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7.ΟΟΟ αστυνομικοί στους δρόμους της συμπρωτεύουσας-Δρακόντια μέτρα γύρω
από το Βελλίδειο.

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι δυνάμεις ασφαλείας της Θεσσαλονίκη καθώς
ξεκινά η κρισιμότερη και δυσκολότερη, ίσως, Δ.Ε.Θ. της σύγχρονης μεταπολιτευτικής
ιστορίας. Η πρώτη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης που οργανώνεται στα χρόνια του...
μνημονίου, είναι καθρέφτης της πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής που επικρατεί στη
χώρα.
Για πρώτη φορά μετά το 1974, την Έκθεση δεν θα εγκαινιάσει δεν θα εγκαινιάσει ο
Πρωθυπουργός. Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν θα μιλήσει, ως είθισται, κατά την έναρξη της
διοργάνωσης αλλά αργότερα το απόγευμα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Στις επάλξεις βρίσκονται οι δυνάμεις της αστυνομίας. Περισσότεροι από 7.000 αστυνομικοί
θα παραταχθούν κατά μήκος της πόλης. Ενισχύσεις 2.000 ανδρών έχουν σταλεί από την
Αθήνα. Μεταξύ αυτών και μεγάλη δύναμη αστυνομικών των ΜΑΤ, καθώς και της
Υποδιεύθυνσης Μέτρων Τάξης, αστυνομικοί των ομάδων ΔΙΑΣ και ΔΕΛΤΑ, αλλά και
συνάδελφοί τους από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, την Κρατική Ασφάλεια και άλλες
υπηρεσίες της Δημόσιας Ασφάλειας. 2.000 επιπλέον αστυνομικοί θα μεταφέρονται
καθημερινά από τις αστυνομικές διευθύνσεις κοντινών περιοχών.
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Ο σιδερένιος φράκτης που χρησιμοποιήθηκε στη διάρκεια των διαδηλώσεων διαμαρτυρίας
στην πρωτεύουσα, το προηγούμενο διάστημα, μετακομίζει στη συμπρωτεύουσα. Ο ειδικός
μεταλλικός φράκτης θα τοποθετηθεί σε δρόμους πέριξ του εκθεσιακού κέντρου. Για πρώτη
φορά, μάλιστα, θα γίνει και χρήση της αντλίας νερού «Αίαντας» που χρησιμοποιείται για
την απώθηση διαδηλωτών.
Επί ποδός και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ήδη ο Α'
υπαρχηγός της υπηρεσίας Φώτης Παπαγεωργίου και 350 άνδρες της υπηρεσίας.
Χαρακτηριστικό είναι ότι ηγεσία της ΕΥΠ διέταξε τη μεταφορά των έξι μικρών κέντρων, τα
«βαλιτσάκια» όπως ονομάζονται, που διαθέτει η Υπηρεσία για υποκλοπές και
παρακολουθήσεις κυρίως κινητών τηλεφώνων. Το κάθε βαλιτσάκι έχει τη δυνατότητα να
παρακολουθεί μέχρι και 8.000 κινητά τηλέφωνα και καλύπτει ακτίνα 20 χιλιομέτρων, που
σημαίνει ότι ο στόχος που παρακολουθεί μπορεί να είναι σε μεγάλη απόσταση.
Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα προχωρήσει και η Τροχαία. Η κυκλοφορία στο κέντρο της
πόλης θα διακοπεί ενώ ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ζήτησε το κλείσιμο των
καταστημάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, για την αποφυγή βανδαλισμών.
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