
Αφιερωμένο στον ανώνυμο αστυνομικό
 που αγωνίστηκε για την εδραίωση της ΠΟΑΣΥ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Φίλες και φίλοι

Συμπληρώθηκαν φέτος 25 χρόνια από την ίδρυση των πρώτων συνδικαλιστικών 
οργανώσεων αστυνομικών στην μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας μας και η 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων προχώρησε στην έκδοση του 
Ημερολογίου 2014, σε ένδειξη σεβασμού προς όλους εκείνους που αγωνίστηκαν τα 
δίσεκτα χρόνια της παρανομίας «για να γυρίσει ο ήλιος…», αλλά και σε εκείνους που 
πήραν τη σκυτάλη στη συνέχεια, για να κρατήσουν άσβεστη τη φλόγα του αγώνα.

Σε μια περίοδο γενικευμένης κρίσης θεσμών και αξιών, με τη χώρα στα πρόθυρα 
της χρεοκοπίας, έχουμε όλοι ιερή υποχρέωση να αντλήσουμε δύναμη και κουράγιο, 
ανατρέχοντας στα διδάγματα της συνδικαλιστικής, ιστορικής μας διαδρομής, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά που πετύχαμε τα προηγούμενα χρόνια με αγώνες και 
θυσίες, τινάζονται στον αέρα. Οι προσταγές των Μνημονίων και της Τρόικας πρέπει 
και με τους δικούς μας αγώνες να πάρουν τέλος.

Εμείς οι Αστυνομικοί, καθώς έχουμε κι εμείς το δικό μας μερίδιο ευθύνης 
για τη διαμόρφωση της επόμενης μέρας, αισιοδοξούμε ότι με τους αγώνες μας 
συμβάλλουμε στο να μη σβήσει η ελπίδα και το όνειρό μας για ένα καλύτερο αύριο.

Το δρόμο του αγώνα δείχνει σε όλους άλλωστε η λαμπρή συνδικαλιστική μας 
διαδρομή: από το 1988 ως και σήμερα που έρχονται και πάλι στο προσκήνιο 
κάποιες απόπειρες περιορισμού των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών 
μας. Όπως, όμως, δεν λύγισαν οι πρωτεργάτες του συνδικαλιστικού μας κινήματος 
όταν αντιμετώπιζαν διώξεις και αποτάξεις, έτσι κι εμείς σήμερα δηλώνουμε προς 
πάσα κατεύθυνση ότι συνεχίζουμε τον αγώνα μας για να αισθάνεται υπερήφανος ο 
Έλληνας Αστυνομικός.

Γνωρίζω και γνωρίζετε, ότι δεν αρμόζει σε κανέναν να λησμονεί την ιστορία του, 
πόσο μάλλον σε μας τους αστυνομικούς που κάποτε δεν είχαμε στον ήλιο μοίρα…

Σας θυμίζω ότι οι πρώτες συνδικαλιστικές οργανώσεις αστυνομικών έκαναν 
την εμφάνισή τους το 1988, ενώ η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών 
Υπαλλήλων ιδρύθηκε το 1989. Το καταστατικό ίδρυσής της εγκρίθηκε με την υπ. 
αριθ. 3797/1989 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και τα αρχικά 



ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας ήταν η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού 
Πέλλας και η Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Νομού Ξάνθης. Αυτά ήταν και 
τα μόνα από τα υπάρχοντα τότε στη χώρα μας σωματεία, που είχαν αναγνωρισθεί 
με βάση το Ν. 1264/82, καθώς αυτά που λειτουργούσαν στους υπόλοιπους νομούς, 
είχαν αναγνωρισθεί με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

Από τα δύο προαναφερόμενα σωματεία, προέκυψε ως ήταν επόμενο και η 
Προσωρινή Διοίκηση της ΠΟΑΣΥ, η οποία και διοίκησε την Ομοσπονδία μέχρι 
την πραγματοποίηση του  1ου Πανελλαδικού Συνεδρίου, στις 17-5-1990 στην 
Αθήνα. Ακολούθησαν σκληροί αγώνες για τη νομιμοποίησή μας, ενώ παράλληλα 
διεκδικούσαμε την ικανοποίηση χρόνιων αιτημάτων.

 Το 1994, τελικά, μετά από επίπονους αγώνες και δοκιμασίες το όραμα 
των Αστυνομικών Υπαλλήλων έγινε πράξη.  Κατοχυρώθηκαν νομοθετικά οι 
συνδικαλιστικές ελευθερίες των Αστυνομικών με την ψήφιση από τη Βουλή των 
Ελλήνων του Ν. 2265/1994. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ίδρυση, ημέρα με την ημέρα, νέων σωματείων 
σε όλη τη χώρα, ώσπου αυτά έγιναν 51, ενώ σήμερα πια αριθμούν 58, χάριν 
και των ρυθμίσεων του νέου νόμου 3938/2011, που υπηρετεί ανεμπόδιστα την 
αντιπροσωπευτικότερη συμμετοχή των απλών μελών στα συνδικαλιστικά μας όργανα. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Φίλες και φίλοι
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα αντιμετωπίζει σήμερα ιστορικές προκλήσεις 

όχι μόνο επειδή έχουν αφαιρεθεί ιστορικά κεκτημένα, αλλά επειδή απειλείται η 
αξιοπρεπής διαβίωσή μας και υπονομεύεται το μέλλον μας ως ανθρώπων που έχουμε 
ορκιστεί να υπηρετούμε το συνάνθρωπό μας.

Σε μια χειμαζόμενη κοινωνία, που βιώνει επίσης τις επιπτώσεις της κρίσης, 
οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας -πέρα από συντεχνιακές λογικές- το κοινωνικό 
συμφέρον και να ενώσουμε τη φωνή μας με τη φωνή κάθε δοκιμαζόμενου συμπολίτη 
μας. Υπηρετούμε το συνάνθρωπό μας και αγωνιζόμαστε για να το κάνουμε πράξη με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αυτή είναι η αγωνία μας και σ’ αυτό συντείνει η καθημερινή συνδικαλιστική μας 
προσπάθεια.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Καλό και ειρηνικό 2014

Ο Πρόεδρος της Ε.Γ. της ΠΟΑΣΥ
Χρήστος Φωτόπουλος



• Iστορική συνάντηση με τον υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Γιάννη κεφαλογιάννη στις 31-8-1989

• Συνάντηση με τον Ανδρέα Παπανδρέου στις 24-9-1990



• Στις 19 μαίου 1993 η Αθήνα ζει 
πρωτόγνωρες στιγμές. Για πρώτη φορά 

ένστολη πορεία διαμαρτυρίας με τη 
συμμετοχή ευρωπαίων συνδικαλιστών 

με αίτημα την αναγνώριση του 
συνδικαλιστικού δικαιώματος των 

αστυνομικών και της Ελλάδας
(επάνω)

• Η ΠΟΑΣΥ διαμαρτύρεται στο 
ΟΑΚΑ για τη βία στα γήπεδα 
(Δεκέμβριος 1997)
(αριστερά)

• Θεσσαλονίκη 1997 Χιλιάδες αστυνομι-
κοί, πυροσβέστες και λιμενικοί καταγγέλ-
λουν τον εμπαιγμό της κυβέρνησης με 
αφορμή τη μη ικανοποίηση οικονομικών 
και θεσμικών αιτημάτων



• Παναθηναϊκό στάδιο, πανελλαδική συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας στις 2-4-2002

• Συνάντηση με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας 
Κώστα Καραμανλή το 2003

• Πανελλαδικές
κινητοποιήσεις
για εργασιακά
θέματα το 2001

• Συμβολική 
διαμαρτυρία με 
χειροπέδες έξω 

από τη Βουλή
(κάτω)



• Καταστολή της 
ειρηνικής μας 
διαδήλωσης για 
την επικινδυνότητα 
της εργασιας, 
στις 9 Οκτωβρίου 
2003, έξω από 
το υπουργείο 
Οικονομικών

• Στιγμιότυπα από 
διαδηλώσεις για 
το χαρακτηρισμό 
του επαγγέλματος 
ως επικίνδυνο και 
ανθυγιεινό

• Συμβολική απάντηση στην κυβέρνηση έξω από 
το ξενοδοχείο Χίλτον κατά τον εορτασμό 

της Ημέρας της αστυνομίας (20 Οκτωβρίου 2003)



• Ο Δημήτρης 
Κυριαζίδης 

αποθέτει 
ανθοδέσμη στο 

σημείο που 
δολοφονήθηκε 

ο Σωτήρης 
Πέτρουλας 

την ταραγμένη 
περίοδο των 
«Ιουλιανών» 
(24-7-2005)

• Ενστολη πανελλαδική 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας 

στην Αθήνα 
τον Ιούλιο του 2007

• Αστυνομικοί παρακολουθούν 
από τα θεωρεία της Βουλής 
τη συζήτηση για τα εργασιακά 
μας θέματα 
(Οκτώβριος 2005)



• Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας – Ημερίδες ενάντια στη βία





• Ενστολη 
πανελλαδική 
συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας 
στην Αθήνα τον 
Ιούλιο του 2007

• Επετειακή εκδήλωση στη Δράμα με αφορμή τη 
συμπλήρωση 20 χρόνων συνδικαλιστικής δράσης

• Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας 
ενάντια στα μέτρα των 
Μνημονίων και της Τρόικας



• Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας ενάντια στα μέτρα των Μνημονίων και της Τρόικας



• Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας ενάντια στα μέτρα των Μνημονίων και της Τρόικας



• Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας ενάντια στα μέτρα των Μνημονίων και της Τρόικας



• Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας ενάντια στα μέτρα των Μνημονίων και της Τρόικας



• Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας ενάντια στα μέτρα των Μνημονίων και της Τρόικας • Φόρος τιμής στους Πεσόντες Αστυνομικούς στο βωμό του καθήκοντος



• Στιγμιότυπο από την 
επίσκεψη του προέδρου 
της Ομοσπονδίας 
στον πρόεδρο της 
Δημοκρατίας 
κ. Κάρολο Παπούλια

• Ημερίδα στη Βέροια «Και οι αστυνομικοί έχουν μάνες»

• Στιγμιότυπo από τις συναντήσεις του προεδρείου της ΠΟΑΣΥ με τον πρόεδρο της Γιουροκόπ κ. Χανς Κίφερ


