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Η συμμετοχή και η εμπιστοσύνη σου είναι η δύναμή μας.

κωδικοσ εντυπου

Περιμένουμε το email σας

017184

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν
κατ’ ανάγκην τις θέσεις της Ομοσπονδίας μας
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editorial

Το χρέος
στην
Πατρίδα

E

χουν συμπληρωθεί τρεις και πλέον
μήνες από το σχηματισμό της νέας,
τρικομματικής αυτή τη φορά, κυβέρνησης,
αλλά το μέλλον εξακολουθεί να είναι αβέβαιο
για όλους μας.Οι προεκλογικές εξαγγελίες
γρήγορα εξανεμίστηκαν. Οι καθ’ ύλιν
αρμόδιοι προσγειώθηκαν στην οικτρή
πραγματικότητα των ελλειμμάτων και της
δημοσιονομικής πειθαρχίας που επέβαλλαν
στη χώρα υπό την απειλή της χρεοκοπίας οι
διεθνείς δανειστές. Και ο λαός, οι πολίτες που
ανέμεναν μια διαφορετική αντιμετώπιση,
άρχισαν πάλι να απορούν και να
προβληματίζονται… Το συνδικαλιστικό μας
κίνημα, όπως ήταν αναμενόμενο, βρέθηκε
και αυτό το τρίμηνο στις επάλξεις του αγώνα,
συνεπέστατο με τις αρχές και τις διακηρύξεις
του. Κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για
να πείσει τους κυβερνώντες ότι η «λάθος
συνταγή» των καθολικών και άκριτων
περικοπών έπρεπε να αναθεωρηθεί άμεσα.
Το είχαν διακηρύξει άλλωστε πριν από τις
εκλογές οι ίδιοι οι αρχηγοί των πολιτικών
κομμάτων, εκφράζοντας την υποστήριξή τους
στα δίκαια αιτήματά μας και
διατυμπανίζοντας την αγάπη τους προς τον
αστυνομικό θεσμό και το λειτούργημά μας.

A

ποτελεσματική αστυνομία δεν
νοείται με διαλυμένες υπηρεσίες,
ξεχαρβαλωμένα μέσα και απαξιωμένους
αστυνομικούς! Όσο κι αν προσπαθείς να
προσφέρεις, επιστρατεύοντας όλα τα ψυχικά
σου αποθέματα επειδή σε καλεί το καθήκον

σε μια δύσκολη κυριολεκτικά για την Πατρίδα
μας περίοδο, δεν μπορείς να είσαι αξιόπιστος.
Αυτή είναι η αλήθεια και όσοι εξακολουθούν
δυστυχώς να την παραγνωρίζουν,
επωμίζονται ιστορικές ευθύνες.

Δ

εν ζητάμε από τους κυβερνώντες
προνομιακές εξαιρέσεις, αλλά τα στοιχειώδη
για να ανταποκριθούμε στην αποστολή μας,

που δεν αρκεί να επαναλαμβάνουν μονότονα
ότι είναι εθνική. Πρέπει με τις πράξεις τους να
μας κάνουν να πιστεύουμε ότι είμαστε σε
θέση να εκπληρώσουμε το χρέος μας προς
την Πατρίδα, διατηρώντας την αξιοπρέπειά
μας, με σεβασμό στους πολίτες όσο και στον
ίδιο το θεσμό που υπηρετούμε. Διότι, εν
τέλει, η φτωχοποίηση του αστυνομικού και η
επαγγελματική του αδρανοποίηση μπορούν
ακόμα και να θεωρηθούν ως πράξεις εθνικής
προδοσίας. Κι εμείς δεν είμαστε
διατεθειμένοι σε καμία περίπτωση να
χρεωθούμε αυτό το τρισκατάρατο άγος.
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Μονόδρομος
οι κινητοποιήσεις
Η πολιτική των Μνημονίων διαλύει τα Σώματα Ασφαλείας και όχι οι δικαιολογημένες αντιδράσεις μας

Σ

υνεχίζοντας τον αγώνα ενάντια στις νέες
περικοπές των λειτουργικών δαπανών
και αποδοχών των ενστόλων των Σωμάτων Ασφαλείας, οι Ομοσπονδίες μας με κοινή
συνέντευξη τύπου στις 30/08/2012 στην Αθήνα,
ανέλυσαν στους εκπροσώπους των ΜΜΕ ότι αν
δεν αποτραπούν αυτές τώρα, θα οδηγήσουν τελικά τον ένστολο και τα Σώματα Ασφαλείας στην
ακινητοποίηση και γι’ αυτήν την αρνητική κατάσταση δεν θα φταίνε οι ένστολοι που
διαμαρτύρονται.
Ειδικότερα, έγινε αναφορά στο ότι μέχρι εκείνη
τη στιγμή δεν είχαμε καμία επίσημη ενημέρωση
από τους αρμόδιους υπουργούς Οικονομικών,
Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας για τα
περιβόητα «ισοδύναμα μέτρα». Παρά το ότι είχαμε επίσης ζητήσει συναντήσεις για το καυτό αυτό
ζήτημα με τους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων που συμμετέχουν στην Κυβέρνηση, αυτές μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχαν γίνει.
«Αντιθέτως, εισπράττουμε μια προσπάθεια
απόσεισης ευθυνών μέσω επικοινωνιακών τεχνασμάτων με απώτερο στόχο τη σύγχυση και
το διχασμό των ενστόλων, διαχωρίζοντάς μας
τεχνηέντως σε μάχιμους και μη μάχιμους.
Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές προς πάσα
κατεύθυνση ότι για μας έχει ξεκινήσει από σήμερα η εντατικοποίηση του αγώνα μας με παραστάσεις διαμαρτυρίας και συγκεντρώσεις όπου τούτο κριθεί σκόπιμο, εφόσον δεν υπάρξει άμεση
ενημέρωση από τον υπουργό Οικονομικών και
τους Αρχηγούς των κυβερνητικών κομμάτων για
την τύχη των προεκλογικών τους δεσμεύσεων,
καλώντας ταυτόχρονα τους βουλευτές των τριών
κομμάτων, σε περίπτωση που προωθηθούν στη
Βουλή προς ψήφιση νέες περικοπές των λειτουργικών δαπανών των Υπηρεσιών των Σ.Α. και των
αποδοχών μας, να αποδείξουν εμπράκτως το ενδιαφέρον τους για τον ένστολο, να διαχωρίσουν
τη θέση τους και να τις καταψηφίσουν.
Στην κοινή μας αυτή προσπάθεια θέλουμε
όλα τα πολιτικά κόμματα και την ελληνική κοινωνία συμπαραστάτες στην κυρίαρχη στόχευσή
μας, που είναι η λήψη ουσιαστικών μέτρων για
την αποτελεσματική λειτουργία των Σωμάτων
Ασφαλείας και για την οποία πασχίζουν όλοι οι ένστολοι -Αστυνομικοί, Λιμενικοί και Πυροσβέστες-

με πραγματική διάθεση αλτρουισμού και προσφοράς προς τον συμπάσχοντα συμπολίτη μας.
Έχοντας πλήρη συνείδηση των δυσκολιών που
διέρχεται η ελληνική κοινωνία καλούμε τους κυβερνώντες, την όποια αδυναμία τους να πείσουν
τους πολίτες για την ασκούμενη πολιτική τους, να
μην επιχειρήσουν ξανά να την «εξαργυρώσουν»
με την καταστολή και τη χρησιμοποίηση των ενστόλων. Τις θέσεις μας αυτές, τις έχουμε ήδη καταθέσει διαχρονικά αλλά και πάλι χθες και σήμερα στις συναντήσεις μας με τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, των Ανεξάρτητων Ελλήνων
και του ΚΚΕ, οι οποίοι αναγνωρίζουν το δίκαιο
των αιτημάτων μας δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι
θα καταψηφίσουν στη βουλή τυχόν νέες περικοπές του πενιχρού ήδη εισοδήματός μας», σημείωναν οι Ομοσπονδίες με ανακοίνωσή τους μετά τη συνέντευξη.
Να σημειωθεί ότι τα προεδρεία των Ομοσπονδιών μας, συναντήθηκαν την ίδια ημέρα το πρωί
με τον υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ, χωρίς να λάβουν
συγκεκριμένες απαντήσεις για την αποτροπή των
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νέων περικοπών. Ως εκ τούτου, ανακοίνωσαν ότι
είναι αναγκασμένες να κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους, καλώντας τους εκπροσώπους των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών μας να βρίσκονται ένστολοι στην Πλατεία Συντάγματος, την επομένη
ημέρα, 31 Αυγούστου και ώρα 11:30 π.μ.
Τέλος, ζητήθηκε από όλους να βρίσκονται σε
πλήρη ετοιμότητα ώστε να εκδηλώσουμε στοχευμένες κινήσεις διαμαρτυρίας στο πλαίσιο της
«άφιξης» των «τροϊκανών» στην Αθήνα, με πανελλαδική ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012, στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο και συνέχιση της διαμαρτυρίας,
όπου τούτο κριθεί αναγκαίο τις επόμενες μέρες,
συμπεριλαμβανομένης και της Θεσσαλονίκης στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας του ευρύτερου συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας με
αφορμή τα εγκαίνια της ΔΕΘ.
«Η πολιτική των Μνημονίων διαλύει τα Σώματα Ασφαλείας και όχι οι δικαιολογημένες
αντιδράσεις των υπηρετούντων σ’ αυτά! Αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας», σημείωναν
με νόημα οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών.
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Καμία «τρόικα» πάνω
από το εθνικό συμφέρον!
Ένστολοι προς Κυβέρνηση: ΜΗ ΜΑΣ ΕΞΕΥΤΕΛΙΖΕΤΕ!

Η

αγωνιστική διάθεση για την μέχρις
εσχάτων προάσπιση της ήδη δεινής θέσης στην οποία έχουν περιέλθει οι ένστολοι, διατρανώθηκε αποφασιστικά στην κοινή συνεδρίαση των Προεδρείων των Ομοσπονδιών των Σωμάτων
Ασφαλείας, στις 22 Αυγούστου 2012, κατά
την οποία αποφασίστηκε επίσης να επιζητηθεί άμεσα συνάντηση με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, λόγω της απαράδεκτης τακτικής του
υπουργείου Οικονομικών να μη μας ενημερώνει, αλλά να επιδίδεται στην προσφιλή τακτική των διαρροών.
«Ρητά και κατηγορηματικά οι Αστυνομικοί,
Πυροσβέστες και Λιμενικοί υπερτονίζουν με
την φωνή της συνείδησής τους, τιμώντας τον
όρκο τους: Η ΑΦΑΙΜΑΞΗ δεν θα περάσει.

Δεν αντέχουν άλλες περικοπές. Εάν επιβεβαιωθούν τα ρεπορτάζ των ΜΜΕ περί μη εξαίρεσης των ενστόλων από τις νέες περικοπές
και αθέτησης των δεσμεύσεων του κ. Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, τότε θα
πρόκειται περί προσχεδιασμένης εξαθλίωσής
τους και εξασθένησης των αντιστάσεων της
Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος στην επέλαση του εγκλήματος
και της ανομίας. Απαξιωμένοι και περιθωριοποιημένοι ένστολοι ακινητοποιούνται στη
μάχη εναντίον των λωποδυτών, των καταχραστών και των εγκληματιών. Αυτό θέλουν; Ουδεμία σχέση έχουν οι ένστολοι με ειδικά προνόμια ειδικών μισθολογίων, όπως επιμένει η
παραπληροφόρηση. Αντιθέτως μάλιστα. Πάντα οι ένστολοι, παρά το επικίνδυνο της ερ-

γασίας τους, παρά τους τραυματισμούς και
τους νεκρούς στο καθήκον, ακολουθούν μακρόθεν άλλα μισθολόγια. Το ίδιο και οι ένστολοι των Ενόπλων Δυνάμεων τους οποίους καλούμε σε κοινό αγώνα, απευθύνοντας
προς τούτο πρόσκληση στον Σύνδεσμο Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατόπιν όλων αυτών, ζητούμε επίσημη
ενημέρωση - συνάντηση με τον κ. υπουργό
Οικονομικών, καθώς επίσης και με τους κ.κ.
υπουργούς Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και Ναυτιλίας, έως την Παρασκευή 24-08-2012, για να πληροφορηθούμε
επιτέλους το τι ακριβώς συμβαίνει. Καμία
«τρόικα» πάνω από το εθνικό συμφέρον!»,
κατέληγε η κοινή ανακοίνωση των έξι Ομοσπονδιών.

ΑΙΣΧΟΣ!

Το τελεσίγραφο
απορρίπτεται!
Άκαρπη η συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών.
Οι Ομοσπονδίες σήμαναν γενικό συναγερμό για να τηρηθούν οι προεκλογικές δεσμεύσεις

Κ

ατά τη συνάντηση που είχαμε με τον
υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη
Στουρνάρα, στις 3 Σεπτεμβρίου
2012, μας ανακοινώθηκε, εν είδει τελεσιγράφου, από τον ίδιο, η απόφασή του ότι τις προσεχείς ημέρες θα υποβάλλει, άκουσον άκουσον, στην «τρόικα» (!), ένα σχέδιο περικοπών
της τάξεως του 6% ή 7,5% και μας ζητήθηκε
να το αποδεχτούμε στο όνομα της σωτηρίας
της πατρίδας μας, ποσθέτοντας ότι οι περικοπές είναι αναδρομικές από 1/7/2012, ενώ το
2013 θα ακολουθήσουν νέες περικοπές ύψους
200.000.000 ευρώ για τους ενστόλους των
Σ.Α. και Ε.Δ.
«Επειδή θεωρούμε ανήκουστο και προσβλητικό για τον ένστολο το πλαίσιο συζήτη-

σης, χωρίς καν να μπούμε στο περιεχόμενο
των προτεινόμενων περικοπών, αποχωρήσαμε από το υπουργείο Οικονομικών, τονίζοντας στον κ. υπουργό ότι για το συνδικαλιστικό μας κίνημα εξακολουθούν να ισχύουν στο
ακέραιο οι δεσμεύσεις -προεκλογικά και μετε-

κλογικά- του κ. Πρωθυπουργού, καθώς και οι
τοποθετήσεις των Αρχηγών των Πολιτικών
Κομμάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση.
Σε αυτούς απευθυνόμαστε και από αυτούς
αναμένουμε πλέον να σταθούν στο ύψος των
περιστάσεων, αποτρέποντας τον εμπαιγμό που
μας επιφυλάσσει το υπουργείο Οικονομικών.
Κανένας εφησυχασμός! ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΜΕ!
Όλοι στην ένστολη πανελλαδική διαμαρτυρίας μας την Πέμπτη 6/9/2012 στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, Αθήνα, ώρα 17:30! Ο εμπαιγμός
δεν θα περάσει.
Καμιά «τρόικα» πάνω από την Ελλάδα!»,
σημείωναν οι έξι Ομοσπονδίες στο γενικό προσκλητήριο αγώνα, στον οποίο κάλεσαν την
ίδια ημέρα όλους τους ένστολους.
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Είστε αναξιόπιστοι!
Μας φτάσατε στα όριά μας,
αλλά αρνούμαστε να μας
αποτελειώσετε!
Καυστική, αποτυπώνοντας την οργή των ενστόλων η ομιλία του προέδρου της ΠΟΑΞΙΑ
κ. Δημήτρη Γεωργατζή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο

Δ

εν ήθελα να ξεκινήσω έτσι και συγχωρέστε με, μετά την καταλυτική παρουσία του συναδέλφου από το Πυροσβεστικό Σώμα… Εκατό μέτρα πιο πέρα είναι η
μάνα ενός συναδέλφου που έπεσε νεκρός πριν
από λίγα χρόνια από σφαίρες. Πριν από 10 λεπτά
απομακρύνθηκε γιατί δεν ήθελε να σταματήσει
το κλάμα…συγχωρέστε με για τη συγκίνηση…
Ποιος θα πει σ’ αυτή τη μάνα για το παιδί της ότι
δεν θα γυρίσει πίσω ποτέ…
Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι εκπρόσωποι των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Κύριοι

Βουλευτές, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Αγαπητοί φίλες και φίλοι,
Ανεβαίνοντας στο βήμα για να χαιρετήσω τη σημερινή μας συγκέντρωση δεν μπορώ να μη θυμηθώ τα «ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα» που μας έλεγαν πριν από τις εκλογές και με την ειλικρίνεια που
μας διακρίνει πιστέψαμε πως έχουνε μπέσα.
Να όμως που με τις πράξεις τους οι κυβερνώντες αυτοδιαψεύδονται και αυτοακυρώνονται,
αναγκάζοντας όλους εμάς για άλλη μια φορά να
υψώσουμε το ανάστημά μας και να διαμαρτυρηθούμε για τον εμπαιγμό που υφιστάμεθα.
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Δυστυχώς για αυτούς είναι τραγική η διαπίστωση. Οι κυβερνώντες, μας κατατάσσουν
υπαλλήλους τελευταίας κατηγορίας όταν πρόκειται για παροχές και σε πρώτης όταν πρόκειται για υποσχέσεις.Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να τους καταγγείλουμε τουλάχιστον ως αναξιόπιστους και να τους καταστήσουμε σαφές ότι
δεν περιμένουμε να μας σώσουν. Αγωνιζόμαστε
για να μη μας σώσουν έτσι όπως το εννοούν.
Αγωνιζόμαστε για να κάνουν πράξη αυτά που
μας υποσχέθηκαν, αλλιώς ειλικρινά δεν μπορώ
να σκεφτώ αν έχουν λόγο ύπαρξης.Αυτό είναι

το κατάντημά τους. Να αναγκάζουν τον αστυνομικό, τον λιμενικό, τον πυροσβέστη, να τους καταγγέλλει ενώνοντας τη φωνή του με τις φωνές των
εκατομμυρίων συμπολιτών μας, που συνθλίβονται κάτω από το βάρος των περικοπών των οικογενειακών τους προϋπολογισμών, του ενός
εκατομμυρίου ανέργων, των νέων παιδιών που
αναγκάζονται να ξενιτευτούν για να βρουν «στον
ήλιο μοίρα». Ας μην έχουμε αυταπάτες.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Οι αποφάσεις τους ήταν προειλημμένες, απλώς
από καιρό προσπαθούσαν να μας παραπλανήσουν και να χρυσώσουν το χάπι της νέας λαίλαπας που μας επιφυλάσσουν.
Χρησιμοποίησαν τις προηγούμενες φορές
την αστυνομία ως μέσο εκτόνωσης των κοινωνικών αντιδράσεων για να περάσουν τα δυσβάσταχτα οικονομικά μέτρα, είναι προφανώς και
πάλι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν την ίδια
συνταγή, ίσως αυτή τη φορά διαφοροποιημένη, εμπλουτίζοντας το σουρεαλιστικό σκηνικό της πλατείας συντάγματος και προκαλώντας νέες μετασεισμικές δονήσεις στο προ
πολλού χρεοκοπημένο κράτος μας.
Επειδή κανείς από μας πιστεύω δεν αιθεροβατεί και επειδή όλοι μας πρέπει να έχουμε ακούσει τις κραυγές των αγανακτισμένων συμπολιτών
μας σε προηγούμενες διαδηλώσεις να διαχωρίσουμε τη θέση μας και να ενταχθούμε στα μπλόκα των διαδηλωτών, και επειδή το ίδιο θέμα
απασχολεί την κοινή γνώμη ήδη ενόψει νέων δυ-

ναμικών κινητοποιήσεων, θέλω από αυτό εδώ
το βήμα να καταστήσω σαφές με την ιδιότητά
μου ως πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ ότι καμία κυβέρνηση δεν δικαιούται να πυροδοτεί την ένταση
πόσω μάλλον να διαλύει την κοινωνική συνοχή
και την ίδια ώρα να έχει την απαίτηση από τον
ένστολο «να βγάλει το φίδι από την τρύπα».
Εμείς, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν
μπορούμε να αντεπεξέλθουμε πλέον στα έξοδα
μιας αξιοπρεπούς ζωής παρά την βαριά και επικίνδυνη – υπεράνω ωραρίων – εργασία μας με
δεδομένο ότι πλην της ισοπεδωτικής μείωσης
των αποδοχών μας περιορίστηκαν δραστικά και
οι στοιχειώδεις υπηρεσιακές λειτουργικές
δαπάνες.
Είμαστε όμως ταυτόχρονα και πολίτες, οικογενειάρχες, εργαζόμενοι. Και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την καταστροφή της ζωής μας, χωρίς
τουλάχιστον να φωνάξουμε αυτό που πρέπει να
ακούσουν στη κυβέρνηση, αλλά και να καταλάβουν οι πολίτες, ειδικά αυτοί που έβλεπαν και
βλέπουν με δυσπιστία τις αντιδράσεις μας.
Τα κυβερνητικά σχέδια και μέτρα μας οδηγούν σε διάλυση και τελικά σε αδυναμία να
εκτελέσουμε αποτελεσματικά την αποστολή
μας. Γιατί εκτός από τα τραγικά προβλήματα
που έχουν ήδη προκαλέσει στη λειτουργία των
υποδομών του Οργανισμού μας, επηρεάζουν
το σημαντικότερο σύστημα που διαθέτουμε: το
έμψυχο δυναμικό μας.
Δυστυχώς πολλοί είναι εκείνοι που με τη λέξη
δίκαιο εννοούν την ισοπέδωση προς τα κάτω.

Αυτό όμως δεν αποτελεί στοιχείο δικαιοσύνης,
αλλά προσπάθεια διαχείρισης του πολιτικού κόστους με μικροκομματική λογική.Καλούμε την
κυβέρνηση και τα κόμματα που την στηρίζουν
να θυμηθούν τις κατά καιρούς δεσμεύσεις
τους, να σταθούν δίπλα μας και ν’ αντισταθούν
στους εκβιασμούς των τροϊκανών, να μην λησμονούν δε, ότι δεν είναι οφειλέτες μόνο έναντι αυτών, αλλά και του ελληνικού λαού που έχουν ταχθεί να υπηρετούν.Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, γνωρίζετε ότι δεν πρόκειται να μείνουμε
ακροατές ή απλοί θεατές των εξελίξεων που δρομολογούνται για μας, χωρίς εμάς. Κάθε μέρα
που περνάει η ιστορία γράφεται για όλους μας.
Στο χέρι μας είναι να μην μας γράψει ως λιγόψυχους και αναποφάσιστους.
Όσο μένουμε αδρανείς, υποτελείς σε αβάσταχτες πολιτικές, τόσο καθιστούμε τους εαυτούς
μας συνυπεύθυνους του βέβαιου αφανισμού
μας. Ισοπεδωθήκαμε οικονομικά και παλεύουμε να διασώσουμε την αξιοπρέπειά μας. Σας καλώ όλες και όλους να συνεχίσουμε τον αγώνα
μας, στέλνοντας σε Κυβέρνηση και τροϊκανούς
ένα ξεκάθαρο μήνυμα:
Αποτύχατε κύριοι. Άλλα μας λέγατε χθες, άλλα μας λέτε σήμερα και άλλα έχετε στο μυαλό
σας. Είστε αναξιόπιστοι. Μας φτάσατε στα όρια
μας, αλλά αρνούμαστε να μας αποτελειώσετε.
Μην περιμένετε να σας προσκυνήσουμε κιόλας.
Καλή δύναμη και καλό αγώνα.
Σας ευχαριστώ πολύ
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«Είπα,
είπα ξ’ είπα,
δεν υπάρχει
τσίπα...»
Χιλιάδες αστυνομικοί,
πυροσβέστες και λιμενικοί
βροντοφώναξαν
«ΩΣ ΕΔΩ» με την υποκρισία
και τα ψέματα των πολιτικών

Μ

ε έντονο παλμό και κρατώντας πανό
με αξιόπιστα, παραστατικά και
αποκαλυπτικά της οργής τους συνθήματα, χιλιάδες αστυνομικοί, πυροσβέσεις και
λιμενικοί απ’ όλη την Ελλάδα, συγκεντρώθηκαν
στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο της Αθήνας από νωρίς
το απόγευμα της 6ης Σεπτεμβρίου 2012, για να
υπερασπιστούν τις κατακτήσεις τους και να βάλουν τέλος στις άδικες περικοπές.
Από την πρώτη στιγμή, βρέθηκαν στο πλευρό
τους ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης, αντιπροσωπεία της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με επικεφαλής τον βουλευτή κ. Μανώλη Γλέζο, ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καμμένος και πολλά μέλη της κοινοβουλευτικής του ομάδας, όλοι
οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, εκ μέρους του
ΚΚΕ ο Σπύρος Χαλβατζής και ο Δημήτρης
Αγκαβανάκης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας κ. Θεόφιλος Αθανασίου, ο πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος κ. Νίκος Διαμαντής, ο γενικός γραμματέας της ΑΔΕΔΥ κ. Ηλίας Ηλιόπουλος και άλλοι. Χαιρετιστήριο μήνυμα έστειλε ο
αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Νικόλαος
Παπαγιαννόπουλος ενώ την ηγεσία του Λιμενικού Σώματος εκπροσώπησε ο υποναύαρχος του
Λιμενικού Σώματος Κουνουγέρης Κωνσταντίνος και ο επιτελάρχης Δημήτριος Τσιαβής.
Μετά τις ομιλίες των προέδρων των Ομοσπονδιών, οι διαδηλωτές αφού έψαλαν τον εθνικό
ύμνο, πορεύτηκαν προς τη Βουλή των Ελλήνων,
κάνοντας μικρή στάση έξω από το υπουργείο Οικονομικών στην Πλατεία Συντάγματος, όπου στο
πλαίσιο μιας τριπλής εικονικής απόπειρας αυτοκτονίας, στήθηκαν τρεις «αγχόνες» από συναδέλφους των τριών Σωμάτων σε μια ύστατη προσπάθεια αφύπνισης των κυβερνώντων. Το συνδικαλιστικό αυτό δρώμενο, ωστόσο, δεν άρεσε στην
Ηγεσία, η οποία ως γνωστόν ζήτησε να ασκηθεί
πειθαρχικός έλεγχος....Οι συγκεντρωμένοι, πορεύτηκαν στη συνέχεια ως τον Άγνωστο Στρατιώτη όπου παρέμειναν μέχρι να επιδοθεί το ψήφισμα στον αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Τραγάκη.

Δεν θα γίνουμε
εξιλαστήρια θύματα
στο «σφαγείο»
που μας οδηγούν

E

μείς οι Αστυνομικοί, Πυροσβέστες
και Λιμενικοί συγκεντρωθήκαμε
σήμερα Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου
2012 στην Αθήνα – Παναθηναϊκό Στάδιο, για
να προστατέψουμε την ανθρώπινη υπόστασή
μας, την εργασιακή μας αξιοπρέπεια και τη
θεσμική αποστολή μας από ανάλγητες πολιτικές που στοχεύουν να μας υπαγάγουν σε καθεστώς «γαλέρας».
Μετά και την αναγγελία της δρομολόγησης
νέων περικοπών, παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις του κ. Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, οδηγούμαστε σε οριακή επιβίωση. Διαμαρτυρόμαστε έντονα γι’ αυτό, και
αντιστεκόμαστε στην επιβολή μιας οικονομικής απολυταρχίας με την χρησιμοποίηση των
Σωμάτων Ασφαλείας ως στυγνών μηχανισμών καταστολής. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι

τα περίφημα «ισοδύναμα μέτρα» ήταν μια
επικοινωνιακή πομφόλυγα διότι οι «ορέξεις»
της τρόικας δεν ικανοποιούνται μ’ αυτά, αλλά
μόνο με την ολοκληρωτική αρπαγή των μισθών μας και την βαλκανοποίηση των συνθηκών εργασίας μας. Απέναντί τους δεν βλέπουν ανθρώπους με ανάγκες, δικαιώματα και
υποχρεώσεις, αλλά απρόσωπες μονάδες και
αριθμούς.
Προσπαθούν να εδραιώσουν την επικράτησή τους, εξασθενώντας τις αντιστάσεις της κοινωνίας με πρακτικές που διασπείρουν τον φόβο, ώστε η προσχεδιασμένη εξαθλίωση να συντελεστεί πιο γρήγορα.
Το πλάνο είναι: οι φτωχοί – φτωχότεροι
και οι πλούσιοι – πλουσιότεροι» τονίζεται
μεταξύ άλλων στο Ψήφισμα που επιδόθηκε
στη Βουλή των Ελλήνων.
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«Διατυπώθηκαν οι αντιρρήσεις
μας για οποιαδήποτε περαιτέρω
περικοπή στους μισθούς»

H

πολιτική και φυσική ηγεσία της
Ελληνικής Αστυνομίας στηρίζει
την προσπάθειά σας, στο πλαίσιο
της νομιμότητας, της ευπρέπειας και της δεοντολογίας που η ιδιότητα του ένστολου κρατικού
λειτουργού επιβάλλει, για τη διαφύλαξη ενός
ανεκτού επιπέδου κοινωνικής διαβίωσης. Της
στοιχειώδους δηλαδή προϋπόθεσης που θα μας
επιτρέψει, αυτή την κρίσιμη για τη χώρα και την
κοινωνία περίοδο, να συνεχίσουμε τον αγώνα
μας ενάντια στο έγκλημα σε συνθήκες κοινωνικής και επαγγελματικής αξιοπρέπειας».
Αυτό αναφέρει στο μήνυμα που απέστειλε στη
συγκέντρωση διαμαρτυρίας της 6-9-2012 ο κ.
αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. κ. Νίκος Παπαγιαννόπουλος, παραθέτοντας τις επικοινωνίες του υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Δένδια με τους
αρμόδιους υπουργούς, για την οικονομική κατάσταση του προσωπικού και τις επιπτώσεις των οικονομικών μέτρων στην εν γένει λειτουργία του
Σώματος και κατά τις οποίες, όπως σημειώνει,
«διατυπώθηκαν ρητά από τον Υπουργό οι αντιρ-

«

ρήσεις του για οποιαδήποτε περαιτέρω περικοπή στους μισθούς του προσωπικού, κατετέθησαν δε λεπτομερείς προτάσεις οικονομικών
ισοδυνάμων». Σημειώνει δε ειδικότερα ότι στις
28 Αυγούστου, για τον ίδιο σκοπό, κλιμάκιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους επισκέφθηκε
το υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, όπου επαναλήφθηκαν διεξοδικά οι
συζητήσεις και επαναδιατυπώθηκε κατηγορικά η
θέση της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας για τη μη
περικοπή των μισθών.
Ο κ. Αρχηγός, επισημαίνει στη συνέχεια ότι «η

Πολιτεία όσο και η κοινωνία γνωρίζουν καλά πως
η Ελληνική Αστυνομία και το προσωπικό της ουδέποτε προέταξαν ιδιοτελή ή ήσσονος σημασίας
προσωπικά συμφέροντα έναντι των συμφερόντων
της πατρίδας, της κοινωνίας και των πολιτών. Ακόμη και τώρα που το όριο των οικονομικών και φυσικών μας αντοχών δοκιμάζεται, είμαστε έτοιμοι
να ανταποκριθούμε με την ίδια αυταπάρνηση στα
καθήκοντά μας. Κι αυτό, που οι πολίτες το αναγνωρίζουν, θα θέλαμε η Πολιτεία να μην το αγνοεί.
Θέλω, με την ευκαιρία αυτή, γνωρίζοντας πολύ καλά και επικαλούμενος τον πατριωτισμό, την
αξιοπρέπεια και τον υψηλό βαθμό επαγγελματικής και κοινωνικής συνείδησης του προσωπικού
της Ελληνικής Αστυνομίας, να διαβεβαιώσω τους
συμπολίτες μας να μην ανησυχούν για την ασφάλειά τους. Η Ελληνική Αστυνομία θα είναι δίπλα
τους όποτε τη χρειαστούν, για να προστατέψει τη
ζωή και την περιουσία τους. Προς αυτή την κατεύθυνση εκτιμούμε ότι κινείται και ο συνδικαλιστικός σας αγώνας και είμαστε βέβαιοι ότι αυτό
θα αποδειχθεί με τη στάση σας».

Από
τον αγώνα
που δίνουμε
δεν πρέπει
να λείψει
κανείς

O

ι Ομοσπονδίες επισκέφθηκαν στις 4
Σεπτεμβρίου 2012 τα Αρχηγεία του
Λιμενικού Σώματος, του Πυροσβεστικού
Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας και
επέδωσαν επιστολή – πρόσκληση στους κυρίους Αρχηγούς, να παραστούν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της 6ης Σεπτεμβρίου
2012. Μεταξύ άλλων τονίζεται στη σχετική
επιστολή:

«Κύριοι Αρχηγοί, σας καλούμε να προστατεύσετε την τιμή και την υπόληψη των διοικουμένων όχι μόνο με όρους ιεραρχίας, αλλά και με
όρους κοινωνίας, διότι σε τελική ανάλυση «Τον
άρχοντα τριών δει μέμνησθαι: Πρώτον ότι ανθρώπων άρχει. Δεύτερον ότι κατά νόμους άρχει. Τρίτον ότι ουκ αεί άρχει». Και οι πρόσφατες εξελίξεις
στη χώρα μας, επιβεβαιώνουν και πάλι μέχρι κεραίας ό,τι προ πολλών αιώνων είχε σοφά ειπω-
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θεί από τον Αθηναίο τραγικό ποιητή Αγάθωνα.
Σας καλούμε, εν κατακλείδι, να διαβείτε το
Ρουβίκωνα και να συνταχθείτε μαζί μας, στέλνοντας στον αγωνιζόμενο Αστυνομικό, Πυροσβέστη και Λιμενικό ένα μήνυμα συμπαράστασης στον αγώνα του, αλλά και αντίστασης σε
κάθε περαιτέρω παρέμβαση που θα υπονομεύει το δημόσιο χαρακτήρα της ασφάλειας προς
όφελος ιδιωτικών επιχειρήσεων».

εν δράσει

Ενημερώθηκαν αναλυτικά
τα πολιτικά κόμματα
Σειρά συναντήσεων με τους πολιτικούς αρχηγούς επεδίωξαν και είχαν τα προεδρεία των
Ομοσπονδιών πριν και κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεών μας.
Όπως φαίνεται και από τα φωτογραφικά
στιγμιότυπα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον έγινε
αναλυτική ενημέρωση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, στον πρόεδρο του
ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Τσίπρα, στον πρόεδρο των
Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνο Καμμένο, στη
Γενική Γραμματέα της Κ.Ε. του ΚΚΕ κα Αλέκα
Παπαρήγα, στον πρόεδρο της Δημοκρατικής
Αριστεράς κ. Φώτη Κουβέλη και σε βουλευτές
των πολιτικών κομμάτων που ζήτησαν
ενημέρωση.
Στο πλαίσιο αυτό υπήρξαν συναντήσεις με
τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας - προερχόμενους από το χώρο της ΕΛ.ΑΣ. κ.κ. Βλαχογιάννη Ηλία, Κυριαζίδη Δημήτριο και Νταβλούρο Αθανάσιο, με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δημήτρη Τσουκαλά, κ. Στάθη Παναγούλη και κα. Μαίρη Διακάκη, καθώς και με τον
βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Βασίλειο Καπερνάνο.
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Να πληρώσουν αυτοί που
προκάλεσαν την κρίση
Τ

ο συνδικαλιστικό κίνημα των
Αστυνομικών, των Πυροσβεστών
και των Λιμενικών, χαιρετίζει τις
συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας της ΓΣΕΕΑΔΕΔΥ με αφορμή τα εγκαίνια της 77ης
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και
δηλώνει «παρών» στους αγώνες όλων των
εργαζομένων, των ανέργων και των
συνταξιούχων συμπολιτών μας,
εκφράζοντας την ριζική του αντίθεση στη
νέα λαίλαπα των οικονομικών μέτρων που
λαμβάνονται δήθεν για τη σωτηρία της
χώρας μας.
Οι Ομοσπονδίες μας συμπαρίστανται
στον αγώνα του λαού μας για να υπάρξει
μια άλλη πολιτική, απαλλαγμένη από τα
δεινά των Μνημονίων και της Τρόικας και
στέλνουν ένα μήνυμα αντίστασης και από
την πλευρά όλων των ενστόλων.
Είμαστε βέβαιοι ότι οι μαζικοί και
επίπονοι αγώνες των συνδικάτων όλης της
χώρας θα παίξουν και πάλι καθοριστικό
ρόλο για να απαλλαγεί ο λαός μας από
όλους εκείνους που εξακολουθούν να τον
θεωρούν «πειραματόζωο» των πολιτικών
και οικονομικών αδιεξόδων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ως ένστολοι πολίτες, που με τους δικούς
μας αγώνες, έχουμε αναδείξει κι εμείς τα
δικά μας προβλήματα και τις δικές μας
αγωνίες για το μέλλον των εργασιακών μας
χώρων, αλλά και για αυτό καθ’ αυτό το
αγαθό της ασφάλειας του πολίτη, απαιτούμε
να πληρώσουν αυτοί που προκάλεσαν την
κρίση.
Τονίζουμε για μια ακόμα φορά ότι τα
τεράστια κοινωνικά προβλήματα και οι
οργισμένες αντιδράσεις του λαού μας δεν
αντιμετωπίζονται με την καταστολή. Ως
εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας
αρνούμαστε τη χρησιμοποίησή μας για την
απορρόφηση των λαϊκών αντιδράσεων και
καλούμε την Κυβέρνηση να τηρήσει τις
προεκλογικές της δεσμεύσεις, πείθοντας τους
πολίτες για την ορθότητα της πολιτικής της.

Με μαύρες σημαίες και κεντρικό σύνθημα ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ, εκδηλώθηκε μια ακόμα ένστολη διαμαρτυρία έμπροσθεν του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη, 8 Σεπτεμβρίου 2012
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Ένστολες περιφερειακές κινητοποιήσεις
από τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
SOS εξέπεμψαν σε όλη την Ελλάδα Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και Λιμενικοί

Σ

ε συνέχεια των δυο συνταραχτικών ένστολων συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας, στην Αθήνα,
στις 6/09/2012 και Θεσσαλονίκη στις 8/09/2012, το
συνδικαλιστικό μας κίνημα,
επέκτεινε τον αγώνα αντίστασης σε όλα τα μήκη και πλάτη της ελληνικής επικράτειας, ώστε να πληροφορηθούν
οι τοπικές κοινωνίες τις επιπτώσεις που θα έχουν τα καταστροφικά μέτρα των νέων
περικοπών.
Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε κάθε Πρωτοβάθμια
Οργάνωση τη Δευτέρα,
17/09/2012, να εκδηλώσει μορφές διαμαρτυρίας έξω από τις έδρες των Αστυνομικών Διευθύν-

σεων και των Διοικήσεων του Πυροσβεστικού
και Λιμενικού Σώματος, αναρτώντας μαύρες σημαίες και πανό με κεντρικό
σύνθημα «ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ
ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ».
Παράλληλα, τα προεδρεία των Ομοσπονδιών
μας ενισχύοντας την όλη
προσπάθεια, προγραμμάτισαν σειρά πρωτοβουλιών
στις έδρες των Γενικών
Αστυνομικών Διευθύνσεων
Περιφέρειας με πρώτη εκδήλωση διαμαρτυρίας στην
Πάτρα στις 13/09/2012 το
πρωί, με αφορμή το ανοικτό
Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας.

Όμοιες αντιδράσεις εκδηλώθηκαν ως
ακολούθως:
18/09/2012 Κομοτηνή (Ανατολική Μακεδονία
– Θράκη)
19/09/2012 Λάρισα (Θεσσαλία)
20/09/2012 Λαμία (Στερεά Ελλάδα)
20/09/2012 Χανιά (Κρήτη)
21/09/2012 Κοζάνη (Δυτική Μακεδονία)
Επιπλέον, τα Προεδρεία των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων ήρθαν σε επαφή με τους τοπικούς παράγοντες, τους κ.κ. βουλευτές, τους
εκπροσώπους κομμάτων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων των άλλων κλάδων των εργαζομένων, ενημερώνοντας τους συναδέλφους και τους συμπολίτες μας για την τραγική
κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι ένστολοι και οι υπηρεσίες των Περιφερειών
τους, αλλά και ποια θα είναι η κατάληξη αν
επιβληθούν κι άλλες περικοπές δαπανών.

Παραμύθια της Χαλιμάς ότι ανήκουμε
σε προνομιούχα μισθολόγια
Χαρακτηριστικές ήταν οι επιστολές που διανεμήθηκαν προς τους συμπολίτες μας
Αγαπητέ συμπολίτη,
Ο ένστολος έχει περιέλθει σε δεινή θέση σε
προσωπικό και υπηρεσιακό επίπεδο.Εξαιτίας
των συνεχών περικοπών από
το 2009 μέχρι και σήμερα οι
περικοπές των ετήσιων αποδοχών μας που μας έπληξαν αδιακρίτως, ανέρχονται από
28,74% έως το 45,42% ανάλογα με τον βαθμό και τα χρόνια
υπηρεσίας, χωρίς να υπολογίζουμε τις πρόσφατες απώλειες από «το πάγωμα» των μισθολογικών ωριμάνσεων,
του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και των μισθολογικών
προαγωγών, τη μείωση του
αφορολόγητου στα 5000 €
την εισφορά αλληλεγγύης, τα χαράτσια και
το κύμα ακρίβειας που έχει ισοπεδώσει το βιοτικό μας επίπεδο...
Εντέχνως έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι

ανήκουμε σε μια κατηγορία «ειδικών» και άρα
προνομιούχων μισθολογίων. Η ωμή αλήθεια
ωστόσο είναι ότι η πλειοψηφία αμείβεται με
ισχνούς μισθούς, χωρίς να
αναγνωρίζεται η επικινδυνότητα της εργασίας με Βασικό
Μισθό τα 683 €.
Δεν είμαστε προνομιούχοι
κρατικοί υπάλληλοι. Εργαζόμαστε με ακατάστατα ωράρια σε Υπηρεσίες που λειτουργούν 24 ώρες το
24ώρο, συνήθως χωρίς τήρηση του ωραρίου εργασίας, χωρίς ουσιαστική αποζημίωση για τη νυχτερινή εργασία κλπ. και γι’ αυτό προβάλλουμε μια δίκαιη λύση με
την ψήφιση ενός άλλου μισθολογίου που θα λαμβάνει πραγματικά υπόψη του τις ανάγκες των ενστόλων για μια αξιοπρεπή επαγγελματική πορεία
και διαβίωση. Απαξιωμένοι και περιθωριοποι-

ημένοι Αστυνομικοί – Πυροσβέστες και Λιμενικοί είναι αδύνατον να αντιμετωπίσουν το «θηρίο» της εγκληματικότητας και της ανομίας.
Διαβιούντες ένστολοι στα όρια της επιβίωσης
είναι αδύνατον να πολεμήσουν τους ισχυρούς
του εγκλήματος. Δεν είναι δυνατόν η Πολιτεία να
μας θέλει στην πρώτη γραμμή του πυρός δίνοντας
και τη ζωή μας ακόμα υπέρ του καθήκοντος και
της αποστολής μας και από την άλλη να μας επιφυλάσσει μια τέτοια αρνητική μεταχείριση και να
υπαναχωρεί από τις δεσμεύσεις της.Η αποδιοργάνωση των ενστόλων προκαλεί την οργάνωση της
αυτοδικίας και της μαύρης αντίδρασης.
Αγωνιζόμαστε για τη διασφάλιση του λειτουργήματός μας. Για την κατοχύρωση του επαγγελματισμού. Για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Για
τη διαμόρφωση συνθηκών για διαρκή
προσφορά.
Σε αυτόν τον αγώνα σας καλούμε να μας συμπαρασταθείτε ενάντια στην διαφαινόμενη απαξίωση και υποβάθμιση και ημών και των Οργανισμών μας.
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Τι απέγιναν τα «ισοδύναμα»;
Α

πό τις 23 Αυγούστου 2012 απευθύνθηκαν οι Ομοσπονδίες στον Πρωθυπουργό της Χώρας και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνη Σαμαρά, επιδιώκοντας να
έχουν μια άμεση συνάντηση μαζί του, δεδομένου ότι οι προεκλογικές του δεσμεύσεις και διαβεβαιώσεις περί ισοδύναμων μέτρων, εξανεμίζονταν καθημερινά από τα σενάρια και τις διαρροές που έβλεπαν το φως της
δημοσιότητας.
Στην επιστολή οι Ομοσπονδίες σημείωναν:
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Με τα επισυναπτόμενα σχετικά έγγραφά

μας αιτηθήκαμε συνάντηση με τον κ. Υπουργό Οικονομικών με αντικείμενο τη διακίνηση σεναρίων από τα ΜΜΕ περί προώθησης

από την Κυβέρνηση νέων περικοπών στους
ενστόλους, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει
πραγματοποιηθεί. Επειδή η συνεχιζόμενη
δημοσιοποίηση τέτοιων σεναρίων βαίνει μέρα με τη μέρα ολοένα και αυξανόμενη γεγονός που προκαλεί μεγάλη αναστάτωση
στους εργασιακούς μας χώρους, για την επίσημη ενημέρωση των μελών μας και λόγω
του κατεπείγοντος του θέματος παρακαλούμε όπως έχουμε συνάντηση μαζί σας, σε
ημερομηνία και ώρα που το γραφείο σας
ήθελε καθορίσει».
Δυστυχώς, η συνάντηση δεν έγινε ποτέ.

Η φλόγα της αγανάκτησης
δεν σβήνει με «χημικά»...
Παραστάσεις διαμαρτυρίας και έξω από το Μέγαρο Μαξίμου για να τηρηθούν οι προεκλογικές δεσμεύσεις

Σ

ε μια ύστατη προσπάθειά μας να πείσουμε την κυβέρνηση ότι «ΔΕΝ ΠΑΕΙ
ΑΛΛΟ» και ότι πρέπει να αναθεωρήσει
τα σχέδιά της για νέες περικοπές στις λειτουργικές δαπάνες των Υπηρεσιών και των αποδοχών
μας, επιδιώξαμε να συναντήσουμε τον ίδιο τον
Πρωθυπουργό της χώρας κ. Αντώνη Σαμαρά
στις 20 Σεπτεμβρίου 2012.
Λίγο πριν φτάσουν όμως στο Μέγαρο Μαξίμου τα προεδρεία των Ομοσπονδιών, βρέθηκαν αντιμέτωπα με ισχυρή αστυνομική δύναμη,
η οποία ενεργώντας κατόπιν άνωθεν εντολών,
έκανε περιορισμένη χρήση χημικών.
«Κατανοούμε την τακτική που επιφυλάσσουν
στο συνδικαλιστικό κίνημα όσοι έχουν την ψευδαίσθηση ότι με την κρατική καταστολή θα σβήσουν τη φλόγα της αγανάκτησης και της οργής
που προκαλούν τα μνημόνια σε όλο το λαό μας.
Τους προειδοποιούμε και με αφορμή το σημερινό κρούσμα κρατικής αυθαιρεσίας, να
μην αποτολμήσουν να χρησιμοποιήσουν πάση θυσία τον ένστολο για να νομιμοποιήσουν
υπό τη δαμόκλειο σπάθη των τροϊκανών μια
οικονομική πολιτική που σκοτώνει τις ελπίδες μας για ένα καλύτερο αύριο», τονίζουν σε
ανακοίνωσή τους οι έξι Ομοσπονδίες, συμπληρώνοντας ότι μετά τις έντονες διαμαρτυρίες αντιπροσωπεία μας έγινε δεκτή από τον Διευθυντή

του Γραφείου του Πρωθυπουργού κ. Κ. Μπούρα, στον οποίο επιδόθηκε Ψήφισμα από τις τελευταίες κινητοποιήσεις και ο οποίος εξέφρασε
την απορία του για την ένταση που προκλήθηκε. Επιπλέον μας δήλωσε ότι θα επιδιωχθεί συνάντηση με τον κ. Πρωθυπουργό και τις Ομοσπονδίες μας την προσεχή Τρίτη, καθόσον το
πακέτο των οικονομικών μέτρων δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Ωστόσο παρήλθε και αυτή

14 • Αξιωματική Αστυνομία • Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2012

η ημερομηνία, χωρίς να υπάρξει ουδεμία ενημέρωση. Αντιθέτως πληροφορηθήκαμε από τα
ΜΜΕ ότι κατά τη συνάντηση των τριών αρχηγών των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση, οριστικοποιήθηκαν και οι περικοπές στα
λεγόμενα ειδικά μισθολόγια, χωρίς και πάλι να
υπάρξει συγκεκριμένη πληροφόρηση.
Είχαν προηγηθεί πολλές επιστολές και αιτήματα των Ομοσπονδιών προς το Γραφείο
του Πρωθυπουργού, με μόνιμη απάντηση
από την πλευρά του ότι είναι απασχολημένος
και ότι κάποια από τις προσεχείς ημέρες θα
υπάρξει συνάντηση.
Στο πλαίσιο αυτό να σημειωθεί ότι και στις
5 Σεπτεμβρίου 2012, μια ημέρα πριν από το
μεγαλειώδες συλλαλητήριο στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, αντιπροσωπεία των Ομοσπονδιών,
κρατώντας πανό που ανέγραφε «στο αγαθό
της ασφάλειας του πολίτη δεν χωρούν εκπτώσεις και περικοπές» προχώρησε σε παράσταση διαμαρτυρίας στην οδό Ηρώδου Αττικού
απέναντι από το Μέγαρο Μαξίμου. Μπροστά
τους παρατάχθηκε μια διμοιρία των ΜΑΤ, ενώ
την κινητοποίηση κατέγραψαν και γερμανικά
μέσα ενημέρωσης που κάλυπταν την συνάντηση του Γερμανού υφυπουργού Εργασίας Χανς
- Γιόακιμ Φούχτελ με τον πρωθυπουργό
Αντώνη Σαμαρά.

εν δράσει

Χαιρετίζουμε τους αγώνες
των εργαζομένων
Αντιπροσωπείες των έξι Ομοσπονδιών στο συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ

Τ

ο συνδικαλιστικό μας κίνημα χαιρετίζει την 24ωρη προειδοποιητική Γενική Απεργία των εργαζομένων του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα της οικονομίας στις
26 Σεπτεμβρίου 2012 και δηλώνει «παρών»
στους αγώνες τους για να ανατραπεί η καταστροφική πολιτική των Μνημονίων και των
εφαρμοστικών τους νόμων, που ενώ ψηφίστηκαν για να βγει ο τόπος από την οικονομική
κρίση, το μόνο που κάνουν είναι να βυθίζουν
περαιτέρω την οικονομία στην ύφεση και το
λαό μας στη φτώχεια και στην εξαθλίωση.
Ως αναπόσπαστο κομμάτι του λαού μας,
υψώνουμε κι εμείς οι Έλληνες Αστυνομικοί, Λιμενικοί και Πυροσβέστες φωνή διαμαρτυρίας
και απαιτούμε να αποσύρουν τώρα τα νέα καταστροφικά μέτρα που απεργάζονται ερήμην
μας δήθεν για τη σωτηρία της πατρίδας μας.
Επιτέλους, οι κυβερνώντες οφείλουν να σεβαστούν το λαό που τους εμπιστεύτηκε την τύχη
του και να κάνουν πράξη τις προεκλογικές τους
δεσμεύσεις, αλλιώς, να ομολογήσουν την αποτυχημένη συνταγή που εφαρμόζουν και να σταματήσουν τον κατήφορο.
Υπηρετώντας στους μηχανισμούς του σκληρού πυρήνα του κράτους και γνωρίζοντας ότι
το χρεοκοπημένο πολιτικό σύστημα της χώρας
έχει χρησιμοποιήσει πολλές φορές την καταστολή και την πυγμή του για να επιβάλλει αντιλαϊκές πολιτικές και πραξικοπηματικές καταστάσεις, διαχωρίζουμε τη θέση μας ως εκπρόσωποι ενός ισχυρού, ακηδεμόνευτου δημοκρατικού συνδικαλιστικού κινήματος και
προειδοποιούμε όσους τυχόν έχουν την ψευδαίσθηση ότι με την κρατική καταστολή θα σβήσουν
τη φλόγα της αγανάκτησης και της οργής του λαού μας, να αναθεωρήσουν τα σχέδιά τους. Τους
καλούμε για άλλη μια φορά να μην αποτολμήσουν να χρησιμοποιήσουν τον ένστολο για να νομιμοποιήσουν υπό τη δαμόκλειο σπάθη των εκπροσώπων της διεθνούς τοκογλυφίας την ακολουθούμενη χρεοκοπημένη οικονομική πολιτική, που αποδεδειγμένα πλέον σκοτώνει τις
ελπίδες μας για ένα καλύτερο αύριο.
Καλούμε τέλος, σε αυτήν την κρίσιμη καμπή
της ιστορίας της χώρας μας, τις ηγεσίες των πολιτικών κομμάτων που στηρίζουν την Κυβέρνη-

ση, να μην επιτρέψουν το πισωγύρισμα των Σωμάτων Ασφαλείας, και από υπηρεσίες προστασίας του πολίτη, να μην τις καταστήσουν ξεχαρβαλωμένο μηχανισμό ασφαλείας.
Έχουμε όλοι ιερή υποχρέωση να διασφαλίζουμε πάντα το ιερό δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών να συναθροίζονται και να διαδηλώνουν

ειρηνικά για τα δίκαια αιτήματά τους αντί να κατηγορούμαστε ότι αποτελούμε τον κυματοθραύστη των λαϊκών διεκδικήσεων, δυναμιτίζοντας
έτσι τις κοινωνικές εξελίξεις και εγκλωβίζοντας
την πρόοδο και την ευημερία της πατρίδας μας
στις συμπληγάδες της εξουσίας, των γνωστών
ποικιλώνυμων συμφερόντων.
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Δεν μας τρομοκρατείτε!
Εξώδικη δήλωση διαμαρτυρίας των έξι Ομοσπονδιών στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. για τη δίωξη

Ν

α αναθεωρήσει το Αρχηγείο τη στάση
του και να μην προχωρήσει η διαδικασία πειθαρχικής δίωξης του συναδέλφου που συμμετείχε στο συνδικαλιστικό
δρώμενο με τις αγχόνες, ζήτησαν οι Ομοσπονδίες από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Νίκο Παπαγιαννόπουλο. Με
ανακοίνωσή τους, κατήγγειλαν τον παραλογισμό
αυτό, όπως τον χαρακτήρισαν, και απάντησαν:
Με ΕΔΕ, τρομοκρατικές και όποιες άλλες αποφάσεις όχι μόνο δεν κάμπτεται το αγωνιστικό
μας φρόνημα, αλλά γίνεται φωτιά και λάβα που
καίει στο πέρασμά του όποιον επιχειρεί να διοικήσει με τα φαντάσματα του παρελθόντος...
Ας συνειδητοποιήσουν λοιπόν ότι μόνο μια λύση
υπάρχει για να επανέλθει η εργασιακή ηρεμία
στα Σώματα Ασφαλείας: Να πάρουν πίσω την
απαράδεκτη αυτή απόφαση και το κυριότερο,
να πάρουν πίσω τις περικοπές και να αποκαταστήσουν τώρα το γόητρο των ενστόλων, που
βάναυσα έχουν πλήξει με την πολιτική τους στο
χώρο μας τα τελευταία χρόνια. Εκεί να αναζητήσουν τις ευθύνες και όχι στον ένστολο που διεκδικεί το δίκιο του! Ένστολοι ενωμένοι, ποτέ
νικημένοι!Επίσης, απάντησαν και με εξώδικη διαμαρτυρία προς τον κ. Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Οι έξι Ομοσπονδίες των
Σωμάτων Ασφαλείας, ως τα επίσημα αντιπροσωπευτικά συνδικαλιστικά όργανα των Αστυνομικών, Λιμενικών, Πυροσβεστών της χώρας, με
αφορμή την άδικη και ακατανόητη πειθαρχική

χικής διώξεως. Ο εικονικός απαγχονισμός αποτελεί μια ύστατη πράξη ειρηνικής διαμαρτυρίας που θέλει να καταδείξει με έντονο συμβολισμό τον πνιγηρό και απάνθρωπο χαρακτήρα
των προωθούμενων μέτρων των ήδη εξαθλιωμένων μισθολογικά ενστόλων και είναι βέβαιο
ότι ούτε το Σώμα προσβάλλει, ούτε σκανδαλίζει
την ελληνική κοινωνία που διαβιεί αναλόγως.

δίωξη του καθ’ όλα αξιοπρεπούς και απόλυτα
υπηρεσιακού, καθ’ όλη την ευδόκιμη και επιτυχή υπηρεσιακή του πορεία συναδέλφου και
Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Πιερίας, Αρχιφύλακα Δημήτρη Φώτη, καταγγέλλουν απερίφραστα και με ιδιαίτερη αγανάκτηση την προσπάθεια φίμωσης του συνδικαλιστικού μας κινήματος μέσω της αιφνιδίου αυτής
διώξεως του συγκεκριμένου συναδέλφου μας. Η
απαράδεκτη αυτή νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη ενέργεια, προσβάλλει όλους εμάς και
πρωτίστως το δικαίωμά μας να διαδηλώνουμε
ειρηνικά όντες εκτός υπηρεσίας και ασκώντας
τα δικαιώματα που απορρέουν από το Σύνταγμα για κάθε Έλληνα πολίτη.
Η δήθεν προσβολή της «δημοσίας αιδούς»
και η τάχα «αναξιοπρεπής συμπεριφορά» του
συναδέλφου ένεκα της προσδέσεώς του σε αγχόνη, ενώ ήταν σημειωτέον εκτός υπηρεσίας και εν
ώρα διαδηλώσεως, δεν μπορεί επ’ ουδενί να δικαιολογήσει την άσκηση της οιασδήποτε πειθαρ-

Αμείλικτα ερωτήματα
Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με την επίσημη στολή επιθεωρήσεως οι ναύτες του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας, το σχοινί της αγχόνης το φέρουν μονίμως και διαρκώς πέριξ του
λαιμού, εκπέμποντας έντονο συμβολισμό. Είναι το σχοινί που τραβάει ο Έλληνας ναύτης όταν
απειλείται με αιχμαλωσία και ο οποίος προτιμά
να θέσει τέλος στην ζωή του παρά να
υποδουλωθεί.
• Πώς είναι, λοιπόν, δυνατόν όταν το ίδιο σχοινί της αγχόνης χρησιμοποιεί ο ένστολος, ενώ
διαδηλώνει, να διαπράττει παράπτωμα και να
διώκεται;
• Πώς είναι δυνατόν να προσβάλλει ένας πολύτεκνος οικογενειάρχης πατέρας πέντε παιδιών,
συνδικαλιστής αστυνομικός την «δημόσια αιδώ», όταν την «αγχόνη» την βιώνει καθημερινά στην τσέπη του, στο τραπέζι του, στην οικογένειά του, όντας ανήμπορος να ανταποκριθεί
στις οικονομικές απαιτήσεις μιας αξιοπρεπούς
διαβίωσης;

Μην ψηφίζετε τα θανατηφόρα μέτρα
Παραστάσεις διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν
οι Ομοσπονδίες στα γραφεία των κομμάτων
που στηρίζουν την κυβέρνηση στις 27
Σεπτεμβρίου 2012, με αφορμή την τελευταία
συνάντηση του πρωθυπουργού με τους
προέδρους του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ για
την οριστικοποίηση του πακέτου μέτρων. Στις
συναντήσεις που είχαν τα προεδρεία, εκτός
από τις περικοπές δαπανών κυριάρχησε και η
ακατανόητη απόφαση του κ. Αρχηγού της
ΕΛ.ΑΣ. για την πειθαρχική δίωξη του
προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Πιερίας.
Στους εκπροσώπους των κομμάτων
επιδόθηκε σχετικό ψήφισμα. Επίσης,
παράσταση διαμαρτυρίας έγινε και στα

γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οδό
Βασιλίσσης Σοφίας 2, όπου επιδόθηκε
ψήφισμα διαμαρτυρίας για την αντιλαϊκή
πολιτική των μνημονίων και της τρόικας.Τα
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φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη λεωφόρο
Βασιλίσσης Σοφίας, τη λεωφόρο Συγγρού,
την οδό Ιπποκράτους και την οδό Αγίου
Κωνσταντίνου.

• Πώς είναι δυνατόν να μην επιδεικνύεται η
ανάλογη άμεση ευαισθησία της ηγεσίας όταν
την «αγχόνη» την θέτει η ίδια η Πολιτεία στον
λαιμό και του Έλληνα Αστυνομικού, του Πυροσβέστη και του Λιμενικού; Εκεί δεν «σκανδαλίζεται» η κοινωνία;
• Πώς είναι δυνατόν να αποτελεί αναξιοπρεπή
συμπεριφορά μια πράξη απόγνωσης, μια
κραυγή αγωνίας των 75.000 υπαλλήλων των
Σωμάτων Ασφαλείας, όπου στο πρόσωπο του
Αρχιφύλακα Δημήτρη Φώτη βλέπουν όλοι τον
εαυτό τους;
• Πώς είναι δυνατόν να μην οργίζεται το σύνολο
των ενστόλων, όταν μαθαίνουν ότι διώκεται
ένας συνάδελφός τους που διεκδικεί το δικαίωμα στην ζωή, όπως όλοι οι εργαζόμενοι;
Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή ο όποιος
συμβολισμός δεν θα πρέπει να διώκεται, όταν
μάλιστα αυτός, λίγο έως πολύ, αποτυπώνει την
ωμή πραγματικότητα, απαιτούμε:
Ανάκληση, άλλως παύση της δίωξης του
συναδέλφου.
Επίδειξη ανάλογης σπουδής και ευαισθησίας
στα ζητήματα ασφάλειας του ένστολου, του
οποίου η ζωή κινδυνεύει καθημερινά από την
έλλειψη στοιχειώδους υλικοτεχνικής υποδομής
προκειμένου να φέρει εις πέρας τα καθήκοντά
του (μη εφαρμογή όρων υγιεινής και ασφάλειας,
παλαιάς τεχνολογίας αλεξίσφαιρα, περιπολικά με
φθαρμένα λάστιχα, ελλιπής εκπαίδευσης κ.ο.κ.).
Διασφάλιση της οικονομικής επιβίωσης και
αξιοπρεπούς διαβίωσης των ενστόλων με την
άμεση απόσυρση των μέτρων που πλήττουν βάναυσα το εισόδημα του Έλληνα Αστυνομικού Λιμενικού - Πυροσβέστη.
Κύριε Αρχηγέ, σας καλούμε, εν κατακλείδι, να
επανεξετάσετε τη στάση σας όσον αφορά τη
λειτουργία του συνδικαλιστικού μας κινήματος και να μην ταυτιστείτε με εκείνους που θα
ήθελαν τους ένστολους φιμωμένα και αποκομμένα από το κοινωνικό γίγνεσθαι όντα. Είμαστε οι θεσμικοί συνομιλητές της Πολιτείας, εκπροσωπούμε τα συμφέροντα των χιλιάδων συναδέλφων μας και έχετε υποχρέωση να μας σεβαστείτε. Άλλως, είμαστε υποχρεωμένοι να
υπερασπιστούμε με κάθε νόμιμο μέσο τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και τις κατακτήσεις που με
αγώνες πετύχαμε, όταν κάποιοι εκ του ασφαλούς
απεργάζονταν την αποτροπή τους δήθεν υπερασπιζόμενοι το καλώς εννοούμενο υπηρεσιακό
συμφέρον».
Η επιστολή αυτή κοινοποιήθηκε στον
υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, στα Πολιτικά Κόμματα, στα Αρχηγεία
του Λιμενικού Σώματος και του Πυροσβεστικού Σώματος, στην ΓΣΕΕ, στην ΑΔΕΔΥ στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας και στις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις.

1
2
3

Ανοικτή επιστολή
προς την Καγκελάριο
της γερμανικής
δημοκρατίας
Κυρία Άνγκελα Μέρκελ
Κυρία Πρωθυπουργέ,
Με αφορμή την επίσκεψή σας στην πολύπαθη χώρα μας, επιτρέψτε μας να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται δήθεν για
τη σωτηρία της και να σας καλέσουμε να αναζητήσετε τους υπαίτιους της κρίσης όχι στα
συνήθη υποζύγια, δηλαδή σε όλους εμάς τους φορολογούμενους πολίτες, αλλά στους λυμεώνες του εθνικού μας πλούτου, σε όλους εκείνους που εξακολουθούν να θησαυρίζουν
από την καταλήστευση του ελληνικού λαού, χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν.
Ενώ εδώ και τρία χρόνια, «βομβαρδιζόμαστε» από αισιόδοξες δηλώσεις και νουθεσίες, ότι τα εφαρμοζόμενα οικονομικά μέτρα είναι προς το συμφέρον όχι μόνο της χώρας
μας, αλλά και προς το ευρύτερο ευρωπαϊκό συμφέρον, εντούτοις η ωμή πραγματικότητα
τόσο στην Ελλάδα, όσο και αλλού, αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο.
Τα μέτρα λιτότητας και οι διαρκείς περικοπές των προϋπολογισμών όλων των τομέων
της οικονομίας δημιουργούν ανασφαλές περιβάλλον, γεννούν εγκληματικότητα και διαφθορά, διαλύουν την κοινωνική συνοχή, πολλαπλασιάζουν τη φτώχεια, αυξάνουν τους
κινδύνους ατυχημάτων με ανθρώπινες απώλειες, εν ολίγοις βυθίζουν την Ελλάδα σε βαθιά ύφεση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το παρόν και το μέλλον εκατομμυρίων
ανθρώπων.
Γι’ αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε τις επιφυλάξεις μας και να μη συμμεριστούμε την αισιοδοξία εκείνων που πασχίζουν να μας πείσουν ότι ενδιαφέρονται δήθεν
για το καλό της Ελλάδας, επικαλούμενοι ξεδιάντροπα την ευημερία των αριθμών, όταν
δυστυχούν οι άνθρωποι. Τα δικά τους συμφέροντα προωθούν, όπως πολλές φορές έχει
δείξει η ιστορία και εμείς ως λαός το γνωρίζουμε πολύ καλά πλέον. Και ως αναπόσπαστο
κομμάτι αυτού του λαού, του περήφανου Ελληνικού Λαού, εμείς οι Έλληνες Αστυνομικοί,
Πυροσβέστες και Λιμενικοί, συμμεριζόμαστε τις αγωνίες των συμπολιτών μας, καίτοι καλούμαστε ως εργαζόμενοι στον σκληρό πυρήνα των μηχανισμών της κρατικής εξουσίας,
να σταθούμε απέναντί τους ωσάν να έχουμε προκαλέσει εμείς την κρίση.
Αρνούμαστε, όμως, τη χρησιμοποίησή μας διότι αγωνιούμε πραγματικά για το μέλλον
της πατρίδας μας.
Σας καλούμε, λοιπόν, με αφορμή την επίσημη επίσκεψή σας στην ιστορική πόλη των
Αθηνών, στη πόλη των γραμμάτων και της δημοκρατίας να κατανοήσετε τις έκδηλες αντιδράσεις όλων μας και να αναθεωρήσετε την πολιτική που δεν συνάδει με τα οράματα και
τις ελπίδες του λαού μας.
Αυτός ο λαός αγωνίστηκε για την ελευθερία του και το πλήρωσε ως γνωστόν ακριβά,
αλλά είναι βέβαιο ότι το ίδιο θα κάνει και σήμερα αντιστεκόμενος σε μια άνευ προηγουμένου προσχεδιασμένη οικονομική και όχι μόνον, υποδούλωση.
Οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών
Δημήτρης Γεωργατζής
Χρήστος Φωτόπουλος
Ιωάννης Σταμούλης
Νικόλαος Αθάνατος
Δημήτρης Σαϊτάκης
Γεώργιος Δριβάκος
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Από την
αποκατάσταση
των αδικιών,
στο ψαλίδισμα
των νυχτερινών
«Μεγάλα λόγια, ψεύτικες υποσχέσεις, κούφια οράματα»,
καταγγέλλει η ΠΟΑΞΙΑ

Σ

κληρές αλήθειες καταγράφονται στις ανακοινώσεις και τα έγγραφα της Ομοσπονδίας για τη συνεχιζόμενη οικονομική μας
αφαίμαξη.«Έχουν περάσει δυο μήνες από την
έναρξη της συζήτησης για τη τύχη των «ειδικών μισθολογίων» και μέχρι σήμερα βρισκόμαστε στη
δυσάρεστη θέση, να μην έχουμε ΚΑΜΙΑ απολύτως ενημέρωση για το τι μέλει γενέσθαι, εκτός από
φήμες, ψιθύρους, διαρροές και μπαράζ δημοσιευμάτων», σημειώνει η Ομοσπονδία καυτηριάζοντας το γεγονός ότι δεν υπάρχει «καμία επίσημη
ενημέρωση παρά τις οχλήσεις, τις παραστάσεις διαμαρτυρίας, τις συναντήσεις με ανευθυνο-υπεύθυνους. Μόνο κέρδος, αοριστίες, χτυπήματα στη
πλάτη, εκκλήσεις για υπομονή, με παράλληλες
αναφορές επίδειξης εκ μέρους μας πατριωτικού
φιλότιμου.Μέσα σε αυτό το κλίμα αγωνίας για το
μέλλον μας, το μέλλον των παιδιών μας και της πατρίδας μας «επιτέλους» έχουμε κάτι χειροπιαστό»,
τονίζει η Ομοσπονδία:
«Την υπ’ αρίθμ. 8002/32/204-ε από 13/09/2012
Κοινή Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την
οποία το ανώτατο μηνιαίο όριο νυχτερινής απασχόλησης για τους συναδέλφους μας καθορίζεται
στις 16 ώρες για τους εκτελούντες καθήκοντα υπηρεσίας Διευθυντή, Διοικητή και Προϊσταμένου!!!
Με απλά λόγια είσαι Αξιωματικός;;; Τόσο το χειρότερο για σένα. Θα πρέπει πρώτος να τιμωρηθείς
με το σκληρότερο τρόπο γιατί «ΔΕΝ» εργάζεσαι
νυχθημερόν χωρίς ωράριο. Γιατί «ΔΕΝ» φέρεις
την ευθύνη για τη λειτουργία της υπηρεσίας σου,
την οποία εκ των πραγμάτων «παντρεύεσαι». Γιατί «ΔΕΝ» προσπαθείς με νύχια και με δόντια, να
κρατήσεις το δοκιμαζόμενο προσωπικό σου σε
υψηλά επίπεδα επαγγελματισμού με ελλιπέστατα

μέσα. Γιατί «ΔΕΝ» έχεις θέσει τα τεράστια προσωπικά και οικογενειακά σου προβλήματα σε δεύτερη μοίρα, μπροστά στο δρόμο του καθήκοντος
προς την πατρίδα, που κάποιοι τόσο εύκολα επικαλούνται, αλλά ποτέ στη ζωή τους δεν έχουν υπηρετήσει ή διαβεί…
Αυτές οι «σωτήριες» λογικές οικονομικής συμπίεσης εις βάρος μας, επιστρέφονται ως απαράδεκτες. Απαιτούμε άμεσες εξηγήσεις από τους αρμόδιους Υπουργούς για αυτή την άδικη απόφαση. Ζητάμε την εδώ και τώρα άμεση ανάκλησή
της. Δηλώνουμε ότι επιφυλασσόμαστε κάθε νόμιμης και συνταγματικής ενέργειας (προσφυγή στα
Διοικητικά Δικαστήρια) για την προάσπιση του
προφανούς δικαιώματός μας στην υπερεργασία.
Καθιστούμε απολύτως σαφές προς όλους ότι δεν
θα μπορέσουμε να …διαθέσουμε σε μη αμειβόμενη νυχτερινή υπηρεσία, ούτε εαυτούς, ούτε αλλήλους με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται. Τα
μέτρα αυτά που εφαρμόζονται σε βάρος μας δεν
είναι απλώς σκληρά και αναποτελεσματικά. Είναι
άδικα! Ίσως κάποιοι μπορούν να αντέξουν τις στερήσεις… Όμως η αδικία μας πνίγει. Αυτή δεν
αντέχεται!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,σας καλούμε
όλους σε ουσιαστική εγρήγορση και συστράτευση με τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις μας και την Ομοσπονδία, καθώς όπως φαίνεται τα χειρότερα δυστυχώς βρίσκονται μπροστά μας. Και ως γνωστόν,
το άδικο και το κακό πάντα επικρατεί, όταν το καλό κάθεται σπίτι του και δε κάνει τίποτα»!
Επιστολή στον υπουργό
Για το θέμα της νυχτερινής αποζημίωσης η Ομοσπονδία επίσης, απευθύνθηκε στον υπουργό

18 • Αξιωματική Αστυνομία • Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2012

Προστασίας του Πολίτη, επισημαίνοντάς του ότι
η ρύθμιση αυτή όπως ήταν επόμενο, έχει προκαλέσει τη δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση των θιγομένων συναδέλφων μας, όχι μόνο
λόγω των αρνητικών οικονομικών συνεπειών
που επιφέρει σε προσωπικό επίπεδο για τον καθένα, ειδικά στις τραγικά δύσκολες οικονομικές
συνθήκες που βιώνουμε όλοι, αλλά και διότι δεν
ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες και
ώρες εργασίας των διοικούντων. Έχουμε πλήρη
συναίσθηση του καθήκοντος που έχουμε αναλάβει και δεν θα συνδέσουμε ποτέ την εκπλήρωσή του, με τις ήδη ισοπεδωμένες αποδοχές μας.
Δεν μπορούμε όμως να μην επισημάνουμε, ότι
η απόφαση αυτή οδηγεί τους διοικούντες ίσως
και σε αδυναμία να εκτελέσουν αποτελεσματικά
την αποστολή τους. Επίσης έρχεται καταφανέστατα σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία
όσον αφορά στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις
των διοικούντων, όπως αυτά ρητά ορίζονται στο
Π.Δ. 141/91, άρθρα 25 έως 31.
Ειδικότερα, όπως σαφέστατα προκύπτει από
τις διατάξεις αυτές, οι διοικητές των αστυνομικών
υπηρεσιών, πλέον του συνήθους ωραρίου εργασίας, έχουν υποχρέωση να ενεργούν συνεχείς
ελέγχους και εποπτεία της υπηρεσίας τους, να
προβαίνουν σε έκτακτες επιθεωρήσεις καθ’ όλες
τις ώρες του 24ώρου, καθώς και να είναι παρόντες στην υπηρεσία τους οσάκις εκτάκτως γεννάται ανάγκη -το τελευταίο χρονικό διάστημα αυτό
πλέον τείνει να γίνει κανόνας- ή να μεταβαίνουν
επί τόπου σε περίπτωση σοβαρού αδικήματος ή
συμβάντος που διαπράττεται στην περιοχή τους,
ανεξαρτήτως προγενεστέρου χρόνου εργασίας
και χρόνου τελέσεως. Δηλαδή εργάζονται αποδεδειγμένα πέρα και πάνω από τις ώρες εργασίας
γραφείων.
Επιπλέον κ. υπουργέ, παρατηρείται και δημιουργείται το οξύμωρο με τη ρύθμιση αυτή,
οι μεν διοικητές να αποζημιώνονται για 16
ώρες νυχτερινής εργασίας μηνιαίως, οι δε
υποδιοικητές για 48 ώρες, με τον -ίδιο στην
καλύτερη των περιπτώσεων- ή και λιγότερο
τις περισσότερες φορές, χρόνο εργασίας!»
Η ΠΟΑΞΙΑ καλεί τον υπουργό να προβεί στην
άμεση τροποποίηση της προαναφερόμενης
Κ.Υ.Α., ώστε να αποκατασταθεί η καταφανέστατη αδικία για τους επικεφαλής των υπηρεσιών,
διότι η ρύθμιση αυτή προσβάλει την προσωπικότητα των διοικούντων και σίγουρα δεν επιβραβεύει… τους αποδεδειγμένα συνεπείς. Εκτός
τούτου, είναι επιβεβλημένο και πρέπει να αποτραπεί η διαφαινόμενη αναστάτωση και δυσλειτουργία των υπηρεσιών, καθώς και να αποφευχθεί η επανάληψη του φαινόμενου κατάθεσης
ομαδικών προσφυγών από τους θιγόμενους στη
δικαιοσύνη, όπως έχει συμβεί άλλωστε στο πρόσφατο παρελθόν για τον ίδιο ακριβώς λόγο.

Μειώνουν κι άλλο
το μέρισμα του ΜΤΣ…
Παρέμβαση στους υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη για το ΜΤΣ

Ν

έα παρέμβαση για τα αδιέξοδα στα
οποία έχουν οδηγήσει το ΜΤΣ, έγινε από την Ομοσπονδία προς τους
υπουργούς Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Παναγιωτόπουλου και τον υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο
Δένδια, ζητώντας αυτή τη φορά να εξασφαλίσει τουλάχιστον τη συμμετοχή εκπροσώπων
μας στην ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί
για την διάσωση του Ταμείου, την ίδια ώρα
που δημοσιεύματα του τύπου εμφανίζουν τη
Διοίκηση του Ταμείου να έχει αποφασίσει εν
κρυπτώ νέα μείωση του μερίσματος αναδρομικά από την 1.1.2012, γεγονός που εάν ισχύει μειώνει πλέον το μέρισμα κατά 45%
συνολικά.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ομάδα εργασίας λειτουργεί υπό ανώτατο αξιωματικό των
Ενόπλων Δυνάμεων, από την οποία έχουν
εξαιρεθεί προκλητικά οι εκπρόσωποι των μετόχων –εργαζομένων στην Ελληνική
Αστυνομία.
Με κοινή τους επιστολή η ΠΟΑΞΙΑ και η
ΠΟΑΣΥ απευθύνθηκαν στις ηγεσίες των δυο
υπουργείων, τονίζοντας ότι «οι Ομοσπονδίες
μας που εκπροσωπούν το σύνολο των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού που
προέρχονται από την Ελληνική Αστυνομία
έχουν κατ’ επανάληψη επισημάνει την έντονη
ανησυχία και αγωνία τους τόσο για την βιωσιμότητα του Ταμείου όσο και για την αντιμετώπιση του υπάρχοντος προβλήματος της έλλειψης ταμειακής ρευστότητας».
Στη συνέχεια γίνεται σύντομη αναφορά στο
ιστορικό του προβλήματος, που ξεκινά αρχές
της περασμένης δεκαετίας. Ειδικότερα:
Η τότε διοίκηση του Μ.Τ.Σ. μετά την εξάντληση των ρευστών διαθεσίμων το έτος
2007-2008 και αφού πρωτύτερα είχε προβεί
τα έτη 2001 έως και 2006 σε αυξήσεις του χορηγούμενου μερίσματος κατά 61%, προκειμένου να εξασφαλίσει την απαιτούμενη βραχυχρόνια ρευστότητα, ακολούθησε την μέθοδο της υψηλής δανειακής επιβάρυνσης.
Η πολιτική διόγκωσης των δανείων, της
επίπλαστης δηλαδή ρευστότητας προκειμένου
να μπορεί να ανταποκριθεί το Ταμείο στις πα-

ροχές, χωρίς να λαμβάνονται υπ΄ όψιν βασικοί παράμετροι όπως η προβληματική σχέση
εργαζομένων –συνταξιούχων, η υστέρηση
από τους νομοθετημένους κοινωνικούς πόρους, μετακύλησαν το χρέος και τις υποχρεώσεις του ταμείου στο μέλλον.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το 2009 η διοίκηση του Ταμείου να δηλώσει εξ ανάγκης αδυναμία να καταβάλει τόσο το μέρισμα στους
μερισματούχους όσο και το Βοήθημα Επαγγελματικής Αυτοτέλειας στα παιδιά των μετόχων και μερισματούχων.
Έκτοτε με απόφαση του κ Υφυπουργού το
Υπουργείο Οικονομικών καλύπτει μέχρι και
σήμερα την καταβολή του μερίσματος στους
μερισματούχους μέσω όμως του συμψηφισμού των δικαιωμάτων από το σύνολο των
ασφαλιστικών εισφορών. Παράλληλα αναστάλθηκε ουσιαστικά η καταβολή των χρημάτων του Βοηθήματος Επαγγελματικής - οικογενειακής Αυτοτέλειας στους δικαιούχους
που είναι τα παιδιά μετόχων- μερισματούχων
με αποτέλεσμα να εκκρεμούν προς εξόφληση
οι αιτήσεις των από τον Δεκέμβριο του 2008,
δηλαδή 3 έτη, κατά παρέκκλιση μάλιστα των
καταστατικών διατάξεων που προβλέπουν την
προτεραιότητα πληρωμής έναντι των
μερισμάτων.
Κάτω από την αδυναμία της αυτόνομης
καταβολής των παροχών του ταμείου, το
2011 θεσμοθετήθηκαν μέτρα για την αύξηση της ρευστότητας του ταμείου τα οποία συνίστανται στην αύξηση της εισφοράς των μετόχων από 4% σε 5%, την μείωση του χορηγουμένου μερίσματος κατά 25% στους μερισματούχους, την μεταφορά της κράτησης
των μετόχων του ταμείου από το ΤΠΔΥ σε
αυτό, ενώ το 2012 θεσμοθετήθηκε μετά από
πρόταση μας ένας πόρος που θα προέρχεται
από τις καταδικαστικές αποφάσεις (εκκρεμεί
η έκδοση Κ.Υ.Α. για την υλοποίηση του
νόμου).
Με τα μέτρα αυτά το πρόβλημα δεν λύθηκε, καθώς δεν συνδυάστηκαν με ριζικές παρεμβάσεις στην λειτουργία του, αλλά απεναντίας συνεχίζεται να υφίσταται το πρόβλημα
της ταμειακής ρευστότητας λόγω και της αλ-

ματώδους αύξησης του αριθμού των νέων μερισματούχων. Ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος
μιας νέας άμεσης περικοπής του μερίσματος
στους μερισματούχους για το 2012.
Οι προτάσεις μας
Οι Ομοσπονδίες μας κατά το παρελθόν έχουν
υποβάλλει, χωρίς όμως να εισακουστούν στις
εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες των υπουργείων,
αλλά και στην Διοίκηση του Ταμείου, μια σειρά προτάσεων- παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων του
Ταμείου που αποτελεί εκ των πραγμάτων την
πρώτιστη και αδιαφιλονίκητη προϋπόθεση
προκειμένου το ταμείο να μπορέσει να επιλύσει το πρόβλημα βιωσιμότητάς του και
συνίστανται:
Στην τροποποίηση του αρθ. 1 του Π.Δ.
2554/1953 που θα προβλέπει την αύξηση του αριθμού των μελών του διοικητικού
συμβούλιου , ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ή ο οριζόμενος από αυτόν αναπληρωτής του καθώς και δύο εκπρόσωποι των εν
ενεργεία αστυνομικών που θα ορίζονται από
τις Ομοσπονδίες μας, ως εκπρόσωποι των μετόχων που προέρχονται από την Ελληνική
Αστυνομία , καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία εκπροσώπηση των εν ενεργεία
αστυνομικών.
Στην προώθηση νομοθετικής ρύθμισης
για τον διακανονισμό της αποπληρωμής
του συνολικού χρέους του Ταμείου προς το
Υπουργείο Οικονομικών από την κάλυψη καταβολής του μερίσματος.
Στην άμεση εξαίρεση – αποδέσμευση των
κρατήσεων που γίνονται για το βοήθημα
οικογενειακής –Επαγγελματικής αυτοτέλειας
στους μετόχους – μερισματούχους, προκειμένου να αρχίσει η καταβολή του βοηθήματος
στους δικαιούχους μέσω των χρημάτων των
κρατήσεων.
Στην προώθηση νομοθετικής ρύθμισης,
για την τμηματική είσπραξη (ποσοστού
30%) των κρατήσεων που καταβάλλουν οι
συνταξιούχοι –μερισματούχοι του ταμείου για
την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων.

1

2
3
4

Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2012 • Αξιωματική Αστυνομία • 19

συνεδρίαση Δ.Σ.

Ανυποχώρητοι
στο δρόμο του αγώνα
Ενημέρωση εφ’ όλης της ύλης για τις δραστηριότητες του Δ.Σ.
Το Νοέμβριο το 22o Ετήσιο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας

Σ

υνεδρίασε χθες 19/09/2012, στα γραφεία της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας, με κυρίαρχα θέματα τα
προβλήματα που έχουν προκύψει το τελευταίο
διάστημα και ειδικότερα:
Αποτίμηση των μέχρι τώρα δράσεων αναφορικά με το ζήτημα των εξαγγελθεισών περικοπών από την Κυβέρνηση στα ειδικά μισθολόγια. Ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις.
Συζήτηση για τη διαμόρφωση των θέσεων
– προτάσεων της Ομοσπονδίας ενόψει ψήφισης νέου μισθολογίου για τους υπηρετούντες
στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες
Δυνάμεις.
Καθορισμός ημερομηνιών του Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας
έτους 2012.
Ενημέρωση από τον καθηγητή κ. Φράγκο
Νικόλαο αναφορικά με την διενεργούμενη
από αυτόν αναλογιστική μελέτη για το
ΤΕΑΠΑΣΑ.
Κατά τη συνεδρίαση αφού έγινε εκτενής αναφορά – συζήτηση στα ανωτέρω ζητήματα, ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:
Το Δ.Σ., προχωρώντας σε μια αποτίμηση της
διαμορφούμενης κατάστασης, καθώς και των
αποτελεσμάτων των έως τώρα δράσεων του συνδικαλιστικού μας κινήματος και με δεδομένο ότι
ουδεμία αλλαγή διαφαίνεται όσον αφορά στις
προθέσεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης σε σχέση με τις εξαγγελθείσες περικοπές στο μισθολόγιό μας, αποφάσισε τη συνέχιση και την εντατικοποίηση των κινητοποιήσεων με την συμμετοχή μας αρχικά στην πορεία

α

β

γ
δ

– συγκέντρωση της Γ.Σ.Ε.Ε. την 26η Σεπτεμβρίου. Οι περαιτέρω δε δράσεις μας, θα εξειδικευθούν σε κοινή συνεδρίαση όλων των Ομοσπονδιών τις αμέσως προσεχείς ημέρες.
Προς τούτο, στους Πρόεδρους των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση, τονίστηκε η αδήριτη ανάγκη περαιτέρω ενεργοποίησης των μελών τους, τόσο σε
γενικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου
να αναδειχθεί η καθολικότητα της αντίδρασής
μας και η μαζικοποίηση του αγώνα μας.
Αναφορικά με το νέο μισθολόγιο, τονίστηκε
ότι στόχος μας είναι η δημιουργία ενός δίκαιου μισθολογίου, σύγχρονου, ανταποκρινόμενου στο ύψος των απαιτήσεων του αστυνομικού
έργου, που θα έχει ως βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας, του προσφερόμενου έργου, των
ωρών εργασίας και της θέσης ευθύνης ενός εκάστου. Σε κάθε περίπτωση, προαπαιτούμενο για
την εφαρμογή του αποτελεί η άρση του παγώματος των μισθολογικών ωριμάνσεων που
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επεβλήθη με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα
τον Ιούνιο του 2011.
Από μέλη του Δ.Σ., τέθηκε επίσης προς συζήτηση το ζήτημα της θέσης σε διαθεσιμότητα
Διοικούντων Αξιωματικών, με το ερώτημα εάν
και κατά πόσο αυτό το επαχθές διοικητικό μέτρο, δύναται να επιβάλλεται κατά το δοκούν από
την Ηγεσία, προκειμένου να εξυπηρετηθούν καθαρά επικοινωνιακής φύσης σκοπιμότητες. Για
το λόγο αυτό, τονίστηκε ότι απαιτούμε το μέτρο
αυτό να χρησιμοποιείται με φειδώ και όπου
πραγματικά απαιτείται. Σε κάθε δε περίπτωση,
να αίρεται άμεσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Πειθαρχικό Δίκαιο και όχι να αφήνεται να χρονίζει με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον τιθέμενο στην
κατάσταση αυτή Αξιωματικό σε προσωπικό, οικογενειακό και επαγγελματικό επίπεδο. Τέλος, αποφασίστηκε ότι το 22o Ετήσιο Εκλογοαπολογιστικό
Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, το τελευταίο 10ήμερο του μηνός
Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους.

συνεδρίαση Δ.Σ.

Αναλογιστική μελέτη για τους τομείς
Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ

Ο

καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά κ. Φράγκος Νικόλαος, ο οποίος διενεργεί για λογαριασμό
του ΤΕΑΠΑΣΑ αναλογιστική μελέτη για τους τομείς Πρόνοιας αυτού, μας ενημέρωσε για τα μέχρι τώρα εξαχθέντα αποτελέσματα της μελέτης
του. Ειδικότερα, για το Ταμείο Πρόνοιας της
πρώην Χωροφυλακής (ΤΠΑΣ), ανέφερε ότι βρίσκεται σε σχετικά καλή οικονομική κατάσταση,
καθώς προκύπτει μικρή οικονομική απόκλιση
της τάξης του 4% περίπου μεταξύ των καταβληθεισών εισφορών από τους δικαιούχους και του
καταβαλλόμενου εφ’ άπαξ.
Αντίθετα, σε αυτό της τέως Αστυνομίας Πόλεων, η απόκλιση αυτή αγγίζει ή ξεπερνά το 40%.
Η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι εισφορές των ασφαλισμένων της τέως Χωροφυλακής είναι διπλάσιες αυτών της τέως Αστυνομίας

Πόλεων. Ευεργετικά, αντιθέτως, όπως ανέφερε,
λειτούργησε για το ΤΠΑΣ η απόφαση για χορήγηση του εφ’ άπαξ μετά από 31 έτη πραγματικής
υπηρεσίας, καθώς αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον

έλεγχο των εκροών. Με την ολοκλήρωση της μελέτης του, θα υπάρξει ανάλογα με το αποτέλεσμα
αυτής και σχετική πρόταση τροποποίησης ή μη
του προαναφερόμενου μέτρου.

Έπεα πτερόεντα οι προεκλογικές δεσμεύσεις
στον πρώτο βρυχηθμό της Τρόικας..
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Για μια ακόμη φορά τα τελευταία τρία χρόνια,
καλούμαστε και δίνουμε όλοι μαζί τον αγώνα,
για να αποτρέψουμε τις νέες αιματηρές περικοπές που σχεδιάζει η Τρόικα εξωτερικού και υλοποιεί χωρίς δεύτερη κουβέντα και χωρίς δεύτερη σκέψη η Κυβέρνηση. Δυστυχώς, οι προεκλογικές δεσμεύσεις και διαβεβαιώσεις που κατά
κόρον λάβαμε από τα Κόμματα που συγκροτούν
την Κυβέρνηση, προεξέχοντος του μεγαλυτέρου
της κυβερνητικής πλειοψηφίας, έγιναν έπεα πτερόεντα στον πρώτο βρυχηθμό της Τρόικας.
Επομένως, το βάρος και πάλι της απόκρουσης
της νέας ληστρικής επιδρομής, επαφίεται σε μας
γι’ αυτό και βροντοφωνάζουμε ότι δεν είμαστε
διατεθειμένοι να δεχθούμε μοιρολατρικά τις
όποιες αποφάσεις τους. Έχουμε πλήρη συναίσθηση του καθήκοντος που έχουμε αναλάβει και
δεν θα συνδέσουμε ποτέ την εκπλήρωσή του με
τις αποδοχές μας. Προσπαθούμε όμως να καταστήσουμε σαφές ότι δεν θα σκύψουμε το κεφάλι
μόνοι μας, για να μας το κόψουν οι πολιτικοί και
να δείξουν καλή διαγωγή στη Τρόικα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την καταστροφή της ζωής
μας, χωρίς τουλάχιστον να φωνάξουμε αυτό που
πρέπει να ακούσει η Κυβέρνηση, αλλά και να καταλάβουν οι συμπολίτες μας, ότι δηλαδή τα κυβερνητικά σχέδια και μέτρα, οδηγούν την Ελλη-

Από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Οικονομικών και Πληροφορικής Υποστράτηγο κ. Τσουβάλα Κωνσταντίνο, έγινε μια γενικότερη ενημέρωση επί των απαιτήσεων του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης από τον προϋπολογισμό της Ελληνικής Αστυνομίας, τονίζοντας ότι
μέχρι στιγμής ουδεμία σχετική απόφαση έχει παρθεί. Στο πλαίσιο των περικοπών αυτών δε,
εντάσσεται, όπως είπε και η προώθηση προς υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη
μείωση των ωρών αποζημίωσης της νυχτερινής εργασίας.
νική Αστυνομία σε διάλυση και τελικά εμάς σε
αδυναμία να εκτελέσουμε αποτελεσματικά την
αποστολή μας. Υπενθυμίζουμε για πολλοστή φορά ότι ήδη έχουμε υποστεί μειώσεις που φθάνουν το 40% του εισοδήματός μας, επιβιώνοντας
πλέον στα όρια της φτώχειας και ότι το πατριωτικό μας καθήκον, το οποίο επικαλούνται κατά κόρον οι κυβερνώντες, εμείς το πράττουμε καθημερινά στο ακέραιο, πληρώνοντας το τίμημα κυριολεκτικά με αίμα.

Δηλώνουμε ότι απαιτούμε και διεκδικούμε να
τεθεί τέλος και να μπει φραγμός σε αυτή τη συνταγή και την πολιτική των συνεχών περικοπών
που οδηγεί την ελληνική οικονομία και την κοινωνία στην πραγματική χρεοκοπία και την καταστροφή και τον Οργανισμό της ΕΛ.ΑΣ. στην απαξίωση και την παρακμή.
ΜΕ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ.
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Εφ’ όλης της ύλης
συνάντηση
με τον νέο υπουργό

Η

πρώτη συνάντηση μετά τις βουλευτικές εκλογές, των Προεδρείων των
Ομοσπονδιών ΠΟΑΞΙΑ και ΠΟΑΣΥ
πραγματοποιήθηκε στις 26-7-2012 με τον νέο
υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη κ. Νίκο Δένδια.
Από τους εκπροσώπους των Ομοσπονδιών
έγινε αναφορά τόσο στην επιτακτική ανάγκη
στήριξης της αποστολής των εργαζομένων στα
Σώματα Ασφαλείας στην οριακή κατάσταση που
βιώνουμε ως χώρα όσο και στην αναγνώριση επιτέλους της προσφοράς των ένστολων, με την θεσμική και εργασιακή τους θωράκιση αλλά και την
MH περαιτέρω μείωση των γλίσχρων αποδοχών
τους σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του κ. Πρωθυπουργού, τονίζοντας για μια ακόμη φορά ότι οι ένστολοι δεν αντέχουν άλλες περικοπές.
Επισημάνθηκε χωρίς υπερβολές και μεγαλοποιήσεις ότι οι συνάδελφοι ουσιαστικά υποφέρουν τόσο από την τεράστια πίεση για την
ανταπόκριση στην αποστολή τους με τις τεράστιες δυσλειτουργίες των Υπηρεσιών τους,

Δεσμεύτηκε
ότι δεν θα υπάρχουν
φαινόμενα εν κρυπτώ
προωθήσεων νομοθετημάτων
όσο και από το ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν
πέρα οικονομικά. Δυστυχώς αυξάνονται οι νεκροί κατά τη διάρκεια του καθήκοντος και οι
καθημερινοί τραυματισμοί λαμβάνουν ανησυχητικές διαστάσεις πράγμα που απαιτεί την άμεση λήψη μέτρων για την αποτροπή των αιτιών
που οδηγούν σ’ αυτές τις άσχημες καταλήξεις.
Στον κ. υπουργό παραδόθηκαν τα καταγεγραμμένα κοινά αιτήματα των Ομοσπονδιών
μας (βλέπε άλλες στήλες). Επιπλέον δε, έγινε
αναφορά στο δικαίωμα της ενημέρωσής μας για
τα νομοθετήματα που δρομολογούνται και μας
αφορούν στηλιτεύοντας προγενέστερες τακτικές
προωθήσεων, ερήμην μας, νομοθετημάτων που
ενείχαν το στοιχείο του αιφνιδιασμού με στόχο
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την αποψίλωση κυρίαρχων θεσμικών μας
κατακτήσεων.
Ο κ. υπουργός αναφέρθηκε στην τεράστια
προσπάθεια της κυβέρνησης ώστε να μην υπάρξουν περικοπές στους ένστολους επισημαίνοντας
την βούλησή του για την αναδιάρθρωση των Σωμάτων Ασφαλείας με το βλέμμα στραμμένο στο
μέλλον ώστε να αποκατασταθούν χρόνιες δυσλειτουργίες αλλά και να απεμπλακεί η αποστολή τους από επιπρόσθετα καθήκοντα που δυσχεραίνουν την αποτελεσματικότητά τους, με ένα
σχεδιασμό ενιαίου δόγματος ασφάλειας.
Επίσης, το πρόβλημα του μεταναστευτικού
χρήζει άμεσης αντιμετώπισης καθώς έλαβε διαστάσεις απειλής για την κοινωνία που οφείλει να
στηρίζει τον ρόλο των Σωμάτων Ασφαλείας ο
οποίος δεν πρέπει να αντιποιείται από κανέναν.
Τέλος πρότεινε, στο πλαίσιο της αμφίπλευρης
επικοινωνίας-ενημέρωσης, τον καθορισμό περιοδικών συναντήσεων με τις Ομοσπονδίες μας
διαβεβαιώνοντας ότι φαινόμενα εν κρυπτώ προωθήσεων νομοθετημάτων δεν θα υπάρξουν.

εν δράσει

Τα αιτήματα
των Ομοσπονδιών
Α΄ ΘΕΣΜΙΚΑ

1

Αναγνώριση της επικινδυνότητας του
επαγγέλματος με έμπρακτη διασφάλιση
της αβλαβούς για το αστυνομικό προσωπικό
εκτέλεσης των καθηκόντων του, με την απαρέγκλιτη εφαρμογή του Π.Δ. 45/2008 περί Υγιεινής και Ασφάλειας.

2
α)

Μεταρρύθμιση- Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας με:

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, εγκληματολογικά και διοικητικά δεδομένα όπως έχουν
διαμορφωθεί με τη νέα διοικητική αναδιάρθρωση της Χώρας. Ανακατανομή αστυνομικού προσωπικού με καινούργιο οργανόγραμμα, χωρίς κριτήριο εντοπιότητας.
Αναβάθμιση - επανακαθορισμό του συστήματος εκπαίδευσης μετεκπαίδευσης,
της εξειδίκευσης και δια βίου εκπαίδευσης και
σύσταση επιτροπής με συμμετοχή εκπροσώπων μας που θα εξετάσει την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση σε όλες τις βαθμίδες. Διαβάθμιση
– αντιστοίχιση των Σχολών της ΕΛ.ΑΣ. με ΑΕΙ –
ΤΕΙ και ίδρυση Αστυνομικού Πανεπιστημίου.
Αναθεώρηση ισχύοντος συστήματος κρίσεων-προαγωγών και υπηρεσιακή εξέλιξη των αστυνομικών με ένα αξιοκρατικό
αδιάβλητο και δίκαιο σύστημα με την παράλληλη συμμετοχή εκπροσώπων μας στα Συμβούλια Κρίσεων – Προαγωγών.

β)
γ)

δ)

(ψυχολόγων) στις έδρες των Α.Δ. χώρας και τις
Αστυνομικές Σχολές.

Επαναπροσδιορισμό του ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας, απαλλαγή αυτής από τα
ξένα προς την αποστολή της έργα, με διαρκή αγώνα κατά της αυθαιρεσίας και της διαφθοράς και
Με την έκδοση αποφάσεων για υπηρεσιακές ενέργειες πάσης μορφής κατόπιν
χρηματοοικονομικού ελέγχου ώστε να υπολογίζεται και να ελέγχεται τι κοστίζει σε χρήμα
και χρόνο (εργατοώρες κ.λ.π.), κάθε ανεξέλεγκτη διαταγή που μεταβιβάζει ευθύνες από
ανώτερο σε κατώτερο κλιμάκιο.

Βελτίωση των διατάξεων του Κώδικα Μεταθέσεων (Ιδίως αναφορικά με την σύνθεση του
Συμβουλίου Μεταθέσεων για την επανεξέταση
των ενστάσεων – προσφυγών σε διαταχθείσες μεταθέσεις καθώς και με τον επανασχεδιασμό της
μοριοδότησης – μορίων και της επιπλέον μοριοδότησης για τους υπηρετούντες σε προκαθορισμένες συγκεκριμένες δύσκολες μάχιμες υπηρεσίες).

3

8

ε)

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 ανέλιξης, σε όλους τους ικανούς Αξιωματικούς και αντιμετώπιση των χρόνιων στρεβλώσεων της επετηρίδας.

7

Άμεση αντιμετώπιση των αρνητικών για τους
αστυνομικούς συνεπειών από την εφαρμογή του Νόμου 3169/2003 και ίδρυση - λειτουργία των επιβαλλόμενων απ’ αυτόν σκοπευτηρίων σε κάθε έδρα Αστυνομικής Διεύθυνσης και
εμπέδωση των διατάξεων του νομικού πλαισίου
σ’ ό,τι αφορά τη χρήση των όπλων.

9

4

Δημιουργία πλαισίου προστασίας των μαρτύρων κατηγορίας αστυνομικών για σοβαρές υποθέσεις που αφορούν την δίωξη της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.

Ίδρυση υπηρεσιών Διοικητικών Εξετάσεων στις έδρες των Γενικών Αστυνομικών
Διευθύνσεων, καθώς και γραφείων Δημοσίου Κατηγόρου στις έδρες Διευθύνσεων των
νομών με αρμοδιότητα κάλυψης των αναγκών
όλων των Πταισματοδικείων του Νομού.

5

10

Επαρκής αριθμός εισαγωγής αστυνομικών
κατ’ έτος στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας με το ισχύον αξιοκρατικό σύστημα των
Πανελλαδικών εξετάσεων.

6

Υπαγωγή των Αξ/κων ειδικών καθηκόντων στο σύστημα μεταθέσεων (αντικειμενικά κριτήρια του Π.Δ. 100/2003) κατά τα ισχύοντα για τους Αξ/κους γενικών καθηκόντων. πρόσληψη προσωπικού ειδικών καθηκόντων

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. Δημιουργία κλινικών στα ανωτέρω νοσοκομεία για την νοσηλεία αποκλειστικά αστυνομικών. Κατάργηση της σειράς προτεραιότητας των στρατιωτικών έναντι ημών.

Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

SΤΟΡ σε νέες
περικοπές του
πενιχρού μισθού
μας (επιδόματα –
ψαλλιδισμένα δώρα)

1

ΖΗΤΟΥΜΕ και ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ μισθολόγιο
δίκαιο χωρίς ανισότητες και αδικίες, με
νέα δυναμική που θα δίνει όραμα και προοπτική στην οικονομική αναβάθμιση των αστυνομικών, ειδικότερα των νέων Αστυφυλάκων-Υπαξιωματικών-Αξιωματικών. Με αφετηρία τον Βασικό Μισθό για πέντε (5) ημέρες
εργασίας του Αστυφύλακα-Λιμενοφύλακα-

Πυροσβέστη στα 900 €.Διαμόρφωση συντελεστών εξέλιξης του βασικού μισθού με
αφετηρία (μονάδα) τον Βαθμό του Αστυφύλακα – Λιμενοφύλακα –Πυροσβέστη (Λοχία)
με μερική ενσωμάτωση σταθερού ποσού
στον Βασικό Μισθό για όλους τους βαθμούς
από τα ήδη καταργούμενα τακτικά
επιδόματα.
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εν δράσει
Κατάργηση των έξι (6) τακτικών επιδομάτων (εξομάλυνσης – ειδικής απασχόλησης ειδικών συνθηκών – επιτελικής ευθύνης –
Διοίκησης- παράστασης) και την δημιουργία
δυο νέων επιδομάτων ως εξής :
Επίδομα για την ιδιαιτερότητα και επικινδυνότητα της εργασίας το οποίο θα
συνδέεται σε ποσοστό 17% του βασικού μισθού εισαγωγής {Αστυφύλακα – Λιμενοφύλακα –Πυροσβέστη (Λοχία)} ήτοι ποσό 150
€ σε όλους τους βαθμούς της ιεραρχίας.
Επίδομα Θέσης Ευθύνης κλιμακωτά
για κάθε βαθμό. Η διαμόρφωσή του
θα προσδιοριστεί και θα κυμαίνεται με βάση το υπόλοιπο της διαφοράς του αθροίσματος των καταργηθέντων επιδομάτων.
• Την διατήρηση του επιδόματος χρόνου
Υπηρεσίας.
• Την διατήρηση των μισθολογικών
προαγωγών.
• Την διατήρηση του επιδόματος αυξημένης
υπηρεσιακής απασχόλησης που χορηγείται
στο 1/5 του ένστολου προσωπικού των
Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν σε μονάδες αυξημένης υπηρεσιακής ευθύνης
και μετατρέπεται για το προσωπικό των
Σωμάτων Ασφαλείας σε ώρες νυκτερινής
απασχόλησης με αμοιβή 2,93 €.
• Την διατήρηση των ειδικών επιδομάτων
(ΕΚΑΜ - ΜΑΤ - ΕΜΑΚ - Πληροφορικής –
Εσωτερικών Υποθέσεων) στο ίδιο σημερινό ύψος ποσού ως επιπλέον κίνητρο για
την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων.
• Το Επίδομα Οικογενειακής παροχής, εορ-

α)
β)

τών και αδείας με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις που καταβάλλονται στους
Δημοσίους Υπαλλήλους.
• Την διατήρηση της πρόσθετης αποζημίωσης για πέραν του πενθήμερου εργασίας
στο σημερινό ποσό των 46 €.
Προτείνεται ακόμα η θεσμοθέτηση εκτός
του ετήσιου μισθολογικού κόστους :
της υπερωριακής απασχόλησης των
στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας»
δέκα (10) ευρώ την ώρα για εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιών –
σεισμών – βίαιων συμβάντων – διαδηλώσεων – κήρυξη της Χώρας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κλπ.), μετά από διαταγή έγκριση του κ. Αρχηγού και με
συγκεκριμένο ετήσιο πλαφόν.
η επέκταση του επιδόματος «απομακρυσμένων και παραμεθορίων περιοχών» στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που
χορηγήθηκε και στους Δημοσίους Υπαλλήλους με το ενιαίο μισθολόγιο.
Προκειμένου να μην υπάρξει αυξομείωση
των συντάξεων για τους παλαιούς ασφαλισμένους (καταταγέντες προ της 1/1/1993)
που θεμελίωσαν ή θα θεμελιώσουν ασφαλιστικό δικαίωμα έως και την 31/12/2014, με
μεταβατική διάταξη νόμου θα συνεχίσουν οι
ίδιες (ισόποσες) κρατήσεις – αποδόσεις για
την κύρια σύνταξη και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ήτοι από ήδη χορηγούμενα επιδόματα
αθροιστικό ποσό (71,92 € +176 €) ή το
αντίστοιχο ποσό από τον βαθμό του Ταξιάρ-

α)

β)

χου και άνω που υπήρχε πριν τις οριζόντιες
περικοπές (επίδομα ειδικής απασχόλησης
12 % +8 % + 10 %).
Η πρότασή μας είναι ρεαλιστική, υλοποιήσιμη, υπεύθυνη, βασισμένη στα ειδικά μισθολόγια και στην εναρμόνιση της μισθολογικής πολιτικής που ακολουθήθηκε με το
ενιαίο μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων, χωρίς να παραβλέπουμε τις συγκυρίες,
αλλά χωρίς και να εφησυχάζουμε και να διεκδικούμε προϊόντος του χρόνου την περαιτέρω βελτίωσή του.

2

Άμεση καταβολή των οφειλομένων από
τριετίας και πλέον εκτός έδρας και ενιαιοποίηση του τρόπου αποζημίωσης για όλες τις
εκτός έδρας μετακινήσεις με υποχρεωτική
προκαταβολή του συνόλου του αντιστοιχούντος ποσού στους δικαιούχους πριν την αναχώρησή τους.

3

Άρση «παγώματος» μισθολογικών προαγωγών και του χρονοεπιδόματος για τα
Σώματα Ασφαλείας.
Από 1/1/2012 να παύσει η ισχύς των διατάξεων της παρ. 2 άρθρο 27 του Ν. 4024/2011
και της παρ. 5 του άρθρου 38 του Νόμου
3986/2011 και να χορηγηθούν αναδρομικά οι
μισθολογικές ωριμάνσεις και το χρονοεπίδομα
στο ένστολο προσωπικό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

4

Kαταβολή εκλογικού επιδόματος.

Γ΄ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

1

Όχι στην μνημονιακή σύνδεση του ασφαλιστικού των ενστόλων με το προσδόκιμο
ζωής. (Δεν ισχύει πουθενά στον κόσμο, ούτε
στην Γερμανία της κας Μέρκελ).

2
3

Χαρακτηρισμός του επαγγέλματος του αστυνομικού ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού.

Θεσμοθέτηση της 25ετίας ως θεμελιώδες συνταξιοδοτικό δικαίωμα των αστυνομικών
παθόντων εν ώρα υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής με
άμεση χρήση και απόδοση πλήρους συντάξεως
με μπόνους (αυξημένων συντελεστών – κλιμακίων υπολογισμού της σύνταξης καθ’ όλη την διάρκεια του εργασιακού βίου ισόποσου με 40
έτη ασφάλισης).

4

Εξυγίανση όλων των υπαρχόντων επικουρικών ταμείων και ταμείων αρωγής με

βελτίωση των παροχών, σύμφωνα με τις δυνατότητες κάθε ταμείου μετά από αναλογιστική μελέτη και την αναλογική εκπροσώπησή
μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μ.Τ.Σ.. Ειδικότερα για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ελπίζουμε να ξεπεράσει τα όποια οικονομικά
προβλήματα βιωσιμότητας που αντιμετώπισε,
με τις δυσάρεστες και επώδυνες ρυθμίσεις
που έγιναν (μείωση παροχών – αύξηση εισφορών) και να εξακολουθήσει να αποδίδει κανονικά τα μερίσματα χωρίς καθυστέρηση, καθώς
επίσης και την δημιουργία ξεχωριστού λογαριασμού όπου θα αποδίδονται αποκλειστικά
οι κρατήσεις των Β.Ο.Ε.Α. ούτως ώστε να
υπάρξει δυνατότητα της άμεσης επαναχορήγησής των, καθώς η χορήγηση του έχει παγώσει από το Νοέμβριου του 2008.
Άμεση ρύθμιση της εκπροσώπησής μας στο
Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ. με την τροποποίηση και διεύ-
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ρυνση της σύνθεσης του Δ.Σ. σε έντεκα μέλη
ώστε εκ μέρους των μετόχων της Ελληνικής
Αστυνομίας να συμμετέχουν δύο υπηρεσιακοί
εκπρόσωποι που θα ορίζονται με απόφαση
του Αρχηγού, δύο εκπρόσωποι των μετόχων
που θα ορίζονται από τις οικείες Ομοσπονδίες Αστυνομικών καθώς και ένας εκ των μερισματούχων της ΕΛ.ΑΣ. που θα ορίζεται από
την οικεία Ομοσπονδία τους, με τους αναπληρωτές τους.

5
6

Ενιαίο Κλάδο Υγείας για όλο το Αστυνομικό Προσωπικό.

Θεσμοθέτηση πόρων υπέρ των ασφαλιστικών μας Ταμείων από την εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων, τη βεβαίωση πάσης
φύσεως διοικητικών παραβάσεων, την έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίων.

εν δράσει

«Γιοφύρι
της Άρτας»
η αναδιάρθρωση
Αναστάτωση προκάλεσαν μετά το
σχηματισμό της νέας κυβέρνησης οι
δηλώσεις του νέου υπουργού
Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκου
Δένδια για την αναδιάρθρωση της
αστυνομίας και οι Ομοσπονδίες
ΠΟΑΞΙΑ και ΠΟΑΣΥ απέστειλαν
επιστολή στην οποία επισημαίνουν:
Κύριε υπουργέ, επειδή πιστεύουμε
ότι μπορούμε να συμβάλλουμε με τις
προτάσεις μας στην επίτευξη κατά τον
καλύτερο τρόπο του ίδιου στόχου,
παρακαλούμε να τύχουμε άμεσης
ενημέρωσης για τους σχεδιασμούς
σας, δεδομένου ότι στο παρελθόν,
όπως και εσείς έχετε επισημάνει, άλλοι
προκάτοχοί σας προχώρησαν όλως
αιφνιδίως σε μέτρα αποσπασματικά
και αναποτελεσματικά, μη
λαμβάνοντας υπόψη τις επισημάνσεις
και τις ανάγκες τόσο των
υπηρετούντων στην Ελληνική
Αστυνομία, όσο και της ίδιας της
ελληνικής κοινωνίας, που βιώνει
έντονα το αίσθημα της ανασφάλειας.
Σε μια περίοδο κατά την οποία όλοι
ομιλούν για εξοικονόμηση πόρων και
για την ορθολογική αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικής
Αστυνομίας, θα ήταν πιστεύουμε
ολέθριο λάθος να ακολουθήσετε την
πεπατημένη, με πειράματα και
αυτοσχεδιασμούς, χωρίς κανένα
σοβαρό και επιστημονικά
τεκμηριωμένο σχεδιασμό, όπως
έχουμε κατά κόρον επισημάνει τα
τελευταία χρόνια.
Παρακαλούμε, λοιπόν, στο πλαίσιο
της θεσμικής συνεργασίας μας να
ορίσετε τις προσεχείς ημέρες
συγκεκριμένη ώρα συνάντησής μας
προκειμένου να σας εκθέσουμε
λεπτομερώς τις θέσεις μας.
Κι ενώ η συνάντηση αυτή δεν έχει
ακόμα πραγματοποιηθεί, έγινε επίσης
γνωστό ότι η μελέτη για την
αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ. που είχε
ενταχθεί στα προγράμματα του ΕΣΠΑ,
ματαιώθηκε επειδή κατά πληροφορίες
κρίθηκε υπερβολικό το ποσό που είχε
ήδη εγκεκριθεί από την Κοινωνία της
Πληροφορίας.

Φωνάζει ο κλέφτης να
φοβηθεί ο νοικοκύρης
Αμείλικτα ερωτήματα προς τη διοίκηση της Τράπεζας ALPHA BANK
με αφορμή το κατάπτυστο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων

Ο

ργή και αγανάκτηση προκάλεσε το περιεχόμενο του εβδομαδιαίου δελτίου
οικονομικών εξελίξεων της 19/7/2012
της Τράπεζας ALPHA BANK, όπου μεταξύ των άλλων προτείνεται και η περικοπή των ειδικών μισθολογίων, στα οποία περιλαμβάνονται ως γνωστόν και οι ένστολοι, σε τρόπον ώστε, – όπως
αναφέρεται – να εναρμονιστούν αυτά με τα μισθολόγια του υπόλοιπου Δημόσιου Τομέα.
«Πέραν των άλλων, αποτελεί πρόκληση τόσο
για τους ένστολους εργαζόμενους, αλλά και γενικότερα την Ελληνική Κοινωνία, να προβαίνουν
σε προτάσεις κατακρεούργησης των εισοδημάτων μας, αυτοί που φέρουν το μεγαλύτερο ίσως
μερίδιο ευθύνης για το σημερινό κατάντημα της
χώρας μας. Αλήθεια, δεν είδαμε να κάνουν μέχρι σήμερα την αυτοκριτική τους οι εγχώριοι
«σωτήρες», που διαθέτουν τα τραπεζικά προϊόντα τους με ληστρικά επιτόκια 15% και 16%,
όταν οι ίδιοι τοκίζουν τις πενιχρές καταθέσεις
των Ελλήνων με επιτόκια 1% και 2%.
Μήπως με επιλεκτική μνήμη ξεχάσαμε… όλοι
μαζί ποιος ή ποιοι με την τακτική τους σπρώχνουν
τους Έλληνες σε μια ψεύτικη και επίπλαστη ευδαιμονία με τα διάφορα εορτοδάνεια, διακοποδάνεια και το πλαστικό χρήμα, που αφειδώς μοίραζαν την προηγούμενη δεκαετία, έχουν οδηγήσει
σήμερα εκατομμύρια συμπατριώτες μας όχι μόνο στη φτώχεια και την απελπισία, αλλά και πολλούς εξ αυτών στο θάνατο, με αυτοκτονίες συμπολιτών μας σε καθημερινή βάση;» διαβάζουμε στο
κείμενο – καταπέλτη που εκδόθηκε από την
Π.Ο.ΑΞΙ.Α.:
«Αναρωτιόμαστε επίσης, δεν είναι γνώστες οι
συντάκτες της έκθεσης ή μήπως σκόπιμα αποσιωπούν, ότι οι ένστολοι υποστήκαμε μειώσεις της
τάξης μέχρι και 40% των αποδοχών μας, οι οποίες σε απόλυτους αριθμούς μεταφράζονται σε
απώλειες μεγαλύτερες από αυτές των δημοσίων
υπαλλήλων λόγω του επιδοματικού χαρακτήρα
του μισθολογίου μας;
Αλήθεια κ.κ. της Διοικήσεως της ALPHA BANK,
στις 12 σελίδες της έκθεσής σας δεν βρήκατε μια
παράγραφο όπου να αναφέρεστε στην ανάγκη
μείωσης μισθών και επιδομάτων των στελεχών
της Τράπεζας σας; Μπορείτε να πληροφορήσετε
τον Ελληνικό Λαό σχετικά με το ύψος των περικοπών των αποδοχών των Golden Boys του ομίλου
σας; Έτσι για να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε

ποιοι είναι οι «ημέτεροι» του συστήματος και
ποιοι οι παρίες.
Μάλλον δεν σας συμφέρει να το πράξετε και τεχνηέντως το αποκρύπτετε, διότι φοβάστε ότι θα
λάμψει η αλήθεια. Διότι ουδέποτε υπήρξαμε «ημέτεροι» του συστήματος, ούτε μέρος του προβλήματος. Διαχρονικά είμαστε τα θύματα του προβλήματος και ως ένστολοι υποχρεωτικά υπήρξαμε ο
σιδηρούς βραχίονας του συστήματος το οποίο εξυπηρετεί κυρίως τα δικά σας συμφέροντα.
Η Ελλάδα που πασχίζει να εξέλθει από τη μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας της, όπως ρητά αναφέρετε στην έκθεση, άραγε μήπως έχει φορτωθεί
στις πλάτες της και την περιβόητη ανακεφαλαίωση των Τραπεζών, όπως η ALPHA BANK; Είναι
αλήθεια ή όχι, ότι το κόστος της ανακεφαλαιοποίησης θα συνυπολογιστεί στο δημόσιο χρέος της Πατρίδας μας και επομένως οι συνάδελφοί μας θα βάλουν το χέρι στη τσέπη, όπως και
οι άλλοι μη προνομιούχοι Έλληνες (σε αντίθεση με τα προνομιούχα στελέχη των Τραπεζών)
για να διασώσουν όχι την Πατρίδα, αλλά για να
διασφαλίσουν τα κέρδη των Τραπεζών; Δεν σας
φτάνουν τα υπερκέρδη που συσσωρεύσατε τόσα
χρόνια οδηγώντας τους Έλληνες στον επίπλαστο
οικονομικό παράδεισο που κατέληξε σε κόλαση
τελικά και μάλιστα ακριβοπληρωμένη;
Με ποιο περίσσιο θράσος άραγε κύριοι, προτείνετε στην κυβέρνηση να αφήσει κατά μέρος την
προσπάθεια εξεύρεσης ισοδύναμων μέτρων -ως
αναποτελεσματικά- και να προχωρήσει άμεσα
στις περικοπές των ειδικών μισθολογίων; Αγνοώντας και περιφρονώντας μάλιστα επιδεικτικά
έτσι, την εντολή του ίδιου του Πρωθυπουργού για
εξεύρεση τέτοιων πόρων προκειμένου να φανεί
συνεπής στην προεκλογική του δέσμευση;»
Η Π.Ο.ΑΞΙ.Α., τέλος, καλεί τον αξιοσέβαστο
πρόεδρο της ALPHA BANK, να δώσει ο ίδιος άμεσα εντολή ανάκλησης της απαράδεκτης αυτής έκθεσης και να έκφρασει δημόσια συγγνώμης για
τους απαράδεκτους χαρακτηρισμούς περί «ημετέρων του συστήματος». Αναμένοντας την δική σας
θέση επί των ανωτέρων κ. Πρόεδρε της ALPHA
BANK, σας υπενθυμίζουμε απλά, ότι αποτελούμε
και εμείς καταναλωτές των Τραπεζικών προϊόντων
σας και παρόμοιες προσβολές θα μας υποχρεώσουν να συστήσουμε στους κατά τους «επαΐοντές
σας» προνομιούχους συναδέλφους μας να μην
επιλέγουν πλέον τις υπηρεσίες σας».
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Πιστώσεις
μόλις για 580
προσλήψεις
Mας καθηλώνουν στο χθες, ενώ επιχειρούμε
το άλμα στο μέλλον…

Ο

ι Ομοσπονδίες μας εκφράζουν την
έντονη διαμαρτυρία τους για τη συνεχιζόμενη απαξίωση της Ελληνικής
Αστυνομίας, έτσι όπως αυτή αποτυπώνεται
και στην «Προκήρυξη Διαγωνισμού για την
εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής
Αστυνομίας», από την οποία προκύπτει ότι
φέτος εγκρίθηκαν πιστώσεις για την κάλυψη
μόλις πεντακοσίων ογδόντα (580) κενών οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού.
Ειδικότερα, ο αριθμός των Αστυνομικών,

που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων
καθορίζεται σε 500 και για τη Σχολή Αξιωματικών, καθορίζεται 80, αριθμοί που σε καμία
περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στις τεράστιες ελλείψεις και στις απαιτήσεις των Υπηρεσιών για να καλύψουν στοιχειωδώς το έλλειμμα
αστυνόμευσης και την ανασφάλεια των συμπολιτών μας.
Είναι φανερό, ότι η Ελληνική Αστυνομία δέχεται ένα πλήγμα αποδυνάμωσης. Επίσης επισημαίνουμε το γεγονός ότι η προκήρυξη από
το Αρχηγείο δημοσιοποιήθηκε πριν και όχι

μετά από την ανάληψη καθηκόντων από νέο
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες, αλλά και την ελληνική κοινωνία,
την οποία αφορά άμεσα η πολιτική απογύμνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, να απαιτήσουν μαζί με τις Ομοσπονδίες μας από τη
νέα κυβέρνηση να δώσει προτεραιότητα
στην ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας,
βάζοντας τέρμα σε αποφάσεις που μας καθηλώνουν στο χθες, ενώ επιχειρούμε το άλμα στο μέλλον...

Η ανθρωπιά δεν έχει χαθεί
Το ποσό της εκλογικής αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. προσφέρθηκε
συμβολικά στα ορφανά παιδιά συναδέλφων

Κ

ατατέθηκε σε σχετικό τραπεζικό λογαριασμό υπέρ των ορφανών τέκνων του προσωπικού της Ελληνικής
Αστυνομίας, το χρηματικό ποσό των 1.500 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο σύνολο της εκλογικής αποζημίωσης που έλαβαν τα μέλη του
Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
Τη σχετική απόφαση είχε λάβει το Δ.Σ., σημειώνοντας ότι το ποσό αυτό δε θα ανακουφίσει
τα δεκάδες ορφανά των συναδέλφων που
έφυγαν από κοντά μας, αλλά αποτελεί μια
συμβολική κίνηση, η οποία καταδεικνύει ότι
ακόμη και τώρα που η κρίση έχει «γονατίσει»
τα σπίτια αλλά και τις ζωές όλων μας, η ανθρωπιά δεν έχει χαθεί. Παράλληλα είχε κάνει έκκληση σε όσους συναδέλφους επιθυμούν να πράξουν το ίδιο, να καταθέσουν το αντίστοιχο ποσό
στον λογαριασμό με αριθμό 84014052, ο οποίος διατηρείται στην Εμπορική Τράπεζα.
Η Ομοσπονδία μας, διαχρονικά έχει αποδείξει ότι δεν αποτελεί ένα θεσμικό επαίτη αλλά
ήταν, παραμένει και θα συνεχίσει να είναι θεσμικό ανάχωμα σε ισοπεδωτικές λογικές και
επιδιώξεις της εκάστοτε εξουσίας.

Τόσο σε συνδικαλιστικό όσο και σε ανθρώπινο επίπεδο, στεκόμαστε απέναντι σε τέτοια
φαινόμενα, διαφυλάττοντας το κύρος και την
αξιοπρέπεια του Έλληνα αστυνομικού και δη
του Αξιωματικού.
Αυτό επιδιώξαμε και από την πρώτη στιγμή
που ανέκυψε το θέμα της εξαίρεσης του αστυνομικού προσωπικού από την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης, με τη γνωστή υπουργική
απόφαση.
Προτάσσοντας επιχειρήματα αντιδράσαμε με
σθένος και επιμονή στην καταφανέστατη αυτή
αδικία. Καταφέραμε με τον τρόπο αυτό να πείσουμε και ανατρέψαμε αυτή την εξωφρενική
και μηδενιστική αντίληψη των ανευθυνoϋπευθύνων, οι οποίοι προκλητικά προέταξαν την
ικανοποίηση της σκοπιμότητας έναντι της
νομιμότητας.
Αναγκάστηκαν να ανακρούσουν πρύμνα και
με νέα υπουργική απόφαση να εντάξουν ξανά
το αστυνομικό προσωπικό στους δικαιούχους
καταβολής εκλογικής αποζημίωσης.
Η Πολιτεία, δυστυχώς, την προσφορά των
ανδρών και γυναικών της Ελληνικής Αστυνομί-
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ας και τη συμβολή τους στην ομαλή διεξαγωγή
των δυο αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων, πανθομολογούμενα των κρισιμότερων
τα τελευταία 60 χρόνια, την αποτίμησε με το φιλοδώρημα των 94 ευρώ.
Το γεγονός όμως αυτό δεν επιτρέπει σε κανέναν, πόσω μάλλον σε όσους έχουν απωλέσει
την έξωθεν καλή μαρτυρία, να πιστεύει πως είναι δυνατή η εξασφάλιση της δημόσιας γαλήνης με ψίχουλα, δίκην ελεημοσύνης.
Συνάδελφοι,
Ο Έλληνας αστυνομικός γονατίζει μόνο για
να πάρει δύναμη και να ξανασταθεί όρθιος.
Έχουμε το κεφάλι ψηλά και δεν υποκύπτουμε στην ισοπέδωση και την κουτοπονηριά κάποιων. Βλέπουμε τη ζωή στα μάτια και
τους λέμε ένα μεγάλο και βροντερό ΟΧΙ.
Είμαστε εδώ, δίπλα στους συναδέλφους μας
και τις οικογένειές τους. Είμαστε πρόθυμοι να
προσφέρουμε θετικά προς το κοινό καλό, αλλά και πεισμωμένοι απέναντι στα προβλήματα
και όσους βλέπουν μόνο νούμερα και δόλια
συμφέροντα και όχι την ανθρώπινη υπόληψη
και αξιοπρέπεια.

εν δράσει

Παρέμβαση της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
για τα ασφυκτικά γεμάτα κρατητήρια
Δραστηριοποίηση της Ηγεσίας και των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων για να τηρηθεί η νομιμότητα

Ν

α ληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από την Ηγεσία για να δοθούν λύσεις στο καυτό πρόβλημα
της επί μακρόν κράτησης ποινικών κρατουμένων στα αστυνομικά κρατητήρια απαίτησε εγγράφως η Ομοσπονδία ακόμα και από την
υπηρεσιακή κυβέρνηση, ανταποκρινόμενη
στις αναφορές που έλαβε από το σύνολο σχεδόν των πρωτοβάθμιων ενώσεων.
Όπως τονίζει στο σχετικό της έγγραφο προς
την Ηγεσία, «απευθυνόμαστε για ακόμα μια
φορά σε σας με αγωνία και απόγνωση, σημαίνοντας πλέον καμπάνες, αφού οι κώδωνες του κινδύνου δεν εισακούγονται, με την
ελπίδα ότι το ακανθώδες πρόβλημα της
υπερπλήρωσης των αστυνομικών κρατητηρίων από ποινικούς κρατουμένους δε θα
προσκρούσει, εκ νέου, σε ώτα μη
ακουόντων.
Πιο συγκεκριμένα, το ισχύον Π.Δ. 141/1991
καταστρατηγείται συστηματικά από τις Υπηρεσίες Σωφρονισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης
μεταφέροντας το κόστος των συνεπαγόμενων
προβλημάτων για ακόμα μια φορά στο πολύπαθο αστυνομικό προσωπικό. Ειδικότερα, το άρθρο 66 παρ. 6 του ανωτέρου Π.Δ., καθορίζει
ως υπεύθυνη και αρμόδια για την προσωρινή
φύλαξη των ποινικών κρατουμένων την Ελληνική Αστυνομία για τον απολύτως αναγκαίο πριν
την μεταγωγή χρόνο. Παρά ταύτα, σκανδαλωδώς και παραβιάζοντας κάθε αρχή νομιμότητας,
οι Διευθυντές πλείστων Σωφρονιστικών Καταστημάτων επικαλούμενοι διαφόρους λόγους
(συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις, απεργίες

υπαλλήλων, υπερπληθυσμό κρατουμένων, αρνούνται να παραλάβουν άμεσα είτε όλους, είτε
μέρος των μεταγόμενων κρατουμένων από τις
αστυνομικές υπηρεσίες, μεταθέτοντας την αυτονόητη αυτή ενέργεια σε απροσδιόριστο μελλοντικό χρόνο. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις μεσολαβεί χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών και περισσότερο μέχρι την παραλαβή τους! Τα προβλήματα ως εκ τούτου που ανακύπτουν είναι
εύλογα και εξόχως σημαντικά, ήτοι:
Απασχόληση μεγάλου αριθμού αστυνομικών σε υπηρεσίες φύλαξης κρατουμένων, την στιγμή που η εγκληματικότητα έχει
πάρει τεράστιες διαστάσεις και ακόμη και ένας
επιπλέον αστυνομικός στο δρόμο κρίνεται
απολύτως απαραίτητος.
όγω των προβλημάτων κράτησης με αυξημένες πιθανότητες απόδρασης, άπαντες οι Διοικητές και τα στελέχη των υπηρεσιών είναι εν δυνάμει κατηγορούμενοι. Περαιτέρω τα υπερφορτωμένα αστυνομικά κρατητήρια τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές
για μακροχρόνια κράτηση, δε παρέχουν δυνατότητες προαυλισμού ασφαλούς επίσκεψης και
άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών τόσο μεταξύ των κρατουμένων όσο και στο αστυνομικό προσωπικό
που έχει διατεθεί για τη φύλαξή τους. Ένα
υπερπλήρες αστυνομικό κρατητήριο αποτελεί
πέρα από κάθε αμφιβολία μια εν δυνάμει υγειονομική βόμβα η οποία απειλεί το ήδη επιβαρυμένο οικονομικά και θεσμικά προσωπικό
μας.

α)

β)

γ)

Σε κάθε περίπτωση, η κατάφορη παραβίαση της νομοθεσίας πάνω στο ακανθώδες αυτό
θέμα έχει δημιουργήσει τα εύλογα παράπονα
πέρα των μελών μας, των ίδιων των κρατουμένων, αλλά και των συγγενών αυτών.
Η Ομοσπονδία μας ευελπιστεί, ότι έστω και
την ύστατη στιγμή η Πολιτική Ηγεσία θα αναλάβει τις ευθύνες της για την απαράδεκτη αυτή
κατάσταση. Προς τούτο καλεί και το συναρμόδιο υπουργείο Δικαιοσύνης σε άμεση συνεννόηση για εδώ και τώρα λύση του προβλήματος. Μολονότι δε, λαμβάνει σοβαρά υπόψη
τον υπηρεσιακό χαρακτήρα της παρούσας κυβέρνησης, δηλώνει επαγρυπνούσα και επιφυλασσόμενη οποιασδήποτε θεσμικού και
ποινικού δικαιώματος προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα των μελών της.
Προς τούτο, καλούμε τους συναδέλφους-διοικούντες Αξιωματικούς, να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τον νόμο περί Υγιεινής και Ασφάλειας, αναφέροντας-ενημερώνοντας αφενός τις
προϊστάμενες υπηρεσίες για τα υπάρχοντα
προβλήματα των Υπηρεσιών που διοικούν
και αφετέρου τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, αλλά και την Ομοσπονδία μας.
Επιβάλλεται επιτέλους, να γίνει από όλους
κατανοητό ότι η χωρητικότητα των κρατητηρίων των Αστυνομικών Υπηρεσιών δεν πρέπει
σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό κρατουμένων καθώς αποτελούν αποκλειστικά χώρους προσωρινής και
μόνο κράτησης και όχι να μετατρέπονται σε
αποθήκες ανθρώπινων ψυχών με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται…

Η θυσία τους θα μείνει άσβηστη
στη μνήμη όλων μας

Ο

αδόκητος θάνατος ακόμη δυο
συναδέλφων, αυτή τη φορά δυο
νεαρών παιδιών ειδικών φρουρών
της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. οι οποίοι έχασαν τη ζωή
τους σε τροχαίο ατύχημα κατά τη διάρκεια
της υπηρεσίας τους, έχει σκορπίσει θλίψη και
οδύνη στις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας.
Δυστυχώς, ο φόρος αίματος που πληρώνει
η Ελληνική Αστυνομία από τα αλλεπάλληλα
τροχαία ατυχήματα το τελευταίο χρονικό

διάστημα, ιδιαίτερα στις ομάδες αυτές της
δίκυκλης αστυνόμευσης, είναι ιδιαίτερα
βαρύς. Γι’ αυτό και η Ηγεσία μας, θεωρούμε
ότι θα πρέπει να επανεξετάσει από μηδενική
βάση, τόσο την εκπαίδευση όσο και τον
τρόπο λειτουργίας και δράσης των ομάδων
αυτών.
Στις οικογένειές τους εκφράζουμε τα πιο
θερμά μας συλλυπητήρια και ευχόμαστε ο
Θεός να τους δίνει δύναμη και κουράγιο, να

αντέξουν το τραγικό για αυτούς χτύπημα της
μοίρας. Από την πλευρά μας, τους
διαβεβαιώνουμε, ότι η θυσία των παιδιών
τους θα μείνει άσβηστη στη μνήμη όλων μας
και πως το τραγικό αυτό συμβάν, μας
πεισμώνει να αγωνιστούμε ακόμα
περισσότερο, για να μη θρηνήσουμε άλλα
θύματα σε αυτόν τον άνισο αγώνα που
δίνουμε καθημερινά για ένα ασφαλές
περιβάλλον στον τόπο μας.
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Με αίσθηση ευθύνης
στις επάλξεις του αγώνα
Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων οργάνων στην Ένωση Αττικής

Μ

ε αισθητή την αγωνία για το αύριο,
προσήλθαν στην κάλπη για την
ανάδειξη του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου και των αντιπροσώπων τους, οι
συνάδελφοι της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής
Αστυνομίας Αττικής.
Το Δ.Σ. της Ένωσής μας εκφράζει ολόθερμα
τις ευχαριστίες του για τη συμμετοχή τους στις
διεξαχθείσες αρχαιρεσίες, σημειώνοντας ότι «η
μαζική ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά μας, να
έλθετε και να επιλέξετε με την ψήφο σας τους
συνδικαλιστικούς αντιπροσώπους καταδεικνύει το ενδιαφέρον και την αγωνία σας για την πορεία του συνδικαλιστικού μας κινήματος. Οι
εκλεγέντες, οφείλουν να δικαιώσουν όλους
εσάς, να αγωνιστούν και να καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια βελτίωσης και επίλυσης των θεσμικών και οικονομικών προβλημάτων, καθώς και
κάθε θεσμική αλλαγή που θα προάγει τον Έλληνα Αστυνομικό και θα τον καταξιώνει στα μάτια
της Ελληνικής κοινωνίας».
Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν την 30η
Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2012 και τα νέα
όργανα της Ένωσης διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Αστυνομικός Υποδιευθυντής Αθανάσιος ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Αστυνομικός Υποδιευθυντής Βασίλειος ΒΡΑΝΤΖΑΣ

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Αστυνομικός Υποδιευθυντής Γεώργιος ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Αστυνομικός Υποδιευθυντής Φώτιος ΝΤΟΥΪΤΣΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ:

Αστυνόμος Α΄ Ανδρέας ΚΑΚΚΟΣ

ΜΕΛΗ:

Ανθυπαστυνόμος Ευάγγελος ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΣ
Αστυνόμος Β΄ Αλέξανδρος ΤΣΟΚΡΗΣ
Αστυνόμος Α΄ Σταύρος ΚΑΤΗΣ
Αστυνόμος Β΄ Πέτρος ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ
Αστυνομικός Υποδιευθυντής Κων/νος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Αστυνόμος Α΄ Νικόλαος ΠΕΤΡΟΥ
Αστυνόμος Α΄ Κανέλλος ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υπαστυνόμος Α΄ Ιωάννης ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ανθ/μος	
Ανθ/μος	
Αστυν. Α’

ΓΑΒΑΛΑΣ Πέτρος
ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΣ Αλέξανδρος
ΔΕΛΗΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος

Αστυν. Α’ 
ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης
		(Αναπληρωματικό μέλος)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
1. Γ.Α.Δ.Α.
Αστυν. Α’
Αστυν. Α’

ΚΑΚΚΟΣ Ανδρέας
ΔΕΛΗΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος (Α. Μ.)

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αστυν. Β’
ΒΕΛΛΙΟΣ Ανδρέας
Αστ. Υποδ/ντης ΚΑΝΕΛΛΟΣ Γεώργιος (Α. Μ.)
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Αστυν. Β’
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Αικατερίνη
Αστυν. Α’
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κανέλλος (Α. Μ.)

6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανθ/μος
ΜΕΤΑΝΙΑΣ Δημήτριος
Αστυν. Β’ (Ε.Κ.)
ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ Ιωάννης (Α. Μ.)
7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Υπαστ. Α’
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Γεώργιος
Υπαστ. Β’	
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Σωτήριος (Α. Μ.)
8. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Υπαστ. Β’
ΜΠΟΛΩΣΗΣ Γεώργιος
Αστυν. Α’
ΠΕΤΡΟΥ Νικόλαος (Α. Μ.)

4.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αστ. Υποδ/ντης
ΒΡΑΝΤΖΑΣ Βασίλειος
Αστυν. Α’ ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης (Α. Μ.)

9. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανθ/μος
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ Παναγιώτης
Αστυν. Β’
ΤΣΟΚΡΗΣ Αλέξανδρος (Α. Μ.)

5.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΒΟΡΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανθ/μος
ΑΛΕΞΙΟΥ Ευθύμιος
Αστυν. Α’ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Δημήτριος (Α. Μ.)

10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανθ/μος
ΣΟΛΩΜΟΣ Ασημάκης
Ανθ/μος
ΤΑΚΜΑΚΗΣ Γεώργιος (Α. Μ.)
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.)
Ταξίαρχος
Αστ. Υποδ/ντης
Ανθ/μος
Αστ. Υποδ/ντης
Αστ. Υποδ/ντης
Αστ. Υποδ/ντης
Αστυν. Β’
Αστυν. Β’
Αστυν. Α’
Ανθ/μος
Υπαστ. Β’
Υπαστ. Α’
Αστυν. Β’
Αστυν. Β’
Υπαστ. Α’
Αστ. Υποδ/ντης
Αστυν. Α’
Ανθ/μος
Υπαστ. Α’
Αστυν. Β’
Υπαστ. Β’
Αστ. Υποδ/ντης
Ανθ/μος
Υπαστ. Α’
Ανθ/μος
Υπαστ. Β’
Αστ. Υποδ/ντης
Αστυν. Α’
Αστυν. Α’
Αστυν. Α’

ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ Δημήτριος
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Αθανάσιος
ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΣ Ευάγγελος
ΝΤΟΥΪΤΣΗΣ Φώτιος
ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης
ΒΡΑΝΤΖΑΣ Βασίλειος
ΒΕΛΛΙΟΣ Ανδρέας
ΤΣΟΚΡΗΣ Αλέξανδρος
ΚΑΚΚΟΣ Ανδρέας
ΓΑΒΑΛΑΣ Πέτρος
ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ Αθανάσιος
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης
ΖΑΠΑΝΙΩΤΗΣ Νικόλαος
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ Πέτρος
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Γεώργιος
ΠΙΚΟΥΛΑΣ Παναγιώτης
ΚΑΤΗΣ Σταύρος
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Φώτιος
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ Γεώργιος
ΑΒΑΝΙΔΗΣ Δημήτριος
ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ Παναγιώτης
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνστ.
ΤΖΙΜΑ Μαρία
ΤΑΣΗΣ Γεώργιος
ΤΣΙΑΝΤΟΣ Απόστολος
ΜΠΙΡΗΣ Βασίλειος
ΚΑΝΕΛΛΟΣ Γεώργιος
ΠΕΤΡΟΥ Νικόλαος
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κανέλλος
ΔΕΛΗΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Υπαστ. Β’
Αστυν. Α’

ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Σωτήριος
ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης
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Ένωση Αξιωματικών Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Αστυνομικός Υποδιευθυντής
ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗΣ Χρήστος, Α΄ Αντιπρόεδρος: Αστυνομικός Υποδιευθυντής ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ Φώτιος, Β’ Αντιπρόεδρος: Αστυνόμος Β΄ ΑΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος, Γενικός
Γραμματέας: Αστυνομικός Υποδιευθυντής
ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ Ανδρέας, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Αστυνόμος Α΄ ΠΛΕΣΣΙΑΣ
Ανδρέας, Ταμίας: Αστυνόμος Α΄ ΜΠΟΥΜΗΣ
Ιωάννης, Οργανωτικός Γραμματέας: Υπαστυνόμος Α΄ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Κωνσταντίνος
Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
Αστυνομικός Υποδιευθυντής ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗΣ Χρήστος, Αστυνόμος Α΄ ΠΛΕΣΣΙΑΣ Ανδρέας, Αστυνομικός Διευθυντής ΤΣΑΟΥΡ-

ΔΑΣ Ανδρέας και Αστυνομικός Υποδιευθυντής ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ Φώτιος.
Ελεγκτική επιτροπή
Αστυνόμος Α΄ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Νικόλαος, Αστυνομικός Υποδιευθυντής ΠΑΝΩΡΙΟΣ Τριαντάφυλλος και Αστυνόμος Α΄ ΚΥΡΙΤΣΗΣ
Παναγιώτης.
Συμβούλια μεταθέσεων
Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας: Αστυνόμος Α΄ ΚΑΚΟΥΣΗΣ Κωνσταντίνος Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας: Αστυνόμος Α΄
ΡΕΠΠΑΣ Βασίλειος Αστυνομική Διεύθυνση
Αχαΐας: Αστυνόμος Α΄ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Νικόλαος Αστυνομική Διεύθυνση Ηλείας: Υπαστυνόμος Α΄ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Κωνσταντίνος.

‘Ενωση αξιωματικών ελληνικής
αστυνομίας στερεάς Ελλάδας
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α/Α΄ ΜΠΡΑΝΗΣ Γεώργιος,
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Α/Β΄ ΑΡΧΟΝΤΗΣ
Γεώργιος, Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α/Β΄ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος,
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α/Β΄ ΚΙΟΥΣΗΣ Παναγιώτης, ΤΑΜΙΑΣ: Α/Α΄ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος,
ΜΕΛΟΣ: Α/Β΄ ΡΟΥΜΠΙΕΣ Φώτιος,
ΜΕΛΟΣ: Α/Α΄ ΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ Χρήστος
Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
Α/Α΄ ΜΠΡΑΝΗΣ Γεώργιος, Α/Α΄ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Νικόλαος, Α/Β΄ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
(Aναπληρωματικός)
Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Α/Β΄ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, Υ/Α΄ ΕΥΘΥ-

ΜΙΟΥ Νικόλαος (Αναπληρωματικός)
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
Υ/Α΄ΜΠΕΝΤΣΗΣ Απόστολος, Α/Υ΄ΚΟΥΦΟΣ
Απόστολος (Αναπληρωματικός)
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Α/Β΄ ΚΙΟΥΣΗΣ Παναγιώτης, Α/Α΄
ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΗΣ Ιωάννης (Αναπληρωματικός)
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Α/Β΄ ΑΡΧΟΝΤΗΣ Γεώργιος, Α/Β΄ ΤΣΙΡΙΓΚΟΥΛΗΣ
Φώτιος (Αναπληρωματικός)
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΚΙΔΑΣ
Α/Β΄ ΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ Χρήστος
(Αναπληρωματικός)
Εξελεγκτική Επιτροπή
1. Ανθυπαστυνόμος ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ Απόστολος
2.Υπαστυνόμος Α΄ ΚΡΕΤΣΗΣ Κων/ντινος
3. Αστυνόμος Α΄ ΣΙΟΛΟΣ Δημήτριος

Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής
Αστυνομίας Περιφέρειας Θεσσαλίας
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Α/Α’ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αγάπιος
Α’ Αντιπρόεδρος: Α/Β’ ΚΑΦΕΤΖΗΣ Σεραφείμ
Β’ Αντιπρόεδρος: Α/Β’ ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΑΣ
Σωτήριος
Γενικός Γραμματέας: Α/Α’ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Γεώργιος

Ειδικός Γραμματέας:
Α/Β’ ΓΙΑΠΑΛΗΣ Γεώργιος
Ταμίας: Α/Β’ ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ Χρήστος
Μέλη: Α/Β’ ΔΗΜΟΘΟΔΩΡΟΣ
Σωτήριος, Α/Β’ ΜΠΕΛΗΣ Ευάγγελος
και Υ/Α’ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ Αχιλλεύς.
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Ένωση Αξιωματικών
Ελληνικής Αστυνομίας
Περιφέρειας Κρήτης
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.ΚΑΡΑΚΟΥΔΗΣ Στυλιανός, 2.ΖΕΡΒΑΚΗΣ
Πέτρος, 3.ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γεώργιος,
4.ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ Ιωάννης, 5.ΠΑΥΛΙΔΟΥ
Σοφία, 6.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ελένη, 7.ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ Αδάμ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΜΕΛΗ, 8.ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης, 9.
ΡΑΠΑΝΗΣ Σπυρίδων
Β΄ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.ΧΡΥΣΟΣ Εμμανουήλ, 2.ΘΕΟΔΟΣΟΥΛΗΣ
Εμμανουήλ, 3.ΛΟΓΑΡΙΔΟΥ Σοφία
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
4.ΣΩΠΙΑΔΗΣ Παναγιώτης
Γ΄ EKΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤA ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
Α. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1 ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γεώργιος (ΤΑΚΤΙΚΟΣ), 2. ΚΑΡΑΚΟΥΔΗΣ Στυλιανός (ΑΝ.)
Β. ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ Ελευθέριος (ΤΑΚΤΙΚΟΣ),
2. ΜΑΜΑΤΣΙΑΣ Αλέξανδρος (ΑΝ.)
Γ. ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
1. ΓΕΡΜΑΝΑΚΗΣ Σπυρίδων (ΤΑΚΤΙΚΟΣ), 2.
ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ Αδάμ (ΑΝ.)
Δ. ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
1. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Εμμανουλήκ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ),
2. ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ Ιωάννης (ΑΝ.)
Δ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΦΡΑΓΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Χαρίδημος, 2. ΠΑΝΤΑΓΑΚΗΣ Τηλέμαχος, 3. ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΣ
Μιχαήλ, 4. ΘΕΟΔΩΡΟΓΛΑΚΗΣ Ιωάννης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
5. ΖΕΡΒΑΚΗΣ Πέτρος, 6. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ
Κωνσταντίνος, 7. ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ Ιωάννης

Ένωση Αξιωματικών
Αστυνομίας Ηπείρου
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Α/Β’ ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗΣ Δημήτριος, Α’ Αντιπρόεδρος: Α/Α’ ΣΙΩΡΟΣ
Κων/νος, Β’ Αντιπρόεδρος: ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ
Ευστράτιος, Γεν. Γραμματέας: Α/Β’ ΚΟΛΙΟΣ Χριστόφορος, Ταμίας: Υ/Α’ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Σπυρίδων, Μέλη: Α/Υ ΠΕΤΣΙΝΟΣ
Χρήστος και Υ/Α’ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Αναστάσιος
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΑΞΙΑ
Α/Υ ΠΕΤΣΙΝΟΣ Χρήστος, Α/Β’ ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗΣ Δημήτριος, Υ/Α’ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αναστάσιος

απόψεις

Να λειτουργούμε όλοι μας
μακριά από σκοπιμότητες
Του Χρήστου Αμτζόπουλου

Μ

ε αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα εφημερίδας μεγάλης κυκλοφορίας, σύμφωνα με το οποίο
από τη μια μεριά έχει παρατηρηθεί μεγάλη αύξηση κρουσμάτων διαφθοράς στο Σώμα της Ελληνικής
Αστυνομίας, το τελευταίο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο πέντε χιλιάδες καταγγελίες έχουν περιέλθει στη Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων, εκ
των οποίων σε χίλιες περιπτώσεις έχουν ασκηθεί
ποινικές διώξεις, ενώ από την άλλη μεριά, αναφέρεται στο ίδιο άρθρο, ότι υπάρχουν τάσεις συγκάλυψης τέτοιων κρουσμάτων, στα πλαίσια της «συναδελφικής αλληλεγγύης», οφείλω, προς αποκατάσταση της αλήθειας, να διαπιστώσω τα εξής:
1) Το δεύτερο σκέλος του εν λόγω άρθρου είναι
εντελώς ατεκμηρίωτο και αυθαίρετο, ενώ έρχεται
σε πλήρη αντίθεση με το πρώτο σκέλος από το
οποίο, βάσει απλής λογικής, αναιρείται.
2) Η αστυνομία διαθέτει θεσμοθετημένες δομές αυτορρύθμισης και αυτοκάθαρσης, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που τη διέπει, ενώ τυγχάνει, διεθνώς πλέον, περισσότερο
αξιόπιστη από κάθε άλλο τομέα του δημοσίου,
αφού είναι αρμόδια για πιστοποιήσεις
SCHENGEN, έκδοση διαβατηρίων και ταυτοτήτων νέου τύπου, με υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας, ενώ στη Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων
έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα διερεύνησης καταγγελιών διαφθοράς για όλο το δημόσιο.
Εξίσου ανάλογη, αναμφισβήτητα, είναι η εμπιστοσύνη και αποδοχή της ελληνικής κοινωνίας
προς τον αξιωματικό και αστυνομικό σήμερα,
αφού από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών αναγνωρίζεται η αυταπάρνηση, η αυτοθυσία
και η υπευθυνότητα που επιδεικνύουν οι Έλληνες
αστυνομικοί κατά την άσκηση του υπηρεσιακού
καθήκοντος, καθώς και η προσφορά τους στην
αντιμετώπιση της ραγδαίως αυξανόμενης εγκληματικότητας, ώστε κανένα τέτοιου είδους δημοσίευμα δεν μπορεί να αλλάξει την άποψη αυτή. Άλλωστε, παρά το ότι πράγματι παρατηρείται αύξηση κρουσμάτων διαφθοράς, είναι κοινά αποδεκτό ότι αυτά αντιμετωπίζονται επιτυχώς και
παραπέμπονται στη δικαιοσύνη, ενώ οι περιπτώσεις αυτές είναι, συγκριτικά με άλλους τομείς του
δημοσίου, κατά πολύ λιγότερες.
Η ξεκάθαρα θετική άποψη της κοινής γνώμης
για το Σώμα, έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία σήμε-

ρα και πρέπει πάση θυσία να διατηρηθεί, αν ληφθεί υπόψη ότι ολοένα και συχνότερα αστυνομικοί, εκτελώντας διαταγές, καλούνται να έρθουν
αντιμέτωποι με κοινωνικές ομάδες που δικαίως
διαμαρτύρονται για τα σκληρά οικονομικά μέτρα,
που διαρκώς λαμβάνονται σε βάρος τους, με σκοπό τη διάσωση της εθνικής οικονομίας και την
αποφυγή της χρεωκοπίας.
Σε τέτοια περιστατικά, που τις περισσότερες
φορές καταλήγουν σε σκηνικά περιορισμένης ή
εκτεταμένης βίας και από τις δυο πλευρές, με τους
αστυνομικούς σε διατάξεις φραγμού να αμύνονται και πολλές φορές, με την εμπλοκή ακραίων
στοιχείων, να γίνονται στόχοι για μολότοφ, παρά ταύτα προκαλούνται δυσμενή σχόλια για τη
στάση της αστυνομίας, που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την κοινή γνώμη, χωρίς ποτέ όμως
να έχει αναφερθεί στα ΜΜE ότι ο αστυνομικός
που επιχειρεί, αφενός βρίσκεται σε κατάσταση
άμυνας, αφετέρου είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις διαταγές των ανωτέρων του, σύμφωνα με
το άρθρο 21 του Π.Κ., περί προσταγής, ενώ η
απείθεια ή η άρνηση διαταγής ανωτέρου, επισύρει ποινή απόταξης, σύμφωνα με το άρθρο 10
παρ. 1 εδ. ε΄ του Π.Δ 120/2008, αφού ορθώς ο
νομοθέτης προέβλεψε πως ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της εκτέλεσης της προσταγής καθίσταται
κατά κοινή ομολογία απολύτως αναγκαίος για την
υπόσταση και τη λειτουργία του Σώματος.
Στην προκειμένη περίπτωση, για την ορθότερη
αντιμετώπιση, από πλευράς Αστυνομίας, τέτοιων
περιπτώσεων και προς αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων στη σημερινή ιδιαίτερη συγκυρία, το
ζητούμενο είναι πως θα πρέπει από όλους, τόσο από την πολιτική και φυσική ηγεσία, κατά την
έκδοση διαταγών, για την αντιμετώπισή τους, όσο
από τον κάθε αστυνομικό που υλοποιεί τις εν λόγω διαταγές και επιχειρεί, να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα η αρχή της αναλογικότητας, που προβλέπεται από το Σύνταγμα και να ενεργούμε χωρίς
υπερβολές, αλλά με ψυχραιμία και
επαγγελματισμό.
Άλλωστε κανείς Αξιωματικός, ο οποίος είναι
και αυτός ένας εργαζόμενος που έχει υποστεί περικοπές και αγωνίζεται για την επιβίωση αυτού
και της οικογένειάς του, δεν επιθυμεί σήμερα να
χαρακτηρισθεί από τα ΜΜΕ ως «πραιτοριανός».
Ο ρόλος και η αποστολή μας είναι πλήρως διασαφηνισμένοι, από το Σύνταγμα και τους Νόμους

και πάντοτε εντός αυτών των πλαισίων θα πρέπει
να λειτουργούμε, όλοι μας ανεξαιρέτως, μακριά
από σκοπιμότητες, που ενδεχομένως κάποιοι
προσπαθήσουν να μας εμπλέξουν, οι οποίες μπορεί να μας αποπροσανατολίσουν από την αποστολή μας.
Περικοπές
Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή κοσμογονικών αλλαγών όπου ο άκρατος νεοφιλελευθερισμός υπό
τη μορφή των «αγορών» και των «δανειστών»,
χρησιμοποιώντας ως εργαλεία το Δ.Ν.Τ. καθώς
και άλλα νεότερα κατασκευάσματα (ΤΡΟΪΚΑ,) συγκρούεται με παλαιότερους ευρωπαϊκούς και
εθνικούς θεσμούς και αντίστοιχους κανόνες δικαίου όπως: Ευρωπαϊκό Εργατικό και Εθνικό Εργατικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου, Συνθήκη ίδρυσης Ε.Ο.Κ, Συνθήκη Μάαστριχτ, Σύνταγμα, κοινωνικό κράτος δικαίου, που θεσπίσθηκαν με γνώμονα
περισσότερο τον άνθρωπο και λιγότερο τους
αριθμούς και τα μηδενικά ελλείμματα.
Το γεγονός αυτό καθιστά δυσκολότερη την
αποστολή μας, αφού η έννομη τάξη έχει δομηθεί
σε αυτοτελείς αξίες, οι οποίες αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα της εργασίας, της ιδιοκτησίας, της δημόσιας υγείας και παιδείας, της
ασφάλειας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής,
με αποτέλεσμα όταν τα δικαιώματα αυτά τίθενται
υπό αμφισβήτηση, επικαλούμενοι λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, τότε η έννομη τάξη αρχίζει να διασαλεύεται, ενώ παράλληλα η
εγκληματικότητα αυξάνεται αλματωδώς.
Κάθε Αξιωματικός, λαμβάνοντας υπόψη και τις
ευθύνες που αναλογούν στο βαθμό και τη θέση
του, σαφώς και κατανοεί τόσο την αυξανόμενη
δυσκολία της αποστολής του, όσο και την ανάγκη
της «συνεισφοράς» όλων των πολιτών για τη διάσωση της εθνικής οικονομίας, αλλά ΟΛΩΝ μας
ανεξαιρέτως. Σαφώς και θα σταθεί στο ύψος των
περιστάσεων και θα εκτελέσει το πατριωτικό και
υπηρεσιακό του καθήκον, όπως πάντοτε έκανε
και ακόμη περισσότερο σήμερα που η πατρίδα
τον χρειάζεται περισσότερο.
Ο Χρήστος Αμτζόπουλος
είναι Β΄ Αντιπρόεδρος της Ένωσης
Αξιωματικών Δυτικής Ελλάδας
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Το συνδικαλιστικό κεκτημένο,
τα ταμπού και οι παθογένειες
του Σώματος
Tου Α/Α΄ Αναστάσιου Δραγουδάκη

Δ

υστυχώς, παρά το γεγονός ότι το
Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας που ως εργαζόμενοι διακονούμε, έχει περάσει από ποικίλες
φάσεις και ενώ -όπως άλλωστε ήταν φυσικό
επακόλουθο- εξελίχτηκε μέσα από κοινωνικοπολιτικές επιρροές στο διάβα της ιστορικής του
πορείας, ορισμένες καταστάσεις, τρόποι λειτουργίας του και νοοτροπίες έχουν διαχρονικά
«παγιωθεί», δημιουργώντας δεδομένα κατεστημένου. Στην εξέλιξη του Σώματος καθοριστικό
ρόλο αναμφίβολα διαδραμάτισε η νομική κατοχύρωση του συνδικαλιστικού κινήματος των
αστυνομικών με τον Ν.2265/94, που ήταν η επίσημη αφετηρία (αν και ανεπίσημα προϋπήρχαν
οι συνδικαλιστικές οργανώσεις) μια υπεύθυνης
πορείας προώθησης των δικαιωμάτων των
αστυνομικών, φράση που μέχρι τότε αποτελούσε αναμφισβήτητα ταμπού!

Ο

ι παλαιότεροι στο Σώμα γνωρίζουν καλύτερα ότι το να αναφερόταν κάποιος
αστυνομικός σε δικαιώματα ως εργαζόμενος δεν
αποτελούσε μόνο ταμπού (αφού αυτά που μονάχα ήταν συνυφασμένα με την ιδιότητα του,
ήταν οι υποχρεώσεις και οι λοιπές ευθύνες
απορρέουσες από τους διάφορους κανονισμούς
και τις υπηρεσιακές διαταγές του Σώματος), αλλά επιπρόσθετα κινδύνευε να αποκομίσει σε βάρος του διάφορους αρνητικούς προσωπικούς
χαρακτηρισμούς, όπως π.χ. προβληματικός, περίεργος, ανυπάκουος, καλοπερασάκιας κλπ. Και
αυτό γιατί, με εξαίρεση ελάχιστες περιπτώσεις,
το σύστημα εφεύρισκε συνειδητά τρόπους να
περιθωριοποιήσει αυτούς που «τολμούσαν»
να μιλούν για δικαιώματα σε ένα εργασιακό
περιβάλλον γεμάτο ευθύνες και υποχρεώσεις,

αντί να στραφεί και να εστιάσει στην επίλυση
των προβλημάτων, φορτώνοντας τελικά χαρακτηρισμούς σε όσους στηλίτευαν τα όποια στραβά υπήρχαν. Αυτή η τακτική γίνεται αντιληπτή σε
ορισμένες περιπτώσεις και σήμερα, και στο πυρήνα της δεν διαφέρει και πολύ απ’ την αρχική
της μορφή. Η επικράτηση της συγκεκριμένης
αντιμετώπισης των πραγμάτων που έχει ως μεθοδολογία να κλείνει το στόμα αυτού που τα
αναδεικνύει και τα κατονομάζει, αντί να στρέφεται ολοκληρωτικά στην καταπολέμηση τους, ευθύνεται κατά πολύ στην διαιώνιση των προβλημάτων εντός του Σώματος. Όμως, η μη αναφορά
σε προβλήματα δεν σημαίνει ευταξία, ούτε στην
πραγματικότητα μαρτυρά υγιή οργανισμό, απλά
εξυπηρετεί ορισμένους, συγκαλύπτει ευθύνες
και φιμώνει την εσωτερική δημοκρατία του Σώματος. Σε κάθε περίπτωση δε, η παραδοχή ότι
δεν υπάρχουν προβλήματα όταν δεν υπάρχουν αυτοί που τα καταδεικνύουν, είναι πέρα
για πέρα υποκριτική, γιατί πολύ απλά δεν
υπάρχουν προβλήματα ΜΟΝΟ εκεί όπου λειτουργούν οι θεσμοί, όπου αναλαμβάνουν τις
ευθύνες τους και τα επιλύουν.

Σ

ήμερα, μολονότι η υφιστάμενη κατάσταση σε αυτό το τομέα έχει βελτιωθεί αισθητά,
ωστόσο δεν έχουν πλήρως παταχθεί καταστάσεις παθογένειας που με την μορφή κατεστημένου, επιβιώνουν χρόνια τώρα στους κόλπους
του Σώματος για το λόγο ότι διατηρούνται-περνούν από αστυνομική γενιά σε γενιά, σαν υπηρεσιακό κληροδότημα των παλαιών στους νέους.Και μέσα σ’ αυτή τη κατάσταση αναλογικά
διαμορφώθηκαν και οι σύγχρονοι όροι αστυνομικής «επιβίωσης», σε πολλές περιπτώσεις βα-
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σισμένοι σε ένα Άγραφο Δίκαιο, το οποίο πρέπει κανείς να τηρεί απαρέγκλιτα αν θέλει η ατομική και υπηρεσιακή του ένταξη στο Σώμα να είναι απροβλημάτιστη και ομαλή. Στην άγραφη
αυτή «Βίβλο» υπάρχουν όλοι αυτοί οι κανόνες
που έχουν επικρατήσει ως «λογική» στη βάση
της επιταγής της αποτελεσματικής λειτουργίας
του Σώματος. Πόσοι όμως μέχρι σήμερα έχουν
μιλήσει για αυτό το άγραφο αστυνομικό δίκαιο;
Η απάντηση είναι γνωστή: Ελάχιστοι επίσημα,
πολλοί όμως ανεπίσημα! Γιατί απλούστατα η
όποια αναφορά στο άτυπο δόγμα υπηρεσιακής
συμπεριφοράς εκ μέρους του αστυνομικού αποτελεί από μόνη της ταμπού. Στα πλαίσια αυτά,
δεν ήταν λίγοι αυτοί που με τον τρόπο-στάση
τους επιχείρησαν διαχρονικά να αναγάγουν σε
ταμπού και το δικαίωμα του Αξιωματικού να
έχει συνδικαλιστική εκπροσώπηση, να μπορεί
δηλαδή ο (Αξιωματικός) εκτός από αποδέκτης
πληθώρας υπηρεσιακών διαταγών, να είναι και
φορέας εργασιακών δικαιωμάτων. Και αυτό
επειδή προφανώς εξυπηρετούσε καλύτερα το
σύστημα να ταυτίζει τους Αξ/κους μονάχα ως
αποδέκτες υποχρεώσεων, εγκλωβισμένους στις
υπηρεσιακές φουρτούνες και τα προβλήματα.
Αυτό που εύγλωττα λένε ορισμένοι, «για να μην
μπορούν να σηκώσουν κεφάλι». Σε αυτό όμως
το γεγονός, ήρθε το συνδικαλιστικό κίνημα των
Αξ/κων να απαντήσει από της θεσμικής του θέσεως (ως κυρίαρχο του διακύβευμα), να σπάσει
τα ταμπού, να έρθει σε ρήξη με το παρελθόν και
να αναδείξει περίτρανα ότι: «ΝΑΙ, ΚΑΙ Ο ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ, ΕΧΕΙ (ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ».
Ωστόσο, το συνδικαλιστικό κεκτημένο του σήμερα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να λειτουργεί καθησυχαστικά σε κανέναν. Ο αγώνας είναι
συνολικός γιατί ο όποιος εφησυχασμός δημιουργεί λιμνάζοντα νερά και ενώ η επίλυση των
προβλημάτων απαιτεί τρεχούμενα. Τα σημάδια
επιχείρησης καταπάτησης των δικαιωμάτων

απόψεις
έχουν κάνει την εμφάνιση τους και επιχειρηματολογούν με επίκεντρο τη τετριμμένη πια θεωρία
ότι ο Αξιωματικός/Διοικητής δεν έχει ωράριο,
και επιλαμβάνεται των πάντων σε 24ωρη βάση.
Αντιλαμβάνομαι ότι τα Προεδρικά Διατάγματα
και οι υπηρεσιακές διαταγές έχουν δέσει χειροπόδαρα την καθημερινότητα του Διοικητή, ωστόσο, μόνο καταπόνηση μπορεί να επιφέρει αυτό,
όταν δεν γίνεται πάνω στη βάση της σωστής αξιολόγησης του περιστατικού, αν δηλαδή πραγματικά απαιτείται εκτός του πρωινού να μεταβεί ο
Διοικητής απόγευμα και νύχτα στην Υπηρεσία για
τα περαιτέρω και όταν συστηματικά (χωρίς ορθολογική αξιολόγηση) διατάσσεται να επιλαμβάνεται των πάντων, για να έχει ξένοιαστο το κεφάλι
της η Διεύθυνση. Το γνωρίζουμε όλοι ότι έχουν
αναγκαστεί πολλάκις οι Διοικητές να πάνε για
δεύτερη και τρίτη φορά στην Υπηρεσία στο ίδιο
24ωρο, για περιπτώσεις σχεδόν κωμικές.

Κ

αι εκτός της παραπάνω πραγματικότητας, την καλύτερα γνωρίζουμε εμείς οι Αξιωματικοί και ως συνέχεια της προαναφερθείσας
οδυνηρής κατάστασης που δεν αφήνει περιθώρια για οικογενειακή , προσωπική ζωή στο Διοικητή-Αξ/κο έχει προκύψει-διαπιστωθεί ένα άλλο φαινόμενο άμεσα συσχετιζόμενο με τον παραλογισμό της απαξίας του: Η τηλεφωνική του
ενόχληση να μεταβεί για υπηρεσιακό λόγο άμεσα, σε χρόνο που διανύει ημερήσια ανάπαυση
(ρεπό). Η μετατροπή δηλαδή του αναφαίρετου
δικαιώματος ανάπαυσης κάθε εργαζόμενου πολίτη, σε κατάσταση ετοιμότητας που διακόπτεται
με εντολή προϊσταμένου μολονότι υπάρχει ορισθείς αντικαταστάτης!!
Κατά συνέπεια ο συνδικαλισμός αν και είναι
κεκτημένος δικαιωματικά και κατοχυρωμένος
θεσμικά, έχει πολλά ακόμη να δώσει στην διαμόρφωση της καθημερινότητας και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σταδιακά
διογκώνονται.
Αυτά όμως που πρέπει να επιλυθούν είναι
πολλά και διάφορα, και ειδικά στα θέματα που
αποτελούν ταμπού για την αστυνομία. Σε κάθε
περίπτωση, η πρώτη και βασική αρχή αντιμετώπισης τους είναι όλοι μας να ξεκινήσουμε να
αναφερόμαστε σε αυτά, να τα κατονομάζουμε
και να τα στηλιτεύουμε καθένας από τη δική του
θεσμική θέση, είτε αποτελεί εκπρόσωπο της Διοίκησης είτε του Συνδικαλισμού, με την διαφορά ότι ο δεύτερος έχει την αναφαίρετη υποχρέωση να το πράξει, άλλως θα συνεχίσει το φαινόμενο αυτό να διαιωνίζεται και να δημιουργείται
μοιρολατρική στάση που δεν ταράσσει τα λιμνά-

ζοντα νερά των βαλτωμένων προβλημάτων μας.
Οι περισσότεροι μάλιστα από τους άγραφους
αυτούς κανόνες που έχουν παγιωθεί στο «γίγνεσθαι» της αστυνομικής μας ζωής είναι δομημένοι σε όρους (κανόνες) υποκρισίας. Ενθυμούμαι
τη φιλική συμβουλή που μου έδωσε πριν χρόνια κάποιος παλαιός Αρχ/κας στην Υπηρεσία
που πρωτο-υπηρέτησα, να μην οργανώνω – τακτοποιώ τις δικογραφίες και τους υπηρεσιακούς
μου φακέλους εντός των ερμαρίων του γραφείου μου αλλά να τα αφήνω έκθετα, πάνω στο γραφείο για να «φαίνεται» ο φόρτος εργασίας μου,
ώστε αφενός γίνω αποδεκτός από τον Διοικητή
αφετέρου να αποτραπούν οι κακεντρεχείς σχολιασμοί ορισμένων άλλων «συναδέλφων» του
τύπου «Δεν ασχολείται με τίποτα, περνάει μια
χαρά κλπ». Προφανώς γιατί το «φαίνεται» στην
Αστυνομία έχει μεγαλύτερη δύναμη και απήχηση στην Αστυνομία από το «είναι». Κάποιοι άλλοι κατά καιρούς έχουν επισημάνει το γεγονός
ότι για τις ολιγόλεπτες, εσωτερικές μετακινήσεις
τους στους διαδρόμους ορισμένων Υπηρεσιών,
έπρεπε για τυπικούς λόγους να μεταφέρουν κάποιο φάκελο ανά χείρας ή ακόμη όσον αφορά
τους Διοικητές-Τμηματάρχες να έρχονται κάθε
απόγευμα στην υπηρεσία και να παραμένουν με
τις ώρες σ’ αυτή, ανεξάρτητα αν υπάρχει επείγουσα υπηρεσιακή ανάγκη, μόνο και μόνο για
να γίνουν αρεστοί στους Διευθυντές τους, με τελικό αποτέλεσμα την διαμόρφωση εν γένει υπηρεσιακής συμπεριφοράς και ζωής δομημένης σε
όρους υποκρισίας.

Σ

την υποκριτική αυτή βάση των όρων
του υπηρεσιακού βίου (αποφυγή της ωμής αλήθειας και της υπηρεσιακής πραγματικότητας) είναι δυστυχώς βασισμένη και η συνισταμένη των
ευθυνών και υποχρεώσεων που έχει άδικα επωμισθεί και πέραν των πραγματικών δυνατοτήτων
του, ο Διοικητής κάθε Υπηρεσίας και για αυτό
προφανώς η όποια στηλίτευσή της, θα άλλαζε
άρδην τα δεδομένα της υπηρεσιακής συνεννοήσεως και το ισοζύγιο των ευθυνών. Σήμερα,
αποτελεί κατεστημένο – σχεδόν κοινός τόπος ότι
για κάθε υπηρεσιακό πρόβλημα, για την αύξηση της εγκληματικότητας και για όλα τα δεινά
φταίει ο Διοικητής, εν δυνάμει υπόλογος στο όλο
Σύστημα, που αρνείται εντέχνως να αποδεχθεί
την μοναδική αλήθεια: ότι το υπάρχον αστυνομικό προσωπικό δεν αρκεί για την κάλυψη των
βασικών υπηρεσιακών αναγκών (ειδικά στις
υπηρεσίες Υπαίθρου), ότι υπολείπεται η μισή
αριθμητικά δύναμη συγκριτικά με την οργανική,
ότι δεν επαρκούν τα περιπολικά και λοιπά οχή-

ματα, ότι δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές και ότι το υπάρχον προσωπικό
φτάνει μόνο, σε ορισμένες περιπτώσεις, για την
εξωτερική φρούρηση του κτιρίου και σε καμία
περίπτωση για την εμπέδωση της ασφάλειας και
της τάξης στην περιοχή ευθύνης τους. Όμως, αν
αυτό που είναι μια αναμφίβολη πραγματικότητα, γίνει αποδεκτή από όλους, αν συνομολογηθεί, τότε μοιραία αλλάζει το ισοζύγιο των
ευθυνών, και κατά συνέπεια θα μετατοπίζονταν (οι ευθύνες) από το Διοικητή σε ανώτατο
συστημικά επίπεδο, γεγονός που θα αναδείκνυε της ουσιαστικές ευθύνες της φυσικής και
πολιτικής ηγεσίας. Για αυτό πάγια επιδίωξη αυτών που τα γνωρίζουν αυτά και βγάζουν συνειρμικά συμπεράσματα είναι να παραμείνουν κλειδωμένες οι ευθύνες αυτές σε επίπεδο Διοικητή για να υπάρχει πάντα ο εύκολος, ευάλωτος
στόχος ως υπόλογος των πάντων, ανεξάρτητα αν
εκ των πραγμάτων δεν έχει τη δυνατότητα να
ανταπεξέλθει, μολονότι έχει τη βούληση.

Α

π’ την άλλη, αρνητικό δεδομένο
διαχρονικά ήταν το γεγονός ότι ποτέ οι προτεραιότητες ανά Αξιωματικό δεν ήταν ίδιες αλλά
διέφεραν από βαθμό σε βαθμό. Οι Διευθυντές
συνήθως είχαν κατά νου την επόμενη προαγωγή τους ενόψει των κρίσεων, οι Διοικητές την ευκαιρία να βρουν λίγο ελεύθερο προσωπικό χρόνο από την καθημερινή υπηρεσιακή πίεση και οι
μικρότεροι Αξ/κοι να καταφέρουν να τύχουν
αναγνώρισης, σεβασμού και αξιοσύνης από
τους ανωτέρους τους. Σήμερα όμως, πέραν των
προτεραιοτήτων του καθενός, εμείς οι σημερινοί αστυνομικοί, πρέπει καταρχάς να πάρουμε
την απόφαση, αν θέλουμε να αποβάλλουμε τις
κακές νοοτροπίες του παρελθόντος που σαν
βδέλλα έχουν κολλήσει στην υπηρεσιακή μας
καθημερινότητα. Το σίγουρο είναι ότι μπορούμε και είναι στο χέρι μας να πατάξουμε ότι μας
βαραίνει και να κρατήσουμε ό,τι καλό, από την
παρακαταθήκη των παλαιοτέρων, να φτιάξουμε
μια νέα, καλύτερη Αστυνομία, οικοδομημένη σε
υγιείς βάσεις, αρκεί και όλοι μαζί να αντιτάξουμε το ΕΜΕΙΣ στο ΕΓΩ, την ΛΟΓΙΚΗ στον ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟ, την ΗΘΙΚΗ στην ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑ, την
ΕΝΟΤΗΤΑ στη ΔΙΧΟΝΟΙΑ και την ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ
στην ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ.

Ο Αναστάσιος Δραγουδάκης είναι
προέδρος της Ένωσης Αξιωματικών
Ανατολ. Μακεδονίας & Θράκης,
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αφιέρωμα

Πατροκοσμάς: ο χτίστης της
Του Δημήτρη Νατσιού

«Στο Μέγα Δέντρο ξεκινά, στο Καλοντάει
αγιάζει, χτίζει σχολειά, χτίζει εκκλησιές,
χτίζει τη Ρωμηοσύνη.
Πάτερ Κοσμά, σαν να ‘ταν χτες
το κήρυγμά σου αχάζει (=βροντά) στη
Ρούμελη, στην Ηπειρο στην απεραντοσύνη»
(Από ποίημα του Γεωργίου Αθάνα)

Σ

τις 24 Αυγούστου κάθε έτους η Εκκλησία και το Γένος μας τιμά και γεραίρει
την μνήμη του αγίου Κοσμά του Αιτωλού, του Ισαποστόλου και Εθναποστόλου, του αγιορείτη καλόγερου που
προετοίμασε ηθικώς και πνευματικώς την Ελληνική Επανάσταση. Τέσσερις αποστολικές περιοδείες έκανε. Με βαθιά μόρφωση, κάτοχος της «θύραθεν» παιδείας, αλλά κυρίως με το όπλο το αήττητον της αγιότητας, αφήνει το 1760 περίπου το
Άγιον Όρος (Μονή Φιλοθέου) πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη, όπου ζητάει την ευλογία και άδεια
του πατριάρχη Σεραφείμ Β’, προκειμένου να αρχίσει κηρυκτικό ιεραποστολικό έργο στην κυρίως
Ελλάδα, «επειδή το γένος μας έπεσε εις αμάθειαν». Ετσι ξεκινάει τις περιοδείες του που, σχεδόν
χωρίς διακοπή, διαρκούν είκοσι ολόκληρα χρόνια. Περιόδευσε σχεδόν όλη την ηπειρωτική Ελλά-

δα, από τη Θράκη ως και το βόρειο μέρος της Πελοποννήσου, πέρασε στις Κυκλάδες, έφτασε στα
Επτάνησα και επέμεινε κυρίως στην Ήπειρο (και
στην σκλαβωμένη Βόρειο) καθώς και στη Δυτική
Μακεδονία, όπου υπήρχαν και τα περισσότερα
κρούσματα αλλαξοπιστίας ή εγκατάλειψης της
«πατρίου φωνής», της ελληνικής γλώσσας. Περνούσε από χωριό σε χωριό και σταματούσε σε κάθε τόπο δύο μέρες. Έκανε ένα πρώτο κήρυγμα το
βράδυ της άφιξής του, ένα δεύτερο το επόμενο
πρωί και ένα τρίτο την ίδια μέρα το βράδυ. Το κήρυγμά του συγκλονίζει, ανασταίνει ψυχές, παρηγορεί, αφυπνίζει, τονώνει την ελπίδα των υπόδουλων Ελλήνων σε μία μελλοντική απελευθέρωση –
ανάσταση του Γένους. Η γλώσσα του απλή, ζωντανή και χυμώδης, η γλώσσα του λαού, όπως είχε
διαμορφωθεί μέσα στους αιώνες της δουλείας με
τα ηρωικά τραγούδια των κλεφταρματολών και
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όχι τα γλωσσικά ξεφτίδια και οι πλαδαρές μεγαλοστομίες του λογιοτατισμού. Ο μακαριστός Επίσκοπος Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης στο περισπούδαστο σύγγραμά του για τον Άγιο Κοσμά
με αφορμή αναφορά τού αγίου γιά το έργο των
Αποστόλων, γράφει σε υποσημείωση στην σελίδα 100: «Το έργον των Αποστόλων, των κηρύκων,
των τιμίων εργατών του Ευαγγελίου, μεταβάλλει
την χέρσον γην εις κήπον Χριστού, εις επίγειον παράδεισον. Εάν όλοι οι κληρικοί, και μάλιστα οι
επίσκοποι, μετά την απελευθέρωσιν του Έθνους,
ειργάζοντο όπως ειργάσθη κατά τους χρόνους της
δουλείας ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, σήμερον η
Ελλάς θα ήτο κατοικία Αγγέλων, ο πλέον ευχάριστος τόπος, εις τον οποίον θα συνέρρεον οι ξένοι
όχι διά να ίδουν τα αρχαία μνημεία, αλλά διά να
ιδούν πώς η Ελλάς έγινε καινή κτίσις, υπόδειγμα
χριστιανικής ζωής και πολιτείας». Μεγάλη αλήθεια! Πού ήταν οι επίσκοποι και οι πνευματικοί,
πλην των τιμητικών εξαιρέσεων, όταν οι ανθρωποκάμπιες της πολιτικής βυσσοδομούσαν κατά
του κράτους και του λαού; Τι πράμα είναι αυτό; να
μιλούν οι διεφθαρμένοι τζιτζιφιόγκοι και να σιωπούν οι επίσκοποι, οι ποιμένες του λαού; Το λάβαρο της Επανάστασης του ’21 το κρατούσε ένας
επίσκοπος και μόνο αυτό το γεγονός έδινε απερίστροφο δικαίωμα στην Εκκλησία να περιφρουρεί
«ανυστάκτως» τα παιδιά της. Ανεξέλεγκτοι οι ξένοι λυμεώνες, συνεπικουρούμενοι από τους ημέτερους κύκλους της κακόνοιας «ων ο Θεός η κοιλία, οι εχθροί του σταυρού», μετέτρεψαν την πατρίδα μας όχι σε «καινή», αλλά σε κενή κτίση…)

αφιέρωμα

Ρωμηοσύνης
Είχε συλλάβει με ενάργεια ο Πατροκοσμάς ότι
το δούλον Γένος θα φθάσει στο «Παθούμενο»
μόνο με τα φώτα της Παιδείας. Γι’ αυτό πρώτο
του μέλημα στα κηρύγματά του ήταν το χτίσιμο
σχολείων. Αλλά τι σχολείων; «Να σπουδάζετε
και σεις αδελφοί μου, να μανθάνετε γράμματα
όσον μπορείτε. Και αν δεν εμάθετε οι πατέρες,
να σπουδάζετε τα παιδιά σας, να μανθάνουν τα
ελληνικά, διότι και η Εκκλησία μας είναι εις την
ελληνικήν. Και αν δεν σπουδάσεις τα ελληνικά,
αδελφέ μου, δεν ημπορείς να καταλάβεις εκείνα
οπού ομολογεί η Εκκλησία μας. Καλύτερον,
αδελφέ μου, να έχεις ελληνικόν σχολείον εις την
χώρα σου, παρά να έχεις βρύσες και ποτάμια
και ωσάν μάθης το παιδί σου γράμματα, τότε λέγεται άνθρωπος…».
Το άκουγαν οι αγαθοί Έλληνες, φιλοτιμούνταν
από την θυσιαστική του προσπάθεια, πρόσφεραν τα τιμαλφή τους οι γυναίκες και πάνω από
1000 σχολεία χτίστηκαν χάρις στην επίδρασή
του… αλλά σχολεία ελληνικά και όχι σχολείαφυτώρια γενιτσαρισμού σαν τα σημερινά. Σ’
εκείνα τα σχολεία της σκλαβιάς, τα φανερά και
τα «κρυφά» όπου ο κατακτητής δεν τα επέτρεπε, «…η ψυχή του Έθνους αγρυπνούσε. Φτωχοί
παπάδες και δάσκαλοι, που ετρέφοντο με λίγο
ψωμί, είχαν το σθένος εις το βάθος της ψυχής
των, σθένος ποιητών. Καταλάβαιναν την ευθύνην που τους εβάρυνε να συνεχίσουν την ελληνικήν παράδοσιν· διηγούντο εις τα Ελληνόπουλα ποιά ήταν άλλοτε η πατρίδα τους και τους εδίδασκαν δύο ονόματα: Ελλάς και ελευθερία»,
γράφει ο ακαδημαϊκός Σίμος Μενάρδος (αρχιμ.
Ιω. Αλεξίου, «η Παιδεία στην Τουρκοκρατία»,
σελ. 181). Από τέτοια σχολεία ξεπήδησαν τα λιοντάρια του Εικοσιένα. Προφήτευσε κάποτε ο
άγιος: «Το κακό θα σας έρθη από τους διαβασμένους». Δεν είπε μορφωμένους. Ο λαός μας
τους μορφωμένους τους έλεγε γνωστικούς, ενώ
τους διαβασμένους, πολύξερους. Πολύξεροι είναι οι ανόητοι ημιμαθείς που «μεταρρυθμίζουν», «αναγεννούν», «αναπτερώνουν» την
Παιδεία, για να καταλήξουμε σήμερα, αντί να
έχουμε σχολεία «ελληνικά», που θα φωτίζουν
τους μαθητές, με «ψυχή και Χριστό», κατάντησαν μάνδρες αφιλοπατρίας, αθεϊας και γλωσσικής αφασίας. Γιατί σχολεία που δεν αρδεύονται
από την αείρροη πηγή της παράδοσής μας «είναι ένα τίποτα». Αντιγράφω την σκέψη του Ζ.
Λορεντζάτου από το βιβλίο του «Ρωμιές» (Δό-

μος, 1990). «Κάθε νιόκοπη γενιά αν δεν φυσήξη το κάρβουνο της παράδοσής, να το κάνει να
κοκκινίσει, κάλλιο να την κλαις. Είναι γενιά νεκρή και τα γεννήματά της κοιλάφαρνα. Αυτό που
λέμε πρωτοποριακό δεν υπάρχει, είναι ένα τίποτα. Όλα είναι παράδοση δηλαδή ζωή στην ανώτερη φάση της· ζωή και παράδοση ταυτόσημες.
Όλα τέλος είναι: παράδοση ή τίποτα. Και αυτό
είναι παράδοση μέσα σε μία γλώσσα, στο προκείμενο τη γλώσσα την ελληνική: ο Όμηροςκαι-ο Σολωμός: εσύ». «Θα ‘ρθη πρώτα ένα ψευτορωμαίικο· να μην το πιστέψετε· θα φύγη πίσω» έλεγε σε μία άλλη του προφητεία ο άγιος.
Το ψευτορωμαίικο, το χαρτοβασίλειο της κομματοκρατίας καταρρέει. Ας μη φοβόμαστε και
ας μην ακούμε τις εμετικές σειρηνωδίες των ξένων-«ο φιλήκοος των ξένων, είναι προδότηςέλεγε ο Καπποδίστριας. Έρχεται το αληθινό ρωμαίικο. Τώρα αποτινάζουμε τα σάπια λέπια του
εξευρωπαϊσμού μας. Λίγο σκάψιμο θέλει και θα
ξαναβρούμε τον εαυτό μας. Κι ας γίνουν τα σπίτια και οι αίθουσες διδασκαλίας «κρυφά σχολειά». Φωνάζει και βροντολαλεί το αγιασμένο
πετραχήλι του νεομάρτυρα αγίου Κοσμά: «Είναι
μία μηλιά και κάνει ξινά μήλα. Εμείς τώρα τι πρέπει, να κατηγορούμεν τη μηλιά ή τα μήλα; Την
μηλιά. Λοιπόν κάμνετε καλά εσείς οι γονείς (και
οι δάσκαλοι) οπού είστενε η μηλιά, να γίνωνται
και τα μήλα γλυκά».Έτσι χτίζονται Ρωμηοσύνες… (Τόσο πολύ τιμά η κακορίζικη «Παιδεία»
μας τον μεγαλύτερο Δάσκαλο του Γένους ώστε
στο Δημοτικό δεν υπάρχει ούτε η ελάχιστη αναφορά στο έργο του, ενώ στο Γυμνάσιο στην
«Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» Α, Β, Γ Γυμνασίου, στην σελίδα 42 διαβάζουμε στις 5-6
μόνο αράδες και τα εξής: «Ανάμεσα στους πρώτους διαφωτιστές ανήκει και ο Κοσμάς ο Αιτωλός… Το 1779 συνελήφθη από τις οθωμανικές
αρχές και εκτελέστηκε». Πρώτον δεν ήταν διαφωτιστής, όπως τον θέλουν οι γραικύλοι… φωταδιστές. Δεύτερον τα «συνελήφθη και εκτελέστηκε», ταιριάζουν σε κατάδικους του ποινικού
δικαίου. Οι άγιοι οδηγούνται στο μαρτύριο, δοξολογώντας τον Θεό και ευλογώντας τον κόσμο.
Τρίτον, ενώ ο Κοραής τιμάται, στο ίδιο βιβλίο,
με τρεις σελίδες, ο άγιος που έδωσε και το αίμα
του για την ανάσταση του Γένους τιμάται με μόνο με 7-8 σειρές, χωρίς μάλιστα να αναγράφεται
το επίθετο «άγιος». Έργα και ημέρες του ψευτορωμαίικου…).

Ζωντανή
η μνήμη του
Πατροκοσμά
Η Ομοσπονδία τίμησε την
μνήμη του προστάτη Αγίου μας

Τ

ην καθιερωμένη αρτοκλασία προς
τιμήν του Προστάτη μας Αγίου Κοσμά του Αιτωλού πραγματοποίησε
η Ομοσπονδία μας στις 19 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Μεσογείων 96, πρώην
Σ.Α.Ε.Α.), παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, των Προέδρων των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων και εκπροσώπων της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ειδικότερα, στην τελετή παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Αθανάσιος Ανδρεουλάκος, ο
Προϊστάμενος του Επιτελείου, Αντιστράτηγος
Παναγιώτης Φλήρης,
Προϊστάμενοι των Κλάδων, Διευθυντές των Διευθύνσεων του Αρχηγείου και αστυνομικό προσωπικό. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έχει ανακηρυχθεί με απόφαση του Δ.Σ. προστάτης της
Ομοσπονδίας μας, θέλοντας έτσι να κρατήσει
ζωντανή τη μνήμη ενός πνευματικού ανθρώπου
που θυσιάστηκε διακηρύττοντας την πίστη στο
Χριστιανισμό και στις αξίες του. Ο Προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής
Αστυνομίας Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κιούλος,
ευχαρίστησε την Ομοσπονδία μας για την απόφασή της να εορτάζει κάθε χρόνο τη μνήμη του
Πατροκοσμά, όπως έχει καθιερωθεί να αποκαλείται ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και αναφέρθηκε στην πολυσχιδή του πνευματική και πολιτιστική δραστηριότητα την περίοδο της τουρκικής σκλαβιάς, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι αποτελεί λαμπρό πρότυπο ιεροκήρυκα και
ιερομάρτυρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.
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απόψεις

Η Ιστορία ως οδηγός
και παρηγορίας χορηγός
Του Ανδρέα Γ. Βέλλιου

Έ

χοντας, ήδη, εισέλθει στον Οκτώβριο, η ιστορική μνήμη μάς καλεί να ξαναμελετήσουμε τα ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν
στην Πατρίδα μας, ευχάριστα αλλά και δυσάρεστα, έχοντας ορίζοντα τα τελευταία 100 ακριβώς έτη. Η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει το 1893
την πτώχευση επί Τρικούπη, έχει ηττηθεί στον
πόλεμο του 1897 και το 1898 τίθεται υπό Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο. Παρά την παρουσία οικονομικών ελεγκτών από έξι ευρωπαϊκές χώρες
η χώρα ανορθώθηκε γρήγορα διότι πίστευε στη
Μεγάλη Ιδέα. Στο χρέος των ελευθέρων Ελλήνων της μικρής Ελλάδος να ελευθερώσουν κάθε
υπόδουλο αδελφό και όλα τα ελληνικά εδάφη
που κατείχοντο από τους Τούρκους. Το 19031908 ο Μακεδονικός Αγώνας έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες συνέργειες και το 1909 ο
Στρατιωτικός Σύνδεσμος στο Γουδί σηματοδοτεί
την ανοδική πορεία του Έθνους.
Έτσι, τον Οκτώβριο του 1912 η Ελλάς με Βασιλέα τον Γεώργιο Α΄, Αρχιστράτηγο τον Διάδοχο Κωνσταντίνο και Πρωθυπουργό τον Ελευθέριο Βενιζέλο μετέσχε στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο
και απελευθέρωσε ελληνικούς πληθυσμούς που
ήσαν υπόδουλοι στους Οθωμανούς Τούρκους.

Η

λήξη του Α’ Π.Π. βρήκε την Ελλάδα στο πλευρό των νικητών. Έχοντας πληρώσει
το δικό της φόρο αίματος, περίμενε να πάρει μέρος και αυτή από τα λάφυρα. Όπου λάφυρα η
επιστροφή περιοχών της που ήταν υπό ξένη κατοχή. Ουσιαστικά, ήταν η εκπλήρωση του πόθου
της Μεγάλης Ιδέας και η ενιαιοποίηση του ελληνικού χώρου. Δυστυχώς, το όνειρο προδόθηκε
και καταγράφουμε ήδη εννέα δεκαετίες από την
καταστροφή της Μητρόπολης του Ελληνισμού
στη Μ. Ασία. Εννέα δεκαετίες από τον ξεριζωμό,
τη φωτιά, την προδοσία. Οι ορδές των βαρβάρων αφάνισαν τον Ελληνισμό στην προκυμαία

της Σμύρνης (ναι,ναι,εκεί που συνωστίστηκε…)
και μαζί του αποτελείωσαν τη Μεγάλη Ιδέα.

Α

υτές δεν ήταν μόνο οι πληγές δυστυχώς. Ακολούθησε το Έπος του ΄40-41, η
Αντίσταση και η αδελφοκτόνος αιματηρή περίοδος ΄45-’49. Αίμα, θυσίες, απορφάνιση των ελληνόπουλων, πείνα και καταστροφή της χώρας
ως απόρροια των ποικιλόχρωμων φασισμών. Η
τραγωδία συνεχίστηκε με τα Σεπτεμβριανά του
1955 και τον ξεριζωμό της τελευταίας δράκας
του ελληνικού στοιχείου και αποτελείωσε (;) τον
Ελληνισμό η εισβολή και κατοχή στην Κύπρο.
Η σημερινή κατάσταση έχει στρέψει την προσοχή μας, όχι αδίκως βέβαια, μόνο στα οικονομικά ζητήματα. Πώς να μη γίνει αυτό αφού πλέον τίθεται ξεκάθαρα θέμα επιβίωσης και όχι διαβίωσης για όλους τους Έλληνες; Πώς όμως θα
πορευθούμε εάν δεν αντλήσουμε διδάγματα
από το, όχι μακρινό, παρελθόν; Προτίμησα λοιπόν σε αυτό το τεύχος να μην αναφερθώ σε οικονομικά ή καθαρά αστυνομικά ζητήματα αλλά
να εντυπώσω συνοπτικά και συμπυκνωμένα μερικές ιστορικές παρακαταθήκες (τόσο με τη δική
μου άποψη αλλά και σε ένα μικρό ιστορικό αφιέρωμα), ελπίζοντας ότι οι Έλληνες μπορούμε να
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ξεπεράσουμε τις οικονομικές κρίσεις και τα μνημόνια όταν υπάρχουν υψηλά ιδανικά και στόχοι
με ηθικό και πνευματικό περιεχόμενο. Το ζητούμενο στις ημέρες μας δεν είναι απλώς να βρούμε
πρακτικές λύσεις στα οικονομικά προβλήματα.
Χρειαζόμαστε μία Νέα Μεγάλη Ιδέα για να
βγούμε από το τέλμα. Ποιά θα είναι αυτή και
πώς θα υλοποιηθεί είναι μεγάλη συζήτηση στην
οποία ευχαρίστως να συμβάλλουμε.

Α

ντί επιλόγου, όμως, μια παράκληση προς πάσαν κατεύθυνση. Κάποιοι προσπαθούν τεχνηέντως να δημιουργήσουν διχαστικό
κλίμα. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση απέναντι
στον τεράστιο κίνδυνο ενός νέου Εθνικού Διχασμού ο οποίος μπορεί να υπερβεί σε αγριότητα
και πολυπλοκότητα τους αντίστοιχους του 1915
και 1945. Το κοινωνικό υλικό είναι έτοιμο να
εκραγεί και βρίσκεται στα χέρια του ελληνικού λαού. Προς Θεού, μην πέσουμε ξανά στην παγίδα.

Ο Αστυνόμος Β’ κ. Βέλλιος
είναι Α’ Αντιπρόεδρος
της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

ιστορικά

26 Οκτωβρίου 1912

Η απελευθέρωση
της Θεσσαλονίκης και
η βουλγαρική επιβουλή
Σ

τις 26 Οκτωβρίου 1912, ανήμερα της
μεγάλης χριστιανικής γιορτής του Αγίου
Δημητρίου, ο Τούρκος Χασάν Ταξίν πασάς αποδέχθηκε το τελεσίγραφο του Διαδόχου
Κωνσταντίνου, αρχιστράτηγου του Ελληνικού
στρατού καταθέτοντας τα όπλα και παραδίδοντας
την Θεσσαλονίκη στον Ελληνικό στρατό.
Ολόκληρη η δύναμη της Τουρκικής φρουράς
(24.000 άνδρες και 1.000 αξιωματικοί θα θεωρούνταν αιχμάλωτοι, ενώ η πόλη περνούσε υπό
την Ελληνική κυριαρχία. Η απελευθέρωση της
πόλης ολοκληρώθηκε την επόμενη ημέρα (27
Οκτωβρίου) όταν μπήκε και παρήλασε στην πόλη το απόσπασμα Κωνσταντινόπουλου και η 8η
μεραρχία.Μεταφέρουμε από το βιβλίο του Σπύρου Κουζινόπουλου «Το Μεγάλο άλμα, η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης», ένα απόσπασμα
από μια πολύτιμη μαρτυρία του παλιού πολεμιστή Χαρίλαου Χαρίση από τις πρώτες ώρες του
ελληνικού στρατού στη Θεσσαλονίκη.
«Προηγούντο περί τους είκοσι σαλπιγκτάς και
έπετο ο αξιωματικός σημαιοφόρος με αναπεπταμένην την σημαίαν και τους παραστάτας εφ’ όπλου
λόγχην. Ηκολούθει έφιππος ο συντ/ρχης Κωνσταντινόπουλος και αυτόν ηκολούθουν οι λόχοι. Όλοι
με γυμνά τα ξίφη των με πρόσωπα ηλιοκαμένα και
λάμποντα απο ψυχικήν χαράν...»
«Τριακόσιοι μαθηταί με τα μπλε πηλήκια και
ένα πλήθος Ελλήνων περικυκλώσαμε και ανεμίζοντας τα πηλήκια στον αέρα, ζητωκραυγάζαμε
έξαλλοι. Ζήτω η Ελλάς, Ζήτω ο Διάδοχος, Ζήτω
ο γενναίος ελληνικός στρατός. Όλοι φιλήσαμε
την πολεμικήν σημαίαν με δάκρυα χαράς. Και

επειδή δεν ήτο δυνατόν να σφίξουμε το χέρι του
έφιππου συνταγματάρχη, άλλοι θωπεύαμε τις
μπότες του και όλοι μαζί βαδίζοντες μεταξύ των
τετράδων των ευζώνων και έχοντες εν κύκλω
τον συνταγματάρχην, εζητωκραυγάζαμε
συνεχώς...»
Η είσοδος των ελληνικών στρατιωτικών τμημάτων προκάλεσε μοναδικές εκρήξεις χαράς και
ρίγη έξαλλου ενθουσιασμού. Έχουμε πολλές περιγραφές από αυτές τις συγκλονιστικές στιγμές
που έζησε η πόλη, από δημοσιογράφους, λογοτέχνες και στρατιωτικούς, ενώ εντυπωσίαζε το γεγονός πού είχαν βρεθεί σε λίγες μόνο ώρες αμέτρητες ελληνικές σημαίες, οι οποίες είχαν υψωθεί
στα μπαλκόνια.
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπισε η Ελληνική κυριαρχία στην πόλη ήταν
η έλευση των Βουλγάρων που εποφθαλμιούσαν
την Θεσσαλονίκη και αδυνατούσαν να αποδεχθούν ότι οι Ελληνικές Ένοπλες δυνάμεις τους είχαν προλάβει. Έτσι, όταν η παράδοση της πόλης
είχε ήδη γίνει από τους Τούρκους στους Έλληνες
και είχε υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο, στην
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης βρέθηκε η
7η Βουλγαρική μεραρχία υπό τον στρατηγό Θεοδόρωφ. H μεραρχία αυτή δεν είχε εμπλακεί σε
εχθροπραξίες και η παρουσία της εξέφραζε την
επιθυμία της Βουλγαρίας να αμφισβητήσει την
Ελληνική κυριότητα στην Θεσσαλονίκη. Η αμφισβήτηση αυτή εδραζόταν στο γεγονός ότι η συνθήκη μεταξύ των Βαλκανικών συμμάχων που είχε υπογραφεί πριν την έναρξη του πολέμου, δεν
προέβλεπε σαφώς τα εδαφικά κέρδη για τον κά-

θε εταίρο της μετά την ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τότε η Ελληνική κυβέρνηση και ο
Ελευθέριος Βενιζέλος αποφάσισαν να κάνουν ό,τι
ήταν δυνατόν για να ενισχυθεί συμβολικά (εκτός
από στρατιωτικά) η Ελληνική κυριαρχία στην
Θεσσαλονίκη: ορίστηκε ο Ρακτιβάν γενικός διοικητής Μακεδονίας, νομάρχης ο Περικλής Αργυρόπουλος, ενώ στάλθηκαν χίλιοι βρακοφόροι
Κρητικοί ως χωροφυλακή για την πόλη. Ταυτόχρονα με αυτά, η Ελληνική κυβέρνηση προετοίμασε την θριαμβευτική είσοδο του Βασιλιά Γεώργιου στην Θεσσαλονίκη, που αναμφίβολα θα
είχε ένα μεγάλο συμβολικό βάρος και θα διατράνωνε την Ελληνική αποφασιστικότητα να παραμείνει η Θεσσαλονίκη Ελληνική.
Έτσι, στις 29 Οκτωβρίου 1912 ο γηραιός Έλληνας Βασιλιάς Γεώργιος Α΄εισήλθε έφιππος
στην Θεσσαλονίκη συνοδευόμενος από τον Διάδοχο Κωνσταντίνο ενώ τον υποδέχθηκαν σημαίνουσες προσωπικότητες της πόλης, οι θρησκευτικοί της ηγέτες και ο δήμαρχος Οσμάν
Ιμπέλ Χακί μπέης.«Ολόκληρος η πόλις, έγραφαν οι εφημερίδες, είχε διακοσμηθεί πλουσίως και εορταστικώς, από πρωίας δε, παρά την
πίπτουσαν βροχήν, είχε προσλάβει όψιν πρωτοφανώς πανηγυρικήν».
Η λαμπρή δοξολογία για την απελευθέρωση
της πόλης, «χοροστατούντος του μητροπολίτου
Γενναδίου και παρουσία του ανωτάτου άρχοντος, της βασιλικής οικογενείας, των τοπικών και
προξενικών αρχών και πλήθους ενθουσιώδους
λαού», έγινε στην εκκλησία του Αγίου Μηνά στις
30 Οκτωβρίου. .
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Από τη
Μεγάλη
Ιδέα στην
Καταστροφή
Του Δρ. Ιωάννη Παρίση

H

Μικρασιατική εκστρατεία, παρά
το γεγονός ότι στη διάρκειά της
γράφτηκαν σελίδες ηρωισμού
και δόξας, αποτελεί ένα εν πολλοίς παραμελημένο τμήμα της εθνικής μας ιστορίας, διότι συνοδεύτηκε από την ήττα και την καταστροφή. Ωστόσο, ο εθνικός φρονηματισμός
δεν επέρχεται μόνο μέσα από τα ευτυχή
ιστορικά γεγονότα αλλά, ίσως περισσότερο,
από τα σφάλματα και τις αποτυχίες. Διότι η
ιστορική αλήθεια αποτελεί κατά τον Πλούταρχο την «καλλίστην παιδείαν προς αληθινόν βίον». Πράγματι, η Mικρασιατική εκστρατεία και η καταστροφή του Ελληνισμού
της Ιωνίας που επακολούθησε, εμπεριέχουν
πλούσια διδάγματα για όλους τους Έλληνες
και για όλες τις εποχές.
Αν ήταν δυνατόν να συμπυκνώσουμε
σε μερικές λέξεις τις γενεσιουργές
αιτίες της καταστροφής θα λέγαμε:
διχόνοια, φανατισμός, διχασμός,
παράκεντρα εξουσίας,κομματική

διάβρωση του σώματος των αξιωματικών, ευνοιοκρατία, προσωπολατρία. Αυτά
είχαν ως αποτέλεσμα ανεπιτυχείς πολιτικές,
εσφαλμένες αποφάσεις και επιλογές προσώπων, άγνοια για την κατάσταση και τις ανάγκες του στρατού, πτώση του ηθικού και της
μαχητικής του ικανότητας. Ενός στρατού
εμπειροπόλεμου, που είχε ξεκινήσει προ τριετίας με άριστο ηθικό και ικανότατους ηγέτες, πρόθυμου για οποιαδήποτε περιπέτεια
και θυσία. Ενός στρατού που ενώ με ενθουσιασμό και υψηλό φρόνημα αποβιβάσθηκε
στη Σμύρνη και έφθασε έξω από την Άγκυρα, αντιμετωπίζοντας με καρτερία τεράστιες
δυσκολίες, οδηγήθηκε μετά από μια τριετία,
στην κατάρρευση και στην πλήρη διάλυση
και καταστροφή, όταν το φρόνημά του έπεσε
στο μηδέν, με συνέπεια τη μείωση του ηθικού και της μαχητικής του ικανότητας.
Ένα έτος προ της καταστροφής το κύριο
χαρακτηριστικό του στρατεύματος αποτελούσε η εισχώρηση του μικροβίου της πο-
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λιτικής μεταξύ των αξιωματικών και των
οπλιτών. Η ολοκλήρωση της κατάρρευσης
έγινε σε ελάχιστο χρόνο. Στις 20 Αυγούστου
αιχμαλωτίζονται οι διοικητές των Α’ και Β’
Σωμάτων Στρατού, Τρικούπης και Διγενής,
ενώ δύο ημέρες μετά παύεται ο Χατζανέστης και αντικαθίσταται από τον διοικητή
του Γ’ Σώματος Πολυμενάκο. Στις 26 Αυγούστου διατάσσεται η αποχώρηση του ελληνικού στρατού από τη Μ. Ασία. Μέσα σε
λίγες μέρες τα τελευταία ελληνικά στρατεύματα είχαν εγκαταλείψει το έδαφος της Μ.
Ασίας και είχαν αποσυρθεί στα ελληνικά νησιά και την ηπειρωτική χώρα.
Στις 27 Αυγούστου οι πρώτοι Τούρκοι ιππείς και ομάδες ατάκτων εισέρχονται στη
Σμύρνη και προβαίνουν σε σφαγές, λεηλασίες, πυρπολήσεις, καταστροφές. Μια ελληνική παρουσία μεγαλύτερη των 2.500 ετών
στη δυτική ακτή της Μ. Ασίας, τερματίσθηκε
απότομα, κάτω από καταστρεπτικές συνθήκες, με πλήρες ξερίζωμα του Ελληνισμού. Η

ιστορικά

Διδάγματα από
τα Σεπτεμβριανά
του 1955
T

Μικρασιατική καταστροφή δημιούργησε ένα εξαιρετικά βαθύ ψυχολογικό αλλά και υλικό τραύμα στον Ελληνισμό,
μαζί με την οριστική εγκατάλειψη
της Μεγάλης Ιδέας. Θα πρέπει, ωστόσο,
να επισημάνουμε ότι στην πραγματικότητα εκείνο που εγκαταλείφθηκε δεν
ήταν η Μεγάλη Ιδέα του Ελληνισμού,
αλλά η προσπάθεια υλοποίησής της
υπό την εδαφική της έννοια. Η προσπάθεια δηλαδή να περιληφθεί ο Ελληνισμός στα εδαφικά όρια του ελλαδικού
κράτους.
Ο Ελληνισμός ουδέποτε στην μακραίωνα ιστορία του περικλείσθηκε σε συγκεκριμένα εδαφικά όρια. Με κινητήρια δύναμη τον πολιτισμό του, καθοριστικό στοιχείο της ενότητάς του, βρισκόταν και δρούσε παντού. Είναι όμως
υποχρέωση το τμήματος του Ελληνισμού που ζει μέσα στα όρια του Ελληνικού Κράτους να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες και προϋποθέσεις
και να αποκτήσει την ισχύ που απαιτείται, ώστε να εξασφαλίζει την ύπαρξη, τα
δικαιώματα και τα συμφέροντα ολοκλήρου του Ελληνισμού, οπουδήποτε ζει
και δραστηριοποιείται.
Δρ. Ιωάννης Παρίσης
Υποστράτηγος ε.α.
Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης

ο διήμερο 6-7 Σεπτεμβρίου 1955 ο
Ελληνισμός της Κωνσταντινουπόλεως
βίωσε ένα άγριο πογκρόμ με 2 θανατώσεις κληρικών, βιασμούς, προπηλακισμούς
και αμέτρητες καταστροφές κοιμητηρίων, ναών,
οικιών και καταστημάτων.
Ο αφηνιασμένος τουρκικός όχλος χρησιμοποιήθηκε από τις ειδικές υπηρεσίες ανορθοδόξου πολέμου του Τουρκικού Στρατού για να τρομοκρατήσει την πολυπληθή τότε ελληνορθόδοξη κοινότητα και να την οδηγήσει, όπως και έγινε, στον σταδιακό ξεριζωμό. Τα Σεπτεμβριανά,
όπως έχουν πλέον καταγραφεί, ήταν το αποτέλεσμα μακροχρονίου σχεδιασμού, τον οποίον τηρεί με ακρίβεια το τουρκικό κράτος στα εθνικά
θέματα, παρά την εναλλαγή κυβερνήσεων.
Από το 1914, όταν άρχισε η γενοκτονία των
Μικρασιατών – 5 χρόνια πριν αποβιβασθεί ο Ελληνικός Στρατός – με αποκορύφωμα την γενοκτονία των Ποντίων Ελλήνων (1919-1922), μέχρι και σήμερα η πολιτική του τουρκικού κινείται σε δύο σταθερούς άξονες: α) Τη δημιουργία
ομοιογενούς εθνικού κράτους με την εξόντωση
ή εκδίωξη των Χριστιανικών μειονοτήτων. Β)
Την επέκταση της στρατιωτικής, οικονομικής και
πολιτικής επιρροής της Τουρκίας προς όλες τις
κατευθύνσεις και κυρίως προς τον εδαφικό χώρο του Ελληνισμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο το 1974.
Στην επίτευξη των τουρκικών στόχων έχει βοηθήσει δυστυχώς η αφέλεια και η ιστορική
αμνησία που επιδεικνύει μερικές φορές η ελληνική πλευρά Κάθε υποχώρησή μας δεν εκλαμβάνεται από την Άγκυρα ως φιλική σχέση μεταξύ γειτόνων, αλά ως ένδειξη αδυναμίας. Θυμίζω τα ιστορικά γεγονότα: Κατά την περίοδο
1928-1932 ο Ελ. Βενιζέλος καλλιέργησε την ελληνοτουρκική φιλία με τον Κεμάλ Ατατούρκ. Η
ανταμοιβή μας ήταν το «βαρλίκ βεργκισί». Δηλαδή κατά τη διάρκεια του Β Παγκοσμίου Πολέμου οι πολυάριθμοι Έλληνες (Ρωμηοί) της Πόλης
φορολογήθηκαν υπέρογκα και άδικα. Όποιος
δεν μπορούσε να πληρώσει αποστελλόταν σε
κάτεργα για καταναγκαστικά έργα και πολλοί πέθαναν από τις κακουχίες. Το 1952 η Ελλάς σε ένδειξη φιλίας προς τους γείτονες επέτρεψε τη λει-

τουργία τουρκόφωνου Γυμνασίου στη Θράκη με
το όνομα του Τούρκου Προέδρου της Δημοκρατίας Τζελάλ Μπαγιάρ και ανάγκασε -κακώςόλους τους Μουσουλμάνους της Θράκης να μαθαίνουν τουρκικά. Η ανταμοιβή μας ήταν τα Σεπτεμβριανά του 1955.
Κάτι που πρέπει να προσέχουμε πάντα είναι
η συνήθης τουρκική τακτική της «προβοκάτσιας», δηλαδή των σκηνοθετημένων επεισοδίων. Τον Σεπτέμβριο του 1955 όλα άρχισαν όταν
εξερράγη μία βόμβα στον αυλόγυρο του Τουρκικού Προξενείου στη Θεσσαλονίκη, που χαρακτηρίζεται σαν το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Κεμάλ
Ατατούρκ. Το κλίμα στις σχέσεις των δύο χωρών
ήταν φορτισμένο λόγω του ενωτικού-απελευθερωτικού αγώνα των Ελληνοκυπρίων κατά των
Βρετανών από την 1.4.1955. Σε ελάχιστες ώρες
οι εφημερίδες στην Κωνσταντινούπολη κυκλοφόρησαν με πηχιαίους τίτλους, άρα κάποιο κέντρο τους είχε ειδοποιήσει πριν από την έκρηξη.
Ο όχλος εφοδιάσθηκε με ομοιόμορφους λοστούς, άρα υπήρχε συντονισμός πίσω από τη
μαζική καταστροφή ελληνικών περιουσιών.
Όπως απεδείχθη τη βόμβα την είχε βάλει σκοπίμως ένας υπάλληλος του Τουρκικού Προξενείου, ο οποίος μετά από λίγα χρόνια ανταμείφθηκε με θέση Νομάρχη και με άλλα αξιώματα στην
Τουρκία! Θυμίζω ότι η μέθοδος της σκηνοθεσίας επαναλήφθηκε και τον Ιανουάριο του 1996,
όταν η δήθεν τυχαία προσάραξη ενός τουρκικού
φορτηγού πλοίου οδήγησε στην κρίση των
Ιμίων.
Αξίζει να διδασκόμαστε από τις συνήθεις μεθόδους της τουρκικής πολιτικής για να μην ξαναβρεθούμε προ απροόπτου. Το 1955 η κυβέρνηση του Αντνάν Μεντερές, με δηλώσεις του
Υπουργού Εξωτερικών Ζορλού και άλλων υπευθύνων, έκανε δημοσίως γνωστή τη σύνδεση του
Κυπριακού με τα θέματα του Αιγαίου και της
Θράκης. Σήμερα ο Τούρκος ΥΠΕΞ Αχμέτ Νταβούτογλου κάνει γνωστή μέσω των βιβλίων του
την επιθυμία της Άγκυρας να μεταφέρει το «πείραμα» Κύπρου στη Δυτική Θράκη. Δεν κινδυνολογώ, αλλά όπως έλεγε ο αείμνηστος τουρκολόγος Νεοκλής Σαρρής: Η Τουρκία πάντα προαναγγέλλει τα σχέδιά της.
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Νικόλαος Πλαστήρας:

«Η Ελλάδα πεινάει
κι εμένα θα μου βάλετε…
τηλέφωνο;»
Τάδε έφη Νικόλαος Πλαστήρας, πρωθυπουργός της Ελλάδας με άνεργο αδερφό…

Η

φτώχεια του πρώην πρωθυπουργού
Ν. Πλαστήρα, δεν αποτελεί παράδειγμα για τους σημερινούς κηφήνες
της πολιτικής! “Η Ελλάδα πεινάει κι εμένα θα
μου βάλετε τηλέφωνο”, είχε πει, ενώ ο αδελφός
του ήταν άνεργος. Μεταφέρουμε μερικά από τα
πολλά αξιόλογα συμβάντα της ζωής του, τα
οποία χαρακτηρίζουν τον άνδρα και τον καθιστούν πρότυπο, παράδειγμα προς μίμηση για
παλιότερους αλλά και σημερινούς, δεδομένου
ότι, τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι, έμπαιναν πλούσιοι στην πολιτική και έβγαιναν πάμφτωχοι.
Ο αείμνηστος Ανδρέας Ιωσήφ – πιστός φίλος του – αναφέρει:
Ο στρατηγός είχε απαγορεύσει στους δικούς
του να χρησιμοποιούν το όνομα “Πλαστήρας”
όπου κι αν πήγαιναν. Ο αδελφός του ήταν άνεργος. Το εργοστάσιο ζυθοποιίας «ΦΙΞ» ζητούσε
οδηγό κι εκείνος έκανε αίτηση. Ο αρμόδιος
υπάλληλος τον ρώτησε πώς λέγεται: Κι επειδή
αυτός δίσταζε να πει το όνομά του, ενθυμούμενος την εντολή του στρατηγού, τον ξαναρώτησε
και δυο και τρεις φορές, ώσπου αναγκάστηκε
να ομολογήσει ότι τον λένε Πλαστήρα. Παραξενεμένος ο υπεύθυνος ζητάει να μάθει αν συγγενεύει με το στρατηγό και πρωθυπουργό. Μετά
από πολύ δισταγμό του αποκαλύπτει ότι είναι
αδελφός του. Αφού η αίτηση, ικανοποιήθηκε,
παρακάλεσε να μη το μάθει ο αδελφός του. Ο
στρατηγός το έμαθε κι αφού τον κάλεσε αμέσως
στο σπίτι του τον επέπληξε και του απαγόρευσε
να αναλάβει αυτή την εργασία λέγοντάς του:
«Αν έχεις ανάγκη, κάτσε εδώ να μοιραζόμαστε
το φαγητό μου». Και δεν πήγε.
Ο Πλαστήρας ήταν άρρωστος -έπασχε από
φυματίωση – κι έμενε σ’ ένα μικρό σπιτάκι στο
Μετς, κοντά στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Του
πρότειναν να του βάλουν ένα τηλέφωνο δίπλα
στο κρεβάτι αλλ’ αυτός αρνήθηκε λέγοντας:
«Μα τι λέτε; Η Ελλάδα πένεται κι εμένα θα μου
βάλετε τηλέφωνο;».
Πολλές φορές με τρόπο έστελνε και αγόραζαν ψωμί, ελιές και λίγη φέτα. Τότε οι γύρω

του, του υπενθύμιζαν ότι είχε ανάγκη καλύτερου φαγητού λόγω της αρρώστιας κι εκείνος με
απλότητα τους απαντούσε: «Τι κάνω, σκάβω για
να καλοτρώγω;».
Ο Βάσος Τσιμπιδάρος, δημοσιογράφος στην
εφημερίδα «Ακρόπολη», περιγράφει το εξής
περιστατικό:
Κάποτε, ο στενός του φίλος Γιάννης Μοάτσος, είχε πάρει την πρωτοβουλία να του εξασφαλίσει μόνιμη στέγη, για να μην περιφέρεται εδώ και εκεί σε ενοικιαζόμενα δωμάτια.
Πήγε λοιπόν σε μια Τράπεζα και μίλησε με τον
διοικητή. «Τι;», απόρησε εκείνος. «Δεν έχει
σπίτι ο κύριος πρωθυπουργός Πλαστήρας; Βεβαίως και θα του δώσουμε ό,τι δάνειο θέλει
και μάλιστα με τους καλύτερους όρους!»
Ο Μοάτσος έτρεξε περιχαρής στον Πλαστήρα, του το ανήγγειλε και εισέπραξε την αντίδραση: «Άντε ρε Γιάννη, με τι μούτρα ρε θα
βγω στο δρόμο, αν μαθευτεί πως εγώ πήρα
δάνειο για σπίτι;». Έσχισε το έντυπο στα τέσσερα και το πέταξε.
Ο Δημήτρης Λαμπράκης «δώρισε» κάποια
στιγμή στον Πλαστήρα ένα ωραίο χρυσό στυλό κι αφού ο στρατηγός κάλεσε τον φίλο του
Ανδρέα του λέει:

40 • Αξιωματική Αστυνομία • Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2012

- Εγώ δεν βάζω χρυσές υπογραφές. Μου φτάνει το στυλουδάκι μου. Να το στείλεις πίσω.
- Μα θα προσβληθεί.
- Δεν πειράζει. Ας μου κόψει το νερό από το
κτήμα. Δεν θέλω δώρα Ανδρέα. Γιατί τα δώρα
φέρνουν και αντίδωρα!
Το 1952, πρωθυπουργός ακόμη ο Πλαστήρας, ήταν κατάκοιτος από την αρρώστια που
τον βασάνιζε, όταν μία μέρα δέχθηκε την επίσκεψη της Βασίλισσας Φρειδερίκης. Μπαίνοντας εκείνη στο λιτό ενοικιαζόμενο διαμέρισμά
του, εξεπλάγη όταν είδε τον πρωθυπουργό να
χρησιμοποιεί ράντζο για τον ύπνο του, και τον
ρώτησε με οικειότητα: «Νίκο, γιατί το κάνεις
αυτό;» και η απάντηση ήρθε αφοπλιστική.
«Συνήθισα, Μεγαλειοτάτη, το ράντζο από το
στρατό και δεν μπορώ να το αποχωριστώ».
Ο στρατηγός Νικόλαος Σαμψών, φίλος του
Πλαστήρα, σε επιστολή του περιγράφει, το
παρακάτω:
Όταν πέθανε ο Πλαστήρας, δεν άφησε πίσω
του σπίτι, ακίνητα ή καταθέσεις σε τράπεζες. Η
κληρονομιά που άφησε στην ορφανή προσφυγοπούλα ψυχοκόρη του, ήταν 216 δρχ., ένα
δεκαδόλλαρο και μια λακωνική προφορική διαθήκη: «Όλα για την Ελλάδα!». Βρέθηκε επίσης στα ατομικά του είδη ένα χρεωστικό του
Στρατού (ΣΥΠ 108) για ένα κρεβάτι που είχε
χάσει κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων στη
Μικρά Ασία και 8 δρχ. με σημείωση να δοθούν στο Δημόσιο για την αξία του κρεβατιού,
ώστε να μην χρωστά στην Πατρίδα».
Όταν πέθανε ο Πλαστήρας στις 26/7/1953
τον έντυσαν το νεκρικό κοστούμι, που το αγόρασε ο φίλος του Διονύσιος Καρρέρ – γιατί ο
ίδιος τον μισθό του τον πρόσφερε διακριτικά
σε άπορους και ορφανά παιδιά – ο δε γιατρός,
που ήταν παρών και υπέγραψε το σχετικό πιστοποιητικό θανάτου, μέτρησε στο ταλαιπωρημένο κορμί του: 27 σπαθιές και 9 σημάδια
από βλήματα.
ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr

Βρέ, πώς τα φέρνει έτσι η μοίρα
κι ενώ πριν από τις εκλογές,
μηδενός εξαιρουμένου των πολιτικών
αρχηγών, ιδίως αυτών που σήμερα
στηρίζουν την τρικομματική
κυβέρνηση, διερύγνυαν τα ιμάτιά τους
για να μας πείσουν ότι ουδεμία
περαιτέρω περικοπή θα υπάρξει στα
μισθολόγιά μας, σήμερα που δεν
βγαίνει ο λογαριασμός της «τρόικας»,
ποιούν την νήσσα.
Για την ιστορία να θυμίσουμε τα
περιβόητα «ισοδύναμα» και τις
διαβεβαιώσεις ότι με την πρώτη ευκαιρία
θα αποκατασταθούν οι αδικίες… Λόγια,
λόγια ήτανε κι αυτά τα πήρε ο αέρας και
φύγανε κι αυτά. Οι τροϊκανοί όμως ζουν
και βασιλεύουν…
Τρεις βουλευτές πρώην
αστυνομικοί εξελέγησαν με τη
Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές
και πολλοί αναγνωρίζουν στο πρόσωπό
τους τον αυθεντικό εκφραστή και
υποστηρικτή των αιτημάτων του
συνδικαλιστικού μας κινήματος.
Ωστόσο οι πρώτες σκιές εμφανίστηκαν
ενόψει της ψήφισης των νέων
δυσβάστακτων μέτρων, καθώς όλα
δείχνουν ότι θα υπερισχύσει και πάλι η
κομματική γραμμή, αλλά και οι γνωστοί
εκβιασμοί ότι προέχει το εθνικό
συμφέρον. Το «λύκος στα πρόβλημα»
θυμίζει όμως ιδίως το τελευταίο και
καλό είναι να το λάβουν σοβαρά υπόψη
τους όλοι οι εθνοπατέρες.
Πολλά εύγε αξίζουν σε όλους και
όλες για τη μεγαλειώδη συμμετοχή

τους στην πανελλαδική ένστολη
συγκέντρωση διαμαρτυρίας μας στο
Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Η Αθήνα είχε να
ζήσει πολλά χρόνια τέτοια διαδήλωση
ενστόλων όχι μόνο λόγω της μαζικότητάς
της, αλλά διότι για πρώτη φορά με τον
ένα ή άλλο τρόπο ήταν παρούσα και η
Ηγεσία. Σημεία των καιρών…
Ακατανόητη μας είναι, ωστόσο, η
απόφαση της Ηγεσίας να διατάξει
ΕΔΕ σε βάρος του συναδέλφου που
σημειολογικά πέρασε τη θηλιά στο λαιμό
του στην αυτοσχέδια κρεμάλα. Είναι
δυνατόν να ισχυρίζονται ότι προσέβαλε
τη δημόσια αιδώ, όταν σύσσωμη η
ελληνική κοινωνία αισθάνεται τη θηλιά
των τροϊκανών να σφίγγει ολοένα και
περισσότερο γύρω της;

που αποτελεί το πλέον επώδυνο για εν
ενεργεία αξιωματικό, υπάρχει μεγάλη
απόσταση. Στα δύσκολα, και για να
είμαστε κατανοητοί, στα κοινωνικά
προβλήματα για τα οποία υπάρχουν
πρωτίστως πολιτικές ευθύνες, δεν
πρέπει αυτές να κουκουλώνονται με
την αναζήτηση εξιλαστήριων θυμάτων
και μάλιστα για επικοινωνιακούς
λόγους. Για να μην πούμε ότι με αυτή τη
…λογική, μετά από λίγο, δεν θα μείνει
ουδείς αξιωματικός χωρίς ΕΔΕ στην
πλάτη του.
Τελικά, τι γίνεται με τον Ξένιο Δία;
Κοντά στις 40.000 οι προσαχθέντες,
μόλις 2.500 με 3.000 οι κρατηθέντες προς
απέλαση, ποσοστό μικρότερο του 10%.
Όλοι οι υπόλοιποι είναι δηλαδή νόμιμοι;
Και προς τι όλος αυτός ο ντόρος;

Όσοι είχαν τη φαεινή αυτή ιδέα,
να γνωρίζουν ότι δεν
τρομοκράτησαν κανέναν. Το αντίθετο,
μάλιστα… Απορίας άξιον είναι φυσικά
πώς τους διέφυγε και δεν διέταξαν ΕΔΕ
όταν χτυπούσαμε πένθιμα τις καμπάνες
έξω από τη Βουλή σε προηγούμενες
διαμαρτυρίες μας. Ή μήπως από δω και
στο εξής πρέπει να υποβάλλουμε σχετικό
αίτημα προς έγκριση κάθε φορά που
θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους
ιθύνοντες για τα αιτήματά μας;

Πολλά παρατράγουδα, γκρίνιες
και μεμψιμοιρίες συνόδεψαν και
φέτος τις ετήσιες κρίσεις των
αξιωματικών που έγιναν
καθυστερημένα λόγω των πρόωρων
βουλευτικών εκλογών. Ένα φαινόμενο
που δεν θα εκλείψει αν δεν υπάρξει
ριζική αλλαγή του θεσμικού πλαισίου.
Αλλά πολύ φοβόμαστε ότι ούτε ο κ.
Δένδιας θα τολμήσει να γράψει ιστορία
ως υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Τι είναι πάλι αυτό το καινούργιο
φρούτο των διαθεσιμοτήτων;
Ουδείς έχει αντίρρηση ότι πρέπει να
υπάρχει έλεγχος και απόδοση ευθυνών
όπου αυτές εντοπίζονται. Αλλά από το
σημείο αυτό μέχρι του σημείου να
γίνεται κατάχρηση του μέτρου αυτού,

Το είδαμε κι αυτό. Εισβολή
διαδηλωτών στο ΥΕΘΑ. Για άλλη
μια φορά κλήθηκε η Ελληνική Αστυνομία
να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά,
επιβάλλοντας την τάξη. Αν είναι να θέλει
και ο στρατός την αστυνομία του, τότε τα
σχόλια περιττεύουν…
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«ΠΟΝΤΙΚΙ»

μητροπουλοσ

χιούμορ
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δερμεντζογλου
δερμεντζογλου
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Ιστορικό αφιερωμα
Η Ιστορία
ως οδηγός και
παρηγορίας
χορηγός
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