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Συνάδελφε, συναδέλφισσα

Το περιοδικό σου είναι το δικό σου βήμα. Περιμένει το άρθρο σου, την μελέτη, την άποψη,
τα νέα, τη δουλειά σου, τα προβλήματά σου, τη διαμαρτυρία σου, αλλά και την κριτική σου.

Σχεδιασμοσ - σελιδοποιηση

dnt creative

Η συμμετοχή και η εμπιστοσύνη σου είναι η δύναμή μας.

Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία

ΑΦΟΙ Π. Βουλγαρίδη Ο.Ε.
κωδικοσ εντυπου 017184
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν
κατ’ ανάγκην τις θέσεις της Ομοσπονδίας μας
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Περιμένουμε το email σας
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editorial

Αστείρευτες
δυνάμεις

Μ

έσα στα συντρίμμια της Ελλάδας
των Μνημονίων, ξαφνικά, ήρθε
μια είδηση από το αστυνομικό
ρεπορτάζ για να μας κάνει να
συνειδητοποιήσουμε τις αστείρευτες
δυνάμεις και τον πλούτο που κρύβουμε
όλοι μέσα μας. Η εξιχνίαση της μεγάλης
αρπαγής των αρχαιολογικών θησαυρών της
Αρχαίας Ολυμπίας και η αποκατάσταση της
βαθιάς ρωγμής που είχαν προκαλέσει οι
αρχαιοκάπηλοι στην πολιτιστική μας
κληρονομιά, δεν αξίζουν απλώς πολλών
συγχαρητηρίων στους συναδέλφους μας
που εργάστηκαν μεθοδικά και συστηματικά
για τη σύλληψη των δραστών.
Αποτελούν ασφαλώς παράδειγμα προς
μίμηση για να έχουν αίσιο τέλος πολλές
άλλες εκκρεμείς υποθέσεις, είτε στο
κεφάλαιο αρχαιοκαπηλία, είτε σε άλλους
τομείς του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά
… Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι
ότι με τη συγκεκριμένη αστυνομική
επιτυχία η Ελληνική Αστυνομία απέδειξε
για μια ακόμα φορά ότι μπορεί να
«αιφνιδιάσει» ευχάριστα την ελληνική
κοινωνία και να κερδίσει και πάλι το όποιο
χαμένο έδαφος.

Τ

ο πέτυχε με τη διοργάνωση των
Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το
2004, κατακτώντας τη θέση που
επεδίωκε να έχει πολλά χρόνια πριν στην
ελληνική κοινωνία και που αναμφιβόλως
κινδύνεψε στη συνέχεια να χάσει και να
βρεθεί στα τάρταρα της ανυποληψίας,
εξαιτίας των γνωστών τραγικών γεγονότων
του 2008. Και ύστερα ήρθαν
βεβαίως τα Μνημόνια δήθεν για τη
«σωτηρία» μας, αλλά υπονομεύοντας όμως

το είναι μας, το φρόνημά μας, την ίδια την
ύπαρξή μας. Αντισταθήκαμε,
διαμαρτυρηθήκαμε, προειδοποιήσαμε για
τα χειρότερα, αλλά την ίδια ώρα
βροντοφωνάξαμε ότι θα μείνουμε όρθιοι,
στις επάλξεις του καθήκοντος. Και
καλέσαμε την πολιτεία να πράξει από την
πλευρά της το δικό της χρέος.

Ο

ι συνάδελφοί μας στην Ηλεία, στην
Αχαΐα, στην Αττική, τόσοι άλλοι σε όλη
τη χώρα κάνουν καθημερινά πράξη το δικό
τους χρέος προς την πατρίδα,
φυλάσσοντας Θερμοπύλες και στέλνοντας
ένα ηχηρό μήνυμα, ότι στην Ελλάδα της
κρίσης και της παρακμής, εμείς οι Έλληνες
Αστυνομικοί, δίνουμε τον καλύτερό μας
εαυτό για να υπερασπιστούμε τις αρχές
και τις αξίες που κληρονομήσαμε από τους
προγόνους μας.

Δ

εν απεμπολούμε τα δικαιώματά μας
και διατηρούμε άσβεστη τη φλόγα του
αγώνα, αυτήν την κινητήρια δύναμη που
θα μας βγάλει από την κρίση του χθες και

θα μας οδηγήσει στο ξέφωτο για να δούμε
πιο καθαρό και πιο ελπιδοφόρο το αύριο.
Όλων μας.

H

νέα χρονιά, το 2013, πρέπει να
αποτελέσει για όλους μας μια χρονιά
καθοριστικών παρεμβάσεων με στόχο τη
θωράκιση του λειτουργήματός μας από
τους κινδύνους που το απειλούν με
διάφορους τρόπους. Εχθρός δεν είναι μόνο
η εγκληματικότητα και η όποια
περιορισμένη αντίδραση των κατά το νόμο
αρμόδιων διωκτικών υπηρεσιών. Είναι και
ο κίνδυνος της υφέρπουσας απαξίωσης και
αδρανοποίησης ενός θεσμού –
θεματοφύλακα της ασφάλειας
και της κοινωνικής γαλήνης.
Τα Μνημόνια, με τη στενή αριθμητική
τους λογική, δυστυχώς, επιδρούν
αρνητικά σε πολλά επίπεδα, αφήνοντας
σε δεύτερη μοίρα τον άνθρωπο
και το αξιακό φορτίο που η ίδια
η ιστορία του ανθρώπινου γένους,
τον έχει ορίσει να υπηρετεί και να
φυλάττει στο διηνεκές.
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εν δράσει

Δεν θα μας αφανίσουν,
θα τους πολεμήσουμε!
Θα αγωνιστούμε για να καταπέσουν και να ακυρωθούν οι ληστρικές διατάξεις

Η

«επόμενη μέρα» της ψήφισης, με
ισχνότατη πλειοψηφία, από τη Βουλή των Ελλήνων, του «πακέτου» μέτρων που βιάζει όχι μόνο την υπηρεσιακή μας
υπόσταση, αλλά και αυτήν ακόμα την αξιοπρέπειά μας, ως δημοκρατικά σκεπτόμενων Ελλήνων πολιτών, θέτει όλους μας προ των ιστορικών
μας ευθυνών για αυτά που προηγήθηκαν, γι’ αυτά που γίνονται σήμερα και κυρίως για αυτά που
μέλλονται να γίνουν.
Επί δυο ολόκληρους μήνες το συνδικαλιστικό
μας κίνημα τέθηκε σε τροχιά έντονης συνδικαλιστικής δράσης με διάφορες μορφές αγώνα σε
όλη την Ελλάδα, με πρωτόγνωρες στην ιστορία
του κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις, απαιτώντας από την Πολιτεία και ειδικότερα από την
Κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα που τη στηρίζουν, να μη συνεργήσουν στην εφαρμογή της
αδιέξοδης και εγκληματικής πολιτικής των κυκλωμάτων της διεθνούς τοκογλυφίας και της
υποδούλωσης του λαού μας. Απαιτήσαμε επίσης από το οικονομικό επιτελείο να υπάρξει αξιολόγηση των κλάδων του δημοσίου και του ρό-

λου που ο καθένας επιτελεί ώστε να αντιμετωπίσουν τα Σώματα Ασφαλείας και τον ένστολο,
ως βασικούς θεματοφύλακες της νομιμότητας,
της ασφάλειας του τόπου και της προστασίας
του πολίτη.
Μέχρι και την τελευταία ώρα επιχειρήσαμε
να πείσουμε το οικονομικό επιτελείο και τα
κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση να
αποδεχθούν συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις με αντίστοιχα ισοδύναμα μέτρα
ώστε να μετριαστούν οι απώλειες.
Δυστυχώς, αυτές δεν έγιναν αποδεκτές και
όπως και με τις προηγούμενες περικοπές, τα
αποτελέσματα και οι επιπτώσεις είναι γνωστές
σε όλο το φάσμα της λειτουργίας των Οργανισμών μας. Η τρικομματική κυβέρνηση, ενεργώντας με το πιστόλι στον κρόταφο κατ’ ομολογία
των βουλευτών που τη στηρίζουν, επιστρατεύοντας την παραπληροφόρηση και τα ψεύδη περί
ειδικής μεταχείρισης των ενστόλων, κατάφερε
μόλις με 153 ψήφους, να περάσει από την Ολομέλεια της Βουλής την οικονομική μας ισοπέδωση, μαζί με τα υπόλοιπα μέτρα που ξεθεμελιώ-
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νουν κοινωνικό κράτος και εργατικά δικαιώματα, οδηγώντας εν τέλει στο μαρασμό ολόκληρη
την κοινωνία.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, την κρίσιμη
τούτη ώρα, δεν μπορεί και δεν πρέπει να λυγίσουμε, ούτε να μας καταλάβει η ηττοπάθεια, η
εσωστρέφεια και η μοιρολατρία, όπως ενδεχομένως επιδιώξουν και επιθυμούν να επιτύχουν
οι αυτόκλητοι σωτήρες μας, αλλά να συσπειρωθούμε ακόμα πιο μαζικά στον αγώνα μας, τόσο
κεντρικά όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
Οι Ομοσπονδίες μαζί με το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα θα αγωνιστούν με κάθε νόμιμο τρόπο για να καταπέσουν και να ακυρωθούν οι ληστρικές διατάξεις που έρχονται καταφανώς σε αντίθεση με το Σύνταγμα της χώρας
μας, που κάποιοι το θεωρούν κατώτερο των
εντολών της τρόικας. Κρατάμε και πάλι ψηλά τη
σημαία, συνεχίζοντας το δρόμο του ανειρήνευτου αγώνα, μπροστάρηδες στη μάχη σε όλα τα
επίπεδα και προς κάθε κατεύθυνση μέχρι την
τελική δικαίωση. Δεν θα μας αφανίσουν, θα
τους πολεμήσουμε!

εν δράσει
η απόφαση
για τιΣ μηνιαιες
παρακρατησεισ

Σ

ε 12 δόσεις θα παρακρατηθούν
οι αναδρομικές περικοπές των
ειδικών μισθολογίων, σύμφωνα με
απόφαση του αναπληρωτή υπουργού
Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα.
Ειδικότερα, από την αρχή της
επόμενης χρονιάς και ως την 31η
Δεκεμβρίου 2013 θα παρακρατηθούν
ως και σε 12 ισόποσες δόσεις τα
ποσά που προκύπτουν από την
αναδρομική (από 1η Αυγούστου
2012) μείωση των αποδοχών στα
ειδικά μισθολόγια. Η κάθε δόση δεν
μπορεί να είναι υψηλότερη από τον
μισθό που θα χορηγείται τον προσεχή
Ιανουάριο. Σύμφωνα με τη σχετική
απόφαση, οι παρακρατήσεις από τη
μισθοδοσία ή τη σύνταξη θα γίνονται
ως εξής:
• για ποσά έως 100 ευρώ, εφάπαξ,
• για ποσά έως 250 ευρώ, σε δύο
ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
• για ποσά έως 500 ευρώ, σε τρεις
ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
• για ποσά έως 750 ευρώ, σε
τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
• για ποσά έως 1.000 ευρώ, σε πέντε
ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
• για ποσά έως 1.500 ευρώ, σε έξι
ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
• για ποσά έως 2.000 ευρώ, σε επτά
ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
• για ποσά έως 2.500 ευρώ, σε οκτώ
ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
• για ποσά έως 3.000 ευρώ, σε εννιά
ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
• για ποσά έως 4.000 ευρώ, σε δέκα
ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
• για ποσά έως 5.000 ευρώ, σε
έντεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
• για ποσά άνω των 5.000 ευρώ, σε
δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Σύμφωνα με το υπουργείο
Οικονομικών, τα ποσά αναφέρονται σε
αυτά που προκύπτουν από τις μικτές
αποδοχές ή τη μικτή σύνταξη του
υπαλλήλου, λειτουργού, στρατιωτικού
ή συνταξιούχου, αφαιρουμένων των
προβλεπόμενων κρατήσεων. Τα
οφειλόμενα ποσά που προκύπτουν
από τη μείωση θα παρακρατούνται
αναλογικά από τους οικείους
κωδικούς που εκταμιεύθηκαν.

Ψήφισαν
τη φτωχοποίησή μας!
Οι απαράδεκτες ρυθμίσεις που πετσοκόβουν τους μισθούς και
υπονομεύουν το βιοτικό μας επίπεδο

Σ

υνοψίζοντας τις νέες ρυθμίσεις, έτσι όπως
ψηφίστηκαν στις 7/11/2012, τα νέα σκληρά και άδικα μέτρα, έχουν ως εξής:
Δεν θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις στο
υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη για τα έτη 2013 και 2014, ενώ για τα
έτη 2015 – 2016 ο αριθμός αυτός θα ανέλθει στα
επίπεδα του 2012, ήτοι 580 άτομα κατ’ έτος.
Η μείωση των μηνιαίων αποδοχών μας ανέρχεται έως και τα 1.125€ από την 01-08-2012
μετά τη μείωση των Β.Μ. βάσης Υ/Β΄ (μονάδα) από
το ποσό των 899€ στο ποσό των 875€, τη μείωση των συντελεστών που διαμορφώνουν τους
Β.Μ., οι οποίοι συμπαρασύρουν τη μείωση και
του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, τη μείωση επιδομάτων ειδικής απασχόλησης, επιτελικής ευθύνης, Διοίκησης, ειδικών συνθηκών, εξομάλυνσης.
Επιπρόσθετα θα επέλθει και περαιτέρω μείωση
λόγω της μείωσης της αμοιβής για την νυκτερινή
εργασία από τα 2,93€ ανά ώρα στα 2,60€, αλλά
και την κατάργηση των επιδομάτων δώρων- αδείας (1000€) από την 1-01-2013.
Η περαιτέρω μείωση του μισθολογικού κόστους των αμειβομένων από το ειδικό μισθολόγιο των ένστολων θα ανέλθει κατά 130 εκατ. €
το έτος 2013 και επιπρόσθετα κατά 88 εκατ. € το
έτος 2014, έτος κατά το οποίο προβλέπεται η
εφαρμογή ενός νέου μισθολογίου, χωρίς να αποτυπώνεται ο τρόπος υλοποίησής του.
Η περαιτέρω μείωση των ανώτατων δαπανών
στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη από τα 2,003 δισεκ. το 2012, θα
ανέλθει στα 1,839 δισεκ. το 2013 και τα 1,755 δισεκ. το 2014.
Η εφαρμογή κλιμακωτής προοδευτικής μείωσης του συνολικού εισοδήματος των συντάξεων (κύριας, επικουρικής, μερίσματος) για όσους
λαμβάνουν από το Δημόσιο Τομέα μετά τις μειώσεις και τις παρακρατήσεις της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης συνταξιούχων και από το πρώτο ευρώ ως ακολούθως:
α) για το ποσό άνω των 1.000,01€, έως και
1.500€ μείωση κατά 5% και το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01€.
β) για το ποσό άνω των 1.500,01€, έως και
2.000€ μείωση κατά 10% και το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01€.
γ) για το ποσό άνω των 2.000,01€, μείωση
κατά 15% και το ποσό που απομένει δεν μπο-

1

2

3

4
5

ρεί να υπολείπεται των 1.800,01€. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι για τους συνταξιούχους από 1/8/2012, θα επέλθει μείωση
από τον επανυπολογισμό των συντάξεων και
την αναπροσαρμογή τους στους νέους Β.Μ.,
σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις για τους μισθούς
των εν ενεργεία στελεχών της ΕΛ.ΑΣ., που βασίζεται σε παλιά νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για το 2014, στο Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα αποτυπώνεται νέα περικοπή της συνταξιοδοτικής δαπάνης, λόγω εφαρμογής νέου μισθολογίου στους ένστολους. Επίσης,
καταργούνται τα επιδόματα και δώρα εορτών
Χριστουγέννων και Πάσχα.
Η μείωση των εφάπαξ βοηθημάτων για όσους
αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν και για τους
οποίους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος:
• κατά 1,94% στο Τομέα Πρόνοιας
Αστυνομικών
• κατά 45,49% στο Τομέα Πρόνοιας
Υπαλλήλων Α.Π.
• κατά 41,52% στο Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων
Υπαλλήλων
Να σημειωθεί δε ότι ενώ το Μνημόνιο 3 προέβλεπε ότι με απόφαση του ΥΠΕΚΑΠ και μετά
από τεκμηριωμένη εισήγηση του Δ.Σ. του Ταμείου μπορεί να αυξομειώνεται το παραπάνω οριζόμενο ποσοστό μείωσης μέχρι 35%, στη συνέχεια η κυβέρνηση με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, αφαίρεσε αυτή τη δυνατότητα, αδιαφορώντας πλήρως για τα διαφορετικά
αποτελέσματα των πρόσφατων αναλογιστικών
μελετών, που η ίδια επέβαλλε να γίνουν από τα
Ταμεία.Επιπρόσθετα προβλέπεται ότι με απόφαση του ΥΠΕΚΑΠ, που εκδίδεται μέχρι την
31.12.2012, καθορίζεται νέα τεχνική βάση για
τις εφάπαξ παροχές των τομέων πρόνοιας ώστε
μετά την 1.1.2014 το εφάπαξ βοήθημα να υπολογίζεται στην νέα αυτή τεχνική βάση.Όλα αυτά
έχουν ως αποτέλεσμα το εφάπαξ να συρρικνώνεται μετά και τη μείωση του Β.Μ και κατ’ επέκταση και του χρονοεπιδόματος από 1/8/2012.
Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα
μέχρι την 31-12-2012, λόγω συμπλήρωσης
των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου
ασφάλισης και ορίων ηλικίας, όπου αυτά προβλέπονται, δε θίγονται και δύναται να ασκηθούν οποτεδήποτε.
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Όχι στο ξεπούλημα
της Αστυνομίας
Έκρυβαν επιμελώς την επικείμενη σφαγή. Παράσταση διαμαρτυρίας
ακόμα και για το αυτονόητο δικαίωμα της ενημέρωσής μας,
ως θεσμικά υπεύθυνων συνδικαλιστικών οργάνων

Μ

ε αμείωτη ένταση συνεχίστηκαν οι κινητοποιήσεις το δίμηνο ΟκτώβριοςΝοέμβριος 2012, καθιστώντας σαφές στην κυβέρνηση ότι οι ένστολοι αρνούνται να
αποδεχτούν την προπαγάνδα που θεωρεί τις συνεχιζόμενες περικοπές τη μια «προαπαιτούμενο» και
την άλλη «αναγκαίο κακό» για την έξοδο της χώρας από την κρίση.Μετά τις συγκεντρώσεις του καλοκαιριού, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο,
η σημαία του αγώνα συνέχισε να κυματίζει στην
Αθήνα, έξω από το υπουργείο Οικονομικών και το
Κοινοβούλιο, όπου αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες, υψώσαμε το ανάστημά μας ενάντια στις
επιταγές της τρόικας.Εισπράττοντας τον εμπαιγμό
και το κρυφτούλι των αρμοδίων, που επιμελώς δεν
άνοιγαν τα χαρτιά τους, καλλιεργώντας φρούδες
ελπίδες, τα προεδρεία των Ομοσπονδιών, κατόπιν
κοινής συνεδρίασης στις 29 Οκτωβρίου 2012 προκήρυξαν νέα ένστολη πανελλαδική κινητοποίηση,
για την Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 13.30
στην Πλατεία Ευαγγελισμού στην Αθήνα.
«Επειδή δεν φαίνεται να υπάρχει ουδεμία αντίδραση από τους πολιτικούς και φυσικούς μας Ηγήτορες στην παράνοια και το αμόκ περικοπών για
το σύνολο των ενστόλων, που έχει καταλάβει το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης, οφείλουμε
εμείς και πάλι να δώσουμε για μια ακόμα φορά τη
δέουσα απάντηση.Να γνωρίζουν όλοι όσοι αθέτησαν τις δεσμεύσεις τους και προωθούν προς ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων, απίστευτης αγριότητας οικονομικά μέτρα και μάλιστα με το πρόσχημα ότι θα σώσουν την ελληνική οικονομία, δεν μας
πείθουν για το αγαθό των προθέσεών τους. Όσο
για τις συνεχιζόμενες δηλώσεις φιλευσπλαχνίας
που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον
Κλάδο μας, ηχούν πλέον στα αφτιά μας ως πρόκληση και εμπαιγμός, δεδομένου ότι άπαντες πλέον
ομολογούν ότι η τρόικα είναι εδώ για να διαφυλάξει τα συμφέροντα των ξένων τοκογλύφων, αδιαφορώντας για τη φτωχοποίηση και τα άλλα δεινά
που επιφυλάσσουν στη Χώρα μας» σημείωναν μεταξύ άλλων στο κάλεσμά τους προς τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες:
«Σας καλούμε να δώσουμε την καθοριστική μάχη πριν από την ψήφιση των επαχθών μέτρων,
συμμετέχοντας μαζικά και δυναμικά στην ένστολη

διαμαρτυρία μας, στην οποία καλούνται να δώσουν το δικό τους παρών πέρα από τους εν ενεργεία και οι συνταξιούχοι των Σωμάτων Ασφαλείας,
ως επίσης και οι συνάδελφοί μας στις Ένοπλες Δυνάμεις, συνταξιούχοι και εν ενεργεία. Όλοι μαζί για
να μην περάσουν τα μέτρα της τρόικας που θα επισημοποιήσουν τη θανατική μας καταδίκη! Μας
καλεί το καθήκον! Είχε προηγηθεί συνάντηση στο
πλαίσιο παράστασης διαμαρτυρίας των εκπροσώπων των Ομοσπονδιών και των Ενώσεων στο
υπουργείο Οικονομικών, με τον γενικό γραμματέα
αυτού κ. Μέργο Ιωάννη και τον διευθυντή του
γραφείου του υπουργού κ. Στουρνάρα Ιωάννη, κ.
Παναγιώτη Σκέρτσο, οι οποίοι όμως απέφυγαν να
μας ενημερώσουν καθόσον δεν επιβεβαίωσαν ούτε διέψευσαν τα σενάρια που είχαν δει το φως της
δημοσιότητας για επικείμενες νέες περικοπές της
τάξεως από 2% έως και 35%.
«Είναι φανερό ότι με τους δυναμικούς μας αγώνες έχουμε καταφέρει να μην τολμούν να μας παρουσιάσουν όπως αρμόζει στο πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου και του θεσμικού μας ρόλου,
τις προτάσεις τους, αυτά που έχουν προφανώς συμφωνηθεί πίσω από την πλάτη μας με την τρόικα!
Αυτό μας κάνει να πιστεύουμε πλέον ότι μπορούμε
να αποτρέψουμε την επικείμενη σφαγή, αρκεί στην
τελική ευθεία του αγώνα μας, να δώσουμε τη μάχη
παντού, ενημερώνοντας τους βουλευτές όλων των
κομμάτων της Βουλής και ιδίως αυτούς που στηρίζουν την κυβέρνηση, αλλά και την ελληνική κοινωνία ότι δεν ζητάμε τίποτε παραπέρα από το δίκιο
μας και την αξιοπρέπειά μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να εντείνουμε τον αγώνα μας γι’ αυτό και δηλώνουμε ότι συνεχίζουμε δυναμικά με νέες κινητοποιήσεις σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο», σημείωναν οι πρόεδροι των έξι Ομοσπονδιών.Η πρότασή μας για πάγωμα των περικοπών και έναρξη
ενός ουσιαστικού διαλόγου για τη θεσμοθέτηση
ενός δίκαιου και ορθολογικά εξισορροπημένου μισθολογίου, εξακολουθεί από την πλευρά μας να
αποτελεί την πραγματική ελπίδα φωτός, στην προμελετημένη από την τρόικα μισθολογική μας εξόντωση και ηθική μας καταβαράθρωση.
ΌΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.!
ΌΧΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΟΤΙΜΟΥ
ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ!
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Κάντε το
πατριωτικό
σας καθήκον
Με δυο ανοιχτές επιστολές
οι Ομοσπονδίες κάλεσαν
τους βουλευτές να καταψηφίσουν
τα επώδυνα μέτρα

Δ

υο ανοιχτές επιστολές απέστειλαν
οι Ομοσπονδίες στους βουλευτές
του Ελληνικού Κοινοβουλίου,
περιγράφοντας τις καταστροφικές συνέπειες
των μνημονίων και καλώντας τους να μην
ψηφίσουν νέες περικοπές στους μισθούς,
τις συντάξεις και τις λειτουργικές δαπάνες
των υπηρεσιών.
«Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να
σας ενημερώσουμε για το λόγο που
αναγκαζόμαστε να πραγματοποιήσουμε και
αύριο (1-11-2012) στην Αθήνα (ώρα 13.30,
πλατεία Ευαγγελισμού), ένστολη
πανελλαδική διαμαρτυρία Αστυνομικών –
Πυροσβεστών – Λιμενικών, κορυφώνοντας
έτσι μια σειρά κινητοποιήσεων από αρχές
Σεπτεμβρίου 2012, όταν πλέον έγινε φανερή
η πρόθεση της Κυβέρνησης να προχωρήσει
σε επιπρόσθετες αβάσταχτες περικοπές
στους ένστολους. Κύρια στόχευσή μας είναι
η άρση των κραυγαλέων αδικιών και της
άνισης μεταχείρισής μας έναντι του
υπόλοιπου Δημόσιου Τομέα», σημείωναν
μεταξύ άλλων οι Ομοσπονδίες.Επίσης, στις
5 Νοεμβρίου 2012, με νέα επιστολή,
τόνιζαν: «Το καθολικό μας αίτημα να
σταματήσουν οι περικοπές και να
δρομολογηθεί μια άλλη πολιτική για τα
Σώματα Ασφαλείας, που θα θωρακίζει
επαγγελματικά τον ένστολο για να μπορεί να
εκπληρώσει την εθνική του αποστολή,
διαπιστώνουμε σήμερα ότι συνθλίβεται για
άλλη μια φορά στις σκοπιμότητες των
μνημονίων και της τρόικας.
Η Κυβέρνηση, καλώντας σας να ψηφίσετε τις νέες περικοπές των λειτουργικών
και μισθολογικών δαπανών, ισχυρίζεται
προφανώς ότι διατηρεί στο ακέραιο το
αξιόμαχο των ενστόλων και την αποτελεσματική λειτουργία τους. Ουδέν
ψευδέστερον.
Με εξαθλιωμένο ανθρώπινο δυναμικό,
οδηγούμαστε στη διάλυση!
Γι’ αυτό σας καλούμε αναλογιζόμενοι
τις ιστορικές σας ευθύνες, αφού λάβετε
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ μηνιαιες ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΒΑΣ. ΜΙΣΘΟΣ

ΕΠΙΔ. ΕΙΔ.
ΑΠΑΣΧ.

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΑΡΧ. Γ.Ε.Ε.Θ.Α.

2,60

2,14

2.337,00

1.872,5

-

-

-

-

-

-

ΑΡΧΗΓΟΣ

2,30

1,94

2.068,00

1.697,5

311,13

225,00

475,24

350,00

119,01

95,00

605.88

ΓΕΝ.ΕΠ.ΣΤΡΑΤΟΥ

2,10

1,81

1.888,00

1.583,8

311,13

225,00

475,24

350,00

119,01

95,00

539.58

ΑΝΤ/ΓΟΣ

1,95

1,69

1.753,00

1.478,8

311,13

225,00

357,03

285,00

119,01

95,00

456.37

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

1,83

1,60

1.645,00

1.400,0

311,13

225,00

261,50

210,00

119,01

95,00

406.64

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

1,68

1,50

1.510,00

1.312,5

311,13

225,00

165,97

133,00

119,01

95,00

340.61

ΑΣΤ. Δ/ΝΤΗΣ

1,44

1,31

1.295,00

1.146,5

175,60

155,00

119,01

95,00

95,53

76,00

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ

1,28

1,18

1.151,00

1.032,5

175,60

155,00

47,77

43,00

71,24

57,00

212.64
158.11
138.36

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α’

1,19

1,11

1.070,00

971,25

175,60

155,00

47,77

43,00

71,24

57,00

122.49

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄

1,13

1,06

1.016,00

927,50

175,60

155,00

35,62

32,00

47,77

38,00

94.99

ΥΠΑΣΤΥΝ. Α΄

1,08

1,04

971,00

910,00

175,60

155,00

35,62

32,00

47,77

38,00

57.99

ΥΠΑΣΤΥΝ. Β΄

1,00

1,00

899,00

875,00

175,60

155,00

35,62

32,00

47,77

38,00

61.04

ΑΝΘ/ΜΟΣ

0,96

0,94

863,00

822,00

175,60

155,00

29,15

26,00

24,29

28,00

54.37

ΑΡΧ/ΚΑΣ

0,93

0,91

836,00

796,50

130,43

115,00

29,15

26,00

24,29

28,00

48.58

ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ

0,89

0,88

800,00

770,00

130,43

115,00

29,15

26,00

-

-

+ 15.92

-

26.58

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ
ΜΕΙΩΣΗΣ

ΕΠΙΔ. ΔΙΟΙΚ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΙΝ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΕΠΙΔ. ΥΨΗΛΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
& ΑΥΞ. ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΙΝ

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ

0,76

0,82

683,00

717,50

130,43

115,00

29,15

26,00

-

ΔΟΚ. ΥΠΑΣΤ.

0,32

0,32

288,00

280,00

130,43

115,00

29,15

26,00

-

ΔΟΚ. ΑΣΤΥΦ.

0,32

0,32

288,00

280,00

-

-

-

-

ΜΕΤΑ

8.00

ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ :
Α) Η μείωση του χρονοεπιδόματος το οποίο υπολογίζεται ως γνωστόν στο βασικό μισθό και ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας του καθενός από 4%
έως 60%. Έτσι π.χ. στο μισθολογικό κλιμάκιο του Ταξίαρχου θα πρέπει να προστεθεί επιπλέον μείωση 118.6 ευρώ. (Λογω της μείωσης του
βασικού μισθού κατά 197.5 ευρώ και με χρονοεπίδομα 60%).
Β) Η μείωση του επιδόματος εξομάλυνσης από 11,72 ευρώ έως 25.88. (ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του καθενός)
Γ) Η μείωση του επιδόματος ειδικών συνθηκών κατά 6.92 ευρώ ήτοι από 71.92 στα 65 ευρώ.
Δ) Η μείωση της ωριαίας νυχτερινής απασχόλησης από 2,93€ σε 2,60€.
Ε) Η κατάργηση των Δώρων (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – ΠΑΣΧΑ) και Επιδόματος Αδείας.
ΑΓΑΜΟΣ
ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΕΓΓΑΜΟΣ ΧΩΡΙΣ
ΤΕΚΝΑ
ΠΡΙΝ
ΜΕΤΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΠΑΡΟΧΗ
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ

111,72

100,00

υπόψη σας και τον επισυναπτόμενο πίνακα
με τις συνολικές μειώσεις που υφιστάμεθα,
οι οποίες αποκρύπτονται επιμελώς από τις
προς ψήφιση διατάξεις, να μη συνεργήσετε
στο συντελούμενο έγκλημα, σε βάρος τόσο
των εν ενεργεία όσο και των συνταξιούχων
συναδέλφων μας, δεδομένου ότι τα μέτρα του

169,21

150,00

ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ

ΜΕ 2 ΤΕΚΝA

ΜΕ 3 ΤΕΚΝA

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

50,00

50,00

70,00

70,00

120,00

120,00

225,88

200,00

225,88

200,00

225,88

200,00

νέου Μνημονίου για τους ένστολους, πέραν
των άλλων λειτουργούν και τιμωρητικά για
όσους από εμάς υπηρέτησαν και υπηρετούν
την πατρίδα, εξαντλώντας τα ανώτατα χρονικά
όρια παραμονής στην ενεργό δράση ή
επιλέγοντας να προσφέρουν από θέση
αυξημένης ευθύνης.

Ο Έλληνας Αστυνομικός, Πυροσβέστης και
Λιμενικός αναμένει από όλους τους εκπροσώπους του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να κάνουν
το πατριωτικό τους καθήκον, διατηρώντας ζωντανή την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, όπως
αρμόζει στον περήφανο Ελληνικό Λαό, που
αγωνιά για το μέλλον του».
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Εμείς βρισκόμαστε
σε πόλεμο πραγματικό
και όχι εικονικό
«Να πάψουν πια να επικαλούνται
για να δικαιολογήσουν την
αθέτηση των δεσμεύσεών τους,
την σωτηρία της πατρίδος και ότι
βρισκόμαστε σε πόλεμο», τόνισε
στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας
ο πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ
κ. Δημήτρης Γεωργατζής
Κύριοι εκπρόσωποι των κομμάτων,
Κύριοι βουλευτές,
Κύριοι εκπρόσωποι φορέων και ενώσεων,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Κυρίες και κύριοι,
Βρισκόμαστε λίγα μόλις 24ωρα πριν από την ψήφιση στη Βουλή των πιο επώδυνων, των πιο ανάλγητων, των πιο βάρβαρων και των πιο επαχθών
μέτρων σε βάρος του λαού και της κοινωνίας. Το
μνημόνιο 1 και το μνημόνιο 2 ωχριούν μπροστά
σε αυτά που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο 3 και
ειδικά τα μέτρα που αφορούν τους Ενστόλους, εν
ενεργεία και συνταξιούχους.

Συνάδελφοι,
Η σημερινή μας συγκέντρωση αποτελεί την κορύφωση μιας σειράς κινητοποιήσεων που ξεκινήσαμε εδώ και δύο μήνες σε όλη την Ελλάδα.
Δεν είναι, όμως, το τέλος. Σήμερα κλείνει ένας
κύκλος κινητοποιήσεων και από αύριο ξεκινάει
ένας άλλος.Έστω και αν ψηφιστούν, ως έχουν τα μέτρα του μνημονίου, εμείς θα πολεμήσουμε να τα
ανατρέψουμε γιατί, όχι μόνο φτάσαμε, αλλά ξεπεράσαμε τα όριά μας.
Τα σημερινά συμβολικά συσσίτια, αν ψηφιστούν
τα μέτρα ως έχουν, θα αποτελέσουν και για τους
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Να αποτρέψουμε
τη ληστεία του εφάπαξ
Άμεση σύγκληση του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ ζητούν οι Ομοσπονδίες

Α

ένστολους, δυστυχώς την σκληρή πραγματικότητα.
Κάνουμε έκκληση, την ύστατη ώρα, στον Πρωθυπουργό να θυμηθεί τις δεσμεύσεις του και όσα έχει
υποσχεθεί για τους ένστολους, λίγα μόνο εκατοντάδες μέτρα από το σημείο που βρισκόμαστε, στον
χώρο του Ζαππείου.
Καλούμε την κυβέρνηση και τους Αρχηγούς των
κομμάτων που τη στηρίζουν να πάψουν πια να επικαλούνται για να δικαιολογήσουν την αθέτηση των
δεσμεύσεών τους, την σωτηρία της πατρίδος και
ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο.
Η επίκληση αυτή, μόνο ως κακόγουστη φάρσα
ηχεί στα αυτιά μας γιατί την είχε επικαλεστεί δύο
φορές και ο πρώην Πρωθυπουργός και όλοι γνωρίζουμε πόσους, με ποιο τρόπο και ποιους
έπεισε….
Τους θυμίζουμε λοιπόν έτσι πολύ απλά και κατανοητά, ότι εμείς βρισκόμαστε σε πόλεμο πραγματικό και όχι εικονικό καθημερινά. Όχι μόνο σήμερα, αλλά από την πρώτη στιγμή που δίνουμε τον
όρκο να υπηρετούμε την πατρίδα και την
κοινωνία.
Το αίμα των συναδέλφων μας και οι νεκροί μας
αποτελούν την καλύτερη απόδειξη στα λεγόμενά
μου. Αν μερικοί θέλουν να το αγνοούν, εμείς είμαστε εδώ για να τους το υπενθυμίζουμε.
Δώσαμε και δίνουμε τον καλό αγώνα, ζητώντας
όχι ειδική μεταχείριση, αλλά για το δίκιο μας και
την αξιοπρέπειά μας.
Όμως, τα μέτρα που εισηγούνται δεν είναι
απλώς σκληρά και αναποτελεσματικά. Είναι άδικα. Κάποιος μπορεί να αντέξει τις στερήσεις.
Όμως, η αδικία τον πνίγει. Η αδικία κυρίες και
κύριοι δεν αντέχεται. Καλό αγώνα, μέχρι την τελική δικαίωσή μας.

ίτημα άμεσης σύγκλησης του Δ.Σ. του
ΤΕΑΠΑΣΑ υποβλήθηκε από τις Ομοσπονδίες για τον επανακαθορισμό του τρόπου
χορήγησης του εφάπαξ, δεδομένου ότι έχουν
αλλάξει επί τα χείρω, όλα τα δεδομένα.
Στο έγγραφο με αποδέκτη τον πρόεδρο του
Ταμείου, τονίζεται ότι «οι πρόσφατες νέες μειώσεις στις μηνιαίες αποδοχές των αμειβομένων με τα ειδικά μισθολόγια, και ειδικότερα
για τους ένστολους, ο επανακαθορισμός του
βασικού μισθού βάσης αλλά και των συντελεστών διαμόρφωσης των υπόλοιπων βασικών
μισθών που επηρεάζουν και το ύψος του χορηγούμενου επιδόματος χρόνου υπηρεσίας,
που επεβλήθηκαν με τις διατάξεις του
Ν.4093/2012 σε συνδυασμό με τις οριζόντιες
ποσοστιαίες περικοπές που προβλέπονται για
όσους αποχώρησαν και θα αποχωρήσουν μετά την 01-08-2010 και στους οποίους δεν έχει
εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του
εφάπαξ βοηθήματος, δημιουργούν νέα δεδομένα για τις προϋποθέσεις χορήγησης του
εφάπαξ βοηθήματος στους ασφαλισμένους
των Τομέων πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ.
Επιπρόσθετα, οι διατάξεις της περίπτωσης 7
της παραγρ. ΙΑ-5 του Ν.4093/2012 που προβλέπουν ότι μέχρι την 31-12-2012 θα εκδοθεί
Υπουργική Απόφαση με την οποία θα καθοριστεί νέα τεχνική βάση που θα υπολογίζει το
εφάπαξ βοήθημα από την 01-01-2014 σε
όλους ανεξαιρέτως τους φορείς – τομείς πρόνοιας στην κατεύθυνση της εξάλειψης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των ελλειμμάτων
των φορέων, φέρνουν νέα ασαφή δεδομένα
στον τρόπο και στις προϋποθέσεις χορήγησης
των εφάπαξ βοηθημάτων από τους τομείς πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ.
Είναι αυτονόητο ότι από μια πρώτη εκτίμηση των νέων δεδομένων επέρχονται νέες
σημαντικές μειώσεις για τους παλαιούς
ασφαλισμένους (πριν 01-01-1993) οι οποίοι
ουσιαστικά τιμωρούνται γιατί πίστεψαν τις
προγενέστερες διαβεβαιώσεις της πολιτείας
και παρέμειναν στον Οργανισμό μας αν και
είχαν θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα και μπορούσαν να αποχωρήσουν από
την ενεργό υπηρεσία.
Κύριε πρόεδρε, για να προλάβουμε να περισώσουμε ό,τι είναι εφικτό, ζητούμε την άμεση σύγκληση του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ με μονα-

δικό θέμα συζήτησης «Άμεση αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ» προτείνοντας
τον υπολογισμό αυτού ως ακολούθως:
1) Α΄ Τμήμα: Με βάση τον τρόπο που ίσχυε
πριν τις περικοπές. Β΄ Τμήμα: Με βάση τον τρόπο μετά τις περικοπές.
2) Εάν αυτό δεν γίνει αποδεκτό από το εποπτεύον υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, εναλλακτικά προτείνουμε ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ να γίνεται με βάση το μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας (αρχής γενομένης και εφεξής από 01-08-2012).
Παράλληλα, να καταβληθεί προσπάθεια και
να απαιτηθεί η εξαίρεση της μείωσης του εφάπαξ κατά 45,49% για τους ελάχιστους πλέον
εναπομείναντες παλιούς ασφαλισμένους (πριν
την 01-01-1993) του ΤΑΥΑΠ (τέως Α.Π.).
Επιπρόσθετα, ζητούμε να γίνει άρση της υπ’
αριθ. 35/1/22-07-2011 Απόφασης του Δ.Σ.
του ΤΕΑΠΑΣΑ και ανάκληση της υπ’ αριθ.
Φ.30218/26803/817 από 28-11-2011 Απόφασης του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που θέτει χρονικό όριο για τη
χορήγηση του εφάπαξ τα τριάντα ένα (31) χρόνια πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα, σύμφωνα με προηγούμενη σχετική πρότασή μας.
Σε αμέσως επόμενο στάδιο το Δ.Σ. του Ταμείου πρέπει να εξετάσει την πλήρη ενοποίηση
των Επικουρικών Ταμείων και των Ταμείων
Αρωγής ειδικά για τους καινούριους ασφαλισμένους (μετά την 01-01-1993) και προς τούτου ζητούμε τη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής
με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και
εκπροσώπους των Ομοσπονδιών μας για να
ασχοληθεί με το όλο ζήτημα.
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Όχι στη διαπόμπευση των συναδέλφων μας
T
ην ώρα που ο πολύπαθος οργανισμός
της Ελληνικής Αστυνομίας βάλλεται πανταχόθεν, λόγω και των συνεχιζόμενων δραστικών περικοπών των λειτουργικών και των
μισθολογικών του δαπανών και ενώ οι συνάδελφοί μας βρίσκονται καθημερινά στους δρόμους επιτελώντας το καθήκον τους αθωράκιστοι στους παντοειδείς κινδύνους, ήρθε ένα
ακόμα «επεισόδιο» για να εντείνει την ανησυχία και την αγανάκτησή μας.
Πρόκειται για τη διαπόμπευση συναδέλφων μας κατά την εκτέλεση διατεταγμένης
υπηρεσίας, στην οποία είχαν διατεθεί, με
αναρτήσεις φωτογραφιών στο διαδίκτυο κατά σαφή παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, αλλά και με αιχμές και
υπονοούμενα περί δήθεν παρακρατικής
δράσης εκ μέρους τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προσωπική τους ασφάλεια και
την αξιοπρέπειά τους.
Το περιστατικό καταγγέλθηκε από τις δυο

Ομοσπονδίες ΠΟΑΞΙΑ και ΠΟΑΣΥ, τονίζοντας
ότι έχουμε δώσει αγώνα για την προάσπιση
των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών
όλων των Ελλήνων πολιτών και αδυνατούμε να
κατανοήσουμε γιατί στην προκειμένη περίπτωση παραβιάζονται τα δικαιώματα αυτά στο
πρόσωπο των συναδέλφων μας, από στελέχη
κόμματος του Κοινοβουλίου που υπερασπίζεται σε όλους τους τόνους αυτές τις αρχές.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ απερίφραστα τέτοιου είδους ενέργειες από όπου κι αν προέρχονται αυτές, εκφράζοντας το εύλογο ενδιαφέρον μας για
την δικαστική διερεύνηση του θέματος και δηλώνουμε τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μας
στους συναδέλφους μας. Περιμένουμε την επίσημη θέση – εξηγήσεις για την ευθεία αυτή
προσβολή σε βάρος των συναδέλφων μας.
Παράλληλα δε, ζητούμε επιτέλους από την
ελληνική πολιτεία να τολμήσει τα αυτονόητα:
Να θωρακίσει τον Έλληνα Αστυνομικό θεσμικά και οικονομικά σε κάθε επίπεδο, ούτως

ώστε να επιτελεί απερίσπαστα, πέρα και πάνω
από κομματικές σκοπιμότητες, το λειτούργημά
του, αναφορικά δε με το μείζον ζήτημα του ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας και τα επεισόδια που αμαυρώνουν τις ειρηνικές διαδηλώσεις των εργαζομένων, να θεσμοθετήσει επιτέλους, όπως εδώ και χρόνια ζητάμε, ένα σύγχρονο νομικό πλαίσιο που θα διέπει τις
αστυνομικές δράσεις, αλλά και τις υποχρεώσεις των ίδιων των διοργανωτών τέτοιου είδους εκδηλώσεων.
Κλείνουμε με τέσσερις στίχους του ποιητή
της Ρωμιοσύνης για να αφυπνιστούν οι συνειδήσεις και να αλλάξουν οι νοοτροπίες…
“Εχθρούς να υποψιαζόμαστε παντού κ’ οι
ολόφωτοι ουρανοί να ισκιώνονται απ’ τον
ίσκιο μας και, φεύγοντας κινδύνους,
να ζούμε μόνοι πλέκοντας για τους
εχθρούς δημίου σκοινί και να κρεμάμε εμείς
εμάς αθώους αντί για κείνους”.

Ωμή πράξη απαξίωσης
της Ελληνικής Αστυνομίας
Δραματική έκκληση της Ομοσπονδίας για την απαγόρευση νέων προσλήψεων την προσεχή διετία

Α

νακοινώθηκε και επίσημα πλέον το
λουκέτο στις Αστυνομικές Σχολές για
τα επόμενα δύο χρόνια. Έτσι η Σχολή
Αξιωματικών και η Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, κλείνουν τις πόρτες τους για τα
ακαδημαϊκά έτη 2012 – 2013 και 2013 – 2014 για
τους υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων, καθώς δεν θα εισαχθεί ούτε ένας εξαιτίας του μνημονίου τρία (3). Έτσι, χιλιάδες μαθητές που σκόπευαν και προετοιμάζονταν να εισαχθούν στις Αστυνομικές Σχολές, μέσω των πανελληνίων εξετάσεων,
βλέπουν τα όνειρά τους να τορπιλίζονται και να
μπαίνει ταφόπλακα στα σχέδιά τους να σταδιοδρομήσουν και να προσφέρουν στην κοινωνία και
στους συμπολίτες μας μέσα από τις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας.
Αβεβαιότητα εξ’ άλλου υπάρχει και αναφορικά
με τους ήδη υπηρετούντες στο Σώμα της Ελληνικής
Αστυνομίας και οι οποίοι επιθυμούν να εισαχθούν
είτε μέσω των πανελλαδικών είτε μέσω κατατακτήριων εξετάσεων στη Σχολή Αξιωματικών. Μέχρι
σήμερα δεν έχει διατυπωθεί μια υπεύθυνη και σα-

φής θέση της Ηγεσίας για το θέμα αυτό.
Προς τούτο καλούμε τον κ. Αρχηγό να αποσαφηνίσει άμεσα το τι μέλλει γενέσθαι με την παραπάνω κατηγορία των συναδέλφων, διότι δεν
είναι δυνατόν να αφήνεται ο αστυνομικός -υποψήφιος για τη Σχολή Αξιωματικών-, να πληρώνει χρήματα σε φροντιστήρια, ιδιαίτερα στους
σημερινούς χαλεπούς καιρούς και όταν αναμένονται οι νέες μειώσεις – τσεκουριές και μάλιστα
αναδρομικά στο γλίσχρο εισόδημά του και να
πληροφορείται ξαφνικά ότι δεν θα λειτουργήσει ούτε γι’ αυτούς η Σχολή Αξιωματικών.
Είναι απορίας άξιο, το πώς οι κυβερνώντες νομοθέτησαν μια τέτοια ρύθμιση, την ώρα που το κύμα φυγής των συναδέλφων διογκώνεται και τα κενά στις υπηρεσίες πολλαπλασιάζονται, ενώ παράλληλα η εγκληματικότητα καλπάζει και τα περιστατικά ωμής βίας αυξάνονται. Αναρωτιόμαστε γιατί
ούτε έστω αυτό το ελάχιστο ποσοστό εισαγωγής
του 30% σε σχέση με πέρυσι, που ισχύει για τις
Ένοπλες Δυνάμεις να μην ισχύσει και για τα Σώματα Ασφαλείας; Καλούμε, έστω και τώρα, την κυ-
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βέρνηση και τους συναρμόδιους υπουργούς να
αναθεωρήσουν την απόφασή τους, αγνοώντας τις
όποιες επιταγές των δανειστών μας, καθώς η άμυνα και η εσωτερική ασφάλεια της χώρας δεν είναι
δυνατόν να καθορίζονται από τα όποια μνημόνια
και τους εφαρμοστικούς νόμους. Εκτός και αν η
μείωση αυτή του προσωπικού, εντάσσεται στα
σχέδια για τη νέα αναδιάρθρωση που έχει εξαγγείλει ο υπουργός…
Όμως, όπως έχουμε επισημάνει κατ’ επανάληψη, με τις ελλειμματικές πολιτικές στον τομέα της
δημόσιας τάξης, τους ερασιτεχνισμούς και τις αποφάσεις ΄΄του ποδαριού΄΄ δεν μπορεί να οικοδομηθεί μια σύγχρονη Αστυνομία, ούτε να εμπεδωθεί
το αίσθημα ασφαλείας στους πολίτες και την Ελληνική Κοινωνία.
Γι’ αυτό και θα πρέπει όλοι αυτοί που διαχειρίζονται τις τύχες μας ν’ αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους, πριν το καράβι που λέγεται Ελληνική
Αστυνομία, προσαράξει στους υφάλους και στις
ξέρες, ″αν δεν αλλάξει ρότα″, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για μας και την πατρίδα μας.
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9η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ:
ημερα αγώνα κατά της κρατικής αυθαιρεσίας
Η
φετινή επέτειος των θλιβερών γεγονότων
της 9ης Οκτωβρίου 2003, όταν η τότε Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. αποφάσιζαν να διαλύσουν βίαια την ειρηνική εκδήλωση
διαμαρτυρίας μας στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ενώ διεκδικούσαμε την κατοχύρωση
του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού, βρήκε και πάλι το Συνδικαλιστικό μας
Κίνημα στις επάλξεις του αγώνα για μια Σύγχρονη και Δημοκρατική Ελληνική Αστυνομία.
Φέτος, ωστόσο, η 9η Οκτωβρίου - Ημέρα
αγώνα κατά της κρατικής αυθαιρεσίας, όπως

έχουμε καθιερώσει να την «ενθυμούμαστε» κάθε χρόνο από τότε, συμπίπτει με τις συνεχιζόμενες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για τα δυσβάστακτα οικονομικά μέτρα και τις κυβερνητικές αποφάσεις που διαλύουν το κοινωνικό κράτος και
καταδικάζουν το λαό μας στη φτώχεια και τη
δυστυχία.
Το Συνδικαλιστικό μας Κίνημα δηλώνει «παρών» και ενώνει τη δική του φωνή διαμαρτυρίας με τις φωνές αγωνίας και αγανάκτησης των
εκατομμυρίων συμπολιτών μας, που αρνούνται
να δεχτούν στο όνομα δήθεν της διάσωσης της

«Ξεπάγωσαν»
οι μισθολογικές προαγωγές
Μ
έσα στον ορυμαγδό των μνημονιακών
μέτρων, προβάλλει ως αχτίδα φωτός
που οδηγεί τον αγώνα μας η διάσωση των μισθολογικών προαγωγών. Ιδού το απόσπασμα της ερμηνευτικής εγκυκλίου του Γ.Λ.Κ., που αναφέρεται στο Ν. 4093/2012 “Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016
κ.λ.π.”, σύμφωνα με την οποία επαναφέρονται
σε ισχύ, οι ανασταλείσες διατάξεις που αφορούν
τις μισθολογικές προαγωγές και τα χρονοεπιδόματα, αναδρομικά από 01/08/2012, για τους
αμειβόμενους με ειδικά μισθολόγια.

Πλήγμα και για την αστυνομική
οικογένεια η κατεδάφιση
των κλάδων υγείας και παιδείας

Μ

ήνυμα συμπαράστασης στους λειτουργούς των κλάδων Υγείας και Παιδείας
απέστειλαν οι έξι Ομοσπονδίες των αστυνομικών,
των λιμενικών και των πυροσβεστών.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα με αφορμή την
κατάθεση στη Βουλή του προϋπολογισμού σκληρής λιτότητας και για το 2013 και τις απεργιακές
κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ, εξέφρασε τη
συμπαράστασή του στους αγώνες όλων των εργαζομένων, χαιρετίζοντας ιδιαίτερα τον αγώνα των
Ομοσπονδιών των εργαζομένων στο χώρο της
Παιδείας και της Υγείας, όπου όπως και στον τομέα της Ασφάλειας, προβλέπονται επίσης δραματικές περικοπές όλων ανεξαιρέτως των δαπανών.
Δηλώνουμε για μια ακόμα φορά την κατηγορη-

ματική μας αντίθεση στην κατεδάφιση των συστημάτων της δημόσιας παιδείας, της δημόσιας υγείας και περίθαλψης, που με συνοπτικές διαδικασίες υλοποιούν κυβέρνηση και τρόικα στο πλαίσιο
του Μνημονίου. Και στους δικούς μας χώρους, τα
δυσβάστακτα οικονομικά μέτρα με τις συνεχιζόμενες περικοπές και την απουσία μιας αναπτυξιακής πολιτικής, δεν έχουν απλώς γονατίσει τις οικογένειες όλων, αλλά έχουν επιδεινώσει και αυτό
καθ’ αυτό το αξιόμαχο των Υπηρεσιών των Οργανισμών μας, με αποτέλεσμα, πέραν του καθημερινού αγώνα για την επιβίωση, όλοι οι ένστολοι
όντας ξυπόλητοι στ’ αγκάθια, να δοκιμάζονται
σκληρά, πασχίζοντας για την κατοχύρωση του
αγαθού της ασφάλειας.

οικονομίας, τη θανατική τους καταδίκη.
Σε αυτό το κίνημα αντίστασης και πάλης για
μια άλλη Ελλάδα, είμαστε όλοι παρόντες, αρνούμενοι να υποταχθούμε σε ξένες προς τα συμφέροντά μας επιλογές.
Σε αυτό το δύσβατο δρόμο η Ελληνική Αστυνομία οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να διαφυλάξει το θεσμικό της ρόλο ως
πραγματικού θεματοφύλακα των δημοκρατικών
δικαιωμάτων και ελευθεριών κάθε πολίτη και
όχι ως μηχανισμού καταστολής των αγώνων του
λαού μας.

πληρωμεσ
νυχτερινων
και πενθήμερων
Αναφορικά με το ζήτημα που ανέκυψε
με την καταβολή των πενθημέρων και
νυχτερινών με τη μισθοδοσία του μήνα
Δεκεμβρίου, ύστερα από παρέμβασή
μας, εκδόθηκε το υπ’ αριθ.
72334/12/1462999 από 13-11-2012
έγγραφο του Α.Ε.Α., σύμφωνα με το
οποίο: Με τη μισθοδοσία του
Δεκεμβρίου 2012 θα καταβληθούν τα
νυχτερινά του Οκτωβρίου σε ποσοστό
59% κατά άτομο ωρών νυχτερινής
απασχόλησης, ενώ τα πενθήμερα του
ίδιου μήνα θα καταβληθούν ως εξής:
ένα πενθήμερο για το σύνολο του
αστυνομικού προσωπικού και δυο
πενθήμερα μόνο για τις Διευθύνσεις
Αστυνομικών Επιχειρήσεων και
Άμεσης Δράσης Αττικής και
Θεσσαλονίκης. Τα οφειλόμενα
υπόλοιπα ωρών νυχτερινής εργασίας
και πενθήμερα θα δοθούν με τη
μισθοδοσία του Ιανουαρίου.

ανακοινωση

Συνάδελφοι, με βάση το έγγραφο που
μας κοινοποίησε το ΤΕΑΠΑΣΑ σας
ενημερώνουμε ότι από 06/11/2012, οι
ασφαλισμένοι θα δύνανται να θεωρούν
τις εξετάσεις τους στην έδρα του
ΤΕΑΠΑΣΑ, επί της οδού Βερανζέρου
48, δύο (2) φορές την εβδομάδα και
συγκεκριμένα τις ημέρες Τρίτη και
Πέμπτη και από ώρες 10:00 - 12:00.

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2012 • Αξιωματική Αστυνομία • 11

εν δράσει

Πήραν πίσω την απόφαση
για το ωράριο
Δεν καταργείται το ανώτατο όριο των 48 ωρών νυχτερινής απασχόλησης

Μ

ετά τις έντονες αντιδράσεις και τη
συντονισμένη παρέμβαση της
Ομοσπονδίας μας προς την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία, εξαλείφθηκε εν τη γενέσει
της, η καταφανέστατη αδικία σε βάρος των διοικούντων αξιωματικών αναφορικά με το πλαφόν
των 16 ωρών της νυχτερινής απασχόλησης.
Ειδικότερα, με την υπ’ αριθμ. 8002/32/204-κδ
από 12.10.2012 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών – Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, επανακαθορίζονται οι δικαιούχοι του ανώτατου ορίου νυχτερινής απασχόλησης των 16 ή
48 ωρών το μήνα. Έτσι και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις αυτές, εξαιρούνται οι διευθυντές, διοικητές και προϊστάμενοι Υπηρεσιών από το
πλαφόν του ανώτατου ορίου ωρών απασχόλησης των 16 ωρών στα νυχτερινά, στο οποίο είχαν
ενταχθεί με την τροποποιούμενη Κ.Υ.Α. και πλέον δικαιούνται ανώτατο όριο (48) ώρες το μήνα
νυχτερινών, όπως και όλο το προσωπικό που δεν
εκτελεί γραμματειακή ή γενικότερα υπηρεσία
γραφείου.Η Ομοσπονδία, είχε ζητήσει εγγράφως

από την Ηγεσία να επανεξετάσει τη ρύθμιση αυτή, τονίζοντας ότι η δημοσιοποίησή της είχε 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!», σημειωνόταν μεταξύ άλλων στο εν λόγω έγγραφο..

Ακατανόητη συμπεριφορά από υπουργό
Δεν δέχτηκε την καθιέρωση κοινωνικού πόρου για να σωθούν τα Ταμεία μας

Μ

έσα στον ορυμαγδό των εξοντωτικών οικονομικών μέτρων και των απαξιωτικών για το αστυνομικό προσωπικό αποφάσεων
του τελευταίου μήνα, ήρθε να προστεθεί ένα
ακόμα χτύπημα, αυτή τη φορά από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 2/53167/0021 από
7/11/2012 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, επεστράφησαν στο
υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, δυο σχέδια Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, αναφορικά α) με την είσπραξη και απόδοση πόρων στο Μ.Τ.Σ. και στο Ταμείο Αρωγής
Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, σε ποσοστό
68% και 32% αντίστοιχα, ποσοστού 5% επί των
επιβαλλομένων σε χρήμα ποινών, καθώς και επί
των ποσών που προκύπτουν από την μετατροπή
των στερητικών της ελευθερίας ποινών και β) την
είσπραξη και απόδοση πόρων στα ίδια Ταμεία,
σε ποσοστό 68% και 32% αντίστοιχα, από την

εκποίηση των πάσης φύσεως πλεοναζόντων και
μη αναγκαιούντων ή πεπαλαιωμένων κινητών
πραγμάτων της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο λόγος της επιστροφής, σύμφωνα με το ίδιο
έγγραφο, είναι ότι ο αρμόδιος Αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ «δεν συμφώνησε με την υπογραφή τους
ενόψει της επανεξέτασης της αναγκαιότητας ενίσχυσης των ασφαλιστικών ταμείων με κοινωνικούς πόρους».
Οι Ομοσπονδίες εξέφρασαν την έντονη δια-

12 • Αξιωματική Αστυνομία • Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2012

μαρτυρίας τους τονίζοντας ότι «ο κ. υπουργός
δεν υπέγραψε ένα αυτονόητο και δίκαιο αίτημά
μας, που θα συνέβαλλε στην εισροή πόρων και
την παροχή οξυγόνου στα ασφαλιστικά μας ταμεία. Πώς είναι δυνατόν ένα μέτρο που θα έδινε
ζωή στα Επικουρικά μας Ταμεία, να απαξιώνεται από την Κυβέρνηση, όταν δεν αντιπροτείνεται τίποτε ουσιαστικότερο; Ή μήπως στο σχέδιό
τους είναι η πλήρης απαξίωση του κράτους πρόνοιας και ο μηδενισμός των παρεχόμενων, όπως
τα κατάντησαν φιλοδωρημάτων;
Καλούμε τον υπουργό Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη να επιμείνει στην υπογραφή του και να θέσει άμεσα το θέμα στον ίδιο
τον Πρωθυπουργό της χώρας. Τέλος, καλούμε
τα πολιτικά κόμματα να πάρουν άμεσα θέση για
το όλο ζήτημα και να συμβάλλουν στη διάσωση
των όσων με κόπους και θυσίες κατακτήσαμε σ’
αυτόν τον τόπο. Η απαξίωση στον ένστολο να
σταματήσει επιτέλους εδώ!»

εν δράσει

Ενθαρρυντικές δεσμεύσεις
για το ΒΟΕΑ
Ο πρόεδρος του ΜΤΣ ενημέρωσε τις Ομοσπονδίες
για τις τελευταίες εξελίξεις

«Εν σκηναίς δικαίων»
Αναπάντεχο πλήγμα δέχθηκε η
συνδικαλιστική οικογένεια από το θάνατο
του Σωτήρη Μανωλάκη, του μαχόμενου
συνδικαλιστή της Ένωσης Αξιωματικών
Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής. Δεν
μπορούσαμε να πιστέψουμε το νέο του
χαμού του φίλου και αγωνιστή Σωτήρη.
Δυστυχώς όμως, η μοίρα του είχε
γραμμένο άλλο δρόμο. Στα 49 του χρόνια
έχασε τη μάχη με το αναπόφευκτο και
βρίσκεται πλέον «εν σκηναίς δικαίων»,
όπως λέει η Εκκλησία. Είμαστε βέβαιοι ότι
θα βρίσκεται εκεί, καθώς ο Σωτήρης μας
ήταν πάνω από όλα άνθρωπος, ευγενής,
ευπροσήγορος και δίκαιος. Η καλοσύνη
και η ανθρωπιά στα επίγεια, σίγουρα
ανταποδίδεται στα ουράνια. Ευχόμαστε
ανάπαυση για την ψυχή του και κουράγιο
στην οικογένειά του. Θα λείψει από δίπλα
μας και από τη ζωή, αλλά και από τη
συνδικαλιστική δράση. Στο κατευόδιό
του, ήμασταν όλοι εκεί, οι φίλοι, οι
συνάδελφοι και συμμαχητές για μια
καλύτερη Αστυνομία, στην οποία πίστευε
ο Σωτήρης μας.
Καλό ταξίδι φίλε
Ανδρέας Γ. Βέλλιος

Αναλογιστική
μελέτη
Ολοκληρώθηκε η αναλογιστική μελέτη
για την αλλαγή της νομικής μορφής του
Ιδρύματος Εξοχών από Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σε Νομικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ή σε
Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης.
Οι Ομοσπονδίες είχαν αναθέσει την
εκπόνησή της σε καθηγητή του
Οικονομικού Πανεπιστημίου,
προκειμένου να διασφαλιστούν τα
αποθεματικά του λογαριασμού από
πιθανή μελλοντική πράξη απομείωσής
τους («κούρεμα»).

Π

ραγματοποιήθηκε (5/12/12) κατόπιν
αιτήματός μας συνάντηση των Ομοσπονδιών (ΠΟΑΞΙΑ και ΠΟΑΣΥ) με τον πρόεδρο του ΜΤΣ Υποστράτηγο ε.α. κ. Χαράλαμπο
Σωτηρόπουλο, προκειμένου να ενημερωθούμε για την κατάσταση του Ταμείου, καθώς και
σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η διοίκησή του
από την προηγούμενη, προ διμήνου, συνάντησή μας κατά την οποία μας είχε δοθεί η δέσμευση ότι επεξεργάζεται σειρά μέτρων για την
βιωσιμότητα την ταμειακή ρευστότητά του και
την έγκαιρη καταβολή των ΒΟΕΑ.
Όπως μας δήλωσε ο κ. Σωτηρόπουλος, κατέστη δυνατόν να θεωρηθούν οι οφειλές για το
ΒΟΕΑ των ετών 2009 έως και 2011 ως ληξιπρόθεσμες και εξέφρασε την αισιοδοξία του
ότι θα εκταμιευθεί το ποσό των 183.000.000
ευρώ μέχρι 15/12/2012 στο πλαίσιο της δόσης
που αναμένει η χώρα μας, βάσει του τελευταίου Μνημονίου. Ως προϋπόθεση, όμως, για την
πλήρη αξιοποίηση του ποσού αυτού, έχει τεθεί ο χρονικός περιορισμός των έξι μηνών,
εντός του οποίου το Ταμείο με τα σημερινά δεδομένα αδυνατεί να αντεπεξέλθει στον αυξημένο αριθμό αιτήσεων, λόγω ελλιπούς στελέχωσής του. Αυτό, γιατί εκκρεμούν 12.500 αιτήσεις, που σημαίνει ότι θα πρέπει να ικανοποιούνται περίπου 2.000 αιτήσεις μηνιαίως
μόλις από τέσσερις υπαλλήλους. Το πρόβλημα
αυτό έχει ήδη τεθεί στον αρμόδιο υπουργό
Εθνικής Αμύνης, από τον οποίο ζητείται η άμεση διάθεση ειδικευμένου προσωπικού, ώστε
να επιτευχθεί εντός του προβλεπομένου εξαμήνου η εκταμίευση των χρημάτων, διότι σε
διαφορετική περίπτωση θα καταστεί ανέφικτη
η εξόφληση των δικαιούχων.
Το Δ.Σ. του ΜΤΣ αποφάσισε, η τιμή μεριδίου βάση του οποίου υπολογίζονται τα ΒΟΕΑ
για τις αιτήσεις έως το Δεκέμβριο του 2010 να
είναι εκείνη που ίσχυε τότε, ενώ από 1/1/2011
και εντεύθεν, θα ισχύει η τιμή μεριδίου έτσι
όπως καθορίστηκε από το Δ.Σ. το 2011. Πλέον αυτών, έγινε γνωστό ότι από τούδε και στο
εξής οι νέες αιτήσεις για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του Ταμείου όσον αφορά το
ΒΟΕΑ, θα είναι εφικτό να ικανοποιούνται άμεσα λόγω καθιέρωσης ξεχωριστού λογαριασμού, στον οποίο θα αποταμιεύονται οι εισφορές των μετόχων-μερισματούχων.

Επίσης, ενημερωθήκαμε ότι για την επόμενη πενταετία (2013-2017) το Ταμείο δύναται
να ανταποκρίνεται στην καταβολή του μερίσματος, περαιτέρω χωρίς περικοπή όπως αυτό έχει καθοριστεί για το τρέχον έτος, το οποίο
σημειωτέον έχει υποστεί συνολική μείωση κατά το ήμισυ.
Απαράδεκτη ολιγωρία
Εκ μέρους των Ομοσπονδιών επισημάνθηκε
ότι, πέραν των προαναφερόμενων εξελίξεων,
εκκρεμούν σοβαρότατα θεσμικά αιτήματα,
όπως η εκπροσώπηση τόσο ημών όσο και της
φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας,
στο Διοικητικό Συμβούλιο, η κατάργηση του
νόμου που προβλέπει το διαχωρισμό του
ΜΤΣ σε δυο ταμεία, κλπ, για τα οποία το συνδικαλιστικό μας κίνημα έχει δώσει σημαντικές μάχες, αποσπώντας τις δεσμεύσεις των
εκάστοτε υπουργών, χωρίς να έχουν στη συνέχεια την βούληση για την πρακτική υλοποίησή τους. Ο πρόεδρος του Ταμείου επανέλαβε ότι το Δ.Σ. έχει αποδεχτεί το αίτημα της δίκαιης εκπροσώπησής μας και έχει ληφθεί θετική σχετική απόφαση η οποία έχει αποσταλεί
στον αρμόδιο Υπουργό Εθνικής Άμυνας προκειμένου να προωθήσει την αναγκαία νομοθετική ρύθμιση.
Οι Ομοσπονδίες, απευθύνθηκαν επίσης
στους αρμόδιους υπουργούς και τους ζητούν
για μια ακόμα φορά να προωθήσουν προς
ψήφιση την επιβαλλόμενη νομοθετική ρύθμιση για την αναλογική μας εκπροσώπηση στο
ΜΤΣ, ώστε να αποκατασταθεί μια χρόνια αδικία εις βάρος των μερισματούχων –εργαζομένων, αλλά και της ίδιας της φυσικής ηγεσίας
της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία εξακολουθεί να είναι απούσα από τη λήψη σημαντικών
αποφάσεων για το ένστολο αστυνομικό προσωπικό.Εξάλλου, οι Ομοσπονδίες κάλεσαν
και τον Αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα να μεριμνήσει για την
χρηματοδότηση του Ταμείου, το ίδιο όπως
πρόκειται να κάνει για το Ταμείο Πρόνοιας
Πολιτικών Υπαλλήλων, προκειμένου να καταστεί εφικτή η εξόφληση των συσσωρευμένων
υποχρεώσεών του (εφάπαξ) σε χιλιάδες συνταξιούχους του δημοσίου, που εκκρεμούν
τα τελευταία έτη...
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«Οι αξίες δεν χορηγούνται και
δεν δανείζονται… Φυτρώνουν
μέσα μας με αγώνες και θυσίες»
Το 22ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας επιβεβαίωσε τον αγωνιστικό-παρεμβατικό ρόλο
των Αξιωματικών του Σώματος, ενώ η ιστορική ομιλία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος,
κ. Ιερώνυμου επισφράγισε το κύρος μας, θέτοντας ακόμα πιο ψηλά τον πήχυ της συνδικαλιστικής μας δράσης

Μ

ήνυμα ενότητας και αγώνα εκπέμφθηκε από το 22ο Ετήσιο Τακτικό-Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο
της Ομοσπονδίας μας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29/11/2012 στο Αμφιθέατρο
της Γ.Α.Δ.Α. στην Αθήνα, με κεντρικό σύνθημα:
«Οι αξίες δεν δανείζονται και δεν χορηγούνται…Φυτρώνουν μέσα μας με αγώνες και θυσίες», σηματοδοτώντας παράλληλα, άλλο ένα
κύκλο πυκνής συναδελφικής, αγωνιστικής δράσης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που
δέχεται το συνδικαλιστικό μας κίνημα στην σημερινή, εξαιρετικά κρίσιμη για όλους, εποχή
των μνημονίων.
Την επίσημη έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου τίμησε με την παρουσία του και απηύθυνε εγκάρδιο χαιρετισμό αγάπης και τιμής προς
όλους, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμος, από μια πρόσφατη ομιλία
του οποίου αντλήθηκε και το επίκαιρο σύνθημα του Συνεδρίου μας (ολόκληρη η ομιλία στις
επόμενες σελίδες).
Στο Συνέδριό μας, παρέστησαν και χαιρέτησαν επίσης τις εργασίες του, ο Υπουργός Δη-

μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος ΔΕΝΔΙΑΣ, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας
Τάξης κ. Αθανάσιος ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ, ο Βουλευτής της Ν.Δ. και Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κ. Αθανάσιος ΜΠΟΥΡΑΣ, ο
Βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δημήτρης Τσουκαλάς και ο υπεύθυνος συνδικαλιστικού τομέα κ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Τάσος, ο
Βουλευτής Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Βασίλειος
ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ, ο εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Αριστεράς κ. Βασίλειος ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ,
ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ κ. Δημήτρης ΑΓΚΑΒΑΝΑΚΗΣ, ο Γενικός Γραμματέας της ΑΔΕΔΥ κ.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας, ο καθηγητής Εργατικού
Δικαίου και Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ο Υπαρχηγός της Ελληνικής
Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Αδαμάντιος ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, που απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους του Αρχηγού του Σώματος Αντ/γου κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Νικόλαου, ο οποίος επίσης παρέστη, αλλά απεχώρησε λόγω υπηρεσιακών υποχρεώσεων, ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ
κ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος, ο αντιπρόεδρος
της Ένωσης Αξιωματικών Λ.Σ. κ. ΓΟΥΣΙΑΣ Χρή-

14 • Αξιωματική Αστυνομία • Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2012

στος και ο πρόεδρος του Π.Σ.Σ.Π.Α.Π. κ. ΛΙΟΝΤΑΣ Άγγελος.
Επίσης, παρέστησαν Ανώτατοι και Ανώτεροι
Αξιωματικοί των Διευθύνσεων του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας και της ΓΑΔΑ, ο πρόεδρος της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. κ. ΔΡΙΒΑΚΟΣ Γεώργιος, ο
γραμματέας του Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. κ. ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ
Ιωάννης, ο γενικός γραμματέας της ΠΟΑΣΥ κ. Παναγιώτης ΛΑΖΟΣ, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού
Συνδέσμου Φίλων Αστυνομίας η κα Γιώτα ΛΟΥΡΙΔΑ, οι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών Σ.Α. κ. ΣΚΛΗΚΑΣ
και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Πυροτεχνουργών κ. ΤΖΑΠΕΝΤΑΚΗΣ, εκ μέρους της
Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών ο κ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ
Κυριάκος και ο προϊστάμενος της Θρησκευτικής
Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας Αρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος ΚΙΟΥΛΟΣ.
Μηνύματα απέστειλαν ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος ΚΑΜΜΕΝΟΣ, ο
Βουλευτής της Ν.Δ. κ. Ανδρέας ΨΥΧΑΡΗΣ, ο
πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας
κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ και ο Δήμαρχος Αθηναίων
κ. ΚΑΜΙΝΗΣ.

Όσοι αγνοούν τη φωνή
της κοινωνίας θα βρεθούν
στο περιθώριο της ανυποληψίας
Δριμεία κριτική στο «χθες» από τον πρόεδρο της ΠΟΑΞΙΑ Δημήτρη Γεωργατζή με μια ομιλία «σηματωρό»
του συνδικαλιστικού μας φορέα. Θερμές ευχαριστίες στον Αρχιεπίσκοπο για την τιμητική παρουσία
στο 22ο Συνέδριο. Οι παγίδες που πρέπει να αποφύγουμε και ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε
για να μείνει άσβεστη η φλόγα του αγώνα για ένα καλύτερο αύριο.

Μ

ακαριώτατε, κύριε Υπουργέ, κύριε
Γενικέ Γραμματέα Δημόσιας Τάξης,
κύριε Αρχηγέ, κύριε Υπαρχηγέ, κύριοι Βουλευτές και εκπρόσωποι των πολιτικών
κομμάτων, κύριε Γενικέ Γραμματέα της ΑΔΕΔΥ,
κύριοι εκπρόσωποι συνδικαλιστών φορέων,
κύριοι αξιωματικοί και δόκιμοι αξιωματικοί,
αγαπητοί σύνεδροι, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω και γω με τη σειρά μου στο 22ο Πανελλαδικό μας Συνέδριο.Περιποιεί εξαιρετική
τιμή και χαρά σε όλους μας η παρουσία του
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και
Πάσης Ελλάδος κκ Ιερώνυμου, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκλησή μας και δέχθηκε να είναι κοντά μας σήμερα, μεταφέροντάς
μας τις ευλογίες και τη χάρη του Θεού, φωτίζοντας το νου, ζεσταίνοντας τις καρδιές και εμπνέοντας τις ψυχές όλων μας με το λόγο του.
«Οι αξίες δεν δανείζονται και δεν χορηγούνται
από κανένα Διεθνές νομισματικό ταμείο... Φυτρώνουν μέσα μας με αγώνες και θυσίες», -φράση
από την οποία εμπνευστήκαμε και τον τίτλο του
Συνεδρίου μας- μας υπενθύμισε προ ημερών ο
Μακαριώτατος, θέλοντας να στείλει το δικό του
σαφέστατο μήνυμα σε όλους εκείνους τους όψιμους σωτήρες της πατρίδας μας, που πάνω από
αρετές και αξίες, πάνω από τα ανθρώπινα ιδανικά
και την ύπαρξη του ανθρώπου, τοποθετούν τους
αλαζονικούς τους εαυτούς και το φθοροποιό τους
χρήμα. Μακαριώτατε, ευχαριστούμε το Θεό που
μας χαρίζει σήμερα τη μεγίστη ευλογία της παρουσίας σας στο συνέδριό μας για να μας δώσετε τις άγιες ευχές σας και να μας κάνετε κοινωνούς της θείας αύρας που εκπέμπει ο λόγος σας.
Κυρίες και Κύριοι,το 22o συνέδριό μας είναι
το τρίτο κατά σειράν συνέδριο που πραγματοποιείται σε συνθήκες βαθιάς οικονομικής κρίσης, με τις παραμέτρους εκείνες που την προσδιορίζουν να οξύνονται διαρκώς, και μάλιστα,
χωρίς δυστυχώς να διαφαίνονται, στο άμεσο
μέλλον τουλάχιστον, κάποιες αχτίδες φωτός στο
βάθος του τούνελ.

Ζούμε τον πλήρη παραλογισμό της οικονομίας και της πολιτικής, με τους κυβερνώντες αυτής
της χώρας να έχουν πλήρως παραδοθεί στα κελεύσματα των ξένων δανειστών, αδυνατώντας να
αντιληφθούν σε τι επικίνδυνες ατραπούς οδηγούν τη χώρα και τον ελληνικό λαό οι ολέθριες
συνέπειες των αποφάσεών τους.
Δυστυχώς, δεν αντιλαμβάνονται ότι όταν
ευημερούν οι αριθμοί, ενώ την ίδια ώρα καταστρέφονται οι άνθρωποι, δεν ομιλούμε για ουμανιστικές πολιτικές, αλλά για πολιτικές που
παράγουν ανθρωπιστικές κρίσεις και που
απαιτούν θυσίες από μια ολόκληρη κοινωνία,
στο βωμό ξένων προς την πατρίδα μας συμφερόντων, συμφερόντων βαμμένων ακόμα και με το
αίμα αθώων ανθρώπων.
Εδώ και τρία χρόνια, όπως όλοι γνωρίζουμε,
η χώρα μας έχει περιέλθει στη δίνη μιας πολυσύνθετης κρίσης, πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και θεσμικής, από την οποία ο κυρίαρχος
ελληνικός λαός αδυνατεί να εξέλθει, διότι είναι
εγκλωβισμένος εντός των τειχών, έτσι όπως αυτά οριοθετήθηκαν από τα ποικιλώνυμα συμφέροντα που τον διαφέντευαν εκ του ασφαλούς τα
προηγούμενα χρόνια, και που για άλλη μια φορά επιχειρούν και πάλι να τον καθυποτάξουν,
απαιτώντας από αυτόν να δέχεται αδιαμαρτύρη-

τα ό,τι εξωφρενικό και παράλογο μηχανεύονται
ερήμην του κάποια θεσμικά ή και εξωθεσμικά
κέντρα εξουσίας και παραεξουσίας.
Δεν θα αναφερθώ στις ευρύτερες τραγικές επιπτώσεις των Μνημονίων και των εφαρμοστικών
τους νόμων διότι είναι γνωστές σε όλους μας, βιώνουμε όλοι μας το ίδιο δράμα και σηκώνουμε
τον ίδιο σταυρό του μαρτυρίου. Γι’ αυτό από την
πρώτη στιγμή, υψώσαμε μία έντονη φωνή διαμαρτυρίας, αρθρώσαμε έναν έντονα κριτικό,
αντιμνημονιακό λόγο, με επιχειρήματα όμως και
λογικές θέσεις.Άλλωστε όλοι γνωρίζουμε ότι με
τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές εκφράστηκε η
καθολική βούληση του λαού μας για αλλαγή των
πολιτικών που εκπορεύονται από τα Μνημόνια.
Για το λόγο αυτό άλλωστε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας, όσο και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί που στηρίζουν την κυβέρνηση, είχαν παρουσιάσει διαφορετικά προγράμματα τα οποία,
όμως δυστυχώς, μέσα σε λίγους μήνες έχουν γίνει κουρελόχαρτο.
Τα νέα δυσβάσταχτα οικονομικά μέτρα και η
στυγνή φορολογία του πενιχρού εισοδήματός μας,
δεν έχουν καμία σχέση με τα «ισοδύναμα» ούτε
με τα λόγια παρηγοριάς και συμπάθειας που διατύπωναν όταν πριν από τις εκλογές οι σημερινοί
Κυβερνώντες περιόδευαν τις αστυνομικές υπηρε-
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σίες εδώ στη ΓΑΔΑ, αλλά και αλλού.Επισημαίνουμε με λύπη και εύλογη ανησυχία αυτήν την ανακολουθία λόγων και έργων, γιατί ανησυχούμε κι
εμείς για την πορεία του τόπου, ως αναπόσπαστο
κομμάτι του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας, που συμμετέχουμε σε όλες τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και συμβάλλουμε με τον δικό μας τρόπο στο να διατηρηθεί ζωντανή η ελπίδα για ένα
καλύτερο αύριο. Το συνδικαλιστικό μας κίνημα είναι υπερήφανο για την αγωνιστική του πορεία, για
την αντίσταση που προβάλλει σε κάθε επίπεδο,
για τον ώριμο συνδικαλιστικό λόγο και τις τεκμηριωμένες θέσεις που υποβάλλει στα αρμόδια θεσμικά όργανα της ελληνικής πολιτείας, αλλά και
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όποτε τούτο επιβάλλεται.
Δεν περιαυτολογούμε, πιστεύω, όταν επισημαίνουμε τις -σε ανύποπτο ακόμα χρόνο-, παρεμβάσεις μας στις πρεσβείες της Γερμανίας και της
Γαλλίας στην Αθήνα, στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Martin Schulz, τις παραστάσεις διαμαρτυρίας στα γραφεία των τριών
κομμάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση, τις
επίμονες προσπάθειές μας να επικοινωνήσουμε
στο Μέγαρο Μαξίμου με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας και βεβαίως την ύστατή μας
έκκληση προς του εκπροσώπους του ελληνικού
λαού, να ακούσουν τη φωνή της συνείδησής τους
και να μη διαψεύσουν τις ελπίδες των ψηφοφόρων τους. Διότι «Ου γαρ ο δικαστής, ουδ’ ο βουλευτής, ουδ’ ο εκκλησιαστής άρχων εστί, αλλά το
δικαστήριον, η βουλή και ο δήμος», όπως είχε
πολύ σοφά παρατηρήσει ο Αριστοτέλης.
Το επαναλαμβανόμενό αίτημά μας ότι «στο
αγαθό της ασφάλειας του πολίτη δεν χωρούν εκπτώσεις και περικοπές» ανταποκρίνεται πλήρως
στις απαιτήσεις όχι μόνο ημών των αστυνομικών, αλλά και της ίδιας της ελληνικής κοινωνίας,
η οποία αναγνωρίζει το δίκαιο των αιτημάτων
μας, είτε είναι αυτά οικονομικά είτε θεσμικά. Το
αγαθό της ασφάλειας κυρίες και κύριοι είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο αγαθό και αποτελεί
μετά τη ζωή και την ελευθερία το τρίτο κατά σειράν αξιακό σύστημα σε ένα κράτος δικαίου,
όπως θέλουμε ακόμα να πιστεύουμε ότι είμαστε
και πολύ περισσότερο ότι δικαιούμαστε να
έχουμε στη χώρα μας.
Θα έχουν πραγματικά τεράστιες ιστορικές ευθύνες όσοι υποτιμούν την αξία του αγαθού της
ασφάλειας των πολιτών, και εντελώς ΄΄μπακαλίστικα΄΄, επιχειρούν να εξοικονομήσουν πόρους για
να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των δανειστών
και της τρόικας.
Το έχει αναγνωρίσει εξάλλου ο ίδιος ο σημερινός πρωθυπουργός ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη αν δεν υπάρχει ασφαλές περιβάλλον, εφόσον δεν εξασφαλίζεται η κοινωνική συ-

νοχή και η κοινωνική γαλήνη στη χώρα μας. Πώς
όμως όλα αυτά συμβαδίζουν με την ασκούμενη
πολιτική, είναι άξιον απορίας...
Σκάνδαλα και διαφθορά
Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί σύνεδροι. Η περίοδος που διανύουμε, παρά τις προσπάθειες που
καταβάλει η κυβέρνηση για να μας πείσει περί του
αντιθέτου, εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα ρευστή
έως αβέβαιη, πολιτικά. Το μέλλον προδιαγράφεται εξαιρετικά δυσοίωνο και δυστυχώς ο λαός μας
κινδυνεύει για άλλη μια φορά να διχαστεί γύρω
από ιδεοληψίες και πολιτικά προγράμματα που
για να το πω εντελώς απλοϊκά, δεν αντέχουν στο
φως της μέρας.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον καλούμαστε κι
εμείς σήμερα να χαράξουμε τα επόμενα βήματά
μας, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των μελών μας, τα συμφέροντα του αστυνομικού οργανισμού που υπηρετούμε, τα συμφέροντα των συμπολιτών και της πατρίδας μας της ίδιας.
Στον συνδικαλιστικό μας φορέα, έχουμε πει
πολλές φορές ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για την
εκ του ασφαλούς και από μακράν κριτική. Αντίθετα χρειάζεται συλλογική συμμετοχή, αυτοκριτική
και διάθεση για ουσιαστική συμβολή στις εξελίξεις. Από το συνέδριό μας καλούμαστε να βγούμε
πιο δυνατοί και πιο αποφασιστικοί για να πείσουμε τους κυβερνώντες ότι πρέπει πραγματικά να
καινοτομήσουν, να κάνουν πράξη τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις, αλλά και τις θέσεις τους, έτσι
όπως αυτές είχαν διατυπωθεί σε προγενέστερο
χρόνο, όταν ο δημοκρατικός διάλογος λειτουργούσε ουσιαστικά, χωρίς τα δεσμά των μνημονίων και της τρόικας.
Να κάνουμε πράξη όλοι μαζί τα οράματα, τις
προσδοκίες και τους στόχους των συναδέλφων
μας, για μια πραγματικά νέα, σύγχρονη, δημιουργική, αποτελεσματική και αναγεννημένη Αστυνομία. Σήμερα όλοι αναγνωρίζουμε ότι έχει διαμορφωθεί γύρω μας ένα ιδιαίτερα δύσκολο και επικίνδυνο περιβάλλον. Ο βηματισμός μας πρέπει να
επιταχυνθεί. Πρέπει να κάνουμε πιο γρήγορα το
άλμα όχι πια μόνο στη φθορά του χρόνου, αλλά
και στα εμπόδια που τεχνηέντως αναφύονται
μπροστά μας, από εκείνους που στοχεύουν στην
αναχαίτιση της δυναμικής των πραγμάτων, προκειμένου να διαφυλάξουν σκανδαλώδη προνόμια
και διεφθαρμένες πηγές χρήματος, παραβλέποντας αξιακούς κώδικες αιώνων και ελπιδοφόρες
διαδικασίες διαρκούς κοινωνικής χειραφέτησης
και ανάπτυξης. Υπό αυτό το πρίσμα, είναι φανερό
ότι αν οι πολιτικοί μας ταγοί συνεχίζουν να αγνοούν την πραγματική φωνή της κοινωνίας και γαντζωμένοι στο σύστημα εξουσίας που δημιούργησαν κάποτε, αποδεικνύουν συνεχώς το μέγεθος
της απόστασης που τους χωρίζει από τα πραγματικά προβλήματα, τότε θα βρεθούν οριστικά ούτε
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καν στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας, αλλά στο περιθώριο της ανυποληψίας.
Έγκλημα εκ προμελέτης οι περικοπές
Κύριε Υπουργέ, κύριοι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, επιτρέψτε μου από αυτό εδώ το
βήμα να σας απευθύνω προσωπική έκκληση στο
όνομα όλων των συνέδρων, που αντιπροσωπεύουν επάξια το σύνολο του Σώματος των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Με τον πρόσφατα ψηφισθέντα Ν. 4093/2012 ή
αλλιώς όπως είναι γνωστό ως Μνημόνιο 3, επήλθαν μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια στα οποία
υπάγονται οι ένστολοι. Με το νομοσχέδιο αυτό κ.
Υπουργέ δεν μειώθηκε απλά ο μισθός των Αξιωματικών, διαπράχθηκε -θα μου επιτρέψετε την έκφραση- έγκλημα σε βάρος όλων ημών που φοράμε την τιμημένη στολή του Έλληνα Αξιωματικού,
όχι μόνο των εν ενεργεία αλλά και των συνταξιούχων συναδέλφων μας.
Όλοι οι συμπολίτες μας κάνουν πρωτοφανείς
θυσίες μήπως και βγεί η χώρα από την κρίση. Κανένας δεν μπορεί και δεν πρέπει να εξαιρεθεί.
Όλοι πρέπει να προσφέρουμε αναλογικά, αλλά η
ισοπέδωση δεν είναι λύση. Το τονίζω αυτό γιατί
είναι πίστη και πεποίθησή μας πως, τη στιγμή που
ο Τιτανικός μπάζει από παντού, για κανέναν δεν
είναι σωτήρια η τακτική, που συνίσταται στο να
προσπαθεί να πετάξει τους άλλους στη θάλασσα
για να σωθεί, αντί να μοχθεί για την ανάσχεση της
εισροής των υδάτων στο σκάφος... Είναι δυνατόν
όμως κ. Υπουργέ, κ.κ. Βουλευτές, ο μισθός του
Αρχηγού της Αστυνομίας -δεν θα σας πω ότι είναι ίσος με του Λοχαγού της Γερμανίας γιατί θα
απαντήσετε ότι «εντάξει, η χώρα αυτή έχει χρήματα και πλεονασματικούς προϋπολογισμούς»
-αλλά να είναι ίσος επαναλαμβάνω με το μισθό
μιας καθαρίστριας, δουλειά που σεβόμαστε και
εκτιμάμε σε απόλυτο βαθμό, μιας ΔΕΚΟ και μάλιστα προβληματικής;
Λυπάμαι κ. Υπουργέ, που το λέω αλλά θυσιάσατε το απαραίτητο κράτος για να δικαιωθεί το περιττό. Καταλήξατε να μηδενίσετε την ψαλίδα μεταξύ ηγετών και χαμηλόβαθμων. Δημιουργήσατε
μια προβληματική κατάσταση που θα την βρείτε
μπροστά σας. Η συμπεριφορά της κυβέρνησης
απέναντι στους Αξιωματικούς είναι φανερά
απαράδεκτη και καταστροφική για την ίδια την
χώρα και την ασφάλειά της. Αυτά τα λόγια κ.
Υπουργέ είναι βουλευτού της συμπολίτευσης
στην αγόρευσή του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία ψήφισης του ανωτέρω νόμου.
Αυτό το έγκλημα επαναλαμβάνω και μάλιστα εκ
προμελέτης και το λέω αυτό μετά λόγου γνώσεως,
γνωρίζοντας ότι κάποιοι μανδαρίνοι του Γ.Λ.Κ. και
του Υπουργείου Οικονομικών μας περίμεναν στη
γωνία διότι όλα αυτά τα χρόνια είχαν να κάνουν
και να λένε συνεχώς για το μισθολόγιο των ενστό-

Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών
Από τις διεξαχθείσες αρχαιρεσίες στο 22ο Εκλογοαπολογιστικό
Συνέδριο αναδείχθηκε το νέο 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο
της Π.Ο.ΑΞΙ.Α, καθώς και εκπρόσωποί μας στο Ανώτερο και
Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων και στο ΤΕΑΠΑΣΑ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ταξίαρχος ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ
Δημήτριος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Α/Υ΄ ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α/Β΄ ΒΕΛΛΙΟΣ Ανδρέας
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α/Υ ΄ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ
Ευθύμιος
Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α/Υ΄ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ
Αριστείδης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Α/Α΄ ΠΕΤΡΟΥ
Νικόλαος
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Α/Β΄ ΤΣΟΚΡΗΣ
Αλέξανδρος
ΤΑΜΙΑΣ: Α/Β΄ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ Πέτρος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Α/Β΄
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ Πέτρος
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Α/
Α΄ ΠΕΤΡΟΥ Νικόλαος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:

λων και τις μισθολογικές προαγωγές -οι οποίες
σημειωτέον δεν ήταν κάποια παραχώρηση της πολιτείας αλλά το κοκκαλάκι που μας πέταξαν, όταν
εξαιρεθήκαμε από το ενιαίο μισθολόγιο του υπόλοιπου Δημόσιου Τομέα.
Άδραξαν, λοιπόν, τώρα την ευκαιρία να μας
κατακρεουργήσουν και θα είχε αποφευχθεί ξαναλέω αυτό, αν υπήρχε ο στοιχειώδης έστω διάλογος. Για μια φορά όμως ακόμη δυστυχώς νομοθετήσατε για μας, χωρίς εμάς.Το κατεστημένο
αυτό δεν κατάλαβε ποτέ ότι η πολιτεία μάς έδωσε κρίσιμο ρόλο για την ασφάλεια της χώρας, τη
λειτουργία του πολιτεύματος και την προστασία
των πολιτών. Δεν άκουσαν και δεν είδαν τις αυξημένες ευθύνες μας και δεν διαπίστωσαν ποτέ
ότι η επαγγελματική μας καθημερινότητα δεν έχει
καμία σχέση με τη συνήθη ρουτίνα τους.
Αλλά μήπως το ίδιο απαξιωτικά και προσβλητι-

Στη συνέχεια το νεοκλεγέν Δ.Σ. συγκροτήθηκε άμεσα
σε Σώμα και αφού τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες
από το καταστατικό διαδικασίες, εξελέγησαν για το Προεδρείο
οι παρακάτω:
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ: Α/Υ΄ ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ: Α/Υ΄ ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Αθανάσιος

Υ/Β΄ ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ Αθανάσιος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ:
Α/Β΄ ΒΕΛΛΙΟΣ Ανδρέας
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ:
Υ/Α’ ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗΣ Σταύρος

ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ : Α/Β΄ ΤΣΟΚΡΗΣ Αλέξανδρος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ: Α/Α΄ ΔΕΛΗΔΑΚΗΣ
Κωνσταντίνος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Α/Δ΄ ΠΑΝΤΑΓΑΚΗΣ Τηλέμαχος
2. Α/Υ΄ ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ Κωνσταντίνος
3. Α/Υ΄ ΚΑΝΕΛΛΟΣ Γεώργιος
4. Α/Α ΚΑΡΤΑΛΗΣ Παναγιώτης
5. Α/Υ ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ Φώτιος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ ΤΕΑΠΑΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ: Α/Υ΄ ΒΡΑΝΤΖΑΣ Βασίλειος
ΑΝΑΠΛ.: Α/Α΄ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κανέλλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Α/Υ ΄ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΣ Μιχαήλ
2. Α/Α’ ΜΕΤΑΒΙΤΣΙΑΔΗΣ Θεόδωρος
3. Α/Α’ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνος
4. Α/ Υ΄ ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ Μιλτιάδης

κά δεν αντιμετώπισε η Κυβέρνηση και τους συνταξιούχους μας; Πού ακούσθηκε -και το ερώτημά
μου δεν είναι καθόλου ρητορικό- να υπόκεινται σε
διπλή μείωση οι εναπομείνασες συντάξιμες αποδοχές τους; Δηλαδή και μείωση λόγω του επανυπολογισμού των συντάξεών τους σύμφωνα με τους
μειωμένους Β.Μ. των εν ενεργεία, αλλά και περαιτέρω μείωση από 5% έως 20% ανάλογα με τις
αποδοχές τους, όπως και για το σύνολο των συνταξιούχων; Έστω και τώρα είναι δυνατόν, αν όχι να
εξαλείψετε, τουλάχιστον να μετριάσετε την σε βάρος μας αδικία. Στο γραφείο σας, όπως και στο
γραφείο του κ. Πρωθυπουργού και των αρχηγών
των κομμάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση,
υπάρχει η πρόταση των Ομοσπονδιών μας από
την πρώτη στιγμή. Περιμένουμε κ. Υπουργέ η Κυβέρνηση να πράξει το αυτονόητο και αναμένουμε
να στηρίξετε το αίτημά μας αυτό.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΑΝΘ/ΜΟΣ ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΣ Ευάγγελος
2. Υ/Α΄ ΤΑΣΗΣ Γεώργιος
3. Α/Β΄ ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΑΣ Σωτήριος

Σας καλώ να αφουγκραστείτε την αγωνία μας
και να εγκύψετε στα προβλήματα που ταλανίζουν
το αστυνομικό σώμα, μελετήστε τις προτάσεις του
συνδικαλιστικού μας κινήματος, και -ξέρω δεν το
κάνετε όλοι- μην επιχειρείτε τις δικές σας ευθύνες
να τις μετακυλίσετε στις πλάτες μας.
Συκοφαντίες, αλλά θα αντέξουμε...
Κυρίες και κύριοι. Εκτός από τα δεινά της κρίσης, έχουμε παρατηρήσει ότι από ορισμένες πλευρές καλλιεργείται τεχνηέντως μια τάση ενοχοποίησης και του συνδικαλιστικού κινήματος (εν συνόλω δυστυχώς) για ό,τι κακό έχει συμβεί στη χώρα μας. Είναι γιατί ο συνδικαλισμός ενοχλεί
σήμερα περισσότερο από ποτέ, ενώ θα έπρεπε η
ίδια η κυβέρνηση, αφού διατείνεται ότι θέλει να
γυρίσει σελίδα ο τόπος, να είναι εκείνη που επιζητεί τη συνεργασία και την αναζήτηση κοινών λύ-
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22ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο
σεων με την κοινωνία συμπρωταγωνιστή και όχι
στη γωνία.
Αλλά εδώ που φτάσαμε, θα μου αντιτείνει
ίσως κάποιος από το ακροατήριο, «για το συνδικαλισμό μας μιλάς ακόμα; Δεν βλέπεις πως
βιάζεται καθημερινά η ίδια η δημοκρατία μας;
Δεν ξέρεις ότι το ελληνικό Κοινοβούλιο ψηφίζει νόμους και πράξεις νομοθετικού περιεχομένου με το πιστόλι στον κρόταφο; Δεν ακούς
υπουργούς να επαναλαμβάνουν ότι υπογράφουν και ψηφίζουν κείμενα που άλλοι έχουν
καταρτίσει ή βουλευτές που άλλα λένε, άλλα
κάνουν κι άλλα εννοούν, ανάλογα με το πού
φυσάει ο άνεμος;» Σε κάθε περίπτωση, ο ρόλος
ο δικός μας είναι ξεκάθαρος. Έχουμε ιερή υποχρέωση να συζητήσουμε, να καταθέσουμε με
παρρησία τον προβληματισμό και τις προτάσεις
μας για το σήμερα και το αύριο της Ελληνικής
Αστυνομίας, ενός ευαίσθητου, αλλά καθ’ όλα πολύτιμου θεματοφύλακα της πολιτειακής, κρατικής και κοινωνικής μας οντότητας, ενός οργανισμού που υπηρετούμε ευσυνειδήτως και ευόρκως, λαμβάνοντας υπόψη μας τις μεγάλες κατακτήσεις σε θεσμικό και οικονομικό επίπεδο, -όλα
αυτά με δυο λόγια που πετύχαμε τα προηγούμενα χρόνια και βλέπουμε σήμερα πόσο εύκολα
μας τα ακυρώνουν.
Με βάση τα σημερινά δεδομένα, χωρίς να πετάμε στα σύννεφα, οφείλουμε να καταστήσουμε
σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν απεμπολούμε τα δικαιώματά μας, δεν χαρίζουμε σε κανέναν τις κατακτήσεις μας. Τίποτε δεν μας χαρίστηκε τα προηγούμενα χρόνια. Ό,τι πετύχαμε,
κόντρα αρκετές φορές στη βούληση των εκάστοτε κυβερνώντων, ήταν ώριμο και δίκαιο αίτημα
ενός σφριγηλού συνδικαλιστικού κινήματος, που
είχε και εξακολουθεί να έχει την εκτίμηση και της
κοινωνίας και όλων υμών που εκπροσωπείτε
εδώ σήμερα τον πολιτικό κόσμο της χώρας μας.
Επομένως, αντί να δειλιάσουμε στις νέες προκλήσεις ή να υποκύψουμε στις σειρήνες της ηττοπάθειας και να κλειστούμε στο καβούκι μας, παρασυρμένοι από εκείνους που πονηρά ψιθυρίζουν «τίποτε δεν αλλάζει», «όλοι πουλημένοι
είναι», «η τρόικα αποφασίζει πλέον» και διάφορα άλλα, θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι
εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, με την
εδραία πεποίθηση ότι ακόμα και μέσα από τις
συμπληγάδες των τροϊκανών, θα βρούμε τρόπο
να περάσουμε τα αιτήματά μας, σώοι και αβλαβείς. Διότι ο προβληματισμός που καταθέτουμε,
τα οράματα που περιγράφουμε και τα πρακτικά
αιτήματα που προβάλλουμε, ανταποκρίνονται
πλήρως στις απαιτήσεις των μελών μας και δεν
καθορίζονται από ιδιοτελή κίνητρα και επιδιώξεις. Τα αιτήματά μας, όπως προείπα, είναι δίκαια και σε οικονομικό και σε θεσμικό
επίπεδο.

Δεν θα σας κουράσω, ωστόσο, με συγκεκριμένα αιτήματα του συνδικαλιστικού μας κινήματος, γνωρίζοντας ότι θα έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο στη συνέχεια και με τον διοικητικό
απολογισμό και με τις παρεμβάσεις των συνέδρων, να σταθμίσουμε πολύ καλύτερα τη νέα
κατάσταση μέσα στην οποία καθορίζουμε την
από δω και πέρα πορεία μας.
Το ό,τι η μνημονιακή πολιτική έχει ισοπεδώσει τους υπηρεσιακούς, αλλά και τους οικογενειακούς μας προϋπολογισμούς, το ζούμε καθημερινά. Το μέλλον προδιαγράφεται δυστυχώς δυσοίωνο και μετά την έξοδο από την
ενεργό δράση. Η παρατεταμένη ύφεση που επιφυλάσσουν οι «σωτήρες» μας για το λαό και τη
χώρα μας, σε συνδυασμό με την καλπάζουσα
ανεργία και την αδυναμία της οικονομίας να
μπει γρήγορα σε τροχιά ανάπτυξης, πλήττει και
τους συνταξιούχους συναδέλφους, οι οποίοι
στην ουσία αντί να επιβραβεύονται για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην πατρίδα, τιμωρούνται και ωθούνται στο περιθώριο της κοινωνικής εξαθλίωσης!
Απαιτούνται τομές
Επιτρέψτε μου ωστόσο να επισημάνω επιγραμματικά κάποια επίκαιρα θέματα:
Η Κυβέρνηση προχωρά για άλλη μια φορά σε
δραστικές περικοπές των δαπανών, ενώ γνωρίζει ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Παραγνωρίζει το γεγονός ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει
αξιόπιστα ο συνάδελφος όσο κι αν επικαλείται
το φιλότιμό του.Την ίδια ώρα επιχειρεί, σε συνθήκες κρίσης και κάτω από την πίεση της τρόικας, να εξορθολογίσει τις λειτουργικές δαπάνες,
μέσω της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών και
της κατάργησης οργανικών θέσεων.«Στερνή
μου γνώση να σ’ είχα πρώτα», λέμε, και δεν
έχει προσωπική αιχμή το σχόλιό μου, γιατί εσείς
κ. Υπουργέ είστε λίγο καιρό στο Υπουργείο μας,
αλλά απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους
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υπουργούς Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, που γνώριζαν αλλά ουδέν έπραξαν προς
αυτήν την κατεύθυνση χρόνια τώρα, ενώ από την
πλευρά μας θέταμε μετ’ επιτάσεως το ζήτημα αυτό και ζητούσαμε ένα σύγχρονο οργανόγραμμα,
μια σύγχρονη διάταξη των αστυνομικών δυνάμεων, παντού σε όλη τη χώρα.
Βέβαια, πληροφορούμαστε κ. Υπουργέ, από
τα ΜΜΕ ότι προτίθεστε να προβείτε και σε άλλες
θεσμικές αλλαγές (κώδικας μεταθέσεων, κρίσειςπροαγωγές κλπ), αλλά επιτρέψτε μας να σας
υπενθυμίσουμε ότι αυτές δεν γίνονται κεκλεισμένων των θυρών. Γίνονται με διάλογο και μάλιστα όχι διμερή με την Ομοσπονδία μας, αλλά
στο φως και με τη βάσανο της κριτικής. Άποψη
και θέση μας ήταν και είναι η αναζήτηση ευρύτερων κοινωνικών και πολιτικών συναινέσεων
σε αυτά τα μείζονος σημασίας ζητήματα και γι’
αυτό επιμένουμε στην πρότασή μας για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής, που θα μπορεί
να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα.
Δεν κατανοούμε γιατί η κυβερνητική εξουσία τα τελευταία χρόνια δεν αντιλαμβάνεται
τη σημασία αυτής της διακομματικής επιτροπής, η οποία, αν λειτουργούσε να είστε βέβαιοι ότι θα προφύλασσε και την Κυβέρνηση και
τη σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση και τα
άλλα κόμματα από επικίνδυνες διολισθήσεις
περί την δημόσια τάξη, τον έλεγχο και την αξιοπιστία του αστυνομικού μας συστήματος. Και
ο νοών νοείτω...
Ουδείς δικαιούται κυρίες και κύριοι να παίζει
με την ασφάλεια των πολιτών στο όνομα των
οποιωνδήποτε σκοπιμοτήτων και το επισημαίνουμε αυτό σήμερα και με αφορμή τον αυξημένο ρόλο που καλείται να παίξει η Ελληνική Αστυνομία και το αρμόδιο υπουργείο στις σημερινές
συνθήκες των κοινωνικών εντάσεων, της καλπάζουσας και διαρκώς μεταλλασσόμενης εγκληματικότητας και ανομίας.
Ακούμε για θεωρίες «των δυο άκρων», για

αναπόφευκτη όξυνση της καταστολής και αύξηση των κρουσμάτων αυθαιρεσίας και διαφθοράς των αστυνομικών οργάνων, για φαλκίδευση
των δικαιωμάτων των ίδιων των αστυνομικών,
για μαύρη αντίδραση και φασίζουσες συμπεριφορές του σκληρού πυρήνα του κράτους, για έλλειμμα δημοκρατίας κλπ.
Άραγε, αυτά, δεν πρέπει να τύχουν μιας σοβαρής επιστημονικής συζήτησης και ανταλλαγής επιχειρημάτων ακόμα και στο δικό μας
χώρο, ώστε να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τις όποιες προκλήσεις και τις όποιες μη
αναμενόμενες νέες καταστάσεις μέσα σε αυτό το
πρωτόγνωρο για όλους μας περιβάλλον; Ή μήπως πιστεύει κανείς ότι διαθέτει το αλάνθαστο
και το ανεξάντλητο μυστικό της σοφίας; Θα σας
θυμίσω ότι πριν ένα χρόνο διοργανώσαμε π.χ.
την ημερίδα με θέμα «Αστυνομία και ανθρώπινα δικαιώματα», βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα, αλλά δυστυχώς συνέχεια δεν υπήρξε.
Και γι’ αυτό δεν ευθυνόμαστε εμείς. Σήμερα,
όμως, γίνεται αντιληπτή η χρησιμότητα εκείνης
της ημερίδας και κυρίως επιβεβαιώνεται η σημασία της τήρησης με θρησκευτική ευλάβεια της
δημοκρατικής νομιμότητας και του σεβασμού
των νόμων από όλους, μέχρι βεβαίως τη στιγμή
που με δημοκρατικές και πάλι διαδικασίες θα είμαστε σε θέση να τους αλλάξουμε, εφόσον δεν
εξυπηρετούν πλέον το δημόσιο συμφέρον.
Ενότητα και αποφασιστικότητα
Κυρίες και κύριοι. Είναι φανερό ότι με τις ελλειμματικές πολιτικές στον τομέα της δημόσιας τάξης,
τους ερασιτεχνισμούς και τις αποφάσεις του ποδαριού για την αστυνομία, που έχουμε αναλυτικά παρουσιάσει σε προηγούμενα συνέδριά μας,
δεν μπορεί να οικοδομηθεί μια σύγχρονη αστυνομία, ούτε να εμπεδωθεί μια πραγματική σχέση
εμπιστοσύνης με την ελληνική κοινωνία.Ιδίως
στους χαλεπούς για όλους μας καιρούς. Πρέπει
να αντιληφθούν επομένως εκείνοι που διαχειρίζονται τις τύχες μας, την ασφάλειά μας και την

ασφάλεια των συμπολιτών μας, ότι επωμίζονται
τεράστιες ευθύνες και θα είναι εκείνοι που θα
κληθούν να απολογηθούν και έναντι των συναδέλφων μας στην απευκταία εκείνη περίπτωση
που προκληθούν δυσάρεστες και τραγικές καταστάσεις στον τόπο μας.
Δεν θέλω να εκληφθεί αυτό ως απειλή από κανέναν και για κανέναν, επιδιώκω όμως έστω και
με αυτόν τον οξύ λόγο να συνεγείρω συνειδήσεις
και να ωθήσω κάθε καλοπροαίρετο συνομιλητή,
συνάδελφο, στο να συμβάλει στον κοινό μας
αγώνα για να κάνουμε όλοι μαζί πράξη τις ιδέες
και τις αξίες που δεν δανείζονται και δεν χορηγούνται, όπως πολύ σοφά ανέφερε ο Μακαριότατος, αλλά που φυτρώνουν μέσα μας με αγώνες
και θυσίες όπως έχουμε αποδείξει εμείς οι Έλληνες από αρχαιοτάτων χρόνων.
Εδώ είναι απαραίτητη μια διευκρίνηση γιατί
ίσως κάποιοι να είναι έτοιμοι να παραφράσουν
ή και να διαστρεβλώσουν:Έχουμε πλήρη συναίσθηση του καθήκοντος που έχουμε αναλάβει και
δεν θα συνδέσουμε ποτέ την εκπλήρωση του καθήκοντός μας με τις αποδοχές μας.Δεν μπορούμε όμως 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 τα Σώματα Ασφαλείας σε διάλυση και τελικά σε αδυναμία να εκτελέσουν αποτελεσματικά την αποστολή τους.
Έχουμε χρέος όλοι μας, όπως τόνισε και ο
Μακαριώτατος, να αφήσουμε στην άκρη ό,τι
μας χώριζε μέχρι σήμερα και να δούμε το αύριο με γνώμονα το κοινό συμφέρον του τόπου
μας, γνωρίζοντας ήδη ότι όσοι δεν άλλαξαν,
βούλιαξαν κινδυνεύοντας να παρασύρουν και
τους άλλους στο βυθό της απρονοησίας και
των κακών τους χειρισμών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ την
καθεμιά και τον καθένα σας ξεχωριστά και

όλους μαζί να ενισχύσετε τον αγώνα της Ομοσπονδίας μας για τους αγώνες που έρχονται και
επίσης να συνεχίσουμε να υπηρετούμε τις αρετές και τις αξίες αυτές που διαχρονικά υπηρετούμε, με την ίδια αυταπάρνηση και ζήλο για το
καλό της Ελληνικής Κοινωνίας και της πατρίδας
μας.Μπορεί να μας ισοπεδώνουν με τις πολιτικές που εφαρμόζουν, μπορεί να μας αφήνουν
ξυπόλητους στ’ αγκάθια, όλοι αντιλαμβανόμαστε ωστόσο φαντάζομαι, ότι πρέπει να συνεχιστεί με κάθε τρόπο η προσπάθειά μας να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας ένα περιβάλλον στο οποίο θα μπορούν να ζουν, να εργάζονται και να δημιουργούν με ασφάλεια.
Όσο η πολιτεία δεν είναι αρωγός στο έργο μας
αυτό, άλλο τόσο εμείς πρέπει να επιστρατεύσουμε όλα τα ψυχικά μας αποθέματα για να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και σε συνδικαλιστικό και σε υπηρεσιακό επίπεδο. Ας λειτουργήσει το φρόνημα και το ηθικό μας ως πολλαπλασιαστής ισχύος για να πετύχουμε τους
στόχους μας.
Αναγνώριση του έργου μας
Κλείνοντας, θέλω εκ μέρους του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας, των Συνέδρων και εκτιμώ και
όλων των παρευρισκομένων, να συγχαρώ και να
ευχαριστήσω τον Αντιπρόσωπο της Ένωσης Αξιωματικών Δυτικής Ελλάδας στην Ομοσπονδία Α/
Δ΄ ΤΣΑΟΥΡΔΑ Ανδρέα, Διευθυντή της Υποδ/νσης
Ασφαλείας Πατρών και μέσω αυτού τους συνεργάτες του προϊσταμένους και υφισταμένους, για
την σύλληψη των δραστών της κλοπής των ανεκτίμητης αξίας αρχαιολογικών θησαυρών, της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς από το μουσείο
της Αρχαίας Ολυμπίας. Ευχόμαστε περαστικά και
ταχεία ανάρρωση στον Α/Υ ΄ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
από τον τραυματισμό του κατά την διάρκεια επιχείρησης αφοπλισμού του κακοποιού – αρχαιοκάπηλου που τον σημάδευε με το πιστόλι.
Είναι η απάντησή μας σε όλους αυτούς που
μιλάνε για καθήκον και υπενθυμίζουμε ότι μέχρι σήμερα το επάγγελμά μας δεν είναι χαρακτηρισμένο ως επικίνδυνο.Επίσης, να παρακαλέσω να μην υπάρξουν άλλες ολιγωρίες με ενέργειες ή παραλείψεις και να μην παραβιάζονται οι
κανόνες από αδιαφορία ή αμέλεια -δεν θέλουμε
να σκεφτόμαστε για δόλο- και εγκληματίες που
με την συμπεριφορά τους έχουν συνταράξει την
κοινή γνώμη και προσβάλλουν την μνήμη νεκρών συναδέλφων μας, να αλωνίζουν εξαιτίας
των συμπεριφορών αυτών.
Το χρωστάμε στους νεκρούς συναδέλφους
μας.Ο δρόμος του αγώνα είναι μονόδρομος για
όλους μας.
Σας ευχαριστώ όλους
για την παρουσία και την προσοχή σας.
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22ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο

«Τι είναι ο άνθρωπος;»

Ο Μακαριότατος, με την απλότητα που τον διακρίνει, κατέθεσε τον προβληματισμό του για τις δραματικές
επιπτώσεις της κρίσης και τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η ανθρώπινη υπόσταση σήμερα.
«Το Σώμα σας είναι ένα Σώμα που αγωνίζεται για το καλό. Είστε από τις δυνάμεις εκείνες, οι οποίες και σεις
σαν και εμάς, πλήττεστε πολλές φορές ύπουλα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.
Αξιότιμε κ. Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, εκπρόσωποι της πολιτείας μας, των κομμάτων, των
διαφόρων φορέων, αγαπητοί σύνεδροι,
θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, για
την τιμητική πρόσκληση και την ευκαιρία που
μου δίνετε σήμε ρα, να είμαι ανάμεσά σας.
Ομολογουμένως, αυτή η φράση που ακούστηκε, είναι ένα κομμάτι από μια ομιλία μου
στην πόλη των Σερρών, αλλά έχουν λεχθεί τόσα πολλά και σπουδαία πράγματα, πάντοτε,
αλλά ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, μας κάνουν όλους να προβληματιζόμαστε γύρω από
την έννοια του προσώπου, την αξία του προσώπου, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το πρόσωπο.
Σε μία επιστολή του προς τους Εβραίους, ο
Απόστολος Παύλος σταματάει σ’ αυτή την έννοια, σ’ αυτό το ερωτηματικό, και ρωτάει: Τι είναι ο άνθρωπος άραγε; Πρέπει να είναι κάτι
σπουδαίο, είναι, αφού τον θυμάται ο Θεός και
τον επισκέπτεται και δημιουργεί την σκέψη. Τι
σημαίνει αυτή η επικοινωνία του Θεού με τον
άνθρωπο; Και προχωρεί παρακάτω, τον έφτιαξες κάτι λιγότερο από τους Αγγέλους, αλλά όμως
τον άνθρωπο τον στόλισες, τον στεφάνωσες με
δόξα και με τιμή.
Πολλοί έχουν ασχοληθεί με τον άνθρωπο,
επιφανειακά αλλά και ουσιαστικά πολλές φορές,
πολλά ερωτήματα έχουν δημιουργηθεί, πολλοί
στοχασμοί έχουν γίνει, πολλούς έχει απασχολήσει αυτό το θέμα. Ο Καρέλ έγραψε ένα πολύ
σπουδαίο έργο, «Ο άνθρωπος, αυτό το άγνωστο». Πράγματι, όπου και να αγγίξουμε τον άνθρωπο, είτε το σωματικό μέρος, είτε το πνευματικό μέρος, μένουμε έκθαμβοι. Μάλιστα, εκείνοι που έχουν το χάρισμα να μελετούν τον άνθρωπο, οι γιατροί, οι χειρουργοί, βλέπουν ότι
κάθε κομμάτι του ανθρώπου είναι και ένας μεγάλος κόσμος. Ο άνθρωπος λοιπόν, είναι εκείνος ο οποίος βασιλεύει δια μέσου των αιώνων,
και όσο υπάρχουν άνθρωποι, σε όλη την
δημιουργία.
Ο χρόνος δεν μας παίρνει να πούμε περισσότερα πράγματα, αλλά αμέσως δημιουργείται το
ερωτηματικό. Αυτός ο άνθρωπος, στον χαρακτήρα του, στην πορεία του, είναι αγαθός ή κακός; Γεννιέται αγαθός ή κακός; Δημιουργείται;
Δεν μπορούμε να πάρουμε μία απάντηση καθα-

ρή, διότι αυτός ο άνθρωπος παραμένει άγνωστος. Εκεί που είναι ήρεμος και γαλήνιος, είναι
σε λίγο οργισμένος. Εκεί που είναι ευχαριστημένος και χαρούμενος, είναι σε λίγο
μελαγχολικός.
Θα σταματήσω σε ένα δεύτερο σημείο, γιατί
δεν θα ήθελα να μείνω περισσότερο σ’ αυτό, για
να πω ότι ο άνθρωπος καταβάλλει προσπάθειες, αλλά πολλές φορές εκτρέπεται, φεύγει, διότι
του λείπει η λυδία λίθος. Πολλές φορές του λείπει το κομμάτι εκείνο, που θα μπορεί να κάνει
τον έλεγχο στην ίδια την ζωή του, στην πορεία
του, και είναι πολύ δύσκολο κανείς να πορεύεται, να είναι ελεύθερος, να αποφασίζει μέσα
από την ελευθερία του και συγχρόνως να αναλαμβάνει και την ευθύνη του.
Θα ήθελα να αναφερθώ στις τελευταίες εποχές, οι οποίες την αφορμή την έχουν στη σχέση
του ανθρώπου με τον Θεό, στην συνθήκη της

Βεστφαλίας. Έχουν γίνει οι θρησκευτικοί πόλεμοι, έχει κουραστεί ο κόσμος από τις υπερβολές
και την εγκληματικότητα των θρησκευτικών πολέμων. Δεν είναι η ώρα να πούμε ποιος φταίει,
αλλά πρέπει να πούμε ότι τότε μία απόφαση
στην Βεστφαλία, είπε: «Ο άνθρωπος δεν χρειάζεται τον Θεό, ο άνθρωπος μπορεί μόνος του να
αντιμετωπίσει τα προβλήματα, να αντιμετωπίσει
την πορεία και την τύχη του».
Αυτό εξελικτικά θα μας φέρει τον Διαφωτισμό, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος μόνος του
λύνει τα προβλήματα, δεν χρειάζεται τον Θεό,
θα προχωρήσουμε σε όλα τα άλλα τα –ισμός,
για να φτάσουμε σε μία εποχή η οποία είναι
σκληρή, στον περασμένο αιώνα, και στην εποχή που πολλοί από μας έχουμε νωπά συναισθήματα, της συγκρούσεως των ανθρώπων
μεταξύ τους.
Ποιες θεωρίες ανεφάνησαν αυτές τις τελευ-

« Η εικόνα του Θεού απομακρύνεται, έτσι το πρόσωπο
δεν είναι ιερό πλέον. Και ό,τι αποϊεροποιείται σ’ αυτή
την ζωή, ευτελίζεται. Και ό,τι ευτελίζεται, γίνεται αντικείμενο.
Και ό,τι γίνεται αντικείμενο, γίνεται εκμετάλλευση.
Αυτό δεν είναι ανάγκη να ψάξουμε να το βρούμε,
υπάρχει διάχυτο στις εποχές».
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ταίες δεκαετίες, που έχουν την ρίζα ακριβώς
στην συνθήκη της Βεστφαλίας και στην πορεία της άρνησης του Θεού από τον άνθρωπο: θα μπορούσαμε τρεις κατηγορίες, αυτή την
στιγμή, να σημειώσουμε. Την κατηγορία εκείνη,
που ο άνθρωπος ετσιθελικά, σκέπτεται και αποφασίζει ότι μπορεί να κάνει έναν παράδεισο δικό του, μόνος του. Αυτοί όμως που είναι αντίθετοι σ’ αυτή την θέση, σ’ αυτή την θεωρία, δεν
έχουν θέση μέσα στην ζωή. Θα πρέπει ή να απομακρυνθούν μόνοι τους, ή δια της βίας, είτε λέγεται εξορία, είτε λέγεται φυλακή, είτε λέγεται
κλείσιμο σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Είναι
η θεωρία του να φτιάξουμε έναν παράδεισο,
επειδή έτσι το σκεφτήκαμε και το φανταστήκαμε εμείς.
Είναι και η άλλη θεωρία, η οποία φαίνεται να
ξεγελάει, ότι μέσα από ελευθερία αποφασίζουμε, αλλά εδώ ποιο είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα; Λιγότερα έξοδα, περισσότερα κέρδη. Έτσι
λοιπόν, άλλοι ανεβαίνουν και πλουτίζουν, άλλοι
φτωχαίνουν. Και το ένα και το άλλο, είναι
εκτροπή.
Και είναι και το τρίτο κομμάτι, η τρίτη περίπτωση του τι είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος
είναι εικόνα Θεού. Ο ίδιος ο Θεός είπε ότι «είμαι ένας από σας». Για θυμηθείτε την περικοπή εκείνη που λέει «πείνασα, και μου δώσατε και έφαγα, γδυτός ήμουν και με ντύσατε,
άρρωστος και με περιποιηθήκατε, για να
φτάσει να πει ότι εγώ είμαι στο πρόσωπο αυτουνού, και αν αυτός είναι ένα κουρέλι, δεν
διστάζω να γίνω κι εγώ κουρέλι, για να σώσω αυτόν τον άνθρωπο.
Είναι τρεις κόσμοι, οι οποίοι παράλληλα
υπάρχουν, και μας βάζουν στο ερώτημα, όχι
απλώς να διαλέξουμε θεωρητικά πού βρισκόμαστε, αλλά τι από αυτά μπορούμε να κάνουμε
βίωμα; Δοκιμάστηκαν, και το πρώτο και το δεύτερο. Εκείνο που κατά την δική μου την προσωπική γνώμη, η οποία είναι βασισμένη στην χριστιανική ανθρωπολογία, είναι ότι ο άνθρωπος,
αυτό που είπε ο Θεός, το ζει κάθε μέρα. Είναι
στεφανωμένος με δόξα και τιμή, έχει ελευθερία
και η ψυχή του, ο ίδιος, είναι ανεπανάληπτος και
αν το βάλουμε στην ζυγαριά, όλο τον κόσμο να
βάλουμε από την μία πλευρά και τον άνθρωπο
να βάλουμε από την άλλη πλευρά, θα κερδίσει
ο άνθρωπος. Γιατί δεν υπάρχει αντάλλαγμα μέσα στον κόσμο, για την αξία του ανθρώπου.
Ο καιρός που ζούμε, είναι κρίσιμος. Η εικόνα του προσώπου δεν είναι αυτή που πρέπει
και της χρειάζεται, γιατί η ομάδα εκείνη, είτε
στην πρώτη κατηγορία, είτε στην δεύτερη κατηγορία, για τις οποίες μιλήσαμε, τον άνθρωπο δεν τον βλέπουν σαν εικόνα Θεού. Τον βλέπουν σαν αντικείμενο. Η εικόνα του Θεού απομακρύνεται, έτσι το πρόσωπο δεν είναι ιερό

«Η ευρύτερη οικογένεια»! Τι ωραία φράση! Θυμίζει τον
παππού, θυμίζει τον θείο, θυμίζει τα αδέλφια,
«η ευρύτερη οικογένεια»! Ψάξτε να βρείτε αυτή την φράση
σε μία χώρα της Ευρώπης. Ούτε θεωρητική δεν υπάρχει
«η ευρύτερη οικογένεια». Ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του.
Και ο άλλος να εκμεταλλευτεί τον άλλον.
Αυτή είναι η εικόνα της σύγχρονης κοινωνίας».
πλέον. Και ό,τι αποϊεροποιείται σ’ αυτή την
ζωή, ευτελίζεται. Και ό,τι ευτελίζεται, γίνεται
αντικείμενο. Και ό,τι γίνεται αντικείμενο, γίνεται εκμετάλλευση.
Αυτό δεν είναι ανάγκη να ψάξουμε να το
βρούμε, υπάρχει διάχυτο στις εποχές. Στην
εποχή μας όμως, είναι η κορυφή. Το πρόσωπο δεν είναι ιερό πλέον, για τους άλλους ανθρώπους. Το πρόσωπο έχει αποϊεροποιηθεί
και είναι αντικείμενο. Και αλίμονο σ’ αυτό το
αντικείμενο, που είναι και αδύνατο
συγχρόνως.
Ρίξτε μια ματιά στην κοινωνία μας σήμερα.
Εγώ δεν είμαι ούτε πολιτικός, ούτε στρατιωτικός, είμαι ένας παπάς που προσπαθεί όσο μπορεί να βιώσει αυτά που διαβάζει και να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, που βρίσκονται
γύρω του. Πώς εξηγείται σήμερα, τόσες χιλιάδες άνθρωποι, να μην μπορούν να φάνε και
να χορτάσουν! Πώς εξηγείται σήμερα στον
τόπο μας, και γενικότερα, το φαινόμενο που
εξαπλώνεται, να μην έχουν την δουλειά τους!
Έχετε δοκιμάσει το δράμα αυτής της οικογένειας και αυτού του προσώπου; Θα πω ένα
παράδειγμα. Εμβολιάζαμε, πριν από λίγες ημέρες, τα μικρά παιδιά. Τραγικό πράγμα, το εμβόλιο του παιδιού πρέπει να δοθεί σε συγκεκριμένη ηλικία. Αλλά οι γονείς είναι ανασφάλιστοι,
και δεν έχουν το δικαίωμα, δεν μπορούν να κάνουν το εμβόλιο. Και έρχονται στην Αρχιεπισκοπή. Και η Αρχιεπισκοπή έχει το πρόγραμμά της.
Ένα ζευγάρι νέων ανθρώπων, όμορφων και
στην εμφάνιση και στην ψυχή, και ρωτάω, «Πώς
εσείς έτσι, νέα παιδιά, φέρνετε τα παιδιά σας
εδώ, να κάνουν το εμβόλιο»; «Χάσαμε την δουλειά μας, και ο ένας και ο άλλος, δεν έχουμε άλλη εργασία και υποφέρουμε». «Και πώς τα βγάζετε πέρα»; «Η ευρύτερη οικογένεια»!
Τι ωραία φράση! Θυμίζει τον παππού, θυμίζει τον θείο, θυμίζει τα αδέλφια, «η ευρύτερη οικογένεια»! Ψάξτε να βρείτε αυτή την φράση σε μία χώρα της Ευρώπης. Ούτε θεωρητική
δεν υπάρχει «η ευρύτερη οικογένεια». Ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του. Και ο άλλος να εκμεταλλευτεί τον άλλον. Αυτή είναι η εικόνα της
σύγχρονης κοινωνίας.
Τι είναι ο άνθρωπος, λοιπόν; Τι είναι το

πρόσωπο; Και ποιος θα ενδιαφερθεί γι’ αυτόν; Αυτό νομίζω, πρέπει να μας απασχολεί
όλους. Και εσάς ιδιαίτερα, διότι είστε ανάμεσά σας και αγωνίζεστε, ώστε αυτό να γίνει
πραγματικότητα.
Στην πατρίδα μας δεν πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, αυτές τις ώρες, παρ’ όλους τους κόπους που καταβάλλονται από κάθε πλευρά, και
ούτε να είμαστε και πολύ αισιόδοξοι. Μπορεί
να έχουμε κατά περιόδους επιτυχίες, πρέπει να
συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε αυτούς
που μας τις φέρνουν, αλλά δεν έχουμε βρει το
φάρμακο. Είμαστε ασθενείς και όταν υπάρχει
ασθένεια, πρέπει να γίνει καλή διάγνωση. Άμα
δεν κάνουμε καλή διάγνωση, δεν παίρνουμε
το κατάλληλο φάρμακο, επομένως δεν έχουμε
την κατάλληλη επιτυχία.
Η απληστία, η υποκρισία, η υπονόμευση, η
κατάχρηση, είναι ασθένειες οι οποίες συναντώνται κάθε μέρα. Και ο άνθρωπος είναι άρρωστος,
που δουλεύει σ’ αυτά τα πάθη. Αλλά όταν ο άνθρωπος είναι άρρωστος, από τον μικρότερο μέχρι τον μεγαλύτερο, η αρρώστια του ανθρώπου
αρρωσταίνει και τους θεσμούς. Τους ωραιότερους νόμους να φτιάξουμε, τις καλύτερες αποφάσεις να πάρουμε, αν δεν έχουμε τον άνθρωπο ο
οποίος θα τους υλοποιήσει, δεν έχουμε θεραπεία. Έχουμε μία ασπιρίνη, που την παίρνουμε
για να φύγει λίγο ο πυρετός, αλλά σε λίγο θα ξανάρθει και θα μας επισκεφθεί η αρρώστια.
Πολλά γίνονται, συνέδρια, συζητήσεις, λέμε
με αγωνία πού θα καταλήξουμε, πώς θα βοηθηθούμε, όλοι μας έχουμε τις επιθυμίες και λέμε «άντε να σπρώξουμε πιο πέρα, να ξεπεράσουμε τον αγώνα», αλλά ακούγεται πολλές φορές και μέσα μας, μεταξύ μας, κουλτουριάρικα,
όχι υπεύθυνα. Δηλαδή, χάσαμε τις αξίες. Χάσαμε τις αρχές μας. Πρέπει να τα ξαναβρούμε αυτά τα πράγματα. Από εκεί είχε ξεκινήσει και το
θέμα αυτό στις Σέρρες, από πού θα πάρουμε;
Δάνεια μπορεί να πάρουμε από το ΔΝΤ, αξίες
δεν μπορούμε να πάρουμε. Αρχές δεν μπορούμε να πάρουμε. Γιατί αυτά φυτρώνουν μέσα
μας, καλλιεργούνται. Και όπως λένε οι πατέρες
της Εκκλησίας, για να πάρεις τέτοια πράγματα,
αξίες και αρχές, πρέπει να δώσεις αίμα. Και αν
δεν δώσεις αίμα, αγωνιστικά, δεν μπορείς να
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αποκτήσεις τέτοια πράγματα.
Και ποιο είναι το φάρμακο; Το λέμε και πάλι
κουλτουριάρικα: να αλλάξουμε. Έρχεται όμως ο
λόγος του Θεού και λέει: μετάνοια. Μετανοώ,
και μετάνοια δεν είναι αυτό το σχήμα το εκκλησιαστικό, που έχουμε συνηθίσει, μετανιώνω σημαίνει αλλάζω μυαλό. Αλλάζω μυαλό, όχι θεωρητικά, περνάω μέσα μου και αλλάζω εσωτερικά, και αυτή η αλλαγή, η εσωτερική καλλιέργεια,
γίνεται πράξη στην κοινωνία. Αλλά αυτό δεν γίνεται από μόνο του. Η θεωρία η μεγάλη, που
έφερε την μεγάλη ζημιά τους περασμένους
καιρούς, του Σαρτρ, ότι ο Θεός πέθανε, ελάτε
να τον κηδεύσουμε, και τον κηδεύουμε στις
εκκλησίες, και αυτό πέτυχε στην Ευρώπη και
μη μας φαίνεται παράξενο, γιατί ακόμα δεν
υπογράφεται το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, και
δεν θα υπογραφεί, διότι ο πυλώνας του Χριστιανισμού είναι παραγκωνισμένος. Και όταν
πεθαίνει ο Θεός, όλα επιτρέπονται! Όταν ο Θεός δεν υπάρχει, όλα επιτρέπονται. Ή ακόμα
πιο πρακτικά, όταν δεν έχουμε πατέρα, δεν
έχουμε και αδέλφια, κι έτσι είμαστε ανάδελφοι.
Και τα συναισθήματά μας δεν μας επιτρέπουν,
μας εμποδίζουν ή μας απομονώνουν. Αλλά εκείνο που δεν βοηθούν, είναι όλοι μαζί ενωμένοι
να αντιμετωπίσουμε την δυσκολία.
Αυτό λοιπόν το κουλτουριάρικο όπως είπα, ο
λόγος του Θεού το βλέπει σαν σπαθί! Μετανοείτε, για να γίνει η αλλαγή. Ακούσαμε για αλλαγές,
ακούμε για αλλαγές, υποσχόμαστε αλλαγές, αλλά
ο λόγος του Θεού λέγει: Δεν γίνεται αλλαγή καμία, αν δεν αλλάξει ο άνθρωπος εσωτερικά. Και
για να αλλάξει ο άνθρωπος εσωτερικά, πρέπει να
αλλάξει και η σχέση του με τον Θεό.
Αυτό είναι μία άποψη, είναι μία θεωρία, είναι μία διδασκαλία, είναι μία υπόσχεση του
Θεού. Επομένως, εμείς σήμερα βρισκόμαστε
ανάμεσα σ’ αυτά τα τρία δυνατά κύματα. Διώχνουμε τον Θεό και φτιάχνουμε την ζωή μας
μόνοι μας. Επιλέγουμε, αλλά είμαστε οι περισσότεροι. Λέμε ότι έχουμε τον Θεό, αλλά δεν
αγαπάμε τον άνθρωπο. Διότι αυτό που λέμε,
λιγότερο κόστος, περισσότερο κέρδος, λέγεται στην γλώσσα του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου «Τι λες ότι θρησκεύεις, όταν τον άνθρωπο που τον βλέπεις πλάι, τον αδελφό σου, δεν
τον αγαπάς και δεν ενδιαφέρεσαι γι’ αυτόν,
πώς είναι δυνατόν να αγαπάς τον Θεό, που
ούτε τον βλέπεις, ούτε τον νιώθεις»;
Και μένει και το τρίτο: ότι είμαστε παιδιά ενός
πατέρα, όλοι μας. Και αγωνιζόμαστε και παλεύουμε, μέσα στις πτώσεις μας - μη σας πει κανείς
ότι δεν πέφτει ποτέ – και ο Αρχιεπίσκοπος, και
ο παπάς και ο καθένας μας, πέφτουμε, αλλά μέσα στο πνεύμα της αισιοδοξίας και της ελπίδας,
ότι όσο και να πέφτουμε, άλλο τόσο και περισσότερο υπάρχει δυνατότης να σηκωνόμαστε.

Στιγμιότυπο από την επίδοση στον Αρχιεπίσκοπο της επιστολής της Ομοσπονδίας μας με την οποία
τον καλέσαμε να παραστεί και να μιλήσει στο 22ο συνέδριό μας. Ακολουθεί το κείμενο

Αθήνησι, 14 Νοεμβρίου 2012
ΠΡΟΣ
Μακαριότατον Αρχιεπίσκοπον
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
κ.κ. Ιερώνυμον
Μακαριότατε,
Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας, εκπροσωπώντας το
Σώμα των Ελλήνων Αξιωματικών, Θεματοφυλάκων των Ιερών και Οσίων του Έθνους
και των πολυτιμοτέρων Ανθρωπίνων αγαθών και εμπνευσθέν εκ της θεοπνεύστου,
εν Σέρραις, ομιλίας Σας απεφάσισε ίνα την φράσιν «Οι αξίες δεν δανείζονται και δεν
χορηγούνται…Φυτρώνουν μέσα μας με αγώνες και θυσίες» χρησιμοποιήση, ως κύριον θέμα, του Πανελληνίου Ετησίου Συνεδρίου, εν Αθήναις, τη 28η και 29η Νοεμβρίου 2012, στο Aμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Διευθύνσεως Αττικής.
Προαγόμεθα θερμώς παρακαλούμεν ίνα η υμετέρα Μακαριότης, τιμήση δια της παρουσίας Της, την έναρξιν των εργασιών του Συνεδρίου (ώρα 09:45΄ την 28/11/2012)
και επευλόγηση αυτάς, χαρίζουσα εις συνέδρους και προσκεκλημμένους ηδύτατα
πνευματικά ΑΝΤΙΔΩΡΑ, εις ψυχικήν ΩΦΕΛΕΙΑΝ, ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΝ και ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ του
φρονήματος ημών. Επί τούτοις, ευχόμεθα ολοκαρδίως, Δωρεοδότης ΧΡΙΣΤΟΣ καταξιοί ΥΜΑΣ εν θεοφίλη Αρχιερατεία, ευθυνοφόρω ποιμαντορία και έργοις αγλαοκάρποις προς δόξαν ΘΕΟΥ και επ’ ωφελεία ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟΥ λαού.
Κατασπαζόμενοι την Υμετέραν σεπτή Δεξιάν Διατελούμε

Βρισκόμαστε λοιπόν, σ’ αυτά τα τρία ρεύματα. Και μόνοι μας θα αποφασίσουμε, υπεύθυνα, αλλά θα γευτούμε και τα αποτελέσματα. Γι’
αυτό λοιπόν, όλες αυτές οι προσπάθειες που γίνονται καλοπροαίρετα, όλοι αυτοί οι αγώνες,
και πρέπει να ευχαριστήσουμε αυτούς που
αγωνίζονται, που προσπαθούν, πρέπει να τους
πούμε να μην είναι πολύ αισιόδοξοι. Γιατί οι αλλαγές είναι εσωτερικές, των ανθρώπων. Αυτές
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έχουν αποτέλεσμα. Οι εξωτερικές αλλάζουν
γρήγορα. Πολύ περισσότερο που σήμερα, στον
αέρα, στην ατμόσφαιρα, οι πολιτικοί ίσως και οι
ιστορικοί να το έχουν καταλάβει, ότι έχει αναφανεί και πάλι, μέσα στον χώρο της Ενωμένης Ευρώπης, ο εθνικισμός. Εκείνοι οι οποίοι θεμελίωσαν την Ε.Ε. σε συγκεκριμένες αρχές, είναι
εκείνοι οι οποίοι επικρίνουν σήμερα και λένε, ο
δρόμος έχει στραβώσει, είμαστε σε εκτροπή.

Επομένως, η αλλαγή μας προς τα εκεί πρέπει να κατευθύνεται. Και των πολιτικών, και
των θρησκευτικών, και όλων, αλλά προπάντων του λαού μας. Ενωμένοι όλοι μαζί, να
παλέψουμε σε έναν αγώνα που θα έχει αποτέλεσμα. Και για μένα, αγαπητοί μου αδελφοί, το αποτέλεσμα δεν είναι στους αριθμούς, πόσα θα πάρουμε και πόσα θα καταναλώσουμε, για μένα το αποτέλεσμα είναι τι
λέει η ψυχή του καθενός, και τι λέει η ψυχή
όλων μας, με την ευρύτερη έννοια.
Το Σώμα σας είναι ένα Σώμα που αγωνίζεται γι’ αυτό το καλό. Είστε από τις δυνάμεις εκείνες, οι οποίες και σεις σαν και
εμάς πλήττεστε πολλές φορές ύπουλα. Αλλά
αλίμονό μας αν το βάλουμε κάτω. Διαβάζουμε αυτές τις ημέρες, και αγανακτούμε
όλοι μας, «εκατομμύρια οι κληρικοί, δισεκατομμύρια στις τράπεζες», και δεν έχουν
την τόλμη, είτε οι υπηρεσιακοί παράγοντες,
είτε δεν ξέρω ποιος, να πούνε «καθίστε κάτω, ποιοι είστε; Δώστε τον λόγο!» Αλλά την
άλλη μέρα, κάτω, με γραμματάκι ψιλό στην
εφημερίδα, λένε «ε, λάθος έγινε το όνομα,
λάθος έγινε εκεί» κλπ.
Με τέτοιες αθλιότητες δεν μπορούμε να
προχωρήσουμε. Πρέπει να βλέπουμε τον
οποιονδήποτε άνθρωπο σαν εικόνα του Θεού, σαν κάτι το ιερό! Δεν έχει σημασία σε
ποια παράταξη ανήκουμε. Το λέω εγώ, σαν
Αρχιεπίσκοπος. Ήδη διαφαίνεται στους ανθρώπους, ότι οι γραμμές έχουν πέσει, είναι
εποχή που πρέπει όλοι ενωμένοι να δούμε
εκείνα που μας ενώνουν, να τα καλλιεργήσουμε και να προχωρήσουμε, να ξεχάσουμε αυτά που μας χωρίζουν και μας έχουν
πληγώσει. Και όταν ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, έχουμε καιρό μετά να ξαναμαλώσουμε
πάλι. Αλλά αυτή την ώρα, χρειάζεται φοβερή συνεργασία, από όλους μας. Γιατί δεν είμαστε μόνο λίγοι, αλλά είμαστε και
απομονωμένοι.
Κλείνω με την σκέψη, ότι αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να βοηθήσουμε, αυτό το
πρόσωπο που αποκτά τις αξίες μέσα του
που φυτρώνουν, με αγώνες. Θα πει κανείς
από σας: «καλά, πού θα το βρούμε αυτό το
πράγμα; Γίνεται σήμερα, στην πραγματικότητα»; Να θυμηθούμε τον Μακρυγιάννη
που είπε: «Αυτόν τον λαό, πάντοτε τον
μαδάνε, πάντοτε του επιτίθενται, πάντοτε
τον αδικούν, αλλά στο τέλος μένει μια μαγιά και αυτή η μαγιά έχει την δύναμη να
ζυμώσει όλο το φύραμα».
Μια τέτοια μαγιά είναι και το δικό σας
Σώμα, που μου δίνεται η ευκαιρία σήμερα
να έχουμε επικοινωνία.
Ευχαριστώ.

Να δώσουμε βαρύτητα
σε πέντε καίρια ζητήματα
Το διοικητικό απολογισμό παρουσίασε στους συνέδρους ο Γενικός
Γραμματέας της Ομοσπονδίας κ. Ιωάννης Κατσιαμάκας

Ο

πως, τόνισε, το χρονικό διάστημα
από το 21ο έως το 22ο Συνέδριό
μας, ήταν ένας ακόμα χρόνος που
οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας εγκλωβισμένοι όπως και η Πατρίδα μας στη
δίνη του μνημονίου – είδαμε τις αποδοχές
μας να συρρικνώνονται περαιτέρω σε σημείο
που το εισόδημά μας λίγο ν’ απέχει πλέον
από τα όρια της φτώχειας. Ακόμα, τα αποθέματα των ασφαλιστικών μας ταμείων να εξαερώνονται εξ’ αιτίας του PSI, και οι λειτουργικές δαπάνες να μην επαρκούν πλέον ούτε
για την κάλυψη των ουσιωδών αναγκών του
Οργανισμού της ΕΛ.ΑΣ.
Οι πρόσκαιρες προσδοκίες που δημιουργήθηκαν από τη νέα κυβέρνηση, γρήγορα
εξανεμίστηκαν, καθώς οι κυβερνώντες προσγειώθηκαν στην οικτρή πραγματικότητα των
ελλειμμάτων και της δημοσιονομικής προσαρμογής πειθαρχώντας πλήρως στις εντολές
των δανειστών. Το συνδικαλιστικό μας κίνημα για μια ακόμη φορά, όλο αυτό το διάστημα βρέθηκε στις επάλξεις του αγώνα, συνεπέστατο με τις αρχές και τις διακηρύξεις του, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια ν’ αποκρούσει τις πολιτικές αυτές και να πείσει τους
κυβερνώντες για τη λάθος συνταγή που
εφαρμόζουν, η οποία βυθίζει τη χωρά στην
ύφεση και τα ελλείμματα και τον λαό στη φτώχεια και την εξαθλίωση.

Όλες αυτές οι δράσεις, οι παρεμβάσεις και
οι μορφοποιήσεις των ενεργειών μας το προηγούμενο χρονικό διάστημα αποτυπώνονται
στα παρακάτω έγγραφα και ανακοινώσεις
που έχουμε εκδώσει.
Στη συνέχεια και αφού έκανε μία αναφορά
στις κυριότερες δράσεις της Ομοσπονδίας κατά τον προηγούμενο χρόνο, αναφέρθηκε σε
πέντε (5) σημεία στα οποία θεωρεί ότι πρέπει
να επικεντρωθούν στο επόμενο διάστημα οι
δράσεις της Ομοσπονδίας, ήτοι:
Στην επικείμενη αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, -προκειμένου να μην βρεθούμε προ εκπλήξεων- στην
προστασία του εφάπαξ και των επικουρικών
Ταμείων, στην προσπάθεια βελτίωσης των
συντελεστών του Β.Μ. των Αξιωματικών που
κατακρεουργήθηκαν με το μνημόνιο 3, στο
νέο μισθολόγιο με το οποίο δεν πρέπει να
υπάρξει καμία περαιτέρω μείωση των αποδοχών μας και στην προστασία των συνταξιούχων συναδέλφων μας.
Κλείνοντας την ομιλία του, τόνισε ότι αποδείχθηκε πλέον περίτρανα πως πρέπει να
στηριχθούμε αποκλειστικά στις δικές μας δυνάμεις, να πιστέψουμε στις δυνατότητές μας
και όχι στα κόμματα τα οποία αποδείχθηκαν
αναξιόπιστα για άλλη μια φορά, εκφράζοντας
την ελπίδα και τη βεβαιότητα ότι στο τέλος ο
αγώνας μας θα στεφθεί με επιτυχία.
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Ψήφισμα ελπίδας, ενάντια
στις «πληγές» των Μνημονίων
Ο νέος «οδικός χάρτης» για την αποκατάσταση του γοήτρου και την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου
και του επαγγελματισμού του Αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας

Ε

μείς οι Αξιωματικοί της Ελληνικής
Αστυνομίας που συμμετείχαμε στο
22ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΑΞΙΑ, εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας
για τη συνεχιζόμενη πολιτική των περικοπών
και των δυσβάσταχτων οικονομικών μέτρων
που πλήττουν την αστυνομική οικογένεια και
τον αστυνομικό οργανισμό. Εγκαλούμε την κυβέρνηση για την απαράδεκτη συμπεριφορά της
απέναντι στους Αξιωματικούς, καθώς με τα τελευταία ψηφισθέντα οικονομικά μέτρα, προκάλεσε την ισοπέδωση της ιεραρχικής κλίμακας
και δημιούργησε μια άνευ προηγουμένου άδικη και άνιση μεταχείριση για όσους επέλεξαν να
προσφέρουν από υψηλότερες θέσεις ευθύνης.
Καταθέτουμε την αγωνία μας για το μέλλον
της Ελληνικής Αστυνομίας, καθ’ όσον οι πολιτικές της παρατεταμένης λιτότητας και η οικονομική ύφεση ενέχει τον κίνδυνο της διάλυσης του
κοινωνικού ιστού και τη χρησιμοποίηση των εργαζομένων της Ελληνικής Αστυνομίας ως κυματοθραυστών της λαϊκής οργής και αγανάκτησης,
κάτι που μας βρίσκει εντελώς αντίθετους.
Απαιτούμε την άμεση αποκατάσταση των αδικιών και του επαναπροσδιορισμού της πολιτικής της για τους εργαζόμενους στην Ελληνική
Αστυνομία, σύμφωνα με τις ακόλουθες προτάσεις μας, που αποτελούν καθολικό αίτημα και
προϊόν σοβαρού προβληματισμού και γόνιμου
διαλόγου της συνεδριακής διαδικασίας, για την
υλοποίηση των οποίων δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ένταση τον αγώνα μας
μέχρι την τελική δικαίωση.

ΘΕΣΜΙΚΑ

Α
Β

Χαρακτηρισμός του αστυνομικού επαγγέλματος ως “επικίνδυνου και ανθυγιεινού”.
Άμεση κατάργηση της παρ. κγ΄ του άρθρ. 9
του Π.Δ. 85/2011 από 16/09/2011 και τροποποίηση του άρθρου 18 Π.Δ. 100/2003,
ώστε το δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Μεταθέσεων, που εξετάζει τις προσφυγές των μετατιθέμενων να απαρτίζεται από διαφορετικά
πρόσωπα από αυτά που συνθέτουν το Πρωτοβάθμιο, ως προς τους υπηρεσιακούς
παράγοντες.
Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.
με κατευθύνσεις, στρατηγική, γενικές αρχές,

Γ

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.
Επαναπροσδιορισμός της δράσης των Υπηρεσιών, με εξορθολογισμό των προτεραιοτήτων και επαναπροσδιορισμό του τρόπου αξιολόγησης της αποδοτικότητάς τους, όχι ως μια
απλή εσωτερικής διοικητικής φύσεως προσαρμογή, αλλά προσαρμογή των υπηρεσιών στα
σημερινά δεδομένα και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, παράλληλα με προληπτικά μέτρα,
σε συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες, φορείς
και οργανώσεις. Σε κάθε περίπτωση, με ενημέρωση και εκπροσώπηση της Ομοσπονδία μας.
Βελτίωση του ισχύοντος Συστήματος Κρίσεων – Προαγωγών προκειμένου να εξασφαλιστεί αξιοκρατία και διαφάνεια, με την παράλληλη συμμετοχή εκπροσώπων μας στα Συμβούλια Κρίσεων – Προαγωγών.
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.
Ουσιαστικός εκσυγχρονισμός και εκδημοκρατισμός των Κανονισμών του Σώματος, με
ταυτόχρονη κωδικοποίησή τους.
Τροποποίηση του άρθρου 7, παρ. 7 του Ν.
3686/2008 ΄΄Ρυθμίσεις θεμάτων Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας΄΄, σύμφωνα με τις
προτάσεις της Ομοσπονδίας μας, ώστε να εξαλειφθεί η ανωμαλία που έχει παρατηρηθεί όσον
αφορά την προαγωγή των Ανθυπαστυνόμων,
καθώς και του άρθρου 8 του ανωτέρω Νόμου,
ώστε οι από το Τ.Ε.Μ.Α. προερχόμενοι Α/Β΄, Α/
Α΄ και Α/Υ΄ που αποστρατεύονται λόγω ορίου
ηλικίας ή 35ετίας, να λαμβάνουν μισθολογική
προαγωγή Ταξιάρχου, 2/3 Υποστρατήγου και
Υποστρατήγου, αντίστοιχα.
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Υπαγωγή των Αξ/κων ειδικών καθηκόντων στο σύστημα μεταθέσεων (αντικειμενικά κριτήρια του Π.Δ. 100/2003) κατά τα ισχύοντα για τους Αξ/κούς γενικών καθηκόντων. - Πρόσληψη προσωπικού ειδικών
καθηκόντων (ψυχολόγων) στις έδρες των Α.Δ.
χώρας και τις Αστυνομικές Σχολές.
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, όπως ήδη έχει
ζητηθεί κατ’ επανάληψη με σχετικά έγγραφα
από την Ομοσπονδία μας.
Ουσιαστική αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών των Αστυνομικών Σχολών και σύσταση επιτροπής με συμμετοχή εκπροσώπων μας που θα εξετάσει την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση σε όλες τις βαθμίδες.
Γνωστοποίηση των εκθέσεων αξιολόγησης στους αξιολογούμενους Αξιωματικούς με επίδοση αντιγράφων κατά την γνωστοποίηση της βαθμολογίας.
Προκήρυξη θέσεων υγειονομικών Αξιωματικών στις έδρες των Αστυνομικών
Διευθύνσεων.
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.
Αναπλήρωση των Διοικητών Αξιωματικών από τον Υποδ/τή ή άλλον Αξ/κό ή
άλλο βαθμοφόρο της Υπηρεσίας στις περιπτώσεις που αυτοί διατίθενται με διαταγή σε μέτρα
εκτός της περιοχής ευθύνης της Υπηρεσίας τους
ή συμμετέχουν σε Συμβούλια, Υπηρεσιακές Επιτροπές, εκπαιδεύσεις ως διδάσκοντες, διότι είναι αδύνατο να ανταποκριθούν σε δύο ρόλους
ταυτόχρονα με αποτελεσματικότητα.
Απαιτούμε:
1)Θεσμική θωράκιση της θέσης
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Τιμητικές πλακέτες απονεμήθηκαν στον Αρχιεπίσκοπο κύριο Ιερώνυμο και στον ε.α. πλέον, συνδικαλιστή κύριο Μαστρογιάννη Βασίλη
για την πολύχρονη προσφορά του στον αστυνομικό συνδικαλισμό

του Αξ/κού – Διοικητή με θεσμοθέτηση ελάχιστου χρόνου παραμονής, δικαίωμα επιλογής
των άμεσων συνεργατών του, εξασφάλιση ευελιξίας κινήσεων, απαλλαγή του κατά βάση από
πάρεργα και ανάδειξη του ρόλου του, ως μάνατζερ της υπηρεσιακής μονάδας που διοικεί
με ανάλογη οικονομική ανταμοιβή.
2)Εκμετάλλευση των προγραμμάτων
Ε.Σ.Π.Α. για την εκπαίδευση – μετεκπαίδευση αστυνομικών σε θέματα αστυνομικού
ενδιαφέροντος.
3)Σεβασμό και εφαρμογή των αποφάσεων
των Διοικητικών Δικαστηρίων τόσο για τις πειθαρχικές ποινές όσο και για οποιοδήποτε άλλο
ζήτημα που αφορούν και δικαιώνουν το αστυνομικό προσωπικό.
4)Ουδεμία ίδρυση νέας Υπηρεσίας ή Ομάδας, χωρίς προηγούμενη πρόβλεψη νέων αντιστοίχων οργανικών θέσεων προς στελέχωσή
της και άμεση κάλυψη των θέσεων αυτών, με
προσωπικό, από της ιδρύσεώς της.
5)Την αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων του
έργου μας και της αποστολής μας και την διασφάλιση του επαγγέλματός μας από τους παντοειδείς κινδύνους που μας περιβάλλουν.
Απορρίπτουμε τις όποιες αποφάσεις
λαμβάνονται ερήμην μας. Απαιτούμε
την συμμετοχή μας σε όλες τις επιτροπές που
συστήνονται για θέματα που μας
απασχολούν.
Καταγγέλλουμε κάθε απόπειρα περαιτέρω απαξίωσης της προσφοράς μας, των
συνθηκών εργασίας μας, μείωσης των εισοδημάτων μας και κατάργησης του κοινωνικού
κράτους που μας οδηγούν στην εξαθλίωση, ως
ανθρώπους και ένστολους πολίτες.
Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι
δεν διαπραγματευόμαστε το δίκιο μας
και την αξιοπρέπειά μας, ούτε δεχόμαστε τη
χρησιμοποίησή μας, ως κατασταλτικού μηχανισμού των κοινωνικών αγώνων.
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Καταγγέλλουμε την μετατροπή των Αστυνομικών Σχολών σε κέντρα κράτησης παράνομων μεταναστών και απαιτούμε την άμεση απομάκρυνσή τους από αυτές και την αποκατάσταση της λειτουργίας τους, ως εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Α

Θέσπιση νέου ειδικού μισθολογίου ενστόλων, το οποίο θα δημιουργεί συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης και θα δίνει νέα δυναμική
και προοπτική στο αστυνομικό προσωπικό.
Άμεση τροποποίηση των συντελεστών υπολογισμού των Βασικών Μισθών από το μισθολογικό κλιμάκιο του Α/Υ΄ και άνω, προκειμένου να υπάρξει μερική άρση της αδικίας που
συνετελέσθη σε βάρος των Αξ/κών.
Αναπροσαρμογή του Επιδόματος Ειδικής
Απασχόλησης ως εξής:
i.Για ανώτατους αξιωματικούς (μισθολογικά) σε
260,00€
ii.Λοιποί Αξιωματικοί και Ανθυπαστυνόμοι σε
160,00€
iii.Υπαξιωματικοί και Αστυφύλακες σε 120,00€
Επαναφορά της νυχτερινής αποζημίωσης
στα 2,90 ευρώ την ώρα.
Χορήγηση υπερωριακής αποζημίωσης για
την πέραν του θεσμοθετημένου εβδομαδιαίου χρόνου απασχόλησης.
Θεσμοθέτηση Επιδόματος παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών.
Ενιαιοποίηση του τρόπου αποζημίωσης και
προκαταβολή του συνόλου της εκτός έδρας
αποζημίωσης για αποσπάσεις – προσωρινές μετακινήσεις. Εξαίρεση από τις διατάξεις του Ν.
3833/2010 για τους αποσπώμενους Αστυνομικούς Υποδιευθυντές σε υπηρεσίες κάτω των
60χλμ. από την έδρα της υπηρεσίας τους.
Αποζημίωση των Αξιωματικών που υπηρετούν στις Αστυνομικές Σχολές και διδάσκουν σ’ αυτές γνωστικά αντικείμενα αστυνομι-
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κής φύσης, όπως και στο υπόλοιπο διδακτικό
προσωπικό, αστυνομικό ή μη.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ
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Καταγγέλλουμε την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών να απορρίψει την
Κοινή Υπουργική Απόφαση για την θεσμοθέτηση
πόρων για τα ασφαλιστικά μας Ταμεία από τις καταδικαστικές αποφάσεις και την εκποίηση πεπαλαιωμένων κινητών πραγμάτων κ.λ.π. της ΕΛ.ΑΣ.
Απαιτούμε την ανάκλησή της και την άμεση υπογραφή από τον κ. Αναπληρωτή Υπουργό της παραπάνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Απαιτούμε: 1)Την καθιέρωση επί πλέον κοινωνικών πόρων (έκδοση ταυτοτήτων, έκδοση
διαβατηρίων, κλήσεις τροχαίας) για την ενίσχυση
των ασφαλιστικών μας Ταμείων, μετά την απομείωση των αποθεματικών τους από το PSI.
2)Την αναλογική εκπροσώπησή μας στο Δ.Σ. του
Μ.Τ.Σ., την άμεση εξεύρεση λύσης για τη βιωσιμότητά του, την συνέχιση της χρηματοδότησης για
την απρόσκοπτη καταβολή των μερισμάτων στους
δικαιούχους.
3)Την αλλαγή της ονομασίας του από Μετοχικό
Ταμείο Στρατού σε Μετοχικό Ταμείο Στρατού
– Αστυνομίας.
4)Την τροποποίηση του τρόπου υπολογισμού
του χορηγούμενου εφάπαξ από τα ασφαλιστικά
μας Ταμεία Τ.Α.Α.Σ. και Ε.Τ.Υ.Α.Π., ώστε να εξισορροπηθεί η μείωση που θα επέλθει λόγω των
νέων (μειωμένων) βασικών μισθών.
Να μην υπάρξει ουδεμία περαιτέρω μείωση
των μερισμάτων του Μ.Τ.Σ. και των Επικουρικών Ταμείων. Εξυγίανση των οικονομικών τους,
με αξιοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων
και χωρίς περαιτέρω αύξηση των μηνιαίων παρακρατήσεων των εν ενεργεία αστυνομικών.
Την ενοποίηση των επικουρικών Ταμείων του
ΤΕΑΠΑΣΑ, ύστερα από αναλογιστικές μελέτες, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους.
Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2012
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«Η αναδιοργάνωση θα έπρεπε
να είχε γίνει πολύ καιρό πριν»
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος Δένδιας παρουσίασε τις προτεραιότητές
του. Ανακοίνωσε ότι προωθείται διόρθωση των αδικιών μέσω του επιδόματος ειδικών συνθηκών
Μακαριότατε,
Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι,
Κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Κύριε Αρχηγέ,
Στρατηγοί,
Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και κύριοι,
Αξιωματικοί, στελέχη της Ελληνικής
Αστυνομίας
Ήταν για εμάς μία πολύ μεγάλη ευκαιρία
σήμερα και νομίζω ότι έχει και μία σημαντική
σημειολογική παρουσία, εδώ, η διατύπωση
των σκέψεων του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου. Ο Αρχιεπίσκοπος μας είπε για τη Συνθήκη των Βερσαλλιών το 1648 και τη δυνατότητα των ηγεμόνων της Ευρώπης να προσδιορίζουν τη θρησκεία των υπηκόων τους. Και
ακόμα τη σκέψη του, με αγάπη, με ευφροσύνη, με διάθεση καταλλαγής για τη φύση του
ανθρώπου για το καλό, για το κακό, για τη μάχη της καθημερινότητας.
Στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, προ της
Σταύρωσης, ο Ιησούς ερωτάται από τον Πιλάτο «τι δε εστί η αλήθεια;», «ποια είναι η αλήθεια;» Θα δείτε ότι ο Χριστός δεν απαντά. Εκεί
κανείς θα πρέπει να φυλλομετρήσει το Ευαγγέλιο, το ίδιο Ευαγγέλιο, το Κατά Ιωάννην,
δύο σελίδες πίσω για να δει την ευθεία διατύπωση της σκέψης του. «Εγώ ειμί η οδός, η
αλήθεια και η ζωή», Μακαριότατε. Ο
Χριστός.
Για εμάς κυρίες και κύριοι η αλήθεια είναι
σαφής. Για την Ελληνική Αστυνομία η αλήθεια
είναι σαφής. Η αλήθεια του Έλληνα αστυνομικού είναι το Σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους. Επ΄ αυτού δεν υπάρχει ερώτημα. Κατά
πάντων και δια πάντων, κατά βουλευτών,
όπως όλων των άλλων. Η επιβολή των νόμων
δεν έχει όριο. Και σας παρακαλώ αυτό να είναι, όπως είναι και το γνωρίζω, πάντοτε ξεκάθαρος οδηγός στις πράξεις σας. Ουδέν περισσότερο δικαίωμα έχει εφόσον παρανομεί το
μέλος του Κοινοβουλίου εναντίον οιουδήποτε. Υποχρέωση είναι η απόλυτη και κάθετη τήρηση του Συντάγματος και της νομιμότητας.
Έρχομαι στα θεσμικά και στα μισθολογικά.
Πράγματι, όπως είπε ο Πρόεδρος ο κ. Γεωργατζής, προχωράμε σε μία πλήρη αναδιοργά-

νωση της Ελληνικής Αστυνομίας. Έχουν ληφθεί όλες οι προηγούμενες μελέτες, σκέψεις,
διατυπώσεις. Αναμένεται την επόμενη εβδομάδα και η μελέτη του ΚΕ.ΜΕ.Α.
Η Ελληνική Αστυνομία, κυρίες και κύριοι,
στην πραγματικότητα έχει δημιουργηθεί από
μια –θα μου επιτρέψετε να πω μετά από τόσα
χρόνια- πρόχειρη σύζευξη των δύο Σωμάτων,
της Ελληνικής Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων, το 1984. Αυτό το μοντέλο δεν
αντέχει πια. Η αναδιοργάνωση θα έπρεπε να
είχε γίνει πολύ καιρό πριν. Και βεβαίως θα
υπάρξει απόλυτη ευχέρεια, υπάρχει ήδη, και
έχω προσκαλέσει τους πάντες να διατυπώσουν όποιες σκέψεις θέλουν, πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Και βεβαίως, το ξαναλέω, πρέπει να υπάρξει μείωση των οργανικών θέσεων. Μέχρι τώρα άκουγα παντού λείπει προσωπικό. Τώρα δεν λείπει προσωπικό. 61.000
είναι υπεραρκετός αριθμός. Χρειαζόμαστε
λιγότερο προσωπικό. Αλλιώς διαρθρωμένο
ίσως, αλλιώς εκπαιδευμένο ίσως, λιγότερο
προσωπικό. Για να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Και είμαι σίγουρος ότι το νέο οργανόγραμμα, όταν οριστικοποιηθεί και εφαρμοστεί θα
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παράσχει και σε εσάς τη δυνατότητα να αναπτύξετε τις όντως τεράστιες δυνάμεις που
έχετε.
Κυρίες και κύριοι είμαι υπερήφανος για το
έργο το οποίο επιτελείτε, υπό τις συνθήκες τις
οποίες το επιτελείτε. Και έστω και αν δεν το
επέλεξα και ούτε και το φανταζόμουν ποτέ ότι
θα βρεθώ στη θέση του υπουργού Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, είμαι υπερήφανος που έχω την πολιτική ευθύνη για το
Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.
Και σας ευχαριστώ θερμά και από καρδιάς
για τον τρόπο που επιτελείτε τα καθήκοντά
σας. Δεν πρόκειται να αναλωθώ σε πρόσκαιρους λαϊκισμούς περί μισθολογικών κ.τ.λ.,
κ.τ.λ. Ενόψει της σωτηρίας της χώρας, εγώ όχι
ως υπουργός, αλλά ως βουλευτής ψήφισα το
συγκεκριμένο νομοθέτημα. Και το γνωρίζετε
αυτό. Αυτό όμως δεν με εμποδίζει να έχω
πει και να λέω και τώρα ότι ο βασικός μισθός του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, 1698 ευρώ ακριβώς, είναι μια λανθασμένη επιλογή κατανομής των βαρών στην
ελληνική κοινωνία. Δεν αντιστοιχεί σε αυτό
που πράττετε και σε αυτό που σας ζητείται.

Με δεδομένη την ανάγκη επίτευξης του
στόχου, εγώ δεν είμαι εξ’ αυτών που δαιμονοποιεί την τρόικα. Είμαι ένας εξ΄ αυτών, που λέει ότι όλα ξεκινούν από τον ελληνικό λαό, καταλήγουν στον ελληνικό
λαό. Εμείς διαφεντεύουμε την τύχη μας, τα
δικά μας λάθη πρέπει να διορθώσουμε, οι
ξένοι ας κάνουν τη δουλειά τους. Ήδη
υπάρχει μία συζήτηση με το υπουργείο
Οικονομικών πάνω σε συγκεκριμένες
κατευθύνσεις για τη διόρθωση ορισμένων πραγμάτων μέσω του επιδόματος ειδικών συνθηκών.
Δεν το λέω ως υπόσχεση, το λέω ως γεγονός. Αυτό το οποίο έχει επιστρατευτεί
για να παράσχει η Ελληνική Αστυνομία
στην ελληνική κοινωνία, υπό τις παρούσες
συνθήκες, υπερβαίνει ίσως κατά πολύ αυτό το οποίο ίσως της δίνεται ως αντίδωρο
από την ελληνική κοινωνία, με δεδομένες
τις οικονομικές συνθήκες και με δεδομένο
τον οικονομικό στόχο, για να είμαστε ξεκάθαροι και σε αυτό.
Παραδείγματος χάρη το μεταναστευτικό.
Ένα τεράστιο πρόβλημα. Κατά την άποψή
μου το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα. Το χειρίζεται κατ’ ουσίαν η Ελληνική Αστυνομία,
χωρίς να έχει υπάρξει ποτέ στις βασικές
καταβολές της η σκέψη ότι το μεταναστευτικό πρόβλημα της χώρας πρέπει να το χειριστεί η Ελληνική Αστυνομία. Εσείς το χειρίζεστε. Εσείς είναι η πρώτη φορά που παρέχετε αντιμετώπιση στο πρόβλημα, που
εκτελείτε ένα σχεδιασμό, άνευ του παραμικρού ανταλλάγματος γι’ αυτό. Με κίνδυνο να σας ασκηθούν διώξεις, να σας ασκείται καθημερινά κριτική, να λέγονται όσα
λέγονται.
Κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνω απολύτως τις δυσχερέστατες στιγμές που περνάει η χώρα και η κοινωνία μας. Επιτρέψτε
μου να σας πω και πάλι, χωρίς καμία διάθεση υπερβολής, ότι προσβλέπει σε εσάς.
Για να διατηρήσετε, όπως είπε ο πρόεδρος
το τρίτο αγαθό, τη δημόσια ασφάλεια, θα
μου επιτρέψετε να πω ότι το δεύτερο, η
ελευθερία, δεν υφίσταται, χωρίς τη δημόσια ασφάλεια.
Ποιος είναι ελεύθερος όταν βγαίνει από
το σπίτι του έντρομος ή ακόμα χειρότερα
όταν είναι μέσα στο σπίτι του έντρομος και
κλειδαμπαρωμένος; Τι ελεύθερος πολίτης
είναι αυτός; Τι ελεύθερος άνθρωπος είναι
αυτός; Η άρση του φαινομένου εναπόκειται σε εσάς, στις θυσίες σας, στον κόπο
σας, στις προσπάθειές σας.
Σας ευχαριστώ από καρδιάς.

Όχι στάχτη στα μάτια
των αστυνομικών
Ο γενικός γραμματέας της ΑΔΕΔΥ ο κύριος Ηλίας Ηλιόπουλος
χαιρέτησε τους αγώνες του συνδικαλιστικού μας κινήματος
και κάλεσε την πολιτεία να σταθεί πραγματικός αρωγός
στο δύσκολο έργο του Έλληνα Αστυνομικού

Κ

αλημέρα σε όλους, καλημέρα Πρόεδρε
και Προεδρείο, και ιδιαίτερα, αγαπητοί
εργαζόμενοι και αξιωματικοί στα Σώματα Ασφαλείας, στην Αστυνομία, γιατί εσάς αφορά
πρωτίστως το ζήτημα στο σημερινό συνέδριο, αλλά και γενικότερα, τον εργαζόμενο κόσμο και πολύ
πλατύτερα, την ελληνική κοινωνία.
Είπε ο Μακαριώτατος προηγουμένως, σε μία
τεκμηριωμένη, θεόπνευστη θα έλεγα, τοποθέτησή
του, και θα τον ευχαριστούσα, αν ήταν εδώ, γιατί
επιτέλους η Εκκλησία παρεμβαίνει στην κοινωνία.
Ήμουν στην Ξάνθη χθες και το ένιωσα κι εκεί πολύ
έντονα, ότι αν ζυγίσεις τον άνθρωπο σε μια ζυγαριά
από την μία μεριά, και από την άλλη όλα τα υλικά,
όσο σπουδαία και αν είναι, ο άνθρωπος βαρύνει.
Κοιτάξτε την κοινωνία, να δείτε οι κοτζαμπάσηδες
και οι προύχοντες που διαφεντεύουν, τον ζύγισαν
τον άνθρωπο και τον έβγαλαν ελλιποβαρή. Ισχύει
πολύ περισσότερο σε αξία η κερδοσκοπία, η τοκογλυφία, η εκμετάλλευση, η ισοπέδωση της κοινωνίας, η αποδυνάμωση κάθε αξιοπρέπειας και σεβασμού, στον ελληνικό λαό κυρίως. Και νομίζω ότι
εμείς που το αντιμετωπίζουμε και το ζούμε, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά.
Να πω στον κ. υπουργό, ότι ό Θεός στον Πόντιο
Πιλάτο καλά δεν απάντησε περί της αλήθειας, γιατί
γνώριζε ως Θεός, ότι σε λίγο έρχονται βασανιστήρια σε βάρος του, και τελικά η Σταύρωση. Ήξερε ότι
είναι μία προειλημμένη απόφαση, αυτό ζούμε και
τώρα, και εντολή. Και σε ώτα μη ακουόντων δεν

χρειάζονται απαντήσεις σε λόγια. Αγώνας χρειάζεται, και χαίρομαι που το επαναλαμβάνει από αυτό
το βήμα και ο Πρόεδρος ο κ. Γεωργατζής και ο
Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ ο Χρήστος Φωτόπουλος.
Δύο αγωνιστές, σε μία πολύ δύσκολη περίοδο, και
το τονίζω πάρα πολύ καλά, και με πολλή καλή γνώση για το τι γίνεται. Και το αν είναι πολλοί 60.000
που είστε, καλά Πρόεδρε, δεν συναντιέστε με τον
Υπουργό; Δεν τον ενημερώνετε ότι απανωτά περιστατικά κάθε μέρα και γεγονότα, σε βάρος των συμπολιτών μας, με κλοπές, με αρπαγές, με βιαιότητες, γέμισε η κοινωνία;
Πολύ καλά το είπες, αδυνατούμε εκεί που μας
έχετε φέρει, να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της
υψηλές της κοινωνίας, στις μεγάλες υποχρεώσεις
που έχουμε, να προστατέψουμε τι; Την ζωή και την
υγεία του συμπολίτη μας, την περιουσία του! Αυτό
κάνουμε! Ιερή αποστολή στον άνθρωπο και στην
κοινωνία! Δεν τα λέτε αυτά; Δεν τον ενημερώσατε;
Μα το είπε ο Χρήστος, μας κάλεσε, λέει, σχεδιάζει,
σκέφτεται. Με ποιους; Με την παρέα των φίλων;
Αυτοί είναι η πολιτική κοινωνία, αγαπητοί φίλοι;
Μας είπε ο εκπρόσωπος, δημόσια, σε τηλεόραση, περιχαρής, ότι γνωρίζει τα οικονομικά της χώρας, ότι από τα 87, αν θυμάμαι καλά, υποχρεώσεις
σε πρωτογενείς και δευτερογενείς δαπάνες, που
έχει η χώρα, τα 60 πηγαίνουν σε μισθούς και επιδόματα. Τον καλώ και τον προκαλώ, και την κυβέρνηση ολόκληρη, διαφορετικά είναι όχι μόνο αδικία, αλλά και ανηθικότητα και ύβρις σε βάρος μας,
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να αναρτήσει σε δημόσια θέα, γιατί όλοι έχουμε και
όνομα και επώνυμο, και πού εργάζεται ο καθένας,
και πόσα χρήματα παίρνει. Αν δεν το κάνετε, στην
Βουλή, είπα, πέραν της αδικίας θα φωνάζω για ανηθικότητα, και προσβολή του εργαζόμενου κόσμου,
και ιδιαίτερα μία κοροϊδία καραμπινάτη, σε βάρος
του λαού μας.
Ή θα ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η πραγματικότητα και ποια είναι η αλήθεια, ή διαφορετικά, δεν
μπορούμε να συνυπάρξουμε στο 70% του ελληνικού λαού, που είναι από φτώχεια έως εξαθλίωση, και στους άλλους που εξυπηρετούνται και
βολεύονται. Και λέω και κάτι ακόμα, σε σας που
ζείτε από κοντά τα μνημόνια, ιδιαίτερα σ’ αυτούς
που τα ψήφισαν, και έχει έρθει όλη αυτή η οικονομική κατάσταση, η κοινωνική εξαθλίωση της χώρας
μας, ποιος από αυτούς τους μνημονιστές, τους τροϊκανούς, αυτούς που ψηφίζουν είναι στην κατηγορία φτώχεια και εξαθλίωση; Βρέστε μου έναν, να
του αποδώσουμε τα εύσημα και να τον τιμήσουμε!
Έναν! Κανένας! Όλοι είμαστε βολεμένοι, εμείς που
μας εξυπηρετεί το σύστημα, και άσε τους άλλους να
πεθάνουν! Θέλω να απευθυνθώ προς τον Πρόεδρο, τον Δημήτρη τον Γεωργατζή, αλλά και σε
όλους εσάς, και να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ,
εκ μέρους των εργαζόμενων που εκπροσωπώ, και
σας βεβαιώνω, και της συντριπτικής πλειοψηφίας
της κοινωνίας της Ελληνικής, η κοινωνία περιμένει
από σας, γνωρίζει τα προβλήματά σας. Γνωρίζει ότι
η απουσία σας είναι τεράστιο πρόβλημα για την καθημερινότητά της, για την ζωή της, είτε είναι εκτός
σπιτιού, είτε είναι μέσα στο σπίτι, και ιδιαίτερα την
ώρα του ύπνου.
Εγώ πράγματι θα σας καλέσω, να δώσετε όσες
δυνάμεις μπορείτε να δώσετε, αλλά όχι αυτό που
είπε ο υπουργός, «σας κάλεσα να δώσω, αλλά να
κοιτάξω και ένα επίδομα», που ενδεχομένως θα
σας ρίξει στάχτη στα μάτια. Άμα είχε το ενδιαφέρον και την αξιοπρέπεια, δεν θα έπρεπε πρώτα
«να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω λάδι». Να μην
το οδηγήσει το σύστημα στην κατάρρευση.
Θέλω να νιώθετε έντονα την υποστήριξή μας και
την συμπαράστασή μας, θέλω να γνωρίζετε ότι θα
συμπορευθούμε και στο επόμενο διάστημα και από
σήμερα, συνεδριάζουμε σε λίγο, ανοίγουμε ένα καινούργιο πρόγραμμα αντίστασης και αγώνα, σε όλη
αυτή την πολιτική, που καταρρακώνει ανθρώπους,
κοινωνία και ζωή. Ο Έλληνας έχει κληρονομήσει μία
τεράστια κληρονομιά, αναγνωρισμένη στην παγκοσμιότητα, για δημοκρατία, για ελευθερία, για ανθρώπινα δικαιώματα, για ειρήνη, για μία Ευρώπη
των λαών, και όχι των κερδοσκόπων και της αρπαγής. Σ’ αυτή την κατεύθυνση θα πολεμήσουμε όλοι
μαζί, και η υπογραφή του Ελληνικού λαού είναι αυτή που έχει σημασία, αν θέλει να εκχωρήσει κάτι,
και όχι ο κ. Αθανασόπουλος, που θα επιχειρήσει να
εκποιήσει και να ξεπουλήσει.
Σας ευχαριστώ.

Αναδιάρθρωση ναι,
αλλά όχι ερήμην μας

Χ

αιρετίζοντας τις εργασίες του συνεδρίου, ο
πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Χρήστος Φωτόπουλος, στάθηκε στην αναγκαιότητα
της ενδυνάμωσης του αγώνα όλων
των Ομοσπονδιών, με πνεύμα ενότητας και συνεργασίας.
Οι επιπτώσεις της κρίσης είναι βαρύτατες, τόνισε, τις βιώνουμε όλοι και
δεν χρειάζεται να αναφερθώ. Από τις
ίδιες τις επιπτώσεις, όμως, εκείνο που
με τρομάζει περισσότερο είναι η προσπάθεια ορισμένων να φορτώσουν
τις δικές τους ευθύνες σε άλλους και
δη στο συνδικαλιστικό κίνημα της
χώρας. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε φαινόμενα εσωστρέφειας αναζητώντας εχθρούς εντός των τειχών.
Ο εχθρός είναι αυτοί που προκάλεσαν την κρίση
και όχι ο εργαζόμενος, είπε. Επίσης, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση διότι με τις αποφάσεις της φέρνει αντιμέτωπο το λαό με την Ελληνική Αστυνομία,
θέτοντας σε κίνδυνο τις καλές σχέσεις της ελληνικής
κοινωνίας με τους ένστολους, μια σχέση που οικοδομήσαμε με τη συνδικαλιστική μας λειτουργία και
την κοινωνικοποίηση της αστυνομίας τα τελευταία
χρόνια. Ζήτησε δε από τον παριστάμενο υπουργό
να επιδείξει ευαισθησία για τη θωράκιση του Έλλη-

να αστυνομικού και να εργαστεί για τη βελτίωση των
συνθηκών ασφαλείας στη χώρα. Σε ό,τι αφορά τη
μείωση της αστυνομικής δύναμης,
που ανήγγειλε ο υπουργός, είπε ότι
υπό την δαμόκλειο σπάθη των δανειστών, το υπουργείο αναγκάζεται να
συρθεί στην αναδιάρθρωση των
υπηρεσιών. Ελπίζουμε ο στόχος του
περιορισμού των δαπανών, να μην
αποβεί εις βάρος της ασφάλειας των
πολιτών και με την επικείμενη αναδιάρθρωση, που γίνεται ερήμην μας.
Επίσης να μην αποτελέσει ευκαιρία
για νέες ανατροπές των εργασιακών
μας δικαιωμάτων και κατακτήσεων. Θα είναι «αιτία πολέμου», τόνισε, επισημαίνοντας επίσης ότι
προέχει η απαλλαγή από τα πάρεργα, πριν από κάθε απόπειρα αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών. Αναφερόμενος στην ομιλία του Μακαριώτατου, είπε ότι
έχει τεθεί από την Ομοσπονδία το ζήτημα της ίδρυσης λεσχών εστίασης και προβληματίστηκε μήπως
και η Εκκλησία πρέπει να προσφέρει φαγητό σε συναδέλφους. Άλλα θέματα που έθιξε είναι οι περικοπές μισθών, το ψαλίδισμα των νυχτερινών, η αδυναμία της υπηρεσίας να ανακοινώνει την υπηρεσία
ούτε σε εβδομαδιαία βάση κλπ.

Νέα ποικιλία μορφών ενωτικής
και αποτελεσματικής δράσης

Ο

καθηγητής Εργατικού Δικαίου κ. Αλέξης Μητρόπουλος, εξέφρασε τη χαρά του για την
πρόσκληση που του απηύθυνε η Ομοσπονδία να χαιρετήσει τις εργασίες του 22ου συνεδρίου και ευχήθηκε να είναι και αυτό,
όπως και τα προηγούμενα, ένα συνέδριο σε πνεύμα συνειδησιακής εγρήγορσης και ενότητας, γιατί αυτό που
προέχει είναι το καλό του κλάδου, η
προαγωγή των συμφερόντων των
αστυνομικών και η επαρκής ανταπόκριση στο διαρκώς και πιο αναγκαίο
και απαιτητικό αίτημα των πολιτών για
την εμπέδωση του αγαθού της ασφάλειας, χωρίς το οποίο είναι αδύνατη η ικανοποιητική
άσκηση των συλλογικών και ατομικών δικαιωμάτων
όλων και η δημοκρατική πορεία της χώρας.Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της κρίσης και των
Μνημονίων, τονίζοντας ότι με βάση τη μνημονιακή
ρήτρα της «συγκρίσιμης ευθυγράμμισης» με τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, θα επιφέρει κατ’
έτος και μέχρι το 2020 περαιτέρω δραστικές περικοπές στους μισθούς και στις συντάξεις. Και αφού χαρα-
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κτήρισε το 2013 έτος σοκ για όλους μας και για τον ελληνικό λαό ολόκληρο, εξήγησε τα 11 σκληρά μέτρα
που ψηφίστηκαν πρόσφατα (μειώσεις προσωπικού,
νέος τρόπος υπολογισμού σύνταξης,
ενιαίο μισθολόγιο για όλους, νέα όρια
ηλικίας, κατάργηση δώρων, διάλυση
εργασιακών σχέσεων, λεηλασία των
ταμείων κλπ) και που «αιτιολογούν»
την εκτίμησή του αυτή.Τέλος, αναφερόμενος στο συνδικαλιστικό πλαίσιο
λειτουργίας του αστυνομικού συνδικαλισμού, τόνισε ότι πρέπει να γίνει πιο
λειτουργικό, καθώς πέρασε την εποχή
της ενηλικίωσης και το νέο πρέπει να
περιγράφει και να προσδιορίζει τον κεντρικό μας ρόλο στο συλλογικό γίγνεσθαι. «Ένας νέος ρόλος, ένα
νέο πρόγραμμα, με άμεσους μεσοπρόθεσμους και
μακροπρόθεσμους στόχους, μια νέα ποικιλία μορφών ενωτικής και αποτελεσματικής δράσης, τόσο με
τις άλλες Ομοσπονδίες όσο και με το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα, είναι η πρόκληση των καιρών για
τη νέα αναβαπτισμένη από το συνέδριο ηγεσία της
Ομοσπονδίας σας», τόνισε ο κ. Μητρόπουλος.

Το φρόνημά μας
δεν θα το κάνουν «φρόνιμα»
Οι τοποθετήσεις των συναδέλφων στο 22 εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Οι κυβερνώντες διέπραξαν
ένα έγκλημα εις βάρος μας με
την τακτική και τις πολιτικές
που ακολούθησαν και τα μέτρα τα οποία έλαβαν και οφείλουν σύντομα να επανορθώσουν. Το οφείλουν απέναντι
στις οικογένειές μας, αλλά και στην ίδια την πατρίδα την οποία εμείς προσπαθούμε να διαφυλάξουμε βάζοντας μπροστά τα στήθη μας. Εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα με αξιοπρέπεια
όπως κάναμε πάντοτε, χωρίς να ξεχνάμε ότι είμαστε Αξιωματικοί. Η κατάσταση πρέπει και είναι
στο χέρι μας να αλλάξει. Η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο είναι ζωντανή και είναι στο χέρι μας να
μην την αφήσουμε να σβήσει. Να είστε σίγουροι
ότι δεν θα την αφήσουμε να σβήσει.

ΜΠΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Θα πρέπει να αποκατασταθούν οι απώλειες τις οποίες
υπέστησαν τα ασφαλιστικά Ταμεία από το PSI. Σε ό,τι αφορά
το μισθολόγιο, θα πρέπει να
ετοιμαστεί δική μας τεκμηριωμένη και κοστολογημένη πρόταση προκειμένου να αποφύγουμε τυχόν επιχειρούμενο αιφνιδιασμό από την πλευρά του υπουργείου Οικονομικών. Στο επίπεδο της όποιας σχεδιαζόμενης αναδιάρθρωσης θα πρέπει να υπάρξει
σχεδιασμός με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες κάθε
περιοχής και τα πληθυσμιακά δεδομένα της. Τέλος, να υπάρξει λελογισμένη και όχι καταχρηστική χρήση του καθεστώτος των υπηρεσιακών μετακινήσεων όπως παρατηρείται τελευταία.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΜΑΝΘΟΣ
Να γίνει αναδιάρθρωση όχι
για την αναδιάρθρωση, αλλά
για να προκύψει ένα βιώσιμο
και ανθεκτικό σχήμα το
οποίο θα κληθεί να λειτουργήσει σε εποχές πολύ δύσκολες. Θα πρέπει να αποφευχθούν στρεβλώσεις και πρακτικές του παρελθόντος οι οποίες οδήγησαν το Σώμα, αλλά και ειδικότερα τους Αξιωματικούς στην απαξίωση και
την ανυποληψία. Είναι χρέος των νέων αστυνομι-

κών και δη των νέων Αξιωματικών να πυκνώσουν τις τάξεις του συνδικαλισμού για τον οποίο
ματώσαμε και παλέψαμε και να αγωνιστούν για
τα δικαιώματά τους. Τίποτα δεν χαρίζεται και τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνα και πρέπει να
γίνει άμεσα αντιληπτό από τη νέα γενιά.

ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οφείλω να επισημάνω την
αλόγιστη και εν πολλοίς άδικη
χρήση του διοικητικού μέτρου
της διαθεσιμότητας εις βάρος
Αξιωματικών-Διοικητών Υπηρεσιών του Λεκανοπεδίου.
Πόσω μάλλον όταν το επαχθές
μέτρο αυτό επιβλήθηκε υπό την πίεση των ΜΜΕ
και όχι επειδή πρόεκυπτε σαφώς η ανάγκη επιβολής του. Εμείς ως Ένωση Αττικής καταδικάσαμε την άκριτη και ισοπεδωτική εις βάρος των Αξιωματικών χρήση του μέτρου αυτού και σταθήκαμε δίπλα στους συναδέλφους όταν η μόνη δικαιολογητική βάση επιβολής του μέτρου ήταν η
πίεση της δημοσιότητας. Πρέπει να προσέξουμε
τις όποιες κινήσεις γίνονται για νέο μισθολόγιο
και να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα ώρα για κινητοποίηση εάν χρειαστεί.

ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση
διότι μεθοδεύεται υποκατάσταση της αστυνομίας, όπως προκύπτει από την απόφαση για τα κέντρα κράτησης μεταναστών, από
τις εταιρείες security και είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να αποδεχθούμε. Σε ό,τι
αναφορά την αναδιάρθρωση θα πρέπει να προσέξουμε διότι δεν μπορείς να χτίσεις ένα καινούργιο σπίτι με παλιά υλικά όπως έγινε με την ενοποίηση των Σωμάτων το 1984, όπου πήραμε τα κεραμίδια από το ένα σπίτι και τα ντουβάρια από το
άλλο, και φτάσαμε μέσα σε λίγα χρόνια να έχουμε
ανάγκη κατασκευής νέου σπιτιού.

ΤΕΤΡΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Οι Υπηρεσίες της Πελοποννήσου περνάνε δύσκολες στιγμές καθώς είναι υποστελεχωμένες, με ανύπαρκτα μέσα και υλικά και ταυτόχρονα καλούνται
να αντιμετωπίσουν τόσο την συνεχώς αυξανόμενη
εγκληματικότητα, αλλά και τις νέες ανάγκες που δη-

μιουργούνται. Αναφέρομαι στο
κέντρο κράτησης της Κορίνθου
όπου καλούνται συνάδελφοι από
κάθε γωνιά της Περιφέρειας να
εκτελέσουν υπηρεσία, ταξιδεύοντας αυθημερόν σε μεγάλες αποστάσεις και με δικά τους έξοδα
πολλές φορές και η κατάσταση αυτή μέρα με τη μέρα χειροτερεύει. Πρέπει να προσέξουμε αυτήν την
κατάσταση διότι αποβαίνει εις βάρος των συναδέλφων, αλλά και κυρίως εις βάρος των Διοικούντων
Αξιωματικών οι οποίοι καλούνται να το
διαχειριστούν.

ΒΕΛΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Δίνοντας τον νενομισμένο Όρκο του Έλληνα Αξιωματικού,
ενώπιον Του Θεού και του Ανωτάτου Άρχοντος, ορκίστηκα να
φυλάττω πίστη στην Πατρίδα,
να υπερασπισθώ τις Σημαίες
μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματός μου, υπακοή στο Σύνταγμα και προθυμία στην εκτέλεση
των διαταγών και ευσυνείδητη εκτέλεση των καθηκόντων μου. Δεν θυμάμαι, πουθενά όμως, να
ορκίστηκα να πράττω το χρέος μου ως Αξιωματικός πεινασμένος και χρεωμένος ως άλλος Στρατηγός Δεκαβάλλας (της παλιάς ελληνικής ταινίας)
ο οποίος εξεπλήρωσε εις το ακέραιο το χρέος
στην Πατρίδα, αλλά αδυνατούσε να ξεπληρώσει
τα χρέη του για την εξασφάλιση των προς το ζείν.
Αυτά για όσους ισχυρίζονται, όντας στις ανώτατες βαθμίδες της Ιεραρχίας, πως είμαστε Αξιωματικοί και δεν πρέπει να εκφράζουμε παράπονα.
Με φτωχοποιημένο προσωπικό, αυτοκίνητα χωρίς λάστιχα και καύσιμα και το έγκλημα με τα τελειότερα μέσα στη διάθεσή του, πού να πάμε; Με
τη Σχολή Αξιωματικών και τα Τ.Δ.Α. στρατόπεδα
συγκέντρωσης, φαινόμενο που δε συναντάται
ούτε στις χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής, διότι ακόμη και εκεί υπάρχει σεβασμός στις παραγωγικές Σχολές, τι αστυνομία θέλουν να φτιάξουν; Τι αναδιάρθρωση οραματίζονται;
Ως αναφορά σε αυτούς που επιδιώκουν να κάμψουν το φρόνημά μας και να το κάνουν «φρόνιμα», τους απευθύνω εκ μέρους των νέων Αξιωματικών το εξής: Δε φοβόμαστε τίποτα. Δεν ελπίζουμε σε εσάς. Θα παλέψουμε μόνοι μας και
θα νικήσουμε.
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Οι συνάδελφοι πιστεύουν και
και στην ανανέωση και στην
ιδεών
Του Αθανάσιου Δακτυλούδη

Κ

ύριοι Συνάδελφοι, Αγαπητοί
Σύνεδροι, χαιρετίζω και εγώ με την σειρά
μου όλους τους παρευρισκομένους. Ως νέος
Πρόεδρος της Ένωσης, θα ήθελα να
αναφερθώ σε κάποια θέματα περισσότερο
γενικού χαρακτήρα προσπαθώντας ωστόσο
να μην επαναλάβω αυτά που ήδη
ειπώθηκαν από τους προλαλήσαντες.
Έτσι και αλλιώς με βρίσκουν σύμφωνο
στο μεγαλύτερο μέρος αν όχι σε όλα.
Βιώνουμε ό,τι χειρότερο πιστεύω έχει
συναντήσει το Συνδικαλιστικό Κίνημα έως
σήμερα, κυρίως λόγω της οικονομικής
κρίσης, αλλά και της πολιτικής ασυνέπειας
των κυβερνόντων.
Από εκεί και πέρα, ως Ένωση δεν θέλω
να παραλείψω να πω ότι ξαναγυρνάμε και
τυπικά και ουσιαστικά στο σπίτι μας,
εννοώντας την Ομοσπονδία, μετά και τις
πρόσφατες εκλογές που διεξήχθησαν στην
περιφέρεια την οποία εκπροσωπούμε.
Εκλογές πάντως που το ποσοστό
συμμετοχής των συναδέλφων έφτασε το
83%. Ένα μεγάλο, αν όχι πρωτόγνωρο για
μένα ποσοστό. Ένα ποσοστό το οποίο ήρθε
μάλιστα σε μια χρονική συγκυρία, όπου
γενικότερα το Συνδικαλιστικό Κίνημα
απαξιώνεται.
Θεωρώ, ταπεινά ότι ανήκω στις νέες
ακόμα γενιές Αξιωματικών και φυσικά είμαι
ένας νέος συνδικαλιστής, όπου καλείται
μαζί με όλους τους άλλους που
συμπορεύτηκαν σε αυτήν την προσπάθεια
στην Κεντρική Μακεδονία να υπερασπιστεί
όχι μόνο τους νέους, αλλά και τους
παλαιότερους. Έχω την πεποίθηση λοιπόν
ότι αυτή η μεγάλη συμμετοχή δείχνει κάτι.
Δείχνει ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων,
παρά το γεγονός της διαπίστωσης πως τα
‘’πλήγματα’’ πλέον στα συμφέροντά μας και
στα κεκτημένα μας έχουνε αποκτήσει

χαρακτήρα ΄΄ασύμμετρης απειλής΄΄, αυτοί
πιστεύουν και στον αγώνα και στην
ανανέωση και στην αναθεώρηση ιδεών.
Όλο αυτό όμως δεν πρέπει να μείνει ή δεν
θα είναι η λύση για το κάτι καλύτερο, αν
μείνουμε μόνο στην ανανέωση προσώπων.
Αυτό που χρειαζόμαστε πιστεύω, ειδικά
στις μέρες μας, είναι μια αλλαγή ή μια
καλύτερα αναθεώρηση ΄΄τακτικής΄΄. Μιας
νέας τακτικής που θα γεννήσει και νέους
μοχλούς πίεσης για τα δίκαια αιτήματά μας.
Ενός νέου ήθους που θα πείθει
περισσότερο. Μιας νέας πειθούς διαμέσου
της οποίας θα αντιληφθούν:
Οι πολιτικές ηγεσίες, ότι δεν είμαστε
κανενός πια δεδομένοι εργαζόμενοι, αλλά
δεδομένοι φορείς εκλεκτορικού σώματος.
Τολμώ να πω -και η φυσική ηγεσία να
αντιληφτεί- ότι δεν είμαστε δεδομένοι ως
προς την πιστή εκτέλεση των
αντιπαραγωγικών εντολών τους. Για να μην
παρεξηγηθώ προσέχω τις λέξεις μου και
εξηγούμαι. Δεν εννοώ ότι οι Αστυνομικοί
θα απέχουν των καθηκόντων τους. Αυτό δεν
έγινε ποτέ μέχρι σήμερα και θα ήταν περιττό
και γραφικό να επισημάνω πως και πάλι η
Αστυνομία καθημερινά – συνεχώς με τις
επιτυχίες τις αποδεικνύει τον τρόπο με τον
οποίο συνεισφέρει δραστικά στην
εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των
Ελλήνων. Εννοώ ότι τίποτα δεν θα περνάει ή
δεν πρέπει να περνάει αμαχητί και χωρίς
κάποιες παρεμβάσεις.

1
2

Τ

έλος, κανείς δεν αμφισβητεί ότι λόγω της
δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, αλλά και
πάλι θα το πω λόγω και της πολιτικής
ασυνέπειας και ψεύτικης υποσχεσιολογίας,
χάνουμε ό,τι, ίσως, είχαμε καταφέρει όλα
αυτά τα 20 χρόνια. Όλοι βιώνουμε στις
υπηρεσίες μας ότι το ηθικό των συναδέλφων
είναι καταρρακωμένο. Είμαστε όμως
καταδικασμένοι να προχωρήσουμε μπροστά.
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Το χρωστάμε στους εαυτούς μας. Πρέπει να
απλώσουμε το χέρι και να τραβήξουμε και
άλλους να μπούνε στο καράβι που λέγεται
Συνδικαλιστικό Κίνημα. Καταλαβαίνω την
δυσκολία διότι το να ασχολείσαι πλέον σ’
αυτήν την χρονική συγκυρία με τα κοινά
γενικότερα κάποιοι το θεωρούν
΄΄διαστροφή΄΄. Τα θέματα, όμως, τα οποία
χρήζουν άμεσης προσοχής – επαγρύπνησης
από εμάς είναι πάρα πολλά, πέραν του
οικονομικού συμφέροντος. Θα σταθώ στο
θέμα που ακούγεται όλο και πιο συχνά από
όλους τους φορείς του Υπουργείου μας, αλλά
και την Ηγεσία και αφορά την
αναδιάρθρωση Υπηρεσιών.
Αναδιάρθρωση
Μιλώ εκ μέρους της Κεντρικής Μακεδονίας
και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης η οποία
ανέκαθεν δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ σε
αυτό το θέμα ως Συμπρωτεύουσα αλλά ως
άλλη μια τελεία στο χάρτη. Κάνουμε
έκκληση να συμμετέχουμε σε μια
εποικοδομητική διαδικασία. Ας το
καταλάβει η πολιτική ηγεσία αλλά και η
φυσική ηγεσία πως χωρίς την συμμετοχή
και την άποψη-θέση των στελεχών της
ραχοκοκαλιάς του Σώματος της Αστυνομίας,
δηλαδή των Διοικητών των Υπηρεσιών,
καμιά αναδιάρθρωση δεν θα τελεσφορήσει
και δεν θα επιτύχει με απώτερο στόχο το
συμφέρον των τοπικών κοινωνιών,
αναλογιζόμενοι βέβαια τον οικονομικό
παράγοντα.
Ακούσαμε από το στόμα του υπουργού
για τις νομικές επιταγές του Συντάγματος και
την οφειλή μας στην τήρησή του. Από το
1996 που είμαι στην Αστυνομία κάθε μέρα,
κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο νομίζω ότι
δεν το έχουμε ξεχάσει αυτό. Και εξάλλου
δεν νομίζω ότι το Σύνταγμα μιλάει πουθενά
κ. υπουργέ για παροχή δωρεάν Υπηρεσιών.
Έχουμε κουραστεί να προσφέρουμε τις
υπηρεσίες μας και να συλλαμβάνουμε
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Οικονομία…
ώρα μηδέν

στον αγώνα
αναθεώρηση
κλέφτες, δολοφόνους, απατεώνες και να
επιστρέφουμε παγκόσμιους θησαυρούς
στην θέση τους, όπως στο Μουσείο
Αρχαίας Ολυμπίας, ουσιαστικά σχεδόν
δωρεάν. Άρα είναι τουλάχιστον περιττό,
αν όχι προσβολή σε μένα, αλλά και για
όλους μας επί 16 χρόνια να μου
υπενθυμίζονται οι συνταγματικές
επιταγές.

Α

κούσαμε από την πολιτική ηγεσία το
πρωί ότι αναμένεται κάποια έκθεση από
το ΚΕΜΕΑ σχετική με την
αναδιάρθρωση. Εκφράζω τον
προβληματισμό ή την δική μου άγνοια
εάν κλήθηκαν φορείς από την
Ομοσπονδία για αυτό το θέμα. Πώς
γνωρίζει το ΚΕΜΕΑ και ποιοι είναι αυτοί
στο ΚΕΜΕΑ όπου θα αποφασίσουν ή θα
προτείνουν μη γνωρίζοντας ίσως τις
δυσκολίες που υπάρχουν στις
Υπηρεσίες. Ποιοι είναι αυτοί που θα
αποφασίσουν για εμάς χωρίς εμάς;
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο νέο Δ.Σ.
και αναμένουμε με τους αγώνες που
έρχονται ελπίδα και αισιοδοξία. Ελπίδα
και αισιοδοξία που δεν έρχονται πάντα
με την επίτευξη οποιουδήποτε θετικού
αποτελέσματος, αλλά έστω με την
προσπάθεια. Την προσπάθεια για να
αντισταθούμε απέναντι στην αναισθησία
της πολιτείας για την ειδική μεταχείρισή
μας όπως αυτή περιγράφηκε στο
μνημόνιο Νο3 και σε συνάρτηση πάντα
με την ΄΄προ εκλογών΄΄ συμπάθεια και
ψεύτικη επικοινωνιακή υποσχεσιολογία.
Ο κ. Αθανάσιος Δακτυλούδης
είναι πρόεδρος της Ένωσης
Αξιωματικών Ελληνικής
Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας.
Το κείμενο είναι η ομιλία του
στο 22ο συνέδριο της ΠΟΑΞΙΑ

Του Παναγιώτη Βασιλειάδη

Η

κατάσταση στην Ελλάδα «μυρίζει» πλέον μπαρούτι… Η τακτική μίας κυβέρνησης, πλήρως υποταγμένης σε εντολές της
τρόικα, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε
δύο νομοτελειακά γεγονότα: στην απόλυτη
εξαθλίωση των πολιτών και στην εκκωφαντική έκρηξη της κοινωνίας που δεν θα μπορεί
κανείς να αντιμετωπίσει και τα αποτελέσματα
της οποίας δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν.Η αδιαφορία των πολιτικών προς τον
λαό (όσο και αν προσπαθούν οι συγκυβερνώντες να το κρύψουν, δεν μπορούν) οδηγεί
με μαθηματική ακρίβεια σε μία άνευ προηγουμένου κοινωνική οργή, αφού η ευθύνη
της δημιουργίας αυτού του κλίματος βαραίνει το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Ταυτόχρονα,
η δημιουργία ακραίων στοιχείων, συντείνει
(όσο παράλογο και αν ακούγεται) στην ταύτισή τους με τα δημοκρατικά ιδεώδη. Και η δημιουργία αυτών των άκρων είναι αποτέλεσμα
της έλλειψης ικανής διακυβέρνησης της χώρας, που θα έπρεπε να έχει κύριο μέλημα
τους πολίτες και όχι τους τραπεζίτες.

Α

υτά τα ακραία περίτεχνα δημιουργηθέντα
αντίθετα μέρη, έχουν ήδη αρχίσει να δίνουν
τις «αναγνωριστικές» τους μάχες σε ολόκληρη
την επικράτεια. Έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνουν ένα εκρηκτικό σκηνικό, το οποίο ευτυχώς η κοινωνία μέχρι στιγμής αρνείται να
παρακολουθήσει. Όμως, στο σημείο αυτό γεννιέται το μεγάλο ερωτηματικό: ποιες είναι οι
αντοχές της κοινωνίας; Και γιατί η κοινωνία
οφείλει να φανεί σοφότερη από όλους εκείνους που υποτίθεται πως θα πρέπει να μεριμνούν για την εσωτερική ειρήνη, την ασφάλεια, αλλά και για την απομάκρυνση κάθε πιθανού κινδύνου που δύναται να διαταράξει το
πολίτευμα ή και να εκθέσει σε πλείστους
όσους κινδύνους το σύνολο της χώρας; Σήμερα, όλα κρέμονται κυριολεκτικά από μία κλωστή. Την κλωστή της υπομονής ή από εκείνο
το νήμα που κρατούν ξένα κέντρα τα οποία

επιθυμούν την απόλυτη διασάλευση στο εσωτερικό της χώρας, αλλά κυρίως του πολιτεύματος, το οποίο με τη σειρά του αργά αλλά σταθερά αλλοιώνεται, μεταβάλλεται, μετασχηματίζεται και απομακρύνεται με γοργούς ρυθμούς από όσα ρητά αναγράφονται στο
Σύνταγμα της χώρας. Οι ψυχροί παρατηρητές
διαπιστώνουν πως τα συστατικά του εκρηκτικού μίγματος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για το
σύνολο της χώρας. Δυστυχώς, οι προειδοποιητικές κραυγές τους δεν μπορούν να επαναφέρουν στην τάξη ούτε την κυβέρνηση, αλλά ούτε και τους «ορκισμένους» εχθρούς των δύο
αντίπαλων πλευρών. Δυστυχώς, βρισκόμαστε
στο μη παρέκει και στο σημείο εκείνο το οποίο
μπορεί μέσα από μία «τυχαία» ενέργεια, να
πυροδοτηθεί η έναρξη γεγονότων που θα μας
οδηγήσουν στα χειρότερα. Άραγε, αυτό επιθυμεί η κυβέρνηση;

Γ

ιατί, άραγε, αυτοί οι «εκλεκτοί» δεν μπορούν να κατανοήσουν πως ακόμη και εάν
κατορθώσουν να διασώσουν την χώρα, αυτή δεν θα είναι ποτέ ίδια (κυρίως λόγω της
ταπείνωσης που έχει δεχθεί), επειδή δεν θα
υπάρχει Ελληνικός λαός; Ή μήπως έχουν
βρεθεί ήδη οι αντικαταστάτες των Ελλήνων,
οι οποίοι θα διαιωνίσουν στην εξουσία την
πολιτική «ελίτ»; Είναι τραγικό αλλά, αναμένοντας ένα «τυχαίο» (αλλά απολύτως βέβαιο
πως θα συμβεί) γεγονός, βαδίζουμε προς μία
ανόητη και άκρως επικίνδυνη εθνικά εσωτερική σύγκρουση, επειδή κάποιοι «έξυπνοι»
έχουν συναινέσει εκούσια ή ακούσια στην
καταστροφή της χώρας.
Η λύση είναι μια: ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ και βέβαια
να συνεχίσουμε τον αγώνα κατά αυτών που
προσπαθούν να μας υποτάξουν!!!
Ο κ. Βασιλειάδης είναι Αστυνόμος Β’,
Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
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απόψεις

H δημογραφική μας
συρρίκνωση
Του Κωνσταντίνου Χολέβα

Γ

ράφονται και λέγονται διάφορα για την
πιθανότητα να φορολογηθούν οι πολύτεκνοι κατά
τρόπο άδικο.
Διερωτάται ο απλός πολίτης αν τελικά τα παιδιά θα αποτελέσουν τεκμήριο για επιβάρυνση ή
για μείωση της φορολογίας. Τα επιδόματα και τα
άλλα δικαιώματα που είχαν μέχρι σήμερα τρίτεκνοι και πολύτεκνοι βρίσκονται στο επίκεντρο του
προβληματισμού των αρμοδίων. Ελπίζω να επιληφθεί προσωπικά του θέματος ο Πρωθυπουργός με τη γνωστή εθνική ευαισθησία του και να
δώσει λύσεις που δεν θα προκαλέσουν περαιτέρω δημογραφική συρρίκνωση.
Το Έθνος χρειάζεται περισσότερα παιδιά. Δεν
έχουμε περιθώριο για μεγαλύτερη δημογραφική
αιμορραγία. Το 1993 η τότε Βουλή απετελείτο
από τρία κόμματα. Τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και τον Συνασπισμό της Αριστεράς, στον οποίο συστεγάζονταν το ΚΚΕ και η λεγόμενη «Ανανεωτική Αριστερά». Ένα από τα λίγα θέματα, στα οποία συμφώνησαν τα τρία κόμματα, ήταν η έκδοση ενός πολυσέλιδου και πλούσιου σε διαπιστώσεις
πορίσματος για το Δημογραφικό μας πρόβλημα.
Για την ανάγκη αυξήσεως του ρυθμού γεννητικότητας, για τις συνέπειες της υπογεννητικότητας και
της γηράνσεως του πληθυσμού, για τους εθνικούς
και κοινωνικούς κινδύνους που επαπειλούνται
και για τα αποτελεσματικά μέτρα που έλαβαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Καλό θα ήταν αυτό το τρικομματικό πόρισμα
της ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής να το
διαβάσουν όλοι οι βουλευτές μας και κυρίως οι
προτείνοντες νέα μέτρα για τη φορολογία και τα
επιδόματα. Η υπογεννητικότητα εκφράζεται με τη
μείωση του δείκτη γεννήσεων ανά γυναίκα (σε
αναπαραγωγική ηλικία) κάτω από το 2,1 που είναι το όριο αντικαταστάσεως των γενεών. Οι δύο
γονείς κάποτε θα πεθάνουν και πρέπει να αφήσουν πίσω τους τουλάχιστον δύο παιδιά κατά μέσο όρο. Άλλος τρία, άλλος ένα, αυτό σημαίνει μέσος όρος. Στη χώρα μας ο δείκτης αυτός επισήμως είναι 1,3 παιδιά ανά γυναίκα, αλλά φοβούμαι ότι ανεπισήμως είναι ακόμη χαμηλότερος.
Αντιστοίχως η γήρανση του πληθυσμού εκφράζεται με την αύξηση του ποσοστού των αν-

θρώπων άνω των 65 ετών και τη μείωση του ποσοστού των παιδιών κάτω των 14 ετών. Στην
Τουρκία και στις ισλαμικές χώρες της Βορείου
Αφρικής υπάρχει σφύζων νεανικός πληθυσμός.
Η Ευρώπη αντιθέτως γερνάει και η Ελλάδα σε λίγο θα κρατά τα σκήπτρα της γήρανσης. Οι εθνικοί
κίνδυνοι είναι άμεσοι. Οι Ένοπλες Δυνάμεις ήδη
βλέπουν το πρόβλημα με την ελάττωση των στρατευσίμων, όταν Τούρκοι και Αλβανοί χαίρουν
άκρας δημογραφικής υγείας. Η αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων θα επιβαρύνει ακόμη
περισσότερο τα Κοινωνικά Ταμεία δεδομένου ότι
με το ισχύον αναδιανεμητικό σύστημα κάθε γενεά
εργαζομένων χρηματοδοτεί τις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων. Όταν οργανώθηκε το ΙΚΑ
από Αμερικανούς Αναλογιστές (1950) η αναλογία
εργαζομένων προς συνταξιούχους ήταν 14 προς
1. Σήμερα η αναλογία αυτή προσεγγίζει το 2 προς
1. Ποιος θα χρηματοδοτήσει τις μελλοντικές συντάξεις αν δεν αυξήσουμε τη γεννητικότητα; Και
πώς θα αυξήσουμε τη γεννητικότητα αν δεν δώσουμε φορολογικά κίνητρα και δίκαια επιδόματα στους τρίτεκνους και πολύτεκνους; Η Γαλλία
στη δεκαετία του 1980 ανέστρεψε τη δημογραφική της συρρίκνωση και βελτίωσε τη γεννητικότητα δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα κίνητρα για το
τρίτο παιδί.

Η

σύγχρονη οικονομική κρίση στη χώρα
μας δεν αποτελεί δικαιολογία για να αδρανήσουμε
στον τομέα αυτό. Αν δεν φροντίσουμε το
δημογραφικό μέλλον μας θα δούμε κι άλλα
σχολεία να κλείνουν, δασκάλους να μην έχουν
δουλειά και δεκάδες τομείς του εμπορίου και της
βιομηχανίας να χάνουν τους πελάτες τους, τα
παιδιά. Προσωπικά πιστεύω ότι η σοβαρότερη
συνέπεια της υπογεννητικότητας και της γήρανσης
είναι η ψυχολογική. Μία κοινωνία που γερνά δεν
έχει διάθεση για πρωτοβουλίες, για νέα
επιτεύγματα, για την αναζήτηση της ελπίδας και του
οράματος. Περισσότερα παιδιά σημαίνουν
περισσότερο χαμόγελο για την Ελλάδα!
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Ηθική και
Πατριωτισμός

Β

ασικός Νόμος της Ιστορίας: «Η Ηθική και ο Πατριωτισμός είναι απαραίτητα προαπαιτούμενα για την
στοιχειώδη επιβίωση και την πρόοδο των λαών και των
Εθνών». Στις 11 Ιανουαρίου 1872 ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος εκφώνησε έναν σημαντικό λόγο στον
φιλολογικό σύλλογο του Παρνασσού με θέμα «Ποιόν
το εκ της Ιστορίας όφελος και πως δέον να σπουδάζομεν αυτήν». Σε αυτή την ομιλία ένας από τους κεντρικούς άξονες γύρω από τον οποίο επιχειρηματολογεί ο
Παπαρρηγόπουλος είναι ποια είναι τελικά η πρακτική
χρησιμότητα της γνώσης της Ιστορίας και πως μπορούν
να χρησιμοποιηθούν τα πορίσματα της στην πολιτική
και στην αυτογνωσία μιας κοινωνίας.
Προσπαθώντας, λοιπόν, να αποδείξει ότι η γνώση
και τα πορίσματα της Ιστορίας παραμένουν πολύτιμα,
υποδεικνύει ότι η σπουδή της οδηγεί στην διατύπωση
Νόμων που διέπουν την ζωή των ανθρώπων και των
λαών, χωρίς εξαιρέσεις, παρά την ποικιλομορφία του
βίου στην εκάστοτε εποχή. Ο Παπαρρηγόπουλος αναφέρει δύο βασικούς τέτοιους Νόμους: την αδιάλειπτη
πρόοδο στην οποία τείνουν τα Έθνη, αλλά και την αξία
της σταθερότητας του ηθικού κόσμου των κοινωνιών
των Εθνών ως βασική συνιστώσα της προόδου αυτής.
Και εξηγεί αυτολεξεί ο μεγάλος πνευματικός άνδρας:
«Αφ΄ής στιγμής γνωρίζομεν την ιστορίαν της ανθρωπότητος μέχρι της παρούσης στιγμής, ουδέν των επί της
γης εθνών εμεγαλούργησεν ή απλώς ηυδαιμώνισεν ή
απλώς συνετηρήθη άνευ ισχυρού θρησκευτικού συναισθήματος, οιονδήποτε άλλως τε και αν υπήρξε το δόγμα αυτού, άνευ ακριβούς των νόμων εκτελέσεως, άνευ
πειθαρχίας, άνευ παιδεύσεως, άνευ εργασίας, άνευ οικονομίας, άνευ σωφροσύνης. Και επειδή αυτός υπήρξεν επί χιλιάδας ετών ο αναλλοίωτος νόμος της ανθρωπότητος, ουδέν δικαιοί ημάς να είπωμεν, ότι ειμπορεί
να επέλθη εποχή, καθ΄ήν τα έθνη θέλουσιν ισχύσει και
ευδαιμονήσει δια της απιστίας, της ανομίας, της ακολασίας και της αμάθειας».
Λίγο πιο κάτω ο Παπαρρηγόπουλος αναφέρεται
στους Νόμους της Ιστορίας που αφορούν τα Έθνη γενικότερα. Παρατηρεί πως συχνά υπάρχουν γνωρίσματα
που είναι κοινά ανάμεσα σε Έθνη, αλλά το βασικότερο
γνώρισμα που τα διακρίνει αναμεταξύ του είναι οι φυσικές και ιερές παραδόσεις και η ανάμνηση της κοινής
καταγωγής που μοιράζονται τα μέλη τους. Γιατί «Έθνος
αυτόνομον χωρίς πατρίδα δεν υπήρξε ούτε θα υπάρξει». Και κλείνει τον συλλογισμό του με μια κατακλείδα
που πιστεύω είναι επίκαιρη και σήμερα: «Αλλοίμονον
λοιπόν εις ημάς, εάν, δελεασθέντες υπό του σήμερον
πολλούς παραφέροντος κοσμοπολιτικού πνεύματος,
αποβάλλωμεν το της πατρίδος αίσθημα. Το όνομα
ημών θέλει σβεσθή εκ της Βίβλου των ζώντων.»
ΦΙΛΙΣΤΩΡ

απόψεις

Η ΑΟΖ δίνει ρέστα
και…εθνική αξία
Του Νίκου Λυγερού

M

ε την έκθεση της Deutsche Bank, η
ελληνική ΑΟΖ δίνει ρέστα. Διότι τώρα δεν
εμφανίζεται πια κανένας να αμφισβητήσει την
αξία της. Η έκθεση όχι μόνο επιβεβαιώνει τις
εκτιμήσεις μας και το έργο του Ηλία
Κονοφάγου και του Αντώνη Φώσκολου, μ’
έναν ανεξάρτητο τρόπο, αλλά επιπλέον ενισχύει
τη στρατηγική μας αφού η ανάλυση της
αποδεικνύει ότι οι επενδύσεις έχουν χαμηλό
ρίσκο στην περιοχή. Ανοίγουν επίσημα λοιπόν
τη δήλωση ενδιαφέροντος από τις εταιρείες
που έχουν την τεχνογνωσία στον τομέα των
υδρογονανθράκων και ειδικά στην περιοχή
νότια της Κρήτης. Αυτό το σημείο είναι ακόμα
πιο σημαντικό, διότι η ύπαρξη των
κοιτασμάτων είναι γνωστή. Αν δεν υπήρχε
αυτή η αναφορά τότε ακόμα και με την ύπαρξη
δεν θα άλλαζε τίποτα για την οικονομική μας
κατάσταση.

Τ

ώρα λοιπόν ακόμα και οι πιο
επιφυλακτικοί για την αξία της ελληνικής ΑΟΖ
πρέπει να αποδεχθούν, αν δεν το
παραδεχθούν, ότι υπάρχουν στοιχεία και από
ξένους φορείς. Είχε ήδη γίνει μια αναφορά
από το αγγλικό BBC πριν μερικούς μήνες,
αλλά τώρα πρόκειται για μια
χρηματοοικονομική ανάλυση που δίνει
κατευθύνσεις στους ξένους επενδυτές. Η
Ελλάδα μπορεί πλέον ν’ ακολουθήσει
ανεμπόδιστη τη στρατηγική της Κύπρου και
να αξιοποιήσει την ελληνική ΑΟΖ και τα
κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Άρα ήρθε η
ώρα της θέσπισης της ελληνικής ΑΟΖ για να
ξεκινήσει επιτέλους η όλη διαδικασία. Δεν
μπορούμε να περιμένουμε άλλο και δεν
μπορούμε να δεχθούμε άλλη καθυστέρηση.
Τώρα όλοι ξέρουν την αξία και αναμένουν την
αξιοποίηση. Η Ελλάδα μπορεί να περάσει σε

αυτή τη φάση. Έχει την τεχνογνωσία και οι
ξένες εταιρείες που θέλουν να κάνουν
συμβάσεις μαζί μας έχουν ήδη δηλώσει το
ενδιαφέρον τους.
Πρέπει επίσης να περάσουμε γρήγορα και
αποτελεσματικά στη φάση των οριοθετήσεων
και της οικοπεδοποίησης, για να υλοποιηθεί ο
πρώτος πραγματικός γύρος αδειοδότησης που
να αφορά ουσιαστικά στην ελληνική ΑΟΖ.
Τώρα υπάρχει πολιτική βούληση και υπάρχει
και γνώση του αντικειμένου. Το νομοσχέδιο
πρέπει να περάσει από τη ολομέλεια της
Βουλής των Ελλήνων για να δείξουμε σε όλους
αλλά και στους δικούς μας ότι δεν πρόκειται να
καθίσουμε στα αβγά μας, έχοντας έναν τέτοιο
πλούτο στη διάθεση μας. Δε μπορούμε ν’
αφήσουμε άλλο τον λαό μας να υποφέρει και
να περιμένει δίχως προοπτικές.
Το ηθικό των Ελλήνων μπορεί ν’ ανέβει από
αυτές τις διαδικασίες και να μπορέσουν με
αυτόν τον τρόπο όχι μόνο να ξεπεράσουν τα
οικονομικά εμπόδια, αλλά και να αναπτύξουμε
επί του πρακτέου την υψηλή στρατηγική μας.

H

ΑΟΖ δεν είναι πια μόνο και μόνο
μία οικονομική έννοια, όπως νομίζουν οι
περισσότεροι. Έχει αποκτήσει έναν αξιακό
συμβολισμό που είναι πέρα από αυτό το
στενό πλαίσιο. Η θέσπιση της ΑΟΖ δεν είναι
μόνο η αρχή της διαδικασίας της αξιοποίησης
των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων που
διαθέτει η πατρίδα μας, είναι και μία
στρατηγική κίνηση που δείχνει την αξία μας
την εθνική. Δείχνει σε όλους και στους
συμμάχους και στους εχθρούς ότι δεν
πρόκειται να παραμείνουμε παθητικοί και να
περιμένουμε από τους άλλους και μόνο να
βοηθήσουν την κατάσταση. Δίνουμε το στίγμα
μας με την ΑΟΖ και δηλώνουμε ότι για μας το

Δίκαιο της Θάλασσας δεν είναι απλά μία
νομοθετική ρήτρα. Αυτό το Δίκαιο είναι και το
δικό μας και δεν καταπατούμε κανένα.
Διεκδικούμε κάτι που μας ανήκει μέσω της
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών. Δεν
πρόκειται για καμία εχθρική πράξη. Είμαστε
ένας λαός της θάλασσας που θέλει να
αξιοποιήσει το Δίκαιο της για να μπορέσει να
ξεπεράσει τα οικονομικά προβλήματα και να
δώσει προοπτικές στον ελληνικό λαό. Διότι
δεν αρκεί η εξοικονόμηση για να λύσεις
οικονομικά προβλήματα, χρειάζεται η
στρατηγική επένδυση για να βρεθεί μία
ορθολογική λύση. Αν επιπλέον
συνειδητοποιήσουμε ότι η θέσπιση της
ελληνικής ΑΟΖ θα γίνει τον Δεκέμβριο 2012
και συνδυάσουμε αυτό το γεγονός με την
επέτειο του θανάτου του αείμνηστου Τάσσου
Παπαδόπουλου, το Δεκέμβριο του 2008, τότε
καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα
συμβολισμό που αφορά καθαρά το πνεύμα
του Ελληνισμού και αποτελεί μια αξιολογία
για την πολιτική της πατρίδας μας. Σιγά σιγά
όλα τα κόμματα καταλαβαίνουν ότι η συμβολή
του Προέδρου της Κύπρου ήταν τεράστια και
με αυτή δόθηκε το έναυσμα για να υλοποιηθεί
το όραμα της ΑΟΖ. Επίσης δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι η Κύπρος ζήτησε δύο φορές από
την Ελλάδα να οριοθετήσουν την ΑΟΖ, και
δυο φορές η απάντηση ήταν αρνητική για να
μην ενοχληθεί η Τουρκία. Φτάνει πια αυτός ο
ραγιαδισμός. Ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε το
έργο του Τ. Παπαδόπουλου και να
αποδείξουμε επί του πρακτέου την εθνική
αξία της ΑΟΖ για χώρες που διαθέτουν νησιά.
Με αυτόν τον τρόπο, θα επιτευχθεί ο φόρος
τιμής προς τον ηγέτη της Κύπρου και θα
αναδείξει την αποτελεσματικότητα της πορείας
που επέλεξε για τον Ελληνισμό. Έτσι η
ελληνική ΑΟΖ είναι και ένας τρόπος να
ευχαριστήσουμε τη θυσία αυτού του
ανθρώπου, με την αντίσταση μας ενάντια στη
βαρβαρότητα και το ραγιαδισμό.
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Αρκούσε μια φράση ενός
ιεράρχη, όπως αυτή του
Αρχιεπισκόπου από ομιλία του στις
Σέρρες, για να γίνει σύνθημα του 22ου
συνεδρίου μας, που όπως αποδείχτηκε
ήταν εύστοχη επιλογή καθώς έδωσε
κύρος και άλλη διάσταση στις εργασίες
του, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά
ότι οι πνευματικοί άνθρωποι όταν
θέλουν να είναι παρόντες, μπορούν
πολλά να προσφέρουν.
Διαβασμένος ήρθε στο συνέδριό μας
ο υπουργός Δημόσιας Τάξης κ.
Δένδιας, αφού ανέφερε μόνος του το ποσό
των 1.698 ευρώ που αντιστοιχεί στο νέο
βασικό μισθό του Αρχηγού. Προφανώς
ήθελε να αποφύγει τις κακοτοπιές,
γνωρίζοντας ότι αυτό θα γινόταν θέμα, καθώς
αυτός ο βασικός μισθός είναι πλέον ίδιος με
το μισθό μιας καθαρίστριας σε ΔΕΚΟ.
Τι ήταν τούτο πάλι περί βελτίωσης
του επιδόματος ειδικών
συνθηκών που είπε ο κ. Δένδιας στο
συνέδριό μας; Αφού ήταν ο ίδιος που
υπέγραφε και ψήφιζε μόλις λίγες ημέρες
πριν στη Βουλή, όχι μόνο το ψαλίδισμα
του συγκεκριμένου επιδόματος, αλλά
και την καταλήστευση συνολικά των
αποδοχών μας. Να σε κάψω Γιάννη, να
σ’ αλείψω μέλι, όπως λέει ο λαός μας.
Ανακοίνωση εξέδωσε
συνδικαλιστική παράταξη της
Θεσσαλονίκης που εκπροσωπεί
συναδέλφους της Ένωσης Αξιωματικών
Κεντρικής Μακεδονίας, όπου μεταξύ
άλλων αναφέρουν ότι ψήφισαν όλους τους
υποψηφίους που ανήκουν στην Ένωσή

τους. Θα μπορούσαν όμως να
επικαλεστούν το αγαθό των προθέσεών
τους, αν είχαν ψηφίσει όλους τους
υποψηφίους ανεξαιρέτως και όχι να
ξεχάσουν έναν συγκεκριμένο…

Αλήθεια για ποιους το έλεγε; Μήπως δεν
ήταν και ο ίδιος υπεύθυνος τομεάρχης ή
δεν κυβερνούσε επί μια εξαετία το κόμμα
του, όταν το συνδικαλιστικό μας κίνημα το
έθετε μετ’ επιτάσεως; Δυστυχώς η μεγάλη
ευκαιρία χάθηκε το 2004, όταν οι
συνθήκες ήταν υπερώριμες και τα
διαθέσιμα μέσα και ιδίως η τεχνολογία
ήταν εν πλήρη επαρκεία για την ΕΛ.ΑΣ.

Δεν αρκούσαν οι μειώσεις των
μισθολογίων, έρχονται και τα
αναδρομικά, με αποτέλεσμα το επόμενο
εξάμηνο και πλέον, οι αποδοχές μας να
διαμορφώνονται κατά 50% περίπου
προς τα κάτω, ιδίως των αξιωματικών.
Και ύστερα θα έρχεται η Υπηρεσία να
ασκεί πειθαρχικό έλεγχο για όσους
αδυνατούν, παρά τη θέλησή τους, να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους
(δάνεια, κάρτες κλπ). Ήδη,
πληροφορούμαστε, έχουν πέσει οι
πρώτες «καμπάνες»!

Απορίας άξιον είναι πόσο
επιτυχημένη θα είναι μια
αναδιάρθρωση των υπηρεσιών όταν
γίνεται σε συνθήκες κρίσης με απώτερο
στόχο την εξοικονόμηση πόρων και
προσωπικού. Για να μη μας
χαρακτηρίσουν και προκατειλημμένους
θα αναμένουμε ωστόσο τις επίσημες
θέσεις και προτάσεις της ηγεσίας.

Μέσα στον ορυμαγδό των
μνημονιακών μέτρων υπήρξε κι ένα
ευχάριστο. Αυτό του ξεπαγώματος των
μισθολογικών προαγωγών και του
χρονοεπιδόματος, που βέβαια αποτελεί
σταγόνα στον ωκεανό. Κάτι το οποίο ως
Ομοσπονδία είχαμε αγωνιστεί από την πρώτη
στιγμή, καθώς είχαμε επισημάνει ότι τα ποσά
του προϋπολογισμού δεν αντιστοιχούσαν
στις μειώσεις που είχαμε υποστεί.

Ελπιδοφόρο μήνυμα εξέπεμψε το
22ο συνέδριό μας, καθώς
αποτυπώθηκε η τάση να συμμετέχουν στα
συνδικαλιστικά μας δρώμενα πολλοί νέοι
και αξιόλογοι συνάδελφοι, κάτι που
αποδεικνύει ότι ο αστυνομικός
συνδικαλισμός έχει μέλλον παρά τα περί
του αντιθέτου θρυλούμενα. Και μάλιστα με
στόχο να προσφέρει και όχι να συντηρήσει
αρνητικές καταστάσεις.

Φως στην άκρη του τούνελ,
φαίνεται να υπάρχει και με το
ΒΟΕΑ, καθώς ανοίγει ο δρόμος για την
επιχορήγησή του, ώστε να εξοφληθούν
χιλιάδες εκκρεμείς αιτήσεις.

Και με τούτα και με κείνα,
συμπληρώθηκε άλλος ένας
χρόνος στη στρούγκα των
Μνημονίων. Ψηλά το κεφάλι,
υπερήφανα και ελπιδοφόρα ας
ατενίσουμε το 2013. Το 13 ας είναι η
τυχερή μας χρονιά κι ας θεωρείται
γρουσούζικο νούμερο. Καλή χρονιά
και προπαντός με υγεία.

Έπρεπε να είχε γίνει χθες η
αναδιάρθρωση είπε από το βήμα
του 22ου συνεδρίου μας ο υπουργός.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. εύχεται σε όλους
το μήνυμα της Γέννησης Του Κυρίου
να ελαφρύνει τις ψυχές μας
από τα δυσβάσταχτα βάρη
που προκαλεί ο σύγχρονος
Ηρώδης των Μνημονίων
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