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Συνάδελφε, συναδέλφισσα
Το περιοδικό σου είναι το δικό σου βήμα.
Περιμένει το άρθρο σου, την μελέτη, την άποψη, τα νέα, τη δουλειά σου,
τα προβλήματά σου, τη διαμαρτυρία σου, αλλά και την κριτική σου.
Η συμμετοχή και η εμπιστοσύνη σου είναι η δύναμή μας.
Περιμένουμε το e-mail σας
poaxia@poaxia.gr

poaxia@gmail.com

της ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ο Εφιάλτης της Κρίσης Νο 3
ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ €τρίτη κατά σειράν- με το παρόν σημείωμα η «Αξιωματική Αστυνομία» αναγκάζεται να
ασχοληθεί με τις εφιαλτικές διαστάσεις που τείνει να
προσλάβει στη χώρα μας η έξαρση βίας και εγκληματικής συμπεριφοράς. Η κλιμάκωση των επιθέσεων
εναντίον των αστυνομικών και των αστυνομικών υπηρεσιών, οι ληστείες μετά φόνου, η δράση των κουκουλοφόρων και όλα εκείνα τα μικρά και τα μεγάλα εγκλήματα που υποσκάπτουν την ασφάλεια των πολιτών,
ήταν προβλέψιμα φαινόμενα και τα είχαμε δυστυχώς
έγκαιρα επισημάνει, ως συνδικαλιστικό κίνημα. Τολμούμε δε σήμερα να καταθέσουμε ότι τα χειρότερα
της κρίσης που ενέσκηψε στον τόπο μας δεν τα έχουμε βιώσει ακόμα…
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ, λοιπόν; Πώς πρέπει να αντιδράσει η Ελληνική Αστυνομία για να καλύψει το «χαμένο
έδαφος» των δικών της ευθυνών και παραλείψεων,
γνωρίζοντας ότι η εγκληματικότητα έχει κοινωνικά αίτια που δεν αντιμετωπίζονται μόνο με αστυνομικά μέτρα;
Περισσότερο από οποτεδήποτε άλλοτε, σήμερα κιόλας, η συντεταγμένη πολιτεία οφείλει να δράσει με σύνεση και ψυχραιμία, λαμβάνοντας υπόψιν της ότι το
αγαθό της ασφάλειας δεν διασφαλίζεται με ευκαιριακά μέτρα, αλλά χρειάζεται σοβαρός προγραμματισμός, ανάλυση γεγονότων και στρατηγική σκέψη.
Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ πάσχει βαρύτατα και αυτό δεν το υποστηρίζουμε
από μηδενιστική άποψη, ούτε από ιδιοτελή κίνητρα. Το μέλλον μας, η ζωή μας είναι αυτά που καθορίζουν τη σκέψη και το λόγο μας.
Αν η Πολιτεία είχε σκύψει σοβαρά πάνω στις προτάσεις μας, είμαστε βέβαιοι
ότι η ΕΛ.ΑΣ. θα μπορούσε σήμερα να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις των καιρών
πιο αποτελεσματικά και βέβαια, χωρίς να καταγράφει απώλειες ανθρωπίνων ζωών.
Διότι μπορεί η πάταξη της εγκληματικότητας να συνιστά καθημερινό πόλεμο,
όμως, πουθενά δεν είναι γραμμένο ότι η επιτυχής αστυνόμευση συμβαδίζει με τον
πολλαπλασιασμό του αριθμού των νεκρών συναδέλφων μας. Πόσο μάλλον των
αθώων συμπολιτών μας.

AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Ανακατατάξεις στο επιτελείο
και τη διοίκηση
της Ελληνικής Αστυνομίας
ια δεύτερη συνεχή χρονιά, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, συνεχίζει να ηγείται του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Αντιστράτηγος Βασίλειος Τσιατούρας, υπό την προεδρία του
οποίου συνήλθε το Συμβούλιο Κρίσεως Αντιστρατήγων και έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τους Αντιστρατήγους κ.κ. Γρηγόριο Αναγνώστου, Στέφανο Σκότη, Δημήτριο Μπουλούκο και Αντώνιο Μπάμιατζη.
Το Συμβούλιο τους απένειμε τον τίτλο
του επιτίμου της θέσης που κατείχαν, ενώ
νέοι Αντιστράτηγοι αναδείχθηκαν οι κ.κ.
Ιωάννης Μπούτσικας, Χρήστος Φράγγος,
Στέργιος Αποστολίδης και Ελευθέριος Οικονόμου, οι οποίοι ανέλαβαν αντιστοίχως
τα καθήκοντα του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Προϊσταμένου του
Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Γενικού Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος και του Γενικού Επιθεωρη-

Γ

Ο κ. Β. Τσιατούρας

τή Νοτίου Ελλάδος.
Το Συμβούλιο έκρινε διατηρητέους τους
Υποστρατήγους: Δημητρουλάκο Ευάγγελο,

Γκαλογιάννη Βασίλειο, Ραχωβίτσα Ιωάννη,
Χριστοφιλάκη Παναγιώτη, Παπαγιαννόπουλο Νικόλαο, Κασαπάκη Κωνσταντίνο,
Γαλιάτσο Γεώργιο, Καμαρινόπουλο Γεώργιο και Σερέτη Νικόλαο.
Επίσης έκρινε ως ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, εφτά Υποστρατήγους Γενικών Καθηκόντων και ένα Υποστράτηγο Ειδικών καθηκόντων, οι οποίοι
προάγονται στο βαθμό του Αντιστρατήγου
εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες.
Πρόκειται για τους κ.κ. Μακρή Χρήστο,
Δούλγερη Γεώργιο, Νικολόπουλο Χρίστο,
Παλαιοπάνο Αθανάσιο, Μωυσή Βασίλειο,
Αποστολόπουλο Ιωάννη, Μπαταλογιάννη
Γεώργιο (καταλαμβανόμενο με όριο ηλικίας) και τον Ειδικών καθηκόντων (Υγειονομικό) Αντωνάκη Κωνσταντίνο. Στους
ανωτέρω απονεμήθηκε ο τίτλος του Επιτίμου της θέσης που κατείχαν.


Οι νέοι Υποστράτηγοι
ε απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Βασιλείου Τσιατούρα έγιναν οι τοποθετήσεις
των Υποστρατήγων γενικών και ειδικών καθηκόντων του Σώματος, ως ακολούθως:
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ Ευάγγελος από Δ/νση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής στη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Επισήμων, ως Γενικός Διευθυντής.
ΓΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος στην Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου Δημοκρατίας, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΡΑΧΩΒΙΤΣΑΣ Ιωάννης από Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος στη Γ.Α.Δ. Αττικής, ως Γενικός Αστυν. Διευθυντής.
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗΣ Παναγιώτης στον Κλάδο Οικονομικοτεχνικών και Πληροφορικής/ Α.Ε.Α, όπου υπηρετεί, ως Προϊστάμενος.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος από Δ/νση Οργάνωσης
Νομοθεσίας/ Α.Ε.Α. στον Κλάδο Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α, ως Προϊστάμενος.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ Κων/νος από Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Θεσσαλίας
στη Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, ως Γενικός Αστυν. Διευθυντής.
ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ Γεώργιος στον Κλάδο Ασφάλειας και Τάξης/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Προϊστάμενος.
ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, από Δ/νση Εγκληματολογικών
Ερευνών στη Γ.Α.Δ.Π. Θεσσαλίας, ως Γενικός Αστυν. Διευθυντής.
ΣΕΡΕΤΗΣ Νικόλαος στη Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος,
όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυν. Διευθυντής.

Μ
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ΚΟΥΜΑΝΤΑΝΟΣ Κων/νος από Δ/νση Τροχαίας Αττικής στη
Γ.Α.Δ.Π. Στερεάς Ελλάδος, ως Γενικός Αστυν. Διευθυντής.
ΚΟΥΡΒΑΣ Χρήστος από Δ.Α.Ε.Α./Υ.Α.Τ. στη Δ.Α.Ε. Αττικής,
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος στην Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΠΑΠΠΑΣ Λάμπρος από Τ.Ε.Α.ΠΑ.Σ.Α. στην Αστυνομική Ακαδημία, ως Διευθυντής.
ΜΠΑΛΑΚΟΣ Γρηγόριος από Δ/νση Ασφάλειας Αττικής, στη
Γ.Α.Δ. Αττικής, ως Αναπληρωτής Γενικού Αστυν. Διευθυντή.
ΜΠΕΣΙΡΗΣ Νικόλαος από Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας/ Α.Ε.Α.
στη Γ.Α.Δ.Π. Κρήτης, ως Γενικός Αστυν. Διευθυντής.
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Βασίλειος από Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων
στην Γ.Α.Δ.Π. Κεντρικής Μακεδονίας, ως Γενικός Αστυν. Διευθυντής.
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Αδαμάντιος στη Δ/νση Δημόσιας Ασφάλειας/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΤΟΥΖΟΣ Κωνσταντίνος από Δ/νση Αστυν. Δυτικής Αττικής
στη Γ.Α.Δ.Π. Πελοποννήσου, ως Γενικός Αστυν. Διευθυντής.
ΜΠΙΤΖΗΣ Αλέξιος από Αστυνομική Ακαδημία, στην Γ.Α.Δ.Π.
Ανατολ. Μακεδονίας & Θράκης, ως Γενικός Αστυν. Διευθυντής, διακοπτομένης αποσπάσεώς του στην Κεντρική Υπηρεσία Ε.Υ.Π./ ΥΠ.ΕΣ.
ΜΠΑΛΑΓΚΑΣ Γεώργιος στη Γ.Α.Δ.Π. Ιονίων Νήσων, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυν. Διευθυντής.
[Υγειον] ΧΑΛΙΑΣΟΣ Νικόλαος στη Δ/νση Υγειονομικού/
Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.


Προαγωγές, αποστρατείες
και τοποθετήσεις ταξιάρχων
ετά την κρίση των Υποστρατήγων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Βασιλείου Τσιατούρα, τη
συμμετοχή του Υπαρχηγού του Σώματος Αντιστρατήγου Ιωάννη Μπούτσικα και του Προϊσταμένου Επιτελείου/Α.Ε.Α. Αντιστρατήγου Φράγγου Χρήστου.
Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Υποστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω (11)
Ταξιάρχους Γενικών καθηκόντων και (1) Ταξίαρχο Ειδικών καθηκόντων:

Μ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ΚΟΥΜΑΝΤΑΝΟ
ΚΟΥΡΒΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΠΑΠΠΑ
ΜΠΑΛΑΚΟ
ΜΠΕΣΙΡΗ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΤΟΥΖΟ
ΜΠΙΤΖΗ
ΜΠΑΛΑΓΚΑ

Κωνσταντίνο
Χρήστο
Κυριάκο
Λάμπρο
Γρηγόριο
Νικόλαο
Βασίλειο
Αδαμάντιο
Κωνσταντίνο
Αλέξιο
Γεώργιο

Ειδικών καθηκόντων:
ΧΑΛΙΑΣΟ

Νικόλαο (Yγειονομικό)

Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω δεκαεννέα (19) Ταξιάρχους Γενικών καθηκόντων και τους τέσσερις (4) Ειδικών καθηκόντων:
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
Παύλο
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ
Παντελή
ΓΑΡΝΕΛΗ
Μαρίνο
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ
Φώτιο
ΣΤΙΓΚΑ
Νικόλαο
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
Δημήτριο
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟ
Δημήτριο
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ
Σωτήριο
ΣΚΑΛΤΣΑ
Κωνσταντίνο
ΚΟΡΦΟΞΥΛΙΩΤΗ
Γεώργιο
ΚΑΡΑΒΙΤΗ
Γεώργιο
ΠΑΓΚΑΚΗ
Λεωνίδα
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ
Ιωάννη
ΤΖΩΡΤΖΗ
Ιωάννη
ΡΙΖΟ
Νικόλαο
ΚΑΝΑΛΗ
Βασίλειο
ΧΑΧΑΡΙΔΑΚΗ
Εμμανουήλ
ΚΟΡΜΑ
Κωνσταντίνο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
Γεώργιο

Ειδικών καθηκόντων:
1.
2.
3.
4.

ΚΑΡΠΟΥΖΗ
Κωνσταντίνο (Yγειονομικό)
ΚΑΣΙΜΑΤΗ
Αντώνιο (Yγειονομικό)
ΧΡΙΣΤOΔΟΥΛΗ Χριστόδουλο (Eγκλ. Eργαστηρίων)
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο (Ψυχολόγο)

Έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους
εικοσιτέσσερις (24) Ταξιάρχους Γενικών Καθηκόντων και
έναν (1) Ειδικών Καθηκόντων – Αστυκτηνίατρο, οι οποίοι
προάγονται στο βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα

(30) ημέρες, με άλλο Π.Δ/γμα:
1. ΣΓΟΥΡΟ
Ανδρέα
2. ΛΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
Δημήτριο
3. ΒΕΡΓΑΔΗ
Νικόλαο
4. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ
Ανέστη
5. ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ
Κωνσταντίνο
6. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ
Κωνσταντίνο
7. ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗ
Ανδρέα
8. ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗ
Κωνσταντίνο
9. ΔΡΟΣΟ
Κωνσταντίνο
10. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟ
Σταύρο
11. ΑΝΔΡΙΚΟ
Ανδρέα
12. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ
Δημήτριο
13. ΝΤΕΛΗ
Κωνσταντίνο
14. ΚΟΡΔΑΤΟ
Κωνσταντίνο
15. ΧΑΛΚΙΑ
Ιωάννη
16. ΤΣΙΟΥΤΣΙΟ
Δημήτριο
17. ΦΕΣΤΑ
Αναστάσιο
18. ΣΤΑΓΑΚΗ
Εμμανουήλ
19. ΓΑΛΑΝΗ
Σωτήριο
20. ΚΩΤΣΗ
Ευάγγελο
21. ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗ
Αναστάσιο
22. ΚΑΚΑΒΑ
Γεώργιο
23. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Νικόλαο
24. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗ
Απόστολο

Ειδικών καθηκόντων:
ΝΑΚΟ

Δημήτριο (Αστυκτηνίατρο)

Ι. Μπούτσικας

Χρ. Φράγγος

Στ. Αποστολίδης

Ελ. Οικονόμου

AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Οι τoποθετήσεις των Ταξιάρχων
ε Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Βασιλείου Τσιατούρα τοποθετήθηκαν οι ΤαΜ
ξίαρχοι Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Παύλος από Γ.Α.Δ.Π. Δυτ. Μακεδονίας, στη Γενική
Αστυν. Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ως Αναπλ. Γενικού Αστυν. Διευθυντή.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Παντελής από Δ.Α.Ε.Ε.Β στη Διεύθυνση
Κρατικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α., ως Διευθυντής.
ΓΑΡΝΕΛΗΣ Μαρίνος από Αστυν. Δ/νση Ιωαννίνων στη Γ.Α.Δ.Π.
Ηπείρου, ως Γενικός Αστυν. Διευθυντής .
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος από Αστυν. Δ/νση Ηρακλείου στη
Δ/νση Αστυνομίας Β/Α Αττικής, ως Διευθυντής .
ΣΤΙΓΚΑΣ Νικόλαος στη Δ/νση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής,
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής .
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος στη Δ/νση Ασφάλειας Θεσ/κης,
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής .
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος από Δ/νση Αστυν. Ν/Α Αττικής
στη Δ.Α.Ε.Ε.Β, ως Διευθυντής .
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος στην Αστυν. Δ/νση Αχαΐας, όπου
υπηρετεί, ως Διευθυντής .
ΣΚΑΛΤΣΑΣ Κωνσταντίνος στην Αστυν. Δ/νση Κορινθίας, όπου
υπηρετεί, ως Διευθυντής .
ΚΟΡΦΟΞΥΛΙΩΤΗΣ Γεώργιος από Δ/νση Άμεσης Δράσης Αττικής
στη Δ/νση Αστυνομίας Πειραιά, ως Διευθυντής .
ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ Γεώργιος από Δ/νση Χειρισμού Κρίσεων/Α.Ε.Α. στην
Αστυν. Δ/νση Μεσσηνίας, ως Διευθυντής .
ΠΑΓΚΑΚΗΣ Λεωνίδας στην Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου Δημοκρατίας, όπου υπηρετεί.
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ιωάννης στη Δ/νση Αστυν. Αερολ. Αθηνών, όπου
υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΤΖΩΡΤΖΗΣ Ιωάννης από Σχολή Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής
Αστυνομίας στη Δ/νση Άμεσης Δράσης Αττικής, ως Διευθυντής .
ΡΙΖΟΣ Νικόλαος στην Αστυν. Δ/νση Σερρών, όπου υπηρετεί, ως
Διευθυντής .
ΚΑΝΑΛΗΣ Βασίλειος στη Δ/νση Αστυν. Θεσ/κης όπου υπηρετεί,
ως Διευθυντής .
ΧΑΧΑΡΙΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ στη Γ.Α.Δ. Αττικής/Επιτελείο, όπου
υπηρετεί.
ΚΟΡΜΑΣ Κωνσταντίνος στη Δ/νση Αστυν. Προσωπικού/Α.Ε.Α.,
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής .
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Γεώργιος στη Δ/νση Ασφ. Θεσ/κης, όπου
υπηρετεί, συνεχιζομένης αποσπάσεώς του στην 4551 Π.Μ.Υ.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Φώτιος στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών/Επιτελείο,
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΛΙΟΤΣΑΚΗΣ Φώτιος από Αστυν. Δ/νση Χανίων/Επιτελείο στη
Γ.Α.Δ.Π. Κρήτης, ως Αναπληρωτής Γενικού Αστυν. Διευθυντή.
ΠΑΤΙΤΣΑΣ Δημήτριος στην Αστυν. Δ/νση Φθιώτιδας/Επιτελείο,
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ Γεώργιος από Δ/νση Ασφάλειας Αττικής στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας Ελληνικής Αστυνομίας, ως Διοικητής.
ΛΩΛΟΣ Ελευθέριος στη Δ/νση Πληροφορικής/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΚΟΡΔΑΛΗΣ Βασίλειος από Δ/νση Αστυν. Β/Α Αττικής στη Δ/νση
Αλλοδαπών Αττικής, ως Διευθυντής.
ΦΛΗΡΗΣ Παναγιώτης από Δ/νση Τεχνικών/Α.Ε.Α. στη Δ/νση Οικονομικών/Α.Ε.Α. ως Διευθυντής.
ΚΟΥΖΕΛΗΣ Κωνσταντίνος από Δ/νση Ασφάλειας Αττικής στην
Αστυν. Δ/νση Ηρακλείου, ως Διευθυντής.
ΜΙΧΑΣ Κυριάκος στην Αστυν. Δ/νση Χαλκιδικής/Επιτελείο, όπου
υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΔΕΣΠΟΤΕΛΛΗΣ Χρήστος από Αστυν. Δ/νση Λέσβου/Επιτελείο
στη Γ.Α.Δ.Π. Βορείου Αιγαίου, ως Γενικός Αστυν. Διευθυντής.
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ Δημήτριος από Υποδ/νση Αντιμ. Ειδ. Εγκλ. Βίας Β.
Ελλάδος, στη Δ/νση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης ως Υποδιευθυντής.
ΚΑΛΛΙΝΗΣ Χρήστος από Δ/νση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α., στη Σχολή
Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, ως Διοικητής.
ΚΑΜΠΕΡΗΣ Γεώργιος στη Δ/νση Διαβατηρίων/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΝΤΖΟΥΦΡΑΣ Χρήστος από Δ/νση Δημόσιας Ασφάλειας/Α.Ε.Α.,
στη Γ.Α.Δ.Π. Ν. Αιγαίου, ως Γενικός Αστυν. Διευθυντής.

6

AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης από Δ/νση Αστυν. Επιχ. Αττικής, στη
Σχολή Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας, ως Διοικητής.
ΚΟΥΣΟΥΤΗΣ Βασίλειος στη Δ/νση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΛΙΟΥΚΑΣ Ιωάννης από Α΄ Υποδ/νση Αστυν. Αθηνών στη Γ.Α.Δ.Αττικής /Επιτελείο.
ΓΛΥΜΗΣ Σπυρίδων από Αστυν. Δ/νση Φωκίδας/Επιτελείο στην
Αστυν. Δ/νση Ευβοίας, ως Διευθυντής.
ΚΙΟΣ Βασίλειος στην Αστυν. Δ/νση Μαγνησίας, όπου υπηρετεί, ως
Διευθυντής.
ΒΕΝΑΡΔΟΣ Ευάγγελος από Β΄ Υποδ/νση Αστυν. Αθηνών στη
Δ/νση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, ως Διευθυντής.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος από Ε΄ Υποδ/νση Αστυν. Αθηνών στην Αστυν. Δ/νση Αρκαδίας, ως Διευθυντής.
ΑΓΟΡΗΣ Θεοχάρης από Δ/νση Τροχαίας/Α.Ε.Α. στην Αστυν.
Δ/νση Ιωαννίνων, ως Διευθυντής.
ΔΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής, διακοπτομένης αποσπάσεως του Κ.Υ./
Ε.Υ.Π. /ΥΠ.ΕΣ.
ΜΠΛΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος στη Δ/νση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Δημήτριος στη Δ/νση Τροχαίας Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΜΕΣΟΔΙΑΚΑΚΗΣ Ιωάννης στην Α΄ Αστυν. Δ/νση Δωδεκανήσου,
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος από Αστυν. Δ/νση Ηλείας/Επιτελείο
στην Αστυν. Δ/νση Ακαρνανίας, ως Διευθυντής.
ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑΣ Δημήτριος από Δ/νση Ασφάλ. Θεσσαλονίκης στη
Δ/νση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, ως Διευθυντής.
ΠΑΜΛΙΔΗΣ Παναγιώτης στη Δ/νση Αστυν. Επιχ. Θεσσαλονίκης,
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΦΥΚΑΣ Γεώργιος από Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α., στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, ως Διοικητής.
ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ Θεοφάνης από Γ.Δ.Α.Ε./Υπηρ. Προστ. Επισήμων,
στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής, ως Α΄ Υποδιευθυντής.
ΜΠΕΛΗΣ Περικλής στη Δ.Α.Ε.Α./Υ.ΜΕ.Τ., όπου υπηρετεί.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ Ιωάννης από Αστυν. Δ/νση Εύβοιας/Επιτελείο
στη Δ/νση Εγκληματολογικών Ερευνών/Α.Ε.Α., ως Διευθυντής.
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ Σταύρος στη Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΤΣΩΤΑΣ Δημήτριος από Γ΄ Υποδ/νση Αστυν. Β/Α Αττικής στην
Αστυν. Δ/νση Βοιωτίας, ως Διευθυντής.
ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ Σταύρος, από Δ/νση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης
στην Αστυν. Δ/νση Ημαθίας, ως Διευθυντής.
ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ Δημήτριος στην Αστυν. Δ/νση Κέρκυρας, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ Γεώργιος στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Β΄ Υποδιευθυντής.
ΤΣΙΒΙΚΗΣ Ηλίας από Υποδ/νση Τροχαίας Αθηνών, στην Δ/νση
Αστυνομίας Ν/Α Αττικής, ως Διευθυντής.
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Σπυρίδων στη Δ.Α.Ε.Α./Υ.Α.Τ., όπου υπηρετεί, ως
Διευθυντής.
ΣΟΥΠΙΩΝΗΣ Νικόλαος στη Δ/νση Τεχνικών/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΚΟΚΜΟΤΟΣ Δήμος από Αστυν. Δ/νση Καβάλας στην Αστυν.
Δ/νση Ροδόπης, ως Διευθυντής.
ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κωνσταντίνος στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., όπου υπηρετεί.
ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ Γρηγόριος από Αστυν. Δ/νση Καστοριάς στη
Γ.Α.Δ.Π. Δυτικής Μακεδονίας, ως Γενικός Αστυν. Διευθυντής.
ΠΑΡΑΒΟΛΙΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ από Αστυν. Δ/νση Ηρακλείου/Επιτελείο στην Αστυν. Δ/νση Ρεθύμνης, ως Διευθυντής.
ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ Ανδρέας από Υπηρεσία Εναέριων Μέσων, στην
Αστυν. Δ/νση Ξάνθης, ως Διευθυντής.
[Υγειον.] ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ Κων/νος, από Κεντρικό Ιατρείο Θεσ/νίκης
στη Διεύθυνση Υγειονομικού/Α.Ε.Α., ως Υποδιευθυντής.
[Υγειον.] ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Αντώνιος, στο Κεντρικό Ιατρείο Αθήνων,
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
[Υγειον.] ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ Ηρακλής στο Κ.Ι. Θεσ/νίκης όπ o υ
υπηρετεί, ως Διευθυντής.
[Αστυκτηνίατρο] ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Γεώργιος στη Δ/νση Αστυνομίας
Θεσ/νίκης όπου υπηρετεί, συνεχιζομένης αποσπάσεώς του στον
Ε.Φ.Ε.Τ. Κεντρικής Μακεδονίας.


Οι κρίσεις των Αστυνομικών Διευθυντών
ετά την κρίση των Ταξιάρχων συνεχίστηκαν
Μ
οι κρίσεις των Αστυνομικών Διευθυντών
της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του
Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου
Βασιλείου Τσιατούρα και τη συμμετοχή του
Υπαρχηγού του Σώματος Αντιστρατήγου Ιωάννη
Μπούτσικα και του Προϊσταμένου Επιτελείου/
Α.Ε.Α. Αντιστρατήγου Χρήστου Φράγγου.
Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Ταξιάρχου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του
βαθμού αυτού, οι κατωτέρω σαράντα έξι (46)
Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων
και ένας (1) Ειδικών Καθηκόντων – Υγειονομικός.
1. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Φώτιος
2. ΛΙΟΤΣΑΚΗΣ
Φώτιος
3. ΠΑΤΙΤΣΑΣ
Δημήτριος
4. ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ
Γεώργιος
5. ΛΩΛΟΣ
Ελευθέριος
6. ΚΟΡΔΑΛΗΣ
Βασίλειος
7. ΦΛΗΡΗΣ
Παναγιώτης
8. ΚΟΥΖΕΛΗΣ
Κωνσταντίνος
9. ΜΙΧΑΣ
Κυριάκος
10. ΔΕΣΠΟΤΕΛΛΗΣ
Χρήστος
11. ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ
Δημήτριος
12. ΚΑΛΛΙΝΗΣ
Χρήστος
13. ΚΑΜΠΕΡΗΣ
Γεώργιος
14. ΝΤΖΟΥΦΡΑΣ
Χρήστος
15. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ιωάννης
16. ΚΟΥΣΟΥΤΗΣ
Βασίλειος
17. ΛΙΟΥΚΑΣ
Ιωάννης
18. ΓΛΥΜΗΣ
Σπυρίδων
19. ΚΙΟΣ
Βασίλειος
20. ΒΕΝΑΡΔΟΣ
Ευάγγελος
21. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
22. ΑΓΟΡΗΣ
Θεοχάρης
23. ΔΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ιωάννης
24. ΜΠΛΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
Κωνσταντίνος
25. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
Δημήτριος
26. ΜΕΣΟΔΙΑΚΑΚΗΣ
Ιωάννης
27. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αθανάσιος
28. ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑΣ
Δημήτριος
29. ΠΑΜΛΙΔΗΣ
Παναγιώτης
30. ΦΥΚΑΣ
Γεώργιος
31. ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ
Θεοφάνης
32. ΜΠΕΛΗΣ
Περικλής
33. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ
Ιωάννης
34. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ
Σταύρος
35. ΤΣΩΤΑΣ
Δημήτριος
36. ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ
Σταύρος
37. ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ
Δημήτριος
38. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ
Γεώργιος
39. ΤΣΙΒΙΚΗΣ
Ηλίας
40. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
Σπυρίδων
41. ΣΟΥΠΙΩΝΗΣ
Νικόλαος
42. ΚΟΚΜΟΤΟΣ
Δήμος
43. ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ
Κωνσταντίνος
44. ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ
Γρηγόριος
45. ΠΑΡΑΒΟΛΙΔΑΚΗΣ
Εμμανουήλ
46. ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ
Ανδρέας
47. ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ
Ηρακλής (Υγειονομικό)
Κρίθηκαν ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους (61) Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων και ένας (1) Ειδικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Τα-

ξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες:
1. ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ
Αντώνιος
2. ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ
Αθανάσιος
3. ΝΤΖΕΛΒΕΣ
Νικόλαος
4. ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ
Κωνσταντίνος
5. ΟΥΡΔΑΣ
Τρύφων
6. ΣΤΑΘΗΣ
Κωνσταντίνος
7. ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ
Γεώργιος
8. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
Αθανάσιος
9. ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ
Εμμανουήλ
Παναγιώτης
10. ΛΕΦΑΣ
11. ΚΑΡΑΤΖΑΣ
Αθανάσιος
12. ΠΟΚΑΣ
Γεώργιος
13. ΓΑΚΗΣ - ΒΛΑΧΟΣ
Αθανάσιος
14. ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ
Γεώργιος
15. ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ
Ιωάννης
16. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
Χρήστος
17. ΚΕΧΑΓΙΑΣ
Κωνσταντίνος
18. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Παύλος
19. ΜΗΤΣΕΛΟΣ
Παναγιώτης
20. ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ
Χαράλαμπος
21. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ανδρέας
22. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ
Δημήτριος
23. ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Ευάγγελος
24. ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ
Ιωάννης
25. ΜΠΛΑΤΖΗΣ
Επαμεινώνδας
26. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Αναστάσιος
27. ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αθανάσιος
28. ΝΗΦΑΚΟΣ
Πέτρος
29. ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ
Νικόλαος
30. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Κωνσταντίνος
31. ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ
Γεώργιος
32. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ευάγγελος
33. ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ
Εμμανουήλ
34. ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ
Επαμεινώνδας
35. ΜΕΝΕΞΗΣ
Νικήτας
36. ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ
Πέτρος
37. ΠΑΠΑΔΗΣ
Αθανάσιος
38. ΡΑΛΛΗΣ
Κωνσταντίνος
39. ΣΙΟΥΤΗΣ
Ιωάννης
40. ΣΙΑΧΟΣ
Δημήτριος
41. ΖΩΗΣ
Νικόλαος
42. ΠΑΤΣΙΟΣ
Ηλίας- Εμ.
43. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Νικόλαος
44. ΝΟΥΛΑΣ
Κωνσταντίνος
45. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
Διονύσιος
46. ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ
Παναγιώτης
47. ΜΑΡΔΑΒΑΝΗΣ
Ευστράτιος
48. ΠΕΣΤΡΙΒΑΣ
Ιωάννης
49. ΚΟΤΤΑΡΑΚΟΥ
Καλλιόπη
50. ΜΑΡΚΟΥ
Ηλίας
51. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Σπυρίδων
52. ΔΗΜΑΤΟΣ
Ιωάννης
53. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ
Γεώργιος
54. ΣΙΩΜΗΣ
Γεώργιος
55. ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ
Γεώργιος
56. ΜΑΝΤΑΣ
Κωνσταντίνος
57. ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ
Εμμανουήλ
58. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Αντώνιος
59. ΝΤΑΝΟΣ
Γεώργιος
60. ΖΕΡΒΑΛΑΚΗΣ
Εμμανουήλ
61. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
62. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Δημήτριος
(Υγειονομικό)

AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΣYNΔIKAΛIΣTIKA

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
για τα καυτά ανοικτά θέματα

υνεδρίασε στις 18 Φεβρουαρίου 2009 το Δ.Σ.
της Ομοσπονδίας μας με θέματα ημερήσιας διάταξης την
πορεία υλοποίησης του Διεκδικητικού μας Πλαισίου και
ειδικότερα τη συζήτηση των
προτάσεων για ένα αντικειμενικότερο σύστημα κρίσεων –
προαγωγών, για την αντιμετώπιση της βίας στους αθλητικούς χώρους και την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών
της ΕΛ.ΑΣ.
Μετά την τοποθέτηση του
προέδρου κ. Δημήτρη Γεωργατζή και των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. αποφασίσθηκαν
τα παρακάτω:
1. Εκτιμώντας τη δύσκολη
οικονομική συγκυρία, να προταχθούν από το διεκδικητικό
πλαίσιο της Ομοσπονδίας
μας - το οποίο σε κάθε περίπτωση παραμένει εν ισχύ και
δεν απεμπολείται - τα ακόλουθα οικονομικά αιτήματα:
α) Αύξηση της χορηγούμενης αποζημίωσης για την
πέραν του 5νθημέρου
εργασία στα 90 ευρώ.
β) Διπλασιασμός του επιδόματος διοίκησης, όπως
αυτό χορηγείται ανά κατηγορία Αξ/κών και επέκταση του σε όλους τους
Αξ/κούς.
γ) Αναπροσαρμογή της
εκτός έδρας αποζημίωσης.

Σ
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2. Για το θέμα της αντιμετώπισης της βίας στα γήπεδα,
έγινε διεξοδική συζήτηση καθώς παρατηρείται έξαρση
του φαινομένου το τελευταίο

AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπέρ του διαλόγου για όλα τα ζητήματα

ο Χρήστος Μαρκογιαννάκης

πέρ του διαλόγου τάχθηκε κατά την προγραμματισμένη
συνάντηση με το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Χρήστος ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ,
στον οποίο τέθηκαν τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Δ.Σ., ενώ με αφορμή την τελευταία τοποθέτησή
του στη Βουλή για την πολιτική που προωθεί στο υπουργείο,
ζητήθηκε να μας διευκρινίσει τις προθέσεις του σχετικά με το
Πειθαρχικό Δίκαιο και τον Κώδικα Μεταθέσεων.
Ο κ. Μαρκογιαννάκης, αφού καταρχήν δεσμεύτηκε να μελετήσει τα οικονομικά μας αιτήματα, δήλωσε ότι επειδή
έχουν παρατηρηθεί κάποιες στρεβλώσεις στο ισχύον Π.Δ.
100/2003, ζήτησε τις προτάσεις μας για το παραπάνω θέμα,
τονίζοντας ότι ήταν, είναι και παραμένει «πάντα φανατικός
των αντικειμενικών κριτηρίων για τις μεταθέσεις» και γενικότερα υπέρ του διαλόγου για όλα τα ζητήματα.

Υ

χρονικό διάστημα και αποφασίστηκε, αφού πρώτα ληφθούν υπόψη οι προτάσεις
των μελών του Δ.Σ. καθώς και
των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων,
να καταρτιστεί συνολική πρό-

ταση η οποία και θα αποσταλεί από την Ομοσπονδία μας,
στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, στους αρμόδιους φορείς.

3. Η Αναδιάρθρωση-Ανασυγκρότηση των Υπηρεσιών
της ΕΛ.ΑΣ., να γίνει σύμφωνα
με τα νέα πληθυσμιακά, εγκληματολογικά και γεωμορφολογικά κριτήρια τα οποία
θα στοχεύουν:
α) Στην αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του
εγκλήματος.
β) Στην εξοικονόμηση του
προσωπικού και την ορθολογική χρήση των
αστυνομικών δυνάμεων.
γ) Στον εκσυγχρονισμό και
τη χρήση των νέων τεχνολογιών από την
ΕΛ.ΑΣ.
δ) Στην αποτελεσματικότερη και ουσιαστικότερη
εξυπηρέτηση των πολιτών.
4. Για την ομαλοποίηση της
επετηρίδας των Αξ/κων και
προκειμένου να δοθεί όραμα
και προοπτική στα μικρομεσαία στελέχη, τα οποία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της
ΕΛ.ΑΣ. και αφετέρου για να
υπάρξει ισορροπία μεταξύ
εισροών – εκροών των στελεχών του Σώματος, να γίνουν
επιτέλους ουσιαστικές κρίσεις με βάση τα προσόντα
και την μέχρι τώρα προσφορά του καθενός, αν και όπως
έχουμε επισημάνει διαχρονικά η κορυφαία αυτή στιγμή
της αξιολόγησης της προσφοράς και των ικανοτήτων
της διοίκησης, γίνεται με το
ισχύον παρωχημένο σύστημα
κρίσεων και προαγωγών. 

Στηρίξτε την πρότασή μας
για τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής
Ε
νόψει του συλλαλητηρίου στην Πλατεία Συντάγματος για
την καταδίκη της βίας, τα προεδρεία των Ομοσπονδιών
Π.Ο.ΑΞΙ.Α. και Π.Ο.ΑΣ.Υ. έδωσαν κοινή συνέντευξη τύπου
κατά την οποία παρουσιάστηκαν οι σημαντικότερες πρωτοβουλίες – προτάσεις μας τόσο για την θωράκιση των συναδέλφων μας από τους παντοειδείς κινδύνους που αντιμετωπίζουν, όσο και για την λειτουργία μιας σύγχρονης και δημοκρατικής αστυνομίας που θα υπηρετεί ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, με σεβασμό στον πολίτη και τα δικαιώματά του.
Οι Ομοσπονδίες έκαναν έκκληση στα πολιτικά κόμματα,
στους μαζικούς φορείς, στους εκπροσώπους της τοπικής και
νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, στους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, σε όλους τους απλούς πολίτες, να ενώσουν τη φωνή τους με τη φωνή των αστυνομικών, τονίζοντας
ότι «η αστυνομία δεν υπάρχει για την αστυνομία», ούτε μπορεί να είναι σήμερα «η σιδερένια γροθιά του κράτους», αλλά
ότι η αστυνομία αποτελεί θεσμό της δημοκρατικής μας πολιτείας και ως εκ τούτου πρέπει όλοι να ενδιαφερόμαστε να
λειτουργεί με υψηλά πρότυπα επαγγελματισμού για να είναι
σε θέση να εξασφαλίσει το αγαθό της ασφάλειας των πολιτών και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του οργανωμένου
εγκλήματος.
Με αφορμή τα δραματικά γεγονότα του Δεκεμβρίου και
όσα έκτοτε διαδραματίζονται, επισημάνθηκαν οι ευθύνες
κυρίως της πολιτείας για την μη έγκαιρη αντιμετώπιση των
παθογενειών της Ελληνικής Αστυνομίας και τονίστηκε ότι είναι λάθος να επιζητείται η επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων με κατασταλτικά μέτρα. Μάλιστα, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην αδήριτη ανάγκη της έγκαιρης «εξουδετέρωση»
της «ωρολογιακής βόμβας» που συνιστά ήδη για την κοινωνία μας η διαφαινόμενη περιθωριοποίηση της δεύτερης γενιάς μεταναστών στη χώρα μας, χωρίς η πολιτεία να δείχνει

ότι έχει αντιληφθεί τις δικές της ευθύνες.
Οι Ομοσπονδίες, κάλεσαν επίσης όλα τα πολιτικά κόμματα να υποστηρίξουν την πρόταση του συνδικαλιστικού κινήματος για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για την
αστυνομία, μια πρόταση που είχε τεθεί από το 2007 από την
Π.Ο.ΑΣ.Υ. και τώρα με πρωτοβουλία του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέκου Αλαβάνου
τέθηκε προς συζήτηση στη Βουλή. «Αποτελεί χρυσή ευκαιρία για όλους, όπως τονίστηκε, να κατατεθούν προτάσεις και
να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των Ομοσπονδιών για όλες τις παθογένειες του
αστυνομικού μας συστήματος, ώστε να δοθεί διέξοδος και
να υπάρξει μια άλλη πορεία για τον αστυνομικό μας Οργανισμό» σημείωναν οι Ομοσπονδίες, αλλά η πρόταση αυτή τελικά καταψηφίστηκε από την κυβέρνηση.
Στη συνέντευξη τύπου αναφέρθηκαν επίσης οι προσπάθειες των Ομοσπονδιών, να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν με την φυσική και πολιτική ηγεσία της Ελληνικής
Αστυνομίας τόσο στο παρελθόν, όσο και τελευταία, ιδίως τις
ημέρες που αμφισβητήθηκε πανελλαδικά η αξιοπιστία και η
αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας, τις ημέρες
κατά τις οποίες συνάδελφοί μας δέχθηκαν δολοφονικές επιθέσεις και βρέθηκαν άλλοι ελαφρά και άλλοι βαριά τραυματισμένοι στα νοσοκομεία, με συνέπεια τη μείωση των αποδοχών τους, σαν «τιμωρία», καθώς η πολιτεία δεν έχει φροντίσει διαχρονικά να καλύψει πλήρως την απώλεια αυτή.


Για μια αποτελεσματικότερη
αστυνόμευση
Μ

ήνυμα αγωνιστικής πορείας,
αλλά και ανασυγκρότησης των
αστυνομικών δυνάμεων για να είναι
αποτελεσματικές στη δράση τους,
απηύθυνε στο Γενικό Συμβούλιο
της Π.Ο.ΑΣ.Υ. ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ. Δημήτρης Γεωργατζής.
Μιλώντας στους συναδέλφους των πρωτοβαθμίων ενώσεων της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο πρώτο για το 2009 Γενικό Συμβούλιο, χαιρέτισε τις εργασίες του συμβουλίου και ευχήθηκε τα
συμπεράσματά του να είναι χρήσιμα.
Αναφερόμενος στον κοινό αγώνα των δυο Ομοσπονδιών
τόνισε ότι πρέπει να συνεχιστεί με τον ίδιο ζήλο η διεκδίκηση των πολλών κοινών αιτημάτων μας, ενώ λαμβάνοντας
υπόψιν του και το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην κοινή
γνώμη από τα αλλεπάλληλα κρούσματα ακραίας εγκληματικής δράσης, ζήτησε να ληφθούν όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα ώστε το αστυνομικό σώμα να ανταποκριθεί στη δύσκολη αποστολή του. Το βάρος για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Αστυνομίας πέφτει στους ώμους του

αστυνομικού προσωπικού στο σύνολό του, καθώς ο πολίτης επιζητεί διαρκώς ολοένα και περισσότερο την εμφανή
αστυνόμευση και την απηνή δίωξη του εγκλήματος.


AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ

Αθωράκιστο παραμένει
το Αστυνομικό Σώμα
ην άμεση αντίδραση των προεδρείων
της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. και της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
προκάλεσε η θρασύτατη επίθεση αγνώστων στο Αστυνομικό Τμήμα Κορυδαλλού. Με κοινή τους ανακοίνωση ζήτησαν
να συναντηθούν αμέσως με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών για θέματα
δημόσιας τάξης κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη προκειμένου άμεσα να καθορίσουν
τη στάση τους και να εκφράσουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την διγλωσσία που ενεφάνισε σε μια δύσκολη εποχή για το Σώμα μας.
«Εκφράζοντας την έντονη αγωνία και
ανησυχία των δεκάδων χιλιάδων συναδέλφων μας, της μεγάλης αστυνομικής
μας οικογένειας, αλλά και όλων των συμπολιτών μας που υψώνουν φωνή διαμαρτυρίας και απαιτούν μαζί με εμάς να αποκαλυφθούν, το ταχύτερον δυνατόν, οι
αδίστακτοι εγκληματίες τόσο της σημερινής άνανδρης επίθεσης στο Αστυνομι-

Τ

Η Ελληνική Αστυνομία πρέπει να λειτουργήσει
με συγκεκριμένους κανόνες, με πνεύμα πολιτικής συναίνεσης και όχι ως μακρύ χέρι της εκάστοτε κυβέρνησης
σει τους συναδέλφους μας από την αόρατη κάννη των δολοφόνων, αλλά και
από άδικες πολλές φορές επιθέσεις. Βαρύτατες ευθύνες, φέρουν βεβαίως όσοι
κλήθηκαν από την ελληνική πολιτεία να
διαχειριστούν τα τελευταία χρόνια με
ερασιτεχνισμούς και πειράματα τις τύχες
των Ελλήνων Αστυνομικών, με αποτέλεσμα η σημερινή ΕΛ.ΑΣ. να μετατρέπεται
με μαθηματική ακρίβεια σε ένα απέραντο
«πτυελοδοχείο».
Αλήθεια ποια είναι η απάντηση της

επί της προτάσεώς μας για τη σύσταση
Διακομματικής Επιτροπής για την Ελληνική Αστυνομία. Η πρόταση, δυστυχώς καταψηφίστηκε για διάφορους λόγους, από
τη Νέα Δημοκρατία και τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Επί της ουσίας,
όμως, όπως προκύπτει από την όλη συζήτηση και αυτά τα κόμματα αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα του διαλόγου για
την ανασυγκρότηση της Ελληνικής Αστυνομίας και τη θωράκιση του αστυνομικού
λειτουργήματος στη χώρα μας , αλλά αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει ΧΘΕΣ.

Οργάνωση

κό Τμήμα Κορυδαλλού (φωτό) όσο και
των προηγούμενων ανεξιχνίαστων υποθέσεων, ως θεσμικοί συνδικαλιστικοί φορείς που σέβονται πρωτίστως την αποστολή τους, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
Λυπούμαστε βαθύτατα διότι ως συνδικαλιστικό κίνημα, παρά το γεγονός ότι
έχουμε υποβάλλει σημαντικές προτάσεις
για την επανίδρυση της Ελληνικής Αστυνομίας, δεν έχουμε καταφέρει να πείσουμε την επίσημη Πολιτεία να θωρακί-
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Ηγεσίας στον αστυνομικό που κινδυνεύει καθημερινά; Τι μέτρα πήρε για την
προστασία του μετά τις αλλεπάλληλες
απόπειρες δολοφονίας και γιατί παραπέμπονται στις Καλένδες οι προτάσεις
μας;», αναφέρεται σε σχετική κοινή ανακοίνωση.
Οι δυο Ομοσπονδίες, πάντως, ευχαρίστησαν τον πολιτικό κόσμο της χώρας,
που συμμετείχε στην πολύωρη συζήτηση
που διεξήχθη στη Βουλή των Ελλήνων,

Τέλος, οι Ομοσπονδίες ανακοίνωσαν ότι
δεν θα παραιτηθούν του στόχου τους,
που δεν είναι άλλος από τη χάραξη μιας
συγκεκριμένης πολιτικής για την Ελληνική Αστυνομία, πολιτικής που θα προκύπτει μέσα από συναινετικές διαδικασίες
και με δημοκρατικό διάλογο, διότι η Ελληνική Αστυνομία δεν μπορεί να είναι το
μακρύ χέρι της εκάστοτε κυβέρνησης,
ως κατασταλτικός μηχανισμός ούτε πεδίο κομματικών αντιπαραθέσεων. Η Ελληνική Αστυνομία για να εκπληρώσει την
αποστολή της, πρέπει επειγόντως να οργανωθεί σε επιστημονική βάση, μακριά
από τα πρότυπα του παρελθόντος, σεβόμενη τα δημοκρατικά δικαιώματα των
πολιτών και προφανώς σεβόμενη και
τους δικούς της ανθρώπους, τους χιλιάδες ένστολους υπαλλήλους της που χυδαία κάποιοι θέλουν, δυστυχώς, να είναι
«μπάτσοι» για να τους λοιδορούν και να
τους δολοφονούν, εξυπηρετώντας άνομα και σκοτεινά συμφέροντα.
Όταν η αόρατη κάννη των δολοφόνων μάς σημαδεύει, είναι εγκληματικό
λάθος να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε. Είναι έγκλημα όταν βλέπεις το λύκο να
ψάχνεις το ντορό, καταλήγει η κοινή
ανακοίνωση των δυο Ομοσπονδιών. 

Ένα ακόμα θύμα
στο βωμό του καθήκοντος
Ομοσπονδία μας εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά της
συλλυπητήρια στην οικογένεια του αδικοχαμένου συναδέλφου Μιχάλη ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ που δολοφονήθηκε στη Νίκαια από κακοποιό, τον οποίο καταδίωκε, αν και βρισκόταν
εκτός υπηρεσίας.Η ενέργεια του συναδέλφου καταδεικνύει
για μια ακόμη φορά το πνεύμα αυτοθυσίας και ευσυνειδησίας
που διακατέχει τους Έλληνες Αστυνομικούς, οι οποίοι κινούνται στο τρίπτυχο ΖΩΗ – ΚΑΘΗΚΟΝ – ΘΥΣΙΑ.Ο Υπαρχιφύλακας Μιχάλης ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, είναι ένα ακόμα θύμα που
προστίθεται στη μακρά λίστα των Ελλήνων Αστυνομικών που
έχουν χάσει τη ζωή τους τα τελευταία χρόνια.

Η

Γι’ αυτό και πριν θρηνήσουμε
και άλλα θύματα, είτε πολίτες είτε αστυνομικούς, καλούμε τους
αρμόδιους να εγκύψουν άμεσα
πάνω στο πρόβλημα της εγκληματικότητας το οποίο βρίσκεται σε έξαρση ενώ και η επικινδυνότητα των κακοποιών έχει αυξηθεί - γεγονός που έγκαιρα
έχουμε επισημάνει και αναδείξει - και να δώσουν λύσεις υπεύθυνες και αποτελεσματικές, αντί να αρκούνται σε ευχολόγια
και σε εκ των υστέρων δηλώσεις συμπαράστασης στις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες γρήγορα ξεχνιούνται.

Με τη σκέψη μας
στον Διαμαντή

ε τη σκέψη όλων μας στο συνάδελφό μας Διαμαντή Μαντζούνη, όταν αγωνιζόταν γενναία στην Εντατική Μονάδα
του Νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός» για να σταθεί ξανά όρθιος και να επιστρέψει πιο δυνατός στις επάλξεις του καθήκον-

M

τος, εκεί όπου τον έταξε η πολιτεία για να υπερασπίζεται, όπως
το σύνολο των Ελλήνων Αστυνομικών, το αγαθό της ασφάλειας
και της ελευθερίας των πολιτών, προκειμένου να ζουν και να εργάζονται σε μια κοινωνία της προόδου και της ευημερίας, ως
συνδικαλιστικοί φορείς, οι Ομοσπονδίες των αστυνομικών
Π.Ο.ΑΞΙ.Α. και Π.Ο.ΑΣ.Υ. διαδήλωσαν την αγανάκτησή τους
ενάντια στην τυφλή βία από όπου κι αν προέρχεται και κάλεσαν σύσσωμη την ελληνική κοινωνία να συμπαρασταθεί στο
δίκαιο αγώνα τους για τη θωράκιση του λειτουργήματος του
αστυνομικού από κάθε πράξη βίας. Η «αόρατη κάννη» των δολοφόνων, αλλά και κάθε τι, που πληγώνει τις καρδιές και απαξιώνει το θεσμικό ρόλο μας, ως αστυνομικών, δεν έχουν θέση
στην κοινωνία μας.
Αφουγκραζόμενοι τον πόνο ψυχής όλων των θυμάτων της
τυφλής βίας, των άδικων επιθέσεων εναντίον των συναδέλφων
μας, αλλά και των θυμάτων κάθε μορφής κρατικής αυθαιρεσίας,
πολλώ δε μάλλον των θυμάτων της αυθαίρετης αστυνομικής
βίας που είχε ως αποτέλεσμα και τον άδικο χαμό του νεαρού
μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και που όπως έχουμε
πολλάκις επισημάνει, αποδομεί το ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας, υπονομεύει τη λειτουργία των υπηρεσιών και βλάπτει πολλαπλά αυτόν καθ’ αυτόν τον συνδικαλιστικό μας αγώνα, υλοποιούμε σειρά πρωτοβουλιών, έτσι ώστε το αδιαμφισβήτητο αίτημα των πολιτών για μια σύγχρονη και δημοκρατική Ελληνική
Αστυνομία να λάβει επιτέλους σάρκα και οστά.
Αυτονόητη προϋπόθεση είναι ότι ο εργαζόμενος αστυνομικός πρέπει να διασφαλισθεί από παντός είδους κινδύνους που
τον εμποδίζουν να ασκήσει την εργασία του ως λειτούργημα.
Επαναλαμβάνουμε και σήμερα ότι η βία κατά των αστυνομικών είναι βία που στρέφεται κατά της ελληνικής κοινωνίας,
το ίδιο όπως στρέφεται κατά της κοινωνίας η κρατική αυθαιρεσία από όπου κι αν προέρχεται.
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Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες

εξέπεμψε το συνδικαλιστικό μας κίνημα
από την Πλατεία Συντάγματος
Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος
ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των
Ομοσπονδιών και καταδίκασε τη
βία απ’ όπου κι αν προέρχεται
ε πλήρη επιτυχία –σε πείσμα ορισμένων μικρόνοων που
καλύφθηκαν από την ανωνυμία, σπέρνοντας την ανησυχία
και καλώντας τους συναδέλφους να μείνουν στα σπίτια τους,
δήθεν για τον κίνδυνο επεισοδίων (!), –πραγματοποιήθηκε στις
15 Ιανουαρίου 2009 το συλλαλητήριο στην Πλατεία Συντάγματος που διοργάνωσαν οι Ομοσπονδίες μας για την καταδίκη
της βίας απ’ όπου κι αν προέρχεται.
Παρά το δύσκολο του εγχειρήματος και τις γνωστές συνθήκες αβεβαιότητας και ανασφάλειας για τους συναδέλφους μας,
αστυνομικοί από κάθε γωνιά της Ελλάδας έδωσαν το δικό τους
παρών, στέλνοντας πολλαπλά μηνύματα, τόσο ως προς το ρόλο
της Ελληνικής Αστυνομίας και τη μη ανοχή της περιθωριοποίησής της, όσο και ως προς τις πελώριες ευθύνες που επωμίζονται οι ιθύνοντες, αν παρ’ ελπίδα ακολουθήσουν παθητική στάση
έναντι των μεγάλων κινδύνων που εκτοξεύονται κατά πάντων.
Εκπρόσωποι και βουλευτές πολιτικών κομμάτων, εκπρόσωποι φορέων, συνδικάτων και οργανώσεων, προσωπικότητες, αλλά και απλοί πολίτες ένωσαν τις φωνές τους με τις δικές μας
φωνές, διατρανώνοντας την πίστη τους στις αρχές της δημοκρατίας. Βροντοφώναξαν μαζί με μας «όχι σε κάθε μορφής
βία» και απαίτησαν τον εκσυγχρονισμό και εκδημοκρατισμό
της αστυνομίας, ώστε το σύνολο των εργαζομένων σε αυτήν, να
ασκεί τα καθήκοντά του ευόρκως, όπως προβλέπουν οι νόμοι
και το Σύνταγμα της χώρας, αποτελεσματικά και ουσιαστικά, με
σεβασμό στον πολίτη και τα δικαιώματά του, χωρίς τις γνωστές
ακρότητες και τις αυθαίρετες ενέργειες, που αμαυρώνουν το
πρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., υπονομεύουν το συνδικαλιστικό αγώνα
μας και θέτουν σε τελική ανάλυση εν αμφιβόλω το καθημερινό
θετικό έργο των χιλιάδων συναδέλφων μας.
Κεντρικοί ομιλητές οι πρόεδροι των δυο Ομοσπονδιών
Δημήτρης Γεωργατζής και Χρήστος Φωτόπουλος, ενώ δυναμικός, ανανεωτικός και ταυτόχρονα συγκινητικός υπήρξε ο από
καρδιάς λόγος του αγωνιστή της Δημοκρατίας Μανόλη Γλέζου
που απευθυνόμενος με πατρική στοργή «σε παιδιά και εγγόνια
του», έδωσε το δικό του μήνυμα ελπίδας για την έξοδο από την
κρίση που βιώνουμε.
Ενθυμούμενος τον ηρωικό αγώνα των αστυνομικών που
τόλμησαν να απεργήσουν στην Αθήνα την περίοδο της γερμανικής κατοχής, τόνισε ότι «τούτη η συγκέντρωση μου θυμίζει το
δικαίωμά σας να είστε πολίτες. Να μην είστε όργανα κανενός.
Ούτε κομμάτων, ούτε συστημάτων». «Κανένας άνθρωπος δεν

Μ
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δικαιούται να αφαιρεί τη ζωή του άλλου ανθρώπου επειδή δε
συμφωνεί με τις αντιλήψεις του», τόνισε στη συνέχεια, καταδικάζοντας τη βία, ενώ «για να βρει η αστυνομία το δρόμο της»
είπε: «Εάν θέλουμε να λυθεί ριζικά το θέμα θα πρέπει τα Σώματα Ασφαλείας να περάσουν στη Δικαστική εξουσία. Και η Δικαστική εξουσία πρέπει να είναι ανεξάρτητη! Και όχι διορισμένη
από την Εκτελεστική Εξουσία».

Τα κόμματα
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης και Δημόσιας
Τάξης της Βουλής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Δημήτριος Σαμπαζιώτης εξέφρασε την αμέριστη και διαχρονική
συμπαράστασή του στο συνδικαλιστικό μας κίνημα και τόνισε
ότι η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία είναι στο πλευρό των
ενστόλων, ικανοποιώντας ήδη μεγάλο μέρος των αιτημάτων για
την αντιμετώπιση των προβλημάτων που μας απασχολούν. «Η
αναβάθμιση του λειτουργήματος και η βελτίωση των συνθηκών
εργασίας συνιστούν αναγκαίους όρους και προαπαιτούμενα για
τη χάραξη μιας σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής και η κυβέρνηση Καραμανλή ιδίως με το ενιαίο υπουργείο Εσωτερικών
έχει επενδύσει στην αναδιοργάνωση της αστυνομίας», τόνισε.
Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ χαιρετισμό απηύθυνε ο εισηγητής σε
θέματα Δημόσιας Τάξης βουλευτής κ. Γεώργιος Ντόλιος, ο
οποίος τόνισε ότι σειρά κυβερνητικών ενεργειών, όπως η εν
κρυπτώ τροποποίηση του πειθαρχικού δικαίου και η προσπάθεια κατάργησης του Κώδικα Μεταθέσεων, ώστε «να καταστεί
όμηρος κάθε αστυνομικός σε κάθε προϊστάμενό του» δείχνουν
ότι «ο πραγματικός στόχος είναι ο συνδικαλισμός». Οι απόψεις
του ΠΑΣΟΚ για την αναδιάρθρωση των Σωμάτων Ασφαλείας
αποτελούν σε πολύ μεγάλο τμήμα τους, κοινό τόπο με τις απόψεις της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτης Πλούμης ζήτησε από την κυβέρνηση να αποδεχθεί την πρόταση των Ομοσπονδιών για τη διακομματική επιτροπή, που υποβλήθηκε στη
Βουλή από τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κ. Αλέκο Αλαβάνο, ενώ τόνισε ότι η ασφάλεια των πολιτών είναι υπόθεση του κράτους και όχι των ιδιωτικών εταιρειών σεκιούριτι,
στις οποίες παραχωρούνται συνεχώς αρμοδιότητες της δημόσιας αστυνομίας.
Ο εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Απόστολος Μπαμίχας, απευθυνόμενος σε «σε αυτούς
που λένε ότι κρατάνε τα όπλα της δικαιοσύνης και χτυπάνε
αστυνομικούς» τους υπενθυμίσε ότι «οι αστυνομικοί δεν είναι
το σύστημα. Οι αστυνομικοί είναι εκείνοι που πληρώνονται, με
τον τρόπο που πληρώνονται για να προστατεύουν εμάς και όχι
το ύστημα. Το σύστημα πραγματικά θέλει ρήξη και ανατροπή
αλλά όχι με τα όπλα». Τόνισε επίσης ότι οι αστυνομικοί «είναι
Έλληνες πολίτες με τα ίδια δικαιώματα με όλους μας. Και πρέπει να τα διεκδικήσουν. Άρα η ποδηγέτηση του συνδικαλισμού
δεν πρέπει να περάσει».
Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Αναγέννησης Σταύρος Βιτάλης o οποίος ανέγνωσε

μήνυμα του πρώην υπουργού Δημόσιας Τάξης Στέλιου Παπαθεμελή και αναφέρθηκε στις μεγάλες τομές που έγιναν
επί της υπουργίας του (πανελλήνιες, συνδικαλισμός), ο γενικός γραμματέας της ΑΔΕΔΥ Ηλίας Ηλιόπουλος, ο αντιπρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος Παναγιώτης Κουμαντζέλης, εκ μέρους του ΔΣΑ ο Γεώργιος
Μπουλούκος και από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας ο αναπληρωτής πρόεδρος Ιωάννης Καλλιανός.
Εκ μέρους του ΚΚΕ το μέλος της ΚΕ και βουλευτής κ.
Αντώνης Σκυλάκος, με επιστολή του κατήγγειλε τη δράση
μηχανισμών και κέντρων εντός κι εκτός Ελλάδος που προωθούν τη βία και λειτουργούν προβοκατόρικα εις βάρος
του λαϊκού κινήματος, απέδωσε δε σε αυτά και την επίθεση
κατά των συναδέλφων μας.

«Μίσθανα όργανα»
Την εκδήλωση έκλεισε ο Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος
κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η προσπάθεια να μείνει ο ένστολος πολίτης μόνο
ένστολος για να αποτελεί τη «βαλβίδα ασφαλείας», θα πλη-

ρωθεί. Μας οδηγούν στην απομόνωση και στην περιθωριοποίηση και θα το πληρώσουμε. Γιατί θα είμαστε τα εύκολα
θύματα». Στη συνέχεια τόνισε: «Εάν μας οδηγήσουν στο
περιθώριο και μας βάλλουν στη γωνία, τα χτυπήματα θα είναι σκληρά και αλλεπάλληλα εναντίον μας. Ακόμη και αυτοί
οι δήθεν επαναστάτες του λαού σε εισαγωγικά, ο «Επαναστατικός Αγώνας», αυτό επιδιώκει σήμερα με την προκήρυξή του. Όσοι προσπαθούν να αλλάξουν τη νοοτροπία του
μπάτσου είναι εχθροί, λέει. Άρα καταλαβαίνετε συνάδελφοι
και συναδέλφισσες και τα μίσθανα αυτά όργανα, τι εκτελούν. Μας θέλουν στη γωνία. Κάποιοι θέλουν να έχουν εχθρό. Ο εχθρός ξαναβρέθηκε. Είναι ο …αστυνομικός, αυτός
που ειδικότερα βρίσκεται πάντα στο πεζοδρόμιο».
Μετά το τέλος της συγκέντρωσης, το ψήφισμα επιδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής, Δημήτρη Σιούφα, στο οποίο
εκφράζεται επίσης η συμπαράστασή μας στον παλαιστινιακό λαό με την απαίτηση «να σταματήσει αμέσως η βάρβαρη
αντιμετώπιση των αθώων θυμάτων ενός εγκλήματος που
διαπράττεται χρόνια τώρα με την ανοχή της διεθνούς κοινότητας».


Στο πλευρό μας
το κάλεσμα των Ομοσπονδιών μας ανταποκρίθηκαν, επίσης: Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μανώλης, Θεόδωρος Καράογλου, Κων/νος Κουκοδήμος, Κων/νος Παπασιώζιος, Ελευθέριος Αυγενάκης και Άκης Γεροντόπουλος και επίσης, ο γραμματέας συνδικαλιστικού της Ν.Δ. Κων/νος Κόλλιας.
Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Μπεγλίτης, Φίλιππος Σαχινίδης, Βασίλειος Έξαρχος, Ιωάννης Αμοιρίδης,
Μανώλης Στρατάκης, Δημήτριος Τσιρώνης και Βασίλειος Κεγκέρογλου και ο υπεύθυνος Δημόσιας Τάξης Αθανάσιος
Κατερινόπουλος.
Οι βουλευτές του ΛΑΟΣ Στυλιανός Ροντούλης και Ηλίας Πολατίδης.
Οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας Γιώργος Πήλιουρας (ΠΟΕΥΠΣ), Γιώργος Δριβάκος
(ΠΟΕΠΛΣ), Φίλιππος Παντελεάκος και Βιντζηλαίος Γιώργος από την ΕΑΠΣ, Γεώργιος Μανωλούδης (ΠΕΑΛΣ) και οι
Ανέστης Τσουκαράκης και Δημήτριος Βλαχογιάννης εκ μέρους του νεοσύστατου Συνδέσμου Συνεργασίας Μελών
Ενόπλων Δυνάμεων που απηύθυνε και χαιρετισμό.
Επίσης παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας Αριστείδης Μπρούμας, ο ειδικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Μιχαήλ Αγγελόπουλος.
Επιστολές στήριξης στον αγώνα μας απέστειλαν ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, ο νομάρχης Αθηνών Γιάννης Σγουρός, ο πρόεδρος της Γιουροκόπ Χανς Κίφερ, ο γενικός γραμματέας του CESP Γεράρντ Γκρενερόν
και άλλοι.


Σ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ
Αγαπητοί Συμπολίτες,
Κ.κ. εκπρόσωποι των Πολιτικών κομμάτων
Κ.κ. εκπρόσωποι Φορέων και Οργανώσεων
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα εδώ για να
διατρανώσουμε όλοι μαζί ότι απορρίπτουμε κατηγορηματικά
την αντίληψη της βίας και της αυθαιρεσίας από όπου και αν προέρχεται.
Η βία, ανέκαθεν, ήταν ένα ζήτημα αμφιλεγόμενο. Ταμπού για
κάποιες πολιτικές, αλλά και για το σύνολο της κοινωνίας, είναι
ένα διαχρονικό θέμα για αντιπαράθεση. Σύμφωνα με τον Καντ,
είναι δομικό στοιχείο της κοινωνίας, ενώ κάθε ανατόμος της ανθρώπινης ψυχής (από τον Φρόιντ μέχρι τον Ντοστογιέφσκι)
αντιμετώπισε τη βία ως μια υπαρκτή πραγματικότητα. Εντούτοις, η διαφορά από τη θεωρητική ανάλυση του φαινομένου με
τον αντίκτυπο που φέρει μια πράξη βίας στον ψυχισμό του ανθρώπου, είναι το σημείο το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη του
προβληματισμού.
Ειδικότερα στο θέμα της βίας, ως πράξης εξέγερσης και
εναντίωσης, τα πράγματα είναι επίσης περίπλοκα. Η βία ως μέσο απορύθμισης μιας δεδομένης κατάστασης πραγμάτων, σίγουρα έχει κάποια χρησιμότητα. Είναι ωστόσο η θεσμοποίηση
της βίας που ελλοχεύει έναν κίνδυνο, να καταστεί αυτού του είδους η βία σε μια ιεροτελεστία άνευ ουσίας. Η «κοινωνία του
θεάματος» παραμονεύει και με την πρώτη ευκαιρία την συσκευάζει σε τηλεοπτικό προϊόν άμεσης κατανάλωσης: οι τηλεθεατές την καταναλώνουν με βαριά ψυχή και κατόπιν τη χωνεύουν με μια είδηση που αναδεικνύει την εθνική ομοψυχία.

«Αν η κοινωνική οργή
βγει στους δρόμους,
δεν συμμαζεύεται
με διακηρύξεις»
άλλο θέμα.
Η άρνηση της υφιστάμενης πραγματικότητας παίρνει πολλές
μορφές και μια θεωρητική σύμπραξή τους, μοιάζει αναγκαία.
Από καλλιτέχνες που δρουν στο περιθώριο και πυροδοτούν
αντιδράσεις με το έργο τους, μέχρι αυτούς που αρνούνται να
υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία και από «αλλοπαρμένους» που προσβάλλουν τα μικροαστικά ήθη με τον τρόπο
ζωής τους, μέχρι αυτούς που ξημεροβραδιάζονται με τον
Φουκώ και τον Μπάροουζ, ο δρόμος της υπέρβασης γνωρίζει
πολλά μονοπάτια.

 Το σπέρμα της αμφιβολίας
Είναι αυτονόητο, ότι αν η άρνηση δεν μετουσιωθεί σε κάτι γόνιμο και δημιουργικό, αν δηλαδή το σπέρμα της αμφιβολίας
δεν γονιμοποιηθεί σε στέρεα κριτική, δεν καταφέρνεις (σχεδόν) τίποτα.
Σε πολλές περιπτώσεις κινήματα και εξεγέρσεις υπονομεύτηκαν ή και προβοκαρίστηκαν από φαινόμενα ανεξέλεγκτης βίας,
απομονώθηκαν, απομαζικοποιήθηκαν, ηττήθηκαν πολιτικά
και εξέπεσαν στις καταστροφές και στο «πλιάτσικο». Ιδιαίτερα
όταν ήταν αυθόρμητες εκρήξεις, χωρίς στόχους συγκεκριμένους και χρόνους. Όταν δεν ήξεραν πότε έπρεπε να σταματούν και πότε έπρεπε να ξεκινούν. Όταν δεν ήλεγχαν τα «μέσα» και δεν είχαν αντίληψη του ευρύτερου κοινωνικοπολιτικού
χώρου.

Αυτοί που μίλησαν με τα καλάσνικοφ κάτι ήθελαν να πουν, «κάτι»
που δεν είναι διαμαρτυρία ή οργή. Σε αυτές τις περιπτώσεις η επίκληση του «νόμου και της τάξης» δεν αρκεί. Χάνουν το νόημά τους
εάν δεν συνοδεύονται από πολιτικές τομές και μεταρρυθμίσεις.
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Η θεσμοποίηση της βίας μέσω των καθιερωμένων επεισοδίων σε πορείες και λοιπές εκδηλώσεις, το μόνο σίγουρο είναι
ότι δεν αποτελεί μια απολύτως υγιή έκφραση δυσαρέσκειας.
Από την άλλη, το κύμα βίας που ξεσπά π.χ. σε μια αντιπολεμική
πορεία, δεν είναι απαραίτητα στο σύνολό του «πακεταρισμένο» από πριν. Σε τέτοιου είδους ακραίες συνθήκες με την καταστολή των γκλομπς και των χημικών να κρέμεται ως δαμόκλειος σπάθη πάνω από τα κεφάλια την διαδηλωτών, πολλές
φορές η έκλυση της βίας έχει τη μορφή μιας άμεσης, αυθόρμητης και λυτρωτικής αντίστασης.
Η μονολιθική σκέψη όμως που θέλει την αντίσταση να εκφράζεται μονάχα μέσω των μολότωφ, είναι παραπλανητική. Η
απαίτηση να οπλιστεί το χέρι καθενός, είναι παράλογη και εκβιαστική. Η ευρύτητα της δράσης ενάντια στην απολυταρχικότητα και την πίεση για προσαρμογή, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Οι ρωγμές ενός διάτρητου καπιταλιστικού συστήματος είναι πολλές και η δυνατότητα να διαχέονται ριζοσπαστικές ιδέες και αντιλήψεις διαμέσου αυτών, δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Το γεγονός ότι αυτές καταλήγουν συνήθως στα σκουπίδια,
ανάμεσα στους τόνους ανοησίας που μας περικλείει, είναι ένα
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Την τελευταία δεκαετία και ανεξάρτητα από τα πρόσφατα γεγονότα, τα επίπεδα της βίας στην κοινωνία έχουν ανέβει κατακόρυφα. Βία στους δρόμους, βία στα γήπεδα, βία στην οικογένεια, βία στα σχολεία και στις γειτονιές. Ακόμη και η πιο ανώδυνη διαφορά ή διαφωνία μπορεί εύκολα να εκτραχυνθεί σε
σύγκρουση, πόσο μάλλον οι σοβαρότερες.
Καλώς ή κακώς λοιπόν, η καθημερινότητα στην οποία ζούμε
είναι πολύ πιο βίαιη από αυτήν με την οποία μεγαλώσαμε.
Τα εύφλεκτα υλικά έχουν πολλαπλασιαστεί και ως εκ τούτου
το ερώτημα που προκύπτει είναι διπλό:
 Αν υπάρχουν άνθρωποι που ετοιμάζουν το μπουρλότο.
 Αν υπάρχουν και άλλοι που ανοήτως τους διευκολύνουν –
«χρήσιμους ηλίθιους» τους αποκαλούσε ο Λένιν.

 Διεργασίες
Η τελευταία δική μας «νεανική εξέγερση» σε συνδυασμό με την
οικονομική κρίση και τον ευτελισμό του «δημοσίου διαλόγου» είναι ένδειξη εντόνων διεργασιών στο κοινωνικό υπόστρωμα της
Ελληνικής Κοινωνίας. Αυτό πρέπει να δούμε και να αντιμετωπίσου-

με σε βάθος. Και όχι όπως κάνουν πολλοί, να χρησιμοποιούν τα
όντως απαράδεκτα φαινόμενα βίας για να «σκεπάσουν» το «κοινωνικό καζάνι που βράζει».
Τα τελευταία γεγονότα προκάλεσαν αλυσίδα αντιδράσεων, οδήγησαν στην «τυφλή βία» και αποκάλυψαν τη δυσαρέσκεια που δεν
έχει βρεί ακόμη μορφή και τρόπους έκφρασης.

 Ποιος και γιατί είναι τόσο ενοχλημένος;
Για πρώτη φορά η απάντηση δεν δέχεται άλλες ερμηνείες.
Όλοι και με όλα…
Το τέλος του 2008 βρήκε τη χώρα σε κοινωνική έκρηξη, την
πολιτική να απαξιώνεται, ευρύτατα κοινωνικά στρώματα να
περιθωριοποιούνται.
Ο πανικός και ο φόβος, ως πρώτες αντιδράσεις σε μια μη
γνώριμη κατάσταση δεν αποτελούν παρά έκφραση της πλήρους αποδιοργάνωσης μιας αδύναμης ανοργάνωτης κοινωνίας.
Η κοινωνική ένταση έχει πιάσει κόκκινο.
Το ίδιο και οι δείκτες της βίας.
Της φυσικής, της ψυχολογικής ακόμη και της φραστικής. Οι
άνθρωποι δεν μιλούν, κραυγάζουν. Δεν υπάρχουν φωνές που
να αρθρώνουν λόγο με αρχή, μέση και τέλος και όσες υπάρχουν δεν ακούγονται. Ένα βουητό σηκώνεται από παντού.
Στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, στην πολιτική.
Αν αυτό το περιβάλλον δεν είναι θερμοκήπιο για επώαση εγκληματικών ενεργειών, τότε τι είναι;
Πού θα βρουν καλύτερες συνθήκες από τις σημερινές όσοι
οδηγούν και οδηγούνται σε νέο κύκλο ένοπλης βίας όπως αυτός που, με δραματικές συνέπειες ζήσαμε σχεδόν επί τριάντα
χρόνια;
Χώρια που σήμερα, όταν ένα «συμβόλαιο θανάτου» στοιχίζει κάποιες λίγες χιλιάδες ευρώ, τα πράγματα μπορεί να είναι
πιο απλά στην εκτέλεσή τους και πιο δύσκολα στη διαλεύκανσή τους…
Αυτοί που μίλησαν με τα καλάσνικοφ κάτι ήθελαν να πουν,
«κάτι» που δεν είναι διαμαρτυρία ή οργή.
Σε αυτές τις περιπτώσεις η επίκληση του «νόμου και της τάξης» δεν αρκεί. Χάνουν το νόημά τους εάν δεν συνοδεύονται
από πολιτικές τομές και μεταρρυθμίσεις. Εάν το πολιτικό σύστημα δεν ανακτήσει την ικανότητά του να πείθει τον κόσμο.
Η «νεανική εξέγερση» πρέπει να παρακινήσει τις πολιτικές
ελίτ για ουσιαστικότερες σκέψεις. Αν η κοινωνική οργή βγεί
στους δρόμους, δεν συμμαζεύεται με διακηρύξεις κατά της
βίας. Γι αυτό και η σχετική φιλολογία μοιάζει με το… κάρο
μπροστά από το άλογο!
Μερικοί θεωρούν ότι η δικαιολογημένη δυσφορία του κόσμου, η λαϊκή δυσαρέσκεια στα φαινόμενα της βίας και των καταστροφών και η σχετική «όξυνση» τέτοιων συναισθημάτων
μέσω της ενίσχυσης της βίας είναι ο μόνος δρόμος τελικά για
την αντιμετώπισή της!
Υποτιμούν τα πολιτικά και επιχειρησιακά μέσα και υιοθετούν
την «ομοιοπαθητική» της βίας…
Άλλοτε «πετυχαίνουν» και άλλοτε τα κάνουν «θάλασσα».
Εξαρτάται από τις εποχές. Στις κοινωνικές εκρήξεις τις περισσότερες φορές η βία είναι συστατικό στοιχείο με ποικίλλουσα
δοσολογία. Και είναι σύνηθες φαινόμενο οι συντηρητικές πολιτικές ελίτ να χρησιμοποιούν τα φαινόμενα βίας για να δυσφημήσουν και να εξουδετερώσουν κινήματα με κοινωνικά και όχι
βέβαια …εγκληματικά χαρακτηριστικά.

 Τι αστυνομία θέλουμε
Κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσουμε όλοι μας τι είδους
Αστυνομία θέλουμε. Κατ’ αρχήν, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε

ότι η ΕΛ.ΑΣ. οφείλει να κινείται εντός των ορίων της νομιμότητας. Και η στρατηγική της αυτή είναι. Οι παρεκκλίσεις πρέπει να εξοβελίζονται, διότι ακυρώνουν την εικόνα της. Από την
άλλη πλευρά, όμως, πολιτικά κόμματα και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, κάποια στιγμή θα πρέπει να απαντήσουν στο κρίσιμο δίλημμα: θέλουμε μια Αστυνομία που θα προστατεύει ή μια Αστυνομία που απλώς θα παρατηρεί;
Σημαντική διευκρίνιση: Και στη μία και στην άλλη περίπτωση,

βασική προϋπόθεση είναι ότι θα σέβεται και θα περιφρουρεί τα
ατομικά δικαιώματα των πολιτών. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να
πούμε «όχι» στην παραβίαση των ελευθεριών, αλλά παράλληλα
θα πρέπει να πούμε «όχι» και στην απραγία της ΕΛ.ΑΣ.. Αλλιώς
θα ξαναδούμε το κέντρο της Αθήνας καμένο. Κι όχι μόνο μια
φορά…
στη σελ. 16
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 από σελ. 15

Υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα το οποίο εξακολουθεί
να μένει αναπάντητο: Ποια είναι η δημοκρατική προσδιορισμένη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη νόμιμη και την
παράνομη βία; Από ποιο σημείο και μετά η κρατική νομιμοποιημένη καταστολή γίνεται βάναυση και αυθαίρετη βία στην
οποία ο λαός οφείλει να αντισταθεί και από ποιο σημείο και μετά η βία της (όποιας έντασης) κοινωνικής απειθαρχίας μετεξελίσσεται σε τυφλή τρομοκρατία στην οποία πρέπει η Πολιτεία
(και η Δημοκρατία) να αντιταχθεί;
Έχω την εντύπωση πως η άμετρη, άσκοπη βία κατέστη εγγενές στοιχείο των πολιτικών αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων με συνέπεια «η πολιτική βία από τα πάνω» (θεσμοποιημένη
βία, δομική βία) να προκαλεί «την πολιτική βία από τα κάτω»
(συλλογική αντι-βία) και οι δύο μαζί να σφιχταγκαλιάζονται σ’
ένα τέτοιο θανάσιμο παιχνίδι εκτός ελέγχου που συνήθως καταλήγει σε δημοκρατική εκτροπή.
Αναρωτήθηκε άραγε κανείς μήπως όταν η κοινωνία αγανακτεί, σημαίνει πως η νόμιμη βία που εμείς ασκούμε υποτίθεται
έχει ξεπεράσει τα όρια επιφυλακής;
Επειδή η βία θα συνεχίσει να μολύνει τη ζωή μας και να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά μας, μόλις βγούμε από τα τραγικά γεγονότα που βιώνουμε όλοι ως εθνικό πένθος, καλά θα
ήταν να θέσουμε εκ νέου τα όρια της δημοκρατικής λειτουργίας και ευθύνης (όλων προς όλους).

 Σιδερένια γροθιά
Χρειάζεται καταρχήν να συνειδητοποιήσουν η Ελληνική Κοινωνία, τα Μ.Μ.Ε. και τμήμα του πολιτικού κόσμου ότι η Αστυνο-
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μία δεν αποτελεί πλέον ένα μηχανισμό καταστολής ή τη «σιδερένια γροθιά του κράτους», αλλά έναν απαραίτητο θεσμό
στην υπηρεσία του πολίτη, σε μια περίοδο μάλιστα που χαρακτηρίζεται από πολλαπλές προκλήσεις ασφαλείας. Ένα
θεσμό, βεβαίως, με αδυναμίες και παθογένειες τις οποίες
οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε άμεσα.
Άμεση προτεραιότητα θα πρέπει να αποτελέσει η αναζήτηση συναίνεσης από όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται
στο κοινοβούλιο (ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, από μια ξεκάθαρη πλειοψηφία) για τη διαμόρφωση ενός γενικότερου
πλαισίου, σχετικά με το ρόλο της Αστυνομίας.
Σε επίπεδο πολιτείας και κοινωνίας πρέπει να οριοθετηθούν οι αρμοδιότητες της ΕΛ.ΑΣ. όσον αφορά: α)
στην προστασία του δικαιώματος του συνέρχεσθαι
και β) στην προστασία της δημόσιας τάξης.
Ο πολιτικός κόσμος και η Ελληνική Κοινωνία θα πρέπει να αντιμετωπίσουν επίσης, δύο άλλα σημαντικά ζητήματα: το επονομαζόμενο πανεπιστημιακό άσυλο και
την ανάγκη εξουδετέρωσης της ωρολογιακής βόμβας
που είναι η περιθωριοποίηση των μεταναστών δεύτερης γενιάς.
Σε κάθε περίπτωση, μέσα από την τραγική απώλεια της ζωής του νεκρού Αλέξη, απώλεια που δεν
αναπληρώνεται και δεν εξωραΐζεται και της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος του Διαμαντή, αναδεικνύεται και η επιτακτική ανάγκη της συμφιλίωσης της κοινωνίας με την Αστυνομία. Άλλως, της
Αστυνομίας με την κοινωνία, αφού οργανωμένο
κοινωνικό σύνολο δεν υπάρχει πουθενά στον
κόσμο χωρίς Αστυνομία.
Πρέπει ασφαλώς, πολλά να κάνει η Αστυνομία. Μόνον αυτή όμως;
Δεν θα πρέπει κάποιοι να προετοιμάσουν το έδαφος; Δεν θα
πρέπει κάποιοι να δείξουν τον δρόμο, να αναδείξουν την αναγκαιότητα αυτή; Δεν θα πρέπει να απομυθοποιηθεί η «λογική»,
η «εκτίμηση» ότι πρόκειται για γουρούνια και δολοφόνους;
Εάν η απάντηση είναι όχι, τότε για πια κοινωνία θα μιλάμε;
Μπορεί να υπάρξει, να συνεχίσει να υπάρχει κοινωνία χωρίς
δυνάμεις της τάξης (και καταστολής εάν και όπου προστατεύεται το ίδιο το κοινωνικό σύνολο);
Ατυχώς, βαδίζουμε ήδη σε ιδιαίτερα ολισθηρό δρόμο. Αλίμονο, όμως, αν θεωρηθεί ότι είναι ήδη πολύ αργά.
Αλλά για τη «συμφιλίωση» αυτή που τόσο την έχει ανάγκη ο
τόπος, η μεν Αστυνομία είναι βέβαιο ότι οφείλει να εκδηλώσει,
κάθε πρόσφορη και αναγκαία πρωτοβουλία. Πρέπει, ωστόσο,
να είναι έτοιμο και το κοινωνικό σύνολο. Να ακούσει και να
συζητήσει, όπως αυτό κάθε φορά εκπροσωπείται. Σε συλλογικό, αλλά και ατομικό επίπεδο.
Επαναλαμβάνω ότι απορρίπτουμε κατηγορηματικά την αντίληψη της Βίας και της αυθαιρεσίας από όπου και αν προέρχεται.
Η ελληνική Αστυνομία δεν έπεσε και δεν θα πρέπει να πέσει
στην παγίδα της βεντέτας που επιχειρούν να στήσουν ορισμένοι.
Μόνοι τους θα παίξουν αυτό το παιχνίδι, μέχρι την οριστική
τους απομόνωση, από την Ελληνική Κοινωνία η οποία είναι μια
ειρηνική κοινωνία που γνωρίζει να αμύνεται απέναντι σε αυτούς, που με την αρρωστημένη βία τους επιχειρούν να την κατεβάσουν στο επίπεδό τους.
Η βία δεν ξεχωρίζει ποιότητες. Σκοτώνει. Έρχεται από το
μηδέν και θέλει να μηδενίσει. Η βία μισεί το είναι.
Κλείνοντας θέλω να σας παρακαλέσω να φωνάξουμε όλοι μαζί όχι στη βία και στην τρομοκρατία!
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ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ ΒΙΑΣ

στυγνός και απάνθρωπος ολοκληρωτισμός των απεχθών εγκληματικών ενεργειών κατά του ιερού δικαιώματος στη ζωή
και ο μηδενισμός της καταστροφικής βίας, που πρόσφατα συντάραξαν την κοινωνία μας, τείνουν να επιφέρουν ανεξάλειπτα τραύματα στους θεσμούς, στις αξίες και στα αγαθά της Δημοκρατίας,
που ο Ελληνικός λαός με αγώνες και θυσίες κατέκτησε.
Η αίσθηση μιας γενικευμένης ανασφάλειας για την προοπτική
της ποιότητας της ζωής μας, τείνει να μετατραπεί σε συλλογικό
βίωμα, ιδιαίτερα ανησυχητικό για την κοινωνική πρόοδο και συνοχή, την οποία ο κάθε υγιώς σκεπτόμενος άνθρωπος, απ’ όποιο μετερίζι κι αν βρίσκεται, επιζητεί.
Ο φόνος του μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, δικαιολογημένα προκάλεσε την αντίδραση της νεολαίας και ευρύτερων στρωμάτων του πληθυσμού με την μορφή επαναλαμβανομένων κινητοποιήσεων και διαμαρτυριών που για τα αίτια του σθένους, της μαζικότητας και της επιμονής, πολύς διάλογος προκλήθηκε. Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να αγνοηθεί και να παρέλθει χωρίς αλλαγές
που θα δρομολογήσουν πειστικές λύσεις για τη γενιά των 700 ευρώ και της κοινωνικής τάξης του καινοφανούς όρου του «πρεκαριάτου», που βιώνει την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια για το
αύριο.
Η οικονομική κρίση, η ανεργία, η αποσάθρωση της εκπαίδευσης,
η ανεπάρκεια του συστήματος υγείας, η συσσώρευση αγανάκτησης
από φαινόμενα διαφθοράς στο δημόσιο βίο, η γενικευμένη αίσθηση ότι όλα επιτρέπονται, η κυριαρχία του εγωκεντρισμού, η κρίση
στην οικογένεια, δεν ήταν δυνατόν παρά κάποια στιγμή να πυροδοτήσουν αντιδράσεις που οπωσδήποτε υποδεικνύουν ότι πρέπει
να υπάρξει έξοδος από την κρίση.
Δυστυχώς, αυτό το κλίμα εκμεταλλεύτηκαν ως προπέτασμα,
αφιονισμένοι βάνδαλοι και ακραία στοιχεία για να σπάσουν, να κάψουν, να ρημάξουν.
Η Αστυνομία, μέσα σ’ αυτό το νοσηρό κλίμα, μη έχοντας την
ανάλογη στήριξη και βοήθεια των θεσμικών παραγόντων της Πολιτείας, αναγορεύτηκε σε απόλυτο εχθρό, που έδωσε ερείσματα μέχρι και σε δεκάχρονα παιδιά να παίρνουν μέρος σε πετροβολισμούς Αστυνομικών Τμημάτων.
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, οι σκοτεινοί κύκλοι της ανωμαλίας εκδήλωσαν τις νοσηρές τους προθέσεις, τραυματίζοντας βαρύτατα το
νεαρό συνάδελφό μας Αδαμάντιο Μαντζούνη, στον οποίο ευχόμαστε σήμερα και από αυτό το βήμα, ταχεία επούλωση των τραυμάτων, ώστε να επανέλθει στις επάλξεις του αγώνα, ακόμα πιο δυνατός.
Η βία κατά της αστυνομίας είναι βία κατά της κοινωνίας και
στρέφεται κατά της ίδιας της Δημοκρατίας.

Ο

Η αντιβία

ΟΧΙ

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα στα 20 χρόνια της αγωνιστικής του
παρουσίας είχε και έχει ξεκάθαρη θέση για τα φαινόμενα βίας, είτε
αυτά εκπορεύονται από προσωπικά κίνητρα, είτε έχουν οργανωμένο χαρακτήρα. Πιστεύουμε ότι αυτά συνιστούν μια νοσηρή εγωκεντρική αντίληψη «απονομής ή αποκατάστασης της δικαιοσύνης»
και ως τέτοια τα καταδικάζουμε απερίφραστα. Τονίζουμε δε, ότι τα
μέχρι σήμερα ληφθέντα μέτρα, όχι μόνο δεν βοήθησαν στον περιορισμό του φαινομένου της βίας, αλλά απεναντίας πολλές φορές
η νόμιμη αντιβία, που εκφράστηκε με τη δική μας συμμετοχή ως
μηχανισμού καταστολής, είχε τα εντελώς αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.
Επίσης, τα αναίτια κρούσματα αστυνομικής αυθαιρεσίας όσο και
αν αυτά θεωρούνται μεμονωμένα, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι

είναι βία που αμαυρώνει τη θεσμική αποστολή της Αστυνομίας, αλλά και τους εργαζόμενους σε αυτή.
Η Ελληνική Κοινωνία χρειάζεται μια αστυνομία με σύγχρονη εκπαίδευση, αποτελεσματική και διαφανή διοίκηση, επιχειρησιακά
αποτελεσματική, με σεβασμό στα δικαιώματα και στις ελευθερίες
του πολίτη και με πολύ υψηλές προδιαγραφές για το ανθρώπινο
δυναμικό της.
Η Αστυνομία πρέπει να μένει μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από
την επίσημη Πολιτεία ως κατασταλτικός μηχανισμός για την απορρόφηση των εντάσεων που προκαλούνται από τα κοινωνικά, εργασιακά, οικονομικά προβλήματα του τόπου, η επίλυση των οποίων
είναι αρμοδιότητα πρωτίστως της πολιτικής.

Ο ρόλος

Σήμερα, δυστυχώς, έχει διαμορφωθεί μια αρνητική κατάσταση κατά την οποία οι αστυνομικοί ταλαντεύονται για το ρόλο και την
αποστολή τους στις σύγχρονες κοινωνίες. Επιτακτικά προβάλλει
πλέον η ανάγκη του δημόσιου διαλόγου για την αντιμετώπιση των
προαναφερομένων προβλημάτων και για τη λειτουργία της ΕΛ.ΑΣ.
με επαγγελματικούς όρους.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, δηλώνουμε κάθετα αντίθετοι σε
οποιαδήποτε σκέψη ανάθεσης στην αστυνομία ρόλων που δεν τις
αρμόζουν. Αγωνιζόμαστε σταθερά για να μην επαναληφθούν φαινόμενα βίας εναντίον των εργαζόμενων αστυνομικών, αλλά ούτε
και φαινόμενα αυθαιρεσίας συναδέλφων μας αστυνομικών, εις βάρος των πολιτών.
Κατόπιν όλων αυτών, όλοι εμείς που συγκεντρωθήκαμε σήμερα
15 Ιανουαρίου 2009 στην Πλατεία Συντάγματος, διατρανώνουμε
την αγανάκτησή μας και βροντοφωνάζουμε ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ ΑΠ’ ΟΠΟΥ
ΚΙ ΑΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ.
Την ίδια ώρα, καλούμε την ελληνική πολιτεία να ασχοληθεί σοβαρά με τα γενεσιουργά αίτια των γεγονότων που συντάραξαν την
ελληνική κοινωνία το τελευταίο διάστημα, επιζητώντας την εφαρμογή ουσιαστικών πολιτικών για την εξάλειψή τους, αλλά και ουσιαστικά μέτρα για την επανίδρυση της Ελληνικής Αστυνομίας.
Τέλος, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον μαρτυρικό λαό της
Παλαιστίνης, υψώνουμε φωνή διαμαρτυρίας για την συνεχιζόμενη
αιματοχυσία στη Γάζα και απαιτούμε να σταματήσει αμέσως η βάρβαρη αντιμετώπιση των αθώων θυμάτων ενός εγκλήματος που διαπράττεται χρόνια τώρα με την ανοχή της διεθνούς κοινότητας.
Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2009
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Τιμούμε τη μνήμη των νεκρών μας
Παρουσία της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ. το συνδικαλιστικό μας κίνημα απότισε φόρο τιμής
στους συναδέλφους που έχασαν τη ζωή τους στις επάλξεις του καθήκοντος

ε πρωτοβουλία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. τελέσθηκε την Κυριακή το
πρωί (22-3-2009) στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών
της Ελληνικής Αστυνομίας η καθιερωμένη ετήσια Επιμνημόσυνη
δέηση υπέρ της αναπαύσεως των ψυχών των αστυνομικών που
έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.
Για την προσφορά της Αστυνομίας και τη θυσία στο βωμό
του καθήκοντος 88 Αστυνομικών από την ημέρα της ενοποίησης των δυο Σωμάτων (Ελληνικής Αστυνομίας και Αστυνομίας
Πόλεων) έκαναν λόγο στις ομιλίες που ακολούθησαν ο Υπουργός Εσωτερικών καθηγητής κ. Προκόπης ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ο
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Χρήστος ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ο εκπρόσωπος του ΠΑ.ΣΟ.Κ., βουλευτής κ. Πέτρος ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. αντιστράτηγος κ. Βασίλειος ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ και ο πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Χρήστος ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ.
Στη συνέχεια έγινε κατάθεση στεφανιών στο Μνημείο Πεσόντων Αστυνομικών που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, από τον Υπουργό Εσωτερικών Καθηγητή κ. Προκοπή ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών για θέματα Δημόσιας Τάξης κ.
Χρήστο ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, τον Γενικό Γραμματέα του

Μ

Υπουργείου Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο ΜΠΙΤΣΙΟ, τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Βασίλειο ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ, τον Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Χρήστο ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ και τον Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. κ. Δημήτρη ΓΕΩΡΓΑΤΖΗ.
Την τελετή τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο Υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος κ. Γρηγόριος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ο
Διευθυντής Επιτελείου Αντιστράτηγος κ. Στέφανος ΣΚΟΤΗΣ, ο
Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. Δημήτριος
ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής
Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ, άλλοι ανώτατοι και
ανώτεροι αξιωματικοί, εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας ο
Γραμματέας του Κόμματος και Βουλευτής κ. Λευτέρης ΖΑΓΟΡΙΤΗΣ, εκ μέρους του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ο Βουλευτής κ. Πέτρος ΕΥΘΥΜΙΟΥ, εκ μέρους του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού ο
Βουλευτής κ. Άδωνις ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, συγγενείς αδικοχαμένων
συναδέλφων, εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών Π.Ο.ΑΞΙ.Α. και
Π.Ο.ΑΣ.Υ. καθώς και των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων τους, ο
Πρόεδρος του Συνδέσμου Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάμεων κ. Τάσος ΤΣΟΥΚΑΡΑΚΗΣ, αντιπροσωπείες δοκίμων
αστυφυλάκων και υπαστυνόμων, συνάδελφοι και πολίτες.


Να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη οι δράστες
Η

Ομοσπονδία μας, με αφορμή τις επιθέσεις με εμπρηστικούς μηχανισμούς που σημειώθηκαν το Φεβρουάριο
κατά πολιτικών προσώπων, δικαστικών λειτουργών, πανεπιστημιακών και δημοσιογράφων, εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στα θύματα των επιθέσεων και καταδικάζει
απερίφραστα τις τρομοκρατικές αυτές ενέργειες που στόχο
προφανώς έχουν να κάμψουν το ηθικό τους, το σθένος τους
και να φιμώσουν την ελεύθερη έκφραση.
Αυτό τονίζεται σε ανακοίνωση της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. με την επισήμανση ότι «τέτοιες εγκληματικές ενέργειες, πλήττουν τη
Δημοκρατία, δημιουργούν ανεξέλεγκτες καταστάσεις, προ-
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καλούν αμηχανία και μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για πάρα
πολλά.
Καλούμε αφενός την Ελληνική Πολιτεία, να λάβει άμεσα όλα
τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία των Ελλήνων πολιτών και αστυνομικών που έχουν στοχοποιηθεί από τους σκοτεινούς κύκλους της ανωμαλίας και αφετέρου τους συνάδελφους μας, με σοβαρότητα και επαγγελματισμό, να υπερβάλλουν εαυτούς για την εξιχνίαση των τρομοκρατικών επιθέσεων, τη σύλληψη και την προσαγωγή των δραστών στη Δικαιοσύνη».


Καταδικάστε τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται
Ανοικτή επιστολή με το κυρίαρχο αίτημα των Ομοσπονδιών των αστυνομικών στον πολιτικό κόσμο της χώρας

α στηρίξουν την προσπάθεια του συνδικαλιστικού μας κινήματος για τον εκσυγχρονισμό της ΕΛ.ΑΣ. έτσι ώστε να σταματήσει η απαξίωσή της και να παγιωθούν σχέσεις
εμπιστοσύνης και συνεργασίας με την ελληνική κοινωνία κάλεσαν τον πολιτικό κόσμο με
προσωπικές επιστολές στους πολιτικούς αρχηγούς και σε όλους τους βουλευτές οι Ομοσπονδίες των αστυνομικών, εξαγγέλλοντας
ανοικτή συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος στις 15 Ιανουαρίου 2009, καταγγέλλοντας και καταδικάζοντας τη βία απ’ όπου αυτή
κι αν προέρχεται.
Όπως αναφέρεται στο σχετικό κάλεσμα
της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. και της Π.Ο.ΑΣ.Υ., «ο στυγνός και απάνθρωπος ολοκληρωτισμός των
απεχθών εγκληματικών ενεργειών κατά του
ιερού δικαιώματος στη ζωή και ο μηδενισμός
της καταστροφικής βίας που πρόσφατα συντάραξαν την κοινωνία μας, τείνουν να επιφέρουν ανεξάλειπτα τραύματα στους θεσμούς,
τις αξίες και τα αγαθά της Δημοκρατίας που ο
Ελληνικός λαός με αγώνες και θυσίες κατέκτησε.
Η αίσθηση μιας γενικευμένης ανασφάλειας
για την προοπτική της ποιότητας της ζωής
μας, τείνει να μετατραπεί σε συλλογικό βίωμα, ιδιαίτερα ανησυχητικό για την κοινωνική
πρόοδο και συνοχή την οποία ο κάθε υγιώς

Ν

σκεπτόμενος άνθρωπος, απ’ όποιο μετερίζι κι
αν βρίσκεται επιζητεί.
Ο φόνος του μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, δικαιολογημένα προκάλεσε την
αντίδραση της νεολαίας και ευρύτερων στρωμάτων του πληθυσμού με την μορφή επαναλαμβανομένων κινητοποιήσεων και διαμαρτυριών που για τα αίτια του σθένους, της μαζικότητας και της επιμονής πολύς διάλογος
προκλήθηκε.
Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να αγνοηθεί
και να παρέλθει χωρίς αλλαγές που θα δρομολογήσουν πειστικές λύσεις για τη γενιά των
“700” ευρώ και της κοινωνικής τάξης του καινοφανούς όρου του “πρεκαριάτου”, που
βιώνει την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια
για το αύριο.
Η οικονομική κρίση, η ανεργία, η αποσάθρωση της εκπαίδευσης, η ανεπάρκεια του
συστήματος υγείας, η συσσώρευση αγανάκτησης από φαινόμενα διαφθοράς στο δημόσιο βίο, η γενικευμένη αίσθηση ότι όλα επιτρέπονται, η κυριαρχία του εγωκεντρισμού, η
κρίση στην οικογένεια δεν ήταν δυνατόν παρά κάποια στιγμή να πυροδοτήσουν αντίδραση που δείχνουν ότι πρέπει να υπάρξει έξοδος.
Δυστυχώς αυτό το κλίμα εκμεταλλεύτηκαν
ως προπέτασμα, αφιονισμένοι βάνδαλοι για

να σπάσουν, να κάψουν, να ρημάξουν. Η
Αστυνομία, μέσα σ’ αυτό το νοσηρό κλίμα,
μη έχοντας την ανάλογη στήριξη και βοήθεια
των θεσμικών παραγόντων της Πολιτείας
αναγορεύτηκε σε απόλυτο εχθρό, που έδωσε
ερείσματα μέχρι και σε δεκάχρονα παιδιά να
παίρνουν μέρος σε πετροβολισμούς Αστυνομικών Τμημάτων.
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, οι σκοτεινοί κύκλοι
της ανωμαλίας εκδήλωσαν τις νοσηρές τους
προθέσεις τραυματίζοντας βαρύτατα το νεαρό συνάδελφό μας Αδαμάντιο Μαντζούνη.
Μπροστά σ’ όλα αυτά όλοι οφείλουμε να
αντισταθούμε και να διατρανώσουμε ένα ΟΧΙ
ΣΤΗ ΒΙΑ με μια “αντίσταση ποιότητας”, επιζητώντας εναγωνίως την επανίδρυση της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και την ανάκτηση
της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς.
Το μέγεθος των προβλημάτων και το φαινόμενο της βίας δεν μπορεί παρά να αντιμετωπισθεί μόνο με τη συνδρομή και συναίνεση
ολόκληρης της Κοινωνίας, Πολιτικών Κομμάτων, Φορέων, Οργανώσεων, πρωτοβουλίες
διανοούμενων και προσωπικοτήτων αλλά και
του κάθε πολίτη, τους οποίους και καλούμε
συνοδοιπόρους και συμπαραστάτες στον
αγώνα μας και στη συγκεκριμένη προσπάθεια

- πρωτοβουλία».

Τι είχαμε προτείνει στο Αρχηγείο για την αντιμετώπιση της κρίσης
α προτεινόμενα μέτρα εκτόνωσης - αντιμετώπισης της κρίσης,
βάσει ενός προγράμματος εργασιών, σε συνδικαλιστικό επίπεδο, είτε σε συνεργασία με το Αρχηγείο, ήταν τα ακόλουθα:
1) Ενός λεπτού σιγή και επιμνημόσυνη δέηση στο ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μνημόσυνο στα «σαράντα».
Έκδοση ημερήσιας διαταγής από τον Αρχηγό με την οποία θα
εφιστάται η προσοχή στη χρήση των όπλων και θα επισημαίνεται
ρητά ότι μια απερίσκεπτη ενέργεια, όπως αυτή του ειδικού φρουρού μπορεί να επιφέρει κοινωνική έκρηξη.
2) Επισκέψεις σε σχολεία όλων των διοικητών των αστυνομικών
τμημάτων, για ομιλίες αναφορικά με το θεσμό της αστυνομίας και
την αναγκαιότητα συνεργασίας με την κοινωνία και τους πολίτες.
3) Επισκέψεις συνδικαλιστών και διακεκριμένων προσωπικοτήτων στις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ., όπου πρέπει επιτέλους να γίνει κατανοητό ότι ο συνδικαλισμός δεν είναι για τα μάτια του κόσμου. Να
απαιτηθεί να καθιερωθούν διαλέξεις για την ιστορία του εργατικού
κινήματος και την ίδρυση των Ομοσπονδιών των αστυνομικών.
4) Πρόκληση εξειδικευμένων συζητήσεων σε τηλεοπτικούς
σταθμούς και αρθρογραφία σε έντυπα για το ρόλο της αστυνομίας, σήμερα και αύριο.
5) Επικοινωνία εκπροσώπων του αρχηγείου με πολιτικά κόμματα
και πολιτικές νεολαίες για να καταγραφούν οι θέσεις τους.
6) Αλλαγή πλεύσης του Αρχηγείου. Έναρξη διαλόγου:
 για την αναδιάρθρωση της αστυνομίας με πολιτικά κόμματα,
δημάρχους, εγκληματολόγους
 για τη βελτίωση της εκπαίδευσης με εκπαιδευτικούς - συγ-

Τ

γραφή νέων βιβλίων
 για την υποβολή των ειδικών φρουρών και των υπηρετούντων
στα ΜΑΤ σε ειδικά σεμινάρια
 για το πειθαρχικό δίκαιο και τους μηχανισμούς ελέγχου του
προσωπικού.
7) Θεσμοθέτηση ανεξάρτητης επιτροπής παραπόνων, κάτι σαν
τον Συνήγορο του Πολίτη, αποκλειστικά για θέματα αστυνομίας.
8) Για να αντιμετωπιστεί η αίσθηση ότι δεν τιμωρείται κανείς,
πρέπει να ανακοινωθούν κάποια πράγματα. Στατιστικά στοιχεία για
τις ΕΔΕ, συμμετοχή συνδικαλιστών στα πειθαρχικά, ενίσχυση της
αξιοπιστίας της όλης διαδικασίας, άμεση ενημέρωση της κοινής
γνώμης για τα κρούσματα παραβατικότητας και διαφθοράς.
9) Συμβολική διάθεση εισιτηρίων στους δόκιμους αστυνομικούς
για να παρακολουθήσουν την κινηματογραφική ταινία «Ανταλλαγή», η οποία αναφέρεται στη διαφθορά της αστυνομίας του Λος
Άντζελες και στις διαδηλώσεις των πολιτών για μια άλλη, ανθρώπινη Αστυνομία.
10) Έκδοση αφισών που θα αναρτηθούν σε όλες τις αστυνομικές
υπηρεσίες με θέμα τη διαφθορά και το σεβασμό των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων των πολιτών.
11) Αντιμετώπιση της πολυγλωσσίας στα τηλεοπτικά παράθυρα
και καθορισμός ενός πλαισίου για μια ελεγχόμενη τηλεοπτική παρουσία. Καταγγελία κάθε ελεύθερου σκοπευτή που θα εκφράζεται
επί παντός επιστητού, χωρίς να είναι εξουσιοδοτημένος.
12) Κύκλος συνεντεύξεων τύπου, κάθε φορά και για ένα θέμα,
σε βάθος χρόνου.
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Οι παρεμβάσεις στο 17ο Συνέδριο
της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
Η «Αξιωματική Αστυνομία» δημοσιεύει σήμερα τα βασικά σημεία
των παρεμβάσεων που έγιναν στο 17ο Συνέδριο της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.,
σε συνέχεια των δημοσιευμάτων μας από το προηγούμενο τεύχος:
ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ Ιωάννης στην ομιλία του στάθηκε
ιδιαίτερα στην αρνητική διάθεση του Επιτελείου του Υπουργείου κατά των Συνδικαλιστών, τόνισε με έμφαση ότι η αναξιοκρατία ΖΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ
και τέλος αναφέρθηκε σε μια σειρά προτάσεων (24 στον αριθμό),
όπως κανονική πενθήμερη εργασία, αποδέσμευση των αστυνομικών από πάρεργα, επαναφορά του προηγούμενου πειθαρχικού δικαίου, περιορισμό της γραφειοκρατίας, κ.λ.π.
ΚΟΜΜΑΤΑΣ Αστέριος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Α.Κ.Μ.
Ο αντιπρόεδρος της Ενώσεως Αξ/κων Κεντρικής Μακεδονίας κ.
ΚΟΜΜΑΤΑΣ Αστέριος πρότεινε να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση
ούτως ώστε να συνεχισθεί και για τις εκπαιδευτικές περιόδους
2009-2010 και εντεύθεν η καθ’ υπέρβαση εισαγωγή στο Τ.Ε.Μ.Α.
και χωρίς εξετάσεις των πτυχιούχων (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) Ανθ/μων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.8 του Ν.3387/2005,
ως επίσης και την προαγωγή στα 18χρόνια στο βαθμό του Α/Υ’ για
τους εκ του Τ.Ε.Μ.Α. προερχόμενους αξιωματικούς.
ΒΕΛΛΙΟΣ Ανδρέας
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
Στην ομιλία του ο Οργανωτικός Γραμματέας της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. κ. ΒΕΛΛΙΟΣ Ανδρέας
στάθηκε ιδιαίτερα στη σθεναρή στάση της
Ομοσπονδίας που απέτρεψε την προσπάθεια αλλαγής του Κώδικα
Μεταθέσεων που επιχειρήθηκε το περασμένο καλοκαίρι, τόνισε
την ανάγκη της ορθολογικής διάθεσης των δυνάμεων κατά τη λήψη
των μέτρων τάξης στις διάφορες εκδηλώσεις, ενώ αναφέρθηκε και
στην αύξηση των οργανικών θέσεων των αξιωματικών, καταθέτοντας τον προβληματισμό του για τη αναγκαιότητα αυτή.
ΜΠΕΤΤΑΣ Δημήτριος
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
Στην ομιλία του ο Β΄ Αντιπρόεδρος κ.
ΜΠΕΤΤΑΣ Δημήτριος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε ενέργειες της διοίκησης η
οποία το τελευταίο διάστημα δεν θέλησε να
δει το θεσμικό ρόλο του συνδικαλιστικού μας κινήματος, ενός κινήματος το οποίο πέρα από τις όποιες αδυναμίες του, προσπαθεί
με εποικοδομητικές προτάσεις να ανταποκριθεί στις σύγχρονες
απαιτήσεις της κοινωνίας για μια δημοκρατικά δομημένη αστυνομία, μια αστυνομία που θα είναι κοντά στον Έλληνα πολίτη και
αρωγός του στην δύσκολη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα.
Αντιθέτως προχώρησε ερήμην μας στην αλλαγή του Κανονισμού
Εκπαίδευσης, του Υγειονομικού Κανονισμού και του Πειθαρχικού
Δικαίου και προσπάθησε να τροποποιήσει τον ισχύοντα Κώδικα
Μεταθέσεων.
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Καταλήγοντας τόνισε ότι σήμερα οι οικονομικές - κοινωνικές
συνθήκες και οι συσχετισμοί δυνάμεων είναι αρνητικές περισσότερο από ποτέ για τους εργαζόμενους, η συλλογική δράση όλων μας
και οι συνδικαλιστικοί φορείς είναι τα μόνα όπλα των μισθωτών.
Ανέφερε δε ως παράδειγμα τον αγώνα της Ομοσπονδίας και των
Ενώσεων για την απόσυρση του Σχεδίου Π.Δ. για τις μετακινήσεις
του Αστυνομικού Προσωπικού.
ΤΖΕΛΕΠΗΣ Αριστείδης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Α.Κ.Μ.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξ/κων Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας κ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ
Αριστείδης στην ομιλία του τόνισε την
ανάγκη της αναβάθμισης της οικονομικής
θέσης των Αστυνομικών ούτως ώστε να έχουν ένα ανθρώπινο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης με νέο μισθολόγιο, ζήτησε την θέσπιση αποζημίωσης για την υπερωριακή απασχόληση, για το χρόνο
ετοιμότητας, για το χρόνο εργασίας κατά τις επίσημες αργίες κ.λ.π.
Τέλος, πρότεινε την καθιέρωση ενός πλήρους Σαββατοκύριακου
το μήνα απαλλαγής των Αξ/κων ενώ ζήτησε και την αναβάθμιση του
Κεντρικού Ιατρείου Θεσ/νικης.
ΠΕΤΡΟΥ Νικόλαος
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
Ο κ. Νικόλαος ΠΕΤΡΟΥ αναφέρθηκε στο
νέο Πειθαρχικό Δίκαιο το οποίο χαρακτήρισε ιδιαίτερα αυστηρό και πρότεινε να
υπάρξουν παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας
για την τροποποίησή του, αντίστοιχες με αυτές που έγιναν για τον
Κώδικα Μεταθέσεων και πρότεινε την αύξηση του πενθήμερου
στα 100 (εκατό) ευρώ και της νυχτερινής αποζημίωσης στα 10 (δέκα) από τα 3 (τρία) ευρώ.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Χαράλαμπος
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
Ο κ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ Χαράλαμπος ανέφερε ότι
οι προσωρινές μετακινήσεις δεν γίνονται για
το υπηρεσιακό συμφέρον αλλά με πολιτικές
σκοπιμότητες. Στάθηκε στο πρόβλημα που
υπάρχει με το στόλο των παλαιωμένων υπηρεσιακών οχημάτων και
των Ιατροδικαστικών Εργαστηρίων, ενώ ζήτησε και την αύξηση του
επιδόματος διοίκησης.
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
Ο κ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος ζήτησε
μεταξύ των άλλων τη στήριξη της εκπαίδευσης, την αναβάθμιση της Σχολής Εθνικής
Ασφαλείας σε επίπεδο μεταπτυχιακού ώστε
να γίνει παράγοντας για βαθμολογική ανέλιξη, να δοθούν κίνητρα
στους Διοικητές των Υπηρεσιών για την πέραν του 8ώρου εργασία
και σχετικά με το νέο βαθμολόγιο δήλωσε ότι το θεωρεί ταφόπλακα για την Αστυνομία.

ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ Κωνσταντίνος
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
Ο κ. ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ Κωνσταντίνος τόνισε
ότι απαιτείται η διαμόρφωση ενός νέου
διεκδικητικού πλαισίου με ενσωμάτωση επιδομάτων στο Βασικό Μισθό και την αλλαγή
των συντελεστών σε αναλογία 1 προς 3 με βάση τον βαθμό του
Αστυφύλακα. Στάθηκε ιδιαίτερα στο ρόλο του Διοικητή - Μάνατζερ και ζήτησε την κατοχύρωση του δικαιώματος ρεπό – αμοιβή.
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Μάνθος
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
Ο κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Μάνθος αναφέρθηκε
στα χρόνια προβλήματα της ΕΛ.ΑΣ., τονίζοντας ότι για την επίλυσή τους δε αρκούν
ο χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων, αλλά απαιτείται η υιοθέτηση άλλων τρόπων για την επίλυσή τους. Πρότεινε
την διενέργεια επισκέψεων από κλιμάκιο συνδικαλιστών στις Αστυνομικές Δ/νσεις της χώρας για την εξέταση και επίλυση των τοπικών προβλημάτων και ζήτησε την επιχορήγηση των Ασφαλιστικών
Ταμείων της ΕΛ.ΑΣ. από τον κρατικό προϋπολογισμό.
ΦΙΛΙΠΠΟΥ Παναγιώτης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Α. Ιονίων Νήσων
Στην ομιλία του ο κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Παναγιώτης μεταξύ άλλων ζήτησε να υπάρξει επαναπροσδιορισμός του ρόλου της Αστυνομίας
και πρότεινε να υπάρξει ρύθμιση ώστε να
υπάρξει δυνατότητα προσφυγής των πολιτών για τις πταισματικές
παραβάσεις.
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ Γεωργία
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
Η κ. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ Γεωργία αναφέρθηκε
στην έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής στα
Αστυνομικά Τμήματα και στις δύσκολες
συνθήκες εργασίας γεγονός που αναγκάζει
τους Αξιωματικούς να αποχωρούν από τις λεγόμενες δύσκολες
υπηρεσίες. Για το POLICE ON LINE δήλωσε ότι είναι δύσκολη η
εφαρμογή του, λόγω έλλειψης υπολογιστών.

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ Δημοσθένης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
Ο κ. Δημοσθένης ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ στην
ομιλία του χαιρέτισε την παρουσία νέων ανθρώπων στο Συνέδριο τονίζοντας ότι θα
πρέπει να σταθούμε δίπλα τους και να τους στηρίξουμε στα πρώτα
συνδικαλιστικά τους βήματα. Για το νέο βαθμολόγιο δήλωσε ότι είναι ευεργετικό για τους Ανθυπαστυνόμους έστω και αν δεν υλοποιήθηκε η αρχική πρόταση της Ομοσπονδίας να προάγονται στα 22 ή
στα 23 χρόνια συνολικής υπηρεσίας και καυτηρίασε τις διαγραφές
ορισμένων Ανθυπαστυνόμων από την Ομοσπονδία για τον παραπάνω λόγο.
ΚΑΝΕΛΛΟΣ Γεώργιος
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
Ο κ. Γεώργιος ΚΑΝΕΛΛΟΣ αναφέρθηκε
στα προβλήματα των Αξιωματικών Ειδικών
Καθηκόντων, στάθηκε ιδιαίτερα στο φαινόμενο της απαξίωσης των Αξιωματικών ως και
των Συνδικαλιστών, ζητώντας σοβαρότητα και υπευθυνότητα από
όλους για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων.
ΖΙΑΚΑΣ Μιχαήλ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
Ο κ. ΖΙΑΚΑΣ Μιχαήλ σχολίασε την ομιλία
του Υπουργού Εσωτερικών κ. Προκόπη
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ και αναφέρθηκε στις
ατέλειες του νέου βαθμολογίου.
ΣΕΒΔΥΝΙΔΗΣ Μιχαήλ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Α.ΑΝ.Μ.Θ.
Ο κ. ΣΕΒΔΥΝΙΔΗΣ Μιχαήλ ζήτησε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στις διεκδικήσεις
μας, δήλωσε ότι υπάρχει απομόνωση των
Πρωτοβαθμίων Ενώσεων από τους ηγήτορες, ενώ αναφορικά με την ίδρυση Συνομοσπονδίας των Σωμάτων
Ασφαλείας είπε ότι δεν είναι αντίθετος.
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Συναντήσεις με τους πολιτικούς
αρχηγούς ζητούν
Π . Ο . Α Ξ Ι . Α . και Π . Ο . Α Σ . Υ .

Αναλυτική παρουσίαση των θέσεων των Ομοσπονδιών για τα θεσμικά και οικονομικά αιτήματα

υναντήσεις με τους Προέδρους των πολιτικών κομμάτων ζήτησαν οι Ομοσπονδίες μας
με στόχο την πληρέστερη ενημέρωσή τους για
τα προβλήματα των υπηρεσιών, για την πρόταση
σύστασης διακομματικής επιτροπής, αλλά και
για τα άλλα αιτήματά μας, θεσμικά και οικονομικά, λαμβάνοντας υπόψιν την κρισιμότητα της
κατάστασης και τις δύσκολες μέρες που περνά
η Ελληνική Αστυνομία.
Με επιστολή τους η Π.Ο.ΑΞΙ.Α. και η
Π.Ο.ΑΣ.Υ. επισημαίνουν μεταξύ άλλων: «Διανύοντας το τέλος ενός συνταρακτικού τριμήνου,
κατά το οποίο σημειώθηκε μια πρωτόγνωρη κρίση, η οποία έθεσε την Ελληνική Αστυνομία στο
κέντρο του κυκλώνα και ανέδειξε με τον πιο
απροσχημάτιστο τρόπο την αναχρονιστική υποδομή της, αλλά και λόγω της ανάφλεξης της τρομοκρατίας, με πυκνότητα εγκληματικών ενεργειών που μας παρασύρει σε έναν επικίνδυνο κατήφορο και άνευ προηγουμένου διασυρμό, έχουμε την αίσθηση ότι οι ακολουθούμενοι χειρισμοί, καταδεικνύουν την έλλειψη βούλησης για
να αλλάξει πορεία ο αστυνομικός οργανισμός»,
τονίζεται στη σχετική επιστολή.
Και αφού αναλύεται για άλλη μια φορά ότι η
Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται σε τέλμα και οι
εργαζόμενοι αστυνομικοί σε κατάφορη σύνθλιψη, τονίζεται ότι «δυστυχώς, ο τρόπος δράσης
στηρίζεται στους αυτοσχεδιασμούς υπό την
πίεση της επικαιρότητας και όχι σε οργανωτικές
δομές επιστημονικής βάσης και ανάλυσης, όπου
θα κυριαρχεί η ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και ο σεβασμός στον άνθρωπο αστυνομικό».
Στη συνέχεια τονίζεται ότι «δεν είναι δυνατόν
το προεδρικό διάταγμα για την υγιεινή και
ασφάλεια του αστυνομικού προσωπικού να μην
εφαρμόζεται ελλείψει κονδυλίων. Δεν είναι δυνατόν ο νόμος για τη χρήση των όπλων και ό,τι
αυτός προβλέπει, να μην εφαρμόζεται ελλείψει
κονδυλίων. Δεν είναι δυνατόν στον φετινό προ-
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ϋπολογισμό να μην προβλέπονται κονδύλια για
την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, ακόμα
και για τη στοιχειώδη αντικατάσταση των παλαιών οχημάτων. Και επίσης, δεν είναι δυνατόν να
παραβλέπεται η απαξίωση του αστυνομικού,
όταν ωθείται σε δεύτερη και τρίτη εργασία για
τα προς το ζην, και την ίδια ώρα να επιχειρείται
η επαναφορά του στην «υπηρεσιακή τάξη» με
το πειθαρχικό δίκαιο και όχι με την αξιοπρεπή
ενίσχυση του εισοδήματός του. Δεν είναι δυνατόν να τυγχάνει της αντιμετώπισης ως εν δυνάμει κακού και ανάξιου, γι’ αυτό όπως πρόσφατα
επανήλθε στο προσκήνιο, πρέπει να τον περιφέρουμε τιμωρούμενο ανά την επικράτεια, καταργώντας το αντικειμενικό σύστημα μεταθέσεων,
για να είναι πάντα μετέωρος και κομματικά
εξαρτώμενος και να μη μπορεί να στεριώσει
«στον ήλιο μοίρα».
Για να αλλάξει η οικτρή -σε υπηρεσιακό και
προσωπικό επίπεδο- αυτή κατάσταση, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι απαιτείται γενναία ενίσχυση
του προϋπολογισμού της Ελληνικής Αστυνομίας
σε όλες τις παραμέτρους. Είναι αδιανόητο σήμερα να περικόπτονται κονδύλια ακόμα και για τις
λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών, ή να μην
λαμβάνεται από την κυβέρνηση υπόψη το γεγονός ότι ο αστυφύλακας εντάσσεται στη γενιά
των 700 ευρώ.

Τα αιτήματα
Όπως σας έχουμε ενημερώσει και παλαιότερα,
ως Ομοσπονδίες απαιτούμε από την Ελληνική
Πολιτεία κατ’ αρχήν την εφαρμογή των νόμων
και τα αυτονόητα:
 τη θωράκιση των υπηρεσιών και των αστυνομικών υπαλλήλων από κακόβουλες ενέργειες, με την διάθεση των απαιτούμενων
κονδυλίων για την υλικοτεχνική υποδομή
τους και την πλήρωση των κενών θέσεων
του οργανικού δυναμικού τους.

 την εφαρμογή των διατάξεων για την υγιεινή και ασφάλεια,
 την αντικειμενική και δίκαιη αξιολόγηση
των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ., αφού στις αμέσως επόμενες ημέρες θα λάβουν χώρα για
μια άλλη χρονιά οι ετήσιες κρίσεις – προαγωγές των αξιωματικών με το ισχύον παρωχημένο σύστημα..
 την εφαρμογή του νόμου για τη χρήση
των όπλων,
 την αντιμετώπιση των ενστόλων, όχι ως
φτωχών συγγενών του δημοσίου, αλλά ως
δημοσίων λειτουργών που εκπαιδεύονται
και αμείβονται αξιοπρεπώς για να ανταποκριθούν στη δύσκολη αποστολή τους,
όπως τούτο ως υπερώριμο αίτημα αποτυπώθηκε και στα πρόσφατα γενικα συμβούλια των Ομοσπονδιών μας και κυρίαρχα
αυτό διέρχεται μέσα από ένα ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ, δίκαιο, χωρίς ανισότητες και
αδικίες ΚΑΙ με νέα δυναμική που θα δίνει
όραμα και προοπτική στην οικονομική
αναβάθμιση των αστυνομικών, με εισαγωγικό μισθό του νέου Αστυφύλακα τα 1.350
ευρώ, με δίκαιους συντελεστές (1 προς 3
Αστυφύλακα-Αρχηγού), με θεσμοθέτηση
πραγματικής αμοιβής για την πέραν του
πενθημέρου εργασία και εφαρμογή της
εργατικής νομοθεσίας για Κυριακές, εξαιρέσιμες αργίες, υπερωρίες, νυχτερινά, με
ποσοστό 10% στο Βασικό Μισθό επιδόματος επικίνδυνης εργασίας, με επίδομα
σπουδών-πτυχίων και επέκταση του ήδη
χορηγούμενου επιδόματος πληροφορικής
σε όλους τους χρήστες –χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Εισοδηματική πολιτική
Φιλοσοφία του νέου μισθολογίου θα πρέπει να
είναι και η παροχή κινήτρων, με τη θεσμοθέτη-

ση επιδόματος δρόμου μάχιμων υπηρεσιών (μόνο για όσο διάστημα υπηρετούν σε μάχιμες
υπηρεσίες) και με τον επαναπροσδιορισμό –
αναπροσαρμογή του επιδόματος διοίκησης-θέσης-αυξημένης ευθύνης, με πραγματική αμοιβή.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι με την θεσμοθέτηση
του προτεινόμενου μισθολογίου θα διορθωθούν στρεβλώσεις και θα αποκατασταθεί το αίσθημα αδικίας που υφίστανται οι συνάδελφοί
μας. Μέχρι όμως τούτο να γίνει πραγματικότητα,
πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση άμεσα πρέπει να
αποδεχθεί τις προτάσεις μας για:
α) Την αλλαγή του υπολογισμού της χορηγούμενης κατ’ έτος εισοδηματικής πολιτικής
στους ενστόλους, με προσαύξηση στο ποσοστό
που θα χορηγηθεί στους Δημοσίους Υπαλλήλους, ώστε να καλυφθεί η απώλεια του εισοδήματος που υφίστανται τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της άρνησης της κυβέρνησης να τους εντάξει σε καινούριο μισθολόγιο. (Η μη αναμόρφωση του μισθολογίου κατά το έτος 2003, όταν
κάτι αντίστοιχο είχε γίνει για τους άλλους Δημοσίους Υπαλλήλους, με την ενσωμάτωση των επιδομάτων στο βασικό τους μισθό και την αύξηση
αυτού, εξαιρουμένων τότε των υπηρετούντων
στα Σώματα Ασφάλειας και τις Ένοπλες Δυνάμεις, είχε ως αποτέλεσμα, έκτοτε και μέχρι σήμερα, πάρα πολλές αρνητικές επιπτώσεις σε βάρος των ενστόλων και τούτο διότι οι αποδοχές
τους σε ποσοστό 45% προέρχονται από επιδόματα. Εξ’ αυτού και μόνο του γεγονότος από τη
χορηγούμενη κατ’ έτος εισοδηματική πολιτική
το ένστολο προσωπικό έχει σημαντική απώλεια
εισοδήματος που αγγίζει συνολικά το 9,6%).
β) Την άμεση αναπροσαρμογή της αποζημίωσης για την πέραν του πενθημέρου εργασία
από 46 ευρώ σε 70 ευρώ, καθώς και της νυχτερινής ωριαίας απασχόλησης από 3 ευρώ σε 5
ευρώ, που βρίσκονται καθηλωμένες στα ίδια ποσά από το 2002!
γ) Την άμεση αναπλήρωση της απώλειας εισοδήματος των παθόντων εν ώρα υπηρεσίας με
τη χορήγηση σ’ αυτούς του ποσού των 350 ευρώ μηνιαίως αντί των 100 ευρώ που σήμερα
ισχύει.
δ) Την επέκταση των ευεργετικών διατάξεων
(κίνητρα) για τους υπηρετούντες στις παραμεθόριες περιοχές αστυνομικούς.
Επίσης, με αφορμή πρόσφατη υπουργική
απόφαση για τον καθορισμό οργανωτικών εκλογικών διαδικασιών και ενόψει των επικείμενων
ευρωεκλογών, λαμβανομένων υπόψη και των
λοιπών παραμέτρων (π.χ. απώλεια εισοδήματος
λόγω πληθωρισμού, της μειωμένης χορηγούμενης εισοδηματικής πολιτικής λόγω των χαμηλών
βασικών μισθών του αστυνομικού προσωπικού
κ.λ.π.) το εκλογικό επίδομα πρέπει να διαμορφωθεί στο ύψος των 1.000 ευρώ, ανάλογα προσαυξημένο, με την καταβολή αυτού προ της
ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών, μολονότι
η εφάπαξ χορήγηση ενός τέτοιου επιδόματος
δεν αντιμετωπίζει τη δεινή οικονομική κατάσταση του αστυνομικού προσωπικού.


Αμέριστη υποστήριξη
από το ΚΚΕ
ην αμέριστη υποστήριξη του κόμματός της στον αγώνα για τον εκδημοκρατισμό της Ελληνικής Αστυνομίας, εξέφρασε η Γραμματέας του ΚΚΕ κ. Αλέκα
Παπαρήγα κατά τη διάρκεια της κοινής
συνάντησης των Προεδρείων των Ομοσπονδιών των εργαζομένων στην Ελληνική
Αστυνομία (Π.Ο.ΑΞΙ.Α. και Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
στο πλαίσιο των ενημερωτικών συναντήσεων με τους αρχηγούς των πολιτικών
κομμάτων.
Η συνάντηση έγινε στις 16 Μαρτίου
2009 και η κ. Παπαρήγα τόνισε επίσης ότι
δεν συμμερίζεται τις απόψεις εκείνων που
αναφέρονται σήμερα γενικώς στη «διάλυση» των αστυνομικών υπηρεσιών, χωρίς
να λαμβάνουν υπόψιν τους ότι η αστυνομία είναι προσανατολισμένη στην παρακολούθηση και την καταστολή του λαϊκού κινήματος, ενώ εκείνο που χρειάζεται είναι
ο αναπροσανατολισμός της δράσης της
και η στροφή στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας.
Οι Ομοσπονδίες ευχαρίστησαν την κ.
Παπαρήγα για τη διαρκή και ανιδιοτελή
στήριξη του αγώνα μας και παρουσίασαν

Τ

για άλλη μια φορά τα προβλήματα και τις
δυσλειτουργίες των υπηρεσιών, που οδηγούν την Ελληνική Αστυνομία στην απαξίωση, με μοναδικό κερδισμένο τον τομέα
των ιδιωτικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.
Επίσης, αναφέρθηκαν εκ νέου στην
πρόταση για τη σύσταση της Διακομματικής Επιτροπής για την αστυνομία, την
οποία υποστήριξε στη Βουλή και το Κομμουνιστικό Κόμμα, και κατέθεσαν προτάσεις για την επίλυση των χρονιζόντων αιτημάτων, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών εκκρεμοτήτων και της πρότασής μας για ένα νέο μισθολόγιο που θα
άρει τις υφιστάμενες αδικίες και θα εξασφαλίζει σε όλους μια αξιοπρεπή ζωή. 

Αλέξης Τσίπρας: Ιστορική ευκαιρία
η σύσταση της Διακομματικής
τα γραφεία του Συνασπισμού της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας πραγματοποιήθηκε (3 Μαρτίου
2008) η κοινή συνάντηση των Προεδρείων
των Ομοσπονδιών των εργαζομένων στην
Ελληνική
Αστυνομία
(Π.Ο.ΑΣ.Υ.,
Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) με τον Πρόεδρο του κόμματος κ. Αλέξη Τσίπρα και τον κ. Παναγιώτη
Πλούμη, μέλος του Τμήματος του κόμματος για τα Σώματα Ασφαλείας, στο πλαίσιο των ενημερωτικών συναντήσεων με
τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων,
προκειμένου να υπάρξει ενδελεχής ενημέρωση και να ζητηθεί η υποστήριξή τους
για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας.
Εκ μέρους των Ομοσπονδιών έγινε ειδική αναφορά στην πρωτοβουλία του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς να
υιοθετήσει την πρόταση για σύσταση Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής με αντικείμενο την επανίδρυση της Ελληνικής
Αστυνομίας και διατυπώθηκαν οι ευχαριστίες τους προς όλους όσοι κατανόησαν
τη σημασία αυτής της πρότασης και εξακολουθούν να τη στηρίζουν.
Ο Πρόεδρος του Συνασπισμού αφού
εξήρε τη στάση των Ομοσπονδιών –μια

Σ

στάση ήθους αξιοπρέπειας και εντιμότητας κατά τη διάρκεια των δραματικών γεγονότων του Δεκεμβρίου, που βοήθησε
στην εκτόνωση της κατάστασης, τόνισε
ότι οι εξελίξεις δεν αφήνουν ήσυχο το
κόμμα του, αφενός διότι έχει επανακάμψει απειλητικά η τρομοκρατία με τη μορφή «βεντέτας», αφετέρου δε διότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην ενίσχυση
του κατασταλτικού ρόλου της Ελληνικής
Αστυνομίας και όχι στη δημιουργία ενός
μηχανισμού πρόληψης και καταστολής
της εγκληματικότητας.
Ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε ιστορική ευκαιρία τη σύσταση της Διακομματικής Επιτροπής και δήλωσε ότι το κόμμα του θα
επαναφέρει στη Βουλή την πρόταση για
τον εκσυγχρονισμό της ΕΛ.ΑΣ., ως μιας
δημόσιας σύγχρονης και δημοκρατικής

υπηρεσίας.
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Επιτακτική ανάγκη ο εκσυγχρονισμός
της Ελληνικής Αστυνομίας
Επίκαιρες διαπιστώσεις για μια νέα αγωνιστική χρονιά στην ετήσια
Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Αττικής

ραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις
18 Μαρτίου 2009 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής με αντικείμενο
εργασιών, τον Ετήσιο Απολογισμό και τα
Πεπραγμένα της Ένωσης, την κατάρτιση
του διεκδικητικού μας πλαισίου καθώς
και παρεμβάσεις των μελών της επί θεμάτων που αφορούν την πορεία του συνδικαλιστικού μας κινήματος.
Την έναρξη των εργασιών τίμησαν με
την συμμετοχή τους και απηύθυναν χαιρετισμό, παρουσία εκατοντάδων Αξιωματικών και Ανθυπαστυνόμων: ο Γενικός
Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών
κ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ Κων/νος, οι Βουλευτές της
Νέας Δημοκρατίας κος ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ
Δημήτριος και κα ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ Κατερίνα, του Κ.Κ.Ε. κ. ΣΚΥΛΑΚΟΣ Αντώνιος,
του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κα ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Ευαγγελία και του ΛΑ.Ο.Σ.
κ.κ. ΠΛΕΥΡΗΣ Αθανάσιος και ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Άδωνις, ο εκπρόσωπος του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος, ο πολιτευτής της Ν.Δ. κ. ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ Χαράλαμπος, ο Πρόεδρος της
Π.Ο.ΑΞΙ.Α. κος ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ Δημήτριος, καθώς και εκπρόσωποι των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων Αξιωματικών της
Περιφέρειας και της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής.
Ωστόσο, δεν πέρασε απαρατήρητη και
σχολιάσθηκε αρνητικά η μη ανταπόκριση
στην πρόσκλησή μας, τόσο του Υπουργού Εσωτερικών κ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
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Προκόπη και του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών κ. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Χρήστου, όσο και του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου κ. ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ Βασίλειου.
Ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ, απευθύνοντας εγκάρδιο, αγωνιστικό χαιρετισμό στους συναδέλφους,
αναφέρθηκε τόσο στη λυσσώδη αντίδραση που συνάντησαν πριν από είκοσι χρόνια οι ιδρυτές των πρώτων σωματείων
από τις τότε κυβερνητικές δυνάμεις, όσο
και στα εκφυλιστικά φαινόμενα που παρουσιάστηκαν στη συνέχεια, με ό,τι αυτό
σημαίνει για όλους μας. Σήμερα, όπως είπε, συγκρούεται η λογική που θέλει τους
αστυνομικούς «μπάτσους» χωρίς δικαιώματα, που να εκπροσωπούνται από μια
χαλαρή και «τύποις» συνδικαλιστική «διοίκηση» και η λογική που θέλει τα σωματεία να συνεχίσουν με το ίδιο βήμα της
προσφοράς και της διεκδίκησης.
Αναφερόμενος, επίσης, στις τελευταίες εξελίξεις, τόνισε ότι προωθούνται μέτρα χωρίς την ύπαρξη μελέτης σκοπιμότητας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την
Αστυνομία, το προσωπικό που υπηρετεί
και την κοινωνία γενικότερα. Από την άλλη μεριά η Αστυνομία δεν ευθύνεται στο
βαθμό που εξωγενείς παράγοντες την
αποδυναμώνουν, ακόμα περισσότερο
δεν ευθύνεται, αν κάποιοι εξακολουθούν
να βλέπουν φαντάσματα ή να γενικεύουν
μεμονωμένες εκτροπές αστυνομικών ή
φέρουν μαζί τους βιώματα από παλιότε-

ρες σκοτεινές εποχές.

Οι προτεραιότητες
Στη διάρκεια των εργασιών τονίσθηκαν
ιδιαίτερα:
1. Η ανάγκη αναστροφής του αρνητικού κλίματος που έχει διαμορφωθεί σε
βάρος του Σώματος ύστερα από τις μηδενιστικού τύπου κριτικές που δέχεται,
καθώς και της διατήρησης του ηθικού
των Αστυνομικών.
2. Η ανάγκη ανασυγκρότησης του Σώματος με προγραμματισμό και σε βάθος
χρόνου, με ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση του συστήματος εκπαίδευσης
και στην αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών,
καθώς και η ανάγκη συμβολής για το σκοπό αυτό τόσο της Πολιτικής και Φυσικής
ηγεσίας, όσο και του συνόλου του Πολιτικού Κόσμου.
3. Η ανάγκη επίλυσης των πάγιων θεσμικών – οικονομικών κ.λ.π. προβλημάτων των Αστυνομικών, όπως αυτά ειδικότερα αναφέρονται στο ψήφισμα της Συνέλευσης.
Σε ένδειξη αναγνώρισης των συνδικαλιστικών αγώνων του πρώην προέδρου της
κ. Αθανάσιου Κατερινόπουλου και του
πρώην αντιπροέδρου κ. Ευστάθιου Μητρόπουλου, η Ένωση τους απένειμε τον
τίτλο του επιτίμου προέδρου και αντιπροέδρου αντίστοιχα.


Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής κ. Αθανάσιος Παπαμαργαρίτης κάλεσε τους αξιωματικούς να σταθούν στις επάλξεις του
αγώνα για μια αποτελεσματικότερη
Ελληνική Αστυνομία
α
σταθούν
στο
ύψος
των περιστάσεων
και να μην παρασύρονται από τον
καταιγισμό των
μηδενιστικών
αφορισμών, διατηρώντας σε υψηλό επίπεδο το
ηθικό τους, κάλεσε τους συναδέλφους ο
πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής
κ. Αθανάσιος Παπαμαργαρίτης, στέλνοντας
αγωνιστικό μήνυμα για την υπεράσπιση των
δικαιωμάτων μας για μια ανθρώπινη υπηρεσιακή και ατομική ζωή, υπηρετώντας την ελληνική κοινωνία με τη λειτουργία μιας αποτελεσματικότερης Ελληνικής Αστυνομίας.
«Δύναμή μας είσθε εσείς. Και η συμμετοχή
σας είναι απαραίτητη στα συνδικαλιστικά
δρώμενα. Σεις μας δίνετε δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Σεις καθορίζετε την πορεία του Συνδικαλιστικού μας
κινήματος», τόνισε ο πρόεδρος της Αττικής.
Ξεκινώντας την ομιλία του, αναφέρθηκε
στα τραγικά γεγονότα του περασμένου Δεκέμβρη, καταδικάζοντας τις άδικες επιθέσεις
κατά του συνόλου των Αστυνομικών. «Η παρουσίαση των γεγονότων κατά το δοκούν
έστρεψε τα βέλη όλων εναντίον της Αστυνομίας, παραμερίζοντας σε κάθε περίπτωση
την αντικειμενικότητα και την οποιαδήποτε
προσπάθεια συζήτησης επί των ουσιαστικών
και υπαρκτών προβλημάτων. Οι ύβρεις που
εκτοξεύτηκαν εναντίον των Αστυνομικών,
δεν χαρακτηρίζουν σε καμιά περίπτωση το
σύνολο όταν μάλιστα ως Συνδικαλιστικός
φορέας αγωνιζόμαστε και καταδικάζουμε κάθε ανάρμοστη συμπεριφορά και αυθαίρετη
ενέργεια που απαξιώνει το λειτούργημά
μας», τόνισε.
Υπερτονίζοντας στη συνέχεια την αναγκαιότητα πιστής εφαρμογής των νόμων και
του στρατηγικού ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, εξέφρασε το παράπονο όλων μας επειδή σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε όλα τα
ευνομούμενα κράτη του κόσμου, τα Σώματα
Ασφαλείας δεν τυγχάνουν στη χώρα μας
υψηλού βαθμού αποδοχής. «Η γενίκευση και
η αναπαραγωγή των αρνητικών θέσεων και
απόψεων πλήττουν το κύρος των Αστυνομικών Αρχών και εμποδίζουν την δημιουργία
μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τους πολίτες»
τόνισε, ξεκαθαρίζοντας ότι επιθυμούμε και
θέλουμε τον πολίτη δίπλα μας και όχι απέναντί μας. Ζητάμε τη στήριξη και τη βοήθειά
του στο δύσκολο έργο μας. Η Ελληνική

Ν

Συνάδελφοι μην πτοείστε!
Αστυνομία υπηρετεί τον Ελληνικό Λαό και
όραμα όλων των συναδέλφων μας είναι η παροχή αποτελεσματικότερων υπηρεσιών που
θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις
απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας».

Αιτήματα
Εκτενής αναφορά έγιναν από τον ίδιο στην
συνέχεια για την αναγκαιότητα δρομολόγησης ενός εκσυγχρονιστικού θεσμικού πλαισίου που θα διέπει την συνολική λειτουργία
του Σώματος και θα καθιερώνει κριτήρια
αψεγάδιαστης διαφάνειας, αξιοκρατίας με
ταυτόχρονη απεμπλοκή και απεξάρτηση από
το διαχρονικό τραυματικό εναγκαλισμό του
συστήματος κομματικής πελατειακής πατρωνίας.
Ειδικότερα, τόνισε:
1) Είναι επιτακτική ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε ο εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Αστυνομίας αρχής γενομένης από το επίπεδο της
Εκπαίδευσης και από την αναδιάρθρωση των
Αστυνομικών Υπηρεσιών. Δεν νοούμε με τίποτε τη στρατικοποίηση της εκπαίδευσης με
μόνο επιχείρημα την εμφύσηση της πειθαρχίας. Οι ρόλοι των δύο Σωμάτων Στρατού –
Αστυνομίας είναι διακριτοί και εκ διαμέτρου
αντίθετοι. Η Αστυνομία είναι μέσα στην κοινωνία, δρα και κινείται μέσα σ’ αυτήν, δεν ξέρει τον εχθρό της, είναι στοχοποιημένη και
γι’ αυτό ο κάθε Αστυνομικός θα πρέπει να
βγει καλά εκπαιδευμένος αλλά και σκεπτόμενος.
2) Τα του οίκου μας είμαστε σε θέση να
τα ρυθμίζουμε, αρκεί η Πολιτεία να μας δώσει τα κατάλληλα εφόδια, ούτως ώστε να
βελτιώσουμε το παρωχημένο σύστημα εκπαίδευσης που θα δύναται να ανταποκριθεί
στις σύγχρονες μορφές της αυξημένης εγκληματικότητας. Η μείωση του θεωρητικού
χρόνου εκπαίδευσης των Σχολών Αστυφυλάκων θα αποδειχθεί σύντομα ότι δεν ήταν η
ενδεδειγμένη λύση, καθόσον η θεωρητική
εκπαίδευση κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι
οι Αστυφύλακες σήμερα είναι ανακριτικοί
υπάλληλοι.
3) Στα τελευταία γεγονότα αποδείχτηκε σε
έντονο βαθμό η αδυναμία των αστυνομικών
υπηρεσιών να προστατεύσουν τα ίδια τα
Αστυνομικά οικήματα. Κι’ αυτό όχι λόγω ανικανότητας, αλλά λόγω έλλειψης προσωπικού
και ξεπερασμένης χωροταξικής κατανομής.
Για το λόγο αυτό επιβάλλεται να προβούμε
στην αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του Λεκανοπεδίου με βάση τα πληθυσμιακά και εγκληματολογικά δεδομένα. Προς την κατεύθυνση αυτή, πρέπει να ενημερωθούν και οι
αρμόδιοι φορείς, π.χ., οι Δημοτικές Αρχές,
ώστε να γίνει αντιληπτό ότι με το μέτρο αυτό, όχι μόνο δεν θα υπάρξει μείωση της
Αστυνόμευσης, αλλά απεναντίας βελτίωση

και αύξηση αυτής.
4) Απαιτείται η λήψη των ενδεικνυόμενων
μέτρων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, των «καταδρομικών επιθέσεων»
των κουκουλοφόρων και της βίας με όποια
μορφή εκδηλώνεται αυτή.
5) Όπως έχει διαπιστωθεί στην καθημερινή επιχειρησιακή πρακτική, το ισχύον νομικό
πλαίσιο χρήσης των όπλων, που έγινε κάτω
από την πίεση διεξαγωγής των Ολυμπιακών
Αγώνων, δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση
τη δυνατότητα αντιμετώπισης εγκληματικής
συμπεριφοράς, καθόσον το γενικό συμπέρασμα είναι ότι στο σύνολο των περιπτώσεων
απαγορεύεται η χρήση. Η πεποίθηση των συναδέλφων είναι ότι, αν κάνουν χρήση του
όπλου τους, εκ προοιμίου είναι όχι κατηγορούμενοι, αλλά καταδικασμένοι, με μόνο δικαίωμα επιλογής έκτισης της ποινής «στης
φυλακής τα σίδερα» ή «την αιώνια διαμονή
στην οδό Αναπαύσεως». Πρέπει επομένως
να επανεξετάσουμε ορισμένες από τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Τα οικονομικά
Ο κ. Παπαμαργαρίτης καυτηρίασε τον τρόπο
με τον οποίο έγιναν οι αλλαγές στο Π.Δ. για
το Πειθαρχικό Δίκαιο με στόχο τη φίμωση
των συνδικαλιστών, υπενθύμισε ότι η τροποποίηση του Κώδικα Μεταθέσεων αποσοβήθηκε μετά από έντονες αντιδράσεις της
Ομοσπονδίας μας και των Ενώσεών μας, ενώ
όλα αυτά επισκίασαν την καθιέρωση του νέου βαθμολογίου, που ήταν πράγματι μια επιτυχία που αφορά την καλυτέρευση της θέσης όλων των συναδέλφων, ανεξαρτήτως
βαθμού.
Τέλος, κάλεσε την Πολιτεία να σκύψει στα
προβλήματά -θεσμικά και οικονομικά -και να
δώσει λύσεις. «Χωρίς να παραβλέπουμε την
δεδομένη οικονομική κατάσταση της χώρας
μας και τις δυσοίωνες διεθνείς οικονομικές
προβλέψεις, δεν θα επεκταθούμε στα γενικότερα οικονομικά μας αιτήματα, τα οποία
παραμένουν ως στόχοι επιδίωξης για τον
επόμενο χρόνο. Θα αναφερθώ όμως στην
αναγκαιότητα άμεσης υλοποίησης δύο και
μόνο οικονομικών αιτημάτων μας: α) Την αύξηση της αποζημίωσης της πέραν του πενθημέρου εργασίας στο χρηματικό ποσό των
ενενήντα ευρώ και β) τον διπλασιασμό του
ευτελούς ήδη χορηγούμενου ποσού ως επίδομα διοίκησης και την επέκταση χορήγησής
του σε όλους τους κατώτερους Αξιωματικούς, δεδομένου ότι και τα δύο επιδόματα
παραμένουν καθηλωμένα, το ένα επί μια δεκαετία και το άλλο πέραν της πενταετίας. Η
ικανοποίηση των ανωτέρω είναι το ελάχιστο
που η Κυβέρνηση μπορεί και οφείλει άμεσα
να υλοποιήσει», τόνισε ο κ. Παπαμαργαρίτης.
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ 18ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2009
ετήσια Γενική Συνέλευση της
Ε.Α.Ε.Α.Α., οι εργασίες της οποίας
ολοκληρώθηκαν την 18-03-2009, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ, στο οποίο, σε συνεργασία με
την Ομοσπονδία μας, περιλαμβάνονται
θεσμικά, οικονομικά, ασφαλιστικά και
συνταξιοδοτικά αιτήματα, των οποίων η
λύση και ικανοποίησή τους από την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία, κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη.

Η

ΘΕΣΜΙΚΑ
1. Άμεση αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών
της Γ.Α.Δ.Α. και ανακατανομή της οργανικής τους δύναμης βάσει των νέων πληθυσμιακών και εγκληματολογικών δεδομένων.
2. Επαναπροσδιορισμός της δράσης των
Υπηρεσιών, με εξορθολογισμό των προτεραιοτήτων και επαναπροσδιορισμό του
τρόπου αξιολόγησης της αποδοτικότητάς
τους (επανεξέταση της στοχοθέτησης
κ.λ.π.) και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας με προληπτικά μέτρα σε συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες, φορείς και
οργανώσεις.

ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΜΕ
Σε μια σύγχρονη,
δημοκρατική Ελληνική Αστυνομία
με κοινωνικό πρόσωπο και
Ευρωπαϊκό Προσανατολισμό.

Λ Ε Μ Ε «ΝΑΙ»

σε δίκαιους – δυναμικούς αγώνες
για κοινωνική, ηθική και οικονομική
αποκατάσταση των Αστυνομικών
3. Χαρακτηρισμός του Αστυνομικού
Επαγγέλματος ως «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ».
4. Τροποποίηση και κατάργηση των δυσμενών διατάξεων του Π.Δ. 120/2008
(Νέο Πειθαρχικό Δίκαιο).
5. Θεσμοθέτηση ρεαλιστικού και αξιοκρατικού Συστήματος Κρίσεων – Προαγωγών, που θα εξασφαλίζει αντικειμενικότητα και δικαιοσύνη, με διαφανείς διαδικασίες και συμμετοχή εκπροσώπων μας στα
Συμβούλια Κρίσεων-Προαγωγών.
6. Θέσπιση κανόνων ομαλής ετήσιας
εκροής ανωτάτων στελεχών (κατά ισχύοντα για τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ-

νομίας), ήτοι ανώτατος χρόνος παραμονής στο βαθμό και ποσοστό ετήσιας αποστρατείας (τουλάχιστον στο σύνολο των
ανωτάτων), προς εξασφάλιση ίσων ευκαιριών ανέλιξης σε όλους τους ικανούς
Αξιωματικούς και αντιμετώπιση των χρόνιων στρεβλώσεων της επετηρίδας.
7. Ουσιαστικός εκσυγχρονισμός και εκδημοκρατισμός των Κανονισμών του Σώματος, με ταυτόχρονη κωδικοποίησή
τους.
8. Βελτίωση του πρόσφατα ψηφισθέντα
Ν. 3686/2008 για το βαθμολόγιο, με τη
θεσμοθέτηση επετηρίδας για τους προαγόμενους Ανθυπαστυνόμους στο βαθμό
του Υπαστυνόμου Β΄ και την τροποποίηση του άρθρου 8 του ανωτέρω Νόμου,
ώστε οι από το Τ.Ε.Μ.Α. προερχόμενοι
Αστυνόμοι Β΄, Αστυνόμοι Α΄ και Αστυνομικοί Υποδιευθυντές που αποστρατεύονται λόγω ορίου ηλικίας ή 35ετίας να λαμβάνουν μισθολογική προαγωγή Ταξιάρχου, 2/3 Υποστρατήγου και Υποστρατήγου αντίστοιχα.
9. Θεσμοθέτηση νέου αξιοκρατικού και
δίκαιου νομικού πλαισίου για τους Αξιω-

στη σελ. 27

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
‘‘ΘΗΣΑΥΡΟΣ’’ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΟΙ ΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
Ο ύ τ ε

ε υ ρ ώ

σ τ α

τ α μ ε ί α

να αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας «ΤΟ ΠΑΡΟΝ» στις
22-2-2004, κατέδειξε τα τεράστια ποσά που εισρέουν κάθε
χρόνο στα ταμεία των Δήμων αλλά και του Δημοσίου από τις κλήσεις της τροχαίας. Ειδικότερα στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ αναφαίρετο επί λέξη:
«Όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία που συγκέντρωσε
ύστερα από έρευνα το «Π», το 1999 στη χώρα μας οι υπηρεσίες
της τροχαίας βεβαίωσαν 1,5 εκατομμύρια κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις. Τέσσερα χρόνια αργότερα το 2002 ο (ετήσιος) αριθμός
των κλήσεων αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο, φτάνοντας τα 2,5
εκατομμύρια κλήσεις! Το ποσοστό αύξησης την τετραετία αυτή
ανήλθε στο 60%». Με μια άλλη ανάγνωση, τα προαναφερόμενα
στοιχεία θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εξαγωγή των εξής συμπερασμάτων: Το 1999 οι οδηγοί συνεισέφεραν στα ταμεία της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμους, Κοινότητες), όπου καταλήγουν τα
έσοδα των κλήσεων το ποσό των 45 δις δραχμών. Πέντε χρόνια
αργότερα, το 2003, έχοντας υπερβεί τα 2,8 εκατομμύρια, το σύνολο των βεβαιωμένων κλήσεων, ανήλθε στα 90 δις δραχμές ήτοι πε-
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ρίπου 264 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή
σε πέντε χρόνια είχαμε αύξηση 100%
των εσόδων από τις κλήσεις της τροχαίας για τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Σε άλλο πρόσφατο ρεπορτάζ της εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ», στις 14 /06/2008,
αποκαλύπτεται ότι το ποσό που εισέρευσε στα Δημόσια ταμεία το πρώτο
πεντάμηνο του 2008 από τα πρόστιμα
για τις τροχαίες παραβάσεις, ανήλθε στα
18.766.905,00 εκατομμύρια ευρώ.
Το παραπάνω ποσό, αντιστοιχεί στους οδηγούς που κατέβαλλαν
το μισό πρόστιμο και φυσικά, δεν προσμετρώνται ούτε τα καταβαλλόμενα ολόκληρα ποσά των προστίμων, ούτε οι οικονομικές
ποινές που επιβάλλουν οι δικαστές για παραβάσεις που καταλήγουν
στα δικαστήρια και τα οποία αν συνυπολογιστούν, εκτοξεύουν σίγουρα στα ύψη το «ζεστό» χρήμα που εισρέει στο δημόσιο ταμείο.

ματικούς Ειδικών Καθηκόντων, που θα αντιμετωπίζει τα χρόνια οικονομικά, θεσμικά, ασφαλιστικά και επιστημονικά προβλήματά τους και άμεση εφαρμογή του
ισχύοντος θεσμικού καθεστώτος.
10. Θεραπεία των αρνητικών για το
Αστυνομικό Προσωπικό συνεπειών του
Ν. 3169/2003.
11. Ριζική αναμόρφωση και ουσιαστική
αναβάθμιση του Αστυνομικού εκπαιδευτικού συστήματος με κατάργηση της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης στα στρατόπεδα με πραγματική ενσωμάτωση των
Παραγωγικών Σχολών στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα και αύξηση αριθμού εισακτέων στις Αστυνομικές Σχολές προς
αναπλήρωση των κενών που δημιουργήθηκαν λόγω της αθρόας συνταξιοδότησης
Αστυνομικών τα τελευταία χρόνια.
12. Γνωστοποίηση της βαθμολογίας των
Εκθέσεων αξιολόγησης στους αξιολογούμενους Αξιωματικούς και επίδοση αντιγράφων της ΄Εκθεσης Αξιολόγησης.
13. Συμπλήρωση – Τροποποίηση των
διατάξεων του Ν. 2265/1994 προς διασφάλιση αδιατάραχτης λειτουργίας της
Ένωσής μας, σύμφωνα με τις προτάσεις
της Ομοσπονδίας μας.
14. Αναβάθμιση των Αξιωματικών «Ειδικών Καθηκόντων» του Σώματος με την
αναγνώριση όλων των χρόνων σπουδών
και προσόντων που αποτέλεσαν απαραίτητα κριτήρια για την πρόσληψή των.
Άμεση χορήγηση του μεθεπόμενου μισθολογικού βαθμού καθώς και κάλυψη
κενών οργανικών θέσεων.
15. Αποδέσμευση βαθμοφόρων από την
εξωτερική φρούρηση των Σωφρονιστικών
καταστημάτων και μέχρις ότου πραγμα-

τοποιηθεί χορήγηση και σε αυτούς ανθυγιεινού επιδόματος αντιστοίχου με αυτό
που λαμβάνουν οι Υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
16. ΜΗ εφαρμογή των διατάξεων των
άρθρων 275, 409-413, 417-429 του Κ.Π.Δ.
(αυτόφωρη διαδικασία), σε βάρος αστυνομικών, στις περιπτώσεις που ενεργούν
μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων
τους, κατά την εκτέλεση της Υπηρεσίας
τους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
1. Βελτίωση του υπάρχοντος μισθολογίου, όπου θα προβλέπεται εισαγωγικός
Β.Μ. 1.300 ευρώ στο βαθμό του Αστυφύλακα με την παράλληλη σταδιακή ενσωμάτωση επιδομάτων σ’ αυτόν και αναπροσαρμογή των ισχυόντων συντελεστών με
αναλογία 1 προς 3 από το βαθμό του
Αστυφύλακα μέχρι του Αντιστρατήγου.
2. Χορήγηση υπερωριακής αποζημίωσης για την πέραν του θεσμοθετημένου
εβδομαδιαίου χρόνου απασχόλησης και
για την πρόσθετη εργασία των Διοικητών
Αξιωματικών που τελούν σε διαρκή ετοιμότητα, δυνάμει του Π.Δ. 254/2003.
3. Επέκταση του επιδόματος Διοίκησης
σε όλους τους Αξιωματικούς και διπλασιασμός του ήδη χορηγούμενου ποσού
ανά κατηγορία Αξιωματικών.
4. Αύξηση της αποζημίωσης εργασίας
πέραν του 5νθημέρου σε 90 ευρώ.
5. Αναπροσαρμογή της νυχτερινής αποζημίωσης στα πέντε (5) ευρώ την ώρα.
6. Ενιαιοποίηση του τρόπου αποζημίωσης και προκαταβολή του συνόλου της

Επίσης, από τα στοιχεία του Α΄ Τ.Τ. αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδος, το ύψος των προστίμων για το πρώτο πεντάμηνο του 2008 για
βεβαιωθείσες παραβάσεις μόνο φορτηγών αυτ/των, ανήλθε σε 500
χιλιάδες ευρώ.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο αριθμός των επικίνδυνων παραβάσεων, μέθης οδηγών και υπερβολικής ταχύτητας, που βεβαιώθηκαν σε όλη την επικράτεια τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τα
στοιχεία της Δ/νσης Τροχαίας/Α.Ε.A.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΕΤΩΝ 2005, 2006, 2007, 2008
2005

2006

2007

2008

584.952

577.989

872.070

832.895

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΜΕΘΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007
46.378

44.888

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007
307.763

351.051

εκτός έδρας αποζημίωσης για αποσπάσεις – προσωρινές μετακινήσεις.
7. Αποζημίωση των Αξιωματικών που
υπηρετούν στις Αστυνομικές Σχολές και
διδάσκουν σ’ αυτές γνωστικά αντικείμενα
αστυνομικής φύσης, όπως και στο υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό, αστυνομικό
ή μη.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
1. Θεσμοθέτηση πόρων υπέρ των ασφαλιστικών μας Ταμείων από την εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων και τη
βεβαίωση πταισματικών – τροχονομικών
παραβάσεων και την έκδοση ταυτοτήτων.
2. Ισότιμη συμμετοχή στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Μ.Τ.Σ.
3. Βελτίωση των παροχών των Ταμείων
Επικουρικής Ασφάλισης.
4. Κρατική επιχορήγηση των Ασφαλιστικών μας Ταμείων προκειμένου να μην
υπάρξει πρόβλημα καταβολής του εφάπαξ και των μερισμάτων.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ
1. Η επέκταση της ισχύος των διατάξεων Ν.Δ. 142/74 (μάχιμη 5ετία) για την
υπηρεσία που εκτελείται μετά την 01-011993, να γίνεται χωρίς τις προϋποθέσεις
καταβολής πρόσθετων ασφαλιστικών εισφορών.
2. Επέκταση της «3ετίας Κονδύλη» σε
όλο το Προσωπικό, χωρίς όρους και πε
ριορισμούς.

Από τα παραπάνω νούμερα, συνάγεται το συμπέρασμα, ότι το
ύψος των εισπραχθέντων προστίμων από τις βεβαιωθείσες παραβάσεις, χωρίς να μπορεί να υπολογισθεί με ακρίβεια φυσικά το ακριβές ποσό, υπερβαίνει προφανώς τα 500 εκατομμύρια ευρω το χρόνο.
Αυτό που χρόνια τώρα ζητάμε ως συνδικαλιστικό κίνημα, είναι
ένα ποσοστό των προστίμων αυτών της τάξης του 10% να περιέρχεται στα ασφαλιστικά μας ταμεία. Έτσι 50 εκατομμύρια ευρω περίπου θα εισρέει κάθε χρόνο στα ταμεία μας, υπερκαλύπτοντας την
απώλεια που υφίστανται από την κατάργηση της επικόλλησης των
ενσήμων σε διάφορα έγγραφα που επικυρώνονται από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας (γνήσια υπογραφής, φ/α κλπ.). Επιπλέον, τα έσοδα αυτά θα συμβάλλουν στην ευρωστία τους, δίνοντας
έτσι τη δυνατότητα για την παροχή υψηλότερων εφάπαξ και μεγαλύτερων μερισμάτων στους συνταξιούχους αστυνομικούς. Φυσικά δεν
τρέφουμε αυταπάτες ότι η πολιτεία θα υιοθετήσει έτσι απλά και εύκολα αυτό το αίτημα μας. Εμείς όμως πρέπει και είμαστε αποφασισμένοι να το διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο και μέσο. Γιατί εκτός
από δίκιο είναι και απόλυτα λογικό, αφού ήδη πάρα πολλοί κλάδοι
του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα έχουν θεσπίσει αντίστοιχους πόρους για τα ασφαλιστικά τους ταμεία (δικαστικοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί κτλ).
Ιωάννης Κατσιαμάκας
Γενικός Γραμματέας Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
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ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Είμαστε
κι εμείς άνθρωποι
«

σύγχρονη γενιά των Ελλήνων Αστυνομικών βλέπει μέρα με τη
μέρα τα όνειρα της να εξανεμίζονται. Εμείς ως επαγγελματίες, αλλά και οι οικογένειές μας βιώνουμε έναν ιδιότυπο ρατσισμό», αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Ένωση Αξιωματικών Κεντρικής Μακεδονίας με αφορμή τα δραματικά γεγονότα του περασμένου Δεκεμβρίου.
ροερχόμαστε από τα σπλάχνα αυτής της κοινωνίας και απαιτούμε από τον θεματοφύλακα της δικής μας τιμής και υπερηφάνειας, την Πολιτεία, να αναλογιστεί τις δικές τις ευθύνες, να σταθεί στο ύψους των περιστάσεων και να προστατέψει το κύρος και το γόητρο των Αστυνομικών. Θα πρέπει
η κοινή γνώμη να συνειδητοποιήσει ότι το μένος εναντίον
των Αστυνομικών είναι ουσιαστικά μένος ενάντια στα δικά
της παιδιά. Δεν διαφέρουμε σε τίποτα από τα άλλα μέλη της
κοινωνίας, ευφορούμαστε από τις ίδιες αξίες, τα ίδια ιδανικά,
έχουμε τους ιδίους προβληματισμούς, τις ίδιες ανησυχίες με
τους συνανθρώπους μας και κυρίως με αυταπάρνηση και ζήλο, παρά τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουμε ως επαγγελματίες» τονίζει στη συνέχεια, καταδικάζοντας κάθε πράξη παράνομης βίας από όπου αυτή και αν προέρχεται.
ίναι καιρός να αντιληφθούν κάποιοι ότι τα αίτια των προβλημάτων που ταλανίζουν διαχρονικά την κοινωνία ΔΕΝ πηγάζουν από την Αστυνομία. Είναι καιρός ο καθένας σ’ αυτό
τον τόπο να αναλάβει τις ευθύνες του. Καλούμε την Πολιτεία και την Ηγεσία να πράξει το ίδιο. Στις κρίσιμες αυτές
στιγμές είμαστε στο πλευρό όλων των συναδέλφων που δοκιμάζονται στην εκπλήρωση του καθήκοντος, συνιστώντας
ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση.
αταδικάζουμε εκείνα τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας τα οποία
στο βωμό της μικροπολιτικής και του λαϊκισμού όλες αυτές
τις μέρες αρνούνται να προβάλλουν την αλήθεια, υποτιμούν
και επιχειρούν να χειραγωγήσουν τη βούληση και την κρίση
της κοινής γνώμης, στήνοντας λαϊκά δικαστήρια στις τηλεοπτικές οθόνες, υποβαθμίζοντας το ρόλο της δικαιοσύνης,
ισοπεδώνοντας το μορφωτικό επίπεδο των αστυνομικών
και ταυτόχρονα εθελοτυφλώντας μπρος στο ότι οι σύγχρονοι αστυνομικοί κατά ένα μεγάλο ποσοστό, είναι απόφοιτοι
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Κανείς δεν αναφέρθηκε στους
άνδρες των ειδικών δυνάμεων στους οποίους αξίζουν συγχαρητήρια γιατί κινδυνεύοντας, εργάσθηκαν ακατάπαυστα
με απαράμιλλο θάρρος, υπομονή και ψυχραιμία αποτρέποντας τα χειρότερα, ούτε στους 100 συνολικά τραυματίες που
έκαναν το καθήκον τους, προστατεύοντας ύψιστα δικαιώματα των συμπολιτών τους, όπως αυτό του συνέρχεσθαι, το
δικαίωμα της ιδιοκτησίας ακόμη και της ίδιας τους της ζωής
όπου απαιτήθηκε. Ας σταματήσουν να μας θεωρούν κάποιοι αναλώσιμο είδος! ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ!
γωνιζόμαστε για μια καλύτερη Αστυνομία με συμπαραστάτη
τον κάθε πολίτη. Είμαστε κομμάτι άρρηκτα συνδεδεμένο με
την Ελληνική κοινωνία, υπηρετούμε αυτήν και είναι καιρός να
αποκατασταθούμε ως σύνολο στη συνείδηση του πολίτη.
ς φροντίσουν οι υπεύθυνοι να αναδείξουν επιτέλους το έργο
μας και αν δεν μπορούν να το κάνουν οι ίδιοι θα πρέπει με
υπευθυνότητα να το κάνουμε εμείς. Παραφράζοντας μια
γνωστή ρήση ας μη ρωτάμε μέσα μας τι μπορεί να κάνει η
Αστυνομία για μας, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για

αυτή».
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Συνάδελφε,
αν θέλεις να ενημερώνεσαι για συνδικαλιστικά
θέματα της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής
Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και
της Π.Ο.ΑΞΙ.Α., μπες στο News Letter της σελίδας μας, www. eakm.gr και θα λαμβάνεις ενημερωτικά δελτία στο προσωπικό σου «e-mail» για
τις δραστηριότητες των συνδικαλιστικών αυτών
οργανώσεων.

H Π Α Θ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α και η Ε Σ Ω Σ Τ Ρ Ε Φ Ε Ι Α
θα πρέπει να αποτελέσουν κακές
αναμνήσεις του παρελθόντος
πό την Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση
με αφορμή την δολοφονική επίθεση εναντίον των αστυνομικών της ΥΑΤ στα Εξάρχεια.
Συγκλονισμένοι απ’ την δολοφονική και άνανδρη τρομοκρατική επίθεση σε βάρος νεαρού συναδέλφου μας, αλλά
και αγανακτισμένοι απ’ την αδικαιολόγητη στοχοποίηση
των επιθέσεων που υφιστάμεθα:
1. Καταγγέλλουμε όλους εκείνους που απεργάζονται με
οποιοδήποτε τρόπο την αποσταθεροποίηση θεσμών
και αξιών.
2. Συμπαραστεκόμαστε στο δοκιμαζόμενο συνάδελφο
και στην οικογένειά του και ευχόμαστε να είναι ο τελευταίος που υφίσταται τέτοιου είδους απάνθρωπες
συνέπειες.
3. Καλούμε την ελληνική πολιτεία, επιδεικνύοντας υψηλό
αίσθημα ευθύνης να ενεργοποιήσει όλους εκείνους
τους μηχανισμούς για να πατάξει στη γένεσή τους
παρόμοιες τέτοιες διαφαινόμενες τρομοκρατικές ενέργειες και να οδηγήσει ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης τους υπαιτίους των εγκληματικών αυτών ενεργειών.
4. Καλούμε όλους ανεξαιρέτως τους συναδέλφους σε
διαρκή επαγρύπνηση και ετοιμότητα σ’ αυτές τις
κρίσιμες στιγμές που ελλοχεύει ο κίνδυνος να επιδείξουν υψηλό φρόνημα και αποφασιστικότητα καθ’ όσον
οι περιστάσεις απαιτούν τη δική τους υπέρβαση για την
αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος. Η
παθογένεια και η εσωστρέφεια θα πρέπει να αποτελέσουν κακές αναμνήσεις του παρελθόντος.
5. Καλούμε τέλος την ελληνική κοινωνία να επιδείξει
ανάλογη ευαισθησία και στις δικές μας δοκιμασίες, να
ταχθεί στο πλευρό μας, να δικαιώσει τον αγώνα που
κάνουμε για μια δημοκρατική Αστυνομία η οποία
καταδικάζει κάθε πράξη παράνομης βίας και αποκλειστικό μέλημά της είναι η εξασφάλιση του αγαθού
της ειρηνικής διαβίωσης των πολιτών και η τήρηση της
έννομης τάξης.
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ην Παρασκευή 20/3/2009 στο ξενοδοχείο “Grand Hotel
Palace” πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
Κεντρικής Μακεδονίας.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο βουλευτής της Ν.Δ. κ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Θεόδωρος, ο βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ κ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Χάρης, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. AMAΝΑΤΙΔΟΥ Ευαγγελία, ο Πρόεδρος του κόμματος της Δημοκρατικής Αναγέννησης κ. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ
Στέλιος, o εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Γιώργος, εκ μέρους της φυσικής ηγεσίας ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Β. Ελλάδος Αντ/γος κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
Στέργιος, ο Γενικός Αστυν. Δ/ντης Θεσ/νίκης Υπ/γος κ. ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ Κων/νος, ο Αναπλ. Γενικού Αστυν/κού Δ/ντή
Θεσ/νίκης Ταξ/χος κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Παύλος, ο Δ/ντής
Ασφάλειας Ταξ/χος κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ο
Δ/ντής της Δ/νσης Αστυνομίας Θεσ/νίκης Ταξ/χος κ. ΚΑΝΑΛΗΣ Βασίλειος, ο Δ/ντής Αστυν/κής Δ/νσης Ημαθίας
Ταξ/χος κ. ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ Σταύρος, αξιωματικοί όλων των
βαθμών και ανθυπαστυνόμοι, ενεργά μέλη της Ένωσης.
Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης μετά από σχετική
πρόσκληση ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας της
Π.Ο.ΑΞΙ.Α κ.κ. ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ Δημήτριος και ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης και ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξ/κών Αττικής
κ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Αθανάσιος.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής βραβεύθηκαν:
α) oι βουλευτές κ.κ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Μιχάλης και ΦΛΩΡΙΔΗΣ Γιώργος και ο Πρόεδρος του κόμματος της Δημοκρατικής Αναγέννησης κ. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ Στέλιος, για την
προσφορά τους στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ως Υπουργοί εκ Μακεδονίας προερχόμενοι, β) o Τμηματάρχης και το
προσωπικό του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της
Δ/νσης Ασφάλειας Θεσ/νίκης, για την προσφορά τους στην
εξιχνίαση σοβαρών εγκλημάτων που απασχόλησαν τον δημόσιο βίο, γ) oι αστυνομικοί της ιδίας υπηρεσίας, Ανθ/μος
ΡΑΠΤΗΣ Ευάγγελος και Αρχ/κας ΣΙΟΥΛΑΣ Σωτήριος για
την επίδειξη πράξης ανδραγαθίας κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και δ) τα παιδιά που είναι τέκνα μελών της Ένωσης
και τα οποία πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, Στρατιωτικές και Αστυνομικές σχολές κατά το έτος 2008.
Επίσης, έγινε ενημέρωση επί οικονομικών ασφαλιστικών
και συνταξιοδοτικών θεμάτων, εκ μέρους του Α/Υ
ΣΑΜΠΕΡΗ Ανδρέα που υπηρετεί στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., ενώ
η συνέλευση έκλεισε με τις τοποθετήσεις συναδέλφων πάνω
σε θεσμικά-οικονομικά-ασφαλιστικά και άλλα εργασιακά θέματα. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτήν κρίνονται ικανοποιητικά και η ολοκλήρωση των εργασιών πραγματοποιήθηκε με την έγκριση ψηφίσματος.
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Βραβεύτηκαν
για την προσφορά τους

Μηδενικές οι αυξήσεις για τους ένστολους!

τη

KΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

το πλαίσιο υλοποίησης της εισοδηματικής πολιτικής, η Κυβέρνηση
οριστικοποίησε την μισθολογική της πολιτική για το έτος 2009, αλλά
προβλέπει μηδενικές αυξήσεις στους βασικούς μισθούς των Δημοσίων
Υπαλλήλων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, επικαλούμενη την ανάγκη δραστικής μείωσης των δαπανών του δημοσίου λόγω της οικονομικής κρίσης.
Αυτό τονίζουν σε κοινή ανακοίνωσή τους η Π.Ο.ΑΞΙ.Α. με την
Π.Ο.ΑΣ.Υ., σημειώνοντας ότι «η εξαγγελία εκτάκτου επιδόματος με εισοδηματικά κριτήρια που θα ισχύσει μόνο για εφέτος, καταργεί την ετήσια αύξηση που δινόταν κάθε χρόνο στους βασικούς μισθούς και θα συνυπολογιζόταν στην μισθολογική εξέλιξη, στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών και στις συντάξεις.
Ειδικότερα:
Οι μισθωτοί των οποίων οι μικτές αποδοχές ανέρχονται έως τα 1.500
ευρώ μηνιαίως, θα λάβουν εφάπαξ αφορολόγητο έκτακτο οικονομικό
βοήθημα 500 ευρώ. Το επίδομα αυτό περιορίζεται στα 300 ευρώ για
όσων οι μικτές αποδοχές φθάνουν τα 1.700 ευρώ.
Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου ισχύει η ανάλογη ρύθμιση: σε
όσους συνταξιούχους που λαμβάνουν βασική σύνταξη έως και 800 ευρώ,
θα δοθεί έκτακτο αφορολόγητο (και χωρίς κρατήσεις) βοήθημα 500 ευρώ. Επίδομα 300 ευρώ θα λάβουν όσοι παίρνουν βασική σύνταξη έως και
1.100 ευρώ.
Όλα τα παραπάνω ισχύουν για τις μικτές αποδοχές στις 31/12/2008.
Η αλλαγή του τρόπου χορήγησης της μέχρι σήμερα εισοδηματικής
πολιτικής στον Δημόσιο Τομέα με «φιλοδώρημα» επιδόματος αντί αυξήσεων, σύμφωνα με τον προβλεπόμενο πληθωρισμό, είναι πρωτόγνωρη
και σε συνδυασμό με τις αλυσιδωτές - καθημερινές αυξήσεις των αγαθών
και των υπηρεσιών, αλλά και με τις αυξήσεις των έμμεσων φόρων, τελικά
εξανεμίζει τα πενιχρά εισοδήματα, μειώνοντας σε πραγματικές τιμές
τους μισθούς και τις συντάξεις.

Σ

Δικαιολογίες
Δυστυχώς, για μία ακόμα χρονιά, η Κυβέρνηση με τα έκτακτα επιδόματα
της ‘’κοροϊδίας’’, με την προκλητική επίθεση εναντίον του εισοδήματος
των εργαζομένων και την ονομαστική μείωση των μισθών, «δικαιολογεί»
την πράξη της αυτή, λέγοντας ότι έχουμε το προνόμιο της μονιμότητας
και της εργασιακής ασφάλειας που παρέχει το Δημόσιο στους υπαλλήλους του.
Το πάγωμα των μισθών και των συντάξεων που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση σε καμία περίπτωση δε πρέπει να γίνει αποδεκτό από τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους του Δημοσίου».
Οι δυο Ομοσπονδίες, κάλεσαν όλους τους συναδέλφους να δώσουν
αγωνιστική απάντηση, διεκδικώντας ένα καινούργιο μισθολόγιο στα Σώματα Ασφαλείας (όπως πρόσφατα έγινε σε ιατρούς – δικαστικούς) με
πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, καθώς με την
καθήλωση του Βασικού Μισθού, η όποια αύξηση δοθεί από 01-01-2010,
θα ξεκινάει από τα σημερινά επίπεδα με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για

τους εν ενεργεία όσο και για τους συνταξιούχους αστυνομικούς.

«Καραγκιόζηδες»
ΤΟΥΣ «τηλεοπτικούς καραγκιόζηδες» ξεμπροστιάζει ο Χρήστος Πασαλάρης («Ε.Τ.») επισημαίνοντας ότι: «Για τα πάντα έχουν γίνει δημοσκοπήσεις, για την ποιότητα της Τηλεόρασης ποτέ... Τα "golden boys" της
ενημέρωσης τρομοκρατούν τον κόσμο, για να γεμίζουν την τσέπη
τους»!..
Και προσθέτει ο Χρήστος Πασαλάρης: «... Ερώτησα κάποιον από τα
"νούμερο ένα" της τηλεοπτικής ενημέρωσης: "Γιατί, βρε παιδί μου, τέτοιες γελοιότητες στις εκπομπές σου;".
"Μα, δάσκαλε, δεν λέγεται ενημέρωση αυτό που κάνουμε", μου απάντησε. "Λέγεται ενημερωτική ψυχαγωγία. Αραδιάζουμε, δηλαδή τις ...καταστροφές της ημέρας και βάζουμε στα παράθυρα μερικούς ...καραγκιόζηδες να τρώγονται, για να τους χαζεύει ο κόσμος"! Τέτοιος κυνισμός!».
Τα σχόλια περιττεύουν...

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η θέση για το 2008
της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ
για τον έλεγχο των ναρκωτικών
Του Δρ. Χαράλαμπου Πουλόπουλου,
Διευθυντή ΚΕΘΕΑ
τη φετινή έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής του ΟΗΕ για τον Έλεγχο των
Ναρκωτικών γίνεται ιδιαίτερη αναφορά
στην αξιολόγηση του διεθνούς συστήματος ελέγχου των ναρκωτικών και ιδιαίτερα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.
Αυτές αφορούν τέσσερις άξονες: της
υγείας, της εφαρμογής των διατάξεων
των διεθνών συμβάσεων, της πρόληψης
της χρήσης ουσιών και των συνεπειών
της παγκοσμιοποίησης.
Όσον αφορά τα θέματα της υγείας, η
Επιτροπή κάνει έκκληση στις κυβερνήσεις να καταστήσουν τη διαθεσιμότητα
των φαρμάκων με ναρκωτική δράση για
ιατρικούς σκοπούς προτεραιότητα στον
τομέα της δημόσιας υγείας. Η περιορισμένη χρήση αυτών των φαρμάκων σε
πολλές χώρες έχει ως αποτέλεσμα, όπως
εκτιμά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τουλάχιστον 30 εκατομμύρια ασθενείς, και πιθανώς αλλά 86 εκατομμύρια,
να υποφέρουν ετησίως από μέτριο έως
οξύ πόνο. Αν και η πρόσβαση στα ελεγχόμενα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένης
της κωδεΐνης και της μορφίνης, θεωρείται
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
(Π.Ο.Υ.) ανθρώπινο δικαίωμα, είναι στην
πραγματικότητα ανύπαρκτη σε πάνω από
150 χώρες.
Σε σχέση με τη θεραπεία των εξαρτημένων από τα ναρκωτικά, στην Έκθεση
υπογραμμίζεται ότι αυτή πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την ορθή ιατρική πρακτική και να μην χρησιμοποιείται ως εργαλείο για εγκαθίδρυση ή διατήρηση του
κοινωνικού ελέγχου. Επίσης, αναφέρεται
ότι τα προγράμματα υποκατάστασης, ξεκίνησαν αρχικά ως τελευταία λύση για
τους εξαρτημένους που για κάποιους λόγους δεν κατάφεραν να απεξαρτηθούν
μέσω άλλων τρόπων θεραπείας. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι τα προγράμματα
υποκατάστασης έχουν το χώρο τους
στην πολιτική για τα ναρκωτικά όχι απαραίτητα ως τελικός στόχος αλλά ως μεταβατικό στάδιο το οποίο θα οδηγήσει τελικά στην ανάπτυξη ενός υγιούς χωρίς
ναρκωτικά τρόπου ζωής. Επισημαίνεται,
ακόμα, ότι τα προγράμματα υποκατάστα-
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σης πρέπει να υποστηρίζονται από ψυχοκοινωνική φροντίδα, προκειμένου να βελτιώσουν την κατάσταση της υγείας των
εξαρτημένων, την κοινωνική τους λειτουργικότητα, τη διάδοση του HIV, την
παραβατική συμπεριφορά.

Άλλη μια πρόκληση για την Επιτροπή
αποτελεί η ασταθής εφαρμογή των διατάξεων για τον έλεγχο της κάνναβης. Η
κάνναβη έχει γίνει η πιο διαδεδομένη παράνομη ουσία παγκοσμίως και τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί πιο
δραστικές μορφές που περιέχουν επίπεδα τετραϋδροκανναβινόλης (THC) κατά
πολύ υψηλότερα από ό,τι συνηθιζόταν
κατά τη δεκαετία του 1980. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την Έκθεση, μπορεί να
σχετίζεται με την αύξηση της ζήτησης
υπηρεσιών θεραπείας για κάνναβη σε
πολλές χώρες. Υπάρχουν, επίσης, ενδείξεις ότι η χρήση της κάνναβης μπορεί να
συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο ψυχωσικών δυσλειτουργιών και σχιζοφρένειας.
Η Επιτροπή στην Έκθεσή της αναφέρεται σε έρευνα του Ευροβαρόμετρου
σχετικά με τις στάσεις και τις αντιλήψεις
σε θέματα ναρκωτικών σε περισσότερους από 12.000 νέους ηλικίας 15-24,
δείχνει ότι το 80% αναγνωρίζουν τους
κινδύνους για την υγεία που συνδέονται
με την ηρωίνη, την κοκαΐνη και το «έκσταση» αλλά μόνο το 40% των νέων αναγνωρίζουν τους κινδύνους της κατάχρησης της κάνναβης.
Δεδομένου ότι η κάνναβη τείνει να γίνει η πρώτη και πιο ευρέως διαδεδομένη
παράνομη ουσία χρήσης, το θέμα της
σχετίζεται άμεσα με την πρωτογενή
πρόληψη στους νέους. Οι νέοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στις πιέσεις του μάρκετινγκ και τη σπουδαιότητα της εικόνας
τους.

λογήσεων στα προγράμματα πρόληψης
της χρήσης ουσιών και αναφέρει ορισμένους παράγοντες αποτελεσματικότητας
τέτοιων προγραμμάτων: να συνδέονται
με άλλες προβληματικές συμπεριφορές
(χρήση αλκοόλ και καπνού), να είναι βασισμένα σε αξιόπιστες πληροφορίες καθώς και στους παράγοντες κινδύνου και
προστασίας, να εξειδικεύονται στη βάση
της ηλικίας, του γένους και της εθνικότητας, να προσεγγίζουν παράγοντες πέρα
από τη χρήση (δεξιότητες ζωής), να μην
περιορίζονται σε εκστρατείες μέσω των
ΜΜΕ.
Μια ακόμα ανησυχητική εξέλιξη που
αναδεικνύεται στην Έκθεση αφορά το
ρόλο του Διαδικτύου στη διάδοση της
χρήσης ελεγχόμενων και μη ελεγχόμενων
ουσιών και ιδιαίτερα τα παράνομα φαρμακεία του Διαδικτύου που προωθούν
τη χρήση φαρμάκων με ναρκωτικές ουσίες σε ευάλωτες ομάδες, όπως οι νέοι.
Χρησιμοποιούν δε, στοχευμένες στρατηγικές πώλησης και ανταποκρίνονται άμεσα στα αιτήματα των πελατών τους. Το
έγκλημα στον κυβερνοχώρο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς οι λαθρέμποροι
βρίσκονται μεταξύ αυτών που κατεξοχήν
αξιοποιούν τις μεθόδους κρυπτογράφησης και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουν
τις διωκτικές αρχές, συντονίζουν τις αποστολές των ναρκωτικών και ξεπλένουν
χρήματα. Η ανάπτυξη των παράνομων
φαρμακείων στο Διαδίκτυο συνδέεται
άμεσα με την προώθηση και πώληση των
απομιμήσεων φαρμάκων. Σύμφωνα με
την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, το 710% όλων των φαρμακευτικών προϊόντων
μπορεί να είναι απομιμήσεις. Σε κάποιες
αφρικανικές χώρες το ποσοστό αυτό αγγίζει το 40%. Σύμφωνα με μελέτη στις
ΗΠΑ ο τζίρος από τις πωλήσεις απομιμήσεων το 2010 θα αυξηθεί κατά 90% σε
σχέση με το 2005, φτάνοντας τα 75 δισεκατομμύρια US$.

Μέτρια πρόοδος

Courier

Η Επιτροπή χαρακτηρίζει «στην καλύτερη περίπτωση μέτρια» την πρόοδο που
έχει συντελεστεί στην πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών μέσα στα τελευταία δέκα χρόνια. Επισημαίνει την απουσία αξιο-

Διακίνηση παράνομων ουσιών μέσω υπηρεσιών courier

Η πρόκληση

Τα τελευταία δύο χρόνια όλες οι περιοχές αναφέρουν τη χρήση υπηρεσιών
courier για την αποστολή των παράνομων

ουσιών. Η Επιτροπή αναφέρει ότι η πραγματική έκταση του προβλήματος δεν είναι γνωστή, καθώς πολλές κυβερνήσεις
δεν είναι σε θέση να την εντοπίσουν. Οι
έμποροι εκτιμούν ότι είναι ένας σχετικά
ασφαλής τρόπος διακίνησης, δίνει τη δυνατότητα συχνών αποστολών σε πολλούς
διαφορετικούς προορισμούς, ενώ είναι
δύσκολο να εξακριβωθεί η εγκυρότητα
των στοιχείων του αποστολέα. Κάποιες
χώρες αναφέρουν ότι οι μικρότερες εταιρείες χρησιμοποιούνται περισσότερο καθώς ζητούν λιγότερες πληροφορίες για
τις αποστολές. Οι ουσίες που διακινούνται περιλαμβάνουν παράνομα ναρκωτικά
αλλά και φαρμακευτικά σκευάσματα που
περιέχουν ναρκωτικές και ψυχοτρόπες
ουσίες.

Νέα κανάλια εκτροπής στο παράνομο
εμπόριο διεγερτικών τύπου αμφεταμίνης
Η Επιτροπή κάνει λόγο για νέα κανάλια
εκτροπής εφεδρίνης και ψευδοεφεδρίνης, τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή διεγερτικών
τύπου αμφεταμίνης (ATS), όπως η μεθαμφεταμίνη, η αμφεταμίνη και το MDMA («έκσταση»). Οι παράνομες οργανώσεις συχνά εμφανίζονται υπό το μανδύα
ψεύτικων εταιρειών, προκειμένου να
προμηθεύονται χημικές ουσίες που τους
είναι απαραίτητες για την παρασκευή παράνομων ναρκωτικών. Σύμφωνα με την
Επιτροπή, οι έμποροι κάνουν παραγγελίες μέσω νόμιμων εμπορικών εταιρειών,
χρησιμοποιώντας πλαστές εξουσιοδοτήσεις για να εισάγουν φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν εφεδρίνη και ψευδοεφεδρίνη σε αναπτυσσόμενες χώρες,
όπου οι έλεγχοι για χημικές ουσίες είναι
ελαστικοί ή ανύπαρκτοι. Παράλληλα,
σύμφωνα με την Έκθεση η χρήση των
διεγερτικών τύπου αμφεταμίνης έχει αυξηθεί σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Τα ναρκωτικά στην ΕΥΡΩΠΗ
Η Ευρώπη παραμένει η μεγαλύτερη αγορά χασίς αλλά αποτελεί και τη δεύτερη
αγορά κοκαΐνης και οπιούχων παγκοσμίως. Η ηρωίνη που διακινείται στις παράνομες αγορές προέρχεται από το Αφγανιστάν μέσω της βαλκανικής οδού ή
μέσω του δρόμου του μεταξιού, ενώ μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης φτάνουν από
τη Νότια Αμερική συχνά μέσω της δυτικής Αφρικής. Μια νέα τάση στη διακίνηση
των παράνομων ουσιών αποτελεί το εμπόριο κοκαΐνης μέσω των χωρών της
Ανατολικής Ευρώπης. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερη κοκαΐνη μεταφέρεται στις παράνομες αγορές της Δυτικής Ευρώπης μέσω της λεγόμενης βαλ-

κανικής οδού, της οδού που παραδοσιακά αξιοποιείτο στη διακίνηση οπιούχων.
Παρά το γεγονός ότι η χρήση ηρωίνης
και άλλων οπιούχων παρουσίαζε μείωση
στη Δυτική Ευρώπη τα τελευταία χρόνια,
φαίνεται πως ίσως αυτό να αλλάζει Για
παράδειγμα, αύξηση παρουσίασε στην
Ολλανδία, ή στη Γαλλία στα νεαρότερα
και κοινωνικά ενταγμένα τμήματα του
πληθυσμού. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει οξυμένο στην Ανατολική Ευρώπη,
όπου υπάρχουν περίπου 2 εκατομμύρια
χρήστες οπιούχων. Η χρήση οπιούχων
αυξήθηκε στη Ρωσική Ομοσπονδία και
σε άλλες χώρες της Ανατολικής καθώς
και σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης κατά μήκος της βαλκανικής οδού. Η
εκτεταμένη διακίνηση και χρήση ηρωίνης
έχει οδηγήσει σε διάδοση του AIDS/HIV,
με την Ουκρανία να αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Η θεραπεία της χρήσης ηρωίνης σε εγκαταστάσεις διαμονής, η οποία κυριαρχούσε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συναντάται λιγότερο σήμερα. Πιο συχνά γίνεται στη βάση της εξωτερικής παρακολούθησης. Τα δίκτυα θεραπείας εξωτερικής παρακολούθησης αναπτύσσονται τα
τελευταία χρόνια σε Βουλγαρία. Εσθονία,
Φιλανδία, Ελλάδα, Λιθουανία και Ρουμανία. Περίπου το 53% των εξαρτημένων
που συμμετέχουν σε προγράμματα εξωτερικής παρακολούθησης προσέρχονται
για θεραπεία της εξάρτησης από οπιούχα

και οι υπόλοιποι για θεραπεία της εξάρτησης από άλλα ναρκωτικά, ιδιαίτερα την
κάνναβη (22%) και την κοκαΐνη (16%). Ο
αριθμός των ατόμων που αναζητά θεραπεία για την εξάρτηση από τα ναρκωτικά,
ιδιαίτερα τα οπιούχα, είναι υψηλότερος
στην Ανατολική Ευρώπη απ’ ό,τι στη Δυτική.
Η κάνναβη παραμένει η πιο διαδεδομένη ουσία χρήσης στην Ευρώπη. Περίπου 71 εκατομμύρια άνθρωποι (ηλικίας
15-64) έχουν δοκιμάσει την ουσία κατά
τη διάρκεια της ζωής τους και περίπου το
7% έχει κάνει χρήση της μέσα στον τελευταίο χρόνο. Τα χαμηλότερα ποσοστά
επικράτησης της χρήσης στης κάνναβης
τον περασμένο χρόνο (ηλικία 15-64) εντοπίζονται μεταξύ άλλων (Βουλγαρία,
Μάλτα) στην Ελλάδα, όπως ισχύει και για
τους μαθητές 15-16 που έχουν κάνει
χρήσης της ουσίας.
Η χρήση κοκαΐνης έχει γίνει πιο διαδεδομένη σε ορισμένα μέρη της Δυτικής
Ευρώπης, όπως στη Γαλλία όπου διπλασιάστηκε τα τελευταία δέκα χρόνια.
Αύξηση συνεχίζει παρουσιάζει η παράνομη παρασκευή συνθετικών ναρκωτικών
σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Στη
Ρωσική Ομοσπονδία εντοπίστηκαν πάνω
από τα μισά παράνομα εργαστήρια αμφεταμίνης σε σχέση το συνολικό αριθμό
των εργαστηρίων που εντοπίστηκαν σε
όλη την Ευρώπη.
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Άλλο εξαχρείωση και άλλο
«Ελάχιστα είναι τα ρεπορτάζ που έχουν να
πουν κι έναν καλό λόγο για τα παιδιά αυτής
της ηλικίας. Χαρακτηρισμοί όπως “πρότυπο
μαθητή”, “άγγελος”, “καμάρι των γονιών
του”, “το καλύτερο παιδί” εμφανίζονται
πού και πού, αλλά ως μεταθανάτιες φιλοφρονήσεις σε περιπτώσεις βίαιου θανάτου»

Του Θεόδωρου Δ. Παπαγγελή

ρύα παρηγοριά, αλλά η σημειολογία της κουκούλας απασχολεί και άλλες ευρωπαϊκές οικογένειες. Σε ένα από τα τακτικά
της σεμινάρια στη Βρετανική Βιβλιοθήκη, η οργάνωση «Γυναίκες
στη δημοσιογραφία» συζήτησε μια έρευνα για το προφίλ των τινέιτζερ που φιλοτέχνησαν τα περισσότερα ΜΜΕ μέσα στον τελευταίο χρόνο. Μεταφράζω το σχόλιο της βρετανίδας δημοσιογράφου που παρουσίασε τα ευρήματα της έρευνας: «Οταν μια
φωτογραφία παρέας νεαρών με κουκούλες (hoodies) προσλαμβάνεται άμεσα ως οπτική συντομογράφηση “αντάρτικου πόλεων” ή απειλής κατά της κοινωνικής ειρήνης, τότε οι νεαροί μας
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έχουν σίγουρα ένα σοβαρό πρόβλημα “εικόνας”». Μη βιαστείτε
να βρείτε αυτήν την εκτίμηση ενδιαφέρουσα και πολύ σχετική
με «τα του οίκου μας» πριν διαβάσετε και το παρακάτω: «Ελάχιστα είναι τα ρεπορτάζ που έχουν να πουν κι έναν καλό λόγο για
τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Χαρακτηρισμοί όπως “πρότυπο μαθητή”, “άγγελος”, “καμάρι των γονιών του”, “το καλύτερο παιδί” εμφανίζονται πού και πού, αλλά ως μεταθανάτιες φιλοφρονήσεις σε περιπτώσεις βίαιου θανάτου». Επειδή ο καπνός από
τα δικά μας «Δεκεμβριανά» αναθρώσκει, και μυρίζει, ακόμη, πάσα ομοιότης με πρόσωπα και περιστατικά της πραγματικότητας
μοιάζει κάθε άλλο παρά συμπτωματική.
Η έρευνα δεν ξεχνάει και του στραβού το δίκιο. Μόνο ένα στα
δέκα σχετικά ρεπορτάζ δίνει χώρο στις απόψεις των ίδιων των
παιδιών. Σε δείγμα 1.000 ερωτηθέντων, το 80% επισημαίνει ακόμη ότι η συστηματική «δυσφήμιση» από τα ΜΜΕ υποθάλπει διάθεση δυσπιστίας, ή και φόβου, απέναντι στους συνομηλίκους
τους, χαρακτηρίζοντας ως στέκια υψηλού κινδύνου και διαδρομές προς αποφυγήν περιοχές των οποίων οι θαμώνες είναι στην
πλειονότητά τους νεαροί μεταξύ 15 και 20 ετών. Αιχμηρά παράπονα διατυπώνονται για το ευρύ φάσμα «κοσμητικών» χαρακτηρισμών που κυκλοφορούν στη σχετική ειδησεογραφία: το
«κουκουλοφόροι» είναι το πιο αποχρωματισμένο και ανώδυνο,
πολύ πιο εύχρηστα είναι το «αλήτες», το «αποβράσματα», το
«καθάρματα», το «τέρατα» και το «κτήνη».

Οι κουκούλες
Η δαιμονοποίηση είναι ένα από τα δραστικότερα λιπαντικά της
μιντιακής μηχανής, αλλά ενώ σε άλλες περιπτώσεις υπηρετεί
απλώς την εμπορικότητα ή συνωμοτεί με τη φυσική μας απρο-

εξαρχείωση

Τι αστυνομία θέλουμε;

Ο κ. Θεόδωρος Δ. Παπαγγελής είναι καθηγητής του Τμήματος Φιλολο-

ια το σχεδιασμό μιας ορθολογικής αντεγκληματικής πολιτικής και για την καλύτερη κατανομή των κονδυλίων του
εθνικού προϋπολογισμού για τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, απαιτούνται:
1) O επαναπροσδιορισμός του
ρόλου και της λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας ως κατεξοχήν φορέα παροχής ασφάλειας. 2) H μεταρρύθμιση στη δομή και την οργάνωση του Σώματος. 3) H αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης
και συνεργασίας των πολιτών με
τους θεσμικούς φορείς ελέγχου του
εγκλήματος και 4) H ποσοτική και
Του Άγγελου Τσιγκρή
ποιοτική καταγραφή της εγκληματιwww.tsigris.gr
κότητας στις πραγματικές της διαστάσεις.
Στις πραγματικά φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλει η
Πολιτεία για τον εκσυγχρονισμό των διωκτικών αρχών και
την καλύτερη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας είναι απαραίτητα: 1) H προσαρμογή των διεθνών προτύπων στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής περίπτωσης. 2) H αλλαγή της νομοθεσίας αναφορικά με τη χρήση των όπλων από
τους αστυνομικούς. 3) H δημιουργία ειδικών ομάδων δίωξης
με εξειδίκευση σε ιδιαίτερα εγκλήματα. 4) H ενίσχυση των πεζών αστυνομικών περιπολιών. 5) H πάταξη της διαφθοράς
στους κόλπους της Αστυνομίας και η ενίσχυση των μηχανισμών
αυτοκάθαρσης. 6) H πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού. 7)
H ορθολογική κατανομή του έμψυχου δυναμικού στην Ελληνική Επικράτεια με βάση τις ανάγκες της κάθε περιοχής για αστυνόμευση. 8) H ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής. 9) H ενημέρωση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες κατευθύνσεις της αντεγκληματικής
πολιτικής. 10) H ενδυνάμωση της συνεργασίας των σωμάτων
δίωξης του εγκλήματος και 11) H δημιουργία κοινού θαλάμου
επιχειρήσεων και συντονιστικού οργάνου διαχείρισης κρίσεων.
Η κάθε κοινωνική οργάνωση έχει την εγκληματικότητα που
της αξίζει. Οι δείκτες διακύμανσης της εγκληματικότητας που
παρουσιάζει μια κοινωνία στο χώρο και το χρόνο, αποτελούν
την πλέον αξιόπιστη μονάδα μέτρησης των φαινομένων κοινωνικής παθογένειας. Συνεπώς, προκειμένου να προληφθεί μια
μελλοντική έξαρση της εγκληματικότητας θα πρέπει -μεταξύ
των άλλων- να μειωθεί η ανεργία, να αυξηθεί το βιοτικό και το
εκπαιδευτικό επίπεδο των πολιτών, να αναβαθμισθεί το κοινωνικό κράτος, να δοθούν ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους και
να διασφαλισθούν τα μέσα για την επίτευξή τους, να επαναπροσδιορισθούν οι στόχοι της νέας γενιάς, να μειωθεί το
άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ πλουσίων και φτωχών, να ενσωματωθούν οι μειονοτικές ομάδες του πληθυσμού (με πρώτα και
κύρια τους οικονομικούς μετανάστες), να στηριχθούν οι θεσμοί της οικογένειας και του σχολείου. Πρέπει, δηλαδή, να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εκλείψουν
οι παράγοντες παθογένειας που ενδημούν στις σύγχρονες κοινωνίες.
Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας
απαιτείται γνώση του προβλήματος, βούληση και σχέδιο. Είμαι
αισιόδοξος ότι ως χώρα θα πετύχουμε το στόχο μας, γιατί η
Ελλάδα σήμερα διαθέτει τη βούληση, τις πολιτικές και τους ανθρώπους που θα τις υλοποιήσουν.
____________________

γίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο δικηγόρος Άγγελος Τσιγκρής είναι διδάκτωρ της Εγκληματολογίας

θυμία να διακρίνουμε δύσκολες διαβαθμίσεις και αποχρώσεις,
η δαιμονοποίηση των παιδιών μπορεί να είναι, και συχνά είναι,
το διαθλασμένο άγχος της ενήλικης ωριμότητας για το «ναρκοθετημένο» άνυσμα της ήβης που αποφασίζει τον δρόμο της
«αρετής» ή της «κακίας» και για το δικό μας παιδί. Και στην
εξορκιστική μας ετοιμότητα δεν το βρίσκουμε πάντα εύκολο
να κατανοήσουμε- βιωματικά, αισθητικά ή και ιδεολογικά- τις
εναλλακτικές εξάρσεις της νεανικής κουλτούρας, ειδικά στις
πιο «δυναμικές» εκδηλώσεις της.
«Και η δική μας, εγχώρια, παρέα των παιδιών με τις κουκούλες;», θα αναρωτιούνται όσοι δυσφορούν ήδη με την έτσι κι αλλιώς ερασιτεχνική κοινωνιολογία αυτής της επιφυλλίδας. Όποιες κι αν είναι οι ομοιότητες, μια αντίστοιχη δική μας έρευνα θα
είχε ενδιαφέρον κυρίως για τις διαφορές. Και αποτελεί αξιερεύνητη διαφορά, για παράδειγμα, το γεγονός ότι, μέσα στη χιλιοτραγουδισμένη διαφάνεια της αττικής λιακάδας, η παρέα,
σαν άτακτο στίφος Βησιγότθων, μπορεί να ροβολάει αρματωμένη στο «σικ» επίκεντρο του μητροπολιτικού κέντρου, με τις
δυνάμεις της τάξης σε διατεταγμένη απεμπλοκή και με προγραμματισμένο τέρμα το ασύλητο και μη συλητέο τέμενος μιας
πανεπιστημιακής σχολής. Αξιερεύνητη διαφορά το πολύ πραγματικό ενδεχόμενο κανένας δημοσιογράφος ή πολιτικός (με
τον Πάγκαλο, πάντως, έτοιμο να επιβεβαιώσει τον κανόνα δια
της εξαιρέσεως) να μην ελευθεροστομήσει ακαριαία ή εκ προμελέτης πέρα από το κοινόχρηστο οξύμωρο των «γνωστών
αγνώστων» και τις επιθεωρησιακές λεξιπλασίες τύπου «μπαχαλάκηδες».

Ο προοδευτισμός
Αξιερεύνητη διαφορά η πιθανότητα επικεφαλής κοινοβουλευτικού σχηματισμού να αναλάβει διαμαρτυρόμενη αγρυπνία στα
σκαλοπάτια της ΓΑΔΑ προκειμένου να απελευθερωθούν πάραυτα και άνευ όρων οι αναξιοπαθούντες. Ακρως αξιερεύνητο
το θέαμα μιας ολόκληρης κοινωνίας που εκκρεμεί, φλύαρη και
συνάμα αμήχανη, ανάμεσα στον παρορμητικό πειθαρχισμό του
«τι κάνει η κυβέρνηση, η αστυνομία, οι πολιτικοί;», την ένσταση
για τον μυθολογημένο ή πραγματικό τσαμπουκά του «μπάτσου», τη συνωμοσιολογική μανιοκατάθλιψη και την ξέφραγη
ρητορική περί «κοινωνικής κρίσης», παρακμής και διεθνούς ρεζιλέματος. Δεν γνωρίζω ποιος είναι ο μέσος όρος νοημοσύνης
των νεαρών με τις κουκούλες, αλλά αρκετοί, υποθέτω, υποψιάζονται ότι ζουν σε μια κοινωνία η οποία, άλλοτε από εθνική ορθοφροσύνη και άλλοτε από αριστερίστικο προοδευτισμό, έχει
διατραφεί για πολύ καιρό μόνο με ιδεοληπτικά λιπαρά, έχει μείνει πίσω στην «τεχνολογία» του κοινωνικού πραγματισμού και
έχει καλή παράδοση στο ιδεολογικό ξέπλυμα της βίας. Υποψιάζονται, ίσως, ακόμη ότι δεν αποτελούν απλώς εκτοπλάσματα ενός παραβατικού περιθωρίου αλλά και αφορμές-σύμβολα
συνειδησιακού αυτομαστιγώματος για όλα εκείνα που, δεκαετίες τώρα, δεν κατόρθωσε να τακτοποιήσει συναινετικά η κοινωνία των πολιτών και η πολιτική τάξη της χώρας. Και όσο η
κατάσταση αυτή παραμένει ισχυρή, ο σιδηρολοστός που σπάει
βιτρίνες στη Σκουφά ή στην Τσιμισκή θα διεκδικεί κάτι περισσότερο από την καταγραφή του στο βιβλίο συμβάντων του τοπικού αστυνομικού τμήματος.
Αυτή είναι η διαφορά.
____________________
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ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Δεν είναι όλοι οι αστυνομικοί θύτες
τονίζει με άρθρο-παρέμβαση στην εφημερίδα «Τα Νέα»
ο μουσικοσυνθέτης με τη μακρά αγωνιστική του ιστορία

ήμερα παρατηρώ ότι το μίσος των μαθητών ακολουθεί ένα μονόδρομο με στόχο τους αστυνομικούς, γεγονός που κατά τη
γνώμη μου τους αποπροσανατολίζει στην
αναζήτηση των αληθινών συνθηκών που
τους οδήγησαν στη σημερινή θέση τους μέσα στο σχολείο και μέσα στην κοινωνία.
Ενώ θα πρέπει να βρουν τα αληθινά αίτια και
να αποκαλύψουν τους αληθινούς ενόχους
και τους πραγματικούς λόγους για όσα γίνονται γύρω τους και γενικότερα γύρω μας,
στη χώρα μας και στην οικουμένη. Έτσι μοιάζει σαν κάποιοι να τους έβαλαν παρωπίδες,
ώστε η οργή τους να διοχετευθεί σε μια
ομάδα συνανθρώπων μας, τους αστυνομικούς, που όταν δεν λειτουργούν σωστά, είναι απλά πιόνια του Συστήματος, που ΑΥΤΟ
είναι υπόλογο για όλα, δηλαδή για την Παιδεία αλλά και για καθετί που αφορά τη λειτουργία της κοινωνίας, του κράτους και των
υπηρεσιών του.
Και αναφέρω εδώ το παράδειγμα της γενιάς του 1-1-4 που όσον αφορά την Παιδεία
έθεσε ως στόχο το 15% του Κρατικού Προϋπολογισμού. Είδαν δηλαδή οι νέοι της εποχής εκείνης τη βασική αιτία για τα χάλια της
Παιδείας μας, δηλαδή το οικονομικό. Από
΄κει και πέρα παρ΄ ό,τι τότε η Ελληνική
Αστυνομία είχε μια καθαρά φασιστική νοοτροπία και οι εκδηλώσεις βίας σε σύγκριση
με το σήμερα ήταν εκατό φορές πιο πολλές
και σοβαρές από πλευράς μαζικότητας και
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βιαιότητας (τα νοσοκομεία ήταν γεμάτα από
νέους τραυματισμένους από την αστυνομική βία της εποχής), οι πρωτοπόροι νέοι
εκείνης της εποχής, βασικά φοιτητές, μπορούσαν να δουν ελεύθερα, σφαιρικά και σε
βάθος. Έτσι με το 1-1-4 έθεταν ως πρώτο
καθήκον τους την υπεράσπιση του Συντάγ-

“

αν και τότε υπήρχαν όπως και σήμερα πονηρά «κέντρα» που προσπαθούσαν να περιορίσουν την οργή τους και να τη διοχετεύσουν μόνο σε ένα λούκι, για τις δικές τους
επιδιώξεις. Με μια λέξη να τους αποπροσανατολίσουν, όπως γίνεται τώρα.

Η εξουσία
Και για να πάω και πιο πέρα, εμείς οι νέοι
της Εθνικής Αντίστασης και του Εμφυλίου,
όπου οι χωροφύλακες και η Αστυνομία ήταν
απέναντί μας με όπλα που ξερνούσαν ομαδικό θάνατο, είχαμε την ψυχική και πνευματική δύναμη να βλέπουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτοί που σήμερα αποκαλούνται
περιφρονητικά «μπάτσοι» ήταν παιδιά σαν
κι εμάς παρασυρμένα από τη θύελλα των
γεγονότων να κάνουν πράξεις που δεν ήθελαν. Δεν γενικεύαμε. Αντίθετα μπορούσαμε
ακόμα και μέσα στις πιο κρίσιμες για μας
συνθήκες να δούμε ότι δεν είναι το ίδιο
όλοι και ότι ο πραγματικός ένοχος ήταν η
Εξουσία, που είχε κατορθώσει να μας τυλίξει στα δίχτυα της, που έσταζαν αίμα και μίσος αδελφού προς αδελφό. Και πολλοί είχαν τότε ακόμα τη δύναμη να φωνάζουν
μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα πριν
σκοτωθούν «Αδέρφια, πεθαίνουμε και για
τη δική σας ευτυχία».
Αναγκάστηκα να γράψω αυτό το σημείωμα με αφορμή κάποια εκπομπή με αγόρια
και κορίτσια 15-16 ετών, που μιλούσαν στο
ίδιο ακριβώς μοτίβο, λες και κάποια αόρατη
δύναμη να είχε κατευθύνει την οργή, το μίσος και τη σκέψη τους μόνο προς ένα στόχο. Και μάλιστα σε μια εποχή πολύπλοκη,
όπου ο κόσμος έχει μικρύνει και το έξω
μπερδεύεται με το μέσα και γίνονται όλα

ΒΓΑΛΤΕ τις κουκούλες από τους κουκουλοφό-

ρους. Μην τους επιτρέπετε να στιγματίζουν τον αγώνα σας. Τι
θα πει «κουκούλα»; Ο πραγματικός αγωνιστής και επαναστάτης ούτε ντρέπεται ούτε φοβάται να δείξει το πρόσωπό του.
Όταν πρόκειται για εθνικούς, κοινωνικούς ή ιδεολογικούς
αγώνες, το μίσος είναι αναπόφευκτο, γεννιέται αυθόρμητα.
Θα πρέπει όμως τουλάχιστον να κατευθύνεται προς τη σωστή
κατεύθυνση.

”

ματος, δηλαδή της ελευθερίας, της δημοκρατίας και των ατομικών δικαιωμάτων.
Χτυπούσαν στην καρδιά της την αντιδραστική εξουσία (θρόνο, αστυνομοκρατία,
αμερικανοκρατία). Πάλευαν για την Κύπρο
και αγωνίζονταν μαζικά για την Ειρήνη. Είχαν
δηλαδή μπροστά τους ανοιχτούς ορίζοντες
για ό,τι πραγματικά συνέβαινε στη χώρα
τους, αλλά και πέρα από τη χώρα τους.
Ήταν άτομα ολοκληρωμένα και ελεύθερα,

ένα κουβάρι. Πώς θα φτάσουμε έτσι στην
ΑΙΤΙΑ του Κακού; Και πώς, αν δεν γνωρίζουμε τις πραγματικές αιτίες της κρίσης, θα
μπορέσουμε να βρούμε τις λύσεις που πρέπει;

Τραγωδία
Και για να γυρίσω στα τελευταία γεγονότα,
ο βίαιος θάνατος ενός παιδιού αποτελεί μια
μεγάλη τραγωδία. Πρώτα για τη μάνα του,

τον πατέρα του, τα αδέλφια του, αλλά και
για όλους τους νέους και τις νέες, για όλους
εμάς, για όλη την κοινωνία. Ο θύτης είναι
ένας αστυνομικός. Όμως αυτό δεν σημαίνει
ότι όλοι οι σημερινοί αστυνομικοί είναι θύτες. Κάτι τέτοιο όχι μόνο δεν είναι αληθινό,
αλλά είναι και άδικο. Και μιλάει κάποιος που
γνωρίζει πολύ καλά τι θα πει Αστυνομία.
Γι΄ αυτό θα πρέπει να αποφεύγουμε τις
γενικεύσεις, γιατί έτσι οδηγούμε τους νέους σε λάθος δρόμο. Τους κρύβουμε το
δάσος της πραγματικότητας με το δέντρο
μιας εικονικής πραγματικότητας.
Θα ήθελα να μπορούσα να απευθυνθώ
στους σημερινούς νέους και να τους πω:
Κλείστε τα αυτιά σας στις γλοιώδεις κολακείες όσων προσπαθούν ουσιαστικά να
εκτονώσουν την οργή και την ενέργειά σας
σε ψεύτικους στόχους απομακρύνοντάς
σας από τους πραγματικούς. «Αυτούς»
εξυπηρετεί να τρώμε τις σάρκες μας στρεφόμενοι ο ένας κατά του άλλου. Ο στόχος
όμως δεν είναι βέβαια αυτός που έχει το
μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας και βγάζει
από αυτό το ψωμί του, τα φάρμακά του, τη
μόρφωση του παιδιού του, όπως οι δικοί
σας γονείς. Στα Ιουλιανά, μια από τις πιο ταραγμένες εποχές της Ιστορίας μας, η νεολαία κατέβαινε κατά δεκάδες χιλιάδες
στους δρόμους και ποτέ δεν είχαμε την παραμικρή καταστροφή, αν και θρηνούσαμε
δύο νεκρούς, τον Λαμπράκη και τον Πέτρουλα, που σκοτώθηκαν αγωνιζόμενοι για
ένα καλύτερο αύριο. Περιφρουρούσαμε
τον αγώνα μας και γι΄ αυτό ποτέ δεν έγινε
τίποτα, δεν αφήσαμε εμείς να γίνει τίποτα
που να τον αμαυρώνει.
Και συγχρόνως η γενιά αυτή δημιουργούσε. Ίσως ποτέ άλλοτε στη νεώτερη
Ιστορία μας δεν είχαμε τόσα έργα σε
όλους τους τομείς, ποίηση, λογοτεχνία,
μουσική, σε όλες τις τέχνες, που έγιναν
όπλο του αγώνα της νεολαίας, από ανθρώπους νέους που αγωνίζονταν και δημιουργούσαν.
Βγάλτε τις κουκούλες από τους κουκουλοφόρους. Μην τους επιτρέπετε να στιγματίζουν τον αγώνα σας. Τι θα πει «κουκούλα»; Ο πραγματικός αγωνιστής και επαναστάτης ούτε ντρέπεται ούτε φοβάται να
δείξει το πρόσωπό του. Μην αφήνετε να
σπιλώνουν τη μνήμη του Αλέξανδρου συνδέοντας το πρόσωπό του και το όνομά του
με εικόνες φρίκης. Είναι σαν να τον σκοτώνουν για άλλη μια φορά.
Ανοίξτε δρόμους. Αντισταθείτε στα εύκολα που τόσο ύπουλα βάζουν μπροστά
σας προσπαθώντας να σας ξεγελάσουν ότι
είναι δήθεν δικές σας επιλογές. Πάρτε τη
ζωή στα χέρια σας και προχωρήστε μπροστά.
Θετικά και δημιουργικά!


Δημοκρατικός έλεγχος
ή γενικευμένη καχυποψία;
Καμία εθνική Αστυνομία δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει το διεθνικό, παγκοσμιοποιημένο, οργανωμένο
έγκλημα του οποίου οι παραφυάδες εκτείνονται μέχρι την
πολιτική διαφθορά. Άρα, γι’ αυτή τη μορφή εγκληματικότητας πρέπει να λειτουργήσουν τα συστήματα διεθνούς συνεργασίας και πληροφόρησης.
Καμία εθνική Αστυνομία δεν μπορεί να διαχειριστεί
αποτελεσματικά την εγχώρια μικρομεσαία εγκληματικότητα, εάν αφενός δεν έχει κατάλληλη εκπαίδευση και εξοπλισμό και, αφετέρου, εάν δεν τη βοηθάνε οι πολίτες (συμμετοχική αντεγκληματική πολιτική).
Καμία εθνική Αστυνομία δεν μπορεί να προλάβει στοΤου Γιάννη Πανούση
χευμένα μαφιόζικα χτυπήματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει Καθηγητή Εγκληματολογίας
ότι οι όποιοι σωματοφύλακες θα ’ναι περισσότερο αποτελεσματικοί ή ότι οι πολίτες θα πρέπει να κυκλοφορούν αρματωμένοι.
Καμία εθνική Αστυνομία δεν μπορεί να ελέγξει λεπτά κοινωνικά ή πολιτικά θέματα
(όπως π.χ. το πανεπιστημιακό άσυλο, νεανικές εκρήξεις κ.λπ.), όταν εμείς την απονομιμοποιούμε και την απαξιώνουμε.
Κινούμενοι όλοι και ο καθένας ξεχωριστά ανάμεσα σε ιδεολογήματα και ανασφάλειες, καλό θα ήταν να συνειδητοποιήσουμε ότι η απουσία της Αστυνομίας δεν καλύπτεται από την κοινωνία των πολιτών (που αυτο-αστυνομεύεται!), αλλά από μαφίες.
Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε αυτό, τόσο το καλύτερο για τη δημοκρατία μας.
Σε σχέση με τον δημοκρατικό έλεγχο της Αστυνομίας, επιμένω σε μια δική μου
πρόταση, που κινείται στη λογική της συνευθύνης και όχι της πολιτικής αντιπαράθεσης.
Οι εξουσίες της Αστυνομίας και τα δικαιώματα των πολιτών πρέπει να βρίσκονται
σε μια τέτοια ισορροπία που θα επιτρέπει τη διαχείριση του εγκλήματος χωρίς διακύβευση των δημοκρατικών αρχών και του πολιτισμού της χώρας.
Γι’ αυτή την ισορροπία, μέσω ενός συστήματος δημοκρατικού ελέγχου των δράσεων και αντι-δράσεων των αστυνομικών αρχών αλλά και της ίδιας της ποιότητας της
αστυνόμευσης, πρέπει να θεσμοθετηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Αστυνομίας και Αστυνόμευσης (ΕΣυΑσ).
(1) Το ΕΣυΑσ:
α. Επεξεργάζεται και εισηγείται στην κυβέρνηση μέτρα αστυνόμευσης, προληπτικού
ελέγχου και δίωξης του εγκλήματος.
β. Βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την κεντρική και τις ειδικές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και γνωμοδοτεί για τα ειδικά θέματα της αρμοδιότητάς του.
γ. Καλεί προς ενημέρωση τους κατά περίπτωση ειδικούς παράγοντες του υπουργείου και δέχεται σε ακρόαση ενδιαφερόμενα πρόσωπα και φορείς.
δ. Ασκεί γενική εποπτεία στις λειτουργίες της Αστυνομίας με επιτόπιες επισκέψεις
σε αστυνομικά τμήματα, κρατητήρια, τμήματα μεταγωγών, τμήματα εξωτερικής φρουράς φυλακών και συνεργάζεται με διεθνή όργανα επιφορτισμένα με ανάλογο έργο
όπως η CPT.
ε. Εξετάζει, ανεξάρτητα από τη διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου και δικαστικής διερεύνησης, δημοσιεύματα, αναφορές, αιτήματα και καταγγελίες πολιτών και αστυνομικών οργάνων επί θεμάτων αστυνόμευσης, ελέγχου και δίωξης των συγκεκριμένων εγκλημάτων και συνεργάζεται με τις δικαστικές αρχές ή και άλλους θεσμούς και υπηρεσίες (π.χ. τελωνεία).
στ. Ενημερώνεται επί θεμάτων λειτουργίας της Αστυνομίας και αστυνόμευσης που
αναφέρονται σε ζητήματα ρατσισμού και ξενοφοβίας.
ζ. Συντάσσει εκθέσεις που διαβιβάζονται στο Κοινοβούλιο και αποστέλλονται στις
διεθνείς κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις έπειτα από συνεργασία με το
Ινστιτούτο Αντεγκληματικής Πολιτικής και τα Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας.
η. Καταθέτει ετήσια έκθεση στη Βουλή για τη λειτουργία των καμερών.
(2) Στο ΕΣυΑσ θα συμμετέχουν -εκτός από τους υπηρεσιακούς παράγοντες- εκπρόσωποι των κομμάτων, της Δικαιοσύνης, του Συνηγόρου του Πολίτη, των επιστημονικών ενώσεων (συνταγματολόγων, εγκληματολόγων, ποινικολόγων) κ.λπ.
Κατά τη γνώμη μου, αυτό θα έπρεπε να είναι το όργανο δημοκρατικού ελέγχου, και
όχι κάποια Ανεξάρτητη (;) Αρχή. Αν δεν έχουμε εμπιστοσύνη ούτε σε μια τέτοια σύνθεση, τότε δεν φταίει η δημοκρατία μας, αλλά τα κατάλοιπα ενός μόνιμου (;) μετεμφυ
λιακού συνδρόμου.
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Απ ’ τ α « Δ ε κ ε μ βρ ια ν ά » …

Του Ηλία Κ. Μάρκου
www.iliasmarkou@yahoo.gr

αστισμένη στέκεται η ελληνική κοινωνία στο οδυνηρό συγκυριακό μεταίχμιο του τέλους του 2008 και της αρχής
του 2009, που σφραγίστηκε με τα “Δεκεμβριανά” και το αγουροξύπνημα του
εφιάλτη της “τρομοκρατίας”…
Το ξέσπασμα οργής, θυμού και βίας με
αφορμή τον άδικο θάνατο ενός 16χρονου παιδιού και η μαύρη θολούρα και
σύγχυση που ακολούθησε και απλώθηκε
παντού, σχεδόν σε όλη την επικράτεια,
σκέπασε όλα τα πραγματικά και υπαρκτά,
χρόνια προβλήματα κοινωνικής παθολογίας και τις αδυναμίες πολιτικής αντιμετώπισης τους.
Άλλοι τη χαρακτήρισαν αναμενόμενη
“εξέγερση” και άλλοι “αναρχοχαβαλέ”,
ενώ πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να
την εκμεταλλευτούν για ίδιο όφελος. Λιγότεροι ευτυχώς αναζήτησαν εντελώς
άλογα και άκριτα αναλογίες των “Δεκεμβριανών” στο εγχώριο και διεθνές παρελθόν, σε συμβάντα και γεγονότα, όπως ο
γαλλικός Μάης του ’68 και το Πολυτεχνείο του ’73. Αν είναι δυνατόν!
Οι αυτοπροσδιοριζόμενοι ως “αντιεξουσιαστές” έκαναν πράξη τις χαώδεις
σκέψεις τους, δημιουργώντας χάος, εκμεταλλευόμενοι έναν θάνατο και την ασυλία που απολαμβάνουν πολλά χρόνια τώ-

Σ

Τα όσα βιώσαμε και βιώνουμε σε τούτο το χρονικό
μεταίχμιο, ίσως δε θα συνέβαιναν αν επί χρόνια τώρα όσοι έχουν τη δυνατότητα να διατυπώνουν και
να αρθρώνουν δημόσιο λόγο δεν καταγίνονταν με
την υπονόμευση του κύρους του κράτους και των
θεσμών του
στηκαν και οι τελευταίες αυταπάτες που
είχαμε για τη λειτουργία του κράτους και
των θεσμών του, για τη θωράκιση της κοινωνικής γαλήνης και ηρεμίας. Είδαμε το
βασιλιά γυμνό και ο τρόμος μας έγινε φόβος. Είδαμε την κατάλυση της έννομης τάξης και τα πολιτικά κόμματα να αρμενίζουν αμήχανα στο πέλαγος του βερμπαλισμού. Είδαμε τα ΜΜΕ να λαϊκίζουν, να
μην τολμούν να πουν τα πράγματα με το
όνομά τους και να παγιδεύουν την κοινή
γνώμη σε αποπροσανατολισμούς και φοβικά σύνδρομα. Έτσι ζήσαμε ένα συνονθύλευμα αδίστακτων πλιατσικολόγων,
αγράμματων συνδικαλιστών, ανεύθυνων
δημοσιογράφων και παρουσιαστών που
εμπορεύονταν απροκάλυπτα τα γεγονότα.
Τα τελευταία χρόνια πολλοί ήταν αυτοί
που μιλούσαν για την κατάρρευση του
μεταπολιτευτικού μας συστήματος, για
το κλείσιμο του κύκλου δράσης και μορφής των σημερινών πολιτικών κομμάτων,
αλλά κανένας δεν τολμούσε να προχωρήσει και λίγο παραπέρα, να ξεγυμνώσει
το βασιλιά, να μιλήσει για την κατάρρευση και των θεσμών, την άμβλυνση και
πλήρη χαλάρωση της κοινωνικής ευθύνης
και ηθικής.
Εγωκεντρικοί στην καθημερινότητά
μας, συμβιώνουμε με την αναξιοκρατία

Η κατάρρευση του αξιακού συστήματος σε όλες
τις εκφάνσεις τις δημόσιας ζωής δηλητηρίασε
επικίνδυνα τα όνειρα της νέας γενιάς που δικαιολογημένα αισθάνεται να ταχυδρομείται
προς αυτήν ο φάκελος του κόστους της δικής
μας ανημποριάς να απεμπλακούμε απ’ την κυρίαρχη αντίληψη της αρπαχτής, του βολέματος
και του αμοραλισμού.
ρα μέσα στο “σύστημα”, ένα χάος που
κατατρόμαξε την κοινωνία και τους πολίτες της με αδιαφανείς προς το παρόν
ακόμα περαιτέρω συνέπειες.
Τρομάξαμε όλοι μας γιατί διασκορπί-
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και τη διαφθορά, υπερασπιζόμαστε τα
ατομικά και συντεχνιακά μας συμφέροντα και στηρίζουμε πολιτικούς και κόμματα που συμβιβάζονται με τις μετριότητες
και διατηρούν τις πελατειακές σχέσεις

για να μπορούν να παρατείνουν τη μακροημέρευσή τους και να δικαιολογήσουν την παρουσία τους στο πολιτικό
προσκήνιο.
Τα όσα βιώσαμε και βιώνουμε σε τούτο το χρονικό μεταίχμιο, ίσως δε θα συνέβαιναν αν επί χρόνια τώρα όσοι έχουν
τη δυνατότητα να διατυπώνουν και να αρθρώνουν δημόσιο λόγο δεν καταγίνονταν
με την υπονόμευση του κύρους του κράτους και των θεσμών του. Όταν η αστυνομία στην ολότητά της απαξιώνεται και
ως θεσμός ευτελίζεται πως μπορούμε να
προσβλέπουμε σε μια ευημερούσα και
δημοκρατικά λειτουργούσα πολιτεία και
κοινωνία; Όταν το “Μπάτσοι-γουρούνιαδολοφόνοι” γίνεται “τραγούδι” στα χείλη
ακόμα και επτάχρονων παιδιών με σιγόντο γονιών και δασκάλων έξω από την
πόρτα Αστυνομικών Τμημάτων το “σύστημα” είναι χρεοκοπημένο και στρουθοκαμηλίζουμε όσοι δεν το βλέπουμε.
Όταν ο μεγαλοσχολιαστής δημοσιογράφος στο παράθυρο της τηλεόρασης συλλήβδην θεωρεί τους αστυνομικούς “μπάτσους” και τον εαυτό του κοινωνικό αγωνιστή, δίχως ίχνος διάθεσης αυτοκριτικής
για τη ζωή που διάγει ο ίδιος και ο περίγυρός του, τη δυσαναλογία των απολαβών και αμοιβών για τις παρεχόμενες
υπηρεσίες του στο κοινωνικό σύνολο σε
σχέση πάντα με τα προσόντα και τις
σπουδές του, τότε το άνυδρο παρόν της
υπευθυνότητας και της σοβαρότητας θα
στερέψει παντελώς στο αύριο.
Όταν πολιτικά πρόσωπα και κρατικοί
λειτουργοί διαπλέκονται με οικονομικούς
και άλλους παράγοντες για εξυπηρέτηση
ιδιοτελών συμφερόντων και από την κοινωνία στο γενικότερο σύνολό της απουσιάζει παντελώς ο φόβος κυρώσεων για
κάθε έκνομη συμπεριφορά, το μέλλον
από ζοφερό ίσως καταλήξει σκοτεινό,
θεοσκότεινο. Διανύσαμε τριανταπέντε
χρόνια μεταπολιτευτικής πολιτικής ζωής
και τώρα επιζητούμε επειγόντως επαναπροσανατολισμό του ιδεολογικού πλαισίου για να λειτουργήσουμε ως κοινωνία!
Η κατάρρευση του αξιακού συστήμα-

…στο ξύπνημα του εφιάλτη
τος σε όλες τις εκφάνσεις τις δημόσιας
ζωής δηλητηρίασε επικίνδυνα τα όνειρα
της νέας γενιάς που δικαιολογημένα αισθάνεται να ταχυδρομείται προς αυτήν ο
φάκελος του κόστους της δικής μας
ανημποριάς να απεμπλακούμε απ’ την κυρίαρχη αντίληψη της αρπαχτής, του βολέματος και του αμοραλισμού.
Έτσι, τα “Δεκεμβριανά” δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία, όπως είπαν κάποιοι, ήταν η
φυσιολογική απόληξη μιας αρρωστημένης
κοινωνικής πραγματικότητας. Και επειδή
στην αναμπουμπούλα πολλοί είναι οι “λύκοι” που χαίρονται, στην “εξέγερση” που
τελικά δεν ήταν εξέγερση, έσπευσαν πολλοί να δώσουν πολιτική κάλυψη και περιεχόμενο, ανακαλύπτοντας ήρωες και εξεγερμένους, δυνάστες και δυναστείες. Τώρα με το ξύπνημα του εφιάλτη, και το τρυπημένο απ’ το καλάσνικοφ κορμί του
22χρονου αστυνομικού, αναδιπλώνονται
άκομψα, αυτογελοιοποιούμενοι.
Δεν μπορεί να βαφτίζονται άκριτα και
καιροσκοπικά ως «κοινωνικοί επαναστάτες» και «εξεγερμένοι» οι βάνδαλοι και οι
πλιατσικολόγοι, οι εμπρηστές με μολότοφ και οι αναφωνούντες φασιστικά συνθήματα του τύπου “μπάτσοι γουρούνια
δολοφόνοι” επιδιώκοντας και καταφέρνοντας την αναπαραγωγή τους από δεκάδες χιλιάδες παιδάκια που δεν έχουν συναίσθηση της σημασίας του.
Δεν είναι δυνατόν πανεπιστημιακοί δάσκαλοι (παιδαγωγοί) να κάνουν χρήση
του προνομίου τους για δημόσιο λόγο
και να γράφουν με αφορμή την πρόταση
για διάλογο σε θέματα παιδείας και πριν
ακόμα αρχίσει, πως “......όταν τα αδιέξοδα κορυφώνονται, όταν τα παιδιά χρειάζονται χρόνο για να διαχειριστούν την
απώλεια, όταν το πένθος για τον άδικο
χαμό του Αλέξη απαιτεί ένα διάστημα

σιωπής και περισυλλογής από τη μεριά
των μεγάλων, τότε η βοή των κενών λόγων και των ψεύτικων υποσχέσεων γίνεται εκκωφαντική”. Αλλά και να αναρωτιούνται “….άλλη μια υπόσχεση προς τη
νεολαία που δε θα τηρηθεί; Άλλη μια
σφαίρα που δε θα χτυπήσει απευθείας τη
νεολαία, αλλά θα εξοστρακιστεί και θα
πλήξει την ήδη τραυματισμένη εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς; Άλλη μια
σφαίρα που απαξιώνει το μέλλον των εκπαιδευτικών μεταρρυθμισεων;”.
Κάποιος όμως πρέπει να θυμίσει στην
κοσμητόρισσα πως και η ίδια έχει το δικό
της βαρύ μερίδιο ευθύνης και για τις
σφαίρες και για τις μολότοφ και για τα
αδιέξοδα.
Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η εκμετάλλευση, η ανεργία, οι κοινωνικές ανισότητες και η διαφθορά του δημοσίου βίου
είναι πολύ σοβαρά και πολύπλοκα φαινόμενα για να αντιμετωπιστούν από την τυφλή βία.

Αυτοκριτική
Δεν είναι σίγουρο ότι δε θα εκδηλώνονταν οι τρομοκρατικές ενέργειες κατά του
λεωφορείου των ΜΑΤ και κατά των νεαρών αστυνομικών στα Εξάρχεια εάν δεν
προηγούνταν τα “Δεκεμβριανά”. Όμως
τώρα δεν έχουμε άλλα περιθώρια για να
μην κάνουμε την αυτοκριτική μας όλοι,
απ’ όποιο μετερίζι κι αν υπηρετούμε το
δημοκρατικό μας πιστεύω. Παραφούσκωσαν οι μύθοι και τα μυθεύματα περί
κοινωνικών εξεγέρσεων, επαναστατημένης κοινωνίας και οι δαφνοστεφανώσεις
“κοινωνικών αγωνιστών”, καθώς και οι
καταγγελτικοί λόγοι περί κρατικής βίας
και ένστολης καταστολής.
Το ξύπνημα του εφιάλτη στοχεύει

στην τελούσα εν συγχύσει νεολαία μας
για τη στρατολόγηση νέων “επαναστατών” προκειμένου να συνεχιστεί ο φαύλος κύκλος αίματος ως δήθεν διέξοδος
στα σημερινά οικονομικά, κοινωνικά και
πολιτικά αδιέξοδα. Στους αυτοαποκαλούμενους “αντιεξουσιαστές” και ”αναρχοαυτόνομους” και όλους τους θιασώτες
και υποστηρικτές του μηδενισμού πρέπει
η δημοκρατία να δείξει μηδενική ανοχή
εάν θέλει να επιβιώσει και να αναβαθμιστεί ποιοτικά.
Κι αν στην αρχή κάποιοι παρακολουθούσαν και αντιμετώπιζαν τα επεισόδια
με “απορία” ή και “κρυφή χαρά” αντιλαμβανόμενοι την αφορμή, τώρα που διαπίστωσαν και την αιτία ας ανασκουμπωθούν. Η ελληνική νεολαία (απ’ το Δημοτικό Σχολείο μέχρι και το Πανεπιστήμιο)
παγιδευμένη στο κομματικό σφιχταγκάλιασμα δεν μπορεί να αναπνεύσει ελεύθερα, να επαναστατήσει δημιουργικά και
να μετασχηματίσει την οργή και το θυμό
της σε ρεαλιστική πρόταση προοπτικής
και ελπίδας.
Όλοι μας πρέπει να εννοήσουμε ότι με
την ανοχή ή την απραξία μας ρίχνουμε
νερό στο μύλο της συντηρητικής οπισθοδρόμησης καθημερινά. Να ανησυχήσουμε πραγματικά για όσα συνέβησαν και για
όσα θα συμβούν εάν δεν αλλάξουμε ρότα. Δε φτάνουν τα μοιρολατρικά ευχολόγια για τη μη αναβίωση των “Δεκεμβριανών” ξανά, για τη μη διασάλευση κάποιων
κοινωνικών αγαθών που αποκτηθήκαν με
αγώνες. Η χώρα δεν αντέχει άλλο τον καθημερινό “εμφύλιο”, την ασυμβατότητα
με τη σύγχρονη εποχή, την υποθήκευση
του μέλλοντος μέσα από φαντασιώσεις
του παρελθόντος… Έχουμε χρέος όλοι
μας να συνειδητοποιήσουμε επιτέλους

ότι οι καιροί δεν είναι μενετοί.
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Παραβατικότητα ανηλίκων
Ο ρόλος της γυναίκας, της οικογένειας
και της κοινωνίας
Η «Αξιωματική Αστυνομία» παρουσιάζει το ψήφισμα
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2007/2011(INI))
για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων

Τα "κακά" παιδιά είναι συνήθως και "θλιμμένα" παιδιά.
Οφείλουμε να επιστρέψουμε το χαμόγελο στα χείλη τους
Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
για την παραβατικότητα των ανηλίκων
δείχνει το δρόμο για μια ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Το ερώτημα
ωστόσο είναι αν τα μέτρα που λαμβάνονται
σε πολιτικό επίπεδο θα εφαρμοστούν στη
συνέχεια και στην πράξη. Είναι ενθαρρυντικό πάντως το γεγονός ότι στην Έκθεση που
παρουσιάζει σήμερα η «Αξιωματική Αστυνομία», τα πράγματα λέγονται με το όνομά
τους.
Ως κυριότεροι παράγοντες της παραβατικότητας ανηλίκων αναφέρονται ο αποπροσανατολισμός, η έλλειψη επικοινωνίας και
προβολής κατάλληλων προτύπων στους
κόλπους της οικογένειας, που συχνά οφείλεται στην απουσία των γονέων, τα ψυχοπαθολογικά προβλήματα που συνδέονται με
φαινόμενα κακοποίησης και σεξουαλικής
παρενόχλησης από άτομα του συγγενικού
περιβάλλοντος, οι ανεπάρκειες των εκπαιδευτικών συστημάτων, ως προς τη μετάδοση κοινωνικών αξιών, η φτώχεια, η ανεργία,
ο κοινωνικός αποκλεισμός και ο ρατσισμός.
Τονίζεται επίσης ότι σημαντικοί παράγοντες είναι η ιδιαίτερη τάση μιμητισμού

Η
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που αναπτύσσουν οι νέοι στην προσπάθεια
διαμόρφωσης της προσωπικότητάς τους, οι
διαταραχές της προσωπικότητας που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών και η προβολή προτύπων
άσκοπης, υπέρμετρης και αδικαιολόγητης
βίας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ορισμένους δικτυακούς τόπους και βιντεοπαιχνίδια.
Εξάλλου, ο καταιγισμός εικόνων ακραίων
σκηνών βίας και πορνογραφικού υλικού από

τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και τα οπτικοακουστικά μέσα, όπως τα παιχνίδια, την
τηλεόραση και το διαδίκτυο, καθώς και η
εκμετάλλευση, από τα μέσα ενημέρωσης,
της εικόνας ανήλικων θυμάτων και δραστών,
φτάνουν πολλές φορές στα όρια της παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών και διαμορφώνουν πρότυπα εκτεταμένης χρήσης βίας ως μέρος της καθημερινής
ζωής.

Το τρίπτυχο πρόληψης, κοινωνικής επανένταξης
και νομοθετικών μέτρων διαχείρισης
α. Προληπτικοί Μηχανισμοί
Η πρόληψη θα πρέπει να αποτελεί το
πρωταρχικό και κυριότερο τμήμα μίας
στρατηγικής για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας ανηλίκων. Ο λόγος για τον
οποίον ιστορικά προηγήθηκε η "καταστολή", ενώ και μέχρι σήμερα το κυριότερο βάρος ρίχνεται στην ποινική μεταχείριση, είναι αφενός διότι οι πολιτικές πρόληψης είναι μακροχρόνιες και τα αποτελέσματά τους δεν είναι άμεσα ορατά, γεγονός που αποστερεί κυβερνήσεις και πολιτικούς από άμεσα πολιτικά οφέλη, και
αφετέρου λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου
κόστους των πολιτικών πρόληψης. Η έγκαιρη και προ της εμφάνισης παραβατικής
συμπεριφοράς κινητοποίηση του κράτους
πρόνοιας, που θα στηρίξει την οικογένεια
και τον ανήλικο, είναι σαφώς αρκετά πιο
δαπανηρή από την επιβολή ποινής ή κοινωνικής αγωγής. Πολύ περισσότερο δε
όταν για την στρατηγική πρόληψης απαιτείται η ενεργοποίηση σε πολυτομεακό
επίπεδο, με την συνυπευθυνότητα και την
κοινωνική συμμετοχή άμεσα και έμμεσα
εμπλεκομένων φορέων.
Στο πλαίσιο αυτό θα αποτελούσε σημαντική κατάκτηση της κοινωνίας, αλλά και
της Πολιτείας σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, η υιοθέτηση κώδικα κοινωνικής
πρόληψης και αλληλεγγύης προς τους
ανήλικους (δράστες και θύματα), αποσυνδεδεμένου από τα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης.

β. Μηχανισμοί Κοινωνικής
Επανένταξης
Παρά το γεγονός ότι σήμερα το κυριότερο αντικείμενο μελέτης είναι οι τρόποι και
τα αίτια εισόδου στην παραβατικότητα, είναι πολύ σημαντική και η διασφάλιση της
εξόδου από αυτή.
Όπως ήδη αναφέρθηκε η ποινική διαδικασία (έστω και με την παιδαγωγική της
μορφή) στην καλύτερη περίπτωση δεν
επαρκεί, ενώ στην χειρότερη δεν θεωρείται κατάλληλη για την επανένταξη και ομαλή επανενσωμάτωση του ανήλικου παραβάτη στο κοινωνικό σύνολο της οικογένειας, του σχολείου ή του περιβάλλοντος, το
οποίο ο ανήλικος με την συμπεριφορά
του προσπάθησε να απορρίψει.
Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του
ανήλικου στο άμεσο και ευρύτερο κοινω-

νικό περιβάλλον και της αίσθησης ότι ανήκει σε αυτό, αποτελεί το σημαντικότερο
μέσο εξόδου του από την παραβατικότητα. Κι αυτό δεν επιτυγχάνεται με ποινές
και μέτρα κυρωτικά, αλλά με την ένταξή
του σε όλες τις πτυχές και τις δράσεις της
κοινωνικού περίγυρού του: την διασφάλιση της εκπαίδευσης του, την ομαλή ένταξη του στην αγορά εργασίας, την προστασία του δικαιώματος αυτοέκφρασης και
ενεργού συμμετοχής σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, την δυνατότητα δημιουργικής ενασχόλησης και ψυχαγωγίας του.

γ. Νομοθετικά Μέτρα
Διαχείρισης
Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα ο πλέον κατάλληλος τρόπος νομοθετικής αντιμετώπισης απαιτεί την προώθηση τεσσάρων
"από":
G απεγκληματοποίηση: τον αποχαρακτηρισμό δηλαδή πράξεων όπως οι προπαραβατικές συμπεριφορές ή τα αδικήματα ήσσονος σημασίας,
G αποποινικοποίηση: την κατάργηση της
ποινής για την μεγάλη πλειοψηφία των εγκλημάτων, και την αντικατάστασή της με
μέτρα διαπαιδαγώγησης και επανένταξης,
G αποδικαστηριοποίηση: μετάθεση του
έργου απονομής δικαιοσύνης από τα δικαστήρια σε κοινωνικούς μεσολαβητές οι
οποίοι ανάλογα με το είδος της παραβατικής συμπεριφοράς μπορούν να είναι σχολικές επιτροπές (δασκάλων, μαθητών και
γονέων), σύλλογοι σε επίπεδο γειτονιάς ή
τοπικής κοινωνίας (π.χ. Κοινοτικός Διαμεσολαβητής), κοινωνικοί λειτουργοί κτλ.
G αποϊδρυματοποίηση: αποτροπή της
ποινής εγκλεισμού σε σωφρονιστικά ή
αναμορφωτικά ιδρύματα.

I Ο ρόλος της οικογένειας
G Η οικογένεια ως παράγοντας και αιτία:
η επίδραση των εξωτερικών (σχετικών με
τη δομή της οικογένειας) και εσωτερικών
(σχετικών με την λειτουργία της) οικογενειακών συνθηκών είναι αποφασιστική.
Ιδιαίτερα επιβαρυντικοί παράγοντες θεωρούνται η έλλειψη επίβλεψης και ελέγχου
από την πλευρά των γονέων, αλλά και η
παραβατική συμπεριφορά των ίδιων των
γονέων.
G Η οικογένεια στο πλαίσιο των πολιτικών πρόληψης: η οικογένεια ως φορέας

κοινωνικοποίησης συμβάλλει από την δική
της πλευρά στην καλλιέργεια της υπακοής
και του σεβασμού στους νόμους.
G Η οικογένεια κατά την διαδικασία κοινωνικής επανένταξης: η προσπάθεια επανένταξης ξεκινά κατά κύριο λόγο από την
ενσωμάτωση στο οικογενειακό σύνολο με
την αποκατάσταση των σχέσεων με τους
γονείς και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Περαιτέρω η παροχή οικονομικής,
κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης του
ανηλίκου στο στάδιο αυτό είναι καθοριστική για την επιτυχή έκβαση της προσπάθειάς του.
G Η οικογένεια στο στάδιο της ποινικής
διαδικασίας: στην περίπτωση εγκλεισμού
σε κατάστημα αγωγής είναι ιδιαίτερα σημαντική η συνεχής επαφή του παιδιού με
τα μέλη της οικογένειάς του, ενώ στην περίπτωση εναλλακτικών μέτρων η επιτήρηση και επιμέλεια των γονέων του ανηλίκου
είναι απαραίτητη. Επιπλέον τόσο κατά την
ακροαματική διαδικασία όσο και κατά την
διάρκεια έκτισης της ποινής, είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή των γονέων,
αλλά και η συνεχής κατάρτιση και ενημέρωσή τους προκειμένου να παρέχουν την
κατάλληλη στήριξη στο παιδί τους.

I Ο ρόλος του σχολείου
G Το σχολείο ως χώρος έκφρασης παραβατικής συμπεριφοράς: η σχολική βία
αποτελεί μία ειδικότερη μορφή παραβατικότητας ανηλίκων με την οποία είτε εκφράζονται αντιθέσεις που δημιουργούνται
εξαρχής στο σχολικό περιβάλλον είτε μεταφέρονται σε αυτό προβλήματα της οικογένειας, της ευρύτερης γειτονιάς ή της
κοινότητας.
G Το σχολείο ως γενεσιουργός αιτία: το
σημερινό σχολείο είναι έντονα ταξικό και
πολυπολιτισμικό. Εκεί που οι δάσκαλοι και
οι γονείς αποτυγχάνουν να αποσαφηνίσουν τις διαφορές μεταξύ των συμμαθητών και να καλλιεργήσουν την ανοχή και
τον σεβασμό προς το "άλλο", το "διαφορετικό", οι μαθητές ανίκανοι να το ενσωματώσουν στην κουλτούρα τους αντιδρούν και συμπεριφέρονται με βία, αναλαμβάνοντας κατά περίσταση τον ρόλο
του θύτη ή του θύματος.
G Το σχολείο ως φορέας αντιμετώπισης: το σχολείο και οι λειτουργοί του
οφείλουν να παρεμβαίνουν διορθωτικά και
ενδυναμωτικά, και όχι χαρακτηρίζοντας
έναν ανήλικο ως μη αναστρέψιμη περίπτωση, θέτοντάς τον έτσι στο περιθώριο. Ο
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δάσκαλος κοινωνικοποιεί την επιθετικότητα των μαθητών του, δίνοντας έμφαση
στις θετικές πλευρές των επιθετικών μαθητών. Επιπλέον το σχολείο αποτελεί τον
πρώτο χώρο υλοποίησης καινοτόμων
σχεδίων αντιμετώπισης της παραβατικότητας των ανηλίκων, όπως το μαθητικό
σύστημα επίλυσης συγκρούσεων, με διαμεσολαβητές τους ίδιους τους μαθητές,
την επανορθωτική δικαιοσύνη, όπου ο
μαθητής αναλαμβάνει την αποκατάσταση
των ζημιών του και την συνεργασία μεταξύ σχολείων σε προγράμματα κατά της
βίας.
G Το σχολείο ως φορέας πρόληψης:
το σχολείο δημιουργεί δομές υποστήριξης που αποτρέπουν τον στιγματισμό και
κάνουν τους μαθητές να νιώθουν αποδεκτοί, ενώ λειτουργεί ως "πεδίο διαλόγου"
και δίνει απαντήσεις διαύγειας, διαθεσιμότητας και δεκτικότητας.
G Η κοινωνική συμμετοχή στην αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας: οι δράσεις αντιμετώπισης της ενδοσχολικής
βίας αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ευρείας κοινωνικής συμμετοχής και συνευθύνης πολλών κοινωνικών
φορέων: δάσκαλοι, ψυχολόγοι, σύλλογοι
γονέων, σύλλογοι καθηγητών, κοινοτικοί
διαμεσολαβητές και τοπικές αρχές, όλοι
μοιράζονται τις ευθύνες και εργάζονται
από κοινού.

I Η ευρωπαϊκή διάσταση
Το κυριότερο επιχείρημα εις βάρος της
προσπάθειας διαμόρφωσης κοινών σε
επίπεδο ΕΕ προτύπων και μεθόδων προσέγγισης της αντιμετώπισης της παραβατικότητας ανηλίκων, είναι ότι ένα τέτοιο
εγχείρημα προσκρούει στις διαφορετικές εθνικές ποινικές ρυθμίσεις ιδίως ως
προς τον προσδιορισμό της ηλικίας του
ανήλικου και των πράξεων που συνιστούν
την παραβατική συμπεριφορά.
Από την άλλη πλευρά όμως οι εθνικές
αναλύσεις ως προς τα αίτια, την ενίσχυση
ορισμένων μορφών παραβατικής συμπεριφοράς και την υποχώρηση άλλων, αλλά
και η στροφή των ποινικών συστημάτων
σε εναλλακτικές μορφές τιμωρίας και όχι
τόσο στον εγκλεισμό των ανηλίκων σε
σωφρονιστικά καταστήματα, είναι ορισμένα από τα σημεία όπου παρουσιάζονται ιδιαίτερα σημαντικές ομοιότητες.
Οι ομοιότητες αυτές μας οδηγούν σε
δύο συμπεράσματα. Αφενός ότι τα συμβατικά και παραδοσιακά πρότυπα ποινικής διαχείρισης έχουν πλέον φτάσει στα
όριά τους, μην μπορώντας πλέον να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις
στα περισσότερα κράτη μέλη. Αφετέρου
ότι οι σύγχρονες αυτές προκλήσεις, αλλά
και οι μέθοδοι ανταπόκρισης των κρατών
μελών σε αυτές παρουσιάζουν σημαντι-
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κές ομοιότητες μεταξύ των κρατών μελών.
Είναι ακριβώς αυτές οι ομοιότητες που
καθιστούν σήμερα εφικτό και δικαιολογημένο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν
λάβουμε μάλιστα υπόψη και την δυνατότητα των νέων για ελεύθερη μετακίνηση
εντός της ΕΕ καθώς και την εκτεταμένη
χρήση του διαδικτύου, και των νέων μορφών τεχνολογίας και επικοινωνίας που διευρύνουν σημαντικά την έννοια της εντοπιότητας ενός εγκλήματος, τότε η ευρωπαϊκή προσέγγιση δεν είναι μόνο εφικτή
και δικαιολογημένη, αλλά και αναγκαία.
Σε σχέση με τις βέλτιστες εθνικές
πρακτικές υπάρχει ήδη μία σημαντική
εθνική παράδοση και εμπειρία. Χαρακτηριστικά αναφέρονται:
G το παράδειγμα των ισπανικών περιφερειών Asturias και Rioja και ειδικότερα
το πρόγραμμα του Mediador Escolar προορισμένου για την σχολική κοινότητα,
των κοινοτικά χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της κοινοτικής υπηρεσίας Servicio de Atencion a la Familia (SAF), με
στόχο την εκπαίδευση και κατάρτιση των
αρμόδιων επαγγελματιών, το πρόγραμμα
καθοδήγησης κατάρτισης και απασχόλησης του σωφρονιστικού καταστήματος
Sogradio·
G οι πρακτικές ανάλυσης των ατόμων
και περιοχών υψηλού κινδύνου, βάσει
ενός ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής στην περιοχή της Βαυαρίας (λίστα PROPER), με κάποιο όμως προβληματισμό ως προς τον ρόλο της αστυνομίας και την τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων των ανηλίκων·
G η διοργάνωση "ημέρας ασφάλειας
στο σχολείο" στην Λετονία, με την επίσκεψη στο σχολείο αστυνομικών και την
ενημέρωση των μαθητών·
G η διοργάνωση κοινών εκδρομών μαθητών με ανήλικους παραβάτες για να έρχονται σε επαφή και να αισθάνονται πιο
κοντά σε ένα φιλικό και οργανωμένο κοινωνικό περιβάλλον·
G η ανάπτυξη προγραμμάτων αναψυχής και απομάκρυνσης των νέων από αντικοινωνικές ή παραβατικές συμπεριφορές από ειδικές επιτροπές με έδρα σε
δήμους ή κοινότητες της Ιρλανδίας
(Garda Youth Diversion Projects)·
G ο θεσμός του Children's Reporter
και των εθελοντικών συμφωνιών μεταξύ
οικογενειών, ανηλίκων και τοπικών αρχών
γνωστών ως Acceptable Behaviour Contracts (ABCs) στην Σκωτία·
G το Μνημόνιο Συνεννόησης (Memorandum of Understanding) ανάμεσα στο
Υπουργείο Υγείας της Ελλάδος και τους
ΜΚΟ σχετικά με τον ρόλο και τον διαχωρισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των επίσημων αρχών και των ΜΚΟ.


Αναγκαία
ια την ουσιαστική αντιμετώπιση του φαινομένου
της παραβατικότητας ανηλίκων, απαιτείται ολοκληρωμένη στρατηγική σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία θα συνδυάζει μέτρα γύρω από
τρεις κατευθυντήριες γραμμές: μέτρα πρόληψης,
μέτρα κοινωνικής ενσωμάτωσης όλων των νέων και
νομοθετικά μέτρα διαχείρισης. Ειδικότερα από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα κυριότερα μέτρα που
προτείνονται είναι τα εξής:

Γ

Πολιτικές σε εθνικό επίπεδο

1. Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας
ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής, αποφασιστική σημασία πρέπει να έχει η άμεση κοινωνική συμμετοχή όλων των φορέων της κοινωνίας: της πολιτείας, ως κεντρικής διοίκησης, των φορέων της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, των φορέων της σχολικής κοινότητας, της οικογένειας, των
ΜΚΟ, ιδίως αυτών που επικεντρώνονται στους νέους, της κοινωνίας των πολιτών και κάθε ιδιώτη. Είναι απαραίτητο να διατίθενται επαρκείς δημοσιονομικοί πόροι.
2. Για την ουσιαστική αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων απαιτείται ολοκληρωμένη
και αποτελεσματική σχολική, κοινωνική, οικογενειακή και εκπαιδευτική πολιτική, που να συντελεί στη
μετάδοση των κοινωνικών και πολιτικών αξιών και
την πρώιμη κοινωνικοποίηση των νέων· θεωρεί,
εξάλλου, απαραίτητο, τον καθορισμό πολιτικής που
θα αποσκοπεί σε μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική συνοχή για τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην
ανέχεια των παιδιών.
3. Πρέπει να τίθενται κάποια όρια και συγκεκριμένος προσανατολισμός, τα οποία οι οικογένειες, οι
εκπαιδευτικοί και η κοινωνία πρέπει να μεταδίδουν
στους νέους από την παιδική ηλικία·
4. Η πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων απαιτεί επίσης κρατικές πολιτικές σε άλλους
τομείς, μεταξύ των οποίων η στέγαση, η απασχόληση, η επαγγελματική κατάρτιση, η ψυχαγωγία κατά
τον ελεύθερο χρόνο και οι ανταλλαγές νέων.
5. Εφιστά την προσοχή των κρατών μελών στον
ειδικό ρόλο που διαδραματίζει η οικογένεια σε όλα
τα στάδια της μάχης κατά της παραβατικότητας
ανηλίκων και τους ζητεί να αναπτύξουν τα κατάλληλα μέτρα στήριξης για τους γονείς·
6. Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβλέπουν
στις εθνικές πολιτικές τους την καθιέρωση ετήσιας
γονικής άδειας, που θα παρέχει στις οικογένειες
που το επιθυμούν τη δυνατότητα να δώσουν προτεραιότητα στην ανατροφή του παιδιού τους κατά την
πρώτη παιδική ηλικία, η οποία είναι κεφαλαιώδους
σημασίας για τη συναισθηματική του ανάπτυξη·
7. Καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν ιδιαίτερη
στήριξη σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.
8. Ζητεί από τα κράτη μέλη να διαθέσουν τους
απαραίτητους πόρους για την επέκταση μιας αποτελεσματικής υπηρεσίας ψυχολογικής και κοινωνικής
στήριξης.
9. Δύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σημερινού σχολείου, η πολυπολιτισμικότητα και η
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μέτρα για μια ολοκληρωμένη στρατηγική
όξυνση των ταξικών διαφορών. Εάν απουσιάζουν
οι κατάλληλες δομές παρέμβασης, υποστήριξης
και προσέγγισης των μαθητών από το εκπαιδευτικό σύστημα, μπορεί να οδηγήσουν σε φαινόμενα
ενδοσχολικής βίας και καλλιέργειας εχθρικού περιβάλλοντος μεταξύ επιθετικών μαθητών, που
επωμίζονται το ρόλο του θύτη, και των μαθητών
θυμάτων.
10. Καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν στις σχολικές αρχές τις κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές για μία σύγχρονη διαδικασία επίλυσης των
συγκρούσεων στον χώρο του σχολείου με διαμεσολαβητικούς θεσμούς, όπου θα συμμετέχουν
από κοινού μαθητές, γονείς, δάσκαλοι και αρμόδιες υπηρεσίες των τοπικών φορέων.
11. Είναι απόλυτα αναγκαία η παροχή κατάλληλης κατάρτισης στους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να μπορούν να διαχειρίζονται την ετερογένεια της τάξης, να αναπτύσσουν μία παιδαγωγική
όχι ηθικολογίας, αλλά πρόληψης και αλληλεγγύης,
και να αποτρέπουν το στιγματισμό και την περιθωριοποίηση τόσο των δραστών ανηλίκων όσο
και των θυμάτων συμμαθητών τους.
12. Τα κράτη μέλη να εντάξουν στην εκπαιδευτική πολιτική τους την παροχή ιδιαίτερης συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης σε παιδιά που
αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικοποίησης,
τη δυνατότητα παροχής ιατρικής περίθαλψης σε
κάθε σχολείο, το διορισμό, ανά μικρό αριθμό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κοινωνικού λειτουργού,
κοινωνιολόγου-εγκληματολόγου και παιδοψυχολόγου, εξειδικευμένων σε θέματα παιδικής παραβατικότητας, τον αυστηρό έλεγχο σε θέματα κατανάλωσης αλκοόλ ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών
από μαθητές, την καταπολέμηση κάθε είδους διάκρισης εις βάρος μελών της σχολικής κοινότητας,
τον ορισμό Κοινοτικού Διαμεσολαβητή, ο οποίος
θα συνδέει το σχολείο με την κοινότητα, καθώς
και τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών σχολικών κοινοτήτων ως προς το σχεδιασμό και την
εφαρμογή προγραμμάτων κατά της βίας.
13. Καλεί τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες εθνι-

κές και περιφερειακές ρυθμιστικές αρχές να
εφαρμόσουν με αυστηρό και απόλυτο τρόπο την
κοινοτική και εθνική νομοθεσία σχετικά με την
επισήμανση του περιεχομένου τηλεοπτικών εκπομπών και άλλων προγραμμάτων που ενδέχεται
να περιλαμβάνουν ιδιαίτερα βίαιες ή ακατάλληλες
για ανηλίκους σκηνές.
14. Συστήνει στα κράτη μέλη την ενίσχυση του
ρόλου και την ποιοτική αναβάθμιση των κέντρων
νεότητας.
15. Καλεί τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν τα
δικαστικά και νομοθετικά μέτρα διαχείρισης της
παραβατικότητας των ανηλίκων προς την κατεύθυνση της απεγκληματοποίησης, αποποινικοποίησης, αποδικαστηριοποίησης και αποϊδρυματοποίησης.
16. Προτρέπει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν
νέα καινοτόμα μέτρα δικαστικής αντιμετώπισης
του προβλήματος, όπως η άμεση συμμετοχή των
γονέων ή κηδεμόνων του ανηλίκου στην ποινική
διαδικασία - από το στάδιο της ποινικής δίωξης
μέχρι και την επιβολή μέτρων -σε συνδυασμό με
τη διαπαιδαγώγηση και την εντατική ψυχολογική
υποστήριξή τους, η επιλογή ανάδοχης οικογένειας για την ανατροφή του ανηλίκου όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο και η συμβουλευτική υποστήριξη
και πληροφόρηση από γονείς, δασκάλους και μαθητές στις περιπτώσεις βίαιης συμπεριφοράς ανηλίκων που εκδηλώνεται στο σχολικό περιβάλλον.
17. Υπενθυμίζει ότι στον τομέα της παραβατικότητας των ανηλίκων, η διεξαγωγή της δικαστικής διαδικασίας και η διάρκειά της, η επιλογή του
μέτρου που πρέπει να ληφθεί καθώς και η μετέπειτα εκτέλεσή του πρέπει να υπαγορεύονται από
την αρχή του υψίστου συμφέροντος του παιδιού
και του σεβασμού του δικονομικού δικαίου· υπογραμμίζει ως προς τούτο ότι κάθε μέτρο εγκλεισμού δεν πρέπει παρά να αποτελεί έσχατη λύση
και να εκτελείται σε υποδομές ειδικά προσαρμοσμένες στους ανήλικους παραβάτες.
18. Επικροτεί την έναρξη εφαρμογής ευρωπαϊκού πλαισίου αυτορρύθμισης των ευρωπαϊκών επι-

Δέκα καίρια ερωτήματα
Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι:
1) Η παραβατική συμπεριφορά των ανηλίκων ενέχει πολύ μεγαλύτερους κινδύνους σε σχέση με αυτή των ενηλίκων, καθώς πλήττει ένα
ιδιαίτερα ευαίσθητο τμήμα του πληθυσμού που βρίσκεται στο στάδιο
της διαμόρφωσης της προσωπικότητάς του, εκθέτοντάς ανηλίκους
από πολύ νωρίς στον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού και του
στιγματισμού.
2) Σύμφωνα με εθνικές, ευρωπαϊκές, αλλά και διεθνείς μελέτες, το
φαινόμενο της παραβατικότητας ανηλίκων παρουσιάζει, τις δύο τελευταίες δεκαετίες, ανησυχητική αύξηση.
3) Η παραβατικότητα ανηλίκων καθίσταται ανησυχητική λόγω του
μαζικού χαρακτήρα που τείνει να αποκτήσει στις μέρες μας, δεδομένου ότι εμφανίζεται σε νεαρότερη ηλικία, της αύξησης του αριθμού
των εγκλημάτων που διαπράττονται από παιδιά κάτω των 13 ετών και
του γεγονότος ότι οι πράξεις τους είναι ολοένα και βιαιότερες.
4) Ο σημερινός τρόπος καταγραφής και παρουσίασης των στατιστικών για την παραβατικότητα των ανηλίκων δεν ανταποκρίνεται στις
πραγματικές ανάγκες και στις σύγχρονες συνθήκες, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για έγκυρα εθνικά στατιστικά
στοιχεία;
5) Μία αποκλίνουσα συμπεριφορά των νέων δεν πρέπει να αποδίδε-

χειρήσεων για την ασφαλέστερη χρήση κινητών
από εφήβους και παιδιά και τονίζει ότι η ενημέρωση
και επαγρύπνηση σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση
στο διαδίκτυο και την ασφαλή χρήση των κινητών
τηλεφώνων θα πρέπει εν συνεχεία να αποτελέσει
το αντικείμενο συγκεκριμένων προτάσεων της Επιτροπής, δεσμευτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
19. Ενθαρρύνει την Επιτροπή να προαγάγει τη
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πράσινου αριθμού
για τα παιδιά και τους νέους με προβλήματα, λαμβανομένου υπόψη ότι ένας τέτοιος αριθμός θα
μπορούσε να συντελέσει σε μεγάλο βαθμό στην
πρόληψη της παραβατικότητας των νέων.
20. Καλεί την Επιτροπή να προτείνει, εφόσον
ολοκληρώσει τις απαραίτητες μελέτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ολοκληρωμένο κοινοτικό πρόγραμμα-πλαίσιο με κοινοτικές δράσεις πρόληψης,
στήριξης των πρωτοβουλιών ΜΚΟ και των διακρατικών συνεργασιών, χρηματοδότησης πιλοτικών προγραμμάτων σε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο, που θα βασίζονται σε βέλτιστες εθνικές
πρακτικές και θα επιδιώκουν τη διάδοση των πρακτικών αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και θα
καλύπτουν ανάγκες κοινωνικών και παιδαγωγικών
υποδομών.
21. Συνιστά στην Επιτροπή, στα πλαίσια της
προετοιμασίας του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου
για την παραβατικότητα ανηλίκων και του αντίστοιχου προγράμματος-πλαισίου, να προτείνει
άμεσα τα παρακάτω μέσα προώθησης και διάδοσης εμπειριών και τεχνογνωσίας:
 συλλογική έρευνα και διάδοση των αποτελεσμάτων των εθνικών πολιτικών·
 διοργάνωση συνδιασκέψεων και φόρουμ με
τη συμμετοχή εθνικών εμπειρογνωμόνων·
 προώθηση της επικοινωνίας και ενημέρωσης
μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των κοινωνικών φορέων μέσω του διαδικτύου και της
δημιουργίας ηλεκτρονικής ιστοσελίδας ειδικευμένης στα θέματα αυτά·
 ίδρυση διεθνούς κέντρου αριστείας.


ται συστηματικά στο οικογενειακό περιβάλλον.
6) Οι μετανάστες και μάλιστα οι ανήλικοι, είναι πολύ πιο ευάλωτοι
στον κοινωνικό έλεγχο, γεγονός που δημιουργεί την αντίληψη ότι το
πρόβλημα της παραβατικότητας ανηλίκων αγγίζει κυρίως τους κύκλους των μεταναστών και όχι όλη την κοινωνία.
7) Οι δύο "σύγχρονες" μορφές παραβατικότητας ανηλίκων είναι η
σύσταση "συμμοριών ανηλίκων", καθώς και η αυξανόμενη βία στο
σχολικό περιβάλλον.
8) Η ένταση φαινομένων όπως αυτό των συμμοριών ανηλίκων έχει
οδηγήσει ορισμένα κράτη μέλη στην αύξηση της αυστηρότητας του
ποινικού δικαίου ανηλίκων και την επαναφορά παραδοσιακών ποινών
εγκλεισμού σε σωφρονιστικά καταστήματα.
9) Οι χώροι γύρω από ορισμένα σχολεία, αλλά και οι ίδιες οι αυλές
των σχολείων, ακόμα και στις προνομιούχες συνοικίες, έχουν καταστεί ζώνες εκτός νόμου (προσφορά ναρκωτικών, βία με χρήση, ενίοτε, αγχέμαχων όπλων, αποσπάσεις χρημάτων και πολύτιμων αντικειμένων διά της βίας, ανάπτυξη επικίνδυνων παιχνιδιών καθώς και, για παράδειγμα, το φαινόμενο του "happy slapping", προβολή από δικτυακούς τόπους φωτογραφιών με σκηνές βίας που λαμβάνονται με κινητό
τηλέφωνο).
10) Η ένταση φαινομένων όπως αυτό των συμμοριών ανηλίκων
έχουν οδηγήσει ορισμένα κράτη μέλη στην αύξηση της αυστηρότητας
του ποινικού δικαίου ανηλίκων και την επαναφορά παραδοσιακών ποινών εγκλεισμού σε σωφρονιστικά καταστήματα.
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ΑΠΟΨΕΙΣ

Η Αστυνομία
στην Ελληνική Κοινωνία

οιον προσπάθησε να κοροϊδέψει
ο 36χρονος αρχιφύλακας Μιχάλης Σπανουδάκης ο οποίος, όντας
εκτός υπηρεσίας, καταδίωξε ληστή
τράπεζας, ενέργεια που του κόστισε
τη ζωή του; Μήπως δεν γνώριζε ο αφελής ότι για την ελληνική κοινωνία
«μπάτσος=γουρούνι=δολοφόνος»
(εκτός ίσως από τις περιπτώσεις που
τους χρειαζόμαστε λόγω προσωπικής
ανάγκης); Μήπως φαντάστηκε ότι τα
Του Θάνου Π. Ντόκου
ΜΜΕ θα αφιέρωναν στο θάνατό του
το ένα εκατοστό του χρόνου που (ορθά) αφιερώνουν σε κάθε ολιγωρία της Αστυνομίας;
Για να σοβαρευτούμε, όμως, η θαρραλέα ενέργεια του αρχιφύλακα μας θυμίζει ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα τεράστιο
ζήτημα στις σχέσεις κοινωνίας και Ελληνικής Αστυνομίας, που
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη νοοτροπία του πολιτικού κόσμου, των ΜΜΕ, των πνευματικών ταγών και της κοινωνίας γενικότερα. Η απαξίωση της ΕΛ.ΑΣ. συμβάλλει στη μειωμένη αποτελεσματικότητα των θεσμών ασφαλείας σε μια εποχή πολλαπλών προκλήσεων: αύξηση σκληρής εγκληματικότητας και δράσης εγχώριου και διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, εγχώρια
τρομοκρατία, πολιτική βία και κοινωνικές εντάσεις και διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων γενικότερα.
Η νέα ηγετική ομάδα της ΕΛ.ΑΣ. έχει μπροστά της κυριολεκτικά ηράκλειο έργο: να αναδιοργανώσει διοικητικά το Σώμα, να
αντιμετωπίσει το έλλειμμα λογοδοσίας, να αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα το ανθρώπινο δυναμικό, να βελτιώσει το σύστημα εκπαίδευσης, το χειρισμό κρίσεων και την επικοινωνιακή πολιτική, να ανορθώσει το ηθικό του προσωπικού και να στείλει
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έμπρακτα το μήνυμα -χωρίς υπερβολές και ακρότητες- σε κάθε
αποδέκτη ότι έληξε η περίοδος όπου η ΕΛ.ΑΣ. αδυνατούσε να
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις λόγω εσωτερικής αποδιοργάνωσης ή εσφαλμένων κυβερνητικών επιλογών (όπως τον περασμένο Δεκέμβριο). Και υπάρχει ανάγκη για άμεσα αποτελέσματα,
παρ’ όλο που η χρονική πίεση συχνά οδηγεί σε σφάλματα.
Στην προσπάθεια αυτή ο πολιτικός κόσμος πρέπει να παίξει
κεντρικό ρόλο ενθαρρύνοντας την αξιοκρατία, απαλλάσσοντας
την αστυνομία από εξω-αστυνομικά καθήκοντα, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες του όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων και επιλύοντας το πρόβλημα του πανεπιστημιακού ασύλου. Τέλος, η
ελληνική κοινωνία θα πρέπει επιτέλους να εξηγήσει στους
αστυνομικούς τι ακριβώς αστυνομία θέλει.
Σε υπηρεσιακό/τεχνοκρατικό επίπεδο η αποστολή είναι εξαιρετικά δύσκολη, αλλά εφικτή. Όσον αφορά, όμως, την ανταπόκριση του πολιτικού κόσμου (και χωρίς, φυσικά, να εξισώνεται
η πολιτική ευθύνη κυβέρνησης-αξιωματικής αντιπολίτευσης),
έρχεται στο μυαλό μου η ιστορία (η οποία αναμφισβήτητα αδικεί ορισμένους ικανούς πολιτικούς μας) με τον Έλληνα ομογενή που ζητά από ένα τζίνι να φτιάξει έναν αυτοκινητόδρομο
από την Αυστραλία μέχρι την Ελλάδα για να γυρίζει πιο εύκολα
στην πατρίδα για διακοπές. Το τζίνι του εξηγεί ότι αυτό είναι
εξαιρετικά δύσκολο και πρέπει να ζητήσει κάτι ευκολότερο. Ο
Έλληνας του λέει: Να, βλέπω την πατρίδα μου να είναι σε κακή
κατάσταση και στενοχωριέμαι. Μήπως θα μπορούσαν οι Έλληνες πολιτικοί να σοβαρευτούν και να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του τόπου; Το τζίνι σκέφτεται για λίγο και απαντά: τον αυτοκινητόδρομο τον θέλεις με δύο ή τρεις
λωρίδες κυκλοφορίας;

* Ο κ. Θάνος Π. Ντόκος είναι γενικός διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ.

ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΑ

Τα του οίκου μας,
με το βλέμμα
των σκιτσογράφων…
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Αξιωματικών Αστυνομίας
εύχεται σε όλους το Αναστάσιμο Φως
να αποτελεί οδηγό για μια ζωή
με Ελπίδα, Αισιοδοξία και Αλληλεγγύη

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

