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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

Υπευθυνότητα, ψυχραιμία,
υπομονή...
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ, ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ, ΥΠΟΜΟΝΗ. Τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν
με τον καλύτερο τρόπο τη στάση που πρέπει να τηρήσουμε την περίοδο
που διανύει ο τόπος μας, αλλά και η Ελληνική Αστυνομία, ειδικότερα.
		 Η χώρα μας βρίσκεται στη μέγγενη της διεθνούς οικονομικής κρίσης,
ενώ ο εργασιακός μας χώρος, δεν διάγει τις καλύτερες των ημερών του.
		 Τα αίτια είναι πολλά και οι ευθύνες πολύ περισσότερες. Οι δε απαντήσεις
στα ερωτήματα που αναφύονται, δυστυχώς, ποικίλουν. Ένας άλλος «Γόρδιος
Δεσμός», αναμένει και πάλι το δικό του «Μέγα Αλέξανδρο»...

Η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ δεσμεύτηκαν στο 18ο
πανελλαδικό συνέδριό μας, αλλά και με δημόσιες τοποθετήσεις τους, ότι
θα εργαστούν σε συνεργασία με το συνδικαλιστικό μας φορέα για να μπει
η Ελληνική Αστυνομία σε μια πορεία προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις
των καιρών.
		 Είναι, είμαστε, «καταδικασμένοι» να επιτύχουμε, ο καθ’ ένας από τη θέση
που υπηρετεί και με τις αρμοδιότητες που έχει και όλοι μαζί, ως αναπόσπαστο
κομμάτι του ίδιου οργανισμού. Με διακριτούς ρόλους, βεβαίως. Η διοίκηση
στα υπηρεσιακά και οι συνδικαλιστές στα συνδικαλιστικά. Είναι οι δυο όψεις
του ίδιου νομίσματος και όσοι εξακολουθούν να μην το αντιλαμβάνονται,
δεν προσφέρουν καλές υπηρεσίες.

ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ότι το συνδικαλιστικό μας κίνημα δοκιμάστηκε σκληρά τη
χρονιά που αφήνουμε πίσω μας. Το ίδιο και οι ηγεσίες μας. Όλοι κριθήκαμε
και όλοι εξακολουθούμε να κρινόμαστε. Η νέα χρονιά, το 2010, με τις
προκλήσεις που παραλαμβάνει και με όλα αυτά που ήδη διαφαίνονται στον
ορίζοντα, είναι βέβαιο ότι θα μας χαρίσει και πάλι δυνατές «συγκινήσεις».
Εδώ είμαστε για να τις χαρούμε.
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Τολμηρές αποφάσεις ΤΩΡΑ!
Θωρακίζοντας την ΕΛ.ΑΣ., θωρακίζουμε τη Δημοκρατία
4 Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 18ο πανελλαδικό συνέδριό μας, μέσα σε κλίμα έντονης αβεβαιότητας για τα εργασιακά, οικονομικά και θεσμικά μας αιτήματα
4 Τίποτα και για κανέναν δεν πρέπει να προεξοφλείται πια και κανείς δεν μπορεί
να εθελοτυφλεί

Π
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ραγματοποιήθηκε στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2009
στην Αθήνα το 18ο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο Αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας μας με κεντρικό σύνθημα
«ΤΟΛΜΗΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΡΑ! ΘΩΡΑΚΙΖΟΝΤΑΣ
ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ., ΘΩΡΑΚΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και μέσα από ένα
γόνιμο και δημιουργικό διάλογο αναπτύχθηκαν και κατατέθηκαν προτάσεις για όλα τα εκκρεμή θεσμικά, οικονομικά και ασφαλιστικά μας αιτήματα, καθώς και για τη
θωράκιση του επαγγέλματός μας από τους παντοειδείς
κινδύνους που το περιστοιχίζουν, την αναδιάρθρωση
των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., τον επαναπροσδιορισμό της
δράσης τους και την αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας των συναδέλφων μας όσο και των παρεχόμενων
υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. προς τους συμπολίτες μας.
Παράλληλα, την πρώτη ημέρα του συνεδρίου, είχε
προγραμματισθεί και πραγματοποιήθηκε, ειδική εκδήλωση με αφορμή τα 20 χρόνια από την ίδρυση του πρώτου συνδικαλιστικού σωματείου Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά την οποία τιμήθηκαν εν ενεργεία
και εν αποστρατεία Αξιωματικοί, από τους πρωτεργάτες
εκείνης της προσπάθειας.
Στο συνέδριό μας, παρέστησαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου κ. Γρηγόριος ΤΑΣΟΥΛΑΣ, ο τέως Αναπλ. Υπουργός Εσωτερικών κ. Χρήστος
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Βουλευτές – εκπρόσωποι όλων
των πολιτικών κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου,
(ο Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Δημήτρης ΚΑΡΥΔΗΣ, Ο
Βουλευτής της Ν.Δ. κ. Κώστας ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ο

AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Βουλευτής του Κ.Κ.Ε. κ. Αντώνης ΣΚΥΛΑΚΟΣ, ο Βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Άδωνις ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ και ο Βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. Νίκος ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ), καθώς
επίσης και ο Νομάρχης Τρικάλων κ. Ηλίας ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, σύσσωμη η Φυσική μας Ηγεσία, εκατόν είκοσι (120) συνδικαλιστικά στελέχη της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. από τις
Πρωτοβάθμιες Ενώσεις όλης της Χώρας, Πρόεδροι των
Ομοσπονδιών και Πρωτοβαθμίων Ενώσεων των ενστόλων και πολλοί συνάδελφοι μέλη μας.
Στην ομιλία του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τόνισε αρχικά ότι σέβεται
και τιμά τους Έλληνες Αστυνομικούς και τη δουλειά
τους, αναγνωρίζοντας ότι ασκούν ένα εξαιρετικά δύσκολο επάγγελμα και αναφέρθηκε στις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στην αστυνομία αφενός, για να εκλείψουν
τα φαινόμενα αστυνομικής βίας και οποιασδήποτε
μορφής βίας και αφετέρου, για να αποκτήσουμε μια
αστυνομία σύγχρονη με νέες τεχνολογίες, με ένα καινούργιο KNOW – HOW, με σωστή οργανωτική διάταξη, ικανή να αντιμετωπίσει το σύγχρονο, το οργανωμένο
και το οικονομικό έγκλημα.
Όσον αφορά τα οικονομικά μας, αναγνώρισε την
υποβάθμιση που έχουμε υποστεί και τόνισε ότι θα πρέπει να γίνει μια εκτενής συζήτηση με βάση και την συνολικότερη οικονομική συγκυρία, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα νέο μισθολόγιο για τους εργαζομένους στα
Σώματα Ασφαλείας.
Επίσης έκανε λόγο για την προκήρυξη σε πιλοτική πρώτα φάση, θέσεων Διοικητών Ασφαλείας και Διοικητών των
Αστυνομικών Τμημάτων με κάποιες ειδικές συμφωνίες.

Όσον αφορά τέλος το ασφαλιστικό μας, αν και κλήθηκε από την πλευρά μας να μας διευκρινίσει τις θέσεις
της κυβέρνησης για τα Σώματα Ασφαλείας, δήλωσε
αναρμόδιος, ότι δεν έχει πλήρη γνώση της κατάστασης,
αλλά σύντομα θα είναι σε θέση να μας ενημερώσει πλήρως για το θέμα αυτό.

Το ασφαλιστικό

Για το φλέγον ζήτημα του ασφαλιστικού, τη δεύτερη
ημέρα του συνεδρίου είχαν κληθεί και ενημέρωσαν τους
συνέδρους ο καθηγητής Εργατικού Δικαίου κ. Αλέξης
Μητρόπουλος, καθώς και ο Διευθυντής των Ασφαλιστικών μας Ταμείων (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), Ταξίαρχος κ. Τσουβάλας Κωνσταντίνος.
Με τις τοποθετήσεις τους και τις θέσεις που ανέπτυξαν, θεωρούμε ότι με τα όσα έχουν ισχύσει και ακουστεί, δεν μπορούν να θιγούν θεμελιωμένα και ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, δεν θα ισχύσουν διατάξεις
αναδρομικά και ότι θα υπάρξει μια περίοδο προσαρμογής και σταδιακής εφαρμογής όπως είθισται και από
τους προηγούμενους νόμους των νέων ασφαλιστικών διατάξεων.
Όπως φαίνεται, η κυβέρνηση προτίθεται να αλλάξει
το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό, για πέμπτη φορά
στο διάστημα των τελευταίων 20 ετών, πάντα με δυσμενέστερους για τους ασφαλισμένους όρους, οι
οποίοι είναι οι μόνοι που δεν φέρουν ευθύνη για τον
εκτροχιασμό των ελλειμμάτων των Ασφαλιστικών Ταμείων. Πάγια θέση της Ομοσπονδίας μας ήταν και παραμένει ότι ουδεμία αλλαγή πρέπει να υπάρξει στο

ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό μας σύστημα, καθώς οι
Έλληνες Αστυνομικοί είναι οι πλέον σκληρά εργαζόμενοι του Δημοσίου Τομέα, αφού εκτός των ιδιαίτερα
δύσκολων συνθηκών εργασίας, είναι οι μόνοι που εργάζονται χωρίς πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, χωρίς να
γνωρίζουν Χριστούγεννα, Πάσχα, αργίες κ.λ.π..

Υπευθυνότητα

Εν αναμονή λοιπόν των προτάσεων που θα τεθούν και
των θέσεων που θα υιοθετηθούν, ως Ομοσπονδία συστήνουμε στους συναδέλφους μας, υπευθυνότητα,
ψυχραιμία και υπομονή, ώστε ώριμα να οριοθετήσουμε
τη θέση και τη στάση που θα τηρήσουμε σε περίπτωση
που θα υπάρξει δυσμενής εξέλιξη.
Το διοικητικό συμβούλιο, τέλος διαβεβαιώνει τους
συναδέλφους και τις συναδέλφισσες ότι θα συνεχίσει να
παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα βρισκόμαστε όλοι σε
διαρκή ετοιμότητα για την διασφάλιση των κεκτημένων
αλλά και για τη συνεχή και υπεύθυνη ενημέρωσή σας για
το ασφαλιστικό ζήτημα.
Ας μην λησμονούμε ότι τίποτα πια δεν είναι το ίδιο
με χθες. Τίποτα και για κανέναν δεν πρέπει να προεξοφλείται πια και κανείς δεν μπορεί να εθελοτυφλεί.
Σε αυτό το περιβάλλον είμαστε υποχρεωμένοι να κινηθούμε, γι’ αυτό απαιτείται από όλους διαρκής επαγρύπνηση και ετοιμότητα για τους δύσκολους και επίπονους
αγώνες που όπως φαίνεται θα κληθούμε να δώσουμε.
Όχι μόνο για να απαιτήσουμε λύση στα προβλήματά
μας, αλλά πολύ περισσότερο για να διασφαλίσουμε ό,τι
με κόπους και θυσίες πετύχαμε μέχρι σήμερα. 
¢
AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

5

ιο
ρ
δ
έ
ν
υ
18 Σ
ο

Έκλεισε οριστικά ο κύκλος της ΕΛ.ΑΣ.!

(Τα κυριότερα σημεία της παρέμβασης του Προέδρου μας)

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας
Δημήτρης Γεωργατζής τόνισε
«Κυρίαρχο
το αίτημά μας για
από το βήμα
τον επανακαθορισμό
του ρόλου μας και τη λήψη
του 18ου συνεδρίου μας
όλων εκείνων των μέτρων
ότι αγωνιζόμαστε χωρίς
που θα οδηγούν
την
Ελληνική
Αστυνομία
συντεχνιακά σύνδρομα για
σε μια άλλη
την οικοδόμηση μιας νέας
τροχιά»
Αστυνομίας

Ό

ταν πριν από ένα χρόνο από το βήμα του 17ου πανελλαδικού μας συνεδρίου, αναφερόμασταν στην
αναγκαιότητα του επαναπροσδιορισμού του ρόλου της
Ελληνικής Αστυνομίας για να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε άμεσα και αποτελεσματικά τις σύγχρονες
προκλήσεις, δεν φανταζόμασταν ότι μόλις δυο 24ωρα
μετά, μια αψυχολόγητη, εγκληματική συμπεριφορά ενός
ειδικού φρουρού, θα ερχόταν να επιβεβαιώσει με τραγικό τρόπο τη σημασία των όσων περιγράφαμε κατά τη
διάρκεια των διήμερων εργασιών του συνεδρίου μας.
Πέρυσι τέτοιον καιρό, χάθηκε άδικα ένας 16χρονος
μαθητής, δυο συνάδελφοί μας αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, η σύγχρονη ιστορία θα χει να αναφέρεται στα νέα «δεκεμβριανά» και στα όσα άλλα δραματικά
γεγονότα έχουν σημειωθεί από τότε, ιδιαίτερα δε με τη
νεοτρομοκρατία να συνεχίζει να δολοφονεί και να απειλεί αθώους ανθρώπους στη χώρα μας.
Είχαμε τότε δηλώσει ότι η Αστυνομία ανεβαίνει τον δικό της Γολγοθά και ζητήσαμε από την πολιτεία μέτρα. Βιώσαμε και εμείς και οι οικογένειές μας έναν ιδιότυπο ρατσισμό και είδαμε τα παιδιά μας (μαθητές και φοιτητές)
να προπηλακίζονται στη λογική της συλλήβδην ευθύνης.
Ωστόσο, μέσα σε όλον αυτόν τον ορυμαγδό των γεγονότων, πρέπει να επισημάνουμε ότι αναδείχθηκε σε
μείζον ζήτημα το κυρίαρχο αίτημά μας για τον επανακαθορισμό του ρόλου μας και τη λήψη όλων εκείνων των
μέτρων που θα οδηγούν την Ελληνική Αστυνομία σε μια
άλλη τροχιά.

«

Ο κύκλος

Ο κύκλος της Ελληνικής Αστυνομίας κυρίες και κύριοι, έτσι όπως τον γνωρίσαμε ή μάλλον όπως τον υπηρετήσαμε τα τελευταία χρόνια έκλεισε οριστικά. Δεν το
λέμε πλέον μόνο εμείς οι συνδικαλιστές, το παραδέχονται όλοι, ο καθένας ανάλογα με τη φιλοσοφική του αντί-
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ληψη και τις πολιτικές του θέσεις. Πρέπει βέβαια να μη
λησμονούμε, ότι ενώ όλοι αναφέρονται στην αναγκαιότητα των ριζικών αλλαγών και παρά το γεγονός ότι η χώρα βγήκε πρόσφατα από μια εκλογική αναμέτρηση που
έφερε στην κυβέρνηση το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εν τούτοις, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας δεν έγινε καμία συζήτηση για τα ζητήματα της ασφάλειας.
Ήδη η νέα κυβέρνηση και ο νέος υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεν κρύβουν την αγωνία τους για την
αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων που παρέλαβαν. Από την πρώτη στιγμή τόσο με τις προγραμματικές
δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού όσο και με τις δηλώσεις του νέου υπουργού, φαίνεται ότι τα θέματα της
αστυνομίας είναι ψηλά στην ατζέντα της νέας κυβέρνησης. Δυστυχώς, για τις θέσεις της Κυβέρνησης που αφορούν τον Οργανισμό μας ενημερωνόμαστε από τα
Μ.Μ.Ε. και τις σχετικές δηλώσεις που έχει κάνει μέχρι
σήμερα ο κ. Υπουργός, αφού συνάντηση μαζί του δεν
είχε υπάρξει προκειμένου να έχουμε μία απευθείας συζήτηση και πληροφόρηση επ’ αυτών παρά το γεγονός
ότι έχει ζητηθεί από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των
καθηκόντων του.
Στη χθεσινή απογευματινή μας συνάντηση, ουσιαστικά, έγινε μια γνωριμία αντιπροσωπείας της Ομοσπονδίας
μας με τον κ. Υπουργό.
Τα μέτρα αυτά λοιπόν που εξαγγέλλει ο κ. Υπουργός
ηχούν ωραία, προφανώς όμως αυτό δεν αρκεί για να
βελτιωθεί η κατάσταση. Εμείς οι παλαιότεροι έχουμε
ακούσει κατά καιρούς τόσες και τόσες εξαγγελίες, χωρίς
δυστυχώς, να υπάρχει συνέχεια. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα επαναληφθεί το ίδιο με τον κ. Μιχάλη
Χρυσοχοϊδη, ο οποίος εξάλλου έχει δείξει θετικά δείγματα γραφής στο χώρο μας, κατά τη θητεία του στο
πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

Συνεννόηση

Κυρίες και κύριοι, πριν αναφερθώ στα ειδικότερα ζητήματα που απασχολούν το συνέδριό μας και τα οποία δυστυχώς – επαναλαμβάνω – περιλαμβάνονται αυτούσια
και στο ψήφισμα του προηγούμενου συνεδρίου μας, επιτρέψτε μου να σταθώ σε ένα κομβικής σημασίας ζήτημα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα πολιτικά κόμματα και η κοινωνία μας κατ’ επέκταση, τον
αστυνομικό θεσμό στη χώρα μας.
Έχω την αίσθηση και διαψεύστε με αν κάνω λάθος,
ότι ελάχιστες φορές ο πολιτικός κόσμος έχει βρει κοινό
λόγο για τα ζητήματα που μας αφορούν. Κάθε πολιτικός
φορέας έχει τις θέσεις του για τα Σώματα Ασφαλείας –
και αυτό είναι κατανοητό και θεμιτό – αλλά εδώ που
έχουμε φτάσει κυρίες και κύριοι σήμερα, πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να υπάρξει πλέον μια κοινή γραμμή
πλεύσης για να βγούμε από τα αδιέξοδα στα οποία έχει
οδηγηθεί η σημερινή αστυνομία και να απαλλαγούμε από
τις ατέρμονες συζητήσεις, τις κομματικές αντιπαραθέσεις και τις άγονες αλληλοκατηγορίες.
Η Ελληνική Αστυνομία δεν μπορεί να είναι το μακρύ χέρι της εκάστοτε κυβέρνησης ούτε πεδίο κομματικών αντιπαραθέσεων. Άλλωστε τα κόμματα έχουν τόσα πολλά πεδία σύγκρουσης και αντιπαράθεσης, που
μπορούν να εξαιρέσουν από την ατζέντα της σύγκρουσης
το θέμα της ασφάλειας και της ομαλής κοινωνικής ζωής
των πολιτών. 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 τους δικούς της ανθρώπους,
τους χιλιάδες ένστολους υπαλλήλους της που χυδαία κάποιοι αποκαλούν και θέλουν, δυστυχώς, «μπάτσους»
προκειμένου να τους λοιδορούν και να τους δολοφονούν,
εξυπηρετώντας άνομα και σκοτεινά συμφέροντα.
Όπως έχουμε επισημάνει και στο πρόσφατο παρελθόν με αφορμή διάφορα ατυχή και τραγικά για τον αστυ-

«Ήρθε η ώρα
όλα τα πολιτικά κόμματα
να καθίσουν γύρω από το τραπέζι του διαλόγου, στο πλαίσιο της
λειτουργίας του εθνικού μας κοινοβουλίου και σε συνεργασία με τους αρμόδιους
φορείς, την επιστημονική κοινότητα και
νομικό
το συνδικάτο μας, να χαράξουν μια
οργανισμό
μακρόπνοη πολιτική τόσο για την
συμβάντα,
αστυνομία, όσο και για τα άλλα
αλλά και παλαιότερα όταν
αδελφά σώματα»
τα θέματα της
εγκληματικότητας και
της τρομοκρατίας μονοπωλούσαν και πάλι το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, έχουν
πια ωριμάσει οι συνθήκες για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της εσωτερικής ασφάλειας της πατρίδας μας με πνεύμα εθνικής συνεννόησης.
Ήρθε η ώρα όλα τα πολιτικά κόμματα να καθίσουν
γύρω από το τραπέζι του διαλόγου, στο πλαίσιο της
λειτουργίας του εθνικού μας κοινοβουλίου και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, την επιστημονική κοινότητα και το συνδικάτο μας, να χαράξουν μια μακρόπνοη πολιτική τόσο για την αστυνομία, όσο και για τα
άλλα αδελφά σώματα, την πυροσβεστική και το λιμενικό,
τις υπηρεσίες δίωξης οικονομικού εγκλήματος και γιατί
όχι και για την Ε.Υ.Π., από τη στιγμή που έχει μπει στο
παιγνίδι της δίωξης του οργανωμένου εγκλήματος. Αν
αθροίσουμε όλο το ανθρώπινο δυναμικό που υπηρετεί
αυτό το πλέγμα ασφαλείας θα εκπλαγούμε όλοι. Είναι
γύρω στους 100.000, ένστολοι και μη υπάλληλοι. Ένας
ολόκληρος στρατός δηλαδή, χωρίς «αρχιστράτηγο» και
το αναφέρω με την καλή έννοια, για να μην παρεξηγηθώ,
μιας και χρησιμοποιώ στρατιωτική ορολογία, όταν ο
ίδιος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη με δηλώσεις
του καταφέρεται και ο ίδιος πια κατά των στρατιωτικών
δομών και των στρατοκρατικών αντιλήψεων που κυριαρχούσαν κάποτε στην αστυνομία μας.
Πρώτο σημείο, λοιπόν, η Διακομματική και το πόρισμά της. Ένα πόρισμα που θα είναι δεσμευτικό για την
όποια κυβέρνηση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι χαιρετήσαμε
τη στάση των πολιτικών κομμάτων που υιοθέτησαν την
πρότασή μας, αλλά και την απόφαση της προηγούμε-
°
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νης κυβέρνησης να ανοίξει το διάλογο με τα πολιτικά
κόμματα επί συγκεκριμένων θεμάτων, υπό τον τότε Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη. Γνωρίζετε επίσης ότι αυτή η προσπάθεια δεν ευδοκίμησε. Θα ήταν ευχής έργο να συνεχίσει η νέα κυβέρνηση
την προσπάθεια αυτή, εξαγγέλλοντας τη θεσμοθέτηση
της Διακομματικής αυτής Επιτροπής, έτσι όπως είχε το
ίδιο το ΠΑΣΟΚ υποστηρίξει ως αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή, όταν ετίθετο επιτακτικά το ζήτημα της
λειτουργίας της. Δεν μπορεί να συνεχίζουμε να μιλάμε για
αμυντική, επιθετική και οτιδήποτε άλλο είδος Αστυνομίας. Η Αστυνομία πρέπει και οφείλει να είναι αποτελεσματική και να κινείται εντός των ορίων της νομιμότητας και η
στρατηγική της, αυτή πρέπει να είναι. Οι παρεκκλίσεις
πρέπει να εξοβελίζονται γιατί ακυρώνουν την εικόνα της.

Το Υπουργείο
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Το δεύτερο σημείο το οποίο θα ήθελα να διευκρινίσουμε έχει να κάνει με την απόφαση του πρωθυπουργού να
επανασυσταθεί το πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης με
την ονομασία Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με
διευρυμένες βεβαίως αρμοδιότητες, αυτές του λιμενικού
σώματος και της πολιτικής προστασίας, αντί του ενιαίου
υπουργείου Εσωτερικών, που ως συνδικαλιστικό κίνημα
είχαμε υποστηρίξει. Πιστεύαμε και πιστεύουμε, ότι επειδή ακριβώς τα σώματα ασφαλείας πρέπει να υπηρετούν
και όχι να καταδυναστεύουν την κοινωνία, η πολιτεία
πρέπει να διατηρεί ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας και
συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες και την υπόλοιπη
δημόσια διοίκηση.
Αυτή τη σχέση, κατά την άποψή μας θα μπορούσε να
την υπηρετήσει καλύτερα η ενιαία καθοδήγηση όλων των
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και βεβαίως ο πολιτικός
φορέας «εποπτείας» των δομών της αυτοδιοίκησης.
Βέβαια, το εγχείρημα αυτό δεν πέτυχε γιατί δεν
προσεγγίστηκε ολοκληρωμένα, δεν κατανοήθηκε η φιλοσοφία και η ίδια η διοίκηση δεν αντιλήφθηκε τι σήμαινε
αυτή η αλλαγή και τι έπρεπε να γίνει για να υπηρετηθεί
αυτό με τον καλύτερο τρόπο από όλους, ώστε σε συνδυασμό με την προώθηση μιας νέας πολιτικής να αντιμετωπισθούν ριζικά και αποτελεσματικά τα χρόνια προβλήματα και οι δυσλειτουργίες της ΕΛ.ΑΣ..
Η κυβέρνηση έκρινε σκόπιμο να εφαρμόσει την πολιτική της με το σχήμα που προανέφερα, υπερτονίζοντας βεβαίως τη σημασία της αποστολής των υπηρεσιών
ασφαλείας, που δεν είναι άλλη από την προστασία του
πολίτη, το αυτονόητο χρέος μας δηλαδή. Για να μην μείνει όμως μόνο στα χαρτιά ο τίτλος του νέου υπουργείου, για να μην ονομάζεται κατ’ ευφημισμόν υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, όπως έχει δηλώσει τόσο ο
υπουργός, όσο και ο υφυπουργός, πρέπει προφανώς να
γίνουν πολλά και γι’ αυτό είμαστε κι εμείς εδώ σήμερα,
για να τα συζητήσουμε. Με διάθεση συνεισφοράς και
όχι υπονόμευσης, ούτε καν «ουδετερότητας», όπως ενδεχομένως θα μπορούσε κάποιος να σκεφθεί, αν ήθελε
να κατηγορήσει τους αξιωματικούς ότι βολεύονται με τη
συνέχιση της σημερινής κατάστασης.
Όχι, το τονίζουμε κατηγορηματικά: δεν μας εκφράAΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ζει το σημερινό επίπεδο λειτουργίας των υπηρεσιών, δεν
βολευόμαστε με τις όποιες επιτυχίες των συναδέλφων
μας, είμαστε πολύ πιο απαιτητικοί από τον εαυτό μας και
από τους άλλους, διότι γνωρίζουμε ότι έχουμε πολύ περισσότερες δυνατότητες. Μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα πράγματα, αρκεί να ανασυγκροτηθούμε,
να ενταχθούμε πιο οργανωμένα σε μια σταθερή κατεύθυνση, με ξεκάθαρους ρόλους και αρμοδιότητες και βεβαίως με τις αναγκαίες οργανωτικές παρεμβάσεις, διαρθρωτικές αλλαγές θα έλεγα στο χώρο μας, με τις ανατροπές που πρέπει να συντελεστούν σε διάφορα επίπεδα λειτουργίας και οργάνωσης.

Διαρθρωτικές αλλαγές

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι, και πρόπερσι και πέρυσι
είχα τονίσει στα συνέδριά μας ότι πρέπει να φτάσει στα
αυτιά των καλοπροαίρετων ή κακοπροαίρετων που προσπαθούν – διαδίδουν – παραπληροφορούν ότι για την
Ομοσπονδία μας αποτελεί κόκκινη γραμμή η ανατροπή του αντικειμενικού συστήματος μεταθέσεων και άλλων νομοθετημάτων που χρειάστηκε πολύς κόπος και
προσπάθεια για να υλοποιηθούν με τη δική μας αποφασιστική συμβολή. Αυτό μάλλον δεν έγινε κατανοητό ή
δεν ακούσθηκε από όσους είχαν υποχρέωση να το
ακούσουν και να το κατανοήσουν με τα γνωστά σε
όλους μας αποτελέσματα.
Δεν διεκδικούμε περιοριστικά κάποια συντεχνιακά
αιτήματα. Η Ομοσπονδία μας και οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις έχουν ανοιχτές τις κεραίες και συνεχίζουν να πιάνουν τον παλμό των συναδέλφων, καταγράφοντας ό,τι
συμβαίνει γύρω μας και μας αφορά.
Είναι γνωστό, ότι η λειτουργία μας όλα αυτά τα χρόνια προσβλέπει, πέραν των άλλων και στο πώς θα διασφαλίσουμε στο διηνεκές την ουσιαστική συνεργασία με
τη Διοίκηση, εξασφαλίζοντας όμως τη διακριτότητα των
ρόλων μας και κυρίαρχα πώς θα μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμα και όταν η Διοίκηση δεν είναι σε θέση
για διαφόρους δικούς της ή άλλους λόγους, να ανταποκριθεί στο ρόλο της.
Δεν είναι συνδιοίκηση η ενημέρωση της Ομοσπονδίας από τη διοίκηση για πράγματα που πρόκειται να γίνουν, για παρεμβάσεις, τροποποιήσεις σε θεσμικές κατακτήσεις που αφορούν την εργασιακή ειρήνη, την εξέλιξη, την προαγωγή, τον έλεγχο των συναδέλφων και άλλα ήσσονος σημασίας θέματα.

Απαντάμε σε αυτούς που δεν κατάφεραν ή δεν θέλησαν να διακρίνουν τον ρόλο μας ότι από την πρώτη στιγμή δηλώσαμε απερίφραστα πως πρέπει να καταδείξουμε νέα επίπεδα ωριμότητας και επιδιώξαμε καλές σχέσεις με την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία για να πετύχουμε
με εποικοδομητική συνεργασία τα επιθυμητά αποτελέσματα».
Στη συνέχεια, αφού ανφέρθηκε το ψήφισμα του προηγούμενου συνεδρίου τόνισε ότι «είναι άχαρος ο ρόλος
του συνδικαλιστή, όταν πρέπει να αναφέρεται και στα οικονομικά αιτήματα του κλάδου μας. Δυστυχώς, η Ηγεσία,
τόσο η πολιτική όσο και η υπηρεσιακή, γνωρίζουν ότι είναι καθηλωμένα τα οικονομικά μας, ενδεικτικά αναφέρω
ότι η αποζημίωση για την πέραν του πενθημέρου εργασία καθώς και για την νυχτερινή αποζημίωση παραμένουν
στα ίδια επίπεδα από το 2002, ο προϋπολογισμός για την
αστυνομία κινείται στα ίδια με το παρελθόν επίπεδα, ενώ
έχουμε πει ότι απαιτούνται γενναία κονδύλια.
Με την ευκαιρία δε, της παρουσίας σας εδώ κ.
Υπουργέ, θα σας παρακαλούσα από το βήμα του Συνεδρίου μας να αναφερθείτε στο πρόγραμμά σας για το
ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, ποιο είναι
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτού και ποιες λύσεις
θα δρομολογήσετε στα επί χρόνια άλυτα προβλήματα –
αιτήματα που μας απασχολούν.
Πώς θα οικοδομηθεί μια νέα αστυνομία, αν δεν διατεθούν κονδύλια για την εκπαίδευση, αν δεν διατεθούν
χρήματα για την μετεγκατάσταση σε νέες κτιριακές
εγκαταστάσεις που θα πληρούν τα κριτήρια για τη λειτουργία των μεγάλων αστυνομικών μονάδων που λέμε
ότι πρέπει να ανταποκρίνονται πλέον στις σύγχρονες
απαιτήσεις, αν δεν διατεθούν χρήματα για τη στήριξη
του ανθρώπινου δυναμικού και τη θωράκισή του από
τους παντοειδείς κινδύνους που το απειλούν;
Η εικόνα και η υποδομή των αστυνομικών μονάδων
μόνο σε σύγχρονη αστυνομία δεν παραπέμπουν.
Ο κ. Υπουργός μίλησε ήδη στα Μ.Μ.Ε. για ένα νέο
μοντέλο οικονομικής στήριξης των υπηρεσιών, χρηματοδότησης της λειτουργίας και καθιέρωσης πριμ παραγωγικότητας, βάσει κάποιων δεικτών απόδοσης.
Αυτές είναι αρχές του σύγχρονου μάνατζμεντ όπως
και οι σχέσεις κόστους - οφέλους που πράγματι πρέπει
να διέπουν τη σύγχρονη λειτουργία όλων των οργανισμών, πόσο μάλλον του δικού μας που πρέπει να διαθέτει μεγάλο βαθμό προσαρμοστικότητας στις εξελίξεις

της αδιάκοπης καταπολέμησης του εγκλήματος. Ουδείς
μπορεί να διαφωνήσει λοιπόν με τη γενική μας τοποθέτηση ότι απαιτείται η λήψη και μάλιστα άμεσα, γενναίων
αποφάσεων.
Ένα μείζονος επίσης σημασίας ζήτημα, που απασχολεί αυτή την περίοδο τους ένστολους, είναι αυτό του
Ασφαλιστικού για το οποίο ξεκίνησε ήδη συζήτηση με
την Γ.Σ.Ε.Ε. και την Α.Δ.Ε.Δ.Υ., όπου όμως δεν υπάρχει
εκπροσώπηση των Σωμάτων Ασφαλείας. Θέλουμε να πιστεύουμε, κ. Υπουργέ, ότι δεν θα δρομολογηθούν λύσεις για θέματα που μας αφορούν ερήμην μας. Από την
προηγούμενη Πολιτική Ηγεσία είχαμε λάβει διαβεβαιώσεις και - αυτές είχαν τηρηθεί - ότι δεν πρόκειται να
υπάρξει καμία αλλαγή στο συνταξιοδοτικό μας καθεστώς. Αναμένουμε και από εσάς τις θέσεις σας και τις
δεσμεύσεις σας για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα.
Από την πλευρά μας έχουμε όλη την καλή διάθεση
να ακούσουμε και τις προτάσεις της Πολιτικής και Φυσικής μας Ηγεσίας, να σταθμίσουμε όλοι μαζί τα υπέρ και
τα κατά των διαφορετικών ενδεχομένως προσεγγίσεων
για ορισμένα ζητήματα και να καταλήξουμε στις αποφάσεις εκείνες που θα οδηγούν στην αναβάθμιση του
αστυνομικού θεσμού. Οι συνάδελφοί μας, η πολιτεία,
ολόκληρη η κοινωνία, όλοι αναμένουν πολλά από μας,
είτε έχουμε την ιδιότητα του συνδικαλιστή, είτε στελεχώνουμε τις μάχιμες και τις διοικητικές υπηρεσίες. Ο
στόχος όλων μας είναι κοινός και αυτό δεν πρέπει να διαφεύγει από κανέναν.

Αρχές

Ως συνδικαλιστικό κίνημα, παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στις αρχές και τις αξίες που έχουν εμπνεύσει
την πορεία και τη δράση μας όλα αυτά τα χρόνια και που
έχουν οδηγήσει αδιαμφισβήτητα στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του βιοτικού επιπέδου των ανδρών
και των γυναικών των Σωμάτων Ασφαλείας, δηλώνουμε
δε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας χωρίς εκπτώσεις
και προαπαιτούμενα.
Αγωνιζόμαστε αταλάντευτα και σταθερά για μια νέα
Αστυνομία, που θα ανταποκρίνεται στην αποστολή της
με σεβασμό στον πολίτη, χωρίς εκπτώσεις στις ατομικές
του ελευθερίες και βεβαίως με τη διασφάλιση του ίδιου
του αστυνομικού.
Για την αλλαγή παρωχημένων αντιλήψεων και νοοτροπιών, για την πάταξη της διαφθοράς και την αντιμετώπιση όλων των αρνητικών συμπτωμάτων (αυθαιρεσίες
– συμπεριφορές) που απαξιώνουν τον οργανισμό μας
και προβάλλονται ως άλλοθι, όταν διεκδικούμε τα δίκαια
θεσμικά, εργασιακά και οικονομικά αιτήματά μας.
Δεν μπορώ να μην κάνω αναφορά και να αποτίσω το
φόρο τιμής και στους δικούς μας ήρωες. Σε αυτούς που
όλα αυτά τα χρόνια έχασαν τη ζωή τους στο βωμό του
καθήκοντος, πιστοί στο τρίπτυχο που έχω τονίσει: ζωή –
καθήκον – θυσία, θα μείνουν αιώνια στη μνήμη μας ως
σύμβολα θυσίας και ηρωισμού για εμάς αλλά και για τις
μελλοντικές γενιές των Ελλήνων Αστυνομικών και δεν θα
αφήσουμε οι θυσίες τους να ξεχαστούν στη λήθη του
χρόνου».
¢
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ:
«Θα αλλάξουμε την αστυνομία.
Θα κάνουμε μεγάλες αλλαγές.
Οι σχολιαστές ειδήσεων τελείωσαν»

10

Η

πρώτη βασική αρχή είναι ότι η
δική μου η προσωπική θέση
απέναντί σας είναι θέση τιμής και
σεβασμού. Θέση τιμής και σεβασμού απέναντι σε εργαζόμενους, οι
οποίοι ασκούν ένα εξαιρετικά δύσκολο επάγγελμα. Πολλοί από σας
εργάζεστε νυχθημερόν, προκειμένου να φέρετε σε πέρας τα καθήκοντα που σας έχουν ανατεθεί. Κατ’
αυτήν την έννοια δεν έχω καμία ιδιοκτησιακή αντίληψη, όπως έχουν άλλες πολιτικές δυνάμεις πάνω στην
αστυνομία. Η αστυνομία ανήκει στο
λαό και στο έθνος. Δεν ανήκει σε
κανένα κόμμα. Δεν είναι κανενός μαγαζί, ούτε μπορεί κανείς να μιλάει
εξ’ ονόματός της, είτε είναι στην κυβέρνηση είτε είναι στην αντιπολίτευση. Γι’ αυτό τιμώ και σέβομαι τον καθένα από σας και σέβομαι και τιμώ
τη δουλειά σας και θα προσπαθήσουμε να την υπηρετήσουμε και πάλι, με αξιοκρατία, με σεβασμό, με τιμή στην κοινωνία. Ελάτε μαζί να
ανοίξουμε μια νέα διαδρομή. Μια
νέα περήφανη διαδρομή για σας,
για τις οικογένειές σας, για τη χώρα
και την πατρίδα. Αυτό θα παλέψουμε από εδώ και πέρα.
Το δεύτερο που θέλω να σας πω
είναι ότι θα αλλάξουμε την αστυνομία. Θα κάνουμε μεγάλες αλλαγές.
Οι σχολιαστές ειδήσεων τελείωσαν.
Εγώ δεν είμαι σχολιαστής κι εσείς
δεν έχετε ανάγκη από σχολιαστές,
να επαναλαμβάνουν σε κάθε συνέδριο όλα αυτά τα οποία ακούμε δι-

«

AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

αρκώς. Αντιθέτως έχετε ανάγκη για
λύσεις. Λύσεις για εσάς, για τη χώρα, για τα παιδιά σας, για την καθημερινότητά σας. Τελειώσανε οι σχολιασμοί. Ούτε επίσης θα εξαγγείλουμε αλλαγές ή οργανογράμματα, που
δε θα γίνουν ποτέ. Αλλά θα αλλάξουμε τη ζωή μας και θα απαιτήσουμε σεβασμό από την κοινωνία και
τον εαυτό μας. Θα προχωρήσουμε
γρήγορα.

Πόλεμος
Ανακοινώσαμε τις αλλαγές που θα
πρέπει να γίνουν στο θέμα της αστυνομικής βίας. Μην επιτρέψετε σε κανέναν να πουλάει πολιτικές ζαρντινιέρας και ράμπο. Να τελειώνουμε
μ’ αυτά. Τι σχέση έχει η καθημερινότητα του ειδικού φρουρού και του
αστυνομικού, με έναν ή δύο αστυνομικούς που βρίσκουν μια γυναίκα με
ένα μικρό παιδί στο δρόμο και τη
βρίζουν και δένουν πισθάγκωνα;
Πού ακούστηκε αυτό; Τι είδους δημοκρατική συμπεριφορά είναι αυτή,
τι είδους ανθρώπινη συμπεριφορά
είναι αυτή; Από πού πηγάζει; Η βία
φέρνει πόλεμο. Είμαστε ενάντια στη
βία, οποιασδήποτε μορφής. Δεν θα
ανεχθούμε ξανά την αστυνομική βία.
Δε θα ξαναντροπιάσουμε το Αστυνομικό Σώμα με τέτοιες συμπεριφορές. Δεν έχουν θέση, το επαναλαμβάνω, δεν έχουν θέση στην αστυνομία και σε κανένα Σώμα Ασφαλείας,
τέτοιου είδους αστυνομικοί. Θέλω
να είμαστε απολύτως καθαροί. Αυτή την εντολή πήραμε από το λαό,
να μην ανεχόμαστε τη βία, καθώς
και τη βία, η οποία ασκείται από διάφορες ομάδες και χάνονται ζωές
αθώων παιδιών, όπως χάθηκε ο
Νεκτάριος Σάββας πριν από λίγους

μήνες, όπως χτυπήθηκε η Ψυχογιού και τα άλλα παιδιά πριν από
λίγες μέρες. Αυτή τη βία θα την παλέψουμε και θα την καταπολεμήσουμε όλοι μαζί.

Όχι γιουρούσια
Θέλω αστυνομία σύγχρονη, όχι
αστυνομία με γιουρούσια και μπουλούκια. Όχι αστυνομία η οποία ακολουθεί μεθόδους ασφαλίτικες του
’50. Αλλά μια αστυνομία η οποία
χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες,
έχει ένα καινούριο know-how, έχει
μία σωστή οργανωτική διάταξη και
αντιμετωπίζει το σύγχρονο έγκλημα,
το οργανωμένο έγκλημα, το οικονομικό έγκλημα. Έχουμε μία Ασφάλεια
με δομές του ’50. Έτσι θα συνεχίσουμε; Οφείλουμε να κάνουμε μια
μεγάλη σύγχρονη Υπηρεσία, που θα
παλέψει το οργανωμένο έγκλημα, διότι σήμερα όλα κινούνται γύρω από
την οικονομία. Σήμερα, ακόμη και η
τρομοκρατία, αυτό που λέγεται τρομοκρατία, είναι πια ένα εκρηκτικό
μείγμα με το κοινό ποινικό δίκαιο,
τις φυλακές, τους ποινικούς, όλο αυτό είναι μία συμπεριφορά, δίκτυα
ολόκληρα. Πώς θα παλέψουμε λοιπόν; Θα παλέψουμε πραγματοποιώντας αλλαγές μεγάλες. Μέχρι την
Άνοιξη θα έχει αλλάξει πλήρως η
Ασφάλεια Αττικής. Θα γίνει μια μεγάλη, εθνικής εμβέλειας Υπηρεσία,
που θα παλέψει και θα καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα. Και παρακάτω θα υπάρξει η ίδια διαβάθμιση. Η χώρα θέλει επίσης ένα νέο σύστημα συλλογής και αξιοποίησης
πληροφοριών. Θέλουμε επίσης
αστυνομία φιλική προς τους πολίτες.
Κοντά στον πολίτη, έτσι ώστε να
αποκαταστήσουμε τη σχέση πο-
°

λίτη και αστυνομικού, με την εμπέδωση του θεσμού του αστυνομικού
της γειτονίας, τις πεζές περιπολίες.
Θέλω να πάμε όλοι μαζί μπροστά,
να μη μείνει κανείς πίσω, εκτός αν
κάποιοι θέλουν να μείνουν πίσω. Να
πάμε όλοι μαζί, με διάλογο. Και επειδή αναφερθήκατε στο θέμα του διαδικτύου, ναι. Να έχουν όλοι λόγο.
Και οι 55.000 αστυνομικοί, θα έχουν
λόγο σε ό,τι κάνουμε. Με όλους
τους τρόπους. Δεν κάνουμε τίποτα
χωρίς να έχετε εσείς το λόγο. Θα
επικοινωνείτε απευθείας μαζί μου,
τηρώντας τα δικά σας προσωπικά
δεδομένα. Απευθείας με τον Υπουργό. Και θα παίρνετε απάντηση απευθείας από τον Υπουργό. Όλα τα νομοσχέδια, όλα τα Προεδρικά Διατάγματα θα μπαίνουν για διαβούλευση. Όπως μπήκε προχθές το σχέδιο
Προεδρικού Διατάγματος για το
Γραφείο Καταγγελιών Αστυνομικής
Αυθαιρεσίας. Τις επόμενες μέρες θα
μπει και το Προεδρικό Διάταγμα για
το πειθαρχικό δίκαιο. Αργότερα για
τις κρίσεις. Θα αλλάξουμε το σύστημα και τη φιλοσοφία των κρίσεων.
Θα αποστρατικοποιηθεί κι’ άλλο η
αστυνομία. Θα σταματήσει όλη αυτή
η δομή η οποία δεν έχει να κάνει με
μια σύγχρονη δημοκρατική πολιτεία.

Οικονομική στήριξη
Από το 2002 οικονομικά η αστυνομία έχει υποβαθμιστεί. Θέλουμε να
στηρίξουμε ξανά τα εισοδήματά σας.
Θα κάνουμε μια εκτενή συζήτηση με
βάση και τις συνολικότερες ανάγκες
και τις οικονομικές συγκυρίες της

χώρας. Θα κάνω μια εκτενή συζήτηση με όλους σας. Με όλους τους συναδέλφους. Για τον τρόπο με τον
οποίο πρέπει να διαμορφωθούν τα
μισθολόγια των εργαζομένων στα
Σώματα Ασφαλείας και των Ενόπλων
Δυνάμεων. Πολύ σύντομα θα ξεκινήσουμε και αυτή τη συζήτηση.
Επίσης θέλω να σας μεταφέρω
την απόφαση της κυβέρνησής μας
και δική μου. Ξέρετε ότι υπάρχουν
συνάδελφοί σας, οι οποίοι δεν εμφανίζονται ποτέ, ενώ κάποιοι από
σας μέρα-νύχτα λιώνουν μέσα στα
Αστυνομικά Τμήματα και στα κρατητήρια και στα μέτρα ασφαλείας. Λοιπόν κάποιοι που έπρεπε να επιστρέψουν πίσω, κατά τύχη, κατά μία συγκυρία και σύμπτωση, όλοι έπασχαν
από οσφυαλγία. Λείπουν με 20 και
40 μέρες άδειας. Δηλαδή, προσέξτε,
πληρώνουμε τους ιατρούς της αστυνομίας, τους πληρώνει ο ελληνικός
λαός από το υστέρημά του, για να
προσφέρουν
υπηρεσίες
στους
55.000 αστυνομικούς. Δε φτάνει αυτό, που δεν κάνουν αυτή τη δουλειά,
βγαίνουν και εκτός υπηρεσίας με
χρήματα του ελληνικού λαού. Κοιτάξτε, το ζήτημα του σεβασμού των
πόρων αναδεικνύεται σε πρώτο ζήτημα. Θα υπάρξει σεβασμός στους
πόρους και στα χρήματα του ελληνικού λαού. Κάθε Διεύθυνση θα έχει
δικό της προϋπολογισμό ανάλογα
με τις ανάγκες, τις δυσκολίες, έτσι
ώστε να ανταμείβονται αυτοί που
πρέπει. Είναι δίκαιο να διαθέτουμε
χιλιάδες ευρώ τη μέρα, για δυνάμεις
που είναι εντεταλμένες για την
ασφάλεια του πολίτη της χώρας,
εδώ και εκεί αβασάνιστα; Θέλω να

σας πω ότι η απόφαση μας είναι να
προκηρύξουμε, πιλοτικά σε πρώτη
φάση, κάποιες θέσεις Διοικητών
Ασφαλείας, θέσεις Διοικητών Αστυνομικών Τμημάτων, με κάποιες ειδικές συμφωνίες, ούτως ώστε να
υπάρξουν αμοιβές για ανθρώπους
που πραγματικά δουλεύουν και φέρνουν αποτελέσματα. Να τελειώνει η
αδράνεια και η τεμπελιά και η παραίτηση και η φοβία, γιατί λένε κάποιοι ότι βρήκες εδώ μια αστυνομία
υπό πλήρη παραίτηση και αδράνεια.
Εσείς είστε ικανοί άνθρωποι, πραγματικά γνώρισα εδώ μέσα ικανούς
ανθρώπους. Απαράμιλλης ικανότητας, που δεν βλέπει κανείς στο δρόμο έξω. Και είναι κρίμα να υπάρχει
τόση αδικία για αυτούς τους ανθρώπους, που δίνουν τον εαυτό τους.
Θα προκηρυχθούν λοιπόν θέσεις για
κάποιες κρίσιμες Διευθύνσεις, Αστυνομικά Τμήματα και Τμήματα Ασφαλείας και θα έλεγα ότι θα υπάρχει
για κάθε αποτέλεσμα και η ανάλογη
επιβράβευση, με συμφωνίες από την
αρχή που θα γίνονται μεταξύ της
ηγεσίας και των συγκεκριμένων ανθρώπων. Έτσι θα γίνουμε σύγχρονοι, αποτελεσματικοί και θα επιβραβεύουμε τους ικανούς ανθρώπους.
Σε ό,τι αφορά στο ασφαλιστικό
σας, δεν είμαι αρμόδιος για να σας
πω τι γίνεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δε θέλω να παίρνω θέση
για θέματα για τα οποία δεν έχω καμία αρμοδιότητα και ταυτόχρονα
δεν έχω πλήρη γνώση της κατάστασης. Ωστόσο πολύ σύντομα θα είμαι
σε θέση να σας πω επακριβώς ποιες
θα είναι οι θέσεις μας για τα Σώματα
Ασφαλείας». 
¢
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«Στοίχημα οι τολμηρές αποφάσεις»

Ο

βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και εισηγητής ΚΤΕ δημόσιας τάξης κ.
Δημήτρης Καρύδης αναφέρθηκε
στον θετικό απολογισμό, όπως είπε,
του συνδικαλιστικού μας κινήματος,
παρά «τις υπερβολές που σημειώθηκαν κατά καιρούς και εξέθεσαν το κίνημα, απομονώνοντάς το από την
κοινωνία».
Σε ό,τι αφορά τις κυβερνητικές
αποφάσεις για τη νέα δομή του
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
τόνισε ότι «έχει ιδιαίτερη σημασία
όχι μόνο ο συμβολισμός της ονομασίας, αλλά και η πολιτική που θα ακολουθηθεί για να εκπληρώσει την αποστολή του, την προστασία του πολίτη και των δημοκρατικών μας θεσμών».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο
σύνθημα του συνεδρίου για «τολμηρές αποφάσεις τώρα», σημειώνοντας
ότι «πρόκειται πράγματι για στοίχημα.
Απαιτούνται διαρθρωτικές αλλαγές, αλλαγή νοοτροπίας, αντιμετώπιση της αυθαιρεσίας ώστε να οικοδομηθεί μια νέα αστυνομία που θα είναι κοντά στον πολίτη.
Με την ηγεσία μπορείτε, τόνισε,
να προδιαγράψετε μια νέα πορεία
που θα ανοίξει ένα νέο δρόμο στο
σώμα. Στο ΠΑΣΟΚ ήμασταν πάντα
κοντά σας, ανεξάρτητα από τη σχέση με την κυβέρνηση.
Θα διατηρήσουμε αυτήν την αυτόνομη σχέση και ως εισηγητής ΚΤΕ
θα έχουμε όλη την καλή διάθεση να
συζητήσουμε και να προωθήσουμε
τα αιτήματά σας».

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

«Πώς εννοεί τον διάλογο
ο υπουργός;»

Ο

πρώην αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης καυτηρίασε το γεγονός ότι ο υπουργός δεν
παρέμεινε στην αίθουσα να τον ακούσει, αναρωτώμενος
«πώς εννοεί τον διάλογο που λέει ότι επιζητεί». Άσκησε
σφοδρή κριτική επειδή, όπως είπε «ο πρωθυπουργός
δεν ζήτησε συγνώμη από την αστυνομία για το ατόπημά
του να μιλήσει από το βήμα της βουλής για ξυλοδαρμό
μέχρι θανάτου ενός αλλοδαπού στο Α.Τ. Νίκαιας ενώ διαπιστώθηκε ότι πέθανε από ναρκωτικά» και τον κάλεσε
να μην απαξιώνει την αστυνομία με τις δηλώσεις του.
Αναφερόμενος στη σημερινή κατάσταση είπε ότι
γνωρίζει τα προβλήματα, αλλά δεν αρκούν οι καλές προθέσεις για την επίλυσή τους. «Χρειάζονται μεγάλες παρεμβάσεις σε πολλούς τομείς», όπως είπε, και γι’ αυτό ο
ίδιος επιχείρησε με τη σύσταση της Διακομματικής να
βρει λύσεις.
Εγκάλεσε δε τις Ομοσπονδίες, λέγοντας ότι δεν τις
είδε να αντιδρούν όταν λέγεται ότι υπάρχει διαλυμένη
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αστυνομία. «Αν θέλουμε να κάνουμε επικοινωνία εις βάρος των θεσμών είναι άλλο πράγμα», είπε, τονίζοντας ότι
δεν παρέδωσε διαλυμένη αστυνομία. «Συνεργαζόμουν
με αξιωματικούς που είναι σήμερα στην ηγεσία. Αν πρέπει να ντρέπομαι εγώ, πρέπει να ντρέπεστε κι εσείς που
είστε άνθρωποι του καθήκοντος. Όποιος θέλει να συνεισφέρει, πρέπει να αισθάνεται υπερήφανος και ασφαλής»,
τόνισε ο πρώην υπουργός, κατακρίνοντας στη συνέχεια
και την τακτική του υπουργού να προαναγγέλλει διαθεσιμότητες πριν αποφανθούν τα πειθαρχικά συμβούλια.
Τέλος είπε ότι θα είναι δίπλα μας, παρών στα θετικά,
λέγοντας όχι στη στείρα αντιπολίτευση, διότι «από τον
υπουργό ακούστηκαν και πολλά θετικά. Μακάρι να καταφέρει να τα υλοποιήσει», τόνισε.
Ο πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ απαντώντας από
μικροφώνου στον κ. Μαρκογιαννάκη, τόνισε ότι κανείς
από τους παρόντες αξιωματικούς δεν δέχεται ότι είναι
διαλυμένη η Αστυνομία, αλλά είναι γεγονός ότι υπάρχουν
πολλά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Η ασφάλεια του πολίτη
δεν ειναι αστυνομοκρατία.
Είναι η απαλλαγή του από το φόβο!

«Θα σας χρησιμοποιούν
οι κυβερνήσεις»

Ο

βουλευτής του ΚΚΕ κ. Αντώνης
Σκυλάκος τόνισε ότι στηρίζει
τα αιτήματά μας διότι το κόμμα του
μας θεωρεί κι εμάς εργαζόμενους
για τους οποίους πρέπει να ισχύει
επίσης η εργατική νομοθεσία.
Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για
τις σχέσεις αστυνομίας –κοινωνίας
είπε ότι «είναι ζήτημα Δημοκρατίας,
αλλά σε όλες τις χώρες οι αστυνομίες είναι μηχανισμοί καταστολής.
Όταν η κατεύθυνση είναι να περιορίζονται τα εργασιακά, δημοκρατικά
δικαιώματα, θα υπάρξουν διεκδικήσεις, κοινωνικές αντιδράσεις και η

Ο

αστυνομία θα κληθεί να παρέμβει.
Καλή η θέση να μην είναι το μακρύ
χέρι της εξουσίας, αλλά πώς θα το
καταφέρετε», έθεσε το ερώτημα.
Ο ίδιος άσκησε κριτική στην
εξαγγελία του υπουργού σχετικά με
την καθιέρωση πριμ παραγωγικότητας, λέγοντας ότι «είναι επικίνδυνο
να συνδυάζεται η εξασφάλιση του
μισθού ενός εργαζόμενου από τις
συλλήψεις που θα κάνει. Ανατρέπεται έτσι όλη η εικόνα περί δημοκρατικής λειτουργίας. Εμείς θέλουμε να
έχετε τα μέσα για την πάταξη της
εγκληματικότητας, αλλά οι κυβερνή-

σεις θα σας χρησιμοποιούν», είπε,
αναφέροντας τις πάγιες θέσεις του
ΚΚΕ για το ρόλο των κουκουλοφόρων και την αναγκαιότητα εκδημοκρατισμού των Σωμάτων Ασφαλείας.

Κριτική από το ΛΑΟΣ

βουλευτής του ΛΑΟΣ κ. Άδωνις
Γεωργιάδης κατέκρινε τόσο την
κυβέρνηση όσο και την αξιωματική
αντιπολίτευση για την πολιτική τους σε
διάφορα θέματα. Στάθηκε ιδιαίτερα
επικριτικά προς τον πρωθυπουργό για
το θέμα με τον αλλοδαπό που πέθανε
από ναρκωτικά και όχι από ξυλοδαρμό, και άσκησε κι εκείνος κριτική στο
συνδικαλιστικό κίνημα, γιατί όπως είπε

ανέμενε από τους συνδικαλιστές να
αναδείξουν το πρόβλημα και να απαιτήσουν από τον πρωθυπουργό να ζητήσει συγγνώμη. Το ίδιο έπραξε και
για τις δηλώσεις του υπουργού αναφορικά με τα «διακριτικά», ενώ αναγνώρισε ότι υπάρχει καλύτερη αστυνόμευση στα Εξάρχεια, όπου διατηρεί βιβλιοπωλείο, που έχει καεί 13 φορές επί
Νέας Δημοκρατίας.

«Κορυφαίο δικαίωμα
η ασφάλεια του πολίτη»

Ο

εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής κ. Νίκος Τσούκαλης
αφού ανέφερε τη σταθερή στήριξη
και συνεργασία που προσφέρει το
κόμμα του στο συνδικάτο μας είπε
ότι «τα συμπεράσματα του συνεδρίου σίγουρα θα είναι ενδιαφέροντα,
πρέπει να είναι όμως και παραγωγικά
και αυτό θα εξαρτηθεί από το
υπουργείο, με την έννοια ότι θα δώσει λύσεις».
Εμείς, είπε, είμαστε εδώ για να
είναι και παραγωγικά τα συμπεράσματά σας.
Αναφερόμενος στη συνέχεια στα
«δεκεμβριανά» που προκάλεσαν σε
όλους έντονο προβληματισμό για

την αστυνομία, είπε ότι ως κόμμα υιοθέτησαν από την πρώτη στιγμή την
πρόταση για τη Διακομματική και
μένει η νέα κυβέρνηση να την εισαγάγει προς εφαρμογή. Στάθηκε ιδιαίτερα στη θέση μας ότι ασφάλεια του
πολίτη σημαίνει απαλλαγή του από
το φόβο και όχι αστυνομοκρατία,
τονίζοντας ότι ο φόβος είναι εκείνος
που τροφοδοτεί φαινόμενα αυθαιρεσίας και τρομοκρατίας. Χαρακτήρισε δε το δικαίωμα στην ασφάλεια,
κορυφαίο δικαίωμα. Η κακοποίηση
αυτής της έννοιας από τις ηγεσίες
οδηγεί στην αστυνομοκρατία διότι
ήθελαν την αστυνομία έξω από την
κοινωνία.

Σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες του
υπουργού, είπε ότι τις άκουσε με
ικανοποίηση, αλλά η νοοτροπία δεν
αλλάζει με εγκυκλίους. Απαιτούνται
παρεμβάσεις στο πρωτογενές στάδιο της εκπαίδευσης, στο νόμο περί
συνδικαλισμού, να προβληματισθούμε και για τις ευθύνες του προσωπικού, πώς θα λειτουργεί με αυτοτέλεια.
AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Δεν θα δεχθούμε
μια δήθεν επανίδρυση με
φθαρμένα και παλιά υλικά
ο

Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας έκανε
αναδρομή στο αγωνιστικό πλαίσιο τη χρονιά που
πέρασε και έδωσε το στίγμα του τι μέλλει γενέσθαι βοήθησαν στον περιορισμό του φαινομένου, αλλά απεναντίας
πολλές φορές η νόμιμη αντιβία από εμάς είχε τα εντελώς αντίτη δύσκολη συγκυρία που διανύει η χώρα μας.
θετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Κ

υρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χρονιά που πέρασε σημαδεύτηκε αδιαμφισβήτητα από τα θλιβερά γεγονότα του περασμένου Δεκεμβρίου. Δεν χρειάζεται νομίζω να επαναλάβω τα
όσα τραγικά συνέβησαν την περίοδο εκείνη κατά τα λεγόμενα
Δεκεμβριανά.
Περίοδο κατά την οποία ο αστυνομικός θεσμός, αλλά και οι
ίδιοι οι Αστυνομικοί και οι οικογένειές τους, βίωσαν την τέλεια
απαξίωση, καθώς υβρίστηκαν, προπηλακίστηκαν και στο τέλος
στοχοποιήθηκαν και έγιναν τα θύματα μιας παράλογης εκδικητικότητας και μισαλλοδοξίας.
Πέντε τρομοκρατικές επιθέσεις με ένα νεκρό, δύο βαριά και
άλλους πέντε ελαφρά τραυματίες αστυνομικούς είναι ο βαρύς
φόρος αίματος που πλήρωσε η Ελληνική Αστυνομία μέσα σε ένα
χρόνο από την επανεμφάνιση της τρομοκρατίας στη χώρα μας.
Μπροστά σ’ αυτή τη διαμορφούμενη τραγική κατάσταση κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και ζώντας από κοντά την αγωνία των
συναδέλφων μας, δεν μπορούσαμε και δεν ήταν δυνατό να μείνουμε αδρανείς, παρά να σταθούμε για άλλη μια φορά στο πλευρό των δοκιμαζόμενων συναδέλφων μας σε όλη την Ελλάδα.
Παραμερίζοντας λοιπόν οποιαδήποτε διεκδίκηση, προτάξαμε την αναστροφή του αρνητικού αυτού κλίματος αφενός και
αφετέρου την ανύψωση του καταρρακωμένου ηθικού των συναδέλφων μας.
Γι’ αυτό δεν κλείσαμε μάτια και αυτιά, αλλά προβληματιστήκαμε, αφουγκραστήκαμε την Ελληνική Κοινωνία και σημαίνοντας
συναγερμό αναπτύξαμε σημαντικές πρωτοβουλίες. Μεταξύ των
άλλων, ενημέρωση της ελληνικής πολιτείας, των πολιτικών κομμάτων και νεολαιών, αίτημα προς το Αρχηγείο για την προώθηση άμεσων μέτρων ώστε να αποσοβηθεί ο κίνδυνος της ανεπανόρθωτης βλάβης και διατάραξης των σχέσεων αστυνομίας –
πολίτη, ενημέρωση των τοπικών φορέων, συστράτευση όλων
των συναδέλφων μας για να μη γυρίσουμε στο αποκρουστικό
παρελθόν της ανυποληψίας και της αστυνομικής απαξίας, στοχευμένες παρεμβάσεις και εμφανίσεις στα Μ.Μ.Ε..
Επιχειρήσαμε έτσι και σε μεγάλο βαθμό καταφέραμε να
αποσυμφορήσουμε το βαρύ κλίμα που υπήρχε και σε συνδυασμό με άλλα γεγονότα να ξανακερδίσουμε σιγά σιγά την συμπάθεια της κοινωνίας.
Αποκορύφωμα αυτών των εκδηλώσεών μας, υπήρξαν ασφαλώς τα συλλαλητήρια που διοργανώσαμε με την Π.Ο.ΑΣ.Υ. κατά
της Βίας και για την Καταδίκη της Τρομοκρατίας, στις
15/01/2009 και 23/07/2009 αντίστοιχα, στην Πλατεία Συντάγματος. Εκεί διακηρύξαμε ξεκάθαρα ότι η βία κατά των αστυνομικών είναι βία κατά της ελληνικής κοινωνίας και εγκαλέσαμε την
πολιτεία, επειδή αφήνει αθωράκιστο το αστυνομικό μας σώμα
από βίαιες επιθέσεις, με θύματα ένστολους και μη πολίτες.
Δυστυχώς, τα μέχρι σήμερα ληφθέντα μέτρα όχι μόνο δεν
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Επιχειρησιακά σχέδια

Έτσι ένα χρόνο μετά, διαπιστώνεται και πάλι η παντελής ανυπαρξία επιχειρησιακών σχεδίων, κεντρικά και περιφερειακά,
αντιμετώπισης και διαχείρισης κρίσεων, που να διασφαλίζουν
τόσο τον εργαζόμενο αστυνομικό όσο και το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας, με αποτέλεσμα τους πλείστους όσους κινδύνους, την έκθεση όλων, τους τραυματισμούς και τους θανάτους
συναδέλφων μας.
Από την πλευρά μας, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε ενάντια
σε κάθε παρωχημένη νοοτροπία και αντίληψη που παρατείνει
τον αντιεπαγγελματισμό, καθηλώνει την αστυνομία και αφήνει
τον συνάδελφό μας απροστάτευτο, επιφυλάσσοντάς του μόνο
το ρόλο του εξιλαστήριου θύματος και του αποδέκτη των πυρών
της κινωνίας, όταν κάτι δεν πάει καλά.
Παράλληλα, προσπαθήσαμε να αναδείξουμε και τα υπόλοιπα θέματα του διεκδικητικού μας πλαισίου. Έτσι, αποδοθήκαμε
σε ένα αγώνα ενημέρωσης των πολιτικών κομμάτων του ελληνικού Κοινοβουλίου για τα καίρια και χρονίζοντα εργασιακά και
οικονομικά μας αιτήματα.
Προς τούτο έγιναν αλλεπάλληλες συναντήσεις, για τις οποίες
έχετε ενημερωθεί από τις σχετικές ανακοινώσεις μας, τόσο με τις
Ηγεσίες των πολιτικών κομμάτων (Αλέκα Παπαρήγα του Κ.Κ.Ε.
και τους κ. Αλέκο Αλαβάνο και κ. Αλέξη Τσίπρα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
αντίστοιχα, Γεώργιο Καρατζαφέρη του ΛΑ.Ο.Σ.) όσο και με αντιπροσώπους των δύο μεγάλων κομμάτων ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Ν.Δ..
Πέρα όμως από τη συμπάθεια για τους αγώνες μας και το δίκαιο των αιτημάτων μας, δεν εισπράξαμε ούτε μια δέσμευση ειδικά από την τότε κυβέρνηση ή από το τότε κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και σημερινή κυβέρνηση.
Η δύσκολη δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παγκοσμία οικονομική συγκυρία την οποία βιώνουμε τα δύο τελευταία
χρόνια, δεν επέτρεψε να έχουμε κάποια πρόοδο στα οικονομικά μας αιτήματα.

u Τα επιδόματα

Πάρα ταύτα θεωρώ ως εξαιρετική επιτυχία το γεγονός ότι καταφέραμε να μας χορηγηθούν δύο εκλογικές αποζημιώσεις ύψους
950 ευρώ η καθεμία για τις ευρωεκλογές και τις εθνικές εκλογές,
οι οποίες ως γνωστόν πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα λιγότερο των τεσσάρων μηνών.
Και το θεωρώ επιτυχία διότι θα πρέπει να αναλογισθούμε
ότι το απαιτηθέν κονδύλι ανήλθε στο ποσό των 160 εκατομμυρίων ευρώ, αφού χορηγήθηκε σε όλους τους ένστολους ανεξαιρέτως όπως και στους πολιτικούς υπαλλήλους του υπουργείου μας,
ενώ ουσιαστική ενεργή ανάμειξη, όπως ξέρουμε στην εκλογική
διαδικασία έχει μόνο η ΕΛ.ΑΣ. Για όσους δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος του ποσού – αρκεί να αναφέρω ότι
από το πάγωμα των μισθών φέτος η κυβέρνηση προσδοκά να

Θα απαιτήσουμε γενναία επιχορήγηση με στόχο
τη ριζική αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών,
την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, τη σύγχρονη
υλικοτεχνική υποδομή, την διασφάλιση όρων
υγιεινής και ασφάλειας
εξοικονομήσει το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ - ενώ και η
αύξηση του πενθημέρου στα 70 ευρώ έχει κοστολογηθεί στα 60
εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πολύ φοβάμαι ότι αν δεν υπάρξει
αλλαγή στον τρόπο χορήγησής του στο μέλλον θα έχουμε σοβαρό πρόβημα και αυτό το ξεκαθάρισμα των δικαιούχων πρέπει
να γίνει σύντομα διότι ήδη τον Οκτώβριο του νέου έτους έχουμε δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές και είναι βέβαιο ότι θα
αντιμετωπίσουμε ανυπέρβλητες ίσως δυσκολίες.
Παράλληλα, με την τότε ηγεσία του Υπουργείου μας καθώς
και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είχαμε
ξεκινήσει τη διαδικασία διαλόγου για την αναπροσαρμογή της
αποζημίωσης για την πέραν του πενθημέρου εργασία στα 70 ευρώ, για την νυχτερινή απασχόληση στα 5 ευρώ την ώρα και σε
300 ευρώ από 100 ευρώ του ποσού που χορηγείται στους παθόντες αστυνομικούς για την αναπλήρωση του εισοδήματός
τους κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας. Τα αιτήματά μας αυτά
είχαν γίνει αρχικά δεκτά προς συζήτηση. Επειδή όμως δεν λάβαμε σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησής των, αποφασίσαμε την
πραγματοποίηση της ένστολης διαμαρτυρίας στη Δ.Ε.Θ., Στη
συνέχεια προκηρύχθηκαν οι εκλογές για τις 4 Οκτωβρίου, οπότε φυσικά η όποια συζήτηση πάγωσε και μεταφέρθηκε για μετά
από αυτές. Με την νέα ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών δεν
έχει γίνει ακόμη επαφή.

u Απώλειες

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα οικονομικά μας γενικότερα όχι
μόνο μένουν στάσιμα, αλλά υφίστανται και συρρίκνωση. Μετά
τις περσινές μηδενικές αυξήσεις οι περισσότεροι από εμάς το
2010 όχι μόνο δεν θα πάρουμε καμία αύξηση, αλλά θα δούμε τα
εισοδήματά μας να μειώνονται, λόγω αλλαγής αφενός της φορολογικής κλίμακας όπως έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση, αφού
θεωρείται υψηλόμισθος όποιος έχει εισόδημα 30.000 ευρώ μεικτά και άνω και αφετέρου καταργείται η αυτοτελής φορολόγηση
της αποζημίωσης για την πενθήμερη και νυχτερινή εργασία και
προστίθεται στο συνολικό εισόδημα.
Εδώ επισημαίνω ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί άμεσα αν τα
επιδόματα αυτά θα υπολογίζονται στο σύνολο του βασικού μισθού ή όχι. Διότι σύμφωνα με την εξαγγελία της κυβέρνησης
όποιος έχει βασικό μισθό από 2.000 ευρώ και άνω θα λάβει μηδενική αύξηση.
Επ’ αυτού του ζητήματος, στην αντίστοιχη περσινή εισοδηματική πολιτική δεν είχαν υπολογιστεί τα παραπάνω επιδόματα
με αποτέλεσμα 32.000 αστυνομικοί να λάβουν την οικονομική
ενίσχυση των 300 ευρώ και 500 ευρώ και μάλιστα αφορολόγητα.
Δεν χρειάζεται φυσικά να τονίσω ότι το 1,5% δεν αντιστοιχεί
ούτε σε 100 ευρώ συνολική αύξηση το χρόνο.
Όσον αναφορά τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά μας θέματα, από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του υπουργείου
μας, είχαμε λάβει την διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να υπάρξει
καμία παρέμβαση και αλλαγή. Η δέσμευση αυτή τηρήθηκε μέχρι
σήμερα. Δυστυχώς από την παρούσα κυβέρνηση και παρά τα
περί αντιθέτου προεκλογικές τους εξαγγελίες, ανοίγει και πάλι

το ασφαλιστικό. Ήδη από την περασμένη Δευτέρα ξεκίνησαν
συζητήσεις μεταξύ του Υπουργού Εργασίας και των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Γ.Σ.Ε.Ε. και Α.Δ.Ε.Δ.Υ. όπου όπως γνωρίζετε δεν υπάρχει δική μας αντιπροσώπευση και έτσι αφού ούτε
κάποια σχετική ενημέρωση έχουμε έστω από την πολιτική μας
Ηγεσία, βλέπουμε για άλλη μια φορά να εξυφαίνονται και να επιχειρούνται αλλαγές που μας αφορούν μάλιστα για ένα τόσο μείζονος σημασίας θέμα ερήμην μας και πίσω από την πλάτη μας.
Για το Μ.Τ.Σ. η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Απαιτούμε άμεση
συμμετοχή εκπροσώπων μας στο Δ.Σ. του ταμείου, κανένα διαχωρισμό μεταξύ Αστυνομικών και Στρατιωτικών, μετονομασία
του σε Μετοχικό Ταμείο Στρατού – Αστυνομίας. Καλούμε την
πολιτική ηγεσία να λάβει άμεσα θέση πάνω σε αυτό το ζήτημα ή
να προωθήσει τα παραπάνω αιτήματά μας σε συνεργασία με το
Υ.Ε.Θ.Α..
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, διάβασα σε εβδομαδιαία
εφημερίδα το περασμένο Σάββατο, ότι οι κύριοι Χρυσοχοϊδης
και Οικονόμου, ετοιμάζονται να παρουσιάσουν σχέδιο επανίδρυσης της Αστυνομίας και ότι ήδη ο κ. υπουργός έχει κάνει μία
πρώτη κουβέντα με τον πρωθυπουργό.

u Ερήμην μας

Δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε και γι΄ αυτό το θέμα να γνωρίζουν
οι συνδικαλιστές που είναι νόμιμοι εκπρόσωποι των άμεσα ενδιαφερομένων τα σχέδια που απεργάζονται οι διοικούντες για τον
οργανισμό τους. Και δεν πρέπει να ξέρουν γιατί γνωρίζουν ότι
εμείς δεν θα δεχθούμε μια δήθεν επανίδρυση με φθαρμένα και
παλιά υλικά, αλλά θα απαιτήσουμε γενναία επιχορήγηση με στόχο τη ριζική αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών, την αναβάθμιση της
εκπαίδευσης, τη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, την διασφάλιση όρων υγιεινής και ασφάλειας.
Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες, διεκδικούμε
4 Νέο μισθολόγιο για του εργαζομένους στα Σώματα
Ασφαλείας ΤΩΡΑ
4 Αύξηση της αποζημίωσης για την πέραν του πενθημέρου
εργασία στα 70 ευρώ
4 Αναπροσαρμογή της νυχτερινής ωριαίας αποζημίωσης
στα 5 ευρώ
4 Αναπροσαρμογή του επιδόματος διοίκησης και επέκτασή
του σε όλους τους αστυνομικούς
4 Δίκαιο φορολογικό σύστημα
4 Καμία αλλαγή στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό μας σύστημα
4 Θέσπιση ποσοστού 10% για τα ασφαλιστικά μας ταμεία
από τις κλήσεις των τροχαίας.
Αγωνιζόμαστε για μια νέα αστυνομία, επαγγελματική, σύγχρονη και δημοκρατική με σκεπτόμενους αστυνομικούς και όχι
άβουλα όργανα. Θέλουμε τον πολίτη δίπλα μας για να είμαστε
δίπλα του γιατί είμαστε και εμείς κομμάτι της ίδιας κοινωνίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σίγουρα περνάμε ώρες δύσκολες. Τίποτα δεν είναι το ίδιο με χθες. Τίποτα και για κανέναν
δεν πρέπει να προεξοφλείται πια και κανείς δεν μπορεί να εθελοτυφλεί. Σε αυτό το περιβάλλον είμαστε υποχρεωμένοι να κινηθούμε.
Για αυτό απαιτείται από όλους διαρκής επαγρύπνηση και
ετοιμότητα για δύσκολους, επίπονους και επίμονους αγώνες
που όπως φαίνεται πολύ σύντομα θα κληθούμε να δώσουμε.
Όχι μόνο για να απαιτήσουμε λύση στα προβλήματά μας,
αλλά πολύ περισσότερο για να διασφαλίσουμε ό,τι με κόπους
¢
και θυσίες πετύχαμε μέχρι σήμερα. 

AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

15

ιο
ρ
δ
έ
ν
υ
18 Σ
ο

Ουσιαστικός διάλογος
με τα θεσμοθετημένα όργανα

Ο

πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Χρήστος Φωτόπουλος, ένας από
τους πρωτεργάτες του συνδικαλιστικού μας κινήματος, αναφερόμενος
στο δικό του ξεκίνημα, καυτηρίασε
ιδιαίτερα τη στάση της τότε φυσικής
ηγεσίας, τονίζοντας ότι είχε χρέος
να είναι συμπαραστάτης και όχι διώκτης, διότι όπως είπε «όλες τις μεταθέσεις η ηγεσία τις ενέκρινε. Δεν
βρέθηκε, τόνισε, ένας αρχηγός να
πει όχι στις διώξεις. Η τακτική βέβαια της ηγεσίας να μην προβάλλει
γενικά αντιρρήσεις στα κελεύσματα
της πολιτικής εξουσίας έχει παγιωθεί
και αυτό είναι πρόβλημα».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη

συνεργασία των δυο Ομοσπονδιών,
η οποία στην αρχή συνοδευόταν
από αντεγκλήσεις, αλλά στη συνέχεια έγινε άψογη και παραγωγική.
Έθεσε δε το ζήτημα της παρατεταμένης εκκρεμότητας της οργανικής
ένταξης στην ΑΔΕΔΥ, λέγοντας ότι
η ίδια η ΑΔΕΔΥ δεν ενδιαφέρεται να
αλλάξει ο σχετικός νόμος. Αν δεν
τελεσφορήσει αυτή η προσπάθεια,
πρέπει να δούμε σοβαρά το ενδεχόμενο της ίδρυσης της Συνομοσπονδίας των εργαζομένων στα Σώματα
Ασφαλείας, σημείωσε.
Ο κ. Φωτόπουλος αναφέρθηκε
εκτενώς και στη συνεργασία με τη
νέα αστυνομική και πολιτική ηγεσία,

ζητώντας από τον παρευρισκόμενο
υπουργό Προστασίας του Πολίτη να
κάνει ουσιαστικό διάλογο με τα θεσμοθετημένα όργανα του αστυνομικού προσωπικού. Τόνισε δε ότι «οι
συνδικαλιστές μπορούν να παίξουν
ένα ευρύτερο ρόλο στα αστυνομικά
πράγματα διότι ως αστυνομικοί δεν
είμαστε για την αστυνομία, είμαστε
για τους πολίτες και για την κοινωνία, που πρέπει πάντα να αφουγκραζόμαστε εφόσον θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις και αποτελεσματικότητα στο έργο μας». 
¢

Χαιρετίζουν τον αγώνα μας

Χ
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αιρετισμό απηύθυνε ο πρώην
υπουργός της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστας Μαρκόπουλος ο οποίος αναφέρθηκε στη συμβολή του
συνδικαλισμού στο λειτούργημα που
επιτελούμε. Ήταν καθοριστική, είπε,
στην κοινωνικοποίηση του σώματος
και στην απόκτηση αυτοπεποίθησης.
«Αρθρώσατε τη φωνή του αστυνομικού που είχε ανάγκη ο ίδιος, αλλά
και να ακούσει η ίδια η κοινωνία τη
φωνή του. Κατακτήσατε τη χειραφέτηση του σώματος και δεν είναι τυχαίο
ότι η ηγεσία προέρχεται από τις τάξεις
σας». Κάλεσε μάλιστα τους συνέδρους
να απαλλάξουν την αστυνομία από ιδεοληψίες που ενδεχομένως μπορεί να
την εμποδίζουν να προχωρήσει και τάχθηκε υπέρ του κοινωνικού διαλόγου
για την ασφάλεια. Να υπάρξει, πρόσθεσε, συνεργασία των κομμάτων για
να λυθούν τα προβλήματα.
Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης το
μέλος της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ κ. Ηλίας
Δόλγυρας, ο οποίος εξέφρασε την
επιθυμία του να είναι στην ΑΔΕΔΥ

AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

και το ένστολο τμήμα της ελληνικής
δημόσιας διοίκησης, αλλά απαιτείται
αλλαγή του νόμου, όπως είπε. Σχολιάζοντας δε την αναφορά του κ. αρχηγού στις παρακολουθήσεις από
την ασφάλεια των πρωτεργατών του
συνδικαλιστικού μας κινήματος, παρατήρησε «φανταστείτε τι συνέβαινε
με τους υπόλοιπους πολίτες». Στάθηκε δε ιδιαίτερα στην προστασία
των ατομικών ελευθεριών των πολιτών από την αστυνομία, τονίζοντας
ότι προς τούτο η πολιτεία πρέπει να
σταθεί αρωγός των ανδρών και γυναικών του σώματος.
Επίσης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος κ. Φίλιππος Παντελεάκος χαιρετίζοντας τις εργασίες του συνεδρίου, αναφέρθηκε
στους κοινούς μας αγώνες, ενώ παρατήρησε το φαινόμενο που παρατηρείται μετά από κυβερνητικές αλλαγές, το κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης να αθετεί τις υποσχέσεις του ως κυβέρνηση. «Να θε-

σμοθετηθούν κανόνες για τη διασφάλισή μας, να καθορισθούν επακριβώς οι αρμοδιότητες στο νέο
υπουργείο για να προχωρήσουμε».
Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος κ. Μανωλούδης, τόνισε στο χαιρετισμό
του ότι είναι θετικό το ότι γιορτάζουμε τα 20 χρόνια, αλλά πρέπει να
δούμε τις σκοτεινές μέρες που έρχονται στα εργασιακά μας θέματα.
Χρησιμοποίησε δε το ανέκδοτο με
το διαστημόπλοιο για να τονίσει ότι
συνήθως οι κυβερνώντες είναι μακριά από τα προβλήματα και γι’ αυτό
τα βλέπουν μικρά.
Τέλος, ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κιούλος κάλεσε τους συνέδρους να εντάξουν
στον αγώνα τους την καθιέρωση ανθρωπιστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους δόκιμους αστυνομικούς, τονίζοντας ότι τα προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα
του αστυνομικού προσωπικού, δεν
πρέπει να παραβλέπονται. 
¢
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…

…
EΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 26/11/2009

…

Μεγάλη δημοσιότητα απέσπασαν οι εργασίες του 18ου συνεδρίου μας. Όλες οι μεγάλες ημερήσιες εφημερίδες της πρωτεύουσας αφιέρωσαν εκτενή αποσπάσματα των δηλώσεων
του κ. Υπουργού και αναφέρθηκαν στις προτάσεις μας για την
αναδιοργάνωση του αστυνομικού σώματος.

AΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 29/11/2009

Μέτρα ανακούφισης και ενίσχυσης

Μ

έτρα για την ανάνηψη των συναδέλφων από την υπέρμετρη καταπόνηση ζήτησαν οι Ομοσπονδίες
ΠΟΑΞΙΑ και ΠΟΑΣΥ από τον
υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ.
Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, καθώς από
τα μέσα Νοεμβρίου 2009 όλη η
Αστυνομία δεν βρίσκεται απλώς σε
θέση μάχης, αλλά δοκιμάζεται καθημερινά στο πεζοδρόμιο δίνοντας
σκληρό αγώνα για τη διασφάλιση
της έννομης τάξης.
«Λογικό και δίκαιο είναι να ληφθούν μέτρα για την εκτόνωση της
σωματικής και ψυχικής κούρασης
των Αστυνομικών αλλά και για να
αποτραπεί η αίσθηση ότι η Πολιτεία
δεν τους στηρίζει και δεν βρίσκεται
κοντά τους» τονίζουν οι Ομοσπονδίες και ζητούν τα ακόλουθα:
α) Υγιή ανύψωση του ηθικού
φρονήματος των αστυνομικών.

β) Ανάκαμψη των ψυχικών και
σωματικών δυνάμεων του αστυνομικού με την χορήγηση ικανού χρόνου ανάπαυσης, επαυξημένου του
δικαιουμένου και
γ) Οικονομική κάλυψη της επιπλέον εργασίας- υπεραπασχόλησης
που έγινε.
Π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι τόσο για την
προαναφερόμενη υπερεργασία, όσο
και για την κάλυψη εξόδων αποκατάστασης φθορών ατομικών υλικών- ειδών, να καταβληθεί σε όλο το
Αστυνομικό Προσωπικό το ποσό
των (τριακοσίων) 300 ευρώ.
Επιπρόσθετα, για τους υπηρετούντες αστυνομικούς στους νομούς της Αττικής και Θεσσαλονίκης,
καθώς και για όσους έχουν διατεθεί
προς ενίσχυση αυτό το χρονικό διάστημα σε υπηρεσίες αυτών των περιοχών, προτείνεται να καταβληθεί
το διπλάσιο ποσό, ήτοι 600 ευρώ.

AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Το Ψήφισμα του 18ου Τακτικού Πανελλήνιου Συνεδρίου
ο

Τ

ο 18ο Τακτικό Πανελλήνιο Συνέδριο
της Π.Ο.ΑΞΙ.Α., οι εργασίες του οποίου διεξήχθησαν στις 25 & 26 Νοεμβρίου
2009 στην Αθήνα, μετά από γόνιμη και
εποικοδομητική συζήτηση, ΕΝΕΚΡΙΝΕ το
ΠΑΡΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ, στο οποίο περιλαμβάνονται θεσμικά, οικονομικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά αιτήματα, των οποίων η άμεση διευθέτηση, λύση και ικανοποίησή από τους αρμόδιους Κυβερνητικούς
και Υπηρεσιακούς παράγοντες, κρίνεται
αναγκαία και επιβεβλημένη για την επαγγελματική και οικονομική διασφάλιση, την
κοινωνική και ηθική καταξίωση του αστυνομικού προσωπικού, καθώς και τη θωράκιση του επαγγέλματός μας από τους παντοειδείς κινδύνους που το περιστοιχίζουν, με θεσμούς διαφάνειας, ισονομίας
και αξιοκρατίας.

18

ΘΕΣΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
α. Χαρακτηρισμός του αστυνομικού
επαγγέλματος ως “ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ”.
β. Τροποποίηση και κατάργηση των
δυσμενών διατάξεων του Π.Δ. 120/2008
(Νέο Πειθαρχικό Δίκαιο).
γ. Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών της
ΕΛ.ΑΣ. με κατευθύνσεις, στρατηγική, γενικές αρχές, στόχους, κριτήρια και διαδικασίες αξιολόγησης, χρονικά στάδια υλοποίησης, εκπαίδευση και ενημέρωση των φορέων και της κοινωνίας για τις επιχειρούμενες αλλαγές και ανακατανομή της Οργανικής τους Δύναμης, με βάση τα νέα πληθυσμιακά και εγκληματολογικά δεδομένα.
δ. 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.
ε. Θεσμοθέτηση ρεαλιστικού και αξιοκρατικού Συστήματος Κρίσεων – Προαγωγών και εξασφάλιση αντικειμενικότητας και
πλήρους διαφάνειας, με την συμμετοχή
εκπροσώπων μας στα οικεία Συμβούλια
Κρίσεων – Προαγωγών.
στ. Θέσπιση κανόνων ομαλής ετήσιας
εκροής ανωτάτων στελεχών, (κατά τα ισχύοντα για τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας), ήτοι ανώτατος χρόνος παραμονής
στο βαθμό και ποσοστό ετήσιας αποστρατείας (τουλάχιστον στο σύνολο των ανωτάτων), προς εξασφάλιση ίσων ευκαιριών
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ανέλιξης, σε όλους τους ικανούς Αξιωματικούς και αντιμετώπιση των χρόνιων στρεβλώσεων της επετηρίδας.
ζ. Ουσιαστικός εκσυγχρονισμός και
εκδημοκρατισμός των Κανονισμών του
Σώματος, με ταυτόχρονη κωδικοποίησή
τους.
η. Βελτίωση του πρόσφατα ψηφισθέντος Ν. 3686/2008 για το Βαθμολόγιο, με
την θεσμοθέτηση επετηρίδας για τους
προαγόμενους Ανθυπαστυνόμους στο
βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ και την τροποποίηση του άρθρου 8 του ανωτέρου
Νόμου, ώστε οι από το Τ.Ε.Μ.Α. προερχόμενοι Α/ Β΄, Α/Α΄ και Α/Υ΄ που αποστρατεύονται λόγω ορίου ηλικίας ή 35ετίας, να
λαμβάνουν μισθολογική προαγωγή Ταξιάρχου, 2/3 Υποστρατήγου και Υποστρατήγου, αντίστοιχα.
θ. Θεσμοθέτηση νέου αξιοκρατικού
και δίκαιου νομικού πλαισίου για τους Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων, που θα
αντιμετωπίζει τα χρόνια οικονομικά, θεσμικά, ασφαλιστικά και επιστημονικά προβλήματά τους και άμεση εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού καθεστώτος.
ι. Θεραπεία των αρνητικών για το
αστυνομικό προσωπικό συνεπειών του νόμου 3169/2003.
ια. Ίδρυση Υπηρεσιών Διοικητικών
Εξετάσεων σε όλες τις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφέρειας.
ιβ. Βελτίωση και τροποποίηση του
αστυνομικού εκπαιδευτικού συστήματος,
με κατάργηση της βασικής στρατιωτικής
εκπαίδευσης στα στρατόπεδα, με πραγματική ενσωμάτωση των Παραγωγικών Σχολών στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα και
αύξηση του αριθμού εισακτέων στις Αστυνομικές Σχολές προς αναπλήρωση των κενών που δημιουργήθηκαν, λόγω της αθρόας συνταξιοδότησης αστυνομικών τα τελευταία χρόνια. Συνεχής επιστημονική και
επαγγελματική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των αστυνομικών της ΕΛ.ΑΣ.
ιγ. Γνωστοποίηση των εκθέσεων αξιολόγησης στους αξιολογούμενους Αξιωματικούς με επίδοση αντιγράφων κατά τη
γνωστοποίηση της βαθμολογίας.
ιδ. Συμπλήρωση – τροποποίηση των
διατάξεων του νόμου 2265/94 προς διασφάλιση αδιατάραχτης λειτουργίας των
Ενώσεών μας, σύμφωνα με τις προτάσεις
μας.
ιε. Αναβάθμιση του Κ.Ι.Θ. σε Δ/νση
Υγειονομικού Βόρειας Ελλάδας, σύσταση
και λειτουργία Α.Ε.Υ. Βορείου Ελλάδος.

ιστ. Προκήρυξη θέσεων υγειονομικών
Αξιωματικών στις έδρες των Αστυνομικών
Διευθύνσεων.
ιζ. Ρύθμιση θεμάτων στεγαστικής πολιτικής για το προσωπικό της Ελληνικής
Αστυνομίας και επέκταση των ευεργετημάτων που ισχύουν για όλους τους εργαζομένους του Δημοσίου στις παραμεθόριες περιοχές (επιδότηση επιτοκίου για αγορά κατοικίας, επιδότηση ενοικίου κλπ).
ιη. Επαναπροσδιορισμός της λειτουργίας των κατασκηνώσεων του Ιδρύματος
‘‘Παιδικές Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας’’,
ώστε, να συμμετέχουν τα παιδιά των αστυνομικών, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες των γονέων τους.
ιθ. Αποδέσμευση βαθμοφόρων από
την εξωτερική φρούρηση των Σωφρονιστικών καταστημάτων και μέχρις
ότου πραγματοποιηθεί χορήγηση και σε
αυτούς ανθυγιεινού επιδόματος αντίστοιχου με αυτό που λαμβάνουν οι υπάλληλοι
του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
κ. 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.
κα. Τροποποίηση του άρθρου 18
Π.Δ. 100/2003 ώστε το δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Μεταθέσεων που εξετάζει τις προσφυγές των μετατιθέμενων
να απαρτίζεται από διαφορετικά πρόσωπα
από αυτά που συνθέτουν το Πρωτοβάθμιο, ως προς τους υπηρεσιακούς παράγοντες.
κβ. Αναβάθμιση της Ιατρικής περίθαλψης του αστυνομικού προσωπικού
με την πρόσληψη Ιατρών όλων των ειδικοτήτων. Παροχή υγειονομικής περίθαλψης
και νοσηλείας σε όλα τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και όχι μόνο από το 401 Γ.Σ.Ν.Α.
και το Ναυτικό Νοσοκομείο. Κατάργηση
της σειράς προτεραιότητας των στρατιωτικών έναντι ημών.
κγ. Ενεργοποίηση του Π.Δ. 373/2002
με την προκήρυξη νέων αλλά και με την
κάλυψη των ήδη υπαρχουσών κενών οργανικών θέσεων Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων (Κτηνιάτρων – Νομικών) από τους
υπηρετούντες στο σώμα της Ελληνικής
Αστυνομίας Αξιωματικούς και λοιπό Αστυνομικό Προσωπικό γενικών καθηκόντων,
πρόσληψη ιδιωτών, άρτια καταρτισμένων
επιστημόνων, οι οποίοι θα μπορέσουν να

στηρίξουν αυτό το πεδίο δράσης και να
στελεχώσουν νέες ειδικές στον τομέα αυτό Υπηρεσίες, που δύνανται να δημιουργηθούν.
κδ. Να συνεχιστεί και για τα ακαδημαϊκά έτη 2010 – 2011 και εντεύθεν το
καθεστώς της καθ’ υπέρβαση (του καθοριζομένου κάθε φορά αριθμού εισακτέων)
εισαγωγής χωρίς εξετάσεις Ανθ/μων στο
Τ.Ε.Μ.Α. ( Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθ/μων ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 8 του Ν.
3387/2005, εφόσον τούτοι κατέχουν πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων και ειδικών τμημάτων Τ.Ε.Ι. όπως αυτά
θα καθορισθούν) και πληρούν και τις λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις (όρια ηλικίας και ευμενή πρόταση
των ιεραρχικά προϊσταμένων τους ότι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα
και διαγωγή), ανεξάρτητα από το χρόνο
υπηρεσίας τους στο βαθμό του Ανθ/μου.
κε. Απορρίπτουμε τις όποιες αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην μας. Απαιτούμε
άμεση ενημέρωση για τις αλλαγές που
εξαγγέλλονται ότι θα γίνουν (Πειθαρχικό
Δίκαιο, Κρίσεις – Προαγωγές κ.τ.λ.) και
συμμετοχή μας στις επιτροπές που θα συστηθούν ειδικά για το σκοπό αυτό.
κστ. Ζητάμε τη λήψη αποφάσεων τώρα για τη διασφάλιση των αστυνομικών
από τους παντοειδείς κινδύνους που τους
περιβάλλουν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.
κζ. Να υπάρξει αναπλήρωση των Διοικητών Αξιωματικών από τον Υποδ/τη
ή άλλον Αξ/κό ή άλλο βαθμοφόρο της
Υπηρεσίας στις περιπτώσεις που αυτοί διατίθενται με διαταγή σε μέτρα εκτός της
περιοχής ευθύνης της Υπηρεσίας τους ή
συμμετέχουν σε Συμβούλια, υπηρεσιακές
επιτροπές, εκπαιδεύσεις ως διδάσκοντες,
διότι είναι αδύνατο να ανταποκριθούν σε
δύο ρόλους ταυτόχρονα με αποτελεσματικότητα.
κη. Θεσμική θωράκιση της θέσης
του Αξ/κού – Διοικητή με θεσμοθέτηση
ελάχιστου χρόνου παραμονής, δικαίωμα

επιλογής των άμεσων συνεργατών του,
εξασφάλιση ευελιξίας κινήσεων, απαλλαγή
του κατά βάση από πάρεργα και ανάδειξη
του ρόλου του ως μάνατζερ της υπηρεσιακής μονάδας που διοικεί με ανάλογη οικονομική ανταμοιβή.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
α. Βελτίωση του υπάρχοντος μισθολογίου, όπου θα προβλέπεται εισαγωγικός
Β.Μ. 1.300 ευρώ στον βαθμό του Αστυφύλακα, με την παράλληλη σταδιακή ενσωμάτωση επιδομάτων σ’ αυτόν και αναπροσαρμογή των ισχυόντων συντελεστών σε
αναλογία 1 προς 3, από το βαθμό του
Αστυφύλακα μέχρι του Αντιστράτηγου.
β. Επέκταση του Επιδόματος Διοίκησης σε όλους τους Αξιωματικούς και διπλασιασμός του ήδη χορηγούμενου ποσού ανά κατηγορία Αξιωματικών.
γ. Αύξηση της αποζημίωσης για την
πέραν του 5νθημέρου εργασία σε 90 ευρώ.
δ. Αναπροσαρμογή της νυχτερινής
αποζημίωσης στα 5 ευρώ την ώρα.
ε. Χορήγηση υπερωριακής αποζημίωσης για την πέραν του θεσμοθετημένου
εβδομαδιαίου χρόνου απασχόληση και για
την πρόσθετη εργασία των Διοικητών Αξιωματικών που τελούν σε διαρκή ετοιμότητα, δυνάμει του Π.Δ. 254/2003.
στ. Θεσμοθέτηση Επιδόματος Παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών.
ζ. Ενιαιοποίηση του τρόπου αποζημίωσης
και προκαταβολή του συνόλου της εκτός
έδρας αποζημίωσης, για αποσπάσεις –
προσωρινές μετακινήσεις.
η. 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.
θ. Αναπροσαρμογή του χορηγούμενου ποσού για την αναπλήρωση του εισοδήματος στους παθόντες κατά την εκτέλεση και ένεκα της υπηρεσίας Αστυνομικούς από 100 σε 300 ευρώ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ
α. Θεσμοθέτηση πόρων υπέρ των
ασφαλιστικών μας Ταμείων από την εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων, τη βεβαίωση διοικητικών - τροχονομικών παραβάσεων, την έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίων.
β. Βελτίωση των παροχών των Ταμείων
Επικουρικής Ασφάλισης, Ε.Τ.Ε.Χ. –
Τ.Α.Υ.Α.Π..
γ. Κρατική επιχορήγηση των Ασφαλιστικών μας Ταμείων προκειμένου να
μην υπάρξει πρόβλημα καταβολής του
εφάπαξ και των μερισμάτων.
δ. Εκφράζουμε την αντίθεσή μας και
καταδικάζουμε κάθε προσπάθεια διαχωρισμού του Μ.Τ.Σ. σε δύο Ταμεία (Στρατού
και Αστυνομίας ). Απαιτούμε την αναλογική εκπροσώπησή μας στο Δ.Σ. του ταμείου, την άμεση εξεύρεση λύσης για τη βιωσιμότητά του και την αλλαγή της ονομασίας του από Μετοχικό Ταμείο Στρατού σε
Μετοχικό Ταμείο Στρατού – Αστυνομίας.
ε. Ουδεμία αλλαγή προς το δυσμενέστερο του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού μας συστήματος που απεργάζεται η
Κυβέρνηση, θα γίνει αποδεκτή. Είναι η πέμπτη φορά που σε διάστημα 19 ετών επιχειρείται αλλαγή του, πάντα επί το δυσμενέστερο για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι είναι οι μόνοι που δεν φέρουν ευθύνη
για τον εκτροχιασμό των ελλειμμάτων των
Ασφαλιστικών Ταμείων.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
τολμηρές αποφάσεις Τ Ω Ρ Α
για την ΕΛ.ΑΣ.!
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ
αταλάντευτα και σταθερά για μια Νέα
Αστυνομία που θα ανταποκρίνεται στην
αποστολή της με σεβασμό στον πολίτη
ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΜΕ
σε μια νέα περίοδο γόνιμου διαλόγου και
θετικών αποτελεσμάτων.

AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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ιμητικές πλακέτες απονεμήθηκαν σε οκτώ εν ενεργεία και εν αποστρατεία συναδέλφους που πρωτοστάτησαν στον αγώνα για την ίδρυση της πρώτης συνδικαλιστικής ένωσης αξιωματικών στην Ελληνική Αστυνομία, με αφορμή την εκτύπωση ενός αφιερωματικού ημερολογίου έτους 2010. Οι τιμώμενοι απηύθυναν σύντομο
χαιρετισμό στους συνέδρους και χειροκροτήθηκαν για
την προσφορά τους. Ειδικότερα:
Ο κ. Κώστας Μπαλάσης, ένας από τους πρώτες που
είχε την ιδέα της ίδρυσης της πρώτης Ένωσης, ευχαρίστησε το Δ.Σ. για την τιμή που του έκανε, σημειώνοντας
ότι η απόφαση αυτή τιμά πιο πολύ το ίδιο το δ.σ.. «Ξεκινήσαμε κάτω από το μηδέν», είπε αναφερόμενος στη
AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

συνέχεια στην προσπάθειά του να κινήσει τα λιμνάζοντα
ύδατα μαζί με τους συναδέλφους του το 1988. «Το
υπουργείο είχε εκδώσει εγκύκλιο που απαγόρευε τη
συμμετοχή σε ενώσεις», πρόσθεσε. «Την αγνοήσαμε
όμως διότι υπήρχε η συνταγματική επιταγή. Το θεωρούσαμε υποτιμητικό ενώ υπήρχαν στην Ευρώπη άλλες ενώσεις. Όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα παίρναμε φύλλα πορείας σε μια χρονική περίοδο που απαγορεύονταν οι μετακινήσεις λόγω των άγιων ημερών. Η Υπηρεσία αντέδρασε με πανικό. Φοβήθηκε ότι οι αξιωματικοί θα διαλύσουν
την αστυνομία. Πιστεύω ότι συνεισφέραμε κι εμείς κι
εσείς. Σας καμαρώνουμε όταν βλέπουμε επιτυχίες, λυπούμαστε όταν βλέπουμε ανομήματα.
°


Θέλω, τέλος, να σας ευχηθώ πολλές επιτυχίες, πιστεύοντας ότι στο πρόσωπό μου τιμάτε και τα 24 μέλη
που υπογράψαμε πρώτοι το καταστατικό της πρώτης
ένωσης αξιωματικών. Ο αγώνας δεν σταματά ποτέ.
«Μάχη για το δίκιο του καθενός, αγώνας για το συμφέρον όλων», να είναι ο άξονας που θα ακολουθείτε».
Στη συνέχεια τιμήθηκε ο επίτιμος αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας αντιστράτηγος κ. Γιώργος Αγγελάκος, ο οποίος παραλαμβάνοντας την τιμητική πλακέτα
από τον κ. Νίκο Πέτρου, ευχήθηκε καλή συνέχεια για
το καλό της ΕΛ.ΑΣ. και της κοινωνίας μας.
Ο επί σειρά ετών πρόεδρος της Π.ΕΝ.Α.Α. και νομάρχης Τρικάλων σήμερα, κ. Ηλίας Βλαχογιάννης εξέφρασε τη χαρά του που βρέθηκε ξανά μέσα στο σπίτι
του, μέσα σε καταξιωμένους συναδέλφους, όπως χαρακτηριστικά είπε, κι έκανε κι αυτός αναφορές στο ξεκίνημα του αγώνα. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο «φως»
που φάνηκε επί υπουργίας Θόδωρου Αναγνωστόπουλου και στο πισωγύρισμα που σημειώθηκε επί Νίκου
Γκελεστάθη. Τόνισε ότι επί Στέλιου Παπαθεμελή υπήρξε άριστη συνεργασία με αποτέλεσμα να φτάσουμε
εδώ που φτάσαμε σήμερα, βάζοντας κάθε φορά το μέτρο.
Ευχαρίστησε τα πολιτικά κόμματα, ιδίως το ΚΚΕ
που πάντα ήταν συμπαραστάτης στον αγώνα για την
επίλυση των προβλημάτων μας, και καυτηρίασε την τακτική των κομμάτων εξουσίας, τα οποία συνήθως ήταν
απέναντι, διότι δεν ήθελαν να μοιράσουν εξουσία.
«Εμείς δεν θέλαμε όμως εξουσία.
Τα δικαιώματά μας θέλαμε να ασκήσουμε», τόνισε,
παρατηρώντας ότι «η ηγεσία πρέπει να έχει ένα καλό
σύμβουλο και αυτός μπορεί να είναι η συνδικαλιστική
λειτουργία».
Ο υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. αντιστράτηγος Γιάννης
Ραχωβίτσας, παραλαμβάνοντας την τιμητική πλακέτα
ευχαρίστησε το προεδρείο, αναφέροντας ότι ήταν μαζί
με τους πρωτεργάτες στο ξεκίνημα. «Δεν μπόρεσα,
όμως, να συνεχίσω γιατί τραβήχτηκα στην παρανομία
της αστυνομίας», είπε με νόημα, αν και για ένα διάστημα είχε θητεύσει και στο προεδρείο της Ένωσης. Τόνισε, ωστόσο, ότι παρακολουθούσε πάντα τους αγώνες
των υπολοίπων και ευχήθηκε να συνεχίσουμε με αγώνες, συνέπεια, ήθος και αξία, όπως αναφέρεται και στο
σχετικό πανό.
Ο Χαράλαμπος Μηνόπετρας, ένας άλλος παλιός
αγωνιστής, που τιμήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο,
τόνισε στο χαιρετισμό του ότι οι πρωτεργάτες υπέστησαν διώξεις, αλλά στάθηκαν ζωντανοί. «Είχε αποτελέσματα ο αγώνας, που τα απολαμβάνουν σήμερα οι νεώτεροι συνάδελφοι. Συνεχίστε με συνέπεια να συνεργάζεστε με την πολιτική και την αστυνομική ηγεσία».
Τέλος, τιμητικές πλακέτες δόθηκαν στον νομικό
σύμβουλο της Ομοσπονδίας μας καθηγητή του Εργατικού Δικαίου κ. Αλέξη Μητρόπουλο και στους επί σειρά ετών προέδρους κ.κ. Μιχάλη Βετούλη και υποστράτηγο Γιώργο Καμαρινόπουλου, που απουσίαζαν λόγω
¢
ανειλημμένων υποχρεώσεων. 

«Είναι κακό πράγμα να
υπερβαίνουμε το μέτρο»

Ο

Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας αντιστράτηγος κ. Λευτέρης Οικονόμου, επίτιμος Α΄αντιπρόεδρος της Π.Ο.ΑΞΙ.Α., από τους πρωτοπόρους του κινήματος, χαρακτήρισε ιδιαίτερη την ημέρα εορτασμού
των 20 χρόνων της Ομοσπονδίας μας, αφ’ ενός διότι
συναντιόμαστε με συναγωνιστές, όπως είπε, αλλά και
αφ’ ετέρου διότι η ημέρα αυτή προσδιορίζει τη σημερινή μας θέση, το μέγεθος της ευθύνης. Παρατήρησε
στη συνέχεια ότι παρευρίσκεται «στο 18ο συνέδριο,
ενώ γιορτάζουμε τα 20 χρόνια, διότι λείπουν τα δυο
χρόνια της παρανομίας, που πέρασαν τότε με σκληρούς αγώνες». Θυμήθηκε δε στιγμές «από την Κάνιγγος, τα γραφεία της Ένωσης, όταν με χίλιες δυο προφυλάξεις μας παρακολουθούσαν συνάδελφοι με εντολή της ηγεσίας»...
«Είναι κακό πράγμα να υπερβαίνουμε το μέτρο,
λειτουργώντας με υπερβάλλοντα ζήλο, με συμπεριφορές κατακριτέες. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω», τόνισε
ο κ. Αρχηγός, ζητώντας από όλους να συνεχίσουν και
πάλι να πορεύονται με μέτρο, σύνεση, μέσα κι έξω
από την κοινωνία.
Αναφερόμενος στον τρόπο συνεργασίας με την
Ομοσπονδία, είπε ότι επιζητεί τη γόνιμη, ανοικτή συνεργασία, ενώ απευθυνόμενος και προς τους εκπροσώπους της ΠΟΑΣΥ, συμπλήρωσε ότι «όλα επιτυγχάνονται με την ενότητα και την πίστη στους αγώνες».
Διαβεβαίωσε δε ότι δεν θα υπάρξουν αιφνιδιασμοί
αναφορικά με τις προωθούμενες από την πολιτική
ηγεσία θεσμικές αλλαγές, καθώς στις επιτροπές που
θα συσταθούν, θα συμμετέχουν και εκπρόσωποί μας.
AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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υμπληρώθηκαν φέτος είκοσι ολόκληρα χρόνια από τότε που οι
πρωτεργάτες Αξιωματικοί συνδικαλιστές με τις ιδέες και τα οράματά
τους για το αστυνομικό μας λειτούργημα, ένωσαν τις δυνάμεις τους, σε
πείσμα των τότε κρατούντων, και
έριξαν τους πρώτους σπόρους για
την ίδρυση των πρώτων συνδικαλιστικών μας ενώσεων.
Θέλοντας να τιμήσουμε τους
πρωτοπόρους συνδικαλιστές μας,
με αφορμή και τη διεξαγωγή του
18ου ετήσιου τακτικού μας συνεδρίου, προχωρήσαμε στην έκδοση
ενός επετειακού Ημερολογίου
έτους 2010, με την ελπίδα ότι η
πρωτοβουλία μας αυτή θα αποτελέσει το έναυσμα για μια πιο ουσιαστική, δημόσια συζήτηση για το
παρελθόν και το μέλλον του συνδικαλιστικού μας κινήματος.
Τα είκοσι χρόνια από την ίδρυση
των πρώτων ενώσεων και στη συνέχεια της Ομοσπονδίας μας, προσφέρονται για την εξαγωγή ωφέλιμων
συμπερασμάτων για όλους μας. Το
οφείλουμε στους πρωτεργάτες συνδικαλιστές και βεβαίως στην επόμενη γενιά των συναδέλφων μας, που
θα θελήσουν να ασχοληθούν μελλοντικά με την ιερή για μας υπόθεση
του αστυνομικού συνδικαλισμού.
Οι πρώτες, λοιπόν, κινήσεις για
την οργανωτική ένταξη των πρώτων
αξιωματικών σε συνδικαλιστική ένωση, έγιναν το 1988 στην Αττική, με
πρωτοβουλία του τότε Αστυνόμου
Β’ Κώστα Μπαλάση, ο οποίος υπηρετούσε στη Διεύθυνση Διεθνούς
Αστυνομικής Συνεργασίας και όντας
σε επαφή με συνδικαλιστές συναδέλφους του στο εξωτερικό, θέλησε
να κάνει πράξη και στη χώρα μας το
αναφαίρετο δικαίωμα για συνδικαλιστική έκφραση και δράση κάθε ένστολου, όπως αυτό κατοχυρωνόταν
τόσο με το Σύνταγμά μας όσο και με
ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις.
Αναζητώντας συναδέλφους του και
εκτός Δ.Δ.Α.Σ., ήρθε σε επαφή με
τον τότε Υπαστυνόμο Α’ Γιώργο ΚαAΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

∞Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ ¯ıÂ˜

™˘ÌÏËÚÒıËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜ Â›ÎÔÛÈ ÔÏﬁÎÏËÚ· ¯ÚﬁÓÈ· ·ﬁ ÙﬁÙÂ Ô˘ ÔÈ ÚˆÙÂÚÁ¿ÙÂ˜
∞ÍÈˆÌ·ÙÈÎÔ› Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙ¤˜ ÌÂ ÙÈ˜ È‰¤Â˜ Î·È Ù· ÔÚ¿Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎﬁ Ì·˜
ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· ¤ÓˆÛ·Ó ÙÈ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÙÔ˘˜, ÛÂ Â›ÛÌ· ÙˆÓ ÙﬁÙÂ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙˆÓ Î·È ¤ÚÈÍ·Ó
ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÛﬁÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì·˜ ÂÓÒÛÂˆÓ.
£¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÔ˘˜ ÚˆÙÔﬁÚÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙ¤˜ Ì·˜, ÌÂ ·ÊÔÚÌ‹ Î·È ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ 18Ô˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘, ÚÔ¯ˆÚ‹Û·ÌÂ
ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÂÓﬁ˜ ÂÂÙÂÈ·ÎÔ‡ ∏ÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ 2010, ÌÂ ÙËÓ ÂÏ›‰· ﬁÙÈ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ì·˜ ·˘Ù‹ ı· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· ÌÈ· ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹,
‰ËÌﬁÛÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ·ÚÂÏıﬁÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ∆· Â›ÎÔÛÈ ¯ÚﬁÓÈ· ·ﬁ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÂÓÒÛÂˆÓ Î·È ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙË˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ì·˜, ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ˆÊ¤ÏÈÌˆÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ﬁÏÔ˘˜ Ì·˜. ∆Ô ÔÊÂ›ÏÔ˘ÌÂ ÛÙÔ˘˜ ÚˆÙÂÚÁ¿ÙÂ˜
Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙ¤˜ Î·È ‚Â‚·›ˆ˜ ÛÙËÓ ÂﬁÌÂÓË ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ì·˜, Ô˘ ı· ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó·
·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÈÂÚ‹ ÁÈ· Ì·˜ ˘ﬁıÂÛË ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÌÔ‡. √È ÚÒÙÂ˜,
ÏÔÈﬁÓ, ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ‹ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ AÍÈˆÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÂ Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙÈÎ‹ ¤ÓˆÛË,
¤ÁÈÓ·Ó ÙÔ 1988 ÛÙËÓ AÙÙÈÎ‹, ÌÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÙﬁÙÂ ∞ÛÙ˘ÓﬁÌÔ˘ µ’ ∫ÒÛÙ· ª·Ï¿ÛË, Ô ÔÔ›Ô˜
˘ËÚÂÙÔ‡ÛÂ ÛÙË ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎ‹˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ﬁÓÙ·˜ ÛÂ Â·Ê‹ ÌÂ
Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙ¤˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎﬁ, ı¤ÏËÛÂ Ó· Î¿ÓÂÈ Ú¿ÍË Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙÔ
·Ó·Ê·›ÚÂÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÁÈ· Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙÈÎ‹ ¤ÎÊÚ·ÛË Î·È ‰Ú¿ÛË Î¿ıÂ ¤ÓÛÙÔÏÔ˘, ﬁˆ˜ ·˘Ùﬁ
Î·ÙÔ¯˘ÚˆÓﬁÙ·Ó ÙﬁÛÔ ÌÂ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ¿ Ì·˜ ﬁÛÔ Î·È ÌÂ Â˘Úˆ·˚Î¤˜ Î·È ‰ÈÂıÓÂ›˜ Û˘Ì‚¿ÛÂÈ˜.
∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ÂÎÙﬁ˜ ¢.¢.∞.™., ‹ÚıÂ ÛÂ Â·Ê‹ ÌÂ ÙÔÓ ÙﬁÙÂ À·ÛÙ˘ÓﬁÌÔ ∞’
°ÈÒÚÁÔ ∫·Ì·ÚÈÓﬁÔ˘ÏÔ, Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡ÛÂ ÛÙÈ˜ ™¯ÔÏ¤˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÎÌ˘ÛÙËÚÂ‡ÙËÎÂ ﬁÙÈ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÛÂ 24
AÍÈˆÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ Ó· ÙÔ Ï¤ÂÈ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘˜, ÒÛÙÂ Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÔ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎﬁ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË
ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙË˜ ÚÒÙË˜ Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙÈÎ‹˜ ¤ÓˆÛË˜ ∞ÍÈˆÌ·ÙÈÎÒÓ. ∞ﬁ ÙÈ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ·
ª·Ï¿ÛË ÌÂ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘, ÚÔ¤Î˘„·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ¿ÏÏÔÈ Úﬁı˘ÌÔÈ
AÍÈˆÌ·ÙÈÎÔ›, ﬁˆ˜ Ô À·ÛÙ˘ÓﬁÌÔ˜ ∞’ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ¶·Ó·ÁﬁÔ˘ÏÔ˜ (¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘), Ô
∫ÒÛÙ·˜ ª·Ù˙Ô‡Î·˜ (¢¢∞™), Ô ªÈ¯·‹Ï µÂÙÔ‡ÏË˜ (À¢∆), Ô ∞Ï¤ÎÔ˜ §È·ÎﬁÔ˘ÏÔ˜ (∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ∞ÙÙÈÎ‹˜),
Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÁÁÂÏ¿ÎÔ˜ (∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ∞ÙÙÈÎ‹˜), Ô µ·Û›ÏË˜ ∫˘Û·Ó‰Ú¿ÎË˜ (∞.∆. ∫˘„¤ÏË˜), Ô ∫ˆÓ/ÓÔ˜
¶¿ÙÛË˜, Ô Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¢ËÌ¿Î·˜, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ PÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË˜, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ TÚÈ·ÓÙ·Ê‡ÏÏÔ˘ Î·È ¿ÏÏÔÈ.
∆Ô ÚÒÙÔ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎﬁ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙË˜ ŒÓˆÛË˜ ∞ÍÈˆÌ·ÙÈÎÒÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·Ù·Ù¤ıËÎÂ ÙÔ
¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ 1988 ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ. ¶ÚÈÓ ·ÔÊ·ÓıÂ›, ﬁÌˆ˜, Ë ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ¢ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË, Ë ÙﬁÙÂ
∏ÁÂÛ›· ¤‰ÂÈÍÂ ÙÈ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜ ÙË˜ ‰È·ı¤ÛÂÈ˜. ™ÙÈ˜ 20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1989 ÌÂÙ¤ıÂÛÂ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ
∫·Ì·ÚÈÓﬁÔ˘ÏÔ ÛÙ· §·ÁÎ¿‰È· ∞ÚÎ·‰›·˜ Î·È ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¶·Ó·ÁﬁÔ˘ÏÔ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ÂÓÒ ÙËÓ ËÌ¤Ú· Ô˘
ÂÁÎÚ›ıËÎÂ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎﬁ ·ﬁ ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ, ÛÙÈ˜ 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1989 (·ﬁÊ·ÛË 814/89), Î·È ÔÚ›ÛÙËÎÂ
Ë ¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ (∫ÒÛÙ·˜ ª·Ï¿ÛË˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÁÁÂÏ¿ÎÔ˜, ªÈ¯·‹Ï µÂÙÔ‡ÏË˜, ∞Ï¤ÎÔ˜
§È·ÎﬁÔ˘ÏÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ì·ÚÈÓﬁÔ˘ÏÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ∫¿ÙÛÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ª·ÛÙ¿ÓË˜, µ·Û›ÏË˜ ∫˘Û·Ó‰Ú¿ÎË˜
Î·È ∫ÒÛÙ· ª·Ù˙Ô‡Î·˜), Ë ∏ÁÂÛ›·, ·ÓÙ› Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÂÈ ÙÈ˜ ÌÂÙ·ı¤ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ‰˘Ô ·ÍÈˆÌ·ÙÈÎÒÓ Ô˘ ÚÔ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ,
ÛÂ ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ô‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ ÙË˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜, ÌÂÙ¤ıÂÛÂ Î·È Ù· ˘ﬁÏÔÈ· Ì¤ÏË ÙË˜ ¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜
¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜, ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, ·ﬁ ÙÔ ªÂÏÈÁ·Ï¿ ˆ˜ ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË Î·È ·ﬁ ÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ ˆ˜ ÙËÓ ∫ˆ.
∞ﬁ ÙÈ˜ ÂıÓÈÎ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 1989 ÚÔ¤Î˘„Â Ó¤· Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÙË˜ ¡¤·˜
¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È ÙË˜ ¶ÚÔﬁ‰Ô˘, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1989,
ÔÈ Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙ¤˜ Ó· ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ﬁ¯È ÌﬁÓÔ ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·ı¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ·ﬁ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ
ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ¢ËÌﬁÛÈ·˜ ∆¿ÍË˜ °È¿ÓÓË ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ¢ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜ ºÒÙË ∫Ô˘‚¤ÏË, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó
ÙÈ˜ ÚÒÙÂ˜ ‰ÂÛÌÂ‡ÛÂÈ˜, ÙÔ ÚÒÙÔ Êˆ˜ ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÌÔ‡.
∏ ÚÒÙË °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ¤ÁÈÓÂ ÙÔ ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1989 Î·È ÔÈ ·Ú¯·ÈÚÂÛ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ 11ÌÂÏÔ‡˜
·ÈÚÂÙÔ‡ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔ ¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÂÍÂÏ¤ÁË Ô ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎﬁ˜
ÀÔ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ™¿‚‚·˜ ™·‚‚›‰Ë˜, ÚÒÙÔ˜ ·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ª·Ï¿ÛË˜, ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ Ô ∏Ï›·˜
µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË˜, ÁÂÓÈÎﬁ˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ô ªÈ¯·‹Ï µÂÙÔ‡ÏË˜ Î·È Ù·Ì›·˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ì·ÚÈÓﬁÔ˘ÏÔ˜. ∞ﬁ ÙÈ˜ ÂﬁÌÂÓÂ˜
·Ú¯·ÈÚÂÛ›Â˜ (1991) ÙÔ ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ∞ÛÙ˘ÓﬁÌÔ˜ ∞’ ∏Ï›·˜ µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË˜, ∞’
∞ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎﬁ˜ ÀÔ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∆ÛÈÙ›ÓË˜, µ’ ∞ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ∞ÛÙ˘ÓﬁÌÔ˜ ∞’ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜
™Ù·Ì·ÙÔÁÈ¿ÓÓË˜, °ÂÓÈÎﬁ˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ À·ÛÙ˘ÓﬁÌÔ˜ ∞’ ªÈ¯·‹Ï µÂÙÔ‡ÏË˜, ∆·Ì›·˜ ∞ÛÙ˘ÓﬁÌÔ˜ µ’ °ÈÒÚÁÔ˜
∫·Ì·ÚÈÓﬁÔ˘ÏÔ˜, ÀÂ‡ı˘ÓÔ˜ ¢ÈÂıÓÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ∞ÛÙ˘ÓﬁÌÔ˜ µ’ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ª·Ï¿ÛË˜, ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ °.°. ∞ÛÙ˘ÓﬁÌÔ˜ µ’ ∂ÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜ √ÈÎÔÓﬁÌÔ˘ Î·È Ì¤ÏË ÔÈ
πˆ·ÎÂ›Ì ¶·Ú·‰ÂÈÛ¿˜, πˆ¿ÓÓË˜ ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘Ï¿ÎË˜ Î·È ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜ ™ÙÚ·Ù¿ÎË˜, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· (1994) ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¢.™. Î·È ÔÈ ∞ÛÙ˘ÓﬁÌÔ˜ µ’ πˆ¿ÓÓË˜
ƒ·¯ˆ‚›ÙÛ·˜, ∞ÛÙ˘ÓﬁÌÔ˜ µ’ ™Ù·‡ÚÔ˜ µ·ÏÏ›‰Ë˜, ∞ÛÙ˘ÓﬁÌÔ˜ µ’ Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜ ªËÓﬁÂÙÚ·˜ Î·È À·ÛÙ˘ÓﬁÌÔ˜ ∞’ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °Ô‡Ï·˜. ∏ ŒÓˆÛË Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1994, ÔﬁÙÂ „ËÊ›ÛÙËÎÂ Ô ÈÛ¯‡ˆÓ ¡ﬁÌÔ˜ 2265/1994 ÁÈ· ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎﬁ Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÌﬁ Î·È ¤ÚÂÂ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ó¤· ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ‹ ‚¿ÛË,
ÌÂ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î¤˜ ÂÓÒÛÂÈ˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ ﬁÚÁ·ÓÔ. ∆Ô Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎﬁ ›‰Ú˘ÛË˜ ÙË˜ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ŒÓˆÛË˜ ∞ÍÈˆÌ·ÙÈÎÒÓ (Ô˘ ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ ÛÂ
¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ∞ÍÈˆÌ·ÙÈÎÒÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ -¶.√.∞•π.∞., ÛÙÈ˜ 14 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2001), Î·Ù·Ù¤ıËÎÂ ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ ÛÙÈ˜ 4 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
1995 ·ﬁ ¤ÓÙÂ ÂÓÒÛÂÈ˜ (∞ÙÙÈÎ‹˜, ¢˘ÙÈÎ‹˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ∏Â›ÚÔ˘, ∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹˜ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜ - £Ú¿ÎË˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÈÎ‹˜ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜), ÂÓÒ ÙÔ ÚÒÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎﬁ
ÙË˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙÂÏÂ¯ÒıËÎÂ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎﬁ˜ ÀÔ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ∏Ï›·˜ µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË˜, ∞’ ∞ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ∞ÛÙ˘ÓﬁÌÔ˜ ∞’ ∂ÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜
√ÈÎÔÓﬁÌÔ˘, µ’ ∞ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎﬁ˜ ÀÔ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ∂˘ÛÙÚ¿ÙÈÔ˜ ∫˘ÚÈ·Î¿ÎË˜, °’ ∞ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎﬁ˜ ÀÔ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·Ó¤ÏÏÔ˜,
°ÂÓÈÎﬁ˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∞ÛÙ˘ÓﬁÌÔ˜ ∞’ ªÈ¯·‹Ï µÂÙÔ‡ÏË˜, ∆·Ì›·˜ ∞ÛÙ˘ÓﬁÌÔ˜ ∞’ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜ ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜, ∂È‰ÈÎﬁ˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ À·ÛÙ˘ÓﬁÌÔ˜ ∞’ £Âﬁ‰ˆÚÔ˜
∆˘ÔÁÈÒÚÁÔ˜, √ÚÁ·ÓˆÙÈÎﬁ˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∞ÛÙ˘ÓﬁÌÔ˜ µ’ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ÀÂ‡ı˘ÓÔ˜ ¢ÈÂıÓÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ∞ÛÙ˘ÓﬁÌÔ˜ ∞’ ™˘Ú›‰ˆÓ ∞ÛËÌ·ÎﬁÔ˘ÏÔ˜,
ÀÂ‡ı˘ÓÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ∂Î‰ËÏÒÛÂˆÓ ∞ÛÙ˘ÓﬁÌÔ˜ ∞’ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ¢ËÌËÙÚÔ˘Ï¿ÎÔ˜, ÀÂ‡ı˘ÓÔ˜ ∂Î‰ﬁÛÂˆÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎﬁ˜ ÀÔ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜
∫·Ï·Ì·Ï›ÎË˜ Î·È Ì¤ÏË ÔÈ ∞ÛÙ˘ÓﬁÌÔ˜ ∞’ ∞Ó‰Ú¤·˜ ™Ô˘ÏÙ¿ÙÔ˜, ∞ÛÙ˘ÓﬁÌÔ˜ µ’ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ∆ÛÈÌ›‰Ë˜, ∞ÛÙ˘ÓﬁÌÔ˜ µ’ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ÈÎÔÏﬁÔ˘ÏÔ˜ Î·È
À·ÛÙ˘ÓﬁÌÔ˜ ∞’ ∞ÚÈÛÙÂ›‰Ë˜ ∞Ó‰ÚÈÎﬁÔ˘ÏÔ˜.
™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ·˘Ùﬁ, ‚Â‚·›ˆ˜, Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÂÎ·ÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÏÏÔÈ, ÂÒÓ˘ÌÔÈ Î·È ·ÓÒÓ˘ÌÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ, ÛÂ ﬁÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ıÂˆÚÔ‡ÌÂ ˆÛÙﬁÛÔ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹
Ì·˜ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡ÌÂ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ¿, ÂÎÙﬁ˜ ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÍÈˆÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÚˆÙÔÛÙ¿ÙËÛ·Ó ÛÙËÓ Â·Ú¯›·, ﬁˆ˜ ‹Ù·Ó Ô ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜
∫·ÙÛ¿Ú·˜ Î·È Ô ∂˘ÛÙÚ¿ÙÈÔ˜ ∫˘ÚÈ·Î¿ÎË˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ï·Ì·Ï›ÎË˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, Ô ¢‹ÌÔ˜ ∫ÔÎÌÔÙﬁ˜ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· £Ú¿ÎË, ÔÈ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·ÚÚ¿˜ Î·È °È¿ÓÓË˜ ÃÚËÛÙ›‰Ë˜ ÛÙËÓ ◊ÂÈÚÔ, ÔÈ ªÈ¯¿ÏË˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ¿ÎË˜ Î·È πˆÛ‹Ê §ÂÌÈ‰¿ÎË˜ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË, ÔÈ ∏Ï›·˜ ¡ÈÎÔÏﬁÔ˘ÏÔ˜
Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ¶·Ê›ÏË˜ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ, Ô ÕÚË˜ ∞Ó‰ÚÈÎﬁÔ˘ÏÔ˜ ÛÙË ¢˘ÙÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰·, Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ µ¿ÏÂÛË˜ ÛÙÔ µﬁÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚË˜
§ÂÚÔÁÈ¿ÓÓË˜ ÛÙÔ ¡ﬁÙÈÔ ∞ÈÁ·›Ô. ™ÙËÓ 20ÂÙ‹ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ‹ Ì·˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Î·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÌÂ ÁÓÒÌÔÓ· ¿ÓÙ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ
Û˘ÓıËÎÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙˆÓ ∞ÍÈˆÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ‚Â‚·›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜
ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔÏ›ÙÂ˜ Ì·˜.

μαρινόπουλο, που υπηρετούσε στις
Σχολές και του εκμυστηρεύτηκε ότι
αναζητούσε 21 αξιωματικούς που να
το λέει η καρδιά τους, ώστε να υπογράψουν το Καταστατικό για την
ίδρυση στη χώρα μας της πρώτης
συνδικαλιστικής ένωσης Αξιωματικών. Από τις συζητήσεις του Κώστα
Μπαλάση με αρκετούς συναδέλφους
του, προέκυψαν στη συνέχεια και
άλλοι πρόθυμοι αξιωματικοί, όπως ο
Υπαστυνόμος Α’ Παναγιώτης Παναγόπουλος (Διεύθυνση αεροδρομίου),
ο Κώστας Ματζούκας (ΔΔΑΣ), ο Μιχάλης Βετούλης (ΥΔΤ), ο Αλέκος
Λιακόπουλος (Ασφάλεια Αττικής), ο
Γιώργος Αγγελάκος (Ασφάλεια Αττικής), ο Βασίλης Κυσανδράκης (Α.Τ.
Κυψέλης), ο Γιώργος Αγγελάκος

(Ασφάλεια Αττικής), ο Κων/νος Πάτσης, ο Αθανάσιος Δημάκας, ο Γιώργος Ροντογιάννης, ο Γιώργος Τριανταφύλλου και άλλοι.
Το πρώτο Καταστατικό για την
ίδρυση της Ένωσης Αξιωματικών
Αστυνομίας κατατέθηκε το Νοεμβρίου 1988 στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Πριν αποφανθεί, όμως, η Ελληνική
Δικαιοσύνη, η τότε Ηγεσία έδειξε τις
πραγματικές της διαθέσεις. Στις 20
Φεβρουαρίου 1989 μετέθεσε τον
Γιώργο Καμαρινόπουλο στα Λαγκάδια Αρκαδίας και τον Παναγιώτη Παναγόπουλο στη Σκιάθο, ενώ την ημέρα που εγκρίθηκε το καταστατικό
από το Πρωτοδικείο Αθηνών, στις
21 Απριλίου 1989 (απόφαση 814/89),
και ορίστηκε η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή (Κώστας Μπαλάσης,
Γιώργος Αγγελάκος, Μιχάλης Βετούλης, Αλέκος Λιακόπουλος, Γιώργος
Καμαρινόπουλος, Παναγιώτης Κάτσος, Παναγιώτης Μπαστάνης, Βασίλης Κυσανδράκης και Κώστα Ματζούκας), η Ηγεσία, αντί να ανακαλέσει τις μεταθέσεις των δυο αξιωματικών που προαναφέραμε, σε μια προσπάθεια αποδιοργάνωσης της προσπάθειάς τους, μετέθεσε και τα υπόλοιπα μέλη της Προσωρινής Διοικούσας, στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, από το Μελιγαλά ως την Κοζάνη
και από το Ρέθυμνο ως την Κω.
Από τις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 1989 προέκυψε νέα κυβέρνηση συνασπισμού κομμάτων, της
Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου, με αποτέλεσμα τον Οκτώβριο
του 1989, οι συνδικαλιστές να πετυχαίνουν όχι μόνο την αναστολή των
μεταθέσεών τους, μετά από συναντήσεις τους με τους υπουργούς Δημόσιας Τάξης Γιάννη Κεφαλογιάννη
και Δικαιοσύνης Φώτη Κουβέλη, αλλά και να αποσπάσουν τις πρώτες
δεσμεύσεις, το πρώτο φως για τη
νομιμοποίηση του συνδικαλισμού.
Η πρώτη Γενική Συνέλευση έγινε
το Σεπτέμβριο του 1989 και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του
°

Στιγμιότυπο από την πρώτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αξιωματικών το 1989.
πρώτου 11μελούς αιρετού Διοικητικού Συμβουλίου έγιναν το Δεκέμβριο του ίδιου έτους.
Πρόεδρος εξελέγη ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Σάββας Σαββίδης, πρώτος αντιπρόεδρος ο Κώστας Μπαλάσης, δεύτερος αντιπρόεδρος ο Ηλίας Βλαχογιάννης, γενικός γραμματέας ο Μιχάλης Βετούλης και ταμίας ο Γιώργος Καμαρινόπουλος. Από τις επόμενες αρχαιρεσίες (1991) το προεδρείο διαμορφώθηκε ως εξής: Πρόεδρος Αστυνόμος Α’ Ηλίας Βλαχογιάννης, Α’
Αντιπρόεδρος Αστυνομικός Υποδιευθυντής Κων/νος Τσιτίνης, Β’ Αντιπρόεδρος Αστυνόμος Α’ Παναγιώτης Σταματογιάννης, Γενικός Γραμματέας Υπαστυνόμος Α’ Μιχαήλ Βετούλης, Ταμίας Αστυνόμος Β’ Γιώργος Καμαρινόπουλος, Υπεύθυνος
Διεθνών Σχέσεων Αστυνόμος Β’
Κων/νος Μπαλάσης, Αναπληρωτής
Γ.Γ. Αστυνόμος Β’ Ελευθέριος Οικονόμου και μέλη οι Ιωακείμ Παραδεισάς, Ιωάννης Τριανταφυλάκης και
Νικόλαος Στρατάκης, ενώ στη συνέχεια (1994) προστέθηκαν στο Δ.Σ.
και οι Αστυνόμος Β’ Ιωάννης Ραχωβίτσας, Αστυνόμος Β’ Σταύρος Βαλλίδης, Αστυνόμος Β’ Χαράλαμπος
Μηνόπετρας και Υπαστυνόμος Α’
Χρήστος Γούλας.
Η Ένωση συνέχισε να λειτουργεί μέχρι το 1994, οπότε ψηφίστηκε
ο ισχύων Νόμος 2265/1994 για τον
αστυνομικό συνδικαλισμό και έπρε-

πε να υπάρξει νέα οργανωτική βάση,
με περιφερειακές ενώσεις και δευτεροβάθμιο όργανο.
Το καταστατικό ίδρυσης της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών (που
μετονομάστηκε σε Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας
-Π.Ο.ΑΞΙ.Α., στις 14 Φεβρουαρίου
2001), κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Αθηνών στις 4 Δεκεμβρίου 1995
από πέντε ενώσεις (Αττικής, Δυτικής
Ελλάδος, Ηπείρου, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Κεντρικής
Μακεδονίας), ενώ το πρώτο Διοικητικό της Συμβούλιο στελεχώθηκε ως
εξής:
Πρόεδρος Αστυνομικός Υποδιευθυντής Ηλίας Βλαχογιάννης, Α’
Αντιπρόεδρος Αστυνόμος Α’ Ελευθέριος Οικονόμου, Β’ Αντιπρόεδρος
Αστυνομικός Υποδιευθυντής Ευστράτιος Κυριακάκης, Γ’ Αντιπρόεδρος Αστυνομικός Υποδιευθυντής
Γεώργιος Κανέλλος, Γενικός Γραμματέας Αστυνόμος Α’ Μιχαήλ Βετούλης, Ταμίας Αστυνόμος Α’ Νικόλαος
Ζωγράφος, Ειδικός Γραμματέας
Υπαστυνόμος Α’ Θεόδωρος Τυπογιώργος, Οργανωτικός Γραμματέας
Αστυνόμος Β’ Κων/νος Αναγνώστου,
Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων Αστυνόμος Α’ Σπυρίδων Ασημακόπουλος, Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Αστυνόμος Α’ Ευάγγελος
Δημητρουλάκος και Υπεύθυνος Εκδόσεων Αστυνομικός Υποδιευθυντής Κων/νος Καλαμπαλίκης και μέ-

λη οι Αστυνόμος Α’ Ανδρέας Σουλτάτος, Αστυνόμος Β’ Παναγιώτης
Τσιμπίδης, Αστυνόμος Β’ Γεώργιος
Νικολόπουλος και Υπαστυνόμος Α’
Αριστείδης Ανδρικόπουλος.
Στον αγώνα αυτό, βεβαίως, συμμετείχαν εκατοντάδες άλλοι, επώνυμοι και ανώνυμοι συνάδελφοι, σε
όλη την Ελλάδα, θεωρούμε ωστόσο
υποχρέωσή μας να αναφερθούμε
ονομαστικά, εκτός των προαναφερομένων και στους αξιωματικούς
που πρωτοστάτησαν στην επαρχία,
όπως ήταν ο Αθανάσιος Κατσάρας
και ο Ευστράτιος Κυριακάκης στη
Θεσσαλονίκη, ο Κώστας Καλαμπαλίκης στη Λάρισα, ο Δήμος Κοκμοτός
στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, οι Δημήτρης Καρράς και Γιάννης
Χρηστίδης στην Ήπειρο, οι Μιχάλης
Καραμανλάκης και Ιωσήφ Λεμπιδάκης στην Κρήτη, οι Ηλίας Νικολόπουλος και Δημήτρης Παφίλης στην
Πελοπόννησο, ο Άρης Ανδρικόπουλος στη Δυτική Ελλάδα, ο Παναγιώτης Βάλεσης στο Βόρειο Αιγαίο και
ο Δημήτρης Λερογιάννης στο Νότιο
Αιγαίο.
Στην 20ετή αγωνιστική μας διαδρομή κατατέθηκαν σημαντικές
προτάσεις με γνώμονα πάντα τη
βελτίωση των συνθηκών εργασίας
και την οικονομική ανεξαρτησία των
Αξιωματικών και βεβαίως για την
αναβάθμιση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προς τους συ¢
μπολίτες μας. 
AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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™ÙÈÁÌÈﬁÙ˘· ·ﬁ ÙÈ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜
(1989) ÙÔ˘ ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡ ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô˘
ÙË˜ ŒÓˆÛË˜ ∞ÍÈˆÌ·ÙÈÎÒÓ
ÌÂ ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ
Î. ∫ÒÛÙ· ªËÙÛÔÙ¿ÎË,
ÙÔÓ °ÂÓÈÎﬁ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ∫∫∂
Î. Ã·Ú›Ï·Ô ºÏˆÚ¿ÎË
Î·È ÙÔÓ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜
∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ (∂∞ƒ) Î. §ÂˆÓ›‰· ∫‡ÚÎÔ.
¢ÂÍÈ¿, ¤Ó· ·ﬁ Ù· ÚÒÙ· ¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê·
¢ÂÏÙ›· T‡Ô˘ ÙË˜ EÓˆÛË˜.

Α ναδρο μή στο χθες

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜
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AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

™ÙÈÁÌÈﬁÙ˘· ·ﬁ ÙË °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙË˜ ŒÓˆÛË˜ ∞ÍÈˆÌ·ÙÈÎÒÓ
ÙÔ 1990. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ô ÚﬁÂ‰ÚÔ˜
ÙË˜ ŒÓˆÛË˜ ¢ÈÎ·ÛÙÒÓ Î·È ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ¤ˆÓ Î. ∫ˆÛÙ¿ÎÔ˜,
Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙ¿ıËÎÂ ÛÙÔ ÏÂ˘Úﬁ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛıÂ›
Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎﬁ˜ Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÌﬁ˜, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È
ÙË˜ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î.Î. £·Ó¿ÛË˜ ∆ÛÔ‡Ú·˜ Î·È £Âﬁ‰ˆÚÔ˜
∫·Û›ÌË˜, Ô ÂÎÚﬁÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ §ÔÁ·Ú¿˜ Î.¿.
¢ÂÍÈ¿, ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ˜ ÙË˜ EÓˆÛË˜ AÍÈˆÌ·ÙÈÎÒÓ ÌÂ ·ÊÔÚÌ‹
‚›·È· ÂÂÈÛﬁ‰È· Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ì·ıËÙÈÎÒÓ ‰È·‰ËÏÒÛÂˆÓ Î·È
ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Ù˘ÊÏ‹˜ ‚›·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂÎÂ›ÓË.
MÈ· 20ÂÙ›· ÌÂÙ¿ Ë ÈÛÙÔÚ›· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È...
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√ ÀÔ˘ÚÁﬁ˜
¢ËÌﬁÛÈ·˜ ∆¿ÍË˜
Î. ªÈ¯¿ÏË˜ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜
ÂÁÎ·ÈÓÈ¿˙ÂÈ Ù· ÁÚ·ÊÂ›·
ÙË˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ì·˜,
Ù· ÔÔ›· Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÙËÎ·Ó
Â› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÙÔ˘,
·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ È‰·ÓÈÎ¤˜
Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡
Ì·˜ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ (1999).
AÚÈÛÙÂÚ¿ Ô ªÈ¯·‹Ï
BÂÙÔ‡ÏË˜, ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜
ÙË˜ OÌÔÛÔÓ‰›·˜
ÌÂ ÙÔÓ M·Î·ÚÈÛÙﬁ
AÚ¯ÈÂ›ÛÎÔÔ AıËÓÒÓ
Î. Î. XÚÈÛÙﬁ‰Ô˘ÏÔ.
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·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÂÎ‰ËÏÒÛÂˆÓ (1996-1998).
EÍˆ ·ﬁ ÙË BÔ˘Ï‹ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Î·È
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Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË
ÙË˜ ‚›·˜ ·’ ﬁÔ˘ ÎÈ ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È.
¶¿Óˆ ‰ÂÍÈ¿, Ô ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ¶√∞•π∞
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ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜.
™Â ÌÈ· ÎÔÈÓ‹
ÚÔÛ¿ıÂÈ·
Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË˜
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ÌÂ ÙËÓ ¶√∞™À,
¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó ‰¤Î·
·ÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚ· ÁÈÏ¤Î·
ÛÂ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙË˜ OMA¢A™ «Z».
¶¿Óˆ, ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘
˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. ¶ÚÔÎﬁË ¶·˘ÏﬁÔ˘ÏÔ˘
ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ô KÒ‰ÈÎ·˜ MÂÙ·ı¤ÛÂˆÓ.
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ÛÙÔ ‚‹Ì· ¤ÓÛÙÔÏË˜
Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜
ÛÙÔ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îﬁ
™Ù¿‰ÈÔ (1995).
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ÛÙ· ÁÚ·ÊÂ›· ÙÔ˘ ∫∫∂
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ÂÎÚﬁÛˆÔ ∫ÒÛÙ· ∫¿Ô
Î·È ÙÈ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ 2Ô˘
¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ ·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘
Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ (1999).

™˘ÓÂ¯›˙Ô˘ÌÂ
ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ·,
‹ıÔ˜ Î·È ·Í›Â˜
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Οι παρεμβάσεις των συνέδρων

Να συνεχισθεί η μαχητική και διεκδικητική πορεία της Ομοσπονδίας

Κ

ατά τις διήμερες εργασίες του συνεδρίου πήραν
το λόγο και ανέπτυξαν το προβληματισμό τους
πολλοί συνάδελφοι. Σταχυολογούμε τις κυριότερες
παρεμβάσεις:
Ο κ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος μέλος Δ.Σ.
Π.Ο.ΑΞΙ.Α.,
αναφέρθηκε
στην ανάγκη εξύψωσης του
ηθικού των αστυνομικών οι
οποίοι έχουν οδηγηθεί εκ
νέου στο περιθώριο της κοινωνίας με λάθη και παραλείψεις άλλων και ιδιαίτερα των
πολιτικά διαχρονικών επιλογών. Ζήτησε ευαισθητοποίηση των διοικητών των υπηρεσιών, αλλά και όλων των αστυνομικών για τα θέματα
των κοινωνικών πόρων των ταμείων (επικόλληση ενσήμων, ποσοστό από εισιτήριο αγώνα κ.λ.π), γιατί όπως είπε, από τους φόρους αυτούς προσδοκούμε όλοι να λάβουμε στο μέλλον αξιοπρεπή μερίσματα. Επίσης, ζήτησε
να σταματήσει η ισοπέδωση των αξιωματικών και να δοθούν κίνητρα στα μεσαία στελέχη και ιδιαίτερα στους διοικητές των υπηρεσιών οι οποίοι τελικά έχουν μόνο υποχρεώσεις και κανένα δικαίωμα. Τέλος, με την ευκαιρία
της απονομής τιμητικών πλακετών στους πρωτοπόρους
του συνδικαλισμού εξέφρασε και ένα προσωπικό παράπονο αναφέροντας ότι πέραν της δραστηριοποίησής του
στο συνδικαλισμό στα χρόνια της παρανομίας 1988 –
1994, υπέστη και συνδικαλιστική δίωξη ως εκλεγμένος
αντιπρόσωπος στις πρώτες νόμιμες εκλογές 1995 – 1998
της Ομοσπονδίας μετατιθέμενος παράνομα στα σύνορα
χωρίς να τύχει της συμπαράστασης και στήριξης από την
τότε διοίκηση της Ομοσπονδίας.
Ο κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Παναγιώτης, Πρόεδρος της
Ένωσης Αξιωματικών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αναφέρθηκε στους αδικοχαμένους συναδέλφους των τελευταίων
τρομοκρατικών
επιθέσεων, αποτίοντας φόρο τιμής εκ μέρους των συναδέλφων αξιωματικών των
Ιονίων Νήσων. Στη συνέχεια
τόνισε ότι σταθερή μας επιδίωξη πρέπει να είναι η πλήρης ανταπόκρισή μας στην
απαίτηση των πολιτών για ασφάλεια και σταθερότητα.
Αυτό όμως όπως είπε δεν μπορεί να επιτευχθεί με την
λογική που ακολουθήθηκε τον περασμένο Δεκέμβρη
που μοναδικό στόχο είχε την παθητική διαχείριση των
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φαινομένων βίας και όχι την αντιμετώπισή της. Τέλος,
τόνισε την εναρμόνιση του άρθρου 55του Π.Δ. 120/2008
‘‘Ενέργειες σε περίπτωση ακύρωσης ποινής’’, με το άρθρο 95 του Συντάγματος.
Ο κ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ Αριστείδης Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Κεντρικής
Μακεδονίας
αναφέρθηκε
στην ανάγκη σύγκλισης της
διακομματικής επιτροπής η
οποία, όπως είπε, είναι άκρως
απαραίτητη όπως και η συναίνεση των πολιτικών κομμάτων είναι απολύτως αναγκαία,
ώστε οι μεγάλες αλλαγές που
θα προκύψουν να απολαμβάνουν πλήρους διακομματικής αποδοχής και συναίνεσης για να διασφαλίζεται η διαχρονικότητά τους. Επίσης,
όπως είπε, η συνδρομή επιστημονικών φορέων είναι δεδομένο ότι θα συνέβαλε τα μέγιστα προς την κατεύθυνση αυτή. Στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας θα πρέπει
να προηγηθεί άμεσα η αναδιάρθρωση όλων των Υπηρεσιών από μηδενική βάση και η κατάργηση όσων δεν
πρέπει να υφίστανται, ο εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής του Σώματος, η αναβάθμιση της εκπαίδευσης, η απεμπλοκή της αστυνομίας από ξένα έργα και
η αντικατάσταση του οργανωτικού και διοικητικού μοντέλου του Σώματος.
Τέλος, πρότεινε την κατάργηση της διάταξης του άρθρου 12 & 4 του Ν.2713/99 η οποία αντικατέστησε το
άρθρο 30 του Ν.1264/82 « Περί συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων», η οποία μόνο ελευθερίες δεν
εξασφαλίζει στους συνδικαλιστές αστυνομικούς, αλλά
προβλέπει απειλή μετάθεσης για τους προαγόμενους
στο βαθμό του αστυνομικού διευθυντού και άνω.
Ο κ. ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ
Κωνσταντίνος Α΄ Αντιπρόεδρος της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. τόνισε την αντίθεσή του στη θεσμοθέτηση παράλληλης επετηρίδας για τους αξιωματικούς κάτι που όπως είπε τελευταία ακούγεται έντονα,
διότι ο Αξ/κός είναι αξίωμα
και δεν δύναται να καταρρακώνεται η αξία και η τιμή του
στο τέλος της σταδιοδρομίας του με την βαθμολογική καθήλωση που έχει ως φιλοσοφία και σκεπτικό η έννοια της λεγόμενης «παράλληλης
επετηρίδας». Αναρωτήθηκε δε αν είναι δυνατόν να υποχρεωθεί ένας Αξ/κός σε εξευτελισμό τα τελευταία
°

χρόνια της σταδιοδρομίας του; Στη συνέχεια προέβη σε
προτάσεις τις οποίες ζήτησε να συμπεριληφθούν στο
ψήφισμα του συνεδρίου όπως ενεργοποίηση του Π.Δ.
373/2002 (Αξ/κοί Ειδικών Καθηκόντων) και για άλλες ειδικότητες όπως για κατόχους πτυχίων Νομικής, Κτηνιατρικής, την καθ’ υπέρβαση (του καθοριζόμενου κάθε
φορά αριθμού εισακτέων) εισαγωγής χωρίς εξετάσεις
Ανθ/μων στο Τ.Ε.Μ.Α. και άλλες οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στο ψήφισμα του συνεδρίου. Κλείνοντας την
ομιλία του τόνισε ότι διαχρονική επιδίωξή μας θα πρέπει
να είναι η αναγνώριση επιτέλους του επαγγέλματός μας
ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού, η θεσμοθέτηση πόρων
υπέρ των ασφαλιστικών μας ταμείων από την εκτέλεση
καταδικαστικών αποφάσεων και την έκδοση ταυτοτήτων
και διαβατηρίων και η ισότιμη συμμετοχή μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.
Ο κ. ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ
Ιωάννης, μέλος του Δ.Σ. της
Π.Ο.ΑΞΙ.Α. έκανε αρχικά λόγο στη δύσκολη δημοσιοοικονομική κατάσταση γι’ αυτό
θα πρέπει, όπως είπε, εκτός
από 3 αιτήματα οικονομικού
περιεχομένου να στραφούμε
σε ριζικές αλλαγές του μοντέλου λειτουργίας της ΕΛ.
ΑΣ.
Για τα οικονομικά πρότεινε αύξηση στο πενθήμερο της τάξεως των 90 ευρώ, αύξηση στη νυχτερινή ώρα στα 5 ευρώ και πλήρεις απολαβές στους αστυνομικούς παθόντες εν ώρα υπηρεσίας
και με αναπηρία από 67% και άνω. Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε νομικά ζητήματα, στην αλλαγή του τρόπου
αστυνόμευσης και μίλησε για ένα νέο μοντέλο αστυνομίας, ενώ έκανε λόγο για τις κρίσεις και τις αλλαγές που
πρέπει να προωθηθούν στο θέμα των μεταθέσεων.
Η κ. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ
Γεωργία,
Αντιπρόσωπος
της Ομοσπονδίας αναφέρθηκε στην υποβαθμισμένη
υγειονομική και ιατρική περίθαλψη που παρέχεται στους
αστυνομικούς τόσο από τα
κεντρικά ιατρεία όσο και από
τα στρατιωτικά νοσοκομεία
όπου δικαιούμαστε νοσηλεία
και τόνισε ότι θα πρέπει να
γίνουν προσλήψεις γιατρών
όλων των ειδικοτήτων, ενώ θα πρέπει να επιτραπεί η νοσηλεία μας σε όλα τα στρατιωτικά νοσοκομεία και να καταργηθεί η σειρά προτεραιότητας όλων των στρατιωτικών έναντι των αστυνομικών. Τέλος, έκανε λόγο για διάθεση κονδυλίων για την ανακαίνιση των αστυνομικών
υπηρεσιών, ώστε οι αστυνομικοί να βρίσκονται σε ένα
αξιοπρεπές εργασιακό περιβάλλον και όχι να εργάζονται
στις σημερινές τριτοκοσμικές συνθήκες.
Ο κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Μάνθος, αντιπρόσωπος της
Π.Ο.ΑΞΙ.Α. αναφέρθηκε στο διαχρονικό πρόβλημα της

έλλειψης κανόνων και διαφάνειας κατά τις ετήσιες μεταθέσεις των Αξιωματικών
με αποτέλεσμα να υπάρχουν άδικες μετακινήσεις
αξιωματικών. Στη συνέχεια
έκανε λόγο για υποτονική
και άνευρη δραστηριότητα
της Ομοσπονδίας όσον
αναφορά το διεκδικητικό
πλαίσιο σε αντίθεση με το
παρελθόν, όπου υπήρχαν
δυναμικές κινητοποιήσεις.
Ο κ. ΠΕΤΡΟΥ Νικόλαος μέλος του Δ.Σ. της
Π.Ο.ΑΞΙ.Α. κάλεσε τη νέα
πολιτική και φυσική ηγεσία
να ενημερώνει έγκυρα και
έγκαιρα για τις όποιες αλλαγές σχεδιάζει να επιφέρει
στο θεσμικό πλαίσιο της
λειτουργίας της ΕΛ.ΑΣ., να
προβεί σε άμεσο και ειλικρινή διάλογο με τις Ομοσπονδίες και να μην ακολουθήσει
την πολιτική του αιφνιδιασμού που ακολούθησαν οι προκάτοχοί τους.
Ζήτησε από την πολιτική και φυσική ηγεσία να αγωνισθεί προκειμένου η ΕΛ.ΑΣ και το προσωπικό της να
αποκτήσει ξανά την πραγματική θέση που της αρμόζει
στη Ελληνική κοινωνία και στη συνείδηση του Ελληνικού
λαού, μιας και σήμερα το ηθικό και η ψυχολογία των
Αστυνομικών βρίσκεται στο ναδίρ.
Τέλος, κάλεσε όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα προβλέποντας πολύ
πιθανό ότι θα θιγούν κεκτημένα δικαιώματα των αστυνομικών που κατακτήθηκαν με αγώνες όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Ο κ. ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ
Αναστάσιος, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αξιωματικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, αναφέρθηκε στο χρονικό ορόσημο της συμπλήρωσης των 20 ετών από την
ίδρυση του συνδικαλιστικού
οργάνου των Αξιωματικών
της Αστυνομίας και στους
πρωτεργάτες του και επισήμανε το γεγονός ότι από το συνέδριο του 2008 έως σήμερα δεν επιλύθηκε κανένα από τα προβλήματα – αιτήματα τα οποία περιέχονται στο εκδοθέν τότε ψήφισμα.
Τόνισε δε ότι θα πρέπει να συνεχισθεί η μαχητική
και διεκδικητική πορεία της Ομοσπονδίας με κοινό παρονομαστή των αγώνων την ομόνοια και την ενότητα
στις τάξεις μας, ενώ επαναβεβαίωσε την υποστήριξή του
προς το Δ.Σ της. Πρότεινε: τη δημιουργία Συμβου-
°
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λίου Μεταθέσεων σε κάθε Γ.Α.Δ.Π. το οποίο θα αποφασίζει και θα υλοποιεί τις μεταθέσεις των Αξιωματικών
από το βαθμό του Υ/Β’ έως και του Α/Α΄ και αυτές να
μη γίνονται από το Αρχηγείο ως ισχύει σήμερα, την τροποποίηση του συνδικαλιστικού νόμου προκειμένου οι
Αξιωματικοί να είναι μέλη αποκλειστικά στις ενώσεις
Αξιωματικών και όχι σε αυτές των κατωτέρων και να δίνεται η δυνατότητα επιλογής μόνο τους Ανθ/μους, τη θεσμική και οικονομική ενίσχυση των Αξιωματικών – Διοικητών με παροχή ουσιαστικών κινήτρων. Επεσήμανε, δε,
την επιφυλακτικότητά του σχετικά με τη λειτουργία Γραφείου καταπολέμησης της αστυνομικής αυθαιρεσίας καθώς υπάρχουν ήδη θεσμοθετημένοι προς τούτο ελεγκτικοί μηχανισμοί του Σώματος. Τέλος, δήλωσε παρών για
νέους συνδικαλιστικούς αγώνες αντίθετα με αυτούς που
λιγοψύχησαν ή λοξοδρόμησαν στην πορεία.
Ο κ. ΒΕΛΛΙΟΣ Ανδρέας, Οργανωτικός Γραμματέας της Π.Ο.ΑΞΙ.Α., αναφέρθηκε αρχικά στα θλιβερά γεγονότα του Δεκεμβρίου του 2008 και τη λανθασμένη στάση της συντεταγμένης Πολιτείας κατά τη διάρκειά τους, η οποία οδήγησε στην απαξίωση
της
Αστυνομίας ως θεσμού αλλά και τον εξευτελισμό των
αστυνομικών και των οικογενειών τους. Επεσήμανε ότι η
τότε πολιτική ηγεσία τιμωρήθηκε για τις επιλογές τις στις
πρόσφατες βουλευτικές εκλογές ενώ κατήγγειλε την τότε φυσική ηγεσία του Σώματος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «εδοξάσθη κρυπτόμενη και εγελοιοποιήθη εμφανιζόμενη», καυτηριάζοντας την εξαφάνισή της από το
πλευρό του προσωπικού. Αναρωτήθηκε, δε, για το ποιος
έχασε την αξιοπρέπειά του για να τη βρουν όσοι την
αναζήτησαν αποπεμπόμενοι δέκα μήνες μετά τα Δεκεμβριανά, επιδεικνύοντας παροιμιώδη αναισθησία και πλήρη αναντιστοιχία με το αίσθημα του κάθε αστυνομικού.
Κάνοντας αναφορά, εν συνεχεία, στις εξαγγελίες
της πολιτικής ηγεσίας για ίδρυση Γραφείου καταπολέμησης της αστυνομικής αυθαιρεσίας επεσήμανε ότι πρώτα
θα πρέπει να θωρακιστεί θεσμικά το αστυνομικό λειτούργημα ούτως ώστε ο αστυνομικός να γνωρίζει ότι η
πολιτεία τον προστατεύει αποτελεσματικά κατά την υπηρεσία του και ακολούθως ή παράλληλα με αυτό, να λειτουργήσει το γραφείο. Τόνισε δε ότι θα πρέπει να γίνεται προσεκτική αξιολόγηση των καταγγελιών και όχι
αψυχολόγητη υιοθέτησή τους προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν κατασκευασμένες καταγγελίες. Ακόμη ζήτησε, πρώτα την ενίσχυση σε υλικοτεχνικές υποδομές
και κτήρια των υπηρεσιών και μετά την κατάργηση των
σκοπιών, την εφαρμογή του κανονισμού για την υγιεινή
και ασφάλεια, την επάνδρωση των παραγωγικών Σχολών
με τους άριστους και όχι τους αρεστούς, την ενίσχυση
του Σώματος με προσλήψεις αστυνομικών και όχι ειδικών φρουρών, τη μη θέσπιση παράλληλης επετηρίδας
και τη μη επαναφορά του σχεδίου κανονισμού μεταθέAΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

σεων της προηγούμενης φυσικής ηγεσίας.
Τέλος, καυτηρίασε σε έντονο ύφος τις προθέσεις κάποιων, ευτυχώς λίγων, για μετακινήσεις Αξιωματικών με
κομματικά κριτήρια.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής
Αστυνομίας Αττικής κ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Αθανάσιος, στέλνοντας αγωνιστικό
μήνυμα, τόνισε ότι «διανύουμε ένα καθοριστικό χρόνο
που αφορά κατά ένα μέρος
την αναβάθμιση του κύρους
του Σώματος της Ελληνικής
Αστυνομίας με την προσφορά
αποτελεσματικότερων
υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο για την εμπέδωση του
αισθήματος ασφάλειας σε κάθε πολίτη και κατά δεύτερο
λόγο την υπεράσπιση των αναφαίρετων δικαιωμάτων
μας. Οι δύσκολοι καιροί μπορεί να μην επιτρέπουν μεγάλη αισιοδοξία, μη ξεχνάμε όμως ότι οι κρίσεις γενικά
αποτελούν την αφετηρία μιας αναγέννησης».
Συνεχίζοντας τόνισε, ότι «η Πολιτεία οφείλει και έχει
υποχρέωση να εγκύψει στα προβλήματά μας, θεσμικά
και οικονομικά και να δώσει λύσεις. Την παρούσα χρονική στιγμή, χωρίς να παραβλέπουμε την δεδομένη οικονομική κατάσταση της χώρας μας και τις δυσοίωνες διεθνείς οικονομικές προβλέψεις, θεωρούμε λάθος την
απόφαση του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης
να παγώσει για δεύτερη συνεχή χρονιά τις αποδοχές
των Δημοσίων Υπαλλήλων, εφόσον αυτές ξεπερνούν τις
δύο χιλιάδες ευρώ, μικτές τον μήνα. Σε συνδυασμό με
την αύξηση των φορολογικών συντελεστών θα οδηγηθούμε σε μείωση των ήδη πενιχρών μισθών και συντάξεων και θα επέλθει γενικά εισοδηματική ισοπέδωση. Με
ένα ευτελές επίδομα διοίκησης και αυτό όχι στο σύνολο
των Αξιωματικών, καθίσταται αντιληπτό ότι δεν υπάρχει
αναγνώριση της υπευθυνότητας και της προσπάθειάς
μας εκ μέρους της Πολιτείας».
Επίσης αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της συμμετοχής όλων στα συνδικαλιστικά δρώμενα και ειδικά των
εκλεγμένων στα Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστικά όργανα.
Ειδικότερα, καυτηρίασε την προκλητική απουσία
εκλεγμένων αντιπροσώπων, λέγοντας: «όλοι απευθυνθήκαμε προς τους συναδέλφους μας ζητώντας την στήριξή
τους για την εκλογή μας, υποσχόμενοι ότι θα συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στην ανάδειξη και επίλυση των
προβλημάτων μας. Η υπόσχεση αυτή πολλών εκλεγμένων, σήμερα δεν συμβαδίζει ούτε με την παρουσία και
ούτε με την αγωνιστική διάθεση που επιδεικνύουν. Κανείς δεν μας υποχρέωσε να αναλάβουμε την ευθύνη αυτή. Δική μας επιλογή ήταν. Και γι΄ αυτό έχουμε υποχρέωση να βρισκόμαστε πάντα στις επάλξεις του διαρκούς
αγώνα. Οι ανύπαρκτοι και απόντες, δεν δικαιούνται να
κρίνουν τα προεδρεία των συνδικαλιστικών οργάνων,
όταν οι ίδιοι λάμπουν δια της απουσίας των και της
¢
απραγίας των».

«Η απάντηση στο έγκλημα κάθε μορφής,
ακόμα και στην τρομοκρατία, δεν είναι
υπόθεση μόνο της αστυνομίας»
Οι επισημάνσεις του Άγγελου Τσιγκρή*
τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου
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εν χρειάζεται ιδιαίτερη φιλοσοφία για να λύσουμε το Γόρδιο
Δεσμό της ασφάλειας στη χώρα
μας, τόνισε ο εγκληματολόγος κ.
Άγγελος Τσιγκρής, αναπτύσσοντας
το θέμα της αντιμετώπισης της
εγκληματικότητας από μια σύγχρονη
αστυνομία.
Κατ’ αρχήν πρέπει, όπως είπε, να
απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί
υπάρχει ανασφάλεια. Επειδή έγινε
χειρότερη η αστυνομία ή επειδή
έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες;
Υπάρχουν, τόνισε, δυο πυλώνες
αντεγκληματικής πολιτικής, της πρόληψης και της καταστολής, ένας
εγκληματοπροληπτικός και ένας
εγκληματοκατασταλτικός. Ο ρόλος
της αστυνομίας είναι γνωστός, να
εφαρμόζει το νόμο, ως κατασταλτικός μηχανισμός. Το έγκλημα όμως
προέρχεται και παράγεται από 3.000
παράγοντες που εδώ και αιώνες έχει
διαγνώσει η εγκληματολογική επιστήμη. Ο βασικότερος είναι η φτώχεια. Δεν σημαίνει ότι ποινικοποιείται η φτώχεια, αλλά όταν μεγαλώνει
η φτώχεια, θα μεγαλώνουν τα ποσοστά της εγκληματικότητας. Όταν θα
αρχίσουν και στην Ελλάδα τα φαινόμενα των πεταμένων ανθρώπων στα
σκουπίδια, θα έχουμε αναγνωρίσει
τελικά τα κοινωνικά αίτια της εγκληματογέννησης.
Αν αυτό συνδυαστεί με μια παθολογική οικογένεια (αλκοολικός
πατέρας, μητέρα που εκδίδεται, παιδί θύμα σεξουαλικής κακοποίησης
κλπ) και ταυτόχρονα δεν υπάρχει
κανένας έλεγχος των γονιών προς
τα παιδιά, με μαθηματική ακρίβεια
θα υπάρξει έγκλημα, όσο καλή
αστυνομία κι αν έχουμε. Όσο αυξάνεται η ανεργία, θα έχουμε έγκλημα.
Έχει ειπωθεί ότι η αστυνομία είναι ο
σκουπιδοτενεκές των εντάσεων της
κοινωνίας. Για το κύμα που έρχεται
σαν τσουνάμι από τη θάλασσα, δεν
φταίει για παράδειγμα ο κυματο-

θραύστης, που δεν μπορεί να συγκρατήσει το κύμα. Ενδεχομένως να
φτιάχνουμε πιο οχυρωμένες κοινωνίες, αστυνομοκρατούμενες, αλλά το
πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται. Πρέπει να βρεθεί ο σωστός συντονισμός, η σωστή δοσολογία ανάμεσα
στην καταστολή και την πρόληψη.
Χρειαζόμαστε μια καλή αστυνομία,
με σωστά κατανεμημένο το προσωπικό της, βάσει των αναγκών της
εγκληματικότητας και όχι του προσωπικού της, νέες τεχνολογίες, καθαρά επιστημονικό τρόπο ανάκρισης, επιστημονική αστυνομία σε τελική ανάλυση.

Κοινωνικό το πρόβλημα

Στη συνέχεια, ο κ. Τσιγκρής τόνισε
απερίφραστα, ότι η απάντηση στο
έγκλημα κάθε μορφής, ακόμα και
στην τρομοκρατία, δεν είναι υπόθεση μόνο της αστυνομίας και παρέθεσε σειρά υποθέσεων για τις οποίες η
αστυνομία δεν θα μπορούσε εκ των
πραγμάτων να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Επιβάλλεται, επομένως, να γίνουν παρεμβάσεις στους κοινωνικούς παράγοντες γέννησης του
εγκλήματος. Πρόληψη στο κοινωνικό
πεδίο, ώστε να υπάρχει κοινωνική
συνοχή, λιγότερες αδικίες, λιγότεροι
φτωχοί και λιγότεροι άνεργοι.
Σε ό,τι αφορά τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας τάχθηκε υπέρ
της λελογισμένης αξιοποίησης των
καμερών ασφαλείας. Οι κάμερες
παρακολούθησης είναι μια τεχνολογική εξέλιξη που πρόσφατα τέθηκε
ενεργά στην υπηρεσία της πρόληψης και της καταστολής του εγκλήματος. Πρόκειται για πρακτική που
έχει δώσει, μέχρι σήμερα, θετικά
αποτελέσματα στα κράτη που εφαρμόσθηκε. Η συμβολή των καμερών
παρακολούθησης στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας δεν πρέπει
να υπερεκτιμάται, αλλά ούτε και να
δαιμονοποιείται. Πρέπει, απλά, να

δούμε το ζήτημα στις σωστές του
διαστάσεις. Δεν θα πρέπει, με άλλα
λόγια, να κυνηγάμε μύγες με όλμους
και αγριογούρουνα με σφεντόνες.

Οι κάμερες

Μόνες τους οι κάμερες δεν αρκούν
για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Πρέπει να γνωρίζουμε την
έκταση του προβλήματος για να
μπορούμε να παρέμβουμε. Οι δείκτες των επιπέδων της βίας που παρουσιάζει μια κοινωνία στο χώρο
και το χρόνο, αποτελούν την πλέον
αξιόπιστη μονάδα μέτρησης των
φαινομένων κοινωνικής παθογένειας.
Προκειμένου να προληφθεί μια μελλοντική έξαρση της φαινομένων βίας
στην κοινωνία μας θα πρέπει να καταβληθεί συντονισμένη προσπάθεια
για τη μείωση των δεικτών κοινωνικής παθογένειας που ενδημούν στις
σύγχρονες κοινωνίες. Εδώ μπορεί
να παίξει σημαντικό ρόλο ένα Ινστιτούτο Αντεγκληματικής Πολιτικής.
Είχα έτοιμο σχέδιο νόμου επί προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά δεν κατέστη δυνατόν να θεσμοθετηθεί η
λειτουργία του.
Πρέπει, επίσης, να διερευνηθεί
πόσο βαθιά έχει διαβρωθεί η ελληνική κοινωνία από το οργανωμένο
έγκλημα και τη διαφθορά., πρέπει να
αξιοποιηθεί η υλικοτεχνική υποδομή,
πρέπει να δούμε γιατί η αστυνομία
δεν εφαρμόζει το νόμο ή γιατί όταν
το πράττει υπάρχουν αντιδράσεις.
Κλείνοντας αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Γαλλικής Αστυνομίας
για να τονίσει ότι πρέπει να εξεταστεί και η εμπειρία άλλων χωρών
όσον αφορά τη διασφάλιση της νομιμότητας στην αστυνόμευση και
συνολικά στην λειτουργία της αστυνομίας με σεβασμό στα δικαιώματα
των πολιτών.
* Ο δικηγόρος Άγγελος Τσιγκρής είναι διδάκτωρ Εγκληματολογίας (www.tsigris.gr)
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Εκ βάθρων
ανασύνταξη,
ΤΩΡΑ!
«Ηλοφόρων», που με μια στρατιωτικού τύπου, κατανέα ιταμή πρόκληση των θρασύδειλων «κουκου-

δρομική επίθεση, επιχείρησαν να εκτελέσουν εν ψυχρώ τους συναδέλφους μας, δεν έπληξε μόνο την Ελληνική Αστυνομία. Τραυμάτισε για ακόμα μια φορά τη
συντεταγμένη Πολιτεία, αλλά και ολόκληρη τη χώρα
μας διεθνώς και το ερώτημα είναι, έως πότε;»»
Αυτό τονίζουν οι Ομοσπονδίες ΠΟΑΞΙΑ και ΠΟΑΣΥ
με κοινή ανακοίνωσή τους για την άνανδρη δολοφονική
επίθεση στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής, καταγγέλλοντας τη στάση της πολιτείας για την αδυναμία
της να απομονώσει τα σκοτεινά κυκλώματα της βίας και
της τρομοκρατίας που υπονομεύουν τη Δημοκρατία και
εξακολουθούν να πλήττουν την αστυνομική οικογένεια.
«Δυστυχώς, μια είναι η αλήθεια, όπως έχουμε επισημάνει αμέτρητες φορές τα τελευταία χρόνια: 12 συνάδελφοί μας νεκροί από το 2004, οι τέσσερις εξ αυτών
μετά την άνοιξη του 2008, αλλά ακόμα δεν έχουμε πληροφορηθεί το σχέδιο εκείνο που θα αντιμετωπίζει
αποτελεσματικά την αιματοχυσία.
Έχουμε γίνει ΣΤΟΧΟΣ, φωνάζαμε, δημοσίως και
εντόνως πια, από το 2007. Μόλις πριν μερικούς μήνες,
με αφορμή την άνανδρη δολοφονία του Νεκτάριου
Σάββα, με μια συμβολική ένστολη διαμαρτυρία στην
Πλατεία Συντάγματος, αναρτώντας «ματωμένα» υπηρεσιακά πουκάμισα, καλέσαμε την Κοινωνία και πρωτίστως
την Πολιτεία να αντιδράσει στη βία απ’ όπου κι αν αυτή
προέρχεται».
Οι Ομοσπονδίες επαναφέρουν το αίτημα για τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής, η οποία αφού εργαστεί
με υψηλό αίσθημα ευθύνης και σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς εγνωσμένου κύρους και αξιοπιστίας, να δρομολογήσει μια συγκεκριμένη διαχρονική λειτουργία για την Ελληνική Αστυνομία, αποδεκτή από
όλους. «Ούτε αυτή η ξεκάθαρη θέση, μια θέση μακράς
πνοής που θα βγάλει την αστυνομία από τα σημερινά
αδιέξοδα, βρήκε την ανταπόκριση που αναμέναμε, με

Ο

Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (Σ.Α.Κ.) με τηλεγράφημά του προς την Ομοσπονδία μας
με αφορμή την άνανδρη επίθεση
και τον τραυματισμό των συναδέλφων μας στην Αγία Παρασκευή,
καταδίκασε το γεγονός και εξέφρασε τη συμπάθεια των μελών του στους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν.
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ΟΧΙ
ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ!
αποτέλεσμα ακόμα και σήμερα, παρά την κυβερνητική
αλλαγή, να μην είναι ξεκάθαρη επ’ αυτού η θέση της νέας κυβέρνησης.
Σήμερα, ανήμερα της επετείου του ιστορικού OXI
του λαού μας που αγωνίστηκε ενάντια στο φασισμό και
στα ξένα στρατεύματα κατοχής, έχουμε χρέος να διατρανώσουμε την αποφασιστικότητά μας για να γίνουν
πράξη τα οράματά μας. Η ανασυγκρότηση της Ελληνικής Αστυνομίας είναι μονόδρομος και η θωράκιση του
λειτουργήματός μας είναι εθνική υπόθεση». 
¢

Ευχές για ταχεία επούλωση των τραυμάτων

Α

ντιπροσωπείες των Ομοσπονδιών μας επισκέφθηκαν στα νοσοκομεία όλους τους τραυματισμένους
συναδέλφους μας, κατά την άνανδρη δολοφονική επίθεση των τρομοκρατών στο Α.Τ. Αγίας Παρασκευής,
και εξέφρασαν σ’ αυτούς και στους οικείους τους, την
αμέριστη συμπαράσταση και τις ευχές όλων των συναδέλφων για ταχεία επούλωση των τραυμάτων – σωματικών και ψυχικών-, ώστε να επανέλθουν στην ενεργό δράση το ταχύτερο δυνατόν.
Δυστυχώς, η τελευταία αιματηρή τρομοκρατική
ενέργεια, έρχεται με τον πιο τραγικό τρόπο να καταδείξει ότι η Ελληνική Αστυνομία δεν διδάσκεται από
τα λάθη της. Παρά τις θυσίες των αδικοχαμένων συναδέλφων μας που έπεσαν θύματα του καθήκοντος
στο απώτερο και στο πιο πρόσφατο παρελθόν, ακόμα δεν έχει εκπονηθεί ένα σχέδιο «εκτάκτου ανάγκης» για την προστασία των συναδέλφων που υπηρετούν στα αστυνομικά τμήματα.

«Πατρίδα, πατρίδα, ήσουνε
(Μακρυγιάννης)
άτυχη...»

Έ

να χρόνο μετά τον αποτρόπαιο
χαμό του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από σφαίρα ένστολου -ειδικού φρουρού- οι Ομοσπονδίες των
αστυνομικών εξέφρασαν με κοινή
τους ανακοίνωση τη συμπαράσταση
όλων μας στους οικείους του, διαβεβαιώνοντας όλους τους συμπολίτες
μας ότι το συνδικαλιστικό μας κίνημα αγωνίζεται με όλες του τις δυνάμεις για να μην επαναληφθεί ξανά
παρόμοια τραγωδία.
Από την πρώτη στιγμή του συγκλονιστικού αυτού γεγονότος, που
μετατράπηκε σε καταλύτη αλυσιδωτών αντιδράσεων, αλλά και αφορμή
για να αφυπνιστούν συνειδήσεις, ως
οργανωμένοι συνδικαλιστικοί φορείς, αναδείξαμε τα αίτια που γέννησαν τέτοιες παράλογες συμπεριφο-

ρές στο αστυνομικό μας σώμα και
ζητήσαμε να ληφθούν γενναίες αποφάσεις με στόχο την επανίδρυση της
Ελληνικής Αστυνομίας.
Στη συνέχεια τονίζεται ότι χρόνια
τώρα έχει εδραιωθεί μια κουλτούρα
βίας και αντιβίας στη χώρα μας με
θύτες και θύματα άλλοτε απλούς πολίτες και άλλοτε τους ίδιους τους ένστολους συναδέλφους μας.
Σήμερα, ένα χρόνο μετά τον άδικο χαμό του Αλέξανδρου και τις δολοφονικές επιθέσεις εναντίον συναδέλφων μας, με πιο πρόσφατη αυτή
με την τραγική απώλεια του Νεκτάριου Σάββα, αλλά και τα καταιγιστικά
πυρά εναντίον συναδέλφων μας στην
Αγία Παρασκευή, είναι αναγκαίο η
ελληνική πολιτεία να υποστηρίξει μέχρι τέλους σειρά πρωτοβουλιών για

να περιοριστούν τα φαινόμενα τυφλής βίας, απ’ όπου κι αν προέρχονται αυτά.
«Είναι καιρός πλέον να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας γιατί αν
δεν ληφθούν μέτρα τώρα, η ρήση
του Μακρυγιάννη «Πατρίδα, πατρίδα, ήσουνε άτυχη...», θα ξαναγίνει
τραγικά επίκαιρη.
Η λειτουργία της αστυνομίας συνιστά άμυνα της κοινωνίας απέναντι
στο κακό και στο έγκλημα και η πολιτεία οφείλει να θωρακίσει το λειτούργημά μας, ώστε να είμαστε σε
θέση να επιτελέσουμε την υψηλή αυτή αποστολή μας», σημειώνουν οι
Ομοσπονδίες. 

Καταδικάζουμε τη βία
απ’ όπου κι αν προέρχεται

Κ

οινή ανακοίνωση εξέδωσαν στις
8 Οκτωβρίου 2009 οι Ομοσπονδίες των αστυνομικών και των πυροσβεστών με αφορμή τα έξι χρόνια
από την αψυχολόγητη και αντιδημοκρατική απόφαση της τότε Πολιτικής
και Φυσικής Ηγεσίας να διαλύσει βίαια την ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας, όταν διεκδικούσαμε
όλοι μαζί την κατοχύρωση του επαγγέλματος μας ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού.
Έκτοτε, η 9η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί από την ΠΟΑΣΥ ως Ημέρα
αγώνα κατά της κρατικής αυθαιρεσίας, σε μια προσπάθεια ανάδειξης
των εργασιακών μας προβλημάτων
και των αιτίων εκείνων που προκαλούν και πολλαπλασιάζουν φαινόμενα βίας και αυθαιρεσίας τόσο στο
εσωτερικό των Σωμάτων Ασφαλείας,
όσο και στην ίδια την κοινωνία, με
θύματα πολλές φορές τους ίδιους
τους ένστολους.
Όπως τονίζεται στην ανακοίνω-

ση, «η φετινή «επέτειος» συμπίπτει
με την εκκίνηση της νέας κυβέρνησης που ευελπιστούμε, σύμφωνα και
με τα πρώτα δείγματα γραφής, να
έχει ψηλά στην ατζέντα της τα θέματα της προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών και ειδικότερα το θέμα της ασφάλειας της χώρας μας. Η δημιουργία όμως ξεχωριστού υπουργείου ασφάλειας ως
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
συνιστά ουσιαστικά την επανασύσταση του παλαιού Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, την κατάργηση του οποίου
πριν δύο (2) χρόνια και την ενσωμάτωση στο Υπουργείο Εσωτερικών είχαν χαιρετίσει οι Ομοσπονδίες μας
– καθότι αποτελούσε και πάγιο αίτημά μας – ως μια πολύ θετική εξέλιξη.
Βέβαια, το εγχείρημα αυτό δεν
πέτυχε γιατί δεν προσεγγίστηκε ολοκληρωμένα, δεν κατανοήθηκε η φιλοσοφία και η ίδια η διοίκηση δεν
αντιλήφθηκε τι σήμαινε αυτή η αλλαγή και τι έπρεπε να γίνει για να υπηρετηθεί αυτό με τον καλύτερο τρόπο από όλους, ώστε σε συνδυασμό

με την προώθηση μιας νέας πολιτικής να αντιμετωπισθούν ριζικά και
αποτελεσματικά τα χρόνια προβλήματα και οι δυσλειτουργίες της
ΕΛ.ΑΣ – Πυροσβεστικής».
Στη συνέχεια περιγράφεται το σημερινό πρόβλημα της αστυνομίας και
διατυπώνεται η ευχή η νέα πολιτική
ηγεσία του νέου διευρυμένου υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να συνεργαστεί με τις Ομοσπονδίες για να
απαλλάξουμε τον ένστολο από το
άγος των ελαχίστων που εμφανίζονται δυστυχώς κατά καιρούς στο χώρο μας, καταπατώντας τα ατομικά δικαιώματα και τις ελευθερίες των συμπολιτών μας, αλλά και από κάθε επίορκο και επιλήσμονα του καθήκοντος συνάδελφό μας που δεν σέβεται τον όρκο του και δεν τιμά την
υψηλή μας αποστολή. 
AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

31

ΣYNΔIKAΛIΣTIKA

Καλή επιτυχία ευχήθηκε η Ομοσπονδία στη νέα ηγεσία

Τ

ον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη συνεχάρη η Ομοσπονδία μας με την ευκαιρία της
ανάληψης των καθηκόντων του στο νέο υπουργείο με τις
διευρυμένες αρμοδιότητες στον τομέα της συνολικής ασφάλειας της χώρας μας.
«Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι με τη βαρύτητα που δίνει
η νέα Κυβέρνηση στο αντικείμενο όλων των υπηρεσιών
ασφαλείας, θέτοντας αυτές υπό ενιαία καθοδήγηση, θα ξεπεραστούν στρεβλώσεις και παρωχημένες δομές, ώστε να
υπάρξει συνολική αναβάθμιση των Οργανισμών των Σωμάτων Ασφαλείας και της Πολιτικής Προστασίας, με στόχο
πάντα την προστασία του Πολίτη και την κατοχύρωση των
συνταγματικών του δικαιωμάτων.

Σας διαβεβαιώνουμε, ότι η συνδρομή της Ομοσπονδίας
προς αυτή την κατεύθυνση είναι δεδομένη και απόρροια
μιας σχέσης που οικοδομήθηκε επί σειρά ετών, από την
πρότερη – πετυχημένη κατά γενική ομολογία – θητεία σας
στο πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Σχέση που την διέκρινε πάντα η καθαρότητα των προθέσεων και διαθέσεων»,
σημειώνεται στη σχετική επιστολή, με την οποία υποβλήθηκε και το αίτημα για άμεση συνάντηση μαζί του.
Ανάλογες επιστολές εστάλησαν στον υφυπουργό κ.
Σπύρο Βούγια, στον γενικό γραμματέα του υπουργείου κ.
Γρηγόρη Τασούλα και στον υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας αντιστράτηγο κ. Γιάννη Ραχωβίτσα.
¢

Ένας πρώην συνδικαλιστής στο τιμόνι της ΕΛ.ΑΣ.

Α
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λλαγή σκυτάλης στην ηγεσία της
αστυνομίας, καθώς με κυβερνητική
απόφαση αντικαταστάθηκε ο μέχρι πρότινος αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. κ. Βασίλειος
Τσιατούρας. Στο ύπατο αξίωμα αναδείχθηκε ως νέος αρχηγός ο έως τότε επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος κ. Οικονόμου Ελευθέριος, γνωστός σε όλους μας
και για τη συνδικαλιστική του δράση, καθώς είχε διατελέσει επί σειρά ετών και
αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας μας.
Αλλαγές επήλθαν και στις θέσεις
των άλλων αντιστρατήγων. Ο αντιστράτηγος Ιωάννης Ραχωβίτσας αναλαμβάνει καθήκοντα Υπαρχηγού ο αντιστράτηγος Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος
αναλαμβάνει καθήκοντα Προϊσταμένου
του Επιτελείου του Αρχηγείου, ο αντιστράτηγος Παναγιώτης Χριστοφιλάκης
αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδος και
ο αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Κασαπάκης αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού
Επιθεωρητή Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδος.
Η Ομοσπονδία μας εύχεται σε
όλους καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο
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τους. Ειδικότερα, στην επιστολή της
προς τον κ. Αρχηγό, σημειώνει:
Κύριε Αρχηγέ,
Με την ανάληψη των καθηκόντων
σας στο ύπατο αξίωμα της ηγεσίας της
Ελληνικής Αστυνομίας, επιθυμούμε να
σας εκφράσουμε τις πλέον εγκάρδιες
και ειλικρινείς συγχαρητήριες ευχές μας.
Ταυτόχρονα ευχόμαστε ο Πανάγαθος Θεός να σας χαρίζει υγεία προσωπική και οικογενειακή καθώς και δύναμη για να αντεπεξέλθετε κατά το καλύτερο στην πανθομολογούμενα δύσκολη
αποστολή σας, στην εκπλήρωση με αποτελεσματικότητα των νέων σας καθηκόντων, του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η παρουσία σας στην ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας προσδοκούμε ότι
θα προσδώσει το ‘‘όραμα’’ το οποίο
καθημερινά θα συνοδεύεται με πράξεις.
Η προσπάθεια σας αυτή ευελπιστούμε
και ευχόμαστε να στεφθεί με απόλυτη
επιτυχία.
Η συνδρομή και η συμβολή της
Ομοσπονδίας μας προς αυτή την κατεύθυνση κ. Αρχηγέ, είναι δεδομένη και

απόρροια της γνωριμίας που οικοδομήθηκε με συνεργασία σειράς ετών. Συνεργασία που την διέκρινε πάντα η καθαρότητα των προθέσεων και διαθέσεων τόσο στα υπηρεσιακά θέματα, όσο
και στα συνδικαλιστικά μας δρώμενα,
όπου η παρουσία σας αρχικά ως ιδρυτικό μέλος και στη συνέχεια ως Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και Α΄ Αντιπρόεδρος της Π.Ο.ΑΞΙ.Α., υπήρξε καταλυτική για την πορεία του συνδικαλιστικού μας κινήματος.
Για τη συμβολή σας αυτή άλλωστε,
έχετε τιμηθεί και κατέχετε μέχρι σήμερα επάξια το αξίωμα του Επίτιμου Α΄
Αντιπροέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας. Κα¢
λή επιτυχία».

Aγωνισ τ ι κ ό μ ή ν υ μ α
για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Τ

ο συνδικαλιστικό μας κίνημα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της 36ης επετείου του Πολυτεχνείου,
αποτίει φόρο τιμής σε όλους εκείνους που αγωνίστηκαν, για να πέσει το τυραννικό καθεστώς της εφτάχρονης δικτατορίας και να επανέλθει η Δημοκρατία
στη χώρα μας.
Είμαστε υπερήφανοι γιατί ως ένστολοι εργαζόμενοι, συμμετέχουμε κι εμείς στη διαχρονική προσπάθεια του λαού μας να διαφυλάσσει τους δημοκρατικούς μας θεσμούς και να αγωνίζεται, για να υπάρχουν
συνθήκες ελευθερίας και ασφάλειας για όλους τους
συμπολίτες μας.
Ως Έλληνες αστυνομικοί δεσμευόμαστε και πάλι,
ότι το μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου αποτελεί για μας σταθερό σημείο αναφοράς – παντοτινό
οδηγό των σκέψεων και των ενεργειών μας, για να μη
ζήσει ποτέ ξανά ο λαός μας «μαύρες ημέρες», αλλά
και για να εμπεδωθεί στον δικό μας εργασιακό χώρο
ο επαγγελματισμός και η δημοκρατική λειτουργία, για
μια αστυνομία, αποτελεσματική, δημοκρατική και φιλική προς τον συνάνθρωπό μας.

Με τον υπαρχηγό
συναντήθηκε
η Ένωση Αξιωματικών
Κεντρικής Μακεδονίας

M

ε τον Υπαρχηγό του σώματος Αντιστράτηγο κ. Ραχωβίτσα Ιωάννη, παρόντος και του Γενικού Επιθεωρητή
Βορείου Ελλάδος κ. Κασαπάκη Κων/νου, συναντήθηκε
στις 12-11-2009 η Ένωση Αξιωματικών Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως ανακοινώθηκε από την Ένωση, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων χρονιζόντων και δυσεπίλυτων προβλημάτων, η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών και η άμεση κατάργηση όσων δεν πρέπει να υφίστανται, η καταστρατήγηση των διατάξεων του ωραρίου των διοικούντων αξιωματικών χωρίς αντίστοιχη οικονομική αποζημίωση, η αποκλειστική ανάθεση των μέτρων τάξης στη Δ.Α.Ε., καθώς
επίσης η σύσταση και λειτουργία Α.Υ.Ε. Βορείου Ελλάδος
με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Στη συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα, δόθηκε η διαβεβαίωση εκ μέρους της φυσικής
ηγεσίας για επίλυση όσων προβλημάτων θεωρούνται άμεσης προτεραιότητας και ανάληψη πρωτοβουλιών που θα
συντείνουν στη βελτίωση της δύσκολης κατάστασης που
όλοι βιώνουμε σήμερα στην Ελληνική Αστυνομία.

Σημαντική ανακοίνωση για τις προσφυγές
που έγιναν από τους αξιωματικούς της Αττικής

Μ

ε ανακοίνωσή της η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
Αττικής ενημερώνει όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες
ότι το Μάρτιο τρέχοντος έτους, υπεβλήθησαν προσφυγές από τους κατέχοντας το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου κατά της απόφασης – πράξης
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με την οποία νεότεροι αυτών
έχουν προαχθεί στον βαθμό του
Υπαστυνόμου Β’.
Οι προσφεύγοντες θα πρέπει να
γνωρίζουν, όπως σχετικά μας ενημέρωσε ο δικηγόρος Πέτρος ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ, τα εξής:
1) Για την πρόοδο της διαδικασίας και τη νομιμοποίηση απαιτείται
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να υπάρξει ειδικό
πληρεξούσιο, το οποίο θα περιέχει
ειδική εντολή.
2) Χωρίς το πληρεξούσιο αυτό οι
προσφεύγοντες «δεν νομιμοποιούνται ενεργητικώς» και θα απορριφθεί
η αίτηση ακύρωσης κατά το μέρος

που τους αφορά (μόνον) τυπικά ως
ανομιμοποίητη.
3) Η εντολή του πληρεξουσίου
είναι απολύτως ειδική και αφορά αυστηρώς το ασκηθέν ένδικο μέσο, δηλαδή το δικόγραφο που αφορά τον
κάθε αιτούντα –και όλους μαζί.
4) Για τη σύνταξη των συμβολαιογραφικών πράξεων - έγκρισης και
εντολής ειδικής πληρεξουσιότηταςέχει επιλεγεί ως συμβολαιογράφος η
Μαρία ΣΑΡΡΗ-ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ, τα γραφεία της οποίας ευρίσκονται επί της
οδού Αριστοτέλους 47-49 (3ος όροφος- ΑΘΗΝΑ).
Διευκρινίζεται ότι για τη σύνταξη
του πληρεξουσίου αυτού να προσέρχονται στην παραπάνω συμβολαιογράφο ομαδικά πάνω από τέσσερις (4) αιτούντες, προκειμένου η
δαπάνη, την οποία θα καταβάλλει εξ΄
ολοκλήρου η Ένωσή μας, να μειωθεί
εις το ελάχιστον.
Επισημειώνεται με έμφαση ότι:
1. Όσοι δεν προβούν στη διαδι-

κασία του πληρεξουσίου, η οποία και
συνιστάται, τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να παραστούν στο Ακροατήριο
του Δικαστηρίου την ημέρα της δίκης με την ταυτότητά τους, διαφορετικά όπως έχει προαναφερθεί, θα
απορριφθεί η αίτηση ακύρωσης γι’
αυτούς (και μόνον) προσωπικά και
μάλιστα για λόγους τυπικούς.
2. Η εκδίκαση μέρους των προσφυγών, έχει ορισθεί για την 5η Φεβρουαρίου 2010, οπότε η υπογραφή
των πληρεξουσίων θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2010.
3. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι κ. συνάδελφοι
που έχουν υποβάλλει σχετικές προσφυγές, να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα της Ένωσης 210-6460405 και
210-6476801, καθώς και με τον Πρόεδρο της Ένωσης κ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Αθανάσιο στο τηλ. 6972094055.
¢
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στερα από πρόσκληση του νέου Αρχηγού της
Ελληνικής
Αστυνομίας Αντιστράτηγου κ. Λευτέρη Οικονόμου, αντιπροσωπείες των
Ομοσπονδιών μας συναντήθηκαν (12
Νοεμβρίου 2009) μαζί του στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., παρουσία των κ.κ.
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη Γρηγόρη Τασούλα, του Προϊσταμένου Επιτελείου
Αντιστράτηγου Νίκου Παπαγιαννόπουλου, του Γενικού Επιθεωρητή
Αστυνομίας Νότιας Ελλάδος Αντιστράτηγου Παναγιώτη Χριστοφιλάκη,
του Προϊσταμένου του Κλάδου
Ασφάλειας και Τάξης Υποστρατήγου
Γαλιάτσου Γεωργίου και του Προϊσταμένου του Κλάδου Οργάνωσης
και Ανθρώπινου Δυναμικού Υποστρατήγου Μπαλάγκα Γεωργίου.
Κατά τη συνάντηση, τέθηκαν αναλυτικά οι θέσεις και οι προτάσεις
μας για όλα τα ανοικτά ζητήματα που
απασχολούν το συνδικαλιστικό μας
κίνημα και κυρίως μεταφέρθηκε η
αγωνία των συναδέλφων μας για την
πορεία του Αστυνομικού Οργανισμού, σε μια δύσκολη περίοδο για
όλους μας, όχι μόνο λόγω των χρόνιων δυσλειτουργιών - εσωτερικών
προβλημάτων, αλλά και εξαιτίας των
δολοφονικών επιθέσεων - απειλών
που δέχεται το Αστυνομικό Σώμα.
Παράλληλα, στον κ. Γενικό Γραμματέα επισημάνθηκε ότι εκκρεμεί αίτημά μας προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, για συνάντηση μαζί του.
Στην Ηγεσία επιδόθηκε το υπόμνημα, που είχε αποσταλεί και στον
κ. Υπουργό, όπως αυτό είχε παρουσιαστεί στο Γενικό Συμβούλιο της
ΠΟΑΣΥ την 3η Νοεμβρίου 2009, κατά το οποίο είχαν αναπτύξει τις θέσεις τους και οι εκπρόσωποι των άλλων Ομοσπονδιών, καθώς επίσης και
τις θέσεις - προτάσεις μας για την
ανάληψη σειράς πρωτοβουλιών ενόψει της τραγικής επετείου του θανάτου του 16χρονου Αλέξη, στα Εξάρχεια.
Επίσης, επισημάνθηκε η προσδοκία μας για τη στήριξη του Αστυνομικού Οργανισμού από την πολιτεία,
με τη διάθεση γενναίων κονδυλίων
τόσο για την κάλυψη των αναγκών σε
υλικοτεχνικά μέσα και σύγχρονες
υποδομές, όσο και για την ενίσχυση
AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ενημερωτική συνάντηση των

Ο Αρχηγός κ. Λευτέρης
Οικονόμου δεσμεύτηκε
ότι για όλα τα θέματα που
αφορούν το αστυνομικό
προσωπικό θα υπάρχει
διαβούλευση και
συμμετοχή εκπροσώπων
μας στις επιτροπές
του ανθρώπινου δυναμικού του. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τα θεσμικά μας
αιτήματα, τονίστηκε ότι σε αρκετά
από αυτά (εκπαίδευση, αξιολόγηση,
κρίσεις – προαγωγές, επιλογή Ηγεσίας, Πειθαρχικό Δίκαιο κ.λ.π.) υπάρχει ταύτιση απόψεων και θέσεων με
τα όσα και από μέρους του κυρίου
Αρχηγού έχουν διατυπωθεί σε προγενέστερο χρόνο, με την ιδιότητά
του τότε, ως Αντιπροέδρου της ΠΟΑΞΙΑ, κατά την ενεργό συμμετοχή
του στα συνδικαλιστικά δρώμενα του
χώρου μας.
Ιδιαίτερα τονίστηκε ότι πρέπει να
αποτρέψουμε την υπηρεσιακή απαξίωση, αντιμετωπίζοντας άμεσα τις αιτίες και τα προβλήματα που τη γεννούν, χωρίς να εξαιρούμε το συνδικαλιστικό μας χώρο, γεγονός που
τροφοδότησε αρνητικά και άκρως
καταδικαστέα φαινόμενα. Τέθηκε δε
ευθέως η αναγκαιότητα της εύρυθμης δημοκρατικής λειτουργίας του
συνδικαλιστικού μας κινήματος, κατά
τρόπον ώστε να σταματήσει ο κατήφορος ορισμένων, για να μην απαξιώνεται περαιτέρω ο Οργανισμός
μας.

Μεγάλες αλλαγές
Στόχος μας είναι η εκ βάθρων αναδιοργάνωση του Αστυνομικού Οργανισμού, η ανασύνταξη των δυνάμεών
του ώστε να δημιουργηθεί μια νέα
Αστυνομία, που θα υπηρετεί πραγματικά τον πολίτη, με σεβασμό στα δικαιώματα και τις ελευθερίες του, αλλά
και ο επαγγελματισμός των στελεχών
της, σε όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων της (διοικητικών, προανακριτικών,
πρόληψης και δίωξης του εγκλήματος
κ.λπ.). Οι μεγάλες αλλαγές, επιβάλλεται να γίνουν χωρίς αποκλεισμούς, με
τη σύσταση της Διακομματικής Επιτροπής που κατά την άποψη και των
εκπροσώπων σχεδόν όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, θα καταγράψει τα προβλήματα και θα προτείνει
λύσεις σε συνεργασία με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα
προσβλέπει, επομένως, σε μια νέα
περίοδο γόνιμου διαλόγου και θετικού αποτελέσματος με στόχο την
αντιμετώπιση, βάσει προγράμματος
και συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος των μικρών και μεγάλων προβλημάτων που μαστίζουν τον εργασιακό μας χώρο, αλλά και τη δημιουργία συνθηκών και προϋποθέσεων
για την απρόσκοπτη ανταπόκριση
των αστυνομικών στη θεσμική αποστολή τους.
Εκ μέρους της Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας υπήρξε η διαβεβαίωση για προώθηση όλων των παραπάνω ζητημάτων με συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα, ύστερα από ιεράρχηση και μέσα από ειλικρινή διάλογο
- διαβούλευση. Όσα δε εξ αυτών είναι ήδη ώριμα, θα τύχουν άμεσης
αντιμετώπισης. 

Ομοσπονδιών με το νέο αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.
Προτάσεις για την εμπέδωση μιας διαρκούς
σχέσης εμπιστοσύνης με τους πολίτες

Σ

υγκεκριμένες προτάσεις υποβλήθηκαν από τις Ομοσπονδίες μας
στο Αρχηγείο με στόχο την εμπέδωση μιας διαρκούς σχέσης εμπιστοσύνης με τους πολίτες, με αφορμή
τα τραγικά γεγονότα του Δεκεμβρίου του 2008.
Αφού τονίζεται ότι η υπηρεσιακή
απαξίωση αντανακλά αρνητικά και
στη δράση του συνδικαλιστικού μας
κινήματος επισημαίνεται ότι η νέα
πολιτική ηγεσία διαμηνύει ότι προτίθεται να εφαρμόσει σειρά αλλαγών
μακροπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εμβέλειας, χωρίς μέχρι στιγμής
να έχουμε ενημερωθεί για το εύρος
των αλλαγών, που κι εμείς επιζητούμε, όπως έχουμε πολλάκις αναφέρει
τα τρία τελευταία χρόνια, καταθέτοντας την πρότασή μας για την επανίδρυση της Ελληνικής Αστυνομίας.
Επειδή, ωστόσο, τα γεγονότα
«τρέχουν», ως συνδικαλιστικό κίνημα αισθανόμαστε την υποχρέωση να
επαναλάβουμε προς το Αρχηγείο τη
βούλησή μας να εργαστούμε συντεταγμένα με στόχο τη βελτίωση των
σχέσεων Αστυνομίας – Πολίτη και
την καταδίκη της βίας απ’ όπου κι αν
προέρχεται, με γνώμονα πάντα την
αίσθηση του καθήκοντος και την
προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη.
Οι προτάσεις, που είχαμε και πέρυσι καταθέσει, χωρίς να βρουν ευήκοον ους είναι οι εξής:
1) Επιμνημόσυνη δέηση στο ναό
Παμμεγίστων Ταξιαρχών για το χαμό
του νεαρού μαθητή. Έκδοση ημερήσιας διαταγής από τον Αρχηγό με
την οποία θα καταγράφεται ξεκάθαρα ένα «Ποτέ πια», να εφιστάται η
προσοχή στη χρήση των όπλων και
να επισημαίνεται ρητά ότι μια απερίσκεπτη ενέργεια, όπως αυτή του ειδικού φρουρού, μπορεί να επιφέρει
νέα 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, πριν μας προλάβουν τα γεγονότα.
5) Επικοινωνία εκπροσώπων του
αρχηγείου με πολιτικά κόμματα και
πολιτικές νεολαίες για να καταγραφούν οι θέσεις τους.
6) Αλλαγή πλεύσης του Αρχηγείου και έναρξη διαλόγου:
4 για την αναδιάρθρωση της
αστυνομίας, με πολιτικά κόμματα,
δημάρχους, φορείς, εγκληματολόγους
4 για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και τη συγγραφή νέων βιβλίων,
με εκπαιδευτικούς
4 για την υποβολή των συναδέλφων ειδικών φρουρών, συνοριακών
φυλάκων, των υπηρετούντων στη
ΔΑΕΑ και όποιων άλλων κρίνει η διοίκηση σκόπιμο, σε ειδικά σεμινάρια
4 για το πειθαρχικό δίκαιο και
τους μηχανισμούς ελέγχου του προσωπικού.
7) Θεσμοθέτηση ανεξάρτητης
επιτροπής παραπόνων, αποκλειστικά
για θέματα αστυνομίας.
8) Για να αντιμετωπιστεί η αίσθηση ότι δεν τιμωρείται κανείς στην
υπηρεσία όταν αυθαιρετεί, 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 και
ξεκάθαρη θέση του συνδικαλιστικού
μας κινήματος ότι αντιβαίνει στον
Κώδικα Δεοντολογίας η αξιοποίηση
των συνηγόρων των Ενώσεων και των
Ομοσπονδιών μας για την υπεράσπιση κατηγορουμένων συναδέλφων για
αδικήματα διαφθοράς ή άλλων ατιμωτικών πράξεων.
9) Συμβολική διάθεση εισιτηρίων
στους δόκιμους αστυνομικούς για να
παρακολουθήσουν κινηματογραφικές ταινίες που στηλιτεύουν την
αστυνομική αυθαιρεσία και την έλλειψη σεβασμού προς τους πολίτες
(χαρακτηριστική η ταινία «Ανταλλαγή», η οποία αναφέρεται στη διαφθορά της αστυνομίας του Λος
Άντζελες και στις διαδηλώσεις των
πολιτών για μια άλλη, ανθρώπινη
αστυνομία, που προβλήθηκε συμπτωματικά πέρυσι τους ταραγμένους μήνες του χειμώνα).
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
σοβαρή τηλεοπτική παρουσία. Καταγγελία κάθε «ελεύθερου σκοπευτή» που θα εκφράζεται επί παντός
επιστητού, χωρίς να είναι εξουσιοδοτημένος.
12) Οι πρωτοβάθμιες ενώσεις να
αναλάβουν πρωτοβουλίες σε τοπικό
επίπεδο, διοργανώνοντας συναντήσεις με τοπικούς φορείς, φοιτητικούς συλλόγους και μαθητικές κοινότητες. 
¢
AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Διεξοδική ανάλυση της κατάστασης στη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Σ

υνεδρίασε στις 21 - 10 - 2009
το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας με
θέματα ημερήσιας διάταξης 1) ενημέρωση για την πορεία του Διεκδικητικού Πλαισίου, 2) συζήτηση θεμάτων του Μ.Τ.Σ.( Συμμετοχή εκπροσώπων μας στο Δ.Σ. -Καθυστέρηση καταβολής Β.Ε.Α. - Μετονομασία του Ταμείου σε Μ.Τ. Στρατού Αστυνομίας κ.λ.π.), 3) ορισμός ημερομηνίας και τόπου διεξαγωγής του
18ου Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου
Αντιπροσώπων και 4) μισθολογικές
Προαγωγές Αξιωματικών Τ.Ε.Μ.Α. Ωράριο εργασίας Διοικητών Αξιωματικών.
Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των υπολοίπων μελών
του Δ.Σ. αποφασίσθηκαν τα παρακάτω:
1. Όσον αφορά το Διεκδικητικό
μας Πλαίσιο και δεδομένου ότι με
την προηγούμενη ηγεσία των
Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, είχαν ήδη αρχίσει να συζητούνται και υπήρξαν δεσμεύσεις
για την άμεση υλοποίηση των παρακάτω αιτημάτων α) της αναπροσαρμογής της αποζημίωσης για την πέραν του πενθημέρου εργασία στα
70€ β) της αναπροσαρμογής της νυχτερινής απασχόλησης στα 5€ την
ώρα και γ) της αύξησης του επιδόματος των 100€ που χορηγείται,
στους παθόντες κατά την υπηρεσία
Αστυνομικούς, στα 300€, (αντίστοιχες εισηγήσεις έχουν γίνει και από
την αρμόδια Δ/νση Οικονομικών
του
Αρχηγείου
της Ελληνικής
Αστυνομίας), ομόφωνα αποφασίσθηκε τα παραπάνω αιτήματα να
αποτελέσουν και πάλι, ως υπερώριμα πλέον, μαζί με την αναπροσαρμογή του επιδόματος διοίκησης καθώς και την επέκτασή του σε όλους
τους Αξιωματικούς, την «αιχμή του
δόρατος» και στο νέο Διεκδικητικό
μας Πλαίσιο.
2. Για το Μ.Τ.Σ., το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας εκφράζει την έντονη
δυσαρέσκειά του για την παρατηρούμενη καθυστέρηση - πέραν του
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Ιόμήνου - καταβολή των Β.Ε. Α.
στους μερισματούχους του. Αποφασίσθηκε προς τούτο να γίνει σχετική
παράσταση στον πρόεδρο του
Μ.Τ.Σ., προκειμένου να απαιτηθεί η
άμεση καταβολή των Β.Ε.Α., ενώ
επίσης θα τονισθεί και η κατηγορηματική αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σκέψη διαχωρισμού των μετόχων
- μερισματούχων αυτού, ανάλογα με
την υπηρεσιακή τους προέλευση
(Στρατός - Αστυνομία). Επιπρόσθετα το διαχρονικό αίτημα μας για
συμμετοχή εκπροσώπων των συνδικαλιστικών φορέων στο Δ.Σ. του
Ταμείου, είναι σήμερα όσο ποτέ
άλλοτε επίκαιρο διότι δεν νοείται
να λαμβάνονται ή να δρομολογούνται αποφάσεις καθοριστικές για το
συνταξιοδοτικό μέλλον του μεγαλύτερου ποσοστού των Ελλήνων
Αστυνομικών ερήμην τους. Επίσης,
για καθαρά συμβολικούς λόγους,
απαιτούμε την μετονομασία του
ανωτέρω ταμείου σε Μετοχικό Ταμείο Στρατού - Αστυνομίας.

Ομόφωνα το Δ.Σ., αποφάσισε την
διεξαγωγή του 18ου Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου των Αντιπροσώπων
της Ομοσπονδίας, να διεξαχθεί
στο τέλος Νοεμβρίου ή το πρώτο
10ήμερο του μηνός Δεκεμβρίου του
τρέχοντος έτους.
Από μέλος του Δ.Σ., τέθηκε
προς συζήτηση ο χρόνος εργασίας
των Αξιωματικών - Διοικητών, λόγω
του σχετικού ζητήματος που έχει
προκύψει στην Γ.Α.Δ.Θ. Το θέμα
αυτό τέθηκε υπόψη του Νομικού
Συμβούλου της Ομοσπονδίας, προκειμένου αποφανθεί για τις ενδεικνυόμενες ενέργειες που θα πρέπει
να γίνουν, εκ μέρους της Ομοσπονδίας μας, για το πολύ σοβαρό αυτό
εργασιακό θέμα που απασχολεί όχι
μόνο τους Αξιωματικούς στη συγκεκριμένη Αστυνομική Διεύθυνση
αλλά και το σύνολο σχεδόν των
Αξιωματικών των Αστυνομικών Διευθύνσεων της χώρας (υπερεργασία -αναπλήρωση - αμοιβή), κ.λπ. ¢

Να πούμε τα πράγματα με τ’ όνομά τους…

Κ

οινή ανακοίνωση για την καταδίκη της βίας και των επιθέσεων που
δέχεται η αστυνομία, εξέδωσαν οι Ομοσπονδίες ΠΟΑΞΙΑ και ΠΟΑΣΥ στις 22 Οκτωβρίου 2009.
«Το νέο μοντέλο αστυνόμευσης για το οποίο αγωνιζόμαστε χρόνια
τώρα και όλοι οι φορείς της πολιτείας δέχονται πλέον ότι είναι το
ζητούμενο, δεν μπορεί προφανώς να υλοποιηθεί με το ίδιο «σύστημα»,
που μόλις χθες ήταν υπό κατηγορία. Δεν μπορεί με άλλα λόγια εν μια
νυκτί μόνο με εντολές και εξαγγελίες –σωστές και αναγκαίες κατά
βάση- να εφαρμοστεί μια νέα πολιτική στο χώρο της δημόσιας τάξης,
όταν μάλιστα τόσα και τόσα μέτρα κατά το παρελθόν, που
εξαγγέλλονταν με κάθε καλή διάθεση και προς την ίδια κατεύθυνση,
έπεφταν πάντα στο κενό», τονίζεται.
Οι Ομοσπονδίες ζητούν «να ξεκινήσει σοβαρός διάλογος για την
Ελληνική Αστυνομία για να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας, εφόσον
πράγματι θέλουμε μια αποτελεσματική και ταυτόχρονα φιλική προς τον
πολίτη αστυνομία. Ο αστυνομικός δεν μπορεί να συνθλίβεται στις
μυλόπετρες της εκάστοτε εξουσίας, καθώς στερείται σήμερα όχι μόνο
των στοιχειωδών μέσων για να λειτουργήσει επαγγελματικά, αλλά και
διότι δεν υπάρχει πάντα σαφής κατεύθυνση για το πώς θα εφαρμοστεί
η πολιτική της κυβέρνησης. Αυτό είναι το κυρίαρχο πρόβλημα με αποτέλεσμα να διατυπώνονται πολλές φορές απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί
και να εκπέμπονται λάθος μηνύματα».

Ενημερώθηκε για τις θέσεις μας
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Π

ραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2009 στα γραφεία του Συνασπισμού της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας κοινή συνάντηση των Προεδρείων των Ομοσπονδιών ΠΟΑΞΙΑ και ΠΟΑΣΥ με
τον πρόεδρο του κόμματος κ. Αλέξη Τσίπρα και τον
κ. Παναγιώτη Πλούμη, μέλος του Τμήματος του κόμματος για τα Σώματα Ασφαλείας.
Η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία του κ. Τσίπρα
και εκ μέρους των Ομοσπονδιών αναπτύχθηκαν οι θέσεις μας για την αναβάθμιση της Ελληνικής Αστυνομίας
και την αλλαγή προσανατολισμού, καθώς, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, το ζητούμενο είναι να αποβάλλει το Σώμα στρατιωτικές δομές και αναχρονιστικές πρακτικές για να βρίσκεται πραγματικά κοντά στο
πολίτη και να υπηρετεί την κοινωνία, αλλά και ο πολίτης οφείλει να μην αντιμετωπίζει εχθρικά τους ένστολους και να σέβεται την ιδιότητά τους.
Ειδικότερα, τέθηκαν τα ζητήματα της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών, της δημιουργίας πολυδύναμων μονάδων και της ορθολογικής κατανομής του προσωπικού, της εκπαίδευσης, που έχει υποβαθμιστεί ειδικά
με τη σύντμηση των εξαμήνων θεωρητικής μάθησης
και την επιδερμική πρακτική εξάσκηση των δοκίμων
(οι δόκιμοι, στην πραγματικότητα καλύπτουν τις κενές
οργανικές θέσεις με μόλις 350 ευρώ το μήνα), της

απαλλαγής από ξένα έργα, της εξάπλωσης των υπηρεσιών σεκιούριτι κ.α.
Οι Ομοσπονδίες, επίσης, εξέφρασαν την ανησυχία
τους για την αδυναμία της πολιτείας να αξιοποιήσει το
αντικειμενικό σύστημα προσλήψεων αστυνομικών μέσω των πανελληνίων εξετάσεων.
Εκ μέρους του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρα
τονίστηκε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στο συνολικότερο προσανατολισμό του Σώματος, που πρέπει να
ξεκινά από την εκπαίδευση και τη γενικότερη συμπεριφορά των αστυνομικών, ώστε να συνειδητοποιήσουν
και οι πολίτες ότι και οι αστυνομικοί είναι ένστολοι πολίτες που εργάζονται για την ασφάλειά του.

¢

Για τα θέματα που απασχολούν το αστυνομικό 
προσωπικό καθώς και για τις διεκδικήσεις μας,
ενημερώθηκε από τα Προεδρεία των Ομοσπονδιών ΠΟΑΞΙΑ και ΠΟΑΣΥ ο Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ.
Κώστας ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ, σε συνάντηση μαζί του
την 2-12-2009. Εκ μέρους του εκφράστηκε η βούλησή του να σταθεί αρωγός στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, αναφέροντας και την επίσημη θέση του ΠΑΣΟΚ για διάλογο και διαβούλευση με
όλους τους κοινωνικούς εταίρους..
AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός μάρτυρας
της Ορθοδοξίας και του έθνους

Υ

πήρξε πράγματι αξιέπαινη η πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Αξιωματικών Αστυνομίας να καθιερώσουν έναν Άγιο Προστάτη και μάλιστα τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό.
Άλλωστε, αποτελεί παράδοση στον
τόπο μας ώστε οι διάφορες κοινωνικές ομάδες, οι Ενώσεις Εργαζομένων
και οι συντεχνίες να έχουν κάποιο
Προστάτη Άγιο.
Η κίνηση αυτή μπορεί να ερμηνευθεί και σαν προϋπόθεση πνευματικής ενίσχυσης των αστυνομικών
και μάλιστα των Αξιωματικών στον
καθημερινό αγώνα τους για την επιτέλεση του καθήκοντος.
Γεννήθηκε το 1714 στο χωριό
Μέγα Δένδρο της Αιτωλίας από γονείς ευσεβείς όπου έλαβε και την
πρώτη του ανατροφή.
Εκεί έμαθε τα πρώτα του γράμματα και σε ηλικία 20 ετών ολοκληρώνει την μόρφωσή του στην Αθωνιάδα σχολή του Αγίου Όρους. Τον
έθελξε η μοναχική ζωή και έγινε μοναχός στην Μονή Φιλοθέου. Βαθύτερος πόθος του ήταν να βοηθήσει
τους σημαδεμένους Έλληνες που
ζούσαν αμόρφωτοι και σημαδεμένοι.
Έτσι αποφάσισε την μεγάλη περιπέτεια του ξυπνήματος του δούλου γέ-

νους και τον επανευαγγελισμό του
λαού.
Τα αποτελέσματα υπήρξαν θαυμαστά. Ο λαός άλλαξε, οι άγριοι ημέρεψαν, οι χριστιανοί συνειδητοποίησαν τον μεγάλο θησαυρό της Ορθοδοξίας, οι κοινωνικές παραβάσεις λιγόστεψαν και το σπουδαιότερο σταμάτησαν οι εξισλαμισμοί.
Στον τόπο που γίνονταν οι ομιλίες, ο Άγιος Κοσμάς έστηνε ένα
σταυρό που στη συνέχεια παρέμενε
σαν ανάμνηση. Κήρυττε απλά και συγκινητικά και η ομιλία του άγγιζε τις
καρδιές των ανθρώπων, κήρυττε
ακόμα προφητικά και πατριωτικά.
Προφήτευσε πολλά σπουδαία γεγονότα, την απελευθέρωση της Ελλάδος, τις επιστημονικές ανακαλύψεις
και πολλά σημερινά γεγονότα όπως
την μάστιγα της γραφειοκρατίας, τις
οικολογικές καταστροφές και τις πολεμικές συγκρούσεις. Ανέπτυξε πολλές κοινωνικές πρωτοβουλίες όταν
έπεισε άτεκνα ζευγάρια να υιοθετήσουν τα ορφανά, να ανακαινισθούν
οι εκκλησίες και να καθιερωθεί η Κυριακή αργία. Περίφημη είναι η πρωτοβουλία του για την ίδρυση σχολείων, 1.200 κατωτέρων και 750 ανωτέρων σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια.
Μέσα στη βιογραφία του Πατρο-

κοσμά αναφέρονται θαυματουργικές
ενέργειες που γίνονταν είτε σαν θεραπείες και πνευματική ενίσχυση, είτε σαν έλεγχο και παραδειγματισμό.
Η μεγάλη όμως θρησκευτική, κοινωνική και εθνική δράση του Πατροκοσμά έφερε και αντίδραση.
Μισήθηκε από τους Εβραίους διότι κατήγγειλε τις παρανομίες τους
και καταδίκασε τα εμπορικά παζάρια
που εγίνοντο τις Κυριακές. Με διάφορα προσχήματα συνελήφθη στο
1779 Καλικόντασι της Β. Ηπείρου και
τον κρέμασαν σε ένα δέντρο. Το λείψανό του το έριξαν στον Αώο. Στον
τόπο του μαρτυρίου του, όπου είναι
και ο τάφος του στη σημερινή πόλη
Βεράτι, ανεγέρθη ναός και μοναστήρι του Αγίου Κοσμά.
Από το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίσθηκε επίσημα σαν
Άγιος το 1961 και η μνήμη του εορτάζεται στις 24 Αυγούστου.
Στην Αστυνομία η μνήμη του
εορτάζεται πανηγυρικά την πρώτη
Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών με πρωτοβουλία
της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος ΚΙΟΥΛΟΣ
Ιεροκήρυξ των Σωμάτων Ασφαλείας
Διευθυντής της Θρησκευτικής
Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε
ο Προστάτης Άγιος

Μ

ε λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2009, από την Ομοσπονδία
μας ο Προστάτης της, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.
Προς τούτο, τελέσθηκε Πανηγυρική Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων
Ταξιαρχών, της πρώην Σ.Α.Ε.Α., και στη συνέχεια ακολούθησε συγκέντρωση των παρευρισκομένων στο
πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού.
Τη Φυσική Ηγεσία εκπροσώπησε ο Υπαρχηγός κ.
Μπούτσικας Ιωάννης. Παρευρέθηκαν ακόμη ο Διοικητής της Άμεσης Δράσης Ταξίαρχος κ. Τζώρτζης Ιωάννης, ο Διευθυντής της Δ/νσης Αστυνομίας Δυτ. Αττικής Ταξίαρχος κ. Βενάρδος Ευάγγελος, ο Διευθυ-
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ντής της Δ/νσης Αστυνομίας Ν/Α Αττικής Ταξίαρχος
κ. Τσιβίκης Ηλίας, ο Υποδιοικητής της Δ/νσης Ασφαλείας Αττικής Ταξίαρχος κ. Πλιάτσικας Γεώργιος καθώς και πολλοί Αξιωματικοί, μέλη της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Να είναι πραγματικά ανεξάρτητη η έρευνα
Οι επισημάνσεις των Ομοσπονδιών
για το Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας

Σ

το πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου
Προεδρικού Διατάγματος για τη «Σύσταση Γραφείου
Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας», οι Ομοσπονδίες του αστυνομικού προσωπικού, ΠΟΑΞΙΑ και
ΠΟΑΣΥ, κατέθεσαν τις θέσεις τους, διατυπώνοντας
όμως δημοσίως την αταλάντευτη θέση τους ότι ο νεωτερισμός της ανοικτής διαβούλευσης θεμάτων που αφορούν το αστυνομικό προσωπικό και την ασφάλεια γενικότερα της χώρας μας, δεν μπορεί προφανώς να υποκαταστήσει και να υπερακοντίσει το θεσμικό διάλογο
με τους συνδικαλιστικούς φορείς των οικείων χώρων
που αφορούν τα υπό διαβούλευση νομοθετήματα, με
συγκεκριμένες καταληκτικές δεσμεύσεις και θέσεις ως
απόρροια του δια ζώσης διαλόγου. Άλλως οδεύουμε
στην τακτική του παράλληλου μονολόγου.
Ειδικότερα οι Ομοσπονδίες επισήμαναν τα ακόλουθα:
Η φιλοσοφία του σχεδίου Π.Δ. κινείται στη σωστή
κατεύθυνση, όπως την είχαμε διατυπώσει και προ διετίας, με την πρότασή μας για τη σύσταση γραφείου διερεύνησης καταγγελιών και παραπόνων, όπου επιδιώκαμε
τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής που θα εγγυούταν αφενός τα δικαιώματα των συναδέλφων μας, αφετέρου δε την ουσιαστική διερεύνηση των υποθέσεων, χωρίς δηλαδή να εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια
υπονοιών περί συγκάλυψης λόγω «συναδελφικής αλληλεγγύης», για λόγους δήθεν «προστασίας του δημοσίου
συμφέροντος» ή του γοήτρου της όποιας υπηρεσίας.
Κυρίαρχα τονίζουμε όμως ότι εάν δεν ενισχυθούν και
αναβαθμισθούν ποιοτικά οι υφιστάμενες λειτουργίες της
Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και της Υποδιεύθυνσης Διοικητικών Εξετάσεων δεν μπορούμε να προσδοκούμε κανένα θετικό αποτέλεσμα.
Εμμέσως πλην σαφώς, από την αιτιολογική έκθεση
του εν λόγω ΠΔ διαχέεται μομφή ανεπάρκειας για τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών, από τις οποίες πρέπει να
ζητηθούν συγκεκριμένες προτάσεις για να αντιμετωπισθούν οι όποιες δυσλειτουργίες. Επ’ αυτού θα ήταν σημαντική η δημόσια τοποθέτηση των προϊσταμένων των
υπηρεσιών αυτών ή των εκπροσώπων τους για το υπό
θέσπιση ΠΔ, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει.
Δεύτερη σημαντική παρατήρηση αφορά τη συγκρότηση της αρμόδιας Εισηγητικής Επιτροπής, καθώς έτσι
όπως προτείνεται υπάρχουν πολλά περιθώρια για νέες
αμφισβητήσεις του ρόλου της.
Δεν πρέπει να υπάρχει εξάρτηση των μελών της
καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη. Τα μέλη της αντί να ορίζονται από τον εκάστοτε υπουργό, πρέπει να επιλέγονται από την αρμόδια
Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή προκειμένου

να διασφαλιστεί κατ’ αυτόν
τον τρόπο η ανεξαρτησία
της λειτουργίας του. Επιπλέον, η Εισηγητική Επιτροπή
πρέπει να διευρυνθεί με τη
συμμετοχή
εκπροσώπου
του Δικηγορικού Συλλόγου
ή και άλλων φορέων. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή το ζητούμενο είναι η
ανεξαρτησία του οργάνου
διερεύνησης των όποιων
καταγγελιών, ως συνδικαλιστικοί φορείς δεν ζητήσαμε καν τη δική μας
συμμετοχή, σε αντίθεση
με τη δηλωμένη θέση
μας για συμμετοχή π.χ. στα υπηρεσιακά συμβούλια.
Τούτων δοθέντων, η στέγαση και μόνο του Γραφείου
σε εγκαταστάσεις εκτός υπουργείου και αστυνομικών
υπηρεσιών (άρθρο 1), προφανώς δεν διασφαλίζει από μόνη της την ανεξάρτητη λειτουργία του, παρά το γεγονός
ότι καθιστά πράγματι πιο εύκολη και φιλική στον πολίτη
την προσέλευσή του. Για τους πολίτες από την άλλη
πλευρά, πρέπει να καθορισθούν χρονικά όρια, καθώς
πουθενά δεν γίνεται λόγος για τις προθεσμίες εντός των
οποίων μπορούν να καταγγέλλουν συμβάντα στο Γραφείο για να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Τα αίτια

Συνεχίζοντας, επισημαίνουμε και τις ετήσιες εκθέσεις
του Συνηγόρου του Πολίτη για τη λειτουργία της Αστυνομίας, με χαρακτηριστική αυτή του έτους 2008 που είναι καταπέλτης. Υπήρξε συμμόρφωση στις υποδείξεις
της Ανεξάρτητης αυτής Συνταγματικής Αρχής και αν όχι
γιατί; (Ως γνωστόν, κάθε χρόνο οι εκθέσεις επαναλαμβάνονται). Έχοντας αυτό το δεδομένο, ας εξεταστούν οι
αιτίες του φαινομένου, οι οποίες και να ληφθούν σοβαρά
υπ’ όψη για την ουσιαστική λειτουργία του συγκεκριμένου Γραφείου και όχι μόνο για την τυπική προσαρμογή
μας ως Χώρας στα όσα ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από πλευράς μας, υπάρχει προβληματισμός για τη μικρή
ανταπόκριση πολιτών και ενστόλων (αστυνομικών, πυροσβεστών, λιμενικών) στη διαβούλευση μέσω διαδικτύου.
Τέλος, τονίζουμε ότι αυτό το ώριμο και παραγωγικό
αίτημα των Ομοσπονδιών μας, πρέπει να συνοδευθεί
ταυτόχρονα από δομικές θεσμικές αλλαγές για την
επανίδρυση της Αστυνομίας εάν θέλουμε να διασφαλισθεί πράγματι η καινοτόμος αξία του.
¢
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ΑΠΟΨΕΙΣ

«Πληρώνουμε τις συνέπειες
μιας γενικευμένης ανομίας»
Του Γιάννη Πανούση
Καθηγητή Εγκληματολογίας

Τ

α φαινόμενα που οδήγησαν στα
γεγονότα του περασμένου Δεκεμβρίου εντόπισε, μιλώντας στο
naftemporiki.gr, ο καθηγητής Εγκληματολογίας στο πανεπιστήμιο Αθηνών, Γιάννης Πανούσης: την οργή των
νέων, την περιθωριοποίηση απόκληρων και την απουσία κράτους. Αυτά,
κατά την άποψή του εκμεταλλέυτηκαν
οι «αντιεξουσιαστές». Η «Αξιωματική
Αστυνομία» αναδημοσιεύει την ενδιαφέρουσα συνέντευξη, με την επισήμανση ότι τα ζητήματα που τίθενται
από τον κ. καθηγητή, πρέπει να απασχολήσουν σοβαρά την κοινωνία μας
κι εμάς τους αξιωματικούς ιδιαίτερα.
l Ένας χρόνος έχει περάσει από
τα επεισόδια του περασμένου Δεκεμβρίου. Μετά από όλο αυτό το
διάστημα, πώς τα αποτιμάτε – πώς
τα εξηγείτε; Ήταν ένα τυχαίο ξέσπασμα μεμονωμένων ομάδων ή
σύμπτωμα βαθύτερων και γενικότερων κοινωνικών τάσεων;

«Ήταν ένα τρισυπόστατο φαινόμενο. Ήταν τρία πράγματα σε ένα και
γι’ αυτό και οι αναλύσεις της εποχής
ήταν πολύ θολές. Θα άξιζε τον κόπο
να κάνουν κριτική αυτοί που τότε μίλησαν για μία γενικευμένη κοινωνική
εξέγερση, για ήρωες της Ελληνικής
Επανάστασης, για μία αλλαγή των δομών και των θεσμών υπέρ των νέων…
Υπήρχε ένα κομμάτι μιας δικαιολογημένης οργής, ενός θυμού των νέων
παιδιών για τη δολοφονία ενός παιδιού. Αυτά τα παιδιά, όχι μόνο γι’ αυτό
αλλά και επειδή νιώθουν ότι ζουν σε
έναν κόσμο που είναι κατειλημμένος
από ενήλικες, νιώθουν ότι οι προσδοκίες και οι προοπτικές είναι σχεδόν κλειστές, βγήκαν στο δρόμο για
να πούνε ότι είναι παρόντες, ότι κάτι
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πρέπει να αλλάξει. Εκείνη την εποχή
όμως βγήκαν κι άλλοι στο δρόμο.
Βγήκαν απόκληροι, περιθωριοποιημένοι, αποκλεισμένοι - Έλληνες και
μετανάστες - που με την ευκαιρία του
ανώνυμου πλήθους προέβησαν σε
διάφορες μορφές πλιάτσικου ή καταστροφών. Βρήκε επίσης την ευκαιρία,
με την απουσία του κράτους δικαίου
και του κράτους γενικότερα, να βγει
και το οργανωμένο έγκλημα ή οι λεγόμενοι αντιεξουσιαστές. Άρα είναι
δύσκολο να ξεχωρίσεις σε ποιο από
τα τρία τμήματα έμεινε κάτι από το
Δεκέμβρη και σε ποιο έφυγε. Αν θέλαμε να κάνουμε μία αποτίμηση, την
οποία επαναλαμβάνω ότι πρέπει να
κάνουν αυτοί που έλεγαν τα μεγάλα
λόγια και προσπαθούσαν ιδεολογικά
να καπελώσουν την εξέγερση, κυρίως των νέων, από τη μεριά των νέων,
έμεινε αυτή η ζεστασιά, το αυθόρμητο και το γεγονός ότι δεν κοιμούνται
και δεν είναι τα παιδιά μόνο του κομπιούτερ ή του γυμναστηρίου. Πλην
όμως δεν έχω δει μέσα στα σχολεία,
μέσα στα πανεπιστήμια, στη γειτονιά,
στην οικογένεια, να έχουν αλλάξει οι
σχέσεις. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά
δεν το έχω δει. Όσον αφορά τους
απόκληρους, λόγω της οικονομικής
κρίσης, μεγαλώνει η στρατιά των
ανέργων, των περιθωριοποιημένων,
κλπ, άρα φοβάμαι ότι εγκλήματα επιβίωσης μπορεί να τα ξαναδούμε. Δεν
ήταν ο Δεκέμβρης αυτός που τα άρχισε, αλλά συνέκλιναν. Το τρίτο είναι
το χειρότερο, ότι αν μας έχει μείνει
κάτι από τον Δεκέμβρη και μετά, είναι
αυτή η σύζευξη οργανωμένου εγκλήματος και –εντός ή εκτός εισαγωγικών
– τρομοκρατίας, που πιθανόν αντλεί
και από τα άλλα δύο σκέλη, δηλαδή
και από τους εξοργισμένους νέους,
οι οποίο εύκολα μπορούν να στρατολογηθούν και από τους απόκληρους,
οι οποίοι εύκολα μπορούν να βρουν
εκεί τη λύση. Ένα χρόνο λοιπόν μετά,
μας έχει μείνει μία γλυκιά ανάμνηση
σε σχέση με την επαναστατικότητα
και τον ενθουσιασμό των νέων – όλα

τα άλλα είναι λίγο πιο σκοτεινά, αλλά
θα πρέπει να τα ξαναδούμε με πιο
ψύχραιμο μάτι, πράγμα που δεν το
κάνει ο Έλληνας».
Με τη μορφή που είδαμε το
φαινόμενο πέρυσι, πιστεύετε ότι
εκτονώθηκε ή ότι μπορεί να το ξαναδούμε στο μέλλον;

l

«Η ελληνική κοινωνία, γενικά και
όχι μόνο σε αυτά που είδαμε, δεν
λειτουργεί γραμμικά, λειτουργεί κάπως χαοτικά. Δεν ξέρεις ποια στιγμή
και για ποιο λόγο γίνεται μία έκρηξη
για ένα γεγονός ή για ένα φαινόμενο
ή για μία κατάσταση που την ξέρουμε καιρό και που μοιάζει να έχουμε
συνηθίσει. Διαφθορά, εκμαυλισμός,
συναλλαγές, ξαφνικά γίνεται κάτι και
αναδύεται μία πιεσμένη επί δύο-τρία
χρόνια συνείδηση του Έλληνα που
λες και ανακάλυψε εκείνη την ώρα
την πραγματικότητα και σκάει. Δεν
νομίζω λοιπόν ότι ακολουθούμε τον
ορθολογισμό ή το σχεδιασμό που
έχουν άλλες χώρες, όπου τα κοινωνικά φαινόμενα κάποια στιγμή γίνονται
και εκρηκτικά και εγκληματικά, αλλά
έχουμε μάλλον έναν τρόπο να σκεφτόμαστε και να δρούμε “α λα ελληνικά”. Άρα δεν μπορώ να προβλέψω
τίποτα γιατί είναι και απρόβλεπτα
αυτά που γίνονται».
l Για να προχωρήσουμε σε ένα άλλο

φαινόμενο βίας που παρουσιάζει
έξαρση τελευταία. Πώς σχολιάζετε
τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον
συγγραφέων και δημοσιογράφων;
«Όλα αυτά είναι λίγο τυφλά, γιατί
δεν δείχνουν κάποιο στίγμα. Κατ’αρχήν εγώ είμαι εναντίον της βίας – δεν
είναι τρόπος διαλόγου. Αν ήταν πάντως μία βία που την καταλάβαινες,
πάλι θα διαφωνούσα, αλλά θα την
καταλάβαινα. Βλέπετε λοιπόν ότι διαμορφώνονται διάφοροι ανώνυμοι
κύκλοι που, είτε από τα “δεξιά”,
είτε από τα “αριστερά” – και βάζω
εισαγωγικά εδώ γιατί έχω πολλές
επιφυλάξεις – βάζουν στη μέση και

στοχοποιούν ανθρώπους που δεν
φαντάζεσαι… Ή πρέπει κάτι να εξηγηθεί, να γραφεί για παράδειγμα ένα
κείμενο που να λέει ότι γι’ αυτούς
τους λόγους έγινε – πάλι αντίθετος
θα ήμουνα – ή πρέπει κανείς να δει
ότι είναι όλοι εναντίον όλων και ότι
αντί να συγκρουστούν μεταξύ τους,
όπως θα περίμενες, τα αριστερά και
τα δεξιά στοιχεία, βάζουν στη μέση
συγκεκριμένα άτομα. Βάζουν μάλιστα
στη μέση άτομα που δεν ανήκουν
στο χώρο της παρανομίας, της παρατυπίας, της ανομίας, του πλούτου. Το
ποιος στοχοποιεί σε αυτή τη χώρα
είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Το να
μπορούν 30 άνθρωποι κάποια στιγμή
να “ τους τη δώσει” και να κάνουν
κάτι, μπορεί να συμβεί, αλλά γιατί να
“τους της δώσει” την Τετάρτη και
όχι την Πέμπτη ή την Παρασκευή και
γιατί σε αυτόν και όχι στον άλλον;
Αυτό πρέπει να εξηγηθεί και από τη
στιγμή που δεν το εξηγούν, έχω την
εντύπωση ότι η στοχοποίηση γίνεται
από μεγαλύτερους – τώρα μην μου
πείτε για πιο λόγο γιατί μπαίνουμε σε
συνωμοσίες και δεν τις ξέρω»
l’Εχετε κάποια ιδέα για το πιο
κίνητρο μπορεί να ωθεί αυτές τις

ομάδες, τι τις ενώνει;
«Δεν φαίνεται, ούτε θέλουν να το
δείξουν. Με το να ρίχνεις ένα γιαούρτι, ή να βρίζεις μία συγγραφέα,
ή να χτυπήσεις έναν καθηγητή, χωρίς να λες γιατί, λέγοντας απλώς με
ενοχλείς ή αυτός ο χώρος είναι δικός
μου, δεν μου αρέσουν τα ρούχα που
φοράς, αυτά δεν είναι αντικείμενα
κοινωνικής, πολιτικής ή πολιτισμικής
ανάλυσης. Τι να πεις περί αυτού; Από
την άλλη, δεν μπορούμε να μιλάμε για
μία έκρηξη που έγινε κάποια στιγμή
κάπου. Φαίνεται αυτές οι εκρήξεις να
πληθαίνουν. Πληθαίνουν, δεν είναι τα
πρόσωπά τους φανερά, δεν είναι οι
στόχοι τους φανεροί, όλο αυτό δεν
είναι καλό. Νομίζω ότι είναι η συνέπεια μια γενικευμένης ανομίας, στην
Ελλάδα θεωρούμε ότι όλα επιτρέπονται, κανείς δεν τιμωρείται για τίποτα, όλα μπορεί να συμβούν, άρα
μέσα σε αυτό το κλίμα ο καθένας
κάνει ό,τι θέλει».
l Συχνά αυτές οι επιθέσεις γίνονται σε χώρους που προστατεύονται από το πανεπιστημιακό άσυλο και έχετε κι εσείς πέσει θύμα
τέτοιας επίθεσης, αλλά παράλληλα
είστε και συντάκτης της νομοθεσί-

ας που το προστατεύει. Πιστεύετε
ότι είναι καιρός να καταργηθεί ή να
το ξανασκεφτούμε;
«Είναι καιρός να το συζητήσουμε
σοβαρά. Τι ήταν τότε, τι προστάτευε,
γιατί το προστάτευε, τι είναι τώρα, τι
προστατεύει και γιατί το προστατεύει. Και κυρίως να δούμε ποιοι
είναι αυτοί που το υπερασπίζονται,
αν δεχτούμε για ιστορικούς λόγους
και συμβολικούς να μείνει. Το ζήτημα είναι να μείνει για ποιο λόγο και
ποιοι το προστατεύουν. Φοβάμαι ότι
ο πολιτικός κόσμος δεν παίρνει το
κόστος και ο ακαδημαϊκός κόσμος
φοβάται και να το συζητήσει. Πού
θα καταλήξει είναι ένα άλλο ζήτημα.
Βλέπετε ότι όταν έχουμε μία τέτοια
συζήτηση ή μία παραβίαση μιλάμε
με γενικότητες - ο άνθρωπος, ο επιστήμονας, η ελεύθερη διακίνηση των
ιδεών, δικτατορία… Αυτά δεν έχουν
κανένα νόημα. Το ζήτημα είναι να μιλήσουμε επί του πραγματικού και να
μιλήσουμε ειλικρινά. Δεν συμβαίνει,
δηλαδή λέμε ότι στο πανεπιστήμιο
καλλιεργούμε και προστατεύουμε
την ελευθερία και τις ιδέες αλλά κατά
βάση φοβόμαστε να πούμε τι είναι
ελευθερία και τι είναι ιδέες». 
¢
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ΧΙΟΥΜΟΡ

Τα του οίκου μας,
με το βλέμμα
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των σκιτσογράφων…
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Το Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
εύχεται σε όλους τους συναδέλφους
και τις συναδέλφισσες
το ελπιδοφόρο μήνυμα της αγάπης,
της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς,
που εκπέμπει η γέννηση Του Κυρίου,
να βρει γόνιμο έδαφος στις καρδιές όλων μας,
αποτελώντας οδηγό και πηγή δύναμης
στην προσπάθειά μας για διαρκή προσφορά
προς τους συνανθρώπους μας.
Η έλευση της νέας χρονιάς
ας χαρίσει σε όλους υγεία, αγάπη, ευτυχία
και κουράγιο για να ανταπεξέλθουμε
στο δύσκολο έργο μας

Καλή Χρονιά

