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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Γηα αθόκα κία θνξά δήζακε κέξα ληξνπήο σο Αζηπλνκία ζηνλ ρζεζηλό αγώλα κπάζθεη 

ζην θαη’ επθεκηζκόλ ηάδην Εηξήλεο θαη Φηιίαο. 

Οη «πξνζηαηεπκέλνη ζηξαηνί» άλεπ ιόγνπ θαη πξαγκαηηθήο αηηίαο επηηέζεθαλ ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο καο εθηνμεύνληαο ελαληίνλ ησλ δηκνηξηώλ εθαηνληάδεο βόκβεο κνιόηνθ θαη 

πξνζπαζώληαο λα ιηληζάξνπλ ηηο ζηαηηθέο δπλάκεηο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο Αζθάιεηαο 

πνπ είραλ δηαηαρζεί λα ιάβνπλ κέηξα ηάμεο. 

Απνινγηζκόο απηώλ ήηαλ ν ηξαπκαηηζκόο δύν ζπλαδέιθσλ ηεο Τ.Α.Σ. θαη ηξηώλ από 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ησλ ζηαηηθώλ δπλάκεσλ. 

Φπζηθά ν αγώλαο έγηλε θαλνληθά, όπσο θαη ζε θάζε άιιν γήπεδν όπνπ ζπκβαίλνπλ ηα 

ίδηα, αθνύ νπδείο έρεη ην ζζέλνο είηε λα πάξεη ηηο δπλάκεηο θαη λα θύγεη, είηε λα ηηο αθήζεη λα 

θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο. 

Γηα εθείλνπο ηνπο ακεηαλόεηνπο, εληόο θαη εθηόο Αζηπλνκίαο, πνπ ζα ηζρπξηζηνύλ όηη 

ηα επεηζόδηα έγηλαλ επεηδή θάπνηνη αζηπλνκηθνί πξνθάιεζαλ ζηνλ πξνεγνύκελν αγώλα, απιά 

ηνπο ιέκε λα αλαηξέμνπλ ζηα αλάινγα πεξηζηαηηθά ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο. Μήπσο θαη 

απηά έγηλαλ γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο; ΝΣΡΟΠΗ! 

Ή κήπσο νη νξδέο πνπ επηηέζεθαλ ζηε δηκνηξία ζηελ Παηεζίσλ θαη είλαη νπαδνί άιιεο 

νκάδαο, πξνθιήζεθαλ θαη απηνί; Αιιά δπζηπρώο δεν είναι οπαδοί ομάδων αλλά ηης βίας 

θαη αο ζπλερίδνπλ όινη λα ηνπο ρατδεύνπλ. 

Απεπζπλόκελνη ζηε Φπζηθή Ηγεζία: Αιήζεηα δελ έρεηε βαξεζεί λα βιέπεηε ηα ίδηα 

θάζε θνξά; Δελ έρεηε βαξεζεί, θάπνηνη θσζηήξεο, λα βγάδνπλ κέηξα ηα νπνία απνηπγράλνπλ; 

Ση αθξηβώο ζηείιαηε ηνπο ζπλαδέιθνπο λα θάλνπλ ρζεο ζην γήπεδν; Ση δνπιεηά έρνπλ νη 

ζηαηηθέο δπλάκεηο ζηηο ζύξεο θαη ηη ρξεζηκόηεηα έρνπλ νη δηκνηξίεο ηεο Δ.Α.Ε.Α. λα θπιάλε 

ζηαζεξά ζεκεία ζην Κέληξν όηαλ είλαη απαξαίηεηε ε ελίζρπζε ησλ δπλάκεσλ ζην .Ε.Φ.; 

Καη κάιηζηα όηαλ ππήξραλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο άγξηεο δηαζέζεηο ζηξαηεπκέλσλ ρνύιηγθαλο; 



Εδώ θαη ηώξα βξείηε ηνπο δξάζηεο θαη αζθήζηε έιεγρν ζ’ εθείλνπο νη νπνίνη 

παξηζηάλνπλ ηνπο επηθεθαιήο αθνύ ζε όπνηνλ αγώλα ζέινπλ νη ρνύιηγθαλ κεηαηξέπνπλ ηελ 

Αζηπλνκία ζε ζάθν ηνπ κπνμ.  

Σας αρέζοσν ασηές οι εικόνες; Προθανώς ΝΑΙ για να επιηρέπεηε ηη ζσνέτιζή ηοσς! 

Εκείο, ελόςεη θαη ηεο δηεπξπκέλεο Ηκεξίδαο ησλ Ελώζεσλ Αηηηθήο ππό ηεο αηγίδα ηεο 

Π.Ο.Α.Τ ηελ πξνζερή Δεπηέξα, ζα αλαιάβνπκε όιεο ηηο απαξαίηεηεο πξσηνβνπιίεο ώζηε 

λα απεκπιαθνύκε επηηέινπο από ηα γήπεδα – αξέλεο πνπ ηνπο κόλνπο πιένλ πνπ εμππεξεηνύλ 

είλαη ηα εθαηνκκύξηα επξώ ησλ Αλώλπκσλ Εηαηξεηώλ. 

Όζνλ αθνξά ηνπο ηξαπκαηίεο ζπλαδέιθνπο καο, έρνπκε ήδε επηθνηλσλήζεη καδί ηνπο 

θαη έρνπκε ζέζεη ηα λνκηθά καο ηκήκαηα ζηε δηάζεζή ηνπο γηα νπνηαδήπνηε ελέξγεηα θαηά 

θάζε θπζηθνύ ή εζηθνύ απηνπξγνύ. 

 

 

 

   
 

   


