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ΠΡΟΣ
1)
Πανελλήνια
Ομοσπονδία
Αστυνομικών
Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
2) κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (μέσω
Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
3) κ. Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη (μέσω
Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
4) κ. Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Τάξης (μέσω
Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
5) κ. Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
(μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
6) κ. Γενικό Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος
7) κ. Γενικό Περιφ. Αστ/κο Δ/ντη Θεσσαλίας
8) κ. Αστ/κο Δ/ντή Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για μία ακόμη φορά ο Έλληνας Αστυνομικός καλείται να βγει μπροστά στην πρώτη
γραμμή και να συνεισφέρει στον «πόλεμο» κατά της υγειονομικής απειλής. Κι αυτή τη φορά,
όπως έκανε πάντα, θα συνεισφέρει τα μέγιστα προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο αόρατος
εχθρός. Με κομμένες τις άδειες, με τον ίδιο και την οικογένεια του κάτω από καθεστώς
ανησυχίας και αβεβαιότητας.
Το έκανε όταν κλήθηκε στα νησιά του Αιγαίου προκειμένου η Πολιτεία να διαχειριστεί
τις μεταναστευτικές ροές.
Το έκανε στην Ειδομένη όταν οι σύμμαχοι; Ευρωπαίοι κλείσανε τα σύνορα.
Το έκανε στον Έβρο όταν η Τουρκία εργαλειοποίησε ανθρώπους προκειμένου να
δημιουργήσει πρόβλημα στη χώρα μας.
Το έκανε τον Μάρτιο, την περίοδο του πρώτου lock down.
Το κάνει ξανά σήμερα και ..θα το κάνει πάλι, όπου και όποτε χρειαστεί.
Και εσείς Κύριοι, εσείς που ο Έλληνας πολίτης σας εμπιστεύτηκε τη διακυβέρνηση της
χώρας τι κάνετε; Πως αναγνωρίζετε τις θυσίες του Έλληνα Αστυνομικού; Ποια είναι η
συμβολή σας σ’ αυτό; Ένα «χτύπημα στην πλάτη», ένα ευχαριστώ και τέλος; Τα ξεχνάμε μετά

όλα; Ή μάλλον θυμάστε, θυμάστε να τον “σταυρώσετε” στο πρώτο του λάθος. Αυτή είναι η
διαχρονική αλήθεια.
Καλούμε τη Κυβέρνηση άμεσα, να αναγνωρίσει έμπρακτα την προσφορά μας, και με
σαφή και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα να θέσει ως προτεραιότητα όλα τα προβλήματα που
αφορούν τον κλάδο μας. Η προσφορά του Έλληνα Αστυνομικού απαιτεί αναγνώριση.
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