ανάληψη των νέων του καθη-
κόντων, του ευχήθηκαν υγεία, δύναμη 
και μια παραγωγική θητεία στο απαιτη-
τικό έργο που ανέλαβε, ενώ παράλληλα 
εξέφρασαν τη βεβαιότητα για συνέχιση 
της αγαστής και γόνιμης συνεργασίας 
που είχαν τα προηγούμενα χρόνια. 

Ποια ζητήματα συζητήθηκαν
και ποιες Υπηρεσίες βρέθηκαν
στο επίκεντρο
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Οι Αστυνομικοί τίμησαν
τους 139 πεσόντες
συναδέλφους τους
εν ώρα Υπηρεσίας 

ΕΑΥΘ-ΕΑΚΜ

Τους πεσόντες εν ώρα υπηρεσίας Αστυνομικούς τίμησαν η Ένωση 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης και η Ένωση Αξιωματικών 
Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας στη διάρκεια κοινής 
εκδήλωσης για την Ημέρα Μνήμης.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε «με τιμές που πρέπουν στους 
ήρωες», στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 26 
Φεβρουαρίου, καθώς η Ημέρα Μνήμης έχει καθιερωθεί για το Α’ 
Ψυχοσάββατο κάθε έτους για να αποδοθεί φόρος τιμής στους 
Αστυνομικούς «οι οποίοι τήρησαν στο ακέραιο τον όρκο που έδω-
σαν, υπεραμυνόμενοι της κοινωνικής ειρήνης κι ευημερίας των συ-
μπολιτών τους». 
Μέχρι σήμερα, 139 Αστυνομικοί τραυματίστηκαν θανάσιμα συνε-
πεία τρομοκρατικών ενεργειών, ένοπλων συμπλοκών, τροχαίων και 
άλλων ατυχημάτων εν ώρα Υπηρεσίας. 
«Η απόδοση των οφειλόμενων τιμών στη μνήμη τους αποτελεί χρέ-
ος μας και είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για να μεί-
νει η θυσία τους ανεξίτηλη στον χρόνο», τονίζεται στην ανακοίνω-
ση των δύο Ενώσεων που διοργάνωσαν την εκδήλωση.

Επιμνημόσυνη δέηση και ομιλίες
Η καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των πε-
σόντων Αστυνομικών, τελέστηκε χοροστατούντος του Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα.
Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση: ο Εκπρόσωπος 
της Ελληνικής Κυβέρνησης, Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδο-
νίας-Θράκης, κ. Σταύρος Καλαφάτης, οι Βουλευτές Α΄ Θεσσα-
λονίκης, κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, κα. Άννα Ευθυμίου και κ. 
Δημήτριος Κούβελας, ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, κ. Σάββας 
Αναστασιάδης, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης των Δή-
μων της Κεντρικής Μακεδονίας και Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιά-
τη, κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής 
Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, κ. Αναστάσιος Σπηλιόπουλος, 
ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Πολιτευτής Α΄ Θεσσαλονί-
κης-Τομεάρχης Πολιτισμού, κ. Γεώργιος Κομνηνός, ο εκπρόσωπος 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Εντεταλμένος Σύμβου-
λος της Διεύθυνσης Μεταφορών κ. Θεόδωρος Αγγελίδης, ο Γενι-
κός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγος κ. 
Κωνσταντίνος Σκούμας, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσα-
λονίκης, Υποστράτηγος κ. Λάζαρος Μαυρόπουλος, ο Γενικός Περι-
φερειακός Αστυν. Διευθυντής Κεντρικής Μακεδονίας, Ταξίαρχος 
κ. Ασημάκης Χριστοδουλίδης.
Επίσης, παρέστησαν Διευθυντές Αστυνομικών Διευθύνσεων της 

ΓΑΔΘ και Προϊστάμενοι αυτοτελών Υπηρεσιών του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη, ο Δήμαρχος 
Αμπελοκήπων - Μενεμένης, κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, ο Δήμαρχος 
Λαγκαδά, κ. Ιωάννης Ταχματζίδης, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας 
του Δήμου Καλαμαριάς, κ. Στυλιανός Ματσαρίδης, ο εκπρόσωπος 
του Δήμου Θεσσαλονίκης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. 
Βασίλειος Μωυσίδης, ο εκπρόσωπος του Δήμου Θερμαϊκού, Εντε-
ταλμένος Σύμβουλος, κ. Παναγιώτης Τροκάνας, ο Πρόεδρος της 
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών/ Τοπική Διοίκηση Ν. Θεσσαλονίκης, 
κ. Χριστόδουλος Χριστοδουλής, η αναπλ. Πρόεδρος της Αθλητικής 
Ένωσης Αστυνομικών/ Παράρτημα Βορείου Ελλάδος, κα Κυρια-
κή Λαδοπούλου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων 
ΕΛΑΣ Μακεδονίας – Θράκης, κ. Δημήτριος Κεραμυδάς, ο Πρόε-
δρος της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσα-
λονίκης, κ. Αθανάσιος Σαρρής, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνο-
μικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης, κ. Γεώργιος Αναστασιάδης και ο 
Γενικός Γραμματέας, Γεώργιος Λαμπάδας, ο Πρόεδρος του Συνδέ-
σμου Αποστράτων Χωροφυλακής - Ελληνικής Αστυνομίας Ν. Θεσ-
σαλονίκης, κ. Αντώνιος Μπάμιατζης, πολλοί Αστυνομικοί και φίλοι 
των αδικοχαμένων συναδέλφων.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης ομιλίες απηύθηναν ο εκπρόσωπος 
της Ελληνικής Κυβέρνησης και Υφυπουργός Εσωτερικών Μακε-
δονίας-Θράκης, κ. Σταύρος Καλαφάτης, ο Γενικός Επιθεωρητής 
Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, κ. Κωνσταντίνος Σκούμας, ο Πρόε-
δρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, κ. Θεό-
δωρος Τσαϊρίδης και ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνι-
κής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Ιωάννης Ψαρογιάννης.

Ανάγκη στήριξης των εν ενεργεία Αστυνομικών
Όλοι οι ομιλητές τόνισαν την αξία του ηρωισμού και της θυσίας των 
συναδέλφων, χωρίς να παραλείψουν να αναφέρουν την ανάγκη 
στήριξης των εν ενεργεία Αστυνομικών στο δύσκολο έργο τους.
Παράλληλα, τονίστηκε η ευθύνη που έχει η Πολιτεία για τη θωρά-
κιση του επαγγέλματος του Αστυνομικού και την αναγνώρισή του 
ως επικίνδυνου. Πρόκειται για ένα πάγιο και χρόνιο αίτημα της 
Ομοσπονδίας, το οποίο -παρότι είναι εμπεδωμένο στη συνείδηση 
του κάθε Έλληνα Πολίτη- μέχρι στιγμής έχει αναγνωριστεί μόνο στα 
λόγια και όχι με πράξεις.
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο πεσόντων Αστυνο-
μικών εν ώρα καθήκοντος που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του 
Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Τα θέματα που απασχολούν το προσω-
πικό της ΓΑΔΘ τέθηκαν από το Διοικητι-
κό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης στην πρώτη 
επίσημη θεσμική συνάντηση με τον Γε-
νικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου 
Ελλάδας, Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο Δού-
βαλη και τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυ-
ντή Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχο κ. Χρήστο 
Μπουλούμπαση. 
Στη διάρκεια της συνάντησης τα μέλη 
του ΔΣ της ΕΑΥΘ συνεχάρησαν τους δυο 
Ανώτατους Αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. για 
την ανάληψη των νέων καθηκόντων 
τους και τους ευχήθηκαν μια γόνιμη θη-
τεία, ευελπιστώντας στη συνέχεια της 
καλής συνεργασίας που έχουν διαχρονι-
κά με τη Ένωση.
Στη συνέχεια αναφέρθηκαν «στον πα-
ράλογο και δυσθεώρητο αριθμό των 
αποσπάσεων, που έχει απομακρύνει τις 
Αστυνομικές Διευθύνσεις της Θεσσαλο-
νίκης από την ιδρυτική αποστολή τους».

«Κενό» ασφαλείας
Επίσης, κατέθεσαν το επίσημο πόρισμα 
της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας 
της ΕΑΥΘ. Η εν λόγω Επιτροπή συστά-
θηκε με σκοπό να διερευνήσει και να 
αποτυπώσει τις υφιστάμενες συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας κατά τη φύλα-
ξη των ευπαθών στόχων, καθώς και 
την κατάσταση των φυλακίων σκοπιών. 
Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν είναι 
αποκαλυπτικά για την υφιστάμενη κα-
τάσταση, ενώ έγινε ιδιαίτερη μνεία στα 
«κενά» ασφαλείας που εκθέτουν καθη-
μερινά τους Αστυνομικούς σε κίνδυνο. 

Χρέη… θυρωρού
Μάλιστα, η διοίκηση της ΕΑΥΘ ζήτησε 
τη διακοπή των φυλάξεων, «όπου οι συ-
νάδελφοι έχουν διακοσμητικό ρόλο και 

περισσότερο εκτελούν χρέη “θυρω-
ρού” παρά Αστυνομικού».

Επιπρόσθετα, η ΕΑΥΘ ζήτησε: 
-την αξιοποίηση των Αξιωματικών, μέ-
χρι τον βαθμό του Υπαστυνόμου, στη 
θέση του Αξιωματικού Υπηρεσίας, ιδί-
ως στα κεντρικά Αστυνομικά Τμήματα 
της πόλης, τα οποία είναι υποστελε-
χωμένα και ο φόρτος εργασίας είναι 
τεράστιος.

-την επαρκή στελέχωση των “ΟΔΟΣ” 
και “ΔΡΑΣΗ” ώστε να είναι αποτελε-
σματικές και σε περίπτωση που αυτό 
δεν είναι εφικτό να καταργηθούν, για 
να μη λειτουργούν επιβαρυντικά για 
το παρεχόμενο αστυνομικό έργο. «Δυ-
στυχώς, η ίδρυση των νέων Ομάδων 
και Υπηρεσιών στη ΓΑΔΘ έγινε με τα 
ίδια κριτήρια που δημιουργήθηκαν 
στη ΓΑΔΑ, χωρίς να ληφθούν υπόψη 
οι επιμέρους ιδιαιτερότητες της ΓΑΔΘ, 
όπως για παράδειγμα, ο συνολικός 
αριθμός των συγκεντρώσεων και πο-
ρειών που πραγματοποιούνται στην 
πόλη και σε ποιο βαθμό αξιοποιείται 
το προσωπικό αυτών των Υπηρεσιών», 
τόνισαν τα μέλη της ΕΑΥΘ.

- την άμεση ενίσχυση όλων των Αστυ-
νομικών Τμημάτων και Τμημάτων 
Ασφαλείας. Οι κοινές εποχούμενες 
περιπολίες δυο ή περισσοτέρων Τμη-
μάτων, σε πολλούς και μεγάλης γε-
ωγραφικής αρμοδιότητας τομείς, η 
δυσκολία έκδοσης υπηρεσίας λόγω έλ-
λειψης προσωπικού που πολλές φορές 
οδηγεί σε υπηρεσιακές «αλχημείες» 
ώστε να υπάρχει Αξιωματικός Υπηρε-
σίας σε κάθε βάρδια και οι ενισχύσεις 
των Τμημάτων από ειδικά Τμήματα 
της Διεύθυνσης Ασφαλείας, επιβάλ-

Συνάντηση ΕΑΥΘ
με τον Γενικό επιθεωρητή Βορείου Ελλάδας

και τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης

λουν ένα πολύπλευρο σχέδιο για την 
ολική ανασύνταξη των ΑΤ και ΤΑ.

Τα μέλη της ΕΑΥΘ τόνισαν την ανάγκη 
εκσυγχρονισμού του συστήματος εν-
δοεπικοινωνίας της ΓΑΔΘ ώστε να δια-
κοπούν οι παρεμβολές τρίτων, με όσα 
αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια 
των συναδέλφων    .
Ακόμη, ζήτησαν να εξεταστεί η δυνατό-
τητα ανακατανομής των εδαφικών αρ-
μοδιοτήτων της Διεύθυνσης Τροχαίας, 
με απώτερο στόχο την αποσυμφόρηση 
της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας, η οποία 
αστυνομεύει κυριολεκτικά έναν αχανή 
Τομέα.
Τέλος, ζητήθηκε η αξιοποίηση των 120 
νέων μετατιθέμενων στη ΓΑΔΘ μέσω 
της τοποθέτησής τους σε Αστυνομικές 
Διευθύνσεις που έχουν ανάγκη ενίσχυ-
σης. Ειδικότερα, τα μέλη του ΔΣ της 
ΕΑΥΘ τόνισαν τις μεγάλες ελλείψεις που 
παρατηρούνται στη Διεύθυνση Αστυνο-
μίας και ιδίως στην Υποδιεύθυνση Με-
ταγωγών - Δικαστηρίων, καθώς και στη 
Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων 
Θεσσαλονίκης όπου ο μέσος όρος ηλι-
κίας των υπηρετούντων έχει αυξηθεί 
αισθητά.
Από την πλευρά της η Ηγεσία δεσμεύ-
τηκε ότι θα προχωρήσει άμεσα σε αλ-
λαγές σχετικά με τις αποσπάσεις και θα 
μελετήσει το πόρισμα της Επιτροπής 
Υγιεινής και Ασφάλειας ΕΑΥΘ, με στόχο 
να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας και 
ασφάλειας των Αστυνομικών. 
Και οι δυο πλευρές εξέφρασαν την επι-
θυμία μιας νέας συνάντησης, σε σύντο-
μο χρονικό διάστημα, ώστε να αποτι-
μηθεί η αποδοτικότητα των ενεργειών 
και των λύσεων που θα δοθούν και να 
συζητηθεί η εξέλιξη των ζητημάτων που 
απασχολούν τους Αστυνομικούς.

«Πονοκέφαλος» οι ανεξέλεγκες αποσπάσεις – Αναγκαία η  ενίσχυση των ΑΤ και ΤΑ 
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Εικόνα διάλυσης στα Τμήματα της Θεσσαλονίκης
 Στα «χαρτιά» 1.719 οι υπηρετούντες- 1.198 η πραγματική «δύναμη» 

Αστυνόμευση χωρίς… Αστυνομικούς

Με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, Αστυνομικό Διευθυντή κ. Ευάγγελο Μουρτζίνο συνα-
ντήθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. 

Στη διάρκεια της πρώτης -μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων του κ. Μουρτζίνου- συνάντησης συζητήθηκαν 
ζητήματα που αφορούν στο αστυνομικό προσωπικό της Διεύθυνσης.

Η… αποσύνθεση σε αριθμούς
Αρχικά, η διοίκηση της ΕΑΥΘ συ-
νεχάρη τον Διευθυντή Αστυνο-
μίας για την ανάληψη των νέων 
καθηκόντων του και του ευχή-
θηκε μια γόνιμη θητεία, ευελπι-
στώντας στη συνέχεια της καλής 
συνεργασίας που έχουν μεταξύ 
τους διαχρονικά. Επίσης, έθε-
σε υπόψη του τα ευρήματα της 
«αυτοψίας» που πραγματοποίη-
σε στα Αστυνομικά Τμήματα της 
Διεύθυνσης όπου καταγράφεται 
εικόνα διάλυσης και αποσύνθε-
σης, καθώς λειτουργούν με το 
50% της προβλεπόμενης δύνα-
μης.
Τα οφειλόμενα ρεπό σε όλα τα 
Τμήματα αγγίζουν διψήφιους 
αριθμούς. Βέβαια, όπως τονί-
στηκε από τους εκπροσώπους 
της Ένωσης, δεν θα μπορούσε 
να γίνει διαφορετικά καθώς «οι 
προβλεπόμενες οργανικές θέ-
σεις της Διεύθυνσης είναι 1.719 
στο σύνολό τους και ο πραγμα-
τικός αριθμός συναδέλφων που 
υπηρετούν σ’ αυτή είναι μόλις 
1.198!». 
Ενδεικτικά ανέφεραν ότι το ΑΤ 
Χαριλάου- Αναλήψεως θα έπρε-
πε να έχει 68 άτομα στη δύναμή 
του και έχει μόλις 35, η προβλε-
πόμενη δύναμη του ΑΤ Τούμπας- 
Τριανδρίας υπολείπεται κατά 41 
άτομα, το ΑΤ Νεάπολης- Συκεών 
θα έπρεπε να έχει 61 άτομα 
όμως λειτουργεί μόνο με 31, το 
ΑΤ Λαγκαδά θα έπρεπε να έχει 
54 άτομα αλλά έχει μόλις 25, 
στο ΑΤ Ευόσμου – Κορδελιού η 
προβλεπόμενη δύναμη είναι 79 
άτομα αλλά αριθμούν μόλις 37 
και το ΑΤ Μενεμένης- Αμπελοκή-
πων λειτουργεί με 28 άτομα ενώ 
θα έπρεπε να λειτουργεί με 65. 
«Τρανή απόδειξη της υποστε-
λέχωσης αποτελεί το γεγονός 
ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο 
αριθμός αποσπασμένων αγγίζει 
τον αριθμό της πραγματικής δύ-
ναμης», τόνισαν τα μέλη του ΔΣ 
της ΕΑΥΘ και διατύπωσαν την 
πάγια θέση της Ένωσης για επι-
στροφή όλων των αποσπασμέ-
νων στις οργανικές τους θέσεις.

Τα αιτήματα
«Θεωρούμε ότι η απεμπλοκή από 
συγκεκριμένους ευπαθείς στό-
χους ήταν μια καλή αρχή, πλην 
όμως, πιστεύουμε ότι συνεχίζει 

να είναι υπερβολικός ο αριθμός 
ατόμων του προσωπικού που 
απασχολούνται σε σταθερές φυ-
λάξεις», σημείωσαν οι εκπρόσω-
ποι της ΕΑΥΘ η οποία  ενόψει της 
προσεχούς ενίσχυσης της ΓΑΔΘ 
με 120 Αστυνομικούς μέσω των 
τακτικών μεταθέσεων, ζήτησε 

«να ενισχυθούν η Υποδιεύθυν-
ση Μεταγωγών- Δικαστηρίων 
και το ΑΤ Λευκού Πύργου, δυο 
Υπηρεσίες που διαχρονικά αντι-
μετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα 
έλλειψης προσωπικού και δυστυ-
χώς το μετακυλίουν και στα υπό-
λοιπα Αστυνομικά Τμήματα που 
πλέον τις ενισχύουν σε μόνιμη 
βάση».
Επίσης, τα μέλη του ΔΣ της Ένω-
σης ζήτησαν να αξιοποιηθούν οι  
Υπαστυνόμοι της Διεύθυνσης στα 
καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρε-
σίας, αίτημα το οποίο είχε τεθεί 
και στην προηγούμενη Ηγεσία.
Ακόμη, εξέφρασαν την αντίθεσή 
τους στη συνήθη τακτική των 
κοινών εποχούμενων περιπολι-
ών από δυο ή τρία ΑΤ, λόγω του 
τεράστιου φόρτου εργασίας που 
επωμίζονται οι Αστυνομικοί και 
αντιπρότειναν τη συμβολή και 
άλλων Αστυνομικών Διευθύνσε-
ων της ΓΑΔΘ, όταν απαιτείται.
Στη διάρκεια της συνάντησης τέ-
θηκαν, επίσης, τα ζητήματα της 
μετακίνησης του προσωπικού 
στα μέτρα τάξης, καθώς και οι 
φυλάξεις των ευπαθών στόχων. 
«Τη δεδομένη στιγμή το κόστος 
των καυσίμων είναι τεράστιο και 
οι αποστάσεις που καλούνται 
να καλύψουν οι συνάδελφοι με 
τα ιδιωτικά τους οχήματα είναι 
απαγορευτικές για τον οικονο-
μικό προϋπολογισμό τους», ση-
μείωσε η ΕΑΥΘ επισημαίνοντας 
παράλληλα την ανάγκη αξιοποί-

ησης των παροπλισμένων, πλην 
όμως καινούριων, περιπολικών 
άλλων Διευθύνσεων, τα οποία 
θα μπορούσαν να συμβάλλουν 
στην επίλυση του εν λόγω προ-
βλήματος. 
Τόνισαν δε ότι οι Διοικητές των 
Υπηρεσιών πρέπει να απεμπλα-

κούν από πάσης φύσεως μέτρα, 
ενώ αναφέρθηκε και το πρόβλη-
μα της φύλαξης ανηλίκων στα 
Νοσοκομεία. 

Αστυνομικοί -νταντάδες
«Δυστυχώς, συνεχίζει να παρα-
τηρείται το φαινόμενο οι Αστυ-
νομικοί να μετατρέπονται σε 
‘’νταντάδες’’ αφού καλούνται να 
προσέχουν ανήλικα ηλικίας δύο, 
τριών ή τεσσάρων ετών αντίστοι-
χα», τόνισαν τα μέλη της ΕΑΥΘ 
και ζήτησαν από τον κ. Μουρτζί-
νο να έρθει σε επαφή με την Ει-
σαγγελία Θεσσαλονίκης, καθώς 
και με τους υπόλοιπους αρμό-
διους φορείς και τις δομές φιλο-
ξενίας, ώστε να υπάρξει ουσια-
στική επίλυση και ανθρωπιστική 
προσέγγιση του ζητήματος που 
αφορά παιδιά.

Διαβεβαιώσεις από τον κ. Ευ. 
Μουρτζίνο
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, Αστυ-
νομικός Διευθυντής κ. Ευάγγε-
λος Μουρτζίνος –ο οποίος υπη-
ρετεί πολλά χρόνια στην εν λόγω 
Διεύθυνση και είναι από τους 
ελάχιστους που πραγματοποιεί 
επισκέψεις ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα στα Αστυνομικά 
Τμήματα- ανέφερε στους εκπρο-
σώπους της ΕΑΥΘ ότι έχει διαπι-
στώσει και ο ίδιος προσωπικά τα 
προβλήματα που υπάρχουν, το-
νίζοντας ότι το βασικότερο πρό-

βλημα είναι η τεράστια έλλειψη 
προσωπικού. Επιπλέον, διαβε-
βαίωσε πως από την πρώτη ημέ-
ρα ανάληψης των καθηκόντων 
του, προσπαθεί να αξιοποιήσει 
το σύνολο του προσωπικού και 
να απασχολεί τις τελείως απα-
ραίτητες δυνάμεις στα οποια-
δήποτε αστυνομικά μέτρα, ενώ 
έχει θέσει ως στόχο να εκδίδεται 
εβδομαδιαία υπηρεσία σε όλα τα 
Αστυνομικά Τμήματα της πόλης, 
όπως προβλέπεται από τη νομο-
θεσία.
Σκοπός του κ. Διευθυντή είναι να 
ενισχύσει την Υποδιεύθυνση Με-
ταγωγών- Δικαστηρίων, με την 
επικείμενη ενίσχυση των 120 
Αστυνομικών στη ΓΑΔΘ, ώστε να 
μην απασχολούνται οι δυνάμεις 
των Αστυνομικών Τμημάτων στις 
μεταγωγές και στα δικαστήρια. 
Όπως, επίσης ενημέρωσε, πολύ 
σύντομα θα προχωρήσει σε διαρ-
θρωτικές αλλαγές που αφορούν 
στις υπηρεσίες γραφείου, καθώς 
επίσης και στις μεταγωγές από 
τα Αστυνομικά Τμήματα, αλλα-
γές που έχουν σκοπό την εξοικο-
νόμηση προσωπικού.

Το «μαύρο πρόβατο» και τα… 
αποπαίδια
«Η έλλεψη προσωπικού, ο δυ-
σθεώρητος αριθμός οφειλόμε-
νων ημερήσιων αναπαύσεων, η 
κατασπατάληση δυνάμεων σε 
αστυνομικά μέτρα, καθώς και 
η μη έκδοση εβδομαδιαίας υπη-
ρεσίας, είναι προβλήματα που 
ταλανίζουν πάνω από μία δεκα-
ετία τη Διεύθυνση Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης και μέχρι τώρα 
καμία Ηγεσία δεν προχώρησε σε 
ουσιαστικές παρεμβάσεις, παρά 
σε πρόσκαιρες λύσεις που διαιώ-
νισαν τα προβλήματα.
Η νυν ηγεσία της ΓΑΔΘ και της 
εν λόγω Διεύθυνσης, οι οποίοι εί-
ναι γνώστες των προβλημάτων 
στον απόλυτο βαθμό, θα πρέπει 
να θέσουν γερές βάσεις, ώστε η 
Διεύθυνση Αστυνομίας να πάψει 
να αποτελεί το ‘’μαύρο πρόβατο’’ 
της ΓΑΔΘ και οι Αστυνομικοί που 
υπηρετούν σ’ αυτή τα αποπαίδια 
της», αναφέρει στην ανακοίνωσή 
της η ΕΑΥΘ και τονίζει «προς πάσα 
κατεύθυνση ότι ως Ένωση δεν θα 
αποδεχτούμε σε καμία περίπτω-
ση ημίμετρα που θα συνεχίσουν 
τη διαιώνιση των προβλημάτων».

Με τον νέο Διευθυντή Ασφαλείας Θεσ-
σαλονίκης, Ταξίαρχο κ. Σταύρο Κεσελίδη 
συναντήθηκαν τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. 
Στην πρώτη –μετά την ανάληψη των 
νέων καθηκόντων του κ. Κεσελίδη- 
συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που 
αφορούν στο αστυνομικό προσωπικό 
της Διεύθυνσης, όπως η εικόνα διάλυ-
σης που παρουσιάζουν πολλά Τμήμα-
τα Ασφαλείας, καθώς και η πολύχρονη 
δυσκολία διαχείρισης της κατάστασης 
που παρεμποδίζει την εύρυθμη λει-
τουργία τους με αποτέλεσμα τη με-
τακύλιση των προβλημάτων σε άλλες 
Υπηρεσίες. 

«Καταδικασμένα» σε υποστελέχωση
Όπως ανέφεραν τα μέλη του ΔΣ της 
ΕΑΥΘ, τα Τμήματα Ασφαλείας Λευκού 
Πύργου, Τούμπας-Τριανδρίας, Κορδε-
λιού - Ευόσμου και Δέλτα έχουν «κα-
ταδικαστεί» σε μόνιμη υποστελέχωση 
και τα υπηρεσιακά κενά καλύπτονται 
με συνεχείς αποσπάσεις από τις υπό-
λοιπες ειδικές Υπηρεσίες της Διεύθυν-
σης. Η συγκεκριμένη τακτική όχι μόνο 
δεν διευκολύνει την κατάσταση, αλλά 
προκαλεί δυσλειτουργία σε όλες τις 
εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και στερεί 
προσωπικό από την προληπτική αστυ-
νόμευση. 
Η ΕΑΥΘ ζήτησε να δοθεί βαρύτητα στα 
Τμήματα Ασφαλείας και να ενισχυθούν 
επιτέλους με μόνιμο προσωπικό ώστε 
να διακοπούν οι αλληλοενισχύσεις που 
έχουν μετατραπεί σε υπηρεσιακή «γάγ-
γραινα».

Η φύλαξη στα κρατητήρια
Στη διάρκεια της συνάντησης τέθηκε 
και το ζήτημα της φύλαξης των κρα-
τητηρίων της Διεύθυνσης. «Ο τρόπος 
λειτουργίας τους είναι σημαντικά επι-
ζήμιος για το έργο που επιτελούν οι 
συνάδελφοί μας, καθώς η εκ περιτρο-
πής παρουσία των Αστυνομικών που 
υπηρετούν σε ειδικές Υπηρεσίες στους 
χώρους των κρατητηρίων, ουσιαστικά 
τους “συστήνει” στους κρατούμενους, 

εκθέτοντάς τους», υπογράμμισαν οι 
εκπρόσωποι της ΕΑΥΘ. Επίσης, τόνι-
σαν ότι πρέπει να αναζητηθεί για τα 
κρατητήρια μόνιμο προσωπικό, το 
οποίο «να λαμβάνει ως κίνητρο κά-
ποια ανάλογα υπηρεσιακά προνόμια, 
ως αντιστάθμισμα στις δυσκολίες 
που έχει η συγκεκριμένη υπηρεσία, 
όπως ο φόρτος εργασίας, η επικινδυ-
νότητα, οι συνθήκες υγιεινής».

Υπηρεσία… φύλαξης στόχων
«Δυστυχώς, η απομάκρυνση της Δι-
εύθυνσης Ασφαλείας από την απο-
στολή της είναι πλέον μια δυσάρεστη 
πραγματικότητα. Χωρίς υπερβολή, 
μπορούμε να πούμε ότι η Διεύθυν-
ση έχει μετατραπεί σε Υπηρεσία φύ-
λαξης στόχων με πολιτική περιβολή. 
Καθημερινά πολλοί συνάδελφοι, από 
όλες τις ειδικές Υπηρεσίες και μη, 
απασχολούνται στη φύλαξη στόχων 
και όχι στα καθήκοντα της Υπηρεσί-
ας τους», υπογράμμισαν τα μέλη του 
ΔΣ της ΕΑΥΘ και τόνισαν επιτακτικά 
ότι «είναι απαραίτητο να αξιολογη-
θούν εκ νέου οι ευπαθείς στόχοι, σε 
συνεργασία με τη ΓΑΔΘ ώστε να απε-
μπλακούν οι αστυνομικές δυνάμεις 
όπου δεν είναι απαραίτητες και να 
επιστρέψουν στον πραγματικό ρόλο 
τους».

Η λειτουργία των ΟΠΚΕ
Όσον αφορά στις ΟΠKE, αναφέρθη-
κε ότι η κατά καιρούς ακινητοποίησή 
τους για τη φύλαξη σταθερών στό-
χων έχει άμεσο αντίκτυπο στην πρό-
ληψη και καταπολέμηση της βαριάς 
εγκληματικότητας, καθώς και στη 
γενικότερη λειτουργία τους. Το πρό-
βλημα εντείνεται ακόμα περισσότερο 
όταν δυο εκ των τριών περιπολικών 
απασχολούνται σε φυλάξεις στόχων 
και η εναπομένουσα ομάδα δεν δύ-
ναται να έχει συνδρομή σε δύσκολα 
κι επικίνδυνα περιστατικά. Η ΕΑΥΘ 
ζήτησε τη διακοπή των φυλάξεων και 
την επιστροφή όλων των ΟΠΚΕ στους 
τομείς αρμοδιότητάς τους.

Ζητούνται λύσεις για την υποστελέχωση των ΤΑ, την κατάσταση στα κρατητήρια, τις φυλάξεις στόχων 
και την ακινητοποίηση των ΟΠΚΕ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΑΥΘ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤ. ΚΕΣΕΛΙΔΗ

Τα 4 «αγκάθια» 
των Υπηρεσιών 
Ασφαλείας στη 
Θεσσαλονίκη

Η υποστελέχωση της ΔΡΑΣΗΣ
Επίσης, η Ένωση ζήτησε την αντιμετώ-
πιση της υποστελέχωσης της δίκυκλης 
ομάδας ΔΡΑΣΗ που ανήκει οργανικά 
στην ίδια Υποδιεύθυνση. Ενώ η Υπη-
ρεσία ξεκίνησε με 45 Αστυνομικούς, 
σήμερα αριθμεί μόλις 20, οι οποίοι 
είναι σχεδόν όλοι αποσπασμένοι από 
άλλες Υπηρεσίες. «Εφόσον δεν υπάρ-
ξει μονιμοποίηση του προσωπικού και 
επιπλέον ενίσχυσή του, το υφιστάμενο 
προσωπικό θα πρέπει να μετακινηθεί 
στα περιπολικά και να καταργηθεί η 
ΔΡΑΣΗ στη Θεσσαλονίκη», τόνισαν τα 
μέλη του ΔΣ της ΕΑΥΘ, ενώ γνωστοποί-
ησαν στον κ. Ταξίαρχο τις καταγγελίες 
που έχουν περιέλθει στην Ένωση για 
ανάρμοστη συμπεριφορά ανώτερων 
Αξιωματικών εις βάρος του προσωπι-
κού. Η Ένωση καταδίκασε τα περιστα-
τικά και ζήτησε τη μεσολάβηση του κ. 
Κεσελίδη ώστε να μην επαναληφθούν 
στο μέλλον.
Ο Διευθυντής Ασφαλείας Θεσσαλονί-
κης, Ταξίαρχος κ. Σταύρος Κεσελίδης 
άκουσε με ενδιαφέρον όλες τις τοπο-
θετήσεις και τις προτάσεις της ΕΑΥΘ 
και δήλωσε ότι είναι γνώστης πολλών 
εξ αυτών, πλην όμως, όπως είπε, κα-
νείς δε διαθέτει ένα «μαγικό ραβδί» 
που τα επιλύει όλα αυτόματα. Ο ίδιος 
δήλωσε ότι έχει ισχυρή πρόθεση να 
αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η Διεύθυνση και θα 
κάνει ενέργειες προς αυτή την κατεύ-
θυνση.

Ανακύκλωση… προβλημάτων
Τα μέλη της Διοίκησης της Ένωσης τό-
νισαν στον κ. Ταξίαρχο ότι αναμένουν 
τις πρωτοβουλίες του και ουσιαστικά 
αποτελέσματα για όσα συζητήθηκαν, 
διότι «δυστυχώς η ιστορία μάς έχει 
αποδείξει ότι οι περισσότερες απερ-
χόμενες Ηγεσίες, ιδιαίτερα της Διεύ-
θυνσης Ασφαλείας, ενώ έβλεπαν τα 
προβλήματα, αντί να τα επιλύσουν, 
τα ανακύκλωναν, με συνέπεια τη γιγά-
ντωση και την επέκτασή τους και στις 
υπόλοιπες Υπηρεσίες».
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Σε γήπεδο μπάσκετ μετατράπηκε για ένα 
σαββατοκύριακο η Πλατεία Αριστοτέλους 
για το Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης 3×3 
που διοργάνωσαν -στις 14 και 15 Μαΐου- η 
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονί-
κης και η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών στη 
μνήμη του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού.
Για δυο ημέρες, στην «καρδιά» της Θεσσα-
λονίκης ακούγονταν γέλια, δυνατή μουσική, 
σφυρίγματα και ο χτύπος της μπάλας. Ταυ-
τόχρονα η Πλατεία έγινε τόπος μνήμης του 
άδικου χαμού του Άλκη, ενώ οι δυο Ενώσεις 
έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα κατά της οπα-
δικής βίας.
Η πρωτοβουλία της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης και της Αθλητικής 
Ένωσης Αστυνομικών στέφθηκε με απόλυτη 
επιτυχία και εξελίχθηκε σε μια γιορτή του 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ 3Χ3 ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΛΚΗ ΚΑΜΠΑΝΟΥ
Για αστυνομικούς και πολίτες   -   Ηχηρό μήνυμα κατά της οπαδικής βίας από την «καρδιά» Θεσσαλονίκης

αθλητισμού, στην οποία συμμετείχαν περισ-
σότερες από 30 ομάδες και 150 παίκτες. 
Η πρωτοβουλία αγκαλιάστηκε από τους φο-
ρείς της Πολιτείας, από την τοπική κοινωνία 
και την οικογένεια του Άλκη.
«Μόλις λίγους μήνες μετά την 1η Φεβρουα-
ρίου που αυτό το νέο παιδί έφυγε από ζωή 
ως θύμα του οπαδισμού που λυμαίνεται 
εδώ και χρόνια την πόλη μας, θέλαμε και 
καταφέραμε να μεταφέρουμε την πεποίθη-
ση ότι ο αθλητισμός, σε κάθε του μορφή, 
είναι γιορτή και όχι πόλεμος», τονίζεται στην 
ανακοίνωση της ΕΑΥΘ. 
Οι δράσεις του Τουρνουά ξεκίνησαν με τη 
συμμετοχή μαθητών της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης οι οποίοι, επίσης, ενημερώ-
θηκαν για τον σκοπό του Τουρνουά και τα 
ολέθρια αποτελέσματα της οπαδικής βίας 

και του σχολικού εκφοβισμού.
Μετά την επίσημη έναρξη και το πρώτο 
τζάμπολ, η ατμόσφαιρα των αγώνων ήταν 
αντάξια του υψηλού συμβολισμού της εκ-
δήλωσης και του σημαντικού μηνύματος 
που εξέπεμψε προς όλη την επικράτεια ότι 
«ο αθλητισμός ενώνει».
Με ευγενή άμιλλα και συνεργασία οι παί-
κτες απέδειξαν ότι ο υγιής αθλητισμός μπο-
ρεί να επιτευχθεί και τα οφέλη του είναι 
πολλαπλά και σημαντικά για εκείνους που 
συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στα 
αθλητικά δρώμενα.
Παράλληλα με το Τουρνουά, πραγματοποι-
ήθηκε και η πρώτη αγωνιστική  του 1ου Πα-
νελλήνιου Πρωταθλήματος 3×3 της Ελληνι-
κής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέ-
ας Μακεδονίας – Θράκης) και του Δήμου 
Θεσσαλονίκης. 
Με ανακοίνωσή της η ΕΑΥΘ ευχαρίστησε 
τον Υφυπουργό Εσωτερικών Μακεδονί-
ας-Θράκης, κ. Σταύρο Καλαφάτη, και τον 
Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνο 
Ζέρβα, των οποίων η συμβολή ήταν σημα-
ντική και καθοριστική για την πραγματο-
ποίηση του Τουρνουά.
Επίσης, ευχαρίστησε την Ελληνική Ομο-
σπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) που 
βοήθησε σημαντικά στην οργάνωση της 
εκδήλωσης, την Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Αστυνομικών Υπαλλήλων και τον Πρόεδρό 
της κ. Γρηγόριο Γερακαράκο, τους χορη-
γούς που πίστεψαν και στήριξαν το εγχεί-
ρημα, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, την 

Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών 
Βορείου Ελλάδας (Υ.Ε.Ε.Β.Ε.), το ιατρικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΙΘ και τη 
δημοσιογράφο - Πρέσβειρα Live without 
bullying, κα Μαρία Σαμολαδά που πάντα 
είναι αρωγός στην πραγμάτωση των στό-
χων της ΕΑΥΘ.
Ένα ιδιαίτερο «ευχαριστώ» είπε η ΕΑΥΘ 
στον πατέρα του Άλκη Καμπανού, κ. Αρι-
στείδη Καμπανό και στη μητέρα του, κα 
Μελίνα Κακουλίδου, οι οποίοι από την 
πρώτη στιγμή στάθηκαν δίπλα στην ΕΑΥΘ 
και με την παρουσία τους ενίσχυσαν τη 
μνήμη του Άλκη.
Με την παρουσία τους τίμησαν το τουρ-
νουά οι Βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης, κ. 
Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Ευστράτιος 
Σιμόπουλος και Άννα Ευθυμίου, ο Γενικός 

Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλά-
δας, Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Δούβαλης, 
ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσ-
σαλονίκης, Ταξίαρχος κ. Χρήστος Μπου-
λούμπασης, ο εκπρόσωπος του Αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικός 
Διευθυντής, κ. Ευστράτιος Καρακοντίνος, 
ο Διευθυντής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, 
Αστυνομικός Διευθυντής κ. Ευάγγελος 
Μουρτζίνος, ο Διευθυντής του Κεντρικού 
Ιατρείου Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχος κ. Βα-
σίλειος Τζαλοκώστας, το Προεδρείο της 
Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομί-
ας Κεντρικής Μακεδονίας, η επικεφαλής 
Θεματικού Τομέα Προστασίας του Πολίτη 
της Νέας Δημοκρατίας, κα Ιωάννα Γκελε-
στάθη και ο επίτιμος Πρόξενος της Ισπανί-
ας στη Θεσσαλονίκη κ. Σαμουήλ Ναχμίας.
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Τα «αγκάθια» και οι προτάσεις για να μπει ένα τέλος στη δολοφονική δράση εντός και εκτός γηπέδων 

Η ΕΑΥΘ ανοίγει τον διάλογο για την πάταξη της οπαδικής βίας 

Η διαχρονικά νοσηρή 
κατάσταση που επικρα-
τεί στον χώρο των ελλη-
νικών γηπέδων ήταν το 
φλέγον ζήτημα που συ-
ζητήθηκε στην Ημερίδα 
που διογάνωσε η Ένωση 
Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Θεσσαλονίκης με αφορμή 
την εν ψυχρώ δολοφονία 
του 19χρονου Άλκη, στην 
περιοχή της Χαριλάου. 

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να αποτυ-
πωθεί το πρόβλημα της οπαδικής βίας 
σε όλες του τις διαστάσεις και να ανα-
ληφθούν πρωτοβουλίες για την εξάλει-
ψή της και γενικότερα για την εξυγίαν-
ση του αθλητισμού.

Άλλωστε, όλα αυτά τα χρόνια, η ΕΑΥΘ 
όχι μόνο δεν κλείνει τα μάτια στα περι-
στατικά της βίας και της εγκληματικό-
τητας που έχουν μεταφερθεί και εκτός 
γηπέδων, αλλά αντίθετα τα αναδεικνύ-
ει και τα καταγγέλλει και, κυρίως, προ-
σπαθεί να συμβάλλει στον τερματισμό 
τους. Γι’ αυτό ανέλαβε δράση μετά 
την τραγωδία της 1ης Φεβρουαρίου, 
καθώς το «ποτήρι» της υπομονής ξεχεί-
λισε όταν ο Άλκης Καμπανός –ενώ κα-
θόταν στα σκαλιά μιας πολυκατοικίας 
και συζητούσε μαζί με τους φίλους του- 
μαχαιρώθηκε και ξυλοκοπήθηκε μέχρι 
θανάτου, επειδή η απάντηση που έδω-
σε στην ερώτηση «Τι ομάδα είσαι;» δεν 
ήταν αυτή που ήθελαν να ακούσουν οι 
δολοφόνοι του.
Ένα από τα ερωτήματα που τέθηκαν 
στην ημερίδα είναι εάν είναι αποφασι-
σμένοι όλοι οι εμπλεκόμενοι, Πολιτεία, 
διοικήσεις ομάδων και φίλαθλοι να 
σπάσουν τον φαύλο κύκλο της βίας και 
να βάλουν ένα τέλος σε εγκλήματα τα 
οποία συντελούνται στο όνομα της κα-
κώς εννοούμενης αγάπης για κάποια 
αθλητική ομάδα.
.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ… ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΚΗ

Τσαϊρίδης: Αυστηροποίηση ποινών και 
επαναφορά του ν.Ορφανού 

Τις εργασίες άνοιξε ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Θεσσαλονίκης, κ. Θεόδωρος Τσαϊρίδης, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν 
μέσω βιντεοσκοπημένων μηνυμάτων, ο Υπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδο-
νίας-Θράκης, κ. Σταύρος Καλαφάτης.
Ο κ. Τσαϊρίδης υπογράμμισε την ανάγκη αυστηροποίησης των ποινών και 
επαναφοράς του νόμου Ορφανού θυμίζοντας πως με την εφαρμογή του 
ο συγκεκριμένος νόμος είχε μετατρέψει τα γήπεδα σε… εκκλησίες.
Επίσης ανέδειξε το πρόβλημα της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού 
που γίνετα ακόμη πιο οξύ με την ίδρυση ειδικών Αστυνομικών Υπηρε-
σιών εντός της ΕΛΑΣ, ενώ την ίδια στιγμή πλήθος Αστυνομικών επιφορ-
τίζεται με πάρεργα, γεγονός που αποβαίνει σε βάρος της προστασίας 
του πολίτη, καθώς περιορίζονται οι περιπολίες και άρα η πρόληψη της 
εγκληματικότητας. 
Ο πρόεδρος της ΕΑΥΘ σχολίασε τις προτάσεις που κατατέθηκαν για 
την αναμόρφωση του νομικού πλαισίου για την οπαδική βία, ζητώντας 
συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε ζητήματα, όπως η ταχύτητα απονομής 
της Δικαιοσύνης για τέτοιες υποθέσεις. Ως παράδειγμα ανέφερε ότι οι 
κατηγορούμενοι για τα επεισόδια στον τελικό του Βόλου που διεξήχθη 
το 2018, ακόμη δεν έχουν δικαστεί!
Ζήτησε επίσης αυστηροποίηση των ποινών για ΠΑΕ και ΚΑΕ οι οποίες -όπως 
τόνισε- πρέπει να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους στην περίπτωση των 
επεισοδίων που προκαλούν οπαδοί τους. Αναφερόμενος δε στο κλεί-
σιμο των 67 συνδέσμων μετά τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, ο κ. 
Τσαϊρίδης τόνισε πως η εξέλιξη αυτή δεν συνιστά επιτυχία, αλλά παρα-
δοχή ανοχής της ελληνικής κοινωνίας.
Ευχήθηκε ο Άλκης να είναι το τελευταίο θύμα της οπαδικής βίας και 
υπογράμμισε ότι οι λύσεις είναι απλές αρκεί να υπάρχει βούληση και 
να μη μένουμε σε ευχολόγια.

Προσέγγιση του προβλήματος και προτάσεις
Το ζήτημα της οπαδικής βίας ανέλυσαν ο πρώην Υφυπουργός Αθλητι-
σμού, κ. Γιώργος Ορφανός, ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Άγγελος Χαριστέας και ο 
Εισαγγελέας Εφετών, κ. Βασίλης Φλωρίδης. Με τις τοποθετήσεις τους, 
οι ομιλητές μετέφεραν στους παρευρισκόμενους την πολύχρονη εμπειρία 
τους, απόρροια των καίριων θέσεων που κατέχουν ή κατείχαν και φώτι-
σαν κάθε διάσταση του κοινωνικού φαινομένου της βίας στα γήπεδα. 
Μάλιστα, οι εισηγητές δεν αρκέστηκαν στη θεωρητική προσέγγιση του ζη-
τήματος και προχώρησαν στην κατάθεση μιας σειράς προτάσεων για την 
εξυγίανση του αθλητισμού, τονίζοντας ότι η οργανωμένη πολιτεία πρέπει 
να επιδείξει στιβαρή στάση χωρίς παλινωδίες και καθυστερήσεις.
Ο κ. Ορφανός μετέφερε την προσωπική του εμπειρία, ενώ αναφέρθη-
κε και στον νόμο του 2006 που φέρει το όνομά του και είχε περιορίσει 
συντριπτικά τα φαινόμενα οπαδικής βίας. 
Όπως είπε χαρακτηριστικά, το πρώτο 4μηνο μετά την ψήφιση του νό-
μου είχαν συλληφθεί 19 άτομα από 8 ομάδες, τα οποία φυλακίστηκαν 
χωρίς δικαίωμα αναστολής, όπως προβλεπόταν, ενώ για τα επόμενα 
2,5 χρόνια, «ζήτημα να είχαν συλληφθεί άλλα 2 με 3 άτομα», καθώς 
ο νόμος λειτουργούσε αποτρεπτικά. Την ίδια στιγμή σύμφωνα με τον 
κ. Ορφανό, τριπλασιάστηκε ο κόσμος στα γήπεδα τα οποία γέμισαν 
οικογένειες.
Ωστόσο μετά από ισχυρές πιέσεις ο λεγόμενος νόμος Ορφανού κα-
ταργήθηκε το 2009 «χωρίς λόγο, χωρίς αφορμή», όπως είπε ο πρώ-
ην υφυπουργός Αθλητισμού εμφανώς απογοητευμένος για τα βήματα 
οπισθοχώρησης που έγιναν. 
Ο κ. Ορφανός επέμεινε πως η λύση βρίσκεται, μεταξύ άλλων, στη συ-
νεπή και σταθερή εφαρμογή των μέτρων, ενώ τόνισε την ανάγκη μιας 
ευρείας συμμαχίας όλων στον αγώνα για την εξάλειψη της οπαδικής 
βίας, θέτοντας μάλιστα τις ομάδες προ των ευθυνών τους και καλώ-
ντας τες να αναλάβουν τον έλεγχο των συνδέσμων αλλά και την ευθύ-
νη για τη λειτουργία τους. 

Τα 6 «αγκάθια» που τροφοδοτούν τη βία
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα συμπεράσματα που προέκυ-
ψαν από την Ημερίδα όσον αφορά στις αιτίες που τροφοδο-
τούν το φαινόμενο της οπαδικής βίας. 
Συγκεκριμένα, τα 6 σημεία- «αγκάθια» που αναδείχτηκαν συ-
νοψίζονται στα εξής:
1. Στην ατολμία των κυβερνήσεων να εφαρμόσουν αυστηρότε-
ρους νόμους που θα αποτρέπουν τις εγκληματικές ενέργειες, 
με κορωνίδα την κατάργηση του Νόμου Ορφανού που ήταν ο 
μόνος Νόμος που περιόρισε τα επεισόδια από την πρώτη μέρα 
εφαρμογής του,
2. Στην ανοχή που επιδεικνύουν οι διοικήσεις των αθλητικών 
ομάδων στους χούλιγκανς και η οποία σε ακραίες περιπτώσεις 
φτάνει στη συντήρηση των οπαδικών στρατών για ίδια συμφέ-
ροντα,
3. Στη συνεχή και έντονη παρουσία της Αστυνομίας εντός κι 
εκτός των γηπέδων, που περισσότερο δυναμιτίζει παρά εξομα-
λύνει την κατάσταση,
4. Στη διάθεση ομαδικών εισιτηρίων, όταν σε όλες τις σύγχρο-
νες χώρες έχουν υιοθετηθεί τα αριθμημένα ονομαστικά εισι-
τήρια που δεν επιτρέπουν την ανωνυμία ή τη συγκάλυψη των 
ταραξιών,
5. Στη «στρατολόγηση» της νεολαίας σε ομάδες που υποκινούν 
τη βία και ωθούν σε τυφλές επιθέσεις και οπαδικά ραντεβού,
6. Στην έλλειψη σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων που θα 
επιτρέπουν την ελεγχόμενη είσοδο και την ταυτοποίηση των 
εισερχόμενων φιλάθλων.

Έναυσμα για έναρξη ενός γόνιμου διαλόγου
Σύμφωνα με την ΕΑΥΘ, όσα ειπώθηκαν μπορούν να ανοίξουν 
έναν γόνιμο διάλογο μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και των 
παραγόντων των αθλητικών ομάδων ώστε να αυστηροποιηθεί 
το νομοθετικό πλαίσιο και, με τη συμβολή όλων, να εφαρμο-
στεί απαρέγκλιτα.

Τ. Θεοδωρικάκος: Καμία μορφή βίας δεν είναι ανεκτή

Τα στελέχη της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, έκαναν το καθήκον τους με το παραπάνω, 
εντοπίζοντας και συλλαμβάνοντας όλους όσοι συμμετείχαν στη δολοφονία του Άλκη, τόνισε, 
μεταξύ άλλων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος μέσω του μαγνη-
τοσκοπημένου βίντεο που μεταδόθηκε στην ημερίδα. 
Αναφέρθηκε, επίσης, στις ενέργειες και στις έρευνες της Αστυνομίας σε «συνδέσμους χούλι-
γκαν» και ξεκαθάρισε πως καμία μορφή βίας δεν είναι ανεκτή. 
Ακόμη, διαβεβαίωσε πως οι έλεγχοι στους συνδέσμους θα συνεχιστούν προκειμένου να σφρα-
γίζονται όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του νόμου, ενώ ζήτησε τη συμμετοχή όλων των φορέων 
για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας.

Α.Χαριστέας: 
Δεν αρκεί η αυστηροποίηση 
του νομικού πλαισίου

Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Άγγελος 
Χαριστέας αποκάλυψε ότι στη διάρκεια της 
καριέρας του έζησε πάρα πολλές φορές την 
οπαδική βία, αλλά και τη σωματική βία ως 
αθλητής.
Επισήμανε ακόμη ότι δεν αρκεί μόνο η αυ-
στηροποίηση του νομικού πλαισίου για την 

πάταξη του φαινομένου και κατέθεσε συγκε-
κριμένες προτάσεις. Μεταξύ άλλων, πρότεινε 
αυστηρό έλεγχο ή ακόμη και κατάργηση των 
συνδέσμων, υποχρεωτική αναβάθμιση και 
ενίσχυση του προσωπικού ασφαλείας στα γή-
πεδα, απεμπλοκή της Αστυνομίας από τους 
εσωτερικούς χώρους των αθλητικών εκδη-
λώσεων-αγώνων και επέμβασή της μόνο όταν 
είναι αναγκαίο. Επίσης, πρότεινε απαγόρευση 
της δυνατότητας δημιουργίας παραρτημάτων 
συνδέσμων, αλλά και απαγόρευση διάθεσης 
πακέτων εισιτηρίων από αυτούς.

Β. Φλωρίδης: Η κατάσταση είχε ξεφύγει

Κατά την ομιλία του ο Εισαγγελέας Εφετών, Βασίλης Φλωρίδης έκανε διαχω-
ρισμό ανάμεσα στο έγκλημα και την παράβαση τάξης, ενώ μίλησε και για τα 
θετικά που προσφέρει η φίλαθλη ιδιότητα, κυρίως για την ψυχική υγεία. 
Ωστόσο, όπως είπε, το τελευταίο χρονικό διάστημα η κατάσταση είχε ξεφύγει, με 
γιάφκες, συμμορίες, εγκληματικές οργανώσεις και ναρκωτικά.

Ποιοι χαιρέτησαν και 
παρακολούθησαν την 
εκδήλωση

Στη διάρκεια της εκδήλωσης χαιρετισμό 
απηύθυναν, επίσης, ο Πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών 
Υπαλλήλων, κ. Γρηγόριος Γερακαρά-
κος, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομί-
ας Βορείου Ελλάδας, Αντιστράτηγος κ. 
Κωνσταντίνος Σκούμας, ο Βουλευτής Α’ 
Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριος Κούβελας, 
η επικεφαλής θεματικού τομέα προστα-
σίας του πολίτη της Νέας Δημοκρατίας 
κα. Ιωάννα Γκελεστάθη και ο εκπρόσω-
πος θεματικής αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ, κ. 
Γιάννης Παπαϊωάννου.
Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογρά-
φος κα. Μαρία Σαμολαδά.
Τις εργασίες της ημερίδας τίμησαν με 
την παρουσία τους και παρακολούθη-
σαν ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. 
Θεόδωρος Καράογλου, ο Πρόεδρος της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρι-
κής Μακεδονίας και Δήμαρχος Πυλαί-
ας – Χορτιάτη, κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο 
εκπρόσωπος της Γενικής Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, Αστυνομικός 
Διευθυντής κ. Ευστράτιος Καρακοντί-

νος, ο Διευθυντής Αλλοδαπών Θεσσα-
λονίκης, Αστυνομικός Διευθυντής κ. 
Απόστολος Χαβδούλας, Μέλη του Προε-
δρείου της ΠΟΑΣΥ και των Προεδρείων 
των ΕΑΥ Αθηνών, Αλεξανδρούπολης, 
Ημαθίας, Ιωαννίνων, Πειραιά, Πιερίας, 
Σερρών και Φλώρινας, Μέλη του Προε-
δρείου της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνι-
κής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας, 
ο Πρόεδρος της Ένωσης Στρατιωτικών 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, 
κ. Αθανάσιος Σαρρής, ο εκπρόσωπος 
του Δήμου Θεσσαλονίκης, Εντεταλμέ-
νος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Βασίλειος 
Μωυσίδης, ο Πρόεδρος της Αθλητικής 
Ένωσης Αστυνομικών/ Παράρτημα Βο-
ρείου Ελλάδος κ. Γεώργιος Ζάχαρης, η 
Ολυμπιονίκης κα. Αναστασία Κελεσίδου 
και πλήθος απόστρατων και εν ενεργεία 
Αστυνομικών.
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Ο τίτλος περί ου ο λόγος, 
μιλάει από μόνος του αρχι-
κά και δεν θα χρειαζόταν 
ούτε στίχος από κάτω… 
Εκεί λοιπόν κολλάει η συ-
νήθεια!
Πάμπολλα τα παραδείγμα-
τα στη χώρα μας!
Γιατί όχι, λοιπόν, και στην 
υπηρεσία… Εμείς από 
κάτω έχουμε συνηθίσει τα 
ακατάλληλα οχήματα, τις 
ανεπαρκείς και ακατάλ-
ληλες σκοπιές, την κατα-

σπατάληση δυνάμεων σε 
πάρεργα και για το θεα-
θήναι υπηρεσίες. Και τη 
μετριότητα έως και ανυ-
παρξία σχεδιασμού και 
συντονισμού στα μέτρα 
έξω στον δρόμο, με τα 
γνωστά αποτελέσματα!
Η άλλη πλευρά βέβαια, 
η άρχουσα και διοικού-
σα, ναι μεν κινείται στα 
όρια της νομιμότητας, 
είτε αφορά οχήματα, είτε 
σκοπιές, είτε μέτρα κλπ, 
με γνώμονα βέβαια το 
δημόσιο συμφέρον, την 
τάξη και την ασφάλεια. 
Εκεί ακριβώς είναι που 
εντοπίζει κανείς το δέ-

Η νομιμότητα,
η συνήθεια, το δέντρο
και το δάσος

ντρο και αφήνει πίσω του 
ένα ολόκληρο δάσος… Ένα 
δάσος που έχει να κάνει με 
τους λόγους για τους οποί-
ους δεν αλλάχτηκαν τα 
λάστιχα στην ώρα τους, με 
τους λόγους που δεν πα-
ροπλίζονται οχήματα, τους 
λόγους μετριότητας και 
ανυπαρξίας σχεδιασμού 
των μέτρων και όλα τα 
γνωστά επικίνδυνα, ίσως 
και εγκληματικά θέματα 
που αντιμετωπίζει κάποιος 
που κινείται στον δρόμο!
Επιτέλους πρέπει να στα-
ματήσουμε, όλοι μας, να 
αρκούμαστε στη συνή-
θεια, να κινούμαστε πάντα 

μέσα στα όρια της νομιμό-
τητας, στα όρια όπου και 
όποτε είναι ορατά, να αρχί-
σουμε να ασχολούμαστε με 
το δάσος και να αφήσουμε 
το δέντρο κατά μέρος… 
Όσο και να μας ξεβολεύει 
κάποιες φορές αυτή η κα-
τάσταση, όσο και να χρει-
αστεί να μας κοπεί μια Η.Α 
και όσο και να χρειαστεί να 
ταλαιπωρηθούμε!
Μήπως τελικά αρέσει και 
σε κάποιους η συνήθεια 
και το δέντρο;
Καλή χρονιά με υγεία, ευη-
μερία και ηρεμία!

Ζητείται…ηγεσία

Υπάρχει ηγεσία; Και πώς να υπάρχει; 
Η ηγεσία που μπροστά χτυπάει την… πλάτη 
στους ελάχιστους που έχουν απομείνει, από 
πίσω κάνει τα πάντα για να τους εξαφανί-
σει. 
Προσωπικά, πιστεύω ακράδαντα ότι αν δεν 
φοβόταν το πολιτικό κόστος και τη γενική 
κατακραυγή, θα την είχαν καταργήσει ήδη. 
Φέραμε λέει καινούριες μηχανές…
Μετά από 11 χρόνια, ήρθανε ελάχιστες 
μηχανές. Ευτυχώς δεν πήραμε πολλές διότι 
δεν θα έβρισκαν άτομα να τις καβαλήσουν. 
Προχθές, αναφερόμενος πάντα στον ίδιο 
τομέα που γράφω απ’ την αρχή, υπήρχαν 
5 μηχανές. Οι δύο ήταν έξω από κατάστη-
μα ιδιωτικού ενδιαφέροντος γιατί υπήρχαν 
πληροφορίες για διαμαρτυρία εργαζομέ-
νων. Δηλαδή, 1,5 ομάδα=3 μηχανές=6 
αστυνομικοί. Ανατρέξτε στην αρχή και κά-
ντε την σύγκριση... 
Ίσως, όμως, και να υπάρχει εξήγηση. Όπως 
μου είπε ένας φίλος και μου «άνοιξε» τα μά-
τια: Οι Ρομά έχουν ασύρματους, κάποιοι 
δημοσιογράφοι έχουν ασύρματο, οι «θεμα-
τοφύλακες» κάνουν συλλήψεις, οι πορτιέ-

ρηδες ελέγχουν ταυτότητες. Μήπως εμείς 
δε χρειαζόμαστε άλλο;

Υ.Γ1. Το άρθρο γράφτηκε με αφορμή συνέ-
ντευξη του προέδρου αστυνομικών Δυτικής 
Αττικής, κ. Σταματάκη. Καιρό είχα να ακού-
σω αλήθειες στην τηλεόραση. Όπως, επί-
σης, δεν έχω ξαναδεί και κανέναν πολιτικό 
εκπρόσωπο μετά από τρία χρόνια να μας 
επισκέπτεται για να μας ρωτήσει πώς πάμε. 
Θυμάμαι όλους όσοι πέρασαν πριν από τις 
εκλογές και μας ενημέρωναν ότι για τον κ. 
Πρωθυπουργό «η ασφάλεια είναι πάνω απ’ 
όλα». 
Βέβαια, δεν μας αποκαλούν και «μπά-
τσους», όπως οι προηγούμενοι. Μην έχουμε 
και παράπονα.

Υ.Γ2. Καθένας, είτε αυτός είναι ο Υπουργός 
ή ο καινούριος Αρχηγός κλπ, με την τοπο-
θέτησή του ιδρύει καινούριες υπηρεσίες 
προκειμένου να λύσει το πρόβλημα. Εάν 
πετύχει, θα παραμείνει για λίγο ακόμα και 
τις περισσότερες φορές το μέτρο είναι ανέ-
ξοδο. 
Έτσι, μετά την ομάδα ΔΙΑΣ, ανά διαστήματα 
έγιναν η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος, οι 
Πάνθηρες, η Δράση, η Οδός και η Ενδοοι-
κογενειακής Βίας (συγνώμη αν μου διαφεύ-
γει κάποια), με όλους εμάς να κάνουμε κύ-
κλους και όλοι τελικά να υπηρετούμε στην 
μία και μοναδική «εικονική αστυνομία».
 Υ.Γ3. Κάποιοι κάνουν βιντεοκλήσεις απ’ το 

φεγγάρι κι εμείς δεν μπορούμε να επικοι-
νωνήσουμε μεταξύ μας σε απόσταση με-
ρικών χιλιομέτρων. Θέλουμε κι αστυνομία, 
τρομάρα μας. Θυμάμαι πάντα παλιότερα 
που ρώτησα έναν συνάδελφο με ποιον εί-
ναι υπηρεσία στο περιπολικό. Μου είχε πει, 
«με τον δόκιμο και την κυρία», δείχνοντας 
μου στο αλεξήλιο τη φωτογραφία της Πα-
ναγίας.

Υ.Γ4. Η Παναγίτσα σίγουρα δεν μας άφησε 
ποτέ. Μας άφησαν, όμως, όλοι οι άλλοι. Θυ-
μηθείτε το περιστατικό στο Πέραμα με την 
καταδίωξη. Οποιαδήποτε ομοιότητα με το 
παρελθόν δεν είναι καθόλου τυχαία. Μόνο 
που τώρα οι αστυνομικοί είναι καλύτερα 
εκπαιδευμένοι ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΑ πρωτοβουλία. 

*Για να είμαι δίκαιος γίνανε και βήματα. 
Ήρθανε καινούρια περιπολικά και μηχανές. 
Πήραμε λέει τα Peugeot. Βραβεύτηκαν για 
τον σχεδιασμό. Δεν έχει σημασία που στο 
οργανωμένο έγκλημα χρησιμοποιούν αυ-
τοκίνητα με πάρα πολλά «άλογα». Εμείς 
έχουμε τα πιο… όμορφα. Τουλάχιστον, δεν 
θα κινδυνεύουν οι συνάδελφοι να φύγει κα-
μία ρόδα ή να πάρουν φωτιά στον δρόμο, 
όπως γίνεται τώρα.
Ζητείται άνθρωπος με ελάχιστη προϋπη-
ρεσία σε μάχιμη υπηρεσία  να αναλάβει τη 
λειτουργία της αστυνομίας…

Του Γεώργιου Αντωνόπουλου, 
Αντιπροσώπου ΠΟΑΣΥ    

Του κ. Ανδρέα Πεγιάδη,
Αντιπροσώπου ΠΟΑΣΥ

Αγεωμέτρητος  
μηδείς εισίτω....*

Πολλές φορές η κοινή γνώμη έχει παρακολου-
θήσει με αμηχανία και θλίψη τις επαναλαμ-
βανόμενες βεβηλώσεις κειμηλίων και ιερών 
μνημείων, τις καταστροφές πανεπιστημιακών 
χώρων, τις κλοπές πολύτιμων ερευνητικών 
οργάνων, τη διακίνηση ναρκωτικών και άλλες 
εγκληματικές ενέργειες στους χώρους του Πα-
νεπιστημίου.
Από ξυλοδαρμό καθηγητών μέχρι και την 
αν(εξ)έλεγκτη κυκλοφορία εύφλεκτων υλικών, 
εκρηκτικών υλών, όπλων και πυρομαχικών. 
Μόνο η ζημιά από το κάψιμο του Σπουδαστη-
ρίου Ευρωπαϊκού Δικαίου της Νομικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου Αθηνών το ‘15 ανήλ-
θε (κατά την εκτίμηση της πρυτανείας) σε 
500.000 ευρώ!
Αυτές οι σύντομες αναφορές καταστροφής 
δημόσιας περιουσίας είναι αποτελέσματα 
ασυλίας ή συλήσεως;
Συλήσεως της ασυλίας ή ασυλίας στη σύληση;
«....οι τρομοκράτες είχαν την αξίωση να εξα-
σφαλιστεί η ασυδοσία τους με την απαγό-
ρευση της εισόδου κάθε οργάνου της τάξης 
στα ΑΕΙ. Το αίτημα αυτό το κάλυψαν με την 
ονομασία κατοχύρωση πανεπιστημιακού ασύ-
λου...» (Κ.Ασπρογέρακας-Γρίβας της Νομικής 
Σχολής Αθηνών 1984).
Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο από νομι-
κής και πολιτικής πλευράς αλλά και από κοι-
νωνικής, η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ:
«Η Πανεπιστημιακή Αστυνομία δεν παραβιάζει 
τις αρχές της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της 
αυτοδιοίκησης των Πανεπιστημίων», τονίζει με 
ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 
της Επικρατείας.
Αυτή ήταν η απάντηση στην προσφυγή του 
συνταγματολόγου του Παντείου κ.Κοντιάδη 
για «αντισυνταγματικότητα της αστυνόμευσης 
των Πανεπιστημίων».

Παγκόσμια πρωτοτυπία…
Η νομοθετική κατοχύρωση του πανεπιστημι-
ακού ασύλου αποτελεί στην πραγματικότητα 
παγκόσμια πρωτοτυπία της ελληνικής έννο-
μης τάξης, καθώς αντίστοιχες διατάξεις δεν 
συναντώνται σε καμία σύγχρονη δημοκρατία. 
Ούτε στα προϊσχύσαντα Συντάγματα του νέου 
ελληνικού κράτους, αλλά ούτε και στο ισχύον 
Σύνταγμα γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στην 
έννοια του πανεπιστημιακού ασύλου.
Επομένως, το πανεπιστημιακό άσυλο όχι μόνο 
δεν έχει συνταγματική κατοχύρωση αλλά αντί-

κειται per se στη συνταγματικώς κατοχυρωμέ-
νη ακαδημαϊκή ελευθερία και γενικότερα στη 
δικαιοκρατική αρχή του φιλελεύθερου δημο-
κρατικού πολιτεύματος.
Όταν το άσυλο είναι εκτός ευρωπαϊκής ατζέ-
ντας εδώ και δεκαετίες στα μεγαλύτερα δη-
μόσια πανεπιστήμια της Γηραιάς Ηπείρου η 
Ελλάδα ακόμη προσπαθεί να το ρυθμίσει!
Διαβάζοντας σημαντικούς Έλληνες καθηγη-
τές μας στο εξωτερικό, από τον κ. Πρεβελά-
κη στη Σορβόννη μέχρι τον κ. Δουζίνα στο 
Λονδίνο βλέπεις ότι πολιτικές παρατάξεις δεν 
συναντάς στο αγγλοσαξονικό σύστημα Παι-
δείας και οι φοιτητές εκφράζονται μέσα από 
τις φοιτητικές ενώσεις όπου καταθέτουν τα 
παράπονα και τις προτάσεις τους. Στη δε Γαλ-
λία, αν και ο Μάης του ‘68 «γεννήθηκε» μέσα 
στα πανεπιστήμιά τους, τα τελευταία χρόνια 
οι φοιτητικές παρατάξεις τους είναι αρκετά 
περιθωριοποιημένες.
Τόσο ο Καντ όσο και ο Ντεριντά έθεταν ως 
«απροϋπόθετο» για τα πανεπιστήμια την απο-
κάλυψη της Αλήθειας. Ωστόσο, πως μπορεί 
αυτό να γίνει επιτεύξιμο όταν υπάρχουν εξω-
γενείς παρεμβάσεις;
Στη μάχη για το Αυτονόητο, έχει επίσης εν-
διαφέρον να δούμε ποια είναι η γνωσιακή 
σύνθεση όλων αυτών των φοιτητών και των 
καθηγητών τους που αντιδρούν λυσσαλέα σε 
οποιονδήποτε εκσυγχρονισμό και εξορθολογι-
σμό στη λειτουργία των ΑΕΙ. Πριν 40 χρόνια, 
από τους 100.000 μαθητές που συμμετείχαν 
στις εισαγωγικές εξετάσεις στα ΑΕΙ, γίνονταν 
δεκτοί σε κάποιο πανεπιστήμιο οι 14.500 και 
άλλοι 10.000 σε κάποιο ΚΑΤΕΕ. Σήμερα, ένα 
70% (μπορεί και μεγαλύτερο ποσοστό) κατα-
φέρνει να μπει σε κάποιο ΑΕΙ, εξασφαλίζοντας 
ότι είτε σε 4 είτε σε 14 χρόνια θα αποφοιτήσει 
με κάποιο πτυχίο, συνήθως με βαθμό 5-6.
Αναπτύχθηκε τόσο πολύ η παραγωγική βάση 
της χώρας μας που χρειάζεται τους τριπλάσι-
ους «επιστήμονες» για να καλύψει τη ζήτηση 
στη βιομηχανία, την παραγωγή και τις υπηρε-
σίες; Όχι βέβαια...

Θεολόγοι στην… Εφορία
Αυτό που συνέβη στο μεσοδιάστημα ήταν ότι 
το Δημόσιο προσλαμβάνει άτομα στη βαθμίδα 
ΠΕ, χωρίς το πτυχίο τους να έχει οποιαδήποτε 
συνάφεια με το εργασιακό τους αντικείμενο. 
Έτσι θα βρει κανείς διοικητικό προϊστάμενο σε 
κάποια Εφορία με πτυχίο Θεολογίας ή Ιχθυο-
καλλιέργειας ή Ευρωπαϊκών Σπουδών. 

Αδιέξοδες σπουδές για αδιέξοδες θεσούλες 
στο Δημόσιο τη στιγμή που ονειρευόμαστε 
επενδύσεις και ανάπτυξη χωρίς να λαμβάνου-
με υπόψη ότι οι προϋποθέσεις για μία τέτοια 
ανάπτυξη είναι η προσφορά εξειδικευμένου 
προσωπικού σε τεχνολογίες αιχμής.
Αυτή η ήσσων προσπάθεια, λοιπόν, έχει γίνει 
πλέον καθεστώς σε κάποιες σχολές που μόνο 
μία θέση στο Δημόσιο μπορεί να σώσει τον κά-
τοχο των πτυχίων που δίνουν.

Άντρο μπαχαλάκηδων…
Ο Κρατισμός που γεννιέται από μία τέτοια 
εξέλιξη είναι βούτυρο στο ψωμί της Αριστεράς 
γιατί ένας κρατικοδίαιτος «επιστήμων» είναι 
πολύ πιο πρόσφορος στόχος από έναν πετυ-
χημένο τεχνίτη. Δεν είναι λοιπόν καθόλου τυ-
χαίο ότι η Θεολογική του ΑΠΘ έχει γίνει άντρο 
μπαχαλάκηδων...
Δεν ήταν τυχαίο που τα επεισόδια επικεντρώ-
θηκαν στο ΑΠΘ. Βλέπετε, η τωρινή Σύγκλητος 
του Πανεπιστημίου (που εξέδωσε ομόφωνη 
καταδικαστική απόφαση για τους μπάχα-
λους), είναι η πρώτη που εξελέγη απολύτως 
δημοκρατικά, με ηλεκτρονική ψηφοφορία 
και δεν περιλαμβάνει τα γνωστά κομματικά 
εγκάθετα «σκύβαλα» του παρελθόντος και βέ-
βαια αυτή η μεγάλη αλλαγή πρέπει να αμφι-
σβητηθεί από κάποιες υπόγες, αν θέλουν να 
εξακολουθήσουν να υπάρχουν και να δρουν 
ανενόχλητοι.

Δημοκρατική κατάκτηση ή θεσμοθετημένη ασυδοσία
Τελικά το περιβόητο για μερικούς, διαβόη-
το για άλλους, πανεπιστημιακό άσυλο είναι 
όντως μία δημοκρατική κατάκτηση ή μια θε-
σμοθετημένη ασυδοσία;
Η μη επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων 
στα πανεπιστήμια κατά τη διάπραξη αδικημά-
των του κοινού ποινικού δικαίου ανταποκρίνε-
ται στις επιταγές της δικαιοκρατικής αρχής 
του ελληνικού συνταγματικού πολιτεύματος ή 
συνιστά δια παραλείψεως κατάλυση της ίδιας 
της ακαδημαϊκής ελευθερίας;
Εν έτει 2022 προσβάλουμε την ίδια την Γνώ-
ση να συζητάμε για sacro-sancta.

(*«Κανένας να μην εισέρχεται (σ.σ. στην Ακαδημία 
του Πλάτωνα) χωρίς να γνωρίζει Μαθηματικά». Η 
επιγραφή, σύμφωνα με μία αρχαία παράδοση, 
κοσμούσε την είσοδο της Πλατωνικής Ακαδημίας)   

Του Ιωάννη Πεχλιβανάκη

Αντιπρόσωπου ΠΟΑΣΥ, Τακτικού 
Μέλους Συμβουλίου Μεταθέσεων της 
ΓΑΔΘ



16  Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 17

«Βάλτε πλάτη παιδιά…»

Τον Μάρτιο του 2022 οι χρονοδείκτες των 
ζωών μας είχαν σημάνει την παρέλευση 
δύο ετών από την έναρξη ενός καινοφα-
νούς και ατέρμονου φαινομένου που έχει 
μονοπωλήσει κάθε έκφανση του ιδιωτικού 
και δημόσιου βίου και νομοτελειακά και 
του εργασιακού.
Δυστυχώς βιώνουμε μέρες όπου ο Covid 
αποτελεί όχι απλά θέμα συζητήσεων αλλά 
και υπηρεσιακών διαταγών. Ποιά είναι τα 
διατασσόμενα από την κορυφή της ιεραρ-

χίας, πολιτικής και φυσικής, έως και τον 
επικεφαλής μιας Υπηρεσίας; Covid και 
μόνο Covid.
Επί δύο έτη, αστυνομικοί της Τροχαίας 
(και όχι μόνο) υποδύονται τον ρόλο του 
μπαμπούλα στους πολίτες. Έχουν επιφορ-
τιστεί με ένα επαχθές έργο που ήρθε να 
προστεθεί στα δεκάδες πάρεργα και στις 
γραφειοκρατικές αγκυλώσεις με τις οποί-
ες καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι. Από 
τους ελέγχους σε διόδια για τις υπερτοπι-
κές μετακινήσεις, σε ελέγχους παραβίασης 
κυκλοφορίας, νυχτερινής απαγόρευσης, 
χρήσης μάσκας εντός ΜΜΜ και σε δη-
μόσιους χώρους. Καθημερινότητα αποτε-
λούν οι προστριβές με πολίτες όπως και ο 
κίνδυνος επαφής με κρούσμα, μέσα στο 
χαοτικό περιβάλλον των δεκάδων ελέγχων.
Όλα ξεκίνησαν εντελώς διαφορετικά. Sms 
και ευχολόγια και ήρωες και παλαμάκια 
στα μπαλκόνια και υποσχέσεις και δεσμεύ-

σεις και… και… και... Και μετά; 
Η σωματική και κυρίως η πνευματική κού-
ραση στο προσωπικό είναι παραπάνω από 
εμφανής και στον ορίζοντα τέλος δεν δια-
φαίνεται. Και μέσα σε όλα αυτά το κυνήγι 
των στόχων. Βάλτε πλάτη παιδιά… 
Τελευταία πληθαίνουν οι φωνές από πολί-
τες και τοπικούς Φορείς: Πού είναι η Τρο-
χαία; Πού είναι η αστυνόμευση; 
Ποια Τροχαία όμως; Των φυλάξεων σε 
νοσοκομεία; Των σκοπιών; Των ελέγχων 
Covid στα διόδια και στους δρόμους; Της 
πολυετούς απαξίωσης; Της ανεπαρκούς 
ενίσχυσης; Του γηρασμένου προσωπικού; 
Και όταν τελειώσει όλο αυτό; Μετά από 
δύο χρόνια του «μόνο Covid»,  θυμόμαστε 
πώς είναι να είσαι αστυνομικός; Και όταν 
επανέλθει η κανονικότητα, θα θυμούνται 
αυτούς που έβαλαν πλάτη;
(*Το άρθρο γράφτηκε πριν από την κατάργηση των πε-

ριοριστικών μέτρων Covid-19)

Του Αχιλλέα Χαλάτση, Αν.Εκπροσώπου 
στο Συμβούλιο Μεταθέσεων Διεύθυνσης 
Τροχαίας

Συνάντηση με τη Βουλευτή 
Α’ Θεσσαλονίκης,
Άννα Ευθυμίου
Ποια ζητήματα τέθηκαν από μέλη του 
Προεδρείου της ΕΑΥΘ

Τα γραφεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλο-
νίκης επισκέφθηκε η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Άννα Ευ-
θυμίου.
Στη διάρκεια της συνάντησης μέλη του Προεδρείου της ΕΑΥΘ 
ανέλυσαν διεξοδικά τα προβλήματα που αφορούν στο Αστυ-
νομικό προσωπικό της ΓΑΔΘ και τις εσωτερικές λειτουργίες 
της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πάγιο αίτημα της Ένωσης για 
θέσπιση ενός αξιοκρατικού Κώδικα Μεταθέσεων, ο οποίος 
θα τερματίσει τις πελατειακές σχέσεις εντός του Σώματος. 
«Οι χρόνιες αποσπάσεις, που δεν γίνονται με γνώμονα το 
υπηρεσιακό συμφέρον και συνεχίζονται με αδιάλειπτο ρυθ-
μό, προκαλούν τεράστιες υπηρεσιακές δυσλειτουργίες σε 
νευραλγικές Υπηρεσίες», τόνισαν τα μέλη του Προεδρείου 
που συμμετείχαν στη συνάντηση και πρόσθεσαν: «Ένας νέος 
Κώδικας Μεταθέσεων που θα βασίζεται στη διαφάνεια, την 
αξιοκρατία και την ίση μεταχείριση των Αστυνομικών, θα αλ-
λάξει άρδην την υφιστάμενη κατάσταση των αστυνομικών 
Υπηρεσιών και θα επιλύσει πολλά προβλήματα».

Ελλείψεις προσωπικού και ψηφιοποίηση
Επίσης τέθηκε το ζήτημα ενίσχυσης της Διεύθυνσης Αστυ-
νόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης (ΔΑΚΑΘ) με 
προσωπικό, ταυτόχρονα με τον διπλασιασμό των οργανικών 
θέσεών της. Όπως, μεταξύ άλλων, τονίστηκε, η επέκταση 
των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου έχει αλλάξει τα δε-
δομένα και η αστυνομική δύναμη της ΔΑΚΑΘ υπολείπεται 
κατά πολύ αυτών που απαιτούνται. Σύμφωνα με την ΕΑΥΘ, 
η ενίσχυση της Διεύθυνσης είναι απαραίτητη για την εύρυθ-
μη λειτουργία της, ιδίως ενόψει της επικείμενης έναρξης της 
τουριστικής περιόδου.

Επιπρόσθετα, συζητήθηκε η ανάγκη εκσυγχρονισμού της 
Ελληνικής Αστυνομίας μέσω της ψηφιοποίησης των διαδικα-
σιών της. Μια μεταρρύθμιση που έχει ξεκινήσει σε πολλές 
υπηρεσίες του δημοσίου, βελτιώνοντας την καθημερινότητα 
των εργαζομένων και των πολιτών, αλλά δυστυχώς –όπως 
επισήμανε το Προεδρείο- δεν έχει επεκταθεί ακόμα σε καμία 
λειτουργία της Αστυνομίας.

Κενά ασφαλείας
Η κυρία Ευθυμίου ενημερώθηκε και για ακόμα ένα πρό-
βλημα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι Αστυνομικοί της 
ΓΑΔΘ: Τα κενά ασφαλείας στο σύστημα ενδοεπικοινωνίας 
της Ελληνικής Αστυνομίας. Όπως έχει πολλές φορές επισημά-
νει η ΕΑΥΘ, «η θωράκιση του δικτύου μετάδοσης και ο εκσυγ-
χρονισμός των υλικών του συστήματος είναι επιβεβλημένη 
για να σταματήσουν οι παρεμβολές τρίτων στις μεταδόσεις 
της ΕΛΑΣ».

Επικίνδυνο επάγγελμα, αλλά…
Τέλος, το Προεδρείο επανέλαβε την απαίτηση του συνδικα-
λιστικού κινήματος για αναγνώριση του επαγγέλματος του 
Αστυνομικού ως επικίνδυνου, πεποίθηση που αν και αυτο-
νόητη, δεν έχει ακόμα θεσμοθετηθεί παρότι οι Αστυνομικοί 
βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή για την καταπολέμη-
ση του εγκλήματος και είναι συνεχώς εκτεθειμένοι σε πολ-
λούς κινδύνους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους. «Για 
να εξασφαλιστεί η ηθική και σωματική ακεραιότητά τους 
απαιτείται πρωτίστως η βούληση της Πολιτείας», τόνισαν τα 
μέλη του Προδρείου της ΕΑΥΘ.
Η κυρία Ευθυμίου δεσμεύτηκε ότι θα προωθήσει τα αιτήμα-
τα της ΕΑΥΘ στους αρμόδιους υπουργούς και θα τα αναδεί-
ξει σε τοποθετήσεις της στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

Η Γραμματεία 
Γυναικών κοντά 
στα παιδιά του 
Ειδικού Κέντρου 
Εκπαίδευσης 
«Αριστοτέλης»
Η Γραμματεία Γυναικών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Θεσσαλονίκης, συνοδεία του Β’ Αντιπροέδρου κ. 
Τριαντάφυλλου Τριανταφυλλίδη και εκλεγμένων Αντι-
προσώπων της ΕΑΥΘ, συγκέντρωσε και παρέδωσε παι-
δικά είδη και ρουχισμό στο Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης 
«Αριστοτέλης»- Παράρτημα Σταυρούπολης, προκειμέ-
νου να καλυφθούν άμεσες και καθημερινές ανάγκες 
των παιδιών.

Η Γραμματεία Γυναικών έχει αποδείξει διαχρονικά ότι 
εκτός από το συνδικαλιστικό έργο που παράγει προ-
ωθώντας υπηρεσιακά ζητήματα που αφορούν τις γυ-
ναίκες Αστυνομικούς, έχει έντονη κοινωνική δράση και 
αισθήματα αγάπης και αλληλεγγύης προς τον συνάν-
θρωπο.
Με ανακοίνωσή της η ΕΑΥΘ ευχαρίστησε θερμά τον Δι-
ευθυντή της ΥΤΕΒΕ, Α/Υ κ. Ιορδάνη Καλαϊτζή για τη 
διάθεση υπηρεσιακού οχήματος, καθώς και τους συνα-
δέλφους οι οποίοι βοήθησαν στη μεταφορά των ειδών.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΑΥΘ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ – Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ

Πρόταση για e-κατάθεση δικαιολογητικών για την εισαγωγή στις Αστυνομικές Σχολές

Την πρότασή της για ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμε-
νων δικαιολογητικών για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές 
της Ελληνικής Αστυνομίας κατέθεσε η Ένωση Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης με επιστολή της προς τον Υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο και τον Υπουρ-
γό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, μέσω 
ΠΟΑΣΥ. Η πρόταση κοινοποιήθηκε στον Αρχηγό της Ελληνι-
κής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Σκούμα.
Όπως τονίζει η ΕΑΥΘ, «η φετινή προκήρυξη του διαγωνισμού 
για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές των Σωμάτων Ασφαλεί-
ας μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, ανέδειξε μια τερά-
στια ανισότητα και αποκάλυψε τον συντηρητισμό που διέπει 
τις εσωτερικές λειτουργίες της Ελληνικής Αστυνομίας».
Εξόφθαλμη εξαίρεση
Ειδικότερα, για πρώτη φορά οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα 
Σώματα Ασφαλείας, πλην της ΕΛΑΣ, υπέβαλλαν τα απαιτού-
μενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, χωρίς την αυτοπρόσωπη 
εμφάνισή τους στις Αστυνομικές Υπηρεσίες. «Η εξόφθαλμη 
εξαίρεση του Σώματός μας από την εν λόγω καινοτομία δεν 
πρέπει να επαναληφθεί και από την επόμενη χρονιά η κα-

τάθεση των δικαιολογητικών για τις Σχολές της Ελληνικής 
Αστυνομίας, να γίνεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας που 
χρησιμοποιείται και για τα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας», 
υπογραμμίζει η Ένωση στην επιστολή της.
«Η ηλεκτρονική υποβολή των εγγράφων είναι απλή, ανέξο-
δη και πολλαπλά επωφελής σε πολλά επίπεδα. Παρέχει εξοι-
κονόμηση χρόνου για τους υποψηφίους και αποσυμφόρηση 
των Αστυνομικών Τμημάτων που κατά κανόνα δέχονται τις 
αιτήσεις. Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται από κεντρικό 
επίπεδο του ΑΕΑ, παρακάμπτοντας γραφειοκρατικές αγκυ-
λώσεις που χρόνια επιβαρύνουν τους συναδέλφους μας, ενώ 
παράλληλα, προωθείται ο πολυπόθητος εκσυγχρονισμός των 
διοικητικών διαδικασιών του Σώματος και δίνεται η δυνατό-
τητα να αυξηθεί το προσωπικό που απασχολείται ενεργά στην 
αστυνόμευση», εξηγεί η ΕΑΥΘ και ζητά από τους αρμόδιους 
υπουργούς τη μεσολάβησή τους ώστε «από την επόμενη προ-
κήρυξη, η Ελληνική Αστυνομία να δέχεται αποκλειστικά με 
ηλεκτρονικό τρόπο τις αιτήσεις των υποψηφίων, όπως ισχύει 
και για τα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας, προς όφελος των 
πολιτών και του αστυνομικού προσωπικού».
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Συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΙΚΘ,
κ. Δαυίδ Σαλτιέλ

Με τον Πρόεδρο της Ισραηλιτικής Κοινό-
τητας Θεσσαλονίκης, Πρόεδρο του Κε-
ντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος 
και Πρόεδρο του Μουσείου Ολοκαυτώμα-

τος, κ. Δαυίδ Σαλτιέλ συναντήθηκε ο Τα-
μίας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννης Μαζνέικος, συ-
νοδευόμενος από τον κ. Περικλή Ψαλλί-
δα, προπονητή της ομάδας Τζούντο της 
Ελληνικής Αστυνομίας - Γ.Α.Δ.Θ. - Δ.Α.Ε.Θ.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδι-
αίτερα θερμό κλίμα στο πλαίσιο των εκ-
δηλώσεων μνήμης για τα θύματα του 
Ολοκαυτώματος. Στη διάρκειa της συζη-

τήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέρο-
ντος, ενώ τονίστηκε «η ευθύνη και υπο-
χρέωση όλων μας είναι να διατηρήσουμε 
τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος ζωντανή».
Ο κ. Μαζνέικος ευχαρίστησε τον κ. Σαλ-
τιέλ για τη διαχρονική στήριξή του προς 
το αστυνομικό προσωπικό της Θεσσαλονί-
κης και για τη συμβολή του στη βελτίωση 
των εργασιακών συνθηκών τους.

Νέα δωρεά 
της  EXPERIMENT

στην ΕΑΥΘ
Σε μια νέα δωρεά ύψους 2.000 ευρώ προς την Ένωση Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης προχώρησε το Κέντρο Μορια-
κής Διαγνωστικής & Βιοτεχνολογίας «Experiment». 
Η ΕΑΥΘ απεδέχθη τη δωρεά, καθώς το εν λόγω χρηματικό ποσό 
θα εξυπηρετήσει τους καταστατικούς σκοπούς της Ένωσης και 

θα διατεθεί για την αγορά υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τα 
μέλη της.
Με ανακοίνωσή της η Ένωση ευχαριστεί τη Διεύθυνση του Κέ-
ντρου για τη διαρκή στήριξη που λαμβάνει και η οποία, όπως 
τονίζει, «αποτελεί ένδειξη εκτίμησης και σεβασμού προς το πα-
ρεχόμενο αστυνομικό έργο στην πόλη μας».

Την έντονη αντίδραση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης 
προκάλεσαν οι νέοι βανδαλισμοί σε χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου, καθώς και η απόφαση για παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων 
στο σημείο έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής βιβλιοθήκης 
στο ισόγειο του κτιρίου που στεγάζει το Βιολογικό Τμήμα. 
Τα επεισόδια ανέδειξαν την επιλεκτική εφαρμογή των νόμων στα Πανεπι-
στήμια με αποτέλεσμα να δίνεται «χώρος» στους μπαχαλάκηδες ώστε να 
«αλωνίζουν». Η περίφημη ευταξία στο Αριστοτέλειο φαίνεται πως μένει στα 
λόγια, καθώς στην πράξη επικρατεί ανομία, ενώ για ακόμη μία φορά οι 
υπεύθυνοι ρίχνουν το «μπαλάκι» στην ΕΛΑΣ.  
«Η κατάσταση που επικρατεί στο ΑΠΘ έχει καταλήξει να είναι ένα κακό-
γουστο ανέκδοτο για το οποίο κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη», τονίζει 
στην ανακοίνωσή της η ΕΑΥΘ υπογραμμίζοντας ότι εισβολή των γνωστών 
μπαχαλάκηδων και οι εκτεταμένες φθορές που προκάλεσαν αντιμετωπί-
στηκαν ως συνήθως με την τοποθέτηση μιας στρατιάς Αστυνομικών περι-
μετρικά των χώρων του Πανεπιστημίου για τη φύλαξή του. 

Πάρτι και βαριοπούλες…
«Καμία κουβέντα δεν γίνεται για την καθυστέρηση υιοθέτησης των υπολοίπων 
απαιτούμενων μέτρων για τη φύλαξη του ΑΠΘ, όπως αυτά προβλέπονται από 
τη νομοθεσία», σημειώνει στην ανακοίνωσή της η ΕΑΥΘ και εξηγεί: «Ακόμη και 
σήμερα, στους χώρους του εισέρχονται εξωπανεπιστημιακά άτομα ανενόχλητα, 
οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας. 
Κάθε Σαββατοκύριακο διοργανώνονται πάρτι στα οποία συρρέουν πλήθη νέων. 
Άτομα που κρατάνε βαριοπούλες μπορούν να περάσουν τις εισόδους του, 
χωρίς κανέναν έλεγχο και να καταστρέψουν τη δημόσια περιουσία χωρίς 

Αλωνίζουν οι μπαχαλάκηδες στο ΑΠΘ
Η επιλεκτική εφαρμογή νόμων στα Πανεπιστήμια τροφοδοτεί την ανομία- Το «μπαλάκι» στην ΕΛΑΣ

ΕΥΤΑΞΙΑ ΣΤΑ… ΛΟΓΙΑ

να λογοδοτήσουν γι’ αυτό.Ο παραλογισμός σε όλο του το μεγαλείο». 
Όπως τονίζει η Ένωση στην ανακοίνωσή της μετά τα θλιβερά επεισόδια της 
7ης Μαΐου, «όσο οι υπεύθυνοι εμμένουν στην αστυνομοκεντρική προσέγ-
γιση του προβλήματος, χωρίς να υλοποιούν κανένα άλλο μέτρο από αυτά 
που προβλέπει η νομοθεσία, θα βρισκόμαστε πάντα στον ίδιο παρονομα-
στή». Και θέτει τρία εύλογα ερωτήματα:
Πρώτον, πού είναι οι πύλες ελέγχου στις εισόδους;
Δεύτερον, πότε θα γίνει σωστή περίφραξη του χώρου;
Τρίτον, πότε θα ελέγχεται η ταυτότητα των εισερχόμενων ατόμων;
«Αυτές είναι λίγες από τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν άμεσα από τους 
καθ’ ύλην αρμόδιους και όχι από την Αστυνομία», σημειώνει στην ανακοί-
νωσή της η ΕΑΥΘ και προσθέτει: «Τι άλλο πρέπει να γίνει ώστε οι υπεύθυνοι 
να αντιληφθούν ότι οι χώροι του Πανεπιστημίου πρέπει να ελέγχονται και 
να φυλάσσονται πρωτίστως από την πανεπιστημιακή κοινότητα και η συν-
δρομή της Αστυνομίας οφείλει να είναι επικουρική;».

Εκκωφαντική απουσία…
Σε λίγες ημέρες θα αναλάβουν υπηρεσία οι Ομάδες Προστασίας Πανεπι-
στημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ). Η δημιουργία τους –καταλήγει η Ένωση- «εί-
ναι το μοναδικό μέτρο που εφαρμόστηκε από το σύνολο του Νόμου που 
αφορά τα Πανεπιστήμια και αναδεικνύει την επιλεκτική εφαρμογή του και 
την εκκωφαντική απουσία των υπολοίπων φορέων.
Ήρθε λοιπόν η ώρα οι υπεύθυνοι να σηκώσουν τα μανίκια όχι μόνο για να 
καλέσουν το 100, αλλά και για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους 
δίνει η νομοθεσία».

168 Αστυνομικοί σε μία εβδομάδα για φύλαξη ανηλίκων!

Άλλο ένα κοινωνικό πρόβλημα στις πλάτες των 
Αστυνομικών, σημειώνει η ΕΑΥΘ με επιστολή της 

προς υπουργούς
Τα ζητήματα που ανακύπτουν με την προστατευτική φύλαξη ανηλίκων σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης από Αστυνομικούς της ΓΑΔΘ 
αναδεικνύει για ακόμη μία φορά η ΕΑΥΘ με έγγραφό της που εστάλη στους αρμόδιους υπουργούς και κοινοποιήθηκε προς βουλευτές 

και προς την φυσική ηγεσία της ΕΛΑΣ.

Η επιστολή που αφορά ένα ευαίσθη-
το κοινωνικό θέμα απευθύνεται προς 
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 
(μέσω ΠΟΑΣΥ), τον υπουργό Δικαιοσύ-
νης (μέσω ΠΟΑΣΥ) και την Υφυπουργό 
Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(μέσω ΠΟΑΣΥ) με κοινοποίηση προς 
τους Βουλευτές της Θεσσαλονίκης, 
τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας, 
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 
(μέσω ΠΟΑΣΥ), τον Γενικό Επιθεωρητή 
Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, τον Γε-
νικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλο-
νίκης και τον Διευθυντή της Διεύθυν-
σης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης. 
Όπως αναφέρεται στην επιστολή, η 
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσ-
σαλονίκης έχει πολλές φορές θίξει στο 
παρελθόν τον δυσθεώρητο αριθμό 
προστατευτικών φυλάξεων ανηλίκων 
στα νοσοκομεία από Αστυνομικούς, 
οι οποίες έχουν επιφέρει σημαντικές 
υπηρεσιακές αγκυλώσεις στη Γενική 
Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Ανεξέλεγκτη κατάσταση
«Καθημερινά, η Διεύθυνση Αστυνο-
μίας Θεσσαλονίκης κατά κύριο λόγο, 
αλλά και λοιπές Διευθύνσεις καλού-
νται να διαθέσουν μεγάλο αριθμό 

Αστυνομικών στα Νοσοκομεία σε 
24ωρη βάση. Ιδιαίτερα το τελευταίο 
διάστημα η κατάσταση έχει γίνει ανε-
ξέλεγκτη», τονίζει η ΕΑΥΘ και αναφέ-
ρει ενδεικτικά ότι από την Πέμπτη 
19/05/2022 μέχρι και την Τετάρτη 
25/05/2022 απασχολήθηκαν στο 
σύνολό τους 168 Αστυνομικοί της 
ΓΑΔΘ σε προστατευτικές φυλάξεις 
στα νοσοκομεία. Σημειώνει δε πως αυ-
τός ο αριθμός είναι δυσανάλογος σε 
σχέση με την υπάρχουσα δύναμη των 
Τμημάτων και εντείνει περαιτέρω την 
υποστελέχωσή τους.
«Είναι αδιανόητο, τη στιγμή που η 
πόλη στερείται των απαραίτητων επο-
χούμενων περιπολιών για τη γενική 
αστυνόμευση και τα πολυπαθή Αστυ-
νομικά Τμήματα και Τμήματα Ασφα-
λείας υπολείπονται προσωπικού για 
να στελεχώσουν τα βασικά περιπολικά 
τους, να απασχολούνται καθημερινά 
τόσοι Αστυνομικοί στα νοσοκομεία για 
τη φύλαξη παιδιών βρεφικής και νηπι-
ακής ηλικίας, αντί να εκτελούν απερί-
σπαστοι τα καθήκοντά τους. Μάλιστα, 
οι συνάδελφοί μας σε καμία περίπτω-
ση δεν εκτελούν αστυνομικά καθή-
κοντα αφού κατά τη διάρκεια της 
υπηρεσίας τους παίζουν, ταΐζουν και 

φροντίζουν τα παιδιά», τονίζει η ΕΑΥΘ 
προσθέτοντας πως η σημαντικότερη 
παράμετρος του ζητήματος αφορά 
στα ίδια τα παιδιά, ηλικίας από μηνών 
έως και 6-7 ετών, που στην πλειονότη-
τά τους είναι εγκαταλελειμμένα ή κα-
κοποιημένα κι έχουν βιώσει άσχημες 
καταστάσεις από τον περίγυρό τους. 

Σαν να έχουν διαπράξει αδίκημα…
«Αυτά τα παιδιά, αντί το κράτος να τα 
αγκαλιάσει και να τα περιθάλψει ώστε 
να επουλωθούν οι όποιες ψυχικές πλη-
γές τους από την πρώτη στιγμή, τα 
‘’πετάει’’ σε ένα ψυχρό και αφιλόξενο 
περιβάλλον (Νοσοκομειακό Ίδρυμα) 
έως ότου βρεθεί η κατάλληλη δομή 
φιλοξενίας τους ή μέχρις ότου τελεσι-
δικήσει η οριστική απόφαση για την 
επιμέλεια αυτών, βάζοντας δεκάδες 
Αστυνομικούς να τα φυλάνε σε 24ωρη 
βάση σαν να έχουν διαπράξει κάποιο 
αδίκημα», υπογραμμίζει η ΕΑΥΘ στο 
έγγραφό της και καταλήγει: «Είναι αν-
θρωπιστικά απαιτητό να πάψει η αδιά-
φορη προσέγγιση των αρμόδιων φορέ-
ων και οι υπεύθυνοι για την τύχη αυτών 
των παιδιών να σκύψουν πάνω από το 
πρόβλημα και να δείξουν την αμέριστη 
προσοχή και ευαισθησία τους, ώστε 

όταν αυτά εντοπίζονται, να μεταφέ-
ρονται άμεσα και χωρίς κωλυσιεργίες 
σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας, όπου 
θα χαίρουν της δέουσας φροντίδας για 
την αποκατάσταση της ψυχικής και 
σωματικής τους υγείας».
Η Ένωση καλεί τους αρμόδιους υπουρ-
γούς να επιδείξουν την αρμόζουσα 
ενσυναίσθηση για τη διαβίωση και το 
μέλλον των δεκάδων ανηλίκων που 
καθημερινά φιλοξενούνται στα νοσο-
κομεία της πόλης και παράλληλα να 
μεριμνήσουν για την απεμπλοκή των 
αστυνομικών δυνάμεων από τέτοιου 
είδους αστυνομικά πάρεργα, με σκοπό 
να διατεθούν σε υπηρεσίες αστυνόμευ-
σης, τονώνοντας το αίσθημα ασφάλει-
ας των πολιτών της Θεσσαλονίκης.

Δίαυλος επικοινωνίας
Τέλος, η ΕΑΥΘ ζητά την παρέμβαση 
των αποδεκτών της επιστολής ώστε 
να ανοίξει ένας δίαυλος επικοινωνί-
ας με τις Εισαγγελικές Αρχές και να 
βρεθεί μια γόνιμη και αποτελεσματική 
λύση για όλες αυτές τις προστατευτι-
κές φυλάξεις ανηλίκων και το παρόν 
έγγραφο της Ένωσης να αποτελέσει 
το πρώτο ουσιαστικό βήμα προς αυτή 
την κατεύθυνση.  
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Άκρως πετυχημένη η εθελοντική 
αιμοδοσία των ΕΑΥΘ και ΕΑΚΜ

Σε έκδοση εξατομικευμένων καρτών για τα μέλη 
της, προχωρά η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Θεσσαλονίκης. Οι κάτοχοί τους θα έχουν πλήρη 
και αποκλειστική πρόσβαση σε όσες προσφορές 
επιτυγχάνει η Ένωση με ιδιώτες, ενώ παράλληλα 
θα είναι ευκολότερη η ταυτοποίησή τους στις εκ-
δηλώσεις.
Για την έκδοση της κάρτας, κάθε μέλος κανονικά 
θα πρέπει να προσέρχεται στα γραφεία της Ένω-

Κάρτα μέλους
της ΕΑΥΘ

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Θεσσαλονίκης και η Ένωση Αξιωμα-
τικών Κεντρικής Μακεδονίας ένω-
σαν εκ νέου τις δυνάμεις τους και 
πραγματοποίησαν κοινή εθελοντική 
αιμοδοσία στο Αστυνομικό Μέγαρο 
Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το 
Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
Η ανταπόκριση των Αστυνομικών 
ήταν μεγάλη. Συγκεντρώθηκε σημα-
ντικός αριθμός φιαλών αίματος, οι 
οποίες θα ενισχύσουν την Τράπεζα 
Αίματος και θα χορηγηθούν στα μέλη 
της Ένωσης και τις οικογένειες αυ-
τών, αν και όποτε παραστεί ανάγκη.
Η ολοένα αυξανόμενη συμμετοχή 

σης, ωστόσο λόγω των μέτρων τήρησης κατά 
της διασποράς της covid-19, και για όσο διάστη-
μα διαρκεί η εξάπλωση της πανδημίας, θα επι-
κοινωνεί με e-mail (eaythes@gmail.com), όπου 

θα πρέπει να συμπληρώσει νέα φόρμα εγγρα-
φής, με την οποία παρέχει τη συγκατάθεσή του 
για επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, 
βάσει του σχετικού Κανονισμού. Στη συνέχεια, 
θα παραλάβει την κάρτα μέλους.
Στόχος της Ένωσης είναι τα μέλη να απολαμ-
βάνουν οικονομικές παροχές και διευκολύνσεις 
από ιδιώτες και επιχειρήσεις που επιθυμούν να 
συνεργαστούν μαζί της. Οι μέχρι σήμερα αντι-
δράσεις των μελών, αποδεικνύουν ότι οι συγκε-
κριμένες ενέργειες χαίρουν καθολικής αποδο-
χής, ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια 
για σύναψη νέων συμφωνιών με σημαντικές 
επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης.

στις εθελοντικές αιμοδοσίες της Ένω-
σης είναι ελπιδοφόρα και αναδεικνύ-
ει την ευαισθητοποίηση του αστυνο-
μικού προσωπικού σε θέματα που 
αφορούν στον συνάνθρωπο και ωφε-
λούν το κοινωνικό σύνολο. 
Με ανακοίνωσή της η ΕΑΥΘ ευχαρί-
στησε το Κέντρο Αιμοδοσίας του Νο-
σοκομείου ΑΧΕΠΑ, καθώς και τους 
συναδέλφους εθελοντές αιμοδότες οι 
οποίοι στηρίζουν ανελλιπώς τις δρά-
σεις της.
Το επόμενο ραντεβού αιμοδοσίας 
ορίστηκε για τις 26 Σεπτεμβρίου 
2022 στη Διεύθυνση Αστυνομικών 
Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.

ΕΑΥΘ - ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΦΟΔΣΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μια κοινή δράση ευαισθητοποίησης για 
την προστασία του περιβάλλοντος διορ-
γάνωσαν η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Θεσσαλονίκης και ο Όμιλος Αστυνο-
μικών Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με 
τον ΦΟΔΣΑ (Φορέας Διαχείρισης Στερε-
ών Αποβλήτων) Κεντρικής Μακεδονίας. 
Οι τρεις φορείς ένωσαν τις δυνάμεις 
τους πραγματοποιώντας εκδήλωση με 
«πράσινο» αποτύπωμα στο Αστυνομικό 
Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα 
μοίρασαν στα εγγεγραμμένα μέλη της 
ΕΑΥΘ 4.500 ανακυκλώσιμα  ποτήρια 
πολλαπλής χρήσης.
Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν ο 
Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσ-
σαλονίκης, Ταξίαρχος κ. Χρήστος Μπου-

Μοίρασαν 4.500 ανακυκλώσιμα ποτήρια σε αστυνομικούς 

λούμπασης, καθώς και ο Πρόεδρος του 
ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και Πρό-
εδρος του ΔΣ  Δήμου Πυλαίας – Χορτιά-
τη, κ. Μιχάλης Γεράνης.
Η προσέλευση των Αστυνομικών ήταν 
τεράστια γεγονός που αποδεικνύει την 
ευαισθητοποίησή τους σε περιβαλλοντι-
κά θέματα. 
«Όλοι μαζί οφείλουμε να αλλάξουμε τις 
συνήθειές μας και να συμβάλουμε ο κα-
θένας μας προσωπικά στην προστασία 
του περιβάλλοντος», τονίζει σε ανακοί-
νωσή της η ΕΑΥΘ διαβεβαιώνοντας πως 
η συγεκριμένη εκδήλωση «αποτελεί την 
απαρχή από μια σειρά δράσεων που  
θα ακολουθήσουν στο μέλλον».


