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editorial

πολογία που ψηφίστηκε προ ημερών, 
δόθηκε στην κυβέρνηση επιπλέον προ-
θεσμία εννέα (9) μηνών! αυτό σημαίνει 
ότι παρατείνεται η εκκρεμότητα που 
υπάρχει εδώ και τρία (3) χρόνια με απο-
τέλεσμα την περαιτέρω απώλεια χρημά-
των για όσους μετακινούνται, εις βάρος 
δηλαδή του οικογενειακού τους προϋ-
πολογισμού.

προσθέτοντας δε σε αυτά, την αδικαιο-
λόγητη μη συμμόρφωση της κυβέρνη-
σης στις τελεσίδικες δικαστικές αποφά-
σεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για 
την επαναφορά των μισθών στα επίπεδα 
του 2012, την απροθυμία της να προ-
γραμματίσει κάλυψη των κενών οργα-
νικών θέσεων με νέες προσλήψεις, τη 
μη αναγνώριση του επαγγέλματος ως 
επικίνδυνου και ανθυγιεινού και πολλά 
άλλα θέματα που γνωρίζει η κυβέρνηση 
αλλά προκλητικά παραβλέπει, είμαστε 
υποχρεωμένοι να εκφράσουμε την έντο-
νη διαμαρτυρία μας και να απαιτήσουμε 
από την κυβέρνηση να αναθεωρήσει την 
επιζήμια για τους ένστολους τακτική της.

ή πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυ-
ρίας στη Θεσσαλονίκη ήταν μόνο η αρχή 
αυτού του νέου κύκλου κινητοποιήσε-
ων, όπως τονίστηκε και στη σύσκεψη 
που πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια 
από το συντονιστικό των Ομοσπονδιών 
και Ενώσεων των Σωμάτων ασφαλείας 
και Ενόπλων δυνάμεων. Όσο η κυβέρ-
νηση δεν αντιλαμβάνεται τη σημασία της 
έμπρακτης ενίσχυσης της Ελληνικής 
αστυνομίας και των Σωμάτων ασφα-
λείας στο σύνολό τους, εμείς θα είμαστε 
υποχρεωμένοι να της υπενθυμίζουμε 
την ασυνέπειά της και να απαιτούμε τη 
λήψη των αναγκαίων μέτρων για την 
αποτελεσματικότερη λειτουργία μας.

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα μετά την 
ολοκλήρωση και των αρχαιρεσιών σε 
τοπικό επίπεδο για την ανάδειξη των 
νέων συνδικαλιστικών του οργάνων, το 
επόμενο διάστημα καλείται μέσα και από 
τη συνεδριακή διαδικασία του 29ουε-
κλογοαπολογιστικού του συνεδρίου, να 
βάλει ξανά τη σφραγίδα του στις εξελί-
ξεις. με αυτοπεποίθηση, τόλμη και απο-
φασιστικότητα να δώσει το στίγμα του 
στη νέα εποχή που εισήλθε η χώρα. δι-
δασκόμενο από τα όποια λάθη και βάρη 
του παρελθόντος, να συμβάλλει στην 
κοινή προσπάθεια για να μην αποτελέ-
σουν αυτά ξανά τροχοπέδη στην ανάπτυ-
ξη της χώρας μας.

αφήνοντας πίσω μας την ασφυκτική 
επιτροπεία εκ μέρους των δανει-

στών της χώρας και οδεύοντας προς 
την «κανονικότητα», που δεν σημαίνει 
σε καμία περίπτωση βεβαίως, ότι μπο-
ρούμε να κάνουμε του κεφαλιού μας, 
αφού δεσμευόμαστε, τόσο από τα γνω-
στά μνημόνια όσο και από πολλές άλλες 
ευρωπαϊκές πολιτικές και οικονομικές 
συνθήκες, εμείς οι Έλληνες αστυνομι-
κοί, πρέπει να είμαστε συνεπείς με τις 
δικές μας δεσμεύσεις, με τις δικές μας 
αρχές και αξίες, μη επηρεαζόμενοι από 
πρόσκαιρες προπαγάνδες και άλλες βλα-
πτικές για την υγεία μας διαδικασίες...

Τα οξυμένα προβλήματα των υπηρεσι-
ών της Ελληνικής αστυνομίας και του 
ανθρώπινου δυναμικού τους, είναι εδώ, 
πολύ πιο οξυμένα απ’ ό,τι στο παρελθόν 
λόγω και των μνημονίων, και μας προ-
καλούν καθημερινά για πολλούς λό-
γους. απασχόλησαν το συνδικαλιστικό 
μας κίνημα στο σύνολό του ενόψει των 
κυβερνητικών εξαγγελιών, με αφορμή 
τα εγκαίνια της 83ης διεθνούς Έκθεσης 
Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο, αλλά και 
της αναμενόμενης «φιέστας» του αυ-
γούστου, με το τέλος των μνημονίων, 
όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση.

κοινό συμπέρασμα είναι ότι η οικτρή 
πραγματικότητα των περικοπών των 
λειτουργικών δαπανών, η υποστελέ-
χωση των υπηρεσιών, τα ελλιπή μέσα, 
οι άθλιες συνθήκες εργασίας, οι πε-
τσοκομμένοι μισθοί και τόσα άλλα, δεν 

επιτρέπουν σε κανέναν να 
πανηγυρίζει, πόσο μάλλον 
να περιμένει τη βελτίωση της 
κατάστασης με ευχολόγια και 
παροχές χωρίς αντίκρισμα. 
Ειδικά για μας τους ένστο-
λους, η κυβέρνηση επεφύ-
λαξε, μόλις πρόσφατα, έναν 
ακόμα εμπαιγμό, βάζοντας 
στο «ψυγείο» τη μοναδική 
ρύθμιση που θα μπορούσε να 
επιφέρει στοιχειώδη οικονο-
μική ανακούφιση σε χιλιάδες 
συναδέλφους μας.

πρόκειται για τη μη έκδοση του απαι-
τούμενου πδ βάσει του ν. 4336/2015 
(μνημόνιο) που θα καθορίζει εκ νέου το 
ύψος, τους όρους και τις προϋποθέσεις 
καταβολής των δαπανών μετακίνησης 
εσωτερικού και της αποζημίωσης εκ-
παίδευσης των στελεχών των Ενόπλων 
δυνάμεων και των Σωμάτων ασφαλεί-
ας, για το οποίο ειδικότερα με την τρο-
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ήχηρά μηνύματα στην κυβέρνηση 
και στον πολιτικό κόσμο της Χώ-
ρας, εξέπεμψε το συνδικαλιστικό 

μας κίνημα, με αφορμή τις εξαγγελίες 
του πρωθυπουργού, στο πλαίσιο των 
εγκαινίων της 83ης διεθνούς Έκθεσης 
Θεσσαλονίκης.

ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα όλων 
των Ομοσπονδιών, οι πρωτοβάθμιες 
Ενώσεις των αστυνομικών, των πυρο-
σβεστών, των λιμενικών και των Στρα-
τιωτικών, τα προεδρεία των Ειδικών 
φρουρών αττικής, κεντρικής μακεδο-
νίας και κρήτης, καθώς και Σύνδεσμοι 
και Ενώσεις αποστράτων των Σωμάτων 
ασφαλείας και Ενόπλων δυνάμεων από 
όλη τη Χώρα, έδωσαν βροντερό «πα-
ρών» στο λευκό πύργο, και εν συνεχεία, 
στην πορεία που ακολούθησε προς το 
Υπουργείο μακεδονίας - Θράκης, όπου 
με συνθήματα και αποδοκιμασίες, εκ-
δήλωσαν την αγανάκτηση και την οργή 
τους για τις μνημονιακές πολιτικές που 
οδήγησαν τους ένστολους στην απαξίω-

ση και στο μαρασμό. απαίτησαν δε από 
όλους σεβασμό στο ένστολο δυναμικό 
της Χώρας και λήψη ουσιαστικών απο-
φάσεων που θα ενισχύουν το αξιόμαχό 
τους και θα επιβεβαιώνουν στην πράξη 
το πραγματικό ενδιαφέρον του πολιτικού 
κόσμου για τα Σώματα ασφαλείας και τις 
Ένοπλες δυνάμεις.
Σύντομο χαιρετισμό στους χιλιάδες συ-
γκεντρωθέντες απηύθυναν, ο Περιφε-
ρειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. 
Απόστολος ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ και ο Βου-
λευτής Α' Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ κ. 
Ιωάννης ΔΕΛΗΣ, επικεφαλής αντιπρο-
σωπείας του κόμματος, ενώ παρέστησαν 
ο Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης της Νέας 
Δημοκρατίας κ. Σταύρος ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ 
και ο Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης της 
Ένωσης Κεντρώων κ. Ιωάννης ΣΑΡΙ-
ΔΗΣ, καθώς και ο Αντιδήμαρχος Δήμου 
Θερμαϊκού κ. Γεώργιος ΦΕΣΤΕΡΙΔΗΣ.
ακολούθησαν αγωνιστικοί χαιρετισμοί 
από τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφα-

λείας κ. Ευάγγελο ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟ, 
τον Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας 
Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Λι-
μενικού Σώματος κ. Δημήτρη ΣΑΪΤΑΚΗ, 
τον Β' Αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Στρατιωτικών Ταξίαρχο 
ε.α. κ. Γεώργιο ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥ και την Αντιπρόεδρο του Συλλόγου 
ΑΞΙ.Α. Συζύγων Θανόντων, κα Βασιλική 
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ.

Ο λόγος δόθηκε στη συνέχεια στους 
διοργανωτές της εκδήλωσης διαμαρ-
τυρίας, τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας 

Ο δρόμος για τη δική μας 
«Ιθάκη», είναι ακόμα μακρύς!
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Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών 
κ. Δημήτριο ΡΩΤΑ, τον Πρόεδρο της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων 
Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος 
κ. Δημήτριο ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ, τον Πρόεδρο 
της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστι-
κού Σώματος κ. Ιωάννη ΣΤΑΜΟΥΛΗ, τον 
Αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης 
Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος κ. 
Γεώργιο ΜΑΡΑΓΚΟ, τον Πρόεδρο της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων 
Προσωπικού Λιμενικού Σώματος κ. Γε-
ώργιο ΔΡΙΒΑΚΟ, τον Πρόεδρο της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών 
Αστυνομίας κ. Ιωάννη ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ 
και τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων κ. 
Γρηγόριο ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, οι οποίοι συ-
νόψισαν με εμφαντικό τρόπο και επιχει-
ρήματα την καθολική απαίτηση του συν-
δικαλιστικού μας κινήματος για μια άλλη 
πολιτική στο τομέα της ασφάλειας, που 
θα δίνει λύσεις στα οξυμένα προβλήματα 
των υπηρεσιών και που θα ανοίγει νέους 
επαγγελματικούς ορίζοντες σε όλα τα 
στελέχη και το ανθρώπινο δυναμικό μας.

Ζήτησαν δε από τον πρωθυπουργό της 
Χώρας, να ξεκαθαρίσει ειδικότερα, στο 
πλαίσιο των εξαγγελιών του, τη στάση της 
κυβέρνησής του αναφορικά με τις αμε-
τάκλητες αποφάσεις του ΣτΕ για τα ανα-
δρομικά και την επιστροφή των μισθολο-
γικών αποδοχών στα επίπεδα του 2012 
κλπ., όπως είχαν εξάλλου τη δυνατότητα 
να παραθέσουν αναλυτικότερα και κατά 
τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, που 
είχε δοθεί λίγες ώρες νωρίτερα, στο ξε-

νοδοχείο «μακεδονία παλλάς», αλλά και 
στη συνάντηση των προέδρων των Ομο-
σπονδιών της Ελληνικής αστυνομίας και 
του πυροσβεστικού Σώματος, αμέσως 
μετά, στη γενική αστυνομική διεύθυνση 
Θεσσαλονίκης, με τη νέα Υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη κα Όλγα ΓΕΡΟΒΑ-
ΣΙΛΗ, την Υφυπουργό κα Κατερίνα ΠΑ-
ΠΑΚΩΣΤΑ και τον Γ.Γ. Δημόσιας Τάξης κ. 
Δημήτριο ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ.

μετά τις ομιλίες των προέδρων, ακο-
λούθησε μεγαλειώδης πορεία προς το 
Υπουργείο μακεδονίας - Θράκης, προ-
κειμένου να επιδοθεί το Ψήφισμα στη νέα 
Υφυπουργό Μακεδονίας – Θράκης κα 
Κατερίνα ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, η οποία ωστό-
σο απουσίαζε, καίτοι είχε ενημερωθεί. 
Οι πρόεδροι δεν επέδωσαν το Ψήφισμα 
στη γραμματέα αυτής, αλλά το θυροκόλ-
λησαν, ενώ την επομένη ημέρα, κατά τη 
διάρκεια των εγκαινίων του περιπτέρου 
του Υπουργείου προστασίας του πολίτη, 
στον εκθεσιακό χώρο της 83ης δΕΘ, ο 
πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρης ΓΕ-
ΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, το παρέδωσε, εν τέλει, 
στην προσωπική ασφάλεια του πρωθυ-
πουργού, προκειμένου να τεθεί αυτό υπ' 
όψιν του, έστω και στο πλαίσιο της εθι-
μοτυπικής του επίσκεψης στο περίπτερο.

ή πολυαναμενόμενη εξαγγελία του 
πρωθυπουργού, ωστόσο, από το βήμα 
της 83ης δΕΘ, το βράδυ του Σαββάτου, 
ήταν κατώτερη των προσδοκιών, αφού 
περιορίστηκε σε μια «θολή» αναφο-
ρά στα αναδρομικά και όχι στο σύνολο 
των εντελλομένων από το Συμβούλιο 
της Επικρατείας. Όπως είπε: «Ήδη, από 

σήμερα κιόλας, έχουμε τη δυνατότη-
τα να αποκαταστήσουμε αδικίες των 
μνημονίων και να επιστρέψουμε στους 
δικαιούχους ποσά που παρανόμως πα-
ρακρατήθηκαν. καταβολή αναδρομικών 
σε ένστολους, δικαστικούς, πανεπιστη-
μιακούς, συνολικού ύψους 1 δισ. εντός 
τους 2018» κλπ.

Οι Ομοσπονδίες, τις προσεχείς ημέρες, 
θα ενημερωθούν, πώς ακριβώς εξειδι-
κεύεται αυτή η αόριστη αναφορά του κ. 
πρωθυπουργού και θα πράξουν ανά-
λογα, τονίζοντας ότι τυχόν προσπάθεια 
αποπροσανατολισμού του συνδικαλιστι-
κού μας κινήματος, θα πέσει στο κενό. 
Το εύρος των προβλημάτων και των αι-
τημάτων, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί 
στο Ψήφισμα διαμαρτυρίας, θέτουν προ 
των ευθυνών τους, το σύνολο του πολι-
τικού κόσμου της Χώρας, που πρέπει να 
αφήσει τα μικροπολιτικά και επιζήμια, εις 
βάρος των ενστόλων και της ασφάλειας 
των πολιτών, παιγνίδια.

με την ελπίδα ότι, η δήλωση του πρω-
θυπουργού, «να γίνει η Ελλάδα, πρότυ-
πο Χώρας που θα σέβεται τα δικαιώματα 
των εργαζομένων», δεν θα αποτελέσει 
άλλη μια πομφόλυγα, από την πλευρά 
μας διαβεβαιώνουμε τον ίδιο, αλλά και 
το σύνολο των συναδέλφων και των συ-
ναδελφισσών μας, ότι στη «νέα εποχή», 
το δικό μας «παρων» θα μείνει στην 
ιστορία!

Ο δρόμος για τη δική μας «ιθάκη», είναι 
ακόμα μακρύς!
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κάποιοι είχαν προεξοφλήσει ότι φε-
τινή μας συγκέντρωση στη Θεσ-
σαλονίκη θα ήταν αποτυχημένη. 

ή μαζική συμμετοχή σας όμως εδώ στη 
Θεσσαλονίκη δίνει την απάντηση και δι-
αψεύδει τις κασάνδρες.

ή παρουσία μας εδώ στη Θεσσαλονίκη 
στην πρωτεύουσα της μακεδονίας της 
μίας και ελληνικής μακεδονίας είναι και 
ιστορική. Είναι ιστορική διότι σηματοδο-
τεί μια νέα πορεία συνδικαλιστική.μια 
νέα αρχή αγώνων και διεκδικήσεων στη 
νέα εποχή, τη μεταμνημονιακή. 

και επειδή η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι 
έκλεισε ένας κύκλος επονείδιστων μέ-
τρων, πρέπει να γνωρίζουμε την αλή-

θεια. και η αλήθεια είναι ότι όλα όσα βι-
ώσαμε μέχρι σήμερα θα συνεχίσουμε να 
τα υφιστάμεθα για πολλά χρόνια ακόμα, 
αφού οι μισθοί θα συνεχίσουν να είναι 
παγωμένοι, οι συντάξεις θα περικοπούν 
περαιτέρω και οι προϋπολογισμοί θα εί-
ναι και πάλι τσεκουρεμένοι.
Το σύνθημά μας ένα σύνθημα που κά-
ποιους ενόχλησε, και μας χαρακτήρισαν 
κομματικούς αφισοκολλητές όπως είχε 
ενοχλήσει και η συγκέντρωσή μας στο 
Σύνταγμα, όταν μιλούσαν για κομματική 
συγκέντρωση, εμείς τους δίνουμε την 
απάντηση. κόμματα δεν μας επηρεάζουν. 
Οι συνάδελφοι είναι πάνω από όλα και 
γι’ αυτούς αγωνιζόμαστε γι’ αυτούς δί-
νουμε τη μάχη κάθε μέρα, ώρα την ώρα.

αυτήν την αγωνία μας έρχεται να εκφρά-
σει αυτό το σύνθημα, -«η χώρα σε διά-
λυση» - και τίποτε παραπάνω.
Θέλουμε ως εργαζόμενοι στα Σώματα 
ασφαλείας να μας δίδεται η δυνατότητα 
να προσφέρουμε κοινωνικό έργο, όπως 
επιτάσσει το καθήκον και η αποστολή 
μας και όχι να είμαστε οι παρίες του συ-
στήματος.
Οι πολίτες ξέρουν, γνωρίζουν καλά την 
κατάσταση των υπηρεσιών ασφαλείας. 
γι’ αυτό και μας στηρίζουν. Στηρίζουν το 
θεσμό και τις προσπάθειές μας, για μια 
αποτελεσματική αστυνομία. 
γνωρίζουν επίσης ότι μόνο με το φιλότι-
μο και την αυτοθυσία των αστυνομικών, 
των πυροσβεστών και των λιμενικών, 
δεν μπορεί να δουλεύει το σύστημα για 
πάντα. Εδώ οι ευθύνες των κυβερνώ-
ντων διαχρονικά είναι τεράστιες, όπως 
δεν κουραζόμαστε να επαναλαμβάνου-
με τα τελευταία χρόνια. Είχαμε πολύ 
έγκαιρα απαιτήσει να εξαιρεθούν τα Σώ-
ματα ασφαλείας από τις περικοπές, αλλά 
δεν μας άκουσαν.
Ελπίζουμε τώρα, μετά και την εθνική 
τραγωδία και την εκατόμβη νεκρών στο 
μάτι, που κατέδειξε τη γύμνια των υπη-
ρεσιών, η κυβέρνηση αλλά και συνολικά 
το πολιτικό σύστημα, να καταλάβουν και 
να διορθώσουν επιτέλους τα λάθη τους.

Να πάρουμε πίσω  
τα χαμένα όνειρά μας

Η ομιλία του προέδρου της ΠΟΑΞΙΑ 
κ. Ιωάννη Κατσιαμάκα



ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 7

ΣυνδικαλιΣτικα νέα

με τη νέα πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου προστασίας του πο-

λίτη συναντήθηκαν οι πρόεδροι των 
Ομοσπονδιών αμέσως μετά τη συνέ-
ντευξη τύπου που έδωσαν στoμακεδο-
νία παλλάς, στη Θεσσαλονίκη. 

Ειδικότερα, η συνάντηση πραγματο-
ποιήθηκε στη γενική αστυνομική δι-
εύθυνση Θεσσαλονίκης παρουσία της 
Υπουργού κας Όλγας ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ, 
της Υφυπουργού κας Κατερίνας ΠΑ-
ΠΑΚΩΣΤΑ και του Γενικού Γραμμα-
τέα Δημόσιας Τάξης κου Δημητρίου 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ. Όπως τονίσαμε και 
κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύ-
που, τα Σώματα ασφαλείας την οκταε-
τία των μνημονιακών πολιτικών επλή-
γησαν βάναυσα εξαιτίας των περικο-
πών των λειτουργικών τους δαπανών 
ενώ επλήγη και το βιοτικό επίπεδο 
του ανθρώπινου δυναμικού τους. Οι 
υπηρεσίες λειτουργούν με το φιλότι-
μο των συναδέλφων που θυσιάζουν 
ακόμα και τη ζωή τους στο βωμό του 
καθήκοντος για να αισθάνεται ασφα-
λής ο πολίτης. Στην πολιτική ηγεσία 
αναπτύξαμε αναλυτικά όλα τα αιτήμα-
τα των Ομοσπονδιών που στοχεύουν 
στην ενίσχυση των υπηρεσιών τους 
και στην ικανοποίηση του περί δικαί-

ου αισθήματος όσον αφορά ειδικότερα 
την αποκατάσταση των αδικιών που 
προκλήθηκαν από τα μνημόνια στους 
μισθούς και τις συντάξεις όλων των εν-
στόλων.

Εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας δηλώ-
θηκε πλήρης κατανόηση για το εύρος και 
την ουσία των αιτημάτων και συμφωνή-
θηκε να υπάρξει τις προσεχείς ημέρες 
στην αθήνα νέα συνάντηση με στόχο την 
δρομολόγηση λύσεων για συγκεκριμένα 
προβλήματα.

νωρίτερα το πρωί στο ξενοδοχείο «μα-
κεδονία παλλάς» δόθηκε η καθιερωμέ-
νη συνέντευξη τύπου όπου εκφράσαμε 
την αγωνία μας για την υφιστάμενη 
κατάσταση και προειδοποιήσαμε την 
κυβέρνηση και προσωπικά τον πρω-
θυπουργό να αναλάβει τις ευθύνες του 
και αύριο κατά την διάρκεια των εξαγ-
γελιών με αφορμή τα εγκαίνια της 83ης 

Δεσμεύσεις της Ηγεσίας
διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να 
αποδείξει εμπράκτως το ενδιαφέρον 
του τόσο για το ένστολο δυναμικό της 
Χώρας όσο και για τη βελτίωση του αι-
σθήματος ασφαλείας των πολιτών σε 
όλη την επικράτεια.

Σε κάθε περίπτωση προειδοποιούμε 
την κυβέρνηση ότι το Συνδικαλιστικό 
κίνημα είναι αποφασισμένο τη «μετα-
μνημονιακή εποχή» να διεκδικήσει με 
κάθε τρόπο όλα αυτά που μας αφαίρε-
σαν με τα μνημόνια και τους εφαρμο-
στικούς τους νόμους. ή πλήρης συμ-
μόρφωση της κυβέρνησης στις τελε-
σίδικες αποφάσεις του Συμβουλίου 
της Επικρατείας θα αποτελέσει και το 
πρώτο δείγμα γραφής οπότε θα φανεί 
και η αξιοπιστία των όποιων αυριανών 
ανακοινώσεων του κου πρωθυπουρ-
γού. Τυχόν ανακολουθία λόγων και έρ-
γων θα λάβει την πρέπουσα απάντησή 
της από το σύνολο των ενστόλων.

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα συνάδελ-
φοι όπως ξέρετε, έδωσε μάχη ενάντια 
στα μνημόνια και την έδωσε με επιτυχία 
αφού είμαστε οι πρώτοι που ανατρέψα-
με μνημονιακούς νόμους.

και τώρα, με τα αναδρομικά που όπως 
διαρρέεται, θα δώσει η κυβέρνηση με 
καθυστέρηση 2,5 χρόνων, δεν μας κά-
νει καμία χάρη. αντίθετα, έρχεται να 
συμμορφωθεί και πάλι κατά το ήμισυ με 

την δικαστική απόφαση, αφού επιστρέ-
φει μόνο τα αναδρομικά που παράνομα 
παρακρατήθηκαν χωρίς να αποκαθιστά 
τους μισθούς μας στο επίπεδο του 2012, 
όπως επιτάσσει το ΣτΕ.

ας μην μας παραπλανούν λοιπόν με δη-
μοσιεύματα και ας ανακοινώσει αύριο ο 
πρωθυπουργός αυτό που περιμένουμε 
όλοι να ακούσουμε, και την αποκατάστα-
ση του μισθολογίου και την επιστροφή 

των αναδρομικών, διότι αυτό είναι δί-
καιο και αυτό πρέπει να γίνει πράξη.

Συνάδελφοι,
Ο αγώνας ξεκινάει για όλους και πάλι 
από εδώ από τη Θεσσαλονίκη. για να 
πάρουμε πίσω τα κατακρεουργημένα 
δικαιώματά μας, να πάρουμε πίσω τον 
κλεμμένο ιδρώτα μας, να πάρουμε πίσω 
τα χαμένα όνειρά μας.
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Εμείς οι ένστολοι λειτουργοί των Σω-
μάτων ασφαλείας και των Ενόπλων 

δυνάμεων που ανταποκριθήκαμε στο 
κάλεσμα των Ομοσπονδιών μας και δι-
αδηλώνουμε και φέτος δυναμικά στη 
Θεσσαλονίκη, ενόψει των εγκαινίων της 
83ης διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, 
στέλνουμε στον πρωθυπουργό της Χώ-
ρας ξεκάθαρο μήνυμα και τον καλούμε 
να το λάβει σοβαρά υπόψη του διότι η 
υπομονή που έχουμε επιδείξει τα τελευ-
ταία χρόνια, έχει και αυτή τα όριά της.
Οι Υπηρετούντες στα Σώματα ασφαλεί-
ας και στις Ένοπλες δυνάμεις απαιτούμε 
να εφαρμοστεί μια νέα πολιτική που θα 
αφήνει οριστικά πίσω της τη διαλυμένη 
Χώρα και την καθημαγμένη κοινωνία 
της, δίνοντας ελπίδα στον υπερήφανο 
Ελληνικό λαό για ένα πραγματικά καλύ-
τερο αύριο.
μετά από οκτώ χρόνια μνημονιακών 
πολιτικών ανελέητης λιτότητας και 
απάνθρωπων περικοπών λειτουργιών 
δαπανών, μισθών και συντάξεων, κοινή 
διαπίστωση όλων είναι ότι η κατάσταση 
στον τομέα της εσωτερικής ασφαλείας 
του κράτους είναι χειρότερη από πριν, 
ενώ και οι εξωτερικοί κίνδυνοι δεν 
έχουν απαλειφθεί.
ή διεθνής κατάσταση και οι εθνικές 
εκκρεμότητες προκαλούν έντονη ανη-
συχία. ή κυβέρνηση στο βωμό ποικι-
λώνυμων συμφερόντων, απεργάζεται 

είτε προωθεί λύσεις που προκαλούν την 
εθνική υπερηφάνεια του λαού και ολό-
κληρου του έθνους, όπως αυτές για το 
«σκοπιανό», το μεταναστευτικό κλπ.

ή Χώρα είναι σε διάλυση και τα Σώμα-
τα ασφαλείας πασχίζουν να ανταποκρι-
θούν στα καθήκοντά τους. Το ανθρώπινο 
δυναμικό έχει υπερβεί τις αντοχές του 
και τα διαθέσιμα μέσα χρήζουν γενικής 
ανανέωσης.

Το μαρτυρούν οι αλλεπάλληλες ανθρώ-
πινες τραγωδίες, η εκατόμβη νεκρών 
από τη φονική πυρκαγιά στο μάτι, τα 
ναυτικά ατυχήματα και τα ναυάγια, τα 
μπλάκ - άουτ, η δράση του οργανωμένου 
εγκλήματος και η έκταση της ανομίας, το 
κλίμα ανασφάλειας που διακατέχει συ-
νολικά τους πολίτες τα τελευταία χρόνια, 
όταν προστέθηκε και η ανθρωπιστική 
κρίση με τους εκατοντάδες χιλιάδες αλ-
λοδαπούς πρόσφυγες και μετανάστες 
που χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως εύ-
κολο πέρασμα προς την Ευρώπη.

Ο πολιτικός λόγος για όλα αυτά, όμως, 
συνοδεύεται από διχαστικές αντιλήψεις 
και οξύτητες, δυναμιτίζοντας την ομαλο-
ποίηση της κατάστασης και το κλίμα συ-
ναίνεσης που απαιτείται για να επιστρέ-
ψει η Χώρα στην κανονικότητα, στην 
ανάκτηση πρώτα και κύρια της εθνικής 
της κυριαρχίας και σε μια νέα πορεία 
ανάπτυξης και ευημερίας για όλους.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η οικτρή αυτή 
πραγματικότητα είναι αποτέλεσμα των 
πολιτικών που εφαρμόστηκαν επί σειρά 
ετών και όσοι δεν το αντιλαμβάνονται 
είτε σπεκουλάρουν για μικροκομματι-
κούς λόγους, επιρρίπτοντας κάθε φορά 
αλλού τις ευθύνες που τους βαρύνουν, 
οφείλουν να αναθεωρήσουν τη στάση 
τους και να προβληματιστούν με τα επι-
χειρήματα και τα αιτήματα που προβάλ-
λουμε ως λύσεις στα αδιέξοδα και στην 
καταστροφή που έχουν προκαλέσει.

ή κραυγή αγωνίας που εκπέμπουμε σή-
μερα και από δω, από τη Θεσσαλονίκη, 
λίγες ώρες πριν από τις εξαγγελίες του 
κ. πρωθυπουργού, εκφράζει το σύνολο 
όχι μόνο των αστυνομικών, των πυρο-
σβεστών, των λιμενικών και των Στρατι-
ωτικών, αλλά ολόκληρου του Ελληνικού 
λαού.

Ο αγώνας των ενστόλων, είναι γνήσια 
συνδικαλιστικός και εδράζεται στην 
αγωνία και στην ανασφάλεια όλων ανε-
ξαιρέτως των συναδέλφων μας είτε 
αυτοί είναι μάχιμοι στα περιπολικά, στις 
πόλεις και στα χωριά, στα λιμάνια και 
στις ανοικτές θάλασσες, στην ύπαιθρο 
χώρα και στα δάση της πατρίδας μας, 
είτε ενισχύουν τις διοικητικές υπηρεσίες 
και τη διοίκηση των τριών Σωμάτων, είτε 
υπηρετούν στα τρία Σώματα των Ενό-
πλων δυνάμεων και τα Επιτελεία.
ως ένστολα στελέχη του ελληνικού κρά-
τους, όλοι ορκιστήκαμε να φυλάττουμε, 
και φυλάττουμε, Θερμοπύλες, έχοντας 
κατακτήσει ένα υψηλό βαθμό εκτίμησης 
των συμπολιτών μας, αφήνοντας πίσω 
μας τους ανυπόληπτους πολιτικούς 
και τους σαλτιμπάγκους της ανέξοδης 
αντιπαράθεσης. γι' αυτό απαιτούμε από 
όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους 
της ελληνικής πολιτείας, να σεβαστούν 
τον δίκαιο αγώνα που δίνουμε καθημε-
ρινά ώστε να αισθάνεται ασφαλής ο συ-
νάδελφός μας, και κυρίως, να συμβάλ-
λουν στην επίλυση των αιτημάτων μας 
για να αισθάνεται ασφαλής και ο πολίτης.
ή αξιοπρέπειά μας είναι αδιαπραγμά-
τευτη αξία και ουδείς δικαιούται να τη 

Απαλλάξτε μας από την ανασφάλεια!
Το Ψήφισμα της πανελλαδικής διαμαρτυρίας

POAXIA_AfisaDETH_2018_4aFin.indd   1 29/8/2018   10:47:37 πµ
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θυσιάζει πλέον στο όνομα της σωτηρίας 
της χώρας, συνεχίζοντας την υποχρημα-
τοδότηση της λειτουργίας των Σωμάτων 
ασφαλείας και των Ενόπλων δυνάμεων. 
πόσο μάλλον, όταν η κυβέρνηση υπο-
στηρίζει ότι βγήκαμε από τα μνημόνια 
και από τις 21 αυγούστου ξεκίνησε μια 
νέα εποχή...
Αναμένουμε, επομένως, να βάλουν τέ-
λος στα ψέματα και στα μνημόνια της 
εξαθλίωσης και να αποδεχτούν τα δί-
καια αιτήματά μας, όπως:
• πλήρη συμμόρφωση της κυβέρ-

νησης με όλες τις αποφάσεις του 
Συμβουλίου της Επικρατείας για την 
αποκατάσταση των μισθολογικών 
μας αδικιών, ήτοι την επαναφορά των 
αποδοχών μας στα επίπεδα του ιουλί-
ου του 2012 και τη χορήγηση του συ-
νόλου των αντίστοιχων αναδρομικών.

• Ενίσχυση του αξιόμαχου των Σωμά-
των ασφαλείας και των Ενόπλων δυ-
νάμεων με νέες προσλήψεις αστυνο-
μικών, πυροσβεστών και λιμενικών, 
με τον εκσυγχρονισμό υποδομών και 
μέσων, αλλά και με την καθολική και 
έμπρακτη αναγνώριση του έργου μας 
από τους κυβερνώντες.

• Την αναγνώριση του επαγγέλματος 
που επιτελούμε ως επικίνδυνου και 
ανθυγιεινού και την καθιέρωση ια-
τρού εργασίας, σύμφωνα με την ερ-
γατική νομοθεσία.

• Την παύση της αντισυνταγματικής και 
άνισης μεταχείρισης μεταξύ των δη-
μοσίων λειτουργών -ενστόλων και 
μη- στην αποζημίωση των οδοιπο-
ρικών εξόδων και την άμεση έκδοση 
του σχετικού προεδρικού διατάγμα-

τος που ορίζεται στις διατάξεις του 
νόμου 4336/2015.

• Την έκδοση εγκυκλίων από το Υπουρ-
γείο Εργασίας αναφορικά με την ανα-
γνώριση του χρόνου της Στρατιωτι-
κής Θητείας, της τριετίας που ορίζεται 
στις διατάξεις του νόμου 3865/2010 
και των ετών σπουδών.

• Την αποδέσμευση κονδυλίων για τις 
άμεσες λειτουργικές ανάγκες των 
Σωμάτων και την απλοποίηση της δι-
αδικασίας έγκρισης δαπανών.

• Τη διαμόρφωση νέου βαθμολογίου για 
τα Σώματα ασφαλείας και ειδικότερα 
τη θεσμοθέτηση αυτού για το προσω-
πικό του πυροσβεστικού Σώματος.

• Την αποκατάσταση των οργανικών 
θέσεων λΣ - ΕλακΤ στο πλαίσιο που 
ορίζει ο νόμος 4150/2013.

• κατάργηση των άρθρων 26 έως 30 
του νόμου 4504/2017 για τις μεταθέ-
σεις προσωπικού λΣ - ΕλακΤ καθώς 
και των άρθρων 38 έως 51 του ιδίου 
νόμου για τον πειθαρχικό έλεγχο στε-
λεχών λΣ - ΕλακΤ.

• Την άμεση καταβολή αποζημίωσης 
των νυχτερινών υπηρεσιών του προ-
σωπικού των Ενόπλων δυνάμεων.

• Την κατάργηση του Ενφια και την παύ-
ση της φορολογικής αφαίμαξης των 
μικρών και μεσαίων εισοδημάτων.

• Τη διασφάλιση της καταβολής κύριων 
και επικουρικών συντάξεων σε ανε-
κτά επίπεδα διαβίωσης και όχι υπό τη 
μορφή φιλοδωρήματος.

• Την αναβάθμιση του κοινωνικού κρά-
τους και των παρεχόμενων αγαθών 
και υπηρεσιών στον τομέα της πρό-
νοιας, της Υγείας και της παιδείας.

Τέλος, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας 
στους ενεργούς συμπολίτες μας και χαι-
ρετίζουμε τις ειρηνικές εκδηλώσεις δι-
αμαρτυρίας τους αύριο στην ίδια πόλη. 
ως πολίτες αυτής της Χώρας βιώνουμε 
τα ίδια προβλήματα και έχουμε τις ίδιες 
αγωνίες για το μέλλον. Τους διαβεβαι-
ώνουμε δε ότι Σώματα ασφαλείας και 
Ένοπλες δυνάμεις αποτελούν σταθε-
ρούς παράγοντες ομαλότητας στο πλαί-
σιο των δημοκρατικών λειτουργιών του 
πολιτεύματος και γι' αυτό καταδικάζουμε 
κάθε προσπάθεια μικροπολιτικής εκμε-
τάλλευσης της λειτουργίας τους.

ως θεσμικοί φορείς, καλούμε την ελλη-
νική κυβέρνηση να μη φέρνει αντιμέ-
τωπη την κοινωνία με τις δυνάμεις των 
Σωμάτων ασφαλείας, πόσο μάλλον των 
Ενόπλων δυνάμεων, αλλά να υπηρετεί 
το κράτος δικαίου που πρεσβεύεται και 
όχι λογικές, καταδικασμένες στη συνεί-
δηση ακόμα και των πολιτών που την 
στήριξαν με τη ψήφο τους.

ΟΧΙ άλλες εθνικές τραγωδίες!

Απαλλάξτε μας από την ανασφάλεια!

Οι ένστολοι απαιτούν, δικαιοσύνη  
και ασφάλεια ζητούν!
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Συνάντηση με τον νέο Αρχηγό της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. 

Αριστείδη Ανδρικόπουλο είχαν ο πρόε-
δρος και ο γενικός γραμματέας της Ομο-
σπονδίας ύστερα από σχετικό αίτημά μας.

Στον κ. αρχηγό υποβάλαμε Υπόμνημα 
αιτημάτων, όπως έχει αυτό διαμορφω-
θεί από τις εργασίες των τελευταίων 
συνεδρίων μας αλλά και τις θέσεις και 
προτάσεις που κατατέθηκαν εν συνεχεία 
από πρωτοβάθμιες Ενώσεις.

από τον κ. αρχηγό ζητήσαμε ειδικότερα 
τη θέση του για το θέμα της παράλληλης 
επετηρίδας και της αύξησης των ορίων 
ηλικίας παραμονής των αξιωματικών, 
το ζήτημα της προαγωγής των ανθυ-
παστυνόμων και των αξιωματικών του 
ν.3686/2008, όπως επίσης και της κα-
τάργησης του άρθρου 15 του π.δ. 6/2018, 
που αφορά τα έτη προαγωγής των αξι-
ωματικων, και του άρθρου 26 του π.δ. 
6/2018 για τις μεταθέσεις των α/Υ’.

Ο κ. αρχηγός δεσμεύτηκε να μας απα-
ντήσει αφού μελετήσει το Υπόμνημά μας, 
το προσεχές διάστημα, καθώς πρόθεσή 
του είναι η καθιέρωση τακτικής επικοι-
νωνίας με τις συνδικαλιστικές Ομοσπον-
δίες το τελευταίο δεκαήμερο κάθε μήνα. 
παράλληλα, μας ανέπτυξε τις προτεραι-
ότητες της θητείας του, δίνοντας έμφαση 
όπως τόνισε, στην ενίσχυση των πεζών 
και εποχούμενων περιπολιών ώστε να 
αυξηθεί η «ορατότητα» της αστυνομίας 
και το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών 

μέσω και της καθημερινής εποπτείας 
των υφισταμένων από τους προϊσταμέ-
νους αξιωματικών όλων των αστυνομι-
κών υπηρεσιών. μας ανέπτυξε επίσης 
τα σχέδιά του για την αποκέντρωση των 
επιχειρησιακών δράσεων της αστυνομί-
ας ώστε κάθε αστυνομικός διευθυντής 
περιφέρειας να έχει την ουσιαστική επο-
πτεία, τον έλεγχο και την ευθύνη της δι-
οίκησης στην περιοχή ευθύνης του.

Τόνισε, τέλος, ότι τα δικαιώματα του 
αστυνομικού προσωπικού, όσον αφο-
ρά, το ωράριο εργασίας, τις ημερήσιες 
αναπαύσεις, τις άδειες κλπ, πρέπει να 
τηρούνται απαρέγκλιτα.

από την πλευρά μας τονίσαμε στον κ. 
αρχηγό ότι η Ομοσπονδία, όπως επιση-
μάναμε και στην συγχαρητήρια επιστολή 
μας με την ευκαιρία της ανάληψης των 
νέων του καθηκόντων, θα σταθεί αρω-
γός σε κάθε εκσυγχρονιστική προσπά-
θεια της ήγεσίας που θα στοχεύει στη 
βελτίωση της λειτουργίας του Οργανι-
σμού της Ελληνικής αστυνομίας. Ευχή 
και προσδοκία όλων μας είναι να υπάρ-
ξουν εμπράκτως θετικά αποτελέσματα 
προς το συμφέρον του Σώματος.

Ειδικότερα, στην επιστολή 
σημειώνουμε: 
ή πανελλήνια Ομοσπονδία αξιωματι-
κών αστυνομίας, σας εκφράζει τα θερμά 
συγχαρητήριά της για την πανάξια ανά-
δειξή σας στο ύπατο αξίωμα της Ελληνι-
κής αστυνομίας και σας εύχεται κατά τη 
διάρκεια της θητείας σας να έχετε υγεία 
και δύναμη για να αντεπεξέλθετε με επι-
τυχία στη δύσκολη αποστολή σας, εκ-
πληρώνοντας με αποτελεσματικότητα τα 
νέα σας καθήκοντα ως αρχηγός του Σώ-
ματος, κάτι που εγγυάται η μέχρι τώρα 
λαμπρή πορεία σας σε όλες τις βαθμίδες 
της ιεραρχίας.

αναλάβατε την ήγεσία της Ελληνικής 
αστυνομίας σε μια κρίσιμη περίοδο, 
κατά την οποία όλοι μας καλούμαστε να 

Να αλλάξουμε τα αστυνομικά 
πράγματα προς το καλύτερο

προσφέρουμε τον καλύτερό μας εαυτό, 
προκειμένου να ανταποκριθούμε στα 
καθήκοντά μας. Τα προβλήματα είναι 
γνωστά και οφείλουμε να εργαστού-
με με σύνεση και υπευθυνότητα για να 
μην αποτελέσουν τροχοπέδη στην κοινή 
προσπάθειά μας για να αλλάξουμε τα 
αστυνομικά πράγματα προς το καλύτερο. 
ή παρουσία σας στην ήγεσία της Ελλη-
νικής αστυνομίας προσδοκούμε ότι θα 
συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση 
και παράλληλα θα προσδώσει το όραμα 
το οποίο καθημερινά θα συνοδεύεται με 
πράξεις.

Εκ μέρους του συνόλου των αξιωματι-
κών της Ελληνικής αστυνομίας κ. αρ-
χηγέ, σας διαβεβαιώνουμε ότι θα στα-
θούμε αμέριστοι συμπαραστάτες στο 
δύσκολο έργο σας, προσηλωμένοι πιστά 
στο καθήκον με αγαστή συνεργασία και 
διάθεση διαλόγου μαζί σας, με δεδομένη 
τη συνδρομή και τη συμβολή της Ομο-
σπονδίας μας προς αυτή την κατεύθυν-
ση, ιδιαίτερα προς το πρόσωπό σας, ως 
απόρροια και της σχέσης που οικοδο-
μήθηκε και μέσω του συνδικαλιστικού 
μας κινήματος, του οποίου υπήρξατε άλ-
λωστε ένας από τους πρωτεργάτες στον 
αγώνα, για ελεύθερο συνδικαλισμό και 
προσφορά στο συνάδελφο, στην υπηρε-
σία και στην κοινωνία.
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με την Υφυπουργό προστασίας του 
πολίτη κα κατερίνα παπακώστα 

συναντήθηκαν στις 10 Οκτωβρίου 2018 
τα προεδρεία της πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας αξιωματικών αστυνομίας 
και της Ένωσης αξιωματικών αστυνο-
μίας αττικής ύστερα από πρόσκλησή 
της προκειμένου να ενημερωθεί για το 
διεκδικητικό πλαίσιο και τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν αυτήν την 

δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα η πρόθε-
σή της να συναντήσει τους θεσμικούς 
εκπροσώπους των αστυνομικών.

αυτό συνάγεται από την επιλεκτική συ-
νάντηση που είχε η κα Υπουργός με 
εκπροσώπους της συνδικαλιστικής πα-
ράταξης ακιδα, και τούτο μόλις τρεις 
ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες της 
Ένωσης αξιωματικών αστυνομίας ατ-
τικής. προφανώς η κα Υπουργός δίνει 
ιδιαίτερη βαρύτητα και προτεραιότητα 
στην επίλυση των προβλημάτων όσων 
υπηρετούν στη φρουρά της βουλής των 
Ελλήνων, αφού τα πρόσωπα που τη συ-
νάντησαν όλως τυχαίως υπηρετούν τα 
τέσσερα από τα πέντε στην Υπηρεσία 
ασφαλείας της βουλής των Ελλήνων και 
το πέμπτο στα γραφεία του ΣΥριΖα, στην 
κουμουνδούρου.

ή συνάντηση αυτή -ανεξάρτητα από 
το τι συζητήθηκε- συνιστά προσβο-
λή και θεσμικό ατόπημα απέναντι 
στη λειτουργία του συνδικαλιστικού 
μας κινήματος και αποκαλύπτει πώς 
αντιλαμβάνεται η νέα πολιτική ηγεσία 
τη συνεργασία και το διάλογο με τις 
Ομοσπονδίες μας, οι οποίες δεν έχουν 
παρά να την καταγγείλουν και να απαι-
τήσουν από αυτήν, σεβασμό στη λει-
τουργία μας.

Επειδή, θεωρούμε αδιανόητο η κα 
Υπουργός να προτάσσει τα όποια μι-
κροκομματικά συμφέροντα, αναμέ-
νουμε εντός των προσεχών ημερών, 
να ορίσει ημέρα και ώρα συνάντησης, 
διότι τα προβλήματα δεν κρύβονται 
κάτω από το χαλί και τις όποιες συνα-
ντήσεις με μη θεσμοθετημένα όργανα».

Την έντονη αντίδραση της πΟαξια 
και της πΟαΣΥ προκάλεσε η είδη-

ση ότι η νέα υπουργός συναντήθηκε 
με συνδικαλιστική παράταξη χωρίς να 
έχει προηγηθεί συνάντησή της με τους 
θεσμοθετημένους συνδικαλιστικούς 
μας φορείς.

Όπως σημειώνουν σε σχετική κοινή 
ανακοίνωση στις 5 Οκτωβρίου 2018, 
«έχει παρέλθει ένας και πλέον μήνας 
από την ανάληψη των καθηκόντων της 
νέας πολιτικής ήγεσίας του Υπουρ-
γείου προστασίας του πολίτη και ενώ 
είχαμε υποβάλει εγγράφως και προ-
φορικώς, αίτημα άμεσης συνάντησης, 
προκειμένου να θέσουμε υπόψη της 
τα εκκρεμή μας αιτήματα, και ιδίως το 
ζέον πρόβλημα της λευκίμμης, εντού-
τοις όχι μόνο δεν έχουμε λάβει απά-
ντηση, αλλά αντιθέτως απ’ ότι φαίνεται 

Καταγγέλλουμε το υπουργικό ατόπημα

Η πρώτη συνάντηση με την 
Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη 

περίοδο οι αξιωματικοί του Σώματος.

Όπως μας διαβεβαίωσε, λόγω της ιδιό-
τητάς της τα προηγούμενα χρόνια, έχει 
ιδία αντίληψη των προβλημάτων και 
συμμερίζεται τις αγωνίες που βιώνουν 
οι ένστολοι γενικότερα.

από την πλευρά μας, της παραδώσαμε 
πλήρες Υπόμνημα των αιτημάτων που 
προβάλουμε τα τελευταία χρόνια, δίνο-
ντας έμφαση όπως της εξηγήσαμε στο 
θέμα της διασφάλισης της 35ετούς πα-
ραμονής των αξιωματικών στην ενέρ-
γεια, της προαγωγής των ανθυπαστυ-
νόμων και των αξιωματικών του ΤΕμα, 
της αύξησης των ορίων παραμονής των 
αξιωματικών, όπως και για τα θέματα 
που ανέκυψαν το τελευταίο διάστημα 
(μετακινήσεις με τα μμμ, περικοπή επι-
δόματος Εκαμ κλπ).

Ειδικότερα, της εξηγήσαμε ότι για βασικά 
ζητήματα υπάρχουν οριστικά πορίσματα 

από επιτροπές που είχαν συσταθεί, 
πλην όμως για ανεξήγητους λόγους 
δεν έχουν προωθηθεί αν και υπήρχε 
σχετική δέσμευση από την προηγού-
μενη πολιτική και φυσική ηγεσία.

ή κα Υφυπουργός μας απάντησε ότι θα 
ζητήσει ενημέρωση από τους υπηρε-
σιακούς παράγοντες αφού θεωρεί ότι 
είναι δίκαια και πρέπει να τύχουν ικα-
νοποίησης.
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κατόπιν προσκλήσεως των Ενώσεων 
αστυνομικών Υπαλλήλων κέρκυρας 

και αξιωματικών Ελληνικής αστυνομίας 
ιονίων νήσων, κλιμάκιο των Ομοσπον-
διών μας, αποτελούμενο από τον πρό-
εδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑ-
ΚΑΡΑΚΟ, τον πρόεδρο της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. 
κ. Ιωάννη ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ και τον νομικό 
σύμβουλο κ. Χάρη ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ, 
μετέβη στις 12-09-2018 στην κέρκυρα, 
προκειμένου, λαμβάνοντας υπόψη τα 
όσα βιώνουν εδώ και πολλούς μήνες οι 
συνάδελφοί μας, να προβεί στις ενδε-
δειγμένες ενέργειες, όπως επιβάλλει ο 
θεσμικός μας ρόλος για την αντιμετώπι-
ση του προβλήματος που δημιουργεί η 
παρατεταμένη κρίση γύρω από την απο-
κομιδή των απορριμμάτων.

Οι συνθήκες υπηρεσίας, όπως κατα-
γράφηκαν, ειδικότερα, κατά την επίσκε-
ψη του προέδρου της π.Ο.αΣ.Υ., και του 
προεδρείου της Ε.α.Υ.ν. κέρκυρας στο 
Χ.Υ.Τ.Υ. λευκίμμης ήταν αποκαρδιωτικές. 
διμοιρίες από την αχαΐα και την ήλεία, 
συνάδελφοι από την κέρκυρα και αλλού, 
μέσα στα σκουπίδια με κίνδυνο μετάδο-
σης μολυσματικών ασθενειών, χωρίς 
καν μάσκες μιας χρήσεως. Άνθρωποι και 
σκουπίδια, ένα, χωρίς κανείς αρμόδιος 
να συγκινείται. δεν μπορεί εν έτει 2018 ο 
αστυνομικός να νιώθει «σκουπίδι», τονί-
στηκε προς πάσα κατεύθυνση, με τη δι-
αβεβαίωση προς τους συναδέλφους μας 
ότι οι ενέργειες του συνδικαλιστικού μας 
κινήματος αποσκοπούν στο να σταμα-
τήσει αυτό το «θέατρο του παραλόγου» 
με τους αστυνομικούς να εργάζονται σε 
συνθήκες μεσαίωνα, χωρίς να τηρείται 
το προβλεπόμενο νομοθετικό πλαίσιο 
εργασίας. Άγνωστες λέξεις το ωράριο 
εργασίας, το «αδιάθετο», η τήρηση στοι-
χειωδών κανόνων υγιεινής. κάποιοι ευ-

θύνονται για όλα αυτά και εμείς από την 
πλευρά μας θα αναζητήσουμε απόδοση 
ευθυνών. δεν μπορεί τα σκουπίδια, τα 
τρωκτικά και τα σμήνη από μύγες και 
κουνούπια, η αλόγιστη σπατάλη πόρων 
και καταπόνηση προσωπικού, να συνε-
χίζονται με καμία πλέον δικαιολογία.

κατά την ολοήμερη επίσκεψη στην κέρ-
κυρα, έγιναν διαδοχικές συναντήσεις, 
επιζητώντας από την πλευρά μας την 
εξεύρεση λύσεων.

ή πρώτη συνάντηση έγινε στο γραφείο 
του Γενικού Περιφερειακού Αστυνο-
μικού Διευθυντή Ιονίων Νήσων, Ταξί-
αρχου κ. Ιωάννη Ματσούκα, παρουσία 
και άλλων αξιωματικών της διεύθυνσης 
αστυνομίας, του προέδρου της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Κέρκυρας, 
κ. Νίκου Μποζίκη και του προέδρου 
της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας 
Ιονίων Νήσων, κ. Ματθαίου Γιαννούλη 
και μελών των διοικητικών Συμβουλί-
ων των Ενώσεων. Εμφαντικά τέθηκαν 
οι απάνθρωπες συνθήκες κάτω από τις 
οποίες εργάζονται οι συνάδελφοί μας 
στο Χ.Υ.Τ.Υ. λευκίμμης και αναφέρθηκαν 
οι καταγγελίες για υπερεργασία χωρίς 
ημερήσιες αναπαύσεις, η επί μακρόν 
μετακίνηση δυνάμεων από άλλες διευ-
θύνσεις αστυνομίας με αποτέλεσμα να 
αποδιοργανώνεται το σύστημα αστυ-
νόμευσης παντού, η καταστρατήγηση 
των κανόνων Υγιεινής και ασφάλειας, 
η έκθεση σε κίνδυνο και η μη τήρηση 
συνολικά της κείμενης νομοθεσίας. Ο κ. 
γενικός συμμερίστηκε τις αγωνίες μας 
για τα προβλήματα των συναδέλφων 
μας, δηλώνοντας ότι από την πλευρά 
του καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για 
την άμβλυνση της καταπόνησής τους και 
την εφαρμογή των κανονισμών εργασί-
ας, επισημαίνοντας ότι είναι πέραν των 

αρμοδιοτήτων του η γενικότερη κατά-
σταση, και γι’ αυτό έχει ζητήσει από τους 
αρμόδιους τοπικούς φορείς να μερι-
μνήσουν άμεσα για τα θέματα υγιεινής, 
υδροδότησης και ηλεκτροδότησης της 
περιοχής που φυλάσσεται από τις αστυ-
νομικές δυνάμεις.

Στη συνέχεια ακολούθησε συνάντηση 
με την Αντιπεριφερειάρχη κ. Νικολέτα 
Πανδή, στην οποία εκφράσαμε την έντο-
νη ανησυχία μας για την διαμορφωθεί-
σα κατάσταση και ζητήσαμε να μάθουμε 
εάν έχουν σαφή εικόνα αυτής της κατά-
στασης και τι ακριβώς προτίθενται να 
κάνουν για να μην θρηνήσουμε θύματα. 
από την πλευρά της μας είπε ότι η περι-
φέρεια δεν εμπλέκεται άμεσα και ότι τε-
λεί εν αναμονή της υποβολής φακέλου 
για την αδειοδότηση του έργου. Ζητήσα-
με δε να μεριμνήσει για την διενέργεια 
ελέγχου από κλιμάκιο της αρμόδιας 
υπηρεσίας της διεύθυνσης Υγιεινής της 
περιφέρειας, αίτημα που αποδέχθηκε να 
υλοποιήσει άμεσα.

Την ίδια ανησυχία εκφράσαμε και στον 
Αντιδήμαρχο Οικονομικών Κέρκυρας 
κ. Γεώργιο-Ηλία Παντελιό, κατά τη συ-
νάντηση που ακολούθησε στο δημαρ-
χείο, όπου θέσαμε επιτακτικά πέραν των 
άλλων, και την οικονομική παράμετρο 
των μετακινήσεων των αστυνομικών 
δυνάμεων από άλλους νομούς της Χώ-
ρας, επιβαρύνοντας στον φορολογού-
μενο πολίτη υπέρογκα ποσά που μόνο 
για το τελευταίο δίμηνο υπερβαίνουν το 
1.000.000 ευρώ!

Στη συνέχεια στην αίθουσα του αστυνο-
μικού μεγάρου, ακολούθησε συνάντη-
ση με τον Πρόεδρο και την Ταμία του 
Συλλόγου Αλεύχιμον κ. Σπύρο Πανδή 
και κα Ελένη Μοναστηριώτη, οι οποίοι 

SOS εκπέμπει η Λευκίμμη
Παρέμβαση των Ομοσπονδιών για την προστασία των συναδέλφων 
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και την εύρυθμη λειτουργία, γενικότε-
ρα της αστυνομίας, τη στιγμή μάλιστα 
που σπαταλώνται υπέρογκα χρηματι-
κά ποσά από τον «ψαλιδισμένο» προϋ-
πολογισμό της Ελληνικής αστυνομίας.

Επειδή η όλη κατάσταση τείνει να ξε-
φύγει από τις ανεξέλεγκτες καταστά-
σεις και να έχουμε επανάληψη του φαι-
νομένου της «κερατέας», παρακαλού-
με, όπως τις προσεχείς ημέρες ορίσετε 
άμεσα συνάντηση με τις Ομοσπονδίες 
μας προκειμένου να σας ενημερώ-
σουμε αναλυτικά για όλα αυτά και ως 
αρμόδια πολιτική μας προϊστάμενος, 
να αναλάβετε πρωτοβουλίες ώστε να 
μην θρηνήσουμε θύματα σε ένα «ακή-
ρυκτο», πραγματικά, «πόλεμο».

Η επιστολή των Ομοσπονδιών  
προς τη νέα υπουργό Προστασίας του Πολίτη

και τοπικές αρχές, διαπίστωσαν για άλλη 
μια φορά ότι η Ελληνική αστυνομία 
εμπλέκεται στην επίλυση θεμάτων που 
αφορούν ανεπάρκειες και ολιγωρίες 
άλλων φορέων της πολιτείας, με αποτέ-
λεσμα να έχει διαμορφωθεί ένα άκρως 
επικίνδυνο και ανθυγιεινό περιβάλλον 
εργασίας για τους αστυνομικούς που 
απασχολούνται κατά δεκάδες καθημερι-
νά σε αλλότρια καθήκοντα.

Το κυριότερο όλων, είναι ότι οι αστυνο-
μικοί σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και 
ως φορέας, δεχόμαστε επικρίσεις και 
επιθέσεις, ωσάν να ευθυνόμαστε εμείς 
για την απαράδεκτη αυτή κατάσταση, με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη σωματική 
ακεραιότητα των συναδέλφων μας, αλλά 

κυρία υπουργέ,

Οι Ομοσπονδίες μας, ανταποκρινόμε-
νες στο κάλεσμα των τοπικών Ενώσε-
ών μας να επισκεφθούμε την κέρκυρα 
και να διαπιστώσουμε ιδίοις όμασι το 
πρόβλημα που προέκυψε ξανά με το 
ΧΥΤΥ λευκίμμης, επισκέφθηκαν την 
12/9/2018 την κέρκυρα, όπου, από σει-
ρά συναντήσεων με τοπικούς φορείς 

ενημέρωση της Εισαγγελέα Πρωτοδι-
κών Κέρκυρας κας Παπαγεωργίου, η 
οποία συμμερίστηκε τις θέσεις μας και 
δήλωσε ότι αναμένει την αναφορά που, 
όπως την ενημερώσαμε θα υποβάλουμε 
την προσεχή δευτέρα, προκειμένου από 
την πλευρά της να ενεργήσει τα δέοντα.

λεπτομερής παρουσίαση της κατάστα-
σης και της αποφασιστικότητάς μας να 
δοθεί λύση στα προβλήματα των συνα-
δέλφων μας, έγινε επίσης κατά τη διάρ-
κεια της συνέντευξης τύπου αλλά και 
με τις ζωντανές συνδέσεις με τα τοπικά 
μμΕ, όπου αποδείχθηκε η σπουδαιότη-
τα των συναντήσεων και η βαρύτητα των 
εκατέρωθεν δεσμεύσεων για περαιτέρω 
ενέργειες.

Σε συνέχεια της ενημερωτικής μας επι-
στολής προς την νέα πολιτική ήγεσία 
του Υπουργείου προστασίας του πολίτη 
και τον αρχηγό της Ελληνικής αστυνομί-
ας, Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙ-
ΚΟΠΟΥΛΟ, στις 25-09-18, τα προεδρεία 
επισκέφθηκαν τον κ. αρχηγό και τον 
ενημέρωσαν εκτενώς για την επίσκεψή 
τους στην κέρκυρα και τις επαφές που 
είχαν με τοπικές αρχές και φορείς, στις 
12-09-2018.

Ζητήσαμε την επανεξέταση της στά-
σης της Ελληνικής αστυνομίας και την 
άμεση απόσυρση του όγκου των αστυ-
νομικών δυνάμεων από την περιοχή. 

παράλληλα, δε, τον ενημερώσαμε ότι οι 
τοπικές Ενώσεις μας, έχουν ήδη εξου-
σιοδοτηθεί να καταθέσουν μηνυτήρια 
αναφορά, στην Εισαγγελία πρωτοδικών 
κέρκυρας. από την πλευρά του, ο κ. 
αρχηγός απάντησε ότι γνωρίζει το εύ-
ρος του προβλήματος και ότι θα δώσει 
άμεσα εντολή στους προϊσταμένους των 
Υπηρεσιών που εμπλέκονται στην αστυ-
νόμευση της περιοχής, να τηρούνται 
αφενός τα προβλεπόμενα για τις συνθή-
κες υγιεινής αφετέρου δε για το χρόνο 
εργασίας όσων εκτελούν υπηρεσία στην 
περιοχή της λευκίμμης, ενώ απώτερος 
στόχος της διοίκησης θα είναι η απόσυρ-
ση των δυνάμεων από την προαναφερό-
μενη περιοχή.

Τέλος, δηλώσαμε ότι θα παρακολουθή-
σουμε την υλοποίηση των εντολών του 
και αν διαπιστωθεί ότι δεν υπάρξουν απτά 
αποτελέσματα άμεσα, θα προβούμε σε 
άμεσες αντιδράσεις στο χώρο πλέον ερ-
γασίας των συναδέλφων μας, με κινητο-
ποίηση ακόμα και αποκλεισμό του Χ.Υ.Τ.Υ.

πρωτοστατούν στις εκδηλώσεις διαμαρ-
τυρίας για την κατασκευή και τη λειτουρ-
γία του ΧΥΤΥ. από τη σημαντική αυτή 
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε για 
πρώτη φορά με πρωτοβουλία των συν-
δικαλιστικών μας φορέων, έγινε κατα-
νοητό εκ μέρους τους, ότι το πρόβλημα 
δεν είναι αστυνομικό, αλλά καθαρά πο-
λιτικό-αυτοδιοικητικό και άρα οι επιθέ-
σεις κατά των αστυνομικών λειτουργούν 
αποπροσανατολιστικά και υπονομεύουν 
τον αγώνα τους. από την πλευρά μας 
επισημάναμε το αναφαίρετο δικαίωμά 
τους να διαμαρτύρονται ειρηνικά και να 
περιφρουρούν τον αγώνα τους έτσι ώστε 
να εκλείψουν οι συγκρούσεις με την 
αστυνομία και να κυριαρχεί η προβολή 
του αιτήματός τους. Οι εκπρόσωποι του 
Συλλόγου κατανόησαν τις θέσεις μας και 
δήλωσαν ότι καταδικάζουν τις επιθέσεις 
κατά των αστυνομικών. Τις απέδωσαν δε 
σε άτομα που δεν έχουν σχέση με τους 
κατοίκους της περιοχής.

Στη συνέχεια ακολούθησε λεπτομερής 
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διαστάσεις εθνικής τραγωδίας προ-
σέλαβε η φονική πυρκαγιά που 

έπληξε την περιοχή της αττικής, στις 23 
ιουλίου 2018. Εξαιτίας των καταστροφι-
κών πυρκαγιών στο μάτι αττικής, θρη-
νήσαμε εκατόμβη νεκρών με ανυπολό-
γιστες καταστροφές στις περιουσίες των 
κατοίκων της περιοχής.
ή Ομοσπονδία από την πρώτη στιγμή 
έδωσε το στίγμα της, τονίζοντας ότι «για 
μια ακόμα φορά, παρά τις μεγαλοστομίες 
των αρμοδίων και τα σχέδια επί χάρτου 
που εκπονούνται κατά καιρούς, απο-
δείχθηκε ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία 
αξία όταν πρέπει να εφαρμοστούν. και το 
αναπάντητο ερώτημα, είναι γιαΤι;
Θα αναλάβουν τις ευθύνες τους αυτοί 
που έχουν την ευθύνη της ασφάλειας 
των πολιτών ή θα συνεχίσουν να αναζη-
τούν άλλοθι σε ασύμμετρες απειλές και 
αόρατους εχθρούς;
ή περίφημη γραμματεία πολιτικής προ-
στασίας και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρε-
σίες, εξάντλησαν την επιχειρησιακή απο-
τελεσματικότητά τους ή αποδείχθηκαν 
κατώτερες των περιστάσεων και πάλι;
πολύ φοβόμαστε ότι ακόμα και αυτά τα 
απλά ερωτήματα, όχι μόνο θα μείνουν 
αναπάντητα αλλά και θα λησμονηθούν, 
μέχρι την επόμενη τραγωδία που με μα-
θηματική ακρίβεια κάπου θα βιώσουμε, 
αν δεν συνέλθουμε ως κοινωνία και συ-
ντεταγμένη πολιτεία από το λήθαργο και 
την κακοδαιμονία που πλήττει τη χώρα.
Επιτέλους, ας οργανώσουμε ένα σοβα-
ρό κράτος που θα σέβεται τους πολίτες 
του και δεν θα τους αφήνει ανυπεράσπι-
στους, όταν ζητούν απεγνωσμένα βοή-
θεια από τους κινδύνους της φωτιάς και 
άλλων φυσικών καταστροφών.
ως Ομοσπονδία εκφράζουμε την αμέρι-
στη συμπαράστασή μας στους συγγενείς 
των θυμάτων αυτής της τραγωδίας που 
έπληξε και την αστυνομική οικογένεια.
Τέλος, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε τον 
τιτάνιο αγώνα των Σωμάτων ασφαλεί-
ας και των Ενόπλων δυνάμεων που τη 
δύσκολη αυτή ώρα με αυταπάρνηση και 
ηρωισμό βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή 
του πυρός και έπραξαν και πάλι αυτό 
που επιτάσσει το καθήκον και η συνείδη-
σή τους, υπερβαίνοντες εαυτόν σε πολύ 
δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες ερ-
γασίας».

Με αυταπάρνηση και ηρωισμό  
στην πρώτη γραμμή του πυρός
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μετά την ολοκλήρωση των ετήσιων 
τακτικών μεταθέσεων των αξιω-

ματικών της Ελληνικής αστυνομίας 
και την εξέταση των αιτημάτων θερα-
πείας, όπως αυτές αποφασίστηκαν και 
οριστικοποιήθηκαν από το ανώτερο 
Συμβούλιο μεταθέσεων, οι Ομοσπον-
δίες πΟαξια και πΟαΣΥ με κοινή ανα-
κοίνωσή τους όπως όφειλαν, αποφά-
σισαν να καταγγείλουν τις εξωθεσμι-
κές παρεμβάσεις που αλλοίωσαν για 
μια ακόμα φορά και το πνεύμα και το 
γράμμα των κείμενων διατάξεων, τσα-
λακώνοντας την αξιοπρέπεια αξιωμα-
τικών και υπονομεύοντας το κύρος του 
θεσμού που εκπροσωπούμε.

Οι Ομοσπονδίες μας εκφράζοντας την 

Έντονο προβληματισμό προκα-
λεί η ακτιβιστική δραστηριότητα 

του «ρουβίκωνα» και η συνακόλουθη 
αντίδραση της ήγεσίας της Ελληνικής 
αστυνομίας, με αφορμή την προκλητι-
κή επίθεση σε πρεσβεία.

«με έκπληξη ενημερωθήκαμε ότι με 
απόφαση του αρχηγού της Ελληνι-
κής αστυνομίας, αποσπάται στη δι-
εύθυνση μεταγωγών δικαστηρίων 
αττικής ο διοικητής του αστυνομικού 
Τμήματος φιλοθέης - Ψυχικού, στην 
εδαφική αρμοδιότητα του οποίου ανή-
κει το κτίριο της πρεσβείας του ιράν, 

Σπασμωδικές αντιδράσεις  
για τη δράση του Ρουβίκωνα

που δέχθηκε χθες το πρωί επίθεση 
από κρανοφόρους – μέλη του «ρουβί-
κωνα».δυστυχώς, για άλλη μια φορά, 
η ήγεσία αναζητά εξιλαστήρια θύματα 
προκειμένου να καλύψει τις εγκλημα-
τικές ευθύνες όσων έχουν επιτρέψει με 
τις παραλείψεις και τις αποφάσεις τους, 
την ανεξέλεγκτη δράση του «ρουβί-
κωνα» και όσων κρύβονται πίσω από 
τις «κουκούλες» του», σημειώνεται σε 
σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

«αλήθεια πιστεύει κανείς ότι με μια 
απλή μετακίνηση ενός διοικητή, λύθηκε 
το μείζον πρόβλημα των συγκεκριμένων 

«ακτιβιστικών δράσεων», που επανα-
λαμβάνονται με κλιμακούμενη επικιν-
δυνότητα από διετίας αλλά χωρίς να 
δίδεται καμία ουσιαστική απάντηση 
σε πολιτικό και επιχειρησιακό επίπε-
δο; διότι αν είναι αυτή η «απάντηση» 
της ήγεσίας, τότε όλοι όσοι διοικητές 
είχαν ανάλογα συμβάντα στην περιο-
χή ευθύνης τους, θα έπρεπε κατά τον 
ίδιο τρόπο να έχουν ήδη μετακινηθεί. 
Εκτός κι αν η συγκεκριμένη μετα-
κίνηση εξυπηρετεί επικοινωνιακές 
ανάγκες ή γίνεται ως μέτρο δήθεν 
«σωφρονισμού» των υπολοίπων, ότι 
σας «αναμένει το μεταγωγών», λες 
και η συγκεκριμένη υπηρεσία πρέπει 
να θεωρείται υπηρεσία υποδοχής των 
κατά την αυθαίρετη κρίση της ήγεσίας, 
«αποτυχημένων» αστυνομικών».

Εξωθεσμικές παρεμβάσεις στις μεταθέσεις
έντονη διαμαρτυρία τους και θέτοντας 
το ερώτημα ποιος καθορίζει την τύχη 
των αξιωματικών, η φυσική ήγεσία ή τα 
παράκεντρα της εξουσίας και διάφορες 
κομματικές συνιστώσες, θα υποβάλλουν 
λεπτομερές υπόμνημα προς το αρχηγείο 
και το Υπουργείο εξατομικεύοντας κάθε 
περίπτωση αδικίας και ενημερώνοντας 
παράλληλα και τα πολιτικά κόμματα.

Σε κάθε περίπτωση τα Συμβούλια μετα-
θέσεων έγιναν για να εξυπηρετούν την 
κοινωνία, τον εργαζόμενο αστυνομικό 
και όχι φυσικά τα θέλω, τις αδυναμί-
ες και τις προσωπικές επιδιώξεις του 
οποιουδήποτε.

Εξάλλου με αφορμή άλλη ανακοίνωσή 
μας το προεδρείο διευκρίνισε για να μη 

δημιουργείται σύγχυση όσον αφορά τη 
θεσμοθέτηση του μη προακτέου στο 
βαθμό του αστυνομικού διευθυντή, 
ότι η υπηρεσιακή κατάσταση για την 
περίπτωση αυτή, έχει ως εξής:

Σε περίπτωση προαγωγής νεωτέρου 
αστυνομικού διευθυντή στο βαθμό 
του Ταξιάρχου, δεν θα αποστρατεύεται 
ο αρχαιότερος αστυνομικός διευθυ-
ντής εφόσον δεν έχει 33 πραγματικά 
έτη υπηρεσίας, αλλά θα παραμένει 
στην ενεργό υπηρεσία και στην επε-
τηρίδα των αξιωματικών, κρινόμενος 
κανονικά, την επόμενη χρονιά. Επιση-
μαίνεται ότι πρότασή μας είναι και σε 
αυτό επιμένουμε, το όριο των 33 ετών 
υπηρεσίας να αυξηθεί στα 35 έτη.
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Συνάντηση με τον δ’ αντιπρόεδρο 
της βουλής είχαν τα προεδρεία της 

πΟαξια και της Ένωσης αξιωματικών 
αττικής με αφορμή την ερώτηση που 
κατέθεσε ο κ. κακλαμάνης προς τους 
αρμόδιους Υπουργούς για το θέμα της 
ελεύθερης μετακίνησης των αστυνομι-
κών με τα μμμ.
αφού ευχαριστήσαμε τον κ. αντιπρόε-
δρο για το διαχρονικό ενδιαφέρον του 
για τα προβλήματα που απασχολούν 
τους ενστόλους γενικότερα, του εξηγή-
σαμε τις μέχρι τώρα ενέργειές μας και 
τις απαντήσεις που έχουμε λάβει από 
τους αρμόδιους υπουργούς, για το μεί-
ζον αυτό πρόβλημα που έχει διαμορφω-
θεί για τα στελέχη της Ελληνικής αστυ-
νομίας, καθώς η μετακίνησή τους με τα 
μμμ έχει καταστεί ουσιαστικά σε έναν 
άνευ προηγουμένου ευτελισμό της προ-
σωπικότητας και της αξιοπρέπειας τους.
Όπως διαπιστώθηκε μετά την τηλεφωνι-
κή επικοινωνία του κ. κακλαμάνη με την 
Υπουργό και Υφυπουργό προστασίας του 
πολίτη, το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί 
από την άρνηση μέχρι τώρα του κ. Χου-
λιαράκη να υπογράψει τη σχετική κΥα.
Ο κ. κακλαμάνης τόνισε ότι θα υποβά-
λει άμεσα και νέα επερώτηση προς τον 
Υπουργό Οικονομικών, ώστε να πάρει 
θέση ο ίδιος μέσα στο κοινοβούλιο για το 
θέμα αυτό και να σταματήσει να κρύβεται.
Το ζήτημα της ελεύθερης μετακίνησης 
στα μ.μ.μ. για τους εργαζομένους στα 
Σώματα ασφαλείας, οι οποίοι τα χρη-
σιμοποιούν κατά τη διάρκεια της εργα-
σίας τους, αποτελεί μείζον πρόβλημα, 
αφού εκκρεμεί η υπογραφή της κοινής 
Υπουργικής απόφασης από το έτος 2015.
Ειδικότερα μετά την εφαρμογή του ηλε-
κτρονικού εισιτηρίου και ενώ υποτίθεται 
ότι θα υπήρχε υπάλληλος που θα διευ-
κόλυνε την ελεύθερη είσοδο των αστυ-
νομικών από τις μπάρες ελέγχου διέ-
λευσης, μέχρι την υπογραφή της κΥα, 
εν τούτοις αυτό δεν συμβαίνει στους 
περισσότερους σταθμούς του μετρό, με 
αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να έχουν κα-
ταστεί επι της ουσίας λαθρεπιβάτες.
ή Ομοσπονδία μας έχει αναδείξει από την 
πρώτη στιγμή, το μείζον αυτό πρόβλημα, 

τόσο με παραστάσεις στους αρμόδιους 
Υπουργούς όσο και με επισκέψεις στα 
κόμματα του κοινοβουλίου, απόδειξη 
του οποίου είναι η από 2-10-2018 υπ’ 
αριθ. 2028 ερώτηση του δ’ αντιπροέ-
δρου της βουλής κ νικήτα κακλαμάνη 
προς τους αρμόδιους Υπουργούς. 

Στον κ κακλαμάνη θέσαμε και το θέμα 
της περικοπής του επιδόματος της 
Εκαμ κάτι το οποίο δεν γνώριζε. ανα-
γνωρίζοντας και ο ίδιος την αδικία που 
έχει συντελεστεί σε βάρος της επίλεκτης 
αυτής μονάδας της Ελ.αΣ., δήλωσε ότι 
θα καταθέσει άμεσα σχετική τροπολογία 
στο πρώτο νομοσχέδιο του Υπουργείου 
Οικονομικών.

 μετά τη λήξη της συνάντησής μας, ενη-
μερωθήκαμε ότι είχε τηλεφωνική επι-
κοινωνία με τον κ. Χουλιαράκη, ο οποίος 

Εποικοδομητική συνάντηση με 
τον Δ’ Αντιπρόεδρο της Βουλής 

του δήλωσε ότι είναι σύμφωνος να ικα-
νοποιήσει το δίκαιο αυτό αίτημα και θα 
αναμένει την σχετική νομοθετική πρω-
τοβουλία από το Υπουργείο μας.

Υπενθυμίζουμε ότι καμία επιπρόσθετη 
οικονομική επιβάρυνση στον προϋπο-
λογισμό δεν υπάρχει, η οποία άλλωστε 
είναι και μηδαμινή, δεδομένου ότι το 
σχετικό κονδύλι έχει ήδη προβλεφθεί 
στον προϋπολογισμό του οικονομικού 
έτους 2018 και το όλο θέμα δημιουργή-
θηκε από τη ψήφιση του νέου μισθολο-
γίου και εντεύθεν.

Είμαστε δίπλα στο συνάδελφο και θα 
είμαστε συνεχώς σε επαγρύπνηση, έως 
ότου τα καίρια αυτά ζητήματα επιλυθούν 
οριστικά από την κυβέρνηση που έχει 
και την αρμοδιότητα, αλλά και την ευθύ-
νη για την υλοποίησή τους.
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ή Ομοσπονδία μας, έχοντας ως 
γνώμονα τη στήριξη των μελών 

της με κάθε τρόπο, σας ενημερώνει 
ότι κατάφερε να προβεί σε συμφω-
νία με την αλυσίδα των supermarket 
«κρητικός», προκειμένου τα μέλη 
μας να έχουν έκπτωση 4% στις αγο-
ρές τροφίμων μέχρι και το ποσό των 
400 ευρώ μηνιαίως, έχοντας παράλ-
ληλα και πρόσθετα μπόνους και εκ-
πτώσεις σε εβδομαδιαίες προσφορές 
άλλων προϊόντων.

για την υλοποίηση της συμφωνίας 
αυτής, τα ενδιαφερόμενα μέλη θα 
εφοδιαστούν με σχετική εκπτωτική 
κάρτα από την εταιρία χωρίς καμία 
επιβάρυνση.

Ήδη παρελήφθησαν 3.000 εκπτωτι-
κές κάρτες, η διάθεση των οποίων θα 
ξεκινήσει από τις κατά τόπους Ενώ-
σεις. 

Στη λιθουανία, πραγματοποιήθηκε 
το 10ο κογκρέσο του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου αστυνομικών Συνδικάτων 
(CESP) όπου για άλλη μια φορά ο Ταμίας 
της Ομοσπονδίας μας κ. πέτρος αθανα-
σάτος, εξελέγη στο διοικητικό του Συμ-
βούλιο ως αναπληρωτής γενικός γραμ-
ματέας.

Τη θέση αυτή κατείχε και στην προηγού-
μενο διοικητικό Συμβούλιο και όπως 
τόνισε ενώπιον των εκλεκτόρων του 

Να βοηθήσουμε στην προαγωγή  
της ιδέας του συνδικαλισμού

CESP, εργάστηκε με όλες του τις δυνά-
μεις «για την εκπλήρωση των καταστα-
τικών μας υποχρεώσεων και με τον ίδιο 
ζήλο θα ήθελα και πάλι να συμβάλω από 
θέση ευθύνης στο νέο δΣ.ή Ομοσπονδία 
από την οποία προέρχομαι, είναι δια-
τεθειμένη να με στηρίξει σε αυτήν την 
πρωτοβουλία μου. Θέλουμε ως Έλληνες 
αστυνομικοί να βοηθήσουμε γενικότερα 
στην προαγωγή της ιδέας του συνδικα-
λισμού και της σύσφιξης των σχέσεων 
συνεργασίας ανάμεσα σε όλες τις Ενώ-
σεις που είναι μέλη του CESP.

Τα προβλήματα της εγκληματικότητας σε 
κάθε χώρα αλλά και οι γενικότερες προ-
κλήσεις που απειλούν την ασφάλεια των 
ευρωπαϊκών χωρών, συνολικά, επιβάλ-
λουν σε όλους μας να βρούμε μια κοινή 
πορεία για την αντιμετώπισή τους, μέσα 
και από τις πρωτοβουλίες που θα παίρ-
νουμε ως συνδικαλιστές.

διότι ως συνδικαλιστές μπορούμε να 
απαντήσουμε για τις αιτίες των προ-
βλημάτων και να προτείνουμε λύσεις, 
παράλληλα με τις δράσεις και τα σχέδια 
των εθνικών αστυνομιών».

Εκπτωτικές 
διευκολύνσεις 

από την αλυσίδα

Συνεδρίασε στις 11 Οκτωβρίου 2018 
το συντονιστικό των προέδρων 

των Ομοσπονδιών μας προκειμένου 
να τεθεί η περαιτέρω αγωνιστική δρά-
ση μας, μετά την πανελλαδική συγκέ-
ντρωση διαμαρτυρίας στην 83η ΔΕΘ 
στη Θεσσαλονίκη και τις αλλαγές που 
επήλθαν στις ηγεσίες των υπουργεί-
ων, στο πλαίσιο του τελευταίου ανα-
σχηματισμού της κυβέρνησης.

αφού έγινε διεξοδική συζήτηση των 
κοινών προβλημάτων και αιτημάτων, 
ομόφωνα αποφασίστηκε να τεθούν 
προς άμεση διεκδίκηση δυο διαχρονι-
κά αιτήματά μας, αυτό της αναγνώρι-
σης της επικινδυνότητας του επαγγέλ-
ματός μας αφενός και αφετέρου, της 
επέκτασης της μάχιμης 5ετίας σε όλο 
το προσωπικό, ανεξαρτήτως της Υπη-
ρεσίας που υπηρετεί αυτό και με πα-
ράλληλη αύξηση των αναγνωρίσιμων 

Οι Ομοσπονδίες ανακοίνωσαν 
νέο αγωνιστικό μέτωπο  

για επικινδυνότητα και μάχιμη 5ετία
ως μάχιμων ετών, από πέντε σε επτά.

κοινή διαπίστωση όλων ήταν ότι προ 
πολλού έχει υπερωριμάσει η συζήτη-
ση και η συνακόλουθη υποσχεσιολο-
γία των πολιτικών κομμάτων και άρα 
ουδεμία άλλη προθεσμία είναι επιτρε-
πτή από την πλευρά μας για ατέρμονες 
συζητήσεις και διευκρινιστικές συνα-
ντήσεις με τους αρμοδίους.

ωστόσο, για τελευταία φορά και δεδο-
μένου ότι έχει προστεθεί στο κοινό μας 
αγωνιστικό μέτωπο και η πανελλήνια 
Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 
(πΟμΕνΣ), θα προβούμε το αμέσως 
προσεχές διάστημα σε σειρά καθο-
ριστικών συναντήσεων, έτσι ώστε να 
ενημερώσουμε αλλά και να λάβουμε 
τις αναγκαίες απαντήσεις με βάση τις 
οριστικοποιημένες θέσεις μας – προ-
τάσεις νομοθετικών ρυθμίσεων.
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Το θέμα της ασφάλειας 
υπερβαίνει τα κόμματα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών 
Αστυνομίας (ΠΟΑΞΙΑ) Ιωάννη Κατσιαμάκα στην εφημερίδα ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
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Κύριε πρόεδρε, πώς κρίνετε την επιλο-
γή του Πρωθυπουργού να τοποθετήσει 
δυο γυναίκες πολιτικούς στην ηγεσία 
του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη;

πριν αναφερθώ στο θέμα που θίγετε, να 
επισημάνω ότι ο πολιτικός φορέας της 
Ελληνικής αστυνομίας, το υπουργείο 
δηλαδή, είναι πολύπαθο. κάθε κυβέρ-
νηση τα τελευταία χρόνια πειραματίζεται, 
άλλοτε συγχωνεύοντάς το με το υπουρ-
γείο Εσωτερικών, άλλοτε διατηρώντας 
την αυτονομία του και άλλοτε έχοντας 
μια μεσοβέζικη κατάσταση. φαίνεται 
άλλωστε και από τις ονομασίες που του 
έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως 
με το προστασίας του πολίτη, που μόνο 
κατ’ ευφημισμό το δέχονται ως τέτοιο οι 
πολίτες και ιδίως εκείνοι που βιώνουν 
την ανασφάλεια και σε πολλές δυστυχώς 
περιπτώσεις έχουν υποστεί και τον τρόμο 
και τη συμφορά.

Το ότι δεν υπάρχει μια σταθερή κατάστα-
ση σε σχέση με τα άλλα υπουργείαπροδί-
δει όμως και το βαθμό σοβαρότητας και 
ευθύνης που του προσδίδει ο κάθε πρω-
θυπουργός. για μας θα έπρεπε να είναι 
ξεκάθαρο σε όλο το πολιτικό σύστημα 
ότι, ο πολιτικός φορέας της αστυνομίας, 
με όποιο όνομα και αν υπάρχει, δεν μπο-
ρεί να αποτελεί πεδίο κομματικών αντι-
παραθέσεων και πολιτικών παζαριών. 
Τα θέματα της ασφάλειας υπερβαίνουν 
τα πολιτικά κόμματα διότι ο εγκληματίας 
δεν ξεχωρίζει τα θύματά του σε δεξιά και 
αριστερά. Επομένως για μας σημασία 
έχει και απαντώ και στο ερώτημά σας, 
τι πολιτικές εφαρμόζει η κυβέρνηση για 
την αστυνομία, αν στηρίζει τις εξαγγελίες 
της με κονδύλια, αν οι άνθρωποι στους 
οποίους αναθέτει την εφαρμογή των 
αποφάσεών της είναι σε θέση να ανταπο-
κριθούν στο ρόλο τους. Στην προκειμένη 
περίπτωση βέβαια, έχουμε το ιστορικό 
γεγονός να ηγείται του υπουργείου μια 
γυναίκα Υπουργός και μάλιστα με βοηθό 
επίσης μια γυναίκα ως Υφυπουργό. Το 
γεγονός έκανε αίσθηση αλλά πιστεύω ότι 
το πάλε ποτέ ανδροκρατούμενο υπουρ-
γείο δημόσιας Τάξης όσο και το Σώμα 
της Ελληνικής αστυνομίας, έχουν ικανό 
αριθμό στελεχών του άλλου φύλου, που 
τιμούν τη θέση που κατέχουν και άρα θε-
ωρώ φυσιολογική εξέλιξη την επιλογή 
τους από τον πρωθυπουργό της χώρας.
Το ερώτημα είναι βέβαια αν θα ανταπο-
κριθούν στο έργο που έχουν αναλάβει 
διότι θεωρώ ότι δεν είναι μόνο θέμα 
ικανοτήτων, που προφανώς διαθέτουν, 

αλλά της γενικότεης πολιτικής που θέλει 
να εφαρμόσει η κυβέρνηση στον τομέα 
της ασφάλειας και τάξης. Ουδείς βέβαια 
παραβλέπει το δύσκολο πόστο που κα-
τέχουν, τα προβλήματα και τις δυσκολίες 
που υπάρχουν. Άλλωστε, οι πρόσφατες 
φονικές πυρκαγιές προσφέρονται για 
πολλά χρήσιμα συμπεράσματα. Επειδή 
μιλάμε για το χώρο της αστυνομίας, βλέ-
πετε τι έγινε με τον αρχηγό του Σώματος 
τον κ. Τσουβάλα, ο οποίος παρασύρθηκε 
στη δίνη των γεγονότων, ενώ μέχρι και 
λίγες ώρες πριν από την πυρκαγιά, ήταν 
για τη συντριπτική πλειοψηφία των αστυ-
νομικών ένας από τους πιο αγαπητούς 
αρχηγούς, αφού με τις αποφάσεις και 
τη συμπεριφορά του, είχε κερδίσει την 
εμπιστοσύνη τους. Τα προβλήματα όμως 
είναι τεράστια και κανείς δεν πρέπει να 
τα υποτιμά.

Απ’ ό,τι θυμάμαι είστε ο πρώτος που 
αναδείξατε την έλλειψη συντονισμού 
στη φονική πυρκαγιά στο Μάτι. 

με την ευκαιρία που μου δίνετε, θέλω να 
εκφράσω τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια 
σε όσους έχασαν άδικα τους δικούς τους 
ανθρώπους σε αυτή τη φονική πυρκαγιά. 

πράγματι στη συνέντευξη που έδωσα στο 
δελτίο ειδήσεων του αντένα, αναφέρθη-
κα στο γεγονός ότι η αστυνομία δεν είχε 
ενημέρωση από το Ενιαίο Συντονιστικό 
κέντρο Επιχειρήσεων, τόσο για την επι-
κινδυνότητα όσο και για την κατεύθυνση 
της πυρκαγιάς. και αυτό διότι υπήρχε 
προσπάθεια μετακύλυσης ευθυνών. 
Ευθύνες σίγουρα υπάρχουν αλλά να 
αποδοθούν εκεί που πρέπει και στο μέ-
γεθος που αναλογούν στον καθένα. Ήταν 
άδικο τη στιγμή εκείνη να στηλιτεύονται 
συνάδελφοί μου αξιωματικοί, κάτι που 
αντανακλούσε σε όλο τον οργανισμό της 
Ελληνικής αστυνομίας, που έδωσαν τον 
καλύτερο εαυτό τους κάτω από τις συν-
θήκες που επικρατούσαν και με πενιχρά 
μέσα.

ή ευθύνη βαρύνει πάντα την εκάστοτε 
κυβέρνηση και όσους βρίσκονται σε θέ-
σεις - κλειδιά. Ελπίζω η τραγωδία με την 
εκατόμβη νεκρών να μας κάνει όλους 
σοφότερους, να αποδοθούν οι ευθύνες 
εκεί που υπάρχουν αλλά και να ληφθούν 
αποφάσεις για γενναία ενίσχυση όλων 
των υπηρεσιών ασφαλείας. Οι ένστολοι, 
πυροσβέστες, αστυνομικοί και λιμενικοί, 
για άλλη μια φορά έδειξαν τον βαθμό αυ-
ταπάρνησης και αυτοθυσίας, βρέθηκαν 
στις επάλξεις του καθήκοντος και αυτό 
η κοινωνία μάς το αναγνωρίζει. με πε-

νιχρά μέσα και με διαλυμένες υπηρεσίες 
λόγω της παρατεταμένης υποχρηματο-
δότησης, καλούμαστε καθημερινά να 
βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Εύχομαι 
και αυτό το καταθέτω και ως αίτημά μας, 
πλέον, αφού ο πρωθυπουργός διατείνε-
ται ότι αρχίζει μια νέα εποχή, να δείξει 
εμπράκτως ότι δεν τον εμποδίζουν πλέον 
τα μνημόνια για την υιοθέτηση των αιτη-
μάτων μας και άρα να δώσει την έγκρισή 
του για προμήθειες περιπολικών, για τον 
εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, για 
προσλήψεις αστυνομικών και την εκπαί-
δευσή τους. Υπάρχει και η εκκρεμότητα 
της αποκατάστασης των αδικιών που 
μας προκάλεσαν τα μνημόνια και για 
τις οποίες έχει αποφανθεί οριστικά και 
το Συμβούλιο της Επικρατείας και ελπί-
ζουμε ότι και γι’ αυτό το ζήτημα ηθικής 
τάξης για όλους τους ένστολους, ο πρω-
θυπουργός δεν θα φανεί ασυνεπής και 
απρεπής.

Στο πεδίο της εγκληματικότητας και της 
ανομίας η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι 
η αντιπολίτευση σκοπίμως καλλιεργεί 
κλίμα ανασφάλειας. Ποια είναι η δική 
σας αίσθηση;

ή στατιστική της εγκληματικότητας δεί-
χνει αλλού κάμψη και αλλού έξαρση, 
ανάλογα με διάφορους παράγοντες. ή 
ανασφάλεια προκαλείται πολλές φορές 
και από τον τρόπο που παρουσιάζεται ένα 
έγκλημα από τα μμΕ. ή αλήθεια πάντως 
δεν κρύβεται. Το πρόσφατο έγκλημα στου 
φιλοπάππου, όπως και τόσα άλλα, πάγω-
σαν το πανελλήνιο. Το θετικό είναι ότι εξι-
χνιάστηκε άμεσα κι αυτό δείχνει και τις 
δυνατότητες που έχει η Ελληνική αστυ-
νομία να απαντά αποτελεσματικά, αρκεί 
να την αφήνουν να κάνει τη δουλειά της. 
φανταστείτε αν είχε περισσότερες περι-
πολίες, περισσότερα μέσα, όπως ζητάμε 
εμείς, πόσες άλλες εξιχνιάσεις θα είχαμε 
και κυρίως πόσο καλύτερα θα λειτουρ-
γούσαμε στον τομέα της πρόληψης.

Με το «Ρουβίκωνα» όμως δεν τα πάτε 
καλά...

αρμόδιοι να απαντήσουν στο ερώτημά 
σας είναι η ηγεσία -πολιτική και φυσική- 
της Ελληνικής αστυνομίας. μας ενοχλεί 
ως συνδικαλιστές να συνεχίζεται αυτή η 
απαράδεκτη κατάσταση των καταγγελιών 
άλλοτε περί αδυναμίας της αστυνομίας να 
τους συλλάβει και άλλοτε περί πολιτικής 
κάλυψής τους. Εμείς οφείλουμε πάντα να 
εφαρμόζουμε το νόμο και η δικαιοσύνη 
από την πλευρά της τα προβλεπόμενα. 
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Συνεδρίασε στις 23Oκτωβρίου 2018, 
το δ.Σ. της Ομοσπονδίας με θέματα 

ήμερήσιας διάταξης:

α καθορισμός ημερομηνίας και τόπου 
διεξαγωγής του 29ου εκλογοαπολο-
γιστικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας. 

β Τοποθέτηση μελών αναφορικά με τη 
διαταγή του α.Ε.α. με θέμα την εμφα-
νή αστυνόμευση και κατάθεση συγκε-
κριμένων προτάσεων, προκειμένου 
να οριστικοποιηθεί η τελική επίσημη 
θέση της Ομοσπονδίας μας, λόγω 
των προκληθεισών αντιδράσεων. 

γ Εξέταση αιτημάτων οικονομικών 
ενισχύσεων που υποβλήθηκαν στην 
Ομοσπονδία.

δ Ενημέρωση από το νομικό Σύμβουλο 
της Ομοσπονδίας για τρέχοντα θέματα 
νομικών διεκδικήσεων. 

ε Οποιοδήποτε  άλλο  θέμα  ήθελε  προ-

κύψει  κατά  τη  διάρκεια της συνεδρί-
ασης  ή  προταθεί από μέλος του δ.Σ. 

Το δ.Σ. αποφάσισε όπως το 29ο εκλο-
γοαπολογιστικό συνέδριο να πραγματο-
ποιηθεί στις 10 και  11  δεκεμβρίου 2018 
στην πόλη της Χαλκίδας, σε συνέχεια της 
προσπάθειας εξωστρέφειας της Ομο-
σπονδίας, με την παρουσία στην περιφέ-
ρεια και την ενίσχυση των δεσμών με τις 
πρωτοβάθμιες Ενώσεις  της.

Τα μέλη του δ.Σ.,  καθώς και οι παρι-
στάμενοι πρόεδροι των πρωτοβαθμίων 
Ενώσεων, ανέπτυξαν τις προβλημα-
τικές περιοχές του σχεδίου εμφανούς 
αστυνόμευσης, όπως αυτό εφαρμόζεται 
ήδη, και τις δυσλειτουργίες που πρό-
εκυψαν και συνεχώς προκύπτουν εις 
βάρος της λειτουργίας των Υπηρεσιών, 
του αστυνομικού προσωπικού και των 
αξιωματικών οι οποίοι καλούνται να το 

υλοποιήσουν. κατέστη προφανές πως 
οι στοχεύσεις και δράσεις του σχεδίου 
αυτού ερίδονται σε στοιχεία τα οποία 
είναι το λιγότερο ανεδαφικά - αν όχι 
πλασματικά-  και μη έχοντα σχέση με τις 
πραγματικές δυνατότητες, όπως αυτές 
προκύπτουν από το υπάρχον αστυνομι-
κό προσωπικό και μέσα, τα οποία πόρρω 
απέχουν από αυτές  που περιγράφονται 
και ζητούνται στο σχέδιο αστυνόμευσης. 
Οι μαξιμαλιστικές απαιτήσεις τις οποί-
ες θέτει το εν λόγω σχέδιο αποτελούν 
προϊόν ανάλογων προτάσεων από τους 
αρμόδιους, οι οποίοι,  όταν τους ζητήθη-
κε να παραθέσουν τις δυνατότητες των 
διευθύνσεών τους, υπερθεμάτισαν στην 
παροχή αριθμών και στοιχείων τα οποία 
ακούγονται βολικά, ή ακόμη περισσό-
τερο  ευχάριστα, στα ώτα της εκάστοτε 
ήγεσίας. 

Δεν θα ανεχθούμε καμιά παράταση στην αγωνία 
των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

ΣυνδικαλιΣτικα νέα
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ή εν κρυπτώ προώθηση στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας σχεδίου 

προεδρικού διατάγματος για τη διε-
ξαγωγή έκτακτων κρίσεων αξιωμα-
τικών της Ελληνικής αστυνομίας έως 
και τον βαθμό του αστυνομικού διευ-
θυντή, με αφορμή την αλλαγή αρχη-
γού, δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά 
και απορίες ως προς τη σκοπιμότητα 
που υποκρύπτει αυτή η πρωτοβουλία 
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου 
προστασίας του πολίτη.

κι αυτό, με δεδομένο ότι το υφιστά-
μενο νομικό πλαίσιο προβλέπει επα-
κριβώς τον τρόπο αναπλήρωσης των 
κενών θέσεων που προκύπτουν μετά 
τη διεξαγωγή των ετήσιων τακτικών 
κρίσεων.

ή προωθούμενη αλλαγή που δίνει τη 
δυνατότητα πραγματοποίησης εκτά-
κτων κρίσεων, για το σκοπό αυτό και 

με πρόσχημα την αναπλήρωση μιας 
μόνο θέσεως αντιστρατήγου κι ενώ 
βρισκόμαστε μόλις δυο μήνες πριν από 
τις ετήσιες τακτικές κρίσεις έτους 2019, 
είναι όχι μόνο ακατανόητη, αλλά δημι-
ουργεί και εύλογους συνειρμούς για τη 
σκοπιμότητα βάσει της οποίας ενήργησε 
η πολιτική και φυσική ηγεσία.

Το μείζον αυτό πρόβλημα απασχόλησε 
τη συνεδρίαση του δΣ της Ομοσπονδίας, 
το οποίο ομόφωνα κατήγγειλε την προ-
ώθηση του σχεδίου π.δ. ως μεθόδευ-
ση, τη στιγμή μάλιστα που η ίδια η νέα 
Υπουργός παρουσία και της Υφυπουρ-
γού κατά τη συνάντηση που υπήρξε με 
τις Ομοσπονδίες των ενστόλων στη Θεσ-
σαλονίκη την ημέρα των εγκαινίων της 
δ.Ε.Θ., είχε διαβεβαιώσει ότι δεν τίθεται 
θέμα εκτάκτων κρίσεων και ότι σε κάθε 
περίπτωση θα υπάρξει θεσμική ενημέ-
ρωση. Το γεγονός ότι δεν έγινε αυτό, 

Όχι στη θεσμική εκτροπή

Είναι προφανές, λοιπόν, πως η ήγεσία 
πρέπει να αναθεωρήσει τους στόχους 
του σχεδίου, προσαρμοζόμενου στις 
πραγματικές δυνατότητες των Υπηρεσι-
ών και όχι σε πλασματικά στοιχεία, κα-
θώς και να επαναδιατυπώσει τη σχετι-
κή διαταγή, αντιμετωπίζοντας τα θέματα 
τα οποία έχουν προκύψει ως προς τον 
προβλεπόμενο βαθμό των αξιωματικών 
Επιθεώρησης -Εποπτών  (παράγραφος 
6), επεκτείνοντάς τον ως το βαθμό του 
Υπαστυνόμου, διότι με τον τρόπο που 
συντάχθηκε η εν λόγω διαταγή, οδη-
γεί στην εκτέλεση υπηρεσίας από τους 
ίδιους βαθμοφόρους που πολλές φορές 
τυγχάνει να είναι και διοικητές υπηρεσι-
ών, με αποτέλεσμα να μην ασκούν ου-
σιαστικά ποτέ τη διοίκηση της Υπηρεσί-
ας, έχοντας παραχωρήσει αυτή ατύπως 
στους υποδιοικητές τους, ενώ οι ίδιοι 
επωμίζονται τις ευθύνες της διοίκησης. 
Επίσης, σε περίπτωση αξιωματικών οι 
οποίοι υπηρετούν σε υπηρεσίες ασφα-
λείας, να έχουν τη δυνατότητα της επι-
λογής της πολιτικής περιβολής καθώς 
και συμβατικού οχήματος.

Το δΣ ασχολήθηκε και με το μείζον θέμα 
της αιφνιδιαστικής προώθησης στο ΣτΕ, 
σχεδίου πδ για τη διεξαγωγή εκτάκτων 

κρίσεων. Ομόφωνα, σύμφωνα και με την 
ανακοίνωση που ήδη δημοσιοποιήσαμε, 
το δΣ καταγγέλλει την πρακτική αυτή, 
τονίζοντας ότι πέραν των νομικών ενερ-
γειών μας θα ενημερώσουμε τα πολιτικά 
κόμματα προκειμένου να λάβουν θέση.

από το νομικό μας Σύμβουλο κ. μπαρ-
μπούρη ρήγα, έγινε ενημέρωση για τη 
συνεδρίαση της Επιτροπής Συμμόρφω-
σης του ΣτΕ, όπου εξετάστηκε η αίτηση 
που είχαμε καταθέσει εναντίον του ελ-
ληνικού δημοσίου για τη μη αποκατάστα-
ση του μισθολογίου μας στα επίπεδα του 
2012. αναφορικά με τη διεκδίκηση των 
δώρων και του επιδόματος αδείας, που 
ήλθε στο προσκήνιο μετά τις εκδοθείσες 
πρωτόδικες αποφάσεις, το δΣ αποφάσι-
σε στη φάση αυτή και έως ότου υπάρ-
ξουν σαφείς αποφάσεις της δικαιοσύνης, 
να υποβληθούν ομαδικά οι αιτήσεις των 
ενδιαφερομένων προς τη διαχείριση Οι-
κονομικών της Ελληνικής αστυνομίας, 
διασφαλίζοντας έτσι τη μη παραγρα-
φή των δικαιωμάτων τους. για το θέμα 
θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.      

Τέλος, από το δ.Σ. εκφράστηκε για μια 
ακόμη φορά ο προβληματισμός για τη 
στασιμότητα που υπάρχει στο θέμα της 
ελεύθερης και απρόσκοπτης μετακίνη-

σης του αστυνομικού προσωπικού με τα 
μμμ στην αττική.  Οι πολλαπλές διαβε-
βαιώσεις, ότι θα υπάρξει άμεσα ρύθμιση 
του προβλήματος που ανέκυψε μετά την 
καθιέρωση του ηλεκτρονικού εισιτη-
ρίου, δυστυχώς ακόμη βρίσκονται στο 
κενό, χωρίς ουδεμία ορατή λύση. για μια 
ακόμη φορά η ανεξήγητη κωλυσιεργία 
εκ μέρους της κυβέρνησης μόνο απορία 
και αγανάκτηση δημιουργούν. δυστυ-
χώς, για ένα τόσο απλό θέμα, όπου ου-
δείς αμφισβητεί το δίκαιο του αιτήματος, 
οι αρμόδιοι αδυνατούν να δώσουν μια 
πειστική απάντηση, παίζοντας με την 
αγωνία καθημερινά, όσων χρησιμοποι-
ούν τα μμμ ακόμα και για τις υπηρεσι-
ακές ανάγκες.

ή Ομοσπονδία μας θα παρακολουθήσει 
από κοντά την εξέλιξη των ζητημάτων 
που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και θα 
απαιτήσει από την πολιτική και φυσική 
ήγεσία να υλοποιηθούν άμεσα, όπως 
άλλωστε είχαν δεσμευτεί για να μην πα-
ρατηρηθεί το φαινόμενο της επανάλη-
ψης αστείων δικαιολογιών. 

Τα αιτήματα είναι γνωστά. γνωστές και 
οι δεσμεύσεις. δεν θα ανεχθούμε καμιά 
παράταση στην αγωνία των αξιωματι-
κών της Ελληνικής αστυνομίας!

αλλά προωθήθηκε εσπευσμένα και 
μυστικά η αλλαγή του ισχύοντος πλαι-
σίου, μας δημιουργεί την εδραία πε-
ποίθηση ότι επιδίωξη της ηγεσίας είναι 
η εκκαθάριση της επετηρίδας από μη 
αρεστούς αξιωματικούς, κάτι που έχει 
επαναληφθεί στο απώτερο παρελθόν 
μια φορά (1994) και που στη συνέχεια 
κατέπεσε ως αντισυνταγματική η όλη 
διαδικασία στο Συμβούλιο της Επικρα-
τείας, όπου είχαν προσφύγει οι αδικη-
θέντες.

ή Ομοσπονδία μας, πέραν του ότι θα 
προσβάλει άμεσα τις επίδικες διατά-
ξεις του νέου π.δ. από τη στιγμή που 
θα δημοσιευτούν στην Εφημερίδα της 
κυβερνήσεως, θα πραγματοποιήσει 
άμεσα συναντήσεις με τα πολιτικά 
κόμματα προκειμένου να ενημερώσει 
και να ζητήσει τη θέση τους για τα τε-
κταινόμενα.

ΣυνδικαλιΣτικα νέα
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Γενικός Γραμματέας:
κανέλλος νικολάου
Ταμίας:
βασίλειος μακρής
Μέλη:
γεώργιος Τζατζάκης, αλέξανδρος Τσό-
κρης, αντώνιος Σηφάκης, παναγιώτης 
Τσαμασλίδης, αργυρώ γκάρη, αλέξαν-
δρος Σίγκος, Σοφία βαγενά και Χρήστος 
κόκκαλης.

ή Ένωση μας, όπως ανακοίνωσε, συνε-
χίζει Ενωτικά, μαχητικά και ασυμβίβα-
στα στο δρόμο που χάραξε κατά την προ-
ηγούμενη τριετία, με στόχο την προάσπι-
ση των συμφερόντων και δικαιωμάτων 

Στις 22-10-2018 ύστερα από πρό-
σκληση του πλειονοψηφούντα 

συμβούλου του πλειοψηφήσαντος 
συνδυασμού Ε.Σ.κ.α., κατά τις αρ-
χαιρεσίες της 7ης και 8ης Οκτωβρίου 
2018,συνεδρίασαν τα μέλη του νέου 
διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης 
αξιωματικών αστυνομίας αττικής  και 
συγκροτήθηκαν σε σώμα, κατόπιν 
μυστικής ψηφοφορίας, ως κάτωθι:
Πρόεδρος:
βασίλειος βράντζας
Α’ Αντιπρόεδρος:
Ευάγγελος μαντζιώρος
Β’ Αντιπρόεδρος:
φώτιος μαργαρίτης

Το νέο ΔΣ της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής

Ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες για 
την εκλογή νέου δΣ στηνπαγκρήτια 
Ένωση αξιωματικών αστυνομίας με 
συμμετοχή μελών που έφτασε το 89,67 
% (330 από τα 368 μέλη). 
Σημειώνεται ότι η παγκρήτια Ένωση 
αξιωματικών αστυνομίας, εξαιτίας της 
αθρόας προσέλευσης των μελών της, 
κατόρθωσε να εκλέξει για πρώτη φορά 
στην ιστορία της 8 αντιπροσώπους στη 
πανελλήνια Ομοσπονδία αξιωματικών 
αστυνομίας, ήτοι 2 περισσότερους από 
κάθε άλλη φορά.
για το διοικητικό Συμβούλιο εξελέ-
γησαν οι καρακΟΥδήΣ ΣΤΥλιανΟΣ, 
ΖΕρβακήΣ πΕΤρΟΣ, μαραβΕλακήΣ 
ιωαννήΣ, γΕρμανακήΣ ΣπΥριδω-
ναΣ, παπαΘαναΣιΟΥ ΕλΕνή, ανΤω-
νακήΣ αδαμανΤιΟΣ και παΥλιδΟΥ 
ΣΟφια.

Στις 13 Οκτωβρίου 2018, συγκροτήθηκε σε σώμα το νεοεκλεγένδ.Σ της Ένωσης 
αξιωματικών κεντρικής μακεδονίας και εξέλεξε το νέο προεδρείο ομόφωνα, 
ως εξής: 

Πρόεδρος:  αστυνόμος ά  ΨαρΟγιαννήΣ ιωάννης
Α΄ Αντιπρόεδρος: αστυνόμος β΄ κΟΥκΟΥφικήΣ Σταύρος 
Β΄ Αντιπρόεδρος: αστυνόμος β΄ μΟΥραΤιδήΣ Χαράλαμπος 
Γεν. Γραμματέας:  αστυνόμος β΄ γιαριΣκανήΣ πέτρος 
Ταμίας: Υπαστυνόμος ά  μπαμπαλήΣ Εμμανουήλ 
Μέλη: αστυνόμος β΄ πΟλιΤήΣ ιωάννης, αστυνόμος ά  γραμμΕνΟΣ ιωάννης, 
αστυνόμος ά  νΤαΧαμπρΕ Σουλεϊμάν, Υπαστυνόμος β΄ καραναΤΣιΟΣ διονύ-
σιος, Υπαστυνόμος ά  Σδρακα Ελένη, ανθυπαστυνόμος καμΟΥραΣ κλέαρχος

από τις αρχαιρεσίες για την εκλογή των νέων μελών του διοικητικού Συμβουλί-
ου της Ένωσης αξιωματικών της Ελληνικής αστυνομίας στην περιφέρεια  δυ-
τικής Ελλάδας που πραγματοποιήθηκαν στις  31/8 και 1/9  2018 εκλέχθηκαν και 
στελέχωσαν το νέο δΣ οι κάτωθι: 

Πρόεδρος: αστυνομικός Υποδ/ντής πλΕΣΣιαΣ ανδρέας 
Α’ Αντιπρόεδρος: αστυνόμος ά  καμπαΣ νικόλαος 
Β’ Αντιπρόεδρος: αστυνομικός Υποδ/ντής καπνιαρήΣ απόστολος 
Γενικός Γραμματέας: αστυνόμος Á  αμΤΖΟπΟΥλΟΣ Χρήστος
Οργανωτικός Γραμματέας: αστυνόμος ά  λΕξανδρΟπΟΥλΟΣ Χρήστος 
Ταμίας: Υπαστυνόμος Á  αΘαναΣακΟπΟΥλΟΣ Χρήστος 
Αναπλ. Γενικός Γραμματέας: Υπαστυνόμος Á  ανδρικΟπΟΥλΟΣ ανδρέας 

όλων των συναδέλφων, την ανατροπή 
των δυσμενών μνημονιακών μέτρων, 
που έπληξαν το βιοτικό μας επίπε-
δο και ισοπέδωσαν τις εργασιακές 
σχέσεις και την αποτελεσματικότερη 
λειτουργία του οργανισμού μας, προς 
όφελος του κοινωνικού συνόλου που 
υπηρετούμε.

Τέλος, γνωστοποιούμε ότι το εκλογικό 
υλικό παραδόθηκε από τους δικαστι-
κούς αντιπροσώπους στα γραφεία της 
Ένωσής μας και είναι στην διάθεση του 
καθένα που έχει έννομο συμφέρον, 
σύμφωνα με το καταστατικό και τους 
νόμους.

Το νέο Δ.Σ. της Ένωσης Αξιωματικών Κεντρ. Μακεδονίας

Το νέο ΔΣ της Ένωσης Αξιωματικών Δυτικής Ελλάδας

Το νέο ΔΣ  
της Παγκρήτιας Ένωσης

ΠέΡιΦέΡέιακέΣ ένΩΣέιΣ



ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 23

κοινή πρωτοβουλία για τη λήψη μέ-
τρων με στόχο την αντιμετώπιση των 

οργανωμένων κυκλωμάτων διακίνησης 
μη νόμιμων μεταναστών αναπτύσσουν 
τρεις συνδικαλιστικές Ενώσεις στην 
ανατολική μακεδονία - Θράκη.

Συγκεκριμένα, με κοινή παρέμβασή 
τους η Ένωση αξιωματικών αστυνομί-
ας ανατολικής μακεδονίας – Θράκης, 
η Συνδικαλιστική κίνηση αστυνομικών 
ν. ξάνθης και το Σωματείο αστυνομι-
κών Υπαλλήλων ν. δράμας, ζητούν τον 
επανασχεδιασμό των μέτρων. μάλιστα η 
παρέμβασή τους προσλαμβάνει ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά μετά το πρόσφατο τρα-
γικό δυστύχημα στο οποίο απανθρακώ-
θηκαν 11 μετανάστες, όταν το αυτοκίνητο 
που τους μετέφερε συγκρούστηκε με 
φορτηγό αυτοκίνητο. 

Οι Ενώσεις, επικαλούμενες σχετικές δι-
αταγές τονίζουν: κατόπιν των ανωτέρω 
σχετικών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης 
του φαινομένου της διακίνησης μη νό-
μιμων μεταναστών από περιοχές της 
α.μ.Θ. προς την ενδοχώρα, αστυνομικοί 
των υφιστάμενων Υπηρεσιών της δ.α. 
δράμας και της δ.α. ξάνθης διατάχθη-
καν καΘήμΕρινα, ανά 8ωρη βάρδια, να 
σχηματίζουν ομάδες ελέγχων οχημάτων 
(μπλόκα) στην εδαφική περιφέρεια της 
δ.α. καβάλας και δ.α. ροδόπης, αντί-
στοιχα, σε απόσταση πολλών χιλιομέ-

τρων από την έδρα της Υπηρεσίας τους. 
ή συγκεκριμένη διαταγή έρχεται τη 
δεδομένη στιγμή να προσθέσει μία επι-
πλέον αποστολή στις ήδη βεβαρυμμένες 
Υπηρεσίες, συνδυαστικά με τα τελευταία 
διαταχθέντα συνεργεία εντός των δι-
ευθύνσεων αστυνομίας Χώρας για την 
ενίσχυση του πλέγματος της εμφανούς 
αστυνόμευσης [διαταγή την όποια προ-
σφάτως κατήγγειλαν πέντε (5) πρωτο-
βάθμιες Ενώσεις αξιωματικών].
ως πρωτοβάθμιες Ενώσεις και εργασι-
ακοί εκπρόσωποι των συναδέλφων μας 
που καλούνται καθημερινά αφΕνΟΣ να 
μετακινηθούν ΕκΤΟΣ έδρας για εκτέλε-
ση υπηρεσίας (χωρίς μάλιστα να είναι 
γνωστός ο χρονικός ορίζοντας αυτής της 
επιχειρησιακής δράσης), αφΕΤΕρΟΥ να 
ασκήσουν καθήκοντα ΕκΤΟΣ υπηρεσι-
ακού και γνωστικού τους αντικειμένου, 
αφού στην πλειοψηφία τους προέρχονται 
από αλλότριες Υπηρεσίες [Τάξης, Τροχαί-
ας, ασφάλειας, αΤ Υπαίθρου, ακόμη και 
από Υπηρεσία φύλαξης κρατουμένων, 
όπως το πρΟ.κΕ.κα. ξάνθης], διαμαρ-
τυρόμαστε έντονα για αυτή την εξέλιξη 
για τους προαναφερόμενους λόγους και 
επιπροσθέτως διότι:
1) Οι δ.α δράμας και δ.α. ξάνθης «χά-

νουν» τα τελευταία χρόνια σε τακτική 
βάση αστυνομικούς, που αποσπώνται 
σε διάφορα νησιά του αιγαίου, προκει-
μένου να στελεχώσουν Υπηρεσίες δι-
αχείρισης μη νόμιμης μετανάστευσης.

2) ή μετακίνηση από και προς τα καθο-
ρισμένα σταθερά σημεία ελέγχου, ση-
μαίνει αυτομάτως μείωση της αστυ-
νόμευσης της περιοχής προέλευσης, 
καθόσον εύλογα η ενισχυτική δύναμη 
που προστίθεται στην αστυνόμευση 

στους νομούς καβάλας και ροδόπης, 
αφαιρείται εξολοκλήρου από τη προ-
στασία των πολιτών των νομών δρά-
μας και ξάνθης.

3) παρέλκει δε να αναφερθούμε στη 
συστηματική καταπόνηση των υπη-
ρεσιακών οχημάτων, τη στιγμή που 
ήδη παρουσιάζονται προβλήματα και 
καθυστερήσεις εγκρίσεως δαπάνης 
προς συντήρηση ή αποκατάσταση 
βλαβών τους, με αποτέλεσμα πολλά 
οχήματα να μένουν ακινητοποιημένα 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

4) Ο χρόνος εργασίας του προσωπικού-
μελών μας έχει διαπιστωθεί ότι υπερ-
βαίνει κατά πολύ τον προβλεπόμενο, 
αφού το εργασιακό 8ωρο της βάρδιας, 
μετατράπηκε σε καθημερινό 10ωρο, 
λόγω του αναγκαίου χρόνου μετά-
βασης και επιστροφής από τα σημεία 
των ελέγχων (αλλαγή στο σημείο). Ο 
χρόνος αυτός νομοθετικά λογίζεται 
ως χρόνος εργασίας, δημιουργώντας 
έτσι υπερωριακές διαθέσεις προσω-
πικού και επακόλουθη δυσκολία στη 
διοίκηση για αφαίρεση του πλεονα-
σματικού χρόνου εργασίας και χορή-
γηση των χρωστούμενων ημερήσιων 
αναπαύσεων.

5) Υπενθυμίζουμε ότι τόσο στην περιοχή 
της δράμας όπου λειτουργεί προα-
ναχωρησιακό κέντρο κράτησης στο 
παρανέστι, ανοιχτή δομή φιλοξενί-
ας προσφύγων στη βι.πΕ. δράμας, 
καθώς και Σημείο διαβατηριακού 
Ελέγχου στην Εξοχή κ. νευροκοπί-
ου δράμας, όσο και στη δ.α. ξάνθης 
όπου λειτουργεί προαναχωρησιακό 
κέντρο κράτησης, Τμήμα Συνοριακής 
φύλαξης και Σημείο διαβατηριακού 

Άμεσα επαναπροσδιορισμός των μέτρων 
αστυνόμευσης στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

ΠέΡιΦέΡέιακέΣ ένΩΣέιΣ
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Ελέγχου στον αγ. κωνσταντίνο, δια-
τίθεται καθημερινά μεγάλος αριθμός 
αστυνομικών συμβάλλοντας τα μέγι-
στα στο τομέα της αντιμετώπισης του 
μεταναστευτικού προβλήματος.

κατά συνέπεια όλων των παραπάνω, 
οι Ενώσεις μας προτείνουν αρχικά την 
πλήρη ενεργοποίηση του συνόλου του 
προσωπικού των Υπηρεσιών Συνορια-
κής φύλαξης κα διαχείρισης μετανά-
στευσης της περιφέρειάς μας. Εφόσον, 
δε, οι παρούσες δυνάμεις δεν επαρκούν, 
προτείνουμε να υποβληθεί άμεσα αίτημα 
προς την ήγεσία για έκτακτη ενίσχυση 
της α.μ.Θ. από άλλες διευθύνσεις αστυ-
νομίας της Χώρας, για όσο χρόνο απαιτη-
θεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί επι-
τυχώς η μεταναστευτική κρίση, η οποία 
ναι μεν έχει αφετηρία την περιφέρειά 
μας ως πύλη εισόδου, εν τέλει όμως έχει 
αντίκτυπο σε όλη τη Χώρα και κυρίως τις 
μεγάλες πόλεις όπου εγκλωβίζονται οι 
μετανάστες. δε δύναται επ’ ουδενί η πε-
ριφέρειά μας να σηκώσει μόνη της το βά-
ρος της μεταναστευτικής κρίσης, ειδικά 
εις βάρος της γενικής αστυνόμευσης και 
ασφάλειας των ακριτικών της περιοχών.

Έως τον επαναπροσδιορισμό των ενι-
σχυτικών δυνάμεων με πανελλαδική 
συμβολή, προτείνεται όπως οι αλλαγές 
των βαρδιών των ενισχυτικών δυνά-
μεων των δ.α. δράμας και δ.α. ξάνθης 
να πραγματοποιούνται στην έδρα τους 
και όχι στα σημεία ελέγχου, ώστε να 
περιοριστεί η υπερωριακή απασχόλη-
ση του προσωπικού. Άλλωστε, σε αυτό 
το μεσοδιάστημα τα σημεία ελέγχου θα 
συνεχίσουν να ελέγχονται από τις δυ-
νάμεις έδρας, χωρίς να προκληθεί κά-
ποιο κενό αστυνόμευσης. Το κόστος της 
διαχρονικής αποψίλωσης προσωπικού 
των Υπηρεσιών Συνοριακής φύλαξης 
και της υπολειτουργίας των αρμοδίων 
Υπηρεσιών, δε μπορεί να επιβαρύνει τη 
λειτουργία και τον εν γένει υπηρεσιακό 
προγραμματισμό άλλων Υπηρεσιών, σε 
βάρος μάλιστα της αντεγκληματικής πο-
λιτικής και των τεθέντων ετησίων στό-
χων, για τους οποίους σύντομα θα κλη-
θούν να «λογοδοτήσουν» οι διοικητές 
των Υπηρεσιών.

πέντε Ενώσεις αξιωματικών, ενώ-
νουν τη φωνή τους και με κοινή 

επιστολή εκφράζουν την έντονη δια-
μαρτυρία τους και προτείνουν την επα-
νεξέταση των διαταγών που αφορούν 
την ενίσχυση του πλέγματος της εμφα-
νούς αστυνόμευσης.
πρόκειται για τις Ενώσεις αξιωματι-
κών Ελληνικής αστυνομίας κεντρικής 
μακεδονίας, ανατολικής μακεδονίας-
Θράκης, ήπείρου, Στερεάς Ελλάδας 
και νοτίου αιγαίου, οι οποίες με έγ-
γραφό τους προς την πΟαξια και τις 
κατά τόπο αρμόδιες διευθύνσεις, ση-
μειώνουν τα ακόλουθα:
«κατόπιν της ανωτέρω σχετικής δι-
αταγής του κ. αρχηγού, η οποία στο 
πλαίσιο ενίσχυσης της εμφανούς 
αστυνόμευσης σε όλη την επικράτεια 
της Χώρας προβλέπει να ανατίθεται η 
εποπτεία των διατιθέμενων αστυνομι-
κών δυνάμεων, ανά 8ωροσε ανώτερο 
αξιωματικό της οικείας διεύθυνσης 
αστυνομίας με βαθμό αστυνομικού δι-
ευθυντή ή σε περίπτωση μη επάρκειας 
σε αστυνομικό Υποδιευθυντή κ.ο.κ., οι 
Ενώσειςμας έγιναν αποδέκτες πολλών 
διαμαρτυριών και εύλογων ανησυχι-
ών από μέλη τους,που η ήγεσία έχει 
εμπιστευθεί τη διοίκηση νευραλγικώ-
νΥπηρεσιών ή άλλα εξίσου σημαντικά 
καθήκοντα ως βοηθοί διευθυντών 
κλπ, ως προς τα επιμέρους στοιχεία 
εφαρμογής της εν λόγω διαταγής, σε 
αντίθεση με τα προβλεπόμενα στη (β) 
σχετική.
Σε μια περίοδο που το αστυνομικό 
προσωπικό αντιμετωπίζει ποικίλα οι-
κονομικά, θεσμικά και άλλα προβλή-
ματα, ο Έλληνας αξιωματικός παραμε-
ρίζοντας οικογενειακές υποχρεώσεις 
και προσωπικό χρόνο, καλείται να 
χαράξει μία νέα πολιτική εναρμόνισης 
της αστυνομικής δράσης με την κοινω-
νική προσδοκία των πολιτών από την 
αστυνομία, επιτυγχάνοντας ένα υψηλό 
αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης 
των πολιτών απέναντι στις αστυνομι-
κές αρχές. ωστόσο, για να είναισε θέση 
να ανταποκριθεί στα απαιτητικά, πολυ-
διάστατα και καθημερινώς μεταβαλλό-
μεναδιοικητικά καθήκοντα και να λά-
βει εν τέλει τις σωστές αποφάσεις ως 
διοικητής ή προϊστάμενος, απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι να ασκεί συνεχή και 
αδιάλειπτη εποπτεία-συντονισμό της 
υπηρεσίας πουπροΐσταται. ή τακτική 
απομάκρυνσή του από τα διοικητικά 
καθήκοντα στο πλαίσιο εφαρμογής 
των ως άνω διατασσομένων ανά 8ωρη 
βάση, [καθήκον που σημειωτέον μέχρι 
προσφάτως εκτελούσαν οι βαθμοφό-
ροι - αξ.Υπ των υπηρεσιών],οδηγεί 
αφενός στην απαξίωση της θέσης και 
του κατεχόμενου βαθμού του, αφετέ-
ρου στην εκ περιτροπής άσκηση διοί-
κησηςτύπου a lacarteεκ μέρους του. 
παρέλκει δε να αναφέρουμε ότι στον 
ένα μήνα εφαρμογής της, παρατηρή-
θηκε ο τραγέλαφος είτε τηςεπιλεκτικής 
είτε της ανομοιόμορφης εφαρμογής 
των διατασσομένων από τις γΕ.παδ 
χώρας, με αποτέλεσμα η αναστάτωση 
των απανταχού αξιωματικών να είναι 
πανελλαδικά τεραστία! να μην αναφέ-
ρουμε επίσης ότι στις δ.α περιφέρειας 
οι ανώτεροι αξιωματικοί είναι συνή-
θως μονοψήφιος αριθμός (ή οριακά δι-
ψήφιος στην καλύτερη περίπτωση) και 
ίσα που επαρκεί για την απρόσκοπτη 
διοίκηση των υφιστάμενων τους υπη-
ρεσιών…αυτά τα δεδομένα αλήθεια,γι-
ατί δεν ελήφθησαν υπόψη; 
πάγια θέση των Ενώσεώνμας είναιότι 
για να επιτύχουμε το βασικό μας στόχο 
για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης 
και ασφάλειας στην κοινωνία, είναι 
απαραίτητο να εργαστούμε υπεύθυνα 
και μεθοδικά, ο καθένας όμως από το 
δικό του διακριτό, βαθμολογικό ρόλο 
και ΟΧι με την εκποίηση των εργασια-
κών του δικαιωμάτων.
γι’ αυτό παρακαλούμε θερμά την άμεση 
θεσμική παρέμβαση της Ομοσπονδίας 
στην φυσική ηγεσία του Σώματος, προ-
κειμένου να εξαλειφθούν τα επίμαχα 
σημεία της διαταγής που προκάλεσαν 
διαμαρτυρίες και υπηρεσιακή αναστά-
τωση στα μέλη μας, προτείνονταςα-
φενός την πάγια εξαίρεση των διευ-
θυντών - διοικητών υπηρεσιών και 
περαιτέρω την ανάθεση της εποπτείας 
σε οποιοδήποτε λοιπό αξιωματικό υπό 
τη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε 
διευθυντή διεύθυνσης αστυνομίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες τα-
κτικές ή έκτακτες ανάγκες της περιο-
χής του και τον πλέον πρόσφορο υπη-
ρεσιακό προγραμματισμό.

Δεν θέλουμε άσκηση διοίκησης 
τύπου a lacarte



ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 25

ΠέΡιΦέΡέιακέΣ ένΩΣέιΣ

H Ένωση αξιωματικών αστυνομίας 
βορείου αιγαίου και η Ένωση αστυνο-
μικών Υπαλλήλων ν. Σάμου με κοινή 
ανακοίνωσή τους καταγγέλλουν ότι ενη-
μερώθηκαν με έκπληξη για τη διαταγή 
τηςήγεσίας, σύμφωνα με την οποία «ζη-
τήθηκε να καταγραφούν και να αναφερ-
θούν τα πλήρη στοιχεία των μελών μας 
που θα συμμετείχαν στην κινητοποίηση 
που είχαν εξαγγείλει οι ομοσπονδίες μας 
την 07/09/2018 στην διεθνή Έκθεση Θεσ-
σαλονίκης.

από το ανωτέρω γεγονός γεννάται το 
εύλογο ερώτημα για την σκοπιμότητα 
αυτής της ενέργειας. Οι πρακτικές αυ-
τές μας παραπέμπουν σε εποχές που η 
συντριπτική πλειοψηφία των υπηρε-
τούντων στην Ελληνική αστυνομία δεν 
είχαν καν γεννηθεί. Θεωρούμε ότι η 
συγκεκριμένη πρακτική ήταν μια ατυ-
χή στιγμή της ήγεσίας μας και δεν έγινε 
συνειδητά με στόχο την τρομοκράτηση-
αποτροπή των ενδιαφερόμενων να συμ-
μετάσχουν στην διαμαρτυρία. Σε κάθε 
περίπτωση το συνδικαλιστικό μας κί-
νημα και το ηθικό μας δεν κάμπτεται με 
τέτοιες πρακτικές οι οποίες το μόνο που 
επιτυγχάνουν είναι να μας πεισμώσουν 
να συνεχίσουμε τον αγώνα».

(2015-2018) για την μέχρι σήμερα αρμο-
νική συνεργασία με το δ.Σ., την παρου-
σία τους σε όλες τις δράσεις και εκδηλώ-
σεις της Ε.α.α.μ.Θ., αναδεικνύοντας την 
ενότητα των μελών της, κάτω από τους 
κοινούς στόχους και να ευχηθούμε καλή 
δύναμη στα νέα μέλη που αναλαμβά-
νουν στη συνέχεια.
Στις 3 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιή-
θηκε η πρώτη συνάντηση των νέων με-
λών της γραμματείας ανθυπαστυνόμων 
- αξιωματικών ν. 3686/2008 της χρο-
νικής περιόδου 2018-2021.Στο πλαίσιο 
αυτό συζητήθηκαν εκτενώς τα πρόσφα-
τα αλλά και τα διαχρονικά θέματα που 
αφορούν τη συγκεκριμένη κατηγορία 
μελών μας, όπως το πολύπαθο ζήτημα 
του βαθμολογίου, οικονομικά(τελευταίο 
μισθολόγιο), θεσμικά (καθηκοντολόγιο) 
και πολλά ακόμη, προκειμένου καταρ-
τιστεί ένα σύγχρονο, ρεαλιστικό και δι-
εκδικητικό πλαίσιο και να αναδειχθούν 
τα προβλήματα προς κάθε αρμόδιο απο-
δέκτη. 
Τριπλή ικανοποίηση
Το διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης 
αξιωματικών Ελ.αΣ. ανατολ. μακεδο-
νίας & Θράκης, καθώς και η γραμμα-
τεία γυναικών της ΄Ενωσης, εκφράζουν 
τα θερμά τους συγχαρητήρια στο μέλος 
της ΄Ενωσης αξιωματικό του α.Τ. Ορε-
στιάδας αστυνόμο β΄ παγωνακή Σα-
ραντούλα, η οποία συμμετείχε και δια-
κρίθηκε στους πανευρωπαϊκούς αγώ-
νες αστυνομικών-πυροσβεστών στην 
ισπανία στο TAEKWODO, κατακτώντας 
το χρυσό μετάλλιο!!!
«ή επιτυχία της αυτή μας κάνει τριπλά 
υπερήφανους, πρώτον διότι η τεράστια 
διάκριση αυτή προέρχεται από μέλος 
της ΄Ενωσής μας, δεύτερον διότιαπο-
τελεί ταυτόχρονα νίκη-διάκριση της 
Ελληνικής αστυνομίας και τρίτον για 
την επικράτηση της ελληνικής ομάδας 
στο άθλημα αυτό συνολικά έναντι των 
λοιπών ευρωπαϊκών αποστολών. Επ’ 
ευκαιρία θα θέλαμε να της ευχηθούμε 
κάθε επιτυχία στη ζωή της, καθώς απο-
τελεί παράδειγμα για όλους μας και την 
απόδειξη ότι όλα με πίστη, θέληση και 
σωστή διαχείριση μπορούν να επιτευ-
χθούν, καθόσον εκτός από αθλήτρια, η 
δική μας Σαραντούλα είναι συνάμα πε-
τυχημένη αξιωματικός, σύζυγος και μη-
τέρα τεσσάρων τέκνων».

Έμπρακτη στηριξη
H Ένωση αξιωματικών αστυνομίας βο-
ρείου αιγαίου, εκφράζειτη θλίψη των 
μελών της για την τραγωδία που έπλη-
ξε τη χώρα μας με την καταστροφική 
πυρκαγιά της 23/7/2018 στην ανατολική 
αττική και δηλώνει τη συμπαράστασή 
της στις οικογένειες των ανθρώπων που 
έχασαν τη ζωή τους και σε όσους κατα-
στράφηκαν οι περιουσίες τους.
Το διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης 
αποφάσισε ομόφωνα την κατάθεση του 
συμβολικού ποσού των 2.000 ευρώ 
σε τραπεζικό λογαριασμό του «λύρει-
ου παιδικού ιδρύματος», ως ελάχιστη 
ανταπόκριση στην έκκληση για βοήθεια, 
μετά τη μεγάλη καταστροφή που υπέ-
στησαν οι δομές φιλοξενίας του και στην 
προσπάθεια που γίνεται για την επιστρο-
φή των παιδιών στο «σπίτι» τους.

Στελέχωση των Γραμματειών της Ε.Α.Α.Μ.Θ.

ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

κατόπιν ομόφωνης απόφασης του διοι-
κητικού Συμβουλίου της Ε.α.α.μ.Θ., κατ’ 
εφαρμογή των διαλαμβανομένων στο 
άρθρο 20 του καταστατικού της, την Τρί-
τη 04-09-2018 συγκροτήθηκαν σε σώμα 
ως βοηθητικά όργανα της Ένωσης, η 
γραμματεία γυναικών και η γραμματεία 
ανθυπαστυνόμων-αξιωματικών του 
ν. 3686/2008, για την επισταμένη και 
συστηματική παρακολούθηση των θε-
μάτων των εν λόγω κατηγοριών μελών 
της και την εισήγηση προτάσεων προς το 
δ.Σ. αφού εξετάσθηκαν οι υποβληθείσες 
αιτήσεις των ενδιαφερομένων προς το 
δ.Σ., οι εν λόγω γραμματείες συγκροτή-
θηκαν για το αντίστοιχο διάστημα της θη-
τείας του δ.Σ.(2018-2021) ως ακολούθως:
γραμματεία γυναικών: α/ά  ΧριΣΤΟφΟ-
ριδΟΥ Ελισάβετ (δ.α. δραμαΣ/Επι-
ΤΕλ.)-α/β΄ ΧαΤΖήπαΥλΟΥ Θεοπούλα 
(δ.α. αλΕξανδρΟΥπΟλήΣ/ΕπιΤΕλ.)-
α/β΄ μπΕλλΟΥ αλεξάνδρα (α.Τ. κα-
βαλαΣ)-α/β΄ ΧαΤΖακή πασχαλιώ (α.Τ. 
ΟρΕΣΤιαδαΣ)-Υ/β΄ ΣΤαΥριδΟΥ αλεξία 
(δ.α. ξανΘήΣ/ΕπιΤΕλ.)
γραμματεία ανθυπαστυνόμων-αξιωμα-
τικών ν. 3686/2008: ανΘ/μΟΣ δήμή-
ΤριΟΥ αναστάσιος (Τ.α. δραμαΣ) – Υ/
β΄ καΖαριαν ιωάννης (α.Τ. ΣΟΥφλιΟΥ) 
– ανΘ/μΟΣ ΣΤΟακήΣ αθανάσιος (Τ.α. 
κΟμΟΤήνήΣ) – ανΘ/μΟΣ βαΣιλΕιΟΥ 
παναγιώτης (δ.α. ξανΘήΣ/ΕπιΤΕλ.) – 
Υ/ά  νΕΟΧωριΤήΣ νεκτάριος (δ.α. κα-
βαλαΣ/ΕπιΤΕλ.)
αρμόδιοι για τον συντονισμό-εποπτεία 
του έργου των ανωτέρω γραμματειών 
ορίστηκαν για τη μεν γραμματεία γυ-
ναικών η αναπληρώτρια γενικού γραμ-
ματέα της Ένωσης α/β΄ ΖΟΥπή κορίνα-
αικατερίνη (γΕ.π.α.δ.α.μ.Θ.), για τη δε 
γραμματεία ανθυπαστυνόμων-αξιωμα-
τικών ν. 3686/2008 ο Ταμίας της Ένωσης 
ανθυπαστυνόμος νΤΕλλήγιαννήΣ 
πέτρος (Ο.Ε.π.Τ.α. δραμαΣ).
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαρι-
στήσουμε όλα τα μέλη των δύο γραμ-
ματειών της προηγούμενης περιόδου 

ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ακατανόητη διαταγή
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ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ  
του έπους του 40 
Ένα επίκαιρο όσο ποτέ άρθρο του Φιλόλογου καθηγητού Ροζόκου Γεωργίου  
που δημοσιεύτηκε στην Αστυνομική Επιθεώρηση πριν από 25 χρόνια...
«Ό εχθρός μας χτυπούσε με τόση μανία, 
διέθετε τόση αριθμητική υπεροχή και 
τέτοια υπεροπλία, που δεν άφηνε περι-
θώρια για ανθρώπινη δράση, αλλά μόνο 
για υπεράνθρωπη αντίδραση. και επει-
δή την απόδραση, δεν τη συγχωρούσαν 
οι φυλετικές καταβολές, αναγκαστήκαμε 
να γίνουμε ήρωες». 

Τα παραπάνω λόγια ανήκουν σ’ έναν 
ανώνυμο αγωνιστή της αλβανίας. μια 
ομολογία που ξαφνιάζει, μια ειλικρίνεια 
που παγώνει, αφού εμείς συνηθισμέ-
νοι να μεγαλοποιούμε τα μικρά και να 
μικραίνουμε τα μεγάλα, να θαυμάζου-
με πιο πολύ τη μικρότητα των μεγάλων 
παρά τη μεγαλοσύνη των μικρών, αδυ-
νατούμε όχι μόνο να δεχτούμε, αλλά και 
να ακούσουμε. Στριμώξαμε τους Ήρωες 
των χαρακωμάτων ανάμεσα στους ημί-
θεου ς των γηπέδων και τους ακτύπη-
τους κινηματογραφικούς αστέρες άγρι-
ας δύσης και τους βρίσκουμε μικρούς 
όταν διαθέτουν την ηθική μεγαλοσύνη 
να ομολογούν τη μικρότητά τους, όταν 

παρά τη δεδομένη και αδιαμφισβήτητη 
υπεράνθρωπη δράση τους, τολμούν με 
σεμνότητα και ειλικρίνεια να προβάλ-
λουν και την ανθρώπινη πλευρά τους. 

και αγνοούμε πως οι επαγγελματίες 
υπεράνθρωποι υπάρχουν μόνο στη φα-
ντασία των υπανθρώπων. ή υπεράν-
θρωπη προσπάθεια αξίζει μόνο όταν 
είναι ανθρώπινη, όταν γίνεται από αν-
θρώπους, γι’ αυτό και δεν διαρκεί πολύ. 
Τι αξία θα είχε το θαύμα αν διαρκούσε 
αιώνια; Τα ακριβά πράγματα δεν είναι 
μόνο σπάνια -“αφού πιάνουν στη γη μας 
λίγο τόπο τα πολύτιμα"- αλλά και δύσκο-
λα, γι’ αυτό η ομορφιά είναι πάντοτε συ-
νυφασμένη με τη δυσκολία. γιατί προϋ-
ποθέτει και απαιτεί μεγάλες εσωτερικές 
θερμοκρασίες, τις οποίες δεν αντέχουν 
οι παγεροί όλων των αποχρώσεων, δεν 
συγχωρούν οι μικροί όλων των διαστά-
σεων. ανθρωποι απλοί, καθημερινοί, 
ανώνυμοι κάτω από τη πίεση των πραγ-
μάτων και την κρισιμότητα της ιστορικής 
ώρας μεταμορφώνονται σε επώνυμους 

ήρωες με οικουμενική απήχηση και δια-
χρονικό κύρος. Τί είναι εκείνο που τελι-
κά μετασχηματίζει τον απλό άνθρωπο σε 
υπεράνθρωπο, τον ανώνυμο αγωνιστή 
σε επώνυμο πρωταγωνιστή; Οι απαιτή-
σεις του δύσκολου ρόλου; αφού το σκη-
νικό και σενάριο θυμίζουν θέατρο του 
παράλογου. Το σκηνικό, οι χιονισμένες 
και δυσπρόσιτες βουνοκορφές της πίν-
δου και το σενάριο από το βιβλίο του πιο 
άδικου και πιο παράλογου πολέμου της 
νεώτερης ιστορίας. μήπως η ανισότητα 
του αγώνα; μια ολόκληρη αυτοκρατορία 
παρασυρμένη από το μελοδραματικό οί-
στρο του παρανοϊκού της δικτάτορα και 
ντροπιασμένη από τη σωβινιστικήλε-
ξιμαγεία του, επιτίθεται απρόκλητα σε 
μια χώρα αριθμητικά και οπλικά κατώ-
τερη μόνο και μόνο επειδή ο χώρος της 
προσφερότανε γεωγραφικά και ήθελε ν’ 
αποδείξει στον άλλο παρανοϊκό συνε-
ταίρο του, πως η αποτυχημένη "πρόβα 
τζενεράλε" πάνω στους υποσιτισμένους 
αιθίοπες ήταν συμπτωματική. μήπως 

αΦιέΡΩΜα
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αΦιέΡΩΜα

τελικά γι’ αυτά τα ηρωικά ξεσπάσματα 
της φυλής μας συνυπεύθυνες είναι και 
οι προγονικές μας καταβολές, το πολι-
τιστικό απόθεμα αιώνων, που ηρεμεί σε 
κάποιες αναπαλλοτρίωτες γωνιές του 
βαθύτερου “είναι" μας, που δεν επιτρέ-
πει να κωφεύουμε στο σήμαντρο του 
πανεθνικού συναγερμού και να απου-
σιάζουμε από το προσκλητήριο της ιστο-
ρίας; αυτό που είναι σίγουρο είναι πως 
οι άνθρωποι αυτοί, των οποίων σήμερα 
ευλαβικά τιμούμε τη μνήμη, σε μια κρί-
σιμη, σε μια οριακή, θα λέγαμε, στιγμή 
της ζωής τους, όπου ακροζυγιάζονται 
και αντιπαλεύουν πάνω στο μετερίζι του 
θανάτου το ένστικτο της φυγής και το 
συναίσθημα της τιμής, ο φόβος της εκ-
μηδένισης και η εκμηδένιση του φόβου, 
είχαν τη δύναμη μπροστά στο μεγάλο 
κίνδυνο να μην αντιδράσουν σαν μικροί 
άνθρωποι, λέγοντας ΟΧι στην ιταμή πρό-
κληση είπαν το μεγάλο ναι της ζωής 
τους και λέγοντάς το, όπως λέγει κι ο 
ποιητής, "πέρα πήγαν στην τιμή και στη 
συνείδησή τους". Είχαν την τόλμη και την 
ευθυκρισία ανάμεσα στην εύκολη φυγή 
και τον ακριβό πόνο να διαλέξουν το τι-
μιότερο. ή επιλογή όμως αυτή ούτε εύ-
κολη είναι, ούτε ανέξοδη. δεν είναι εύ-
κολο ν ’αγνοήσεις μέσα σου τη φωνή του 
φοβισμένου ζώου που απεγνωσμένα σε 
καλεί να φύγεις, να σωθείς, να ζήσεις 
και συ υπακούοντας σε μια άλλη φωνή, 
στη φωνή του ανώτατου “εγώ" σου, μέ-
νεις και αγωνίζεσαι και αγωνιάς και πε-
θαίνεις και προσφέρεις στο βωμό του 
ηθικού χρέους ολοκαύτωμα τον ίδιο σου 
τον εαυτό. και με το θάνατό σου αυτό 
γίνεσαι αθάνατος, αφού βασική προϋπό-
θεση της αθανασίας είναι ο θάνατος. Όχι 
όμως ο κοινός, ο φυσιολογικός, ο συ-

μπτωματικός, αλλά ο συνειδητός ο νο-
ηματισμένος, ο ηρωικός θάνατος. Ενας 
τέτοιος θάνατος δεν απομακρύνει από 
τη ζωή ούτε αποτελεί άρνηση της ζωής, 
αντίθετα αποτελεί κατάφαση και ολο-
κλήρωση της ζωής, αφού την προεκτεί-
νει πέρα από τα γήινα περιθώριά της, με 
το βαθύτερο νόημα που της δίνει. Εναν 
τέτοιο θάνατο δεν τον υφίστασαι, τον 
κατακτάς, δεν σε βρίσκει, τον βρίσκεις, 
δεν είναι "πάσχειν" είναι “πράττειν", είναι 
η τελευταία πράξη που δίνει νόημα και 
φωτίζει όλες σου τις άλλες πράξεις. Ενας 
τέτοιος θάνατος είναι το τέλος, αλλά συ-
νάμα και η τελείωση της ζωής σου. Οι 
άνθρωποι λοιπόν αυτοί που πίστεψαν 
πως το να ζουν χωρίς ιδανικά είναι ο πιο 
σίγουρος θάνατος, ενώ το να πεθάνουν 
για ένα ιδανικό είναι η πιο σίγουρη ζωή, 
αποτελούν τα πιο γνήσια και τα πιο δια-
χρονικά σύμβολα, πρότυπα, ανθρωπιάς 
και ηρωικής ομορφιάς, γιατί αξιολόγη-
σαν τη ζωή τους όχι ανάλογα με την πο-
σότητα, αλλά ανάλογα με την ποιότητά 
της, όχι από τη διάρκειά της, αλλά από το 
περιεχόμενο, το ρυθμό και το χρώμα της 
κι αυτή η εσωτερική πολυχρωμία και η 
πολυεδρικότητα της ζωής, η πίστη και 
η συνεπής της προσήλωση στις ηθικές 
αξίες και τα ανώτερα ιδανικά είναι που 
τελικά τη διαφοροποιεί και την ανεβάζει 
από φαινόμενο βιολογικό, κοινό και στα 
σκουλήκια της γης, σε φαινόμενο ηθικό, 
αποκλειστικά ανθρώπινο. κι εμείς σή-
μερα, άνθρωποι μιας άλλης εποχής, και 
ακόμη περισσότερο, άνθρωποι μιας άλ-
λης νοοτροπίας, προσπαθούμε να τιμή-
σουμε αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς 
τους ήρωες, με πανηγυρικούς λόγους, 
που συχνά δεν απέχουν πολύ από τους 
ανιαρούς μονολόγους. Τους θυμόμαστε 

και τους τιμούμε μια μέρα το χρόνο, για 
να μπορούμε χωρίς τύψεις να τους ξε-
χνάμε τις υπόλοιπες. Σε μια εποχή αντι-
ηρωϊκή και ειδωλομανή, εποχή τεχνο-
λογικών άθλων αλλά και ηθικών αθλι-
οτήτων, εποχή τραγικά παράλογη και 
παράνομα τραγική, πώς να αποτιμηθεί 
σωστά ο ηρωισμός και η θυσία, όταν οι 
λέξεις καταδιωγμένες από τη χρησιμο-
θηρία και αφυδατωμένες από τηνπολυ-
χρησία έχουν απωλέσει όλο το εννοιο-
λογικό εκτόπισμα και το συναισθηματικό 
τους βάρος και έχουν καταντήσει συνώ-
νυμες της “ανοησίας"; 
Στην καταναλωτική μεγαλοκοινωνία 
μας, πέραση έχουν μόνο όσα αγαθά 
είναι ευρείας μαζικής κατανάλωσης, 
όσα είναι εμπορεύσιμα. Ο ήρωας και 
οι παραδοσιακές ηθικές αξίες, που αυ-
τός ενσαρκώνει και εκφράζει, λόγω 
περιορισμένης ή ανύπαρκτης ζήτησης, 
μένουν στα αζήτητα. Σπάνια και μονα-
χικά λουλούδια του όρθιου γκρεμού οι 
ήρωες είναι υποχρεωμένοι, όπως μας 
λέει ο Σεφέρης, "να προχωρούν στα 
σκοτεινά". Στους θολούς και συγκεχυμέ-
νους καιρούς μας, όπου ο καθένας μας 
αβασάνιστα είναι όχι μόνο ό,τι δηλώνει 
αλλά και ό,τι τον δηλώνουν, φοβάμαι 
πως σε λίγο ούτε και στα σκοτεινά δεν 
θα υπάρχει χώρος για τον πραγματικό 
ήρωα και αφού η κορυφή της αξιολογι-
κής πυραμίδας θα 'χει κατακλυσθεί από 
την πλημμυρίδα των κάθε λογής ηρώων, 
θα πρέπει για να τους χωρέσει να νοηθεί 
η πυραμίδα ανάποδα. Ο ηρωισμός είναι 
μια δύναμη ξεχωριστή, απαιτητική και 
μαγνητική. Ελκει και απωθεί ταυτόχρο-
να. Ελκει τους υψηλόφρονες, τους μεγα-
λόψυχους, τους τολμηρούς, τους ωραί-
ους και απωθεί τους τιποτάφρονες, τους 
μικρόψυχους, τους δειλούς, τους μοι-
ραίους. προϋποθέτει και απαιτεί δύναμη 
του νου αλλά και πύρωμα της καρδιάς. 
μπροστά σ’ αυτές τις εσωτερικές προ-
διαγραφές οι χλιαροί όλων των απο-
χρώσεων αποσύρονται με διάφορα 
προσχήματα. δεν είναι όλοι οι άνθρω-
ποι ευαίσθητοι στα θέλγητρα της ηθικής 
ομορφιάς. Το ηρωικό το χαίρονται οι 
ρωμαλέοι πολιτισμοί, οι ακμαίες κοινω-
νίες. Οι άλλες κοινωνίες ανακαλύπτουν 
και λατρεύουν τα είδωλα, γιατί η σχέση 
μας με τα είδωλα δεν μας πονά ούτε μας 
κονταίνουν ούτε μας μικραίνουν ούτε η 
φωνή τους μας καλεί ούτε η ζωή τους 
προκαλεί ούτε ο ίσκιος τους μας σκιάζει 
ούτε το ήθος τους επισκιάζει. δεν μας 
εκθέτει η αυτάρκειά τους, δεν μας ενο-
χοποιεί η 
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προσφορά τους. Είναι χάρτινοι, 
πλασματικοί ήρωες, περιστασιακά και 
θνησιγενή πρότυπα, προορισμένα για 
περιορισμένη χρήση και απεριόριστη 
κατάχρηση, καμωμένα "πριν από μας για 
μας", κομμένα και ραμμένα στα δικά μας 
μέτρα, στα μέτρα της μετριότητάς μας. 
Οι αγωνιστές του 40 με τον αγώνα και 
την αγωνία τους, με τη ζωή και τη θυ-
σία τους, δημιούργησαν το ηρωικό 
έπος του 40. κι εμείς, η γενιά του 90, 
νιώθουμε το έπος αυτό τόσο απόμα-
κρο, τόσο λίγο δικό μας, σαν να μη μας 
αφορά, σαν να μη μας αγγίζει, σαν να 
μην είμαστε εμείς οι φυσικοί συνεχιστές 
του. γιατί το έπος αυτό συγκρινόμενο 
με ό,τι υπήρξε άμεση ιστορική του συ-
νέχεια το αποδεικνύει μεγάλο μόνο ως 
"έπος", λες και ένα ρήγμα βαθύ ανά-
μεσα στις δύο γενιές κάνει ή το θρύλο 
μύθο ή τη συνέχεια παράλογη. πώς 
μπορεί η γενιά που μεγαλούργησε στον 
πόλεμο, να τερατουργεί στην ειρήνη; 
ή γενιά που πρόταξε τα στήθη της στη 
φασιστική λαίλαπα, αγωνίσθηκε για 
ελευθερία και ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 
η θυσία της αυτή δεν πρέπει να μείνει 
αδικαίωτη και το μήνυμά της αναξιο-
ποίητο. Το πρόβλημά μας δεν εξαντλεί-
ται στο τι έκαναν εκείνοι για μας ή στο 
τι κάνουμε εμείς για κείνους, κυρίως 
επικεντρώνεται στο τι κάνουμε εμείς 
για μας. πρέπει τις αξίες αυτές να τις δι-
ασφαλίσουμε και να τις διαφυλάξουμε 
από την επιβουλή του κάθε απόχρωσης 
φασισμού. γιατί φασισμός δεν είναι μόνο 
πολιτικό σύστημα, που κρίθηκε απ’ την 
ιστορία και κατακρίθηκε απ’ όλους τους 
συνετούς ανθρώπους της γης. Ο φασι-
σμός είναι πιο πολύ τρόπος ζωής. 
ως πολιτικό σύστημα με θεωρητική δομή 
και τις ιδεολογικές του παραφυάδες έχει 
εξωθηθεί στο περιθώριο της ιστορίας, 
αφού έχει πέσει θύμα της θυριωδίας 

του, αφού τον βαραίνει η κραυγή της 
αγωνίας εκατομμυρίων ψυχών, το 
αίμα εκατομμυρίων αθώων. Ο φα-
σισμός λοιπόν της ιδεολογίας έχει 
ξεφτίσει. ανθεί όμως ο φασισμός 

της νοοτροπίας. Υπουλος, με-
ταμφιεσμένος, κουτοπόνη-

ρος, καραδοκεί μέσα 
κι έξω μας, σε κάθε 
γωνιά και σε κάθε 
βήμα, να δώσει το 

πλήγμα του μένους 
του, το δείγμα του φανατισμού του, 
το στίγμα της αναισχυντίας του. Τον 

βλέπουμε ιταμό και θρασύ, με ή χωρίς 
παραπλανητικές ταμπελίτσες, να κρύβει 
μέσα στην ωραιοποιημένη φρασεολογία 
του τις πιο ανίερες προθέσεις του. να 
μας μιλά για ειρήνη και να βελτιώνει και 
να επαυξάνει το πολεμικό του οπλοστά-
σιο. να μας μιλά για ελευθερία και να 
εννοεί το φάντασμα της ελευθερίας. να 
μας μιλά για ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 
όταν απάνθρωπα καταπατά τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα. να μας μιλά για τη μη 
βία, όταν βάναυσα βιάζεται η βούληση 
τόσων λαών για αυτοδιάθεση και εθνική 
ανεξαρτησία. αυτός, λοιπόν ο φασισμός 
της νοοτροπίας, που δεν έχει συγκεκρι-
μένη πολιτική ταυτότητα και που ανθεί 
σ’ όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη 
της γης, είναι αυτός που πετά στο φεγ-
γάρι μεταφορικά και κυριολεκτικά, αφού 
τα γήινα προβλήματα τ’ αντιμετωπίζει 
σαν... εξωγήινος, αφού ανέχεται στον αι-
ώνα της αφθονίας ν’ αφθονεί η ανθρώ-
πινη δυστυχία, να μην είναι λίγοι οι λαοί 
που γυμνητεύουν, άφθονα και τα αθώα 
πλάσματα που πεθαίνουν από πείνα πριν 
ακόμα γεννηθούν. Είναι αυτός που εθε-
λοτυφλεί μπροστά στην απροσμέτρητη 
αμετρία. Οι μισοί άνθρωποι του πλανήτη 
να πεθαίνουν από υπερσιτισμό κι άλλοι 
μισοί από υποσιτισμό. αυτός που αφήνει 
τους αναπτυγμένους λαούς να κρατούν 
τους υπανάπτυκτους στην υπανάπτυξη 
γιατί αυτό εξυπηρετεί τ' αναπτυξιακά 
του προγράμματα. Είναι αυτός που κό-
πτεται για την ύφεση όχι γιατί αγαπά την 
ειρήνη, αλλά γιατί φοβάται τον πόλεμο, 
αυτός, που για να αποφευχθεί η πανω-
λεθρία τελειοποιεί τα όπλα του ολέθρου, 
αφού μόνο έτσι, λέει, διατηρείται αδια-
τάρακτη η ανισόρροπη ισορροπία του 
τρόμου. 
κι εμάς τους μικρούς λαούς αυτός ο 
φασισμός της νοοτροπίας, μας θέλει δι-
χασμένους και αδύναμους. πιόνια στη 
σκακιέρα των διεθνών πολιτικών εξελί-
ξεων. να μιλάμε από πολιτική εμπάθεια 

ή να σωπαίνουμε από πολιτική σκοπι-
μότητα. ας το καταλάβουμε καλά -δεν 
αντέχουν οι μικροί λαοί την πολυτέλεια 
του διχασμού. αυτός αποτέλεσε ανέ-
καθεν την κερκόπορτα της εθνικής μας 
ανεξαρτησίας. Τα κηρύγματα για ήπιο 
πολιτικό κλίμα και εθνική ομοψυχία δεν 
πρέπει ν ’ αποτελούν μόνο φραστικά 
προεκλογικά πυροτεχνήματα. Τιμώντας 
αυτό το μήνα τους ήρωες μας, ας επιτι-
μήσουμε τους κήρυκες του φανατισμού, 
τους θιασώτες της βίας, τους εμπνευστές 
της μισαλλοδοξίας, τους εργάτες της πό-
λωσης που απεργάζονται την κομματική 
εμπάθεια και την οξύτατη πολιτική αντι-
παράθεση, τους γυρολόγους των ποικί-
λων στρατεύσεων, που οδηγούν στην 
αποστράτευση της πνευματικής αυτο-
νομίας και της ανθρώπινης ευαισθησίας 
και αξιοπρέπειας. 
Οσο απαραίτητο είναι να μην αναστη-
θεί ο βρυκόλακας της ιστορίας, τόσο 
είναι αναγκαίο ν’ αποτραπεί η γέννηση 
καινούργιων τεράτων. «Ή μεγαλοσύνη 
-έγραψε ο ποιητής- στα Εθνη δεν με-
τριέται με το στρέμμα. με της καρδιάς το 
πύρωμα μετριέται και με το αίμα». Εμείς 
προσθέτουμε πως η μεγαλοσύνη δεν 
είναι ανάλογη μόνο με το ύψος του ακα-
θάριστου εθνικού προϊόντος, αλλά και 
με την καθαρότητα της καρδιάς και την 
ποιότητα του πνευματικού του μόχθου. 
μεγάλος είναι ένας λαός όταν διακυ-
βεύει πρακτικά συμφέροντα για να υπη-
ρετήσει ηθικές αξίες. Οταν σε πείσμα της 
πεζής λογικής από τις τέσσερις πράξεις 
της αριθμητικής δεν χρησιμοποιεί μόνο 
την πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό, 
αλλά και τη διαίρεση και την αφαίρεση, 
αν πρόκειται αφαιρώντας από το κατά 
κεφαλήν εισόδημα ν ’ αυξήσει το...κα-
τάψυχήν εισόδημά του. μεγάλος είναι 
ένας λαός όταν πιστεύει σε μεγάλες ιδέ-
ες, όταν έχει υψηλά οράματα. μπορεί 
το πρακτικό κόστος αυτής της πίστης να 
φαίνεται μεγάλο, μεγαλύτερο όμως θα 
είναι το ηθικό κατάντημα.
ή Ελλάδα που γέννησε και πρόσφερε 
στην ανθρωπότητα τις ιδέες αυτές να 
φανεί πως δεν τις κράτησε και για τον 
εαυτό της. Ίσως αυτά να ηχούν υπερβο-
λές, ουτοπικά ονειροπολήματα και αντι-
ρεαλιστικοί διδασκαλικοί ρομαντισμοί. 
Όμως μερικά χρόνια πριν τραγουδούσα-
με: "που να χωρέσει τ ’ όνειρο σε κάμαρη 
δυο πήχες". Θα ήταν κρίμα σήμερα που 
μεγάλωσε η κάμαρη να φανεί πως τελι-
κά χάθηκε τ ’ όνειρο.
αναδημοσίευση από την «αστυνομική 
Επιθεώρηση», Οκτώβριος 1993.

αΦιέΡΩΜα
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ή ελληνική γλώσσα δεν είναι απλώς 
και μόνο μία εκ των αρχαιοτέρων 

γλωσσών της υφηλίου, έχει δε υιοθετή-
σει το φοινικικό αλφάβητο. Είναι ιστορι-
κά γλώσσα «μαθηματική», επαγωγικής 
λογικής, γνήσια εννοιολογική και εκ των 
πραγμάτων στοχευμένη. με την ισόρρο-
πη αναλογία συμφώνων και φωνηέντων 
που διαθέτει προάγει την οξυγόνωση 
του εγκεφάλου του χρήστη δημιουργώ-
ντας τοιουτοτρόπως νέες πνευματικές 
διομολογήσεις για τον τελευταίο (εγκέ-
φαλο εννοώντας).
«βία», στην αρχαϊκή μορφή της ελληνι-
κής γλώσσας, σημαίνει δύναμη. Ο Υμνος 
εις την Ελευθερίαν περιλαμβάνει τον 
περήφανο στίχο «Σε γνωρίζω από την 
όψη που με βία μετράει τη γη». με βία, 
με δύναμη γεννάται ένα κράτος, μία ορι-
οθετημένη εδαφική κυριαρχία δηλαδή 
(βλ. ρήμα «κρατώ»: κυριαρχώ). με βία 
γεννάται μία πολιτική κοινωνία. ή βία 
ενυπάρχει σε έκαστο έμβιο ον. Το ρόδο 
αμύνεται με τα αγκάθια του, ο αίλουρος 
με τα νύχια του, ο άνθρωπος αμύνεται 
(πολλές φορές επιτιθέμενος) με τον λόγο 
του, με τις πράξεις ή/ και τις παραλείψεις 
του, σε ουκ ολίγες περιπτώσεις και με 
τους θεσμούς που θέτει το κράτος του, η 
συλλογική του κυριαρχία.
Στα κατά το διεθνές δίκαιο αποκαλούμε-

να «πεπολιτισμένα» έθνη η αιτιολογημέ-
νη εν γένει θεσμική βία, η βία της κατα-
στολής της παραβατικής συμπεριφοράς 
ατόμων και κοινωνικών ομάδων ερίζει 
στον νόμο και στο Σύνταγμα που συ-
στήνουν το «συμβόλαιο» που έχουμε οι 
πολίτες «συνυπογράψει» διά της ψήφου 
μας. διά της ψήφου ταύτης έχουμε όμως 
θέσει και τα όρια ενάσκησης της βίας.
ή θεσμική βία έχει καθαρά αμυντικό, 
αυτοπροστατευτικό της κοινωνίας χαρα-
κτήρα. λ.χ., οι «γείτονες» αποφασίζουν 
να πλεύσουν με μία εκ των φρεγατών 
τους προς ν. μάκρη μεριά (θυμίζω το 
Hora). ή δική μας φρεγάτα, η οποία τελεί 
σε επιφυλακή (άλλως «τσαμαδούρα», 
έχω υπηρετήσει στο π.ν.) νομιμοποι-
είται να πλεύσει αντίστροφα προς την 
πορεία του «απρόσκλητου επισκέπτη» 
και να προειδοποιήσει διά του ασυρμά-
του τηρώντας τους κανόνες απεμπλοκής 
(αγγλ. Disengagementrules). Εάν και 
εφόσον ο «επισκέπτης» δεν συμμορφω-
θεί εντός του χρόνου που θα του παρα-
σχεθεί, θα ριφθεί προειδοποιητική βολή 
εν είδει επίδειξης ισχύος και προθέσε-
ων, θα του ασκηθεί βία δηλαδή. Σε κάθε 
περίπτωση όμως, δεν τορπιλίζουμε ξένη 
φρεγάτα μόνο και μόνο διότι παραβίασε 
τα χωρικά μας ύδατα εάν επιθυμούμε να 
συγκαταλεγόμεθα στα «πεπολιτισμένα 
έθνη».
Έτερο παράδειγμα, η επανάσταση, η 
στιγμιαία ανατροπή, δύναται ποτέ να 

πραγματοποιηθεί άνευ χρήσεως (κά-
ποιας μορφής) βίας; πώς άλλως θα ανα-
τραπεί το δεσποτικά «βίαιο» καθεστώς, 
διά της κοινωνικής εθιμοτυπίας; ασφα-
λώς όχι. ή επανάσταση όμως συστήνει 
συλλογική διαδικασία, υποστηρίζεται 
από πλατιά κοινωνική πλειοψηφία, νο-
μιμοποιείται από πολλούς και γεννά τη 
νέα δικαιοταξία, αυτών των πολλών.
Τώρα το πιο δύσκολο παράδειγμα, η 
προσωπική άμυνα. Οταν προ μνημο-
νιακών ετών υποδέχτηκα στο δικηγο-
ρικό μου γραφείο οφειλέτες τραπέζης, 
με την οποία συνεργαζόμουν, για να 
διαπραγματευτούμε ρύθμιση οφειλών, 
εισέπραξα την αλαζονική τους συμπερι-
φορά στην οποία αποκρίθηκα με ελαφρά 
αυτοσαρκαστική ειρωνεία. Οι «κύρι-
οι» ανταπήντησαν με υψηλούς τόνους 
και με απαξιωτικούς για τον ρόλο μου 
και φυσικά για τον κλάδο μου χαρα-
κτηρισμούς, οπότε με υψηλούς τόνους 
«αμύνθηκα» υποδεικνύοντάς τους την 
έξοδο. Οι οφειλέτες αιφνιδιάστηκαν και 
η συζήτηση επανήλθε στους «παραγω-
γικούς» της ρυθμούς.
Το «εύκολο» θα ήταν, όταν καθήμενος 
στην καρέκλα του γραφείου μου αντε-
λήφθην τους επισκέπτες να πλησιάζουν 
απειλητικά προς εμέ, είτε να αναποδο-
γυρίσω το γραφείο, είτε να εκτοξεύσω 
αιχμηρό αντικείμενο (βλ. μεταλλικό 
χαρτοκόπτη) ή βαρύ αντικείμενο (βλ. 
presse-papier) εν ονόματι της «άμυνας» 
και μάλιστα στον ιδιωτικό μου χώρο. Ο 
νόμος θα ήταν κατά πάσα πιθανότητα 
με το μέρος μου. ή εμπλοκή αυτού του 
είδους όμως δεν θα με τιμούσε ούτε ως 
πολίτη, ούτε ως επιστήμονα πραγμα-
τευόμενο τους Θεσμούς. αν και αισθητά 
νεότερος και σαφώς ολιγότερο έμπει-
ρος τότε, επέλεξα τη «δύσκολη» οδό της 
αναλογικότητας. ήσκησα βία; βεβαίως, 
ανάλογη όμως εκείνης που υπέστην.
ή βία δεν εξαλείφεται διότι είναι συνυ-
φασμένη με την ανθρώπινη φύση, την 
οποία ο ίδιος ο άνθρωπος προσπαθεί 
αέναα με κάποιας μορφής βία, εν προ-
κειμένω με τη βία της αυτοπειθαρχίας, 
να δαμάσει για να οικοδομήσει πολιτι-
σμό. Εξαλείφεται όμως ο «βιασμός» της 
προσωπικότητας του (όποιου) άλλου 
υπό την προϋπόθεση πως η προσπάθεια 
του ανθρώπου θα τηρηθεί αέναη.

Οι μορφές της βίας
Του Δημήτρη Π. Κυριακαράκου
Δικηγόρου LLM, νομοδιεθνολόγου
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Η Παγκρήτια Ένωση Αξιωματικών  
στηρίζει την κυκλοφοριακή αγωγή

Την υποστήριξη του παιδικού βι-
βλίου “Ο Κύριος ΚΟΚΟΔΟΥΛΗΣ 

μαθαίνει για την κυκλοφοριακή 
αγωγή 1” ανακοίνωσε η παγκρήτια 
Ένωση αξιωματικών αστυνομίας 
κατόπιν σχετικής ομόφωνης από-
φασης που έλαβε για την έγκριση 
του βιβλίου.

πρόκειται για ένα εξαίρετο έργο, 
ήρωας του οποίου είναι "Ο κύριος 
Κοκοδούλης" που δημιουργήθηκε 
με πολύ αγάπη από την ταλαντού-
χα συγγραφέα Έλενα Δοριάκη με 
σκοπό να μάθει σε μικρά και μεγάλα 
παιδιά τους βασικούς κανόνες κυ-
κλοφοριακής αγωγής.

Το βιβλίο, που κυκλοφορεί στα βιβλι-
οπωλεία από τις Εκδόσεις Παρσεί-
δες, περιλαμβάνει Cd με εκπαιδευ-
τικά τραγούδια, την αφήγηση αλλά 
και προτεινόμενο θεατρικό δρώμενο 
με κειμενάκια έμμετρου λόγου, έτσι 
ώστε να είναι πιο κατανοητά για παι-
διά προσχολικής ηλικίας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, 
η Ένωση αξιωματικών Ελ.αΣ. περι-
φέρειας κρήτης αποφάσισε να διορ-
γανώσει τέσσερις θεατρικές παρα-
στάσεις εκ των οποίων μία σε κάθε 
αστυνομική διεύθυνση της γενικής 
περιφερειακής αστυνομικής διεύ-
θυνσης κρήτης, με πρωταγωνιστές 
κάθε παράστασης τους μικρούς μας 
φίλους – παιδιά συναδέλφων.

με την κυκλοφορία του βιβλίου 
αυτού θα θέλαμε να ευχηθούμε να 
είναι καλοτάξιδο, προσφέροντας σε 
μικρούς και μεγάλους γνώσεις που 
θα συμβάλλουν στην καλλιέργεια 
οδικής συνείδησης και στην εδραί-
ωση σωστών στάσεων και συμπε-
ριφορών, μέσω της κυκλοφοριακής 
διαπαιδαγώγησης που προσφέρει 
στους αναγνώστες το έργο αυτό.
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μητέρα τριών παιδιών, μάχιμη αστυ-
νομικός για περισσότερες από δύο 

δεκαετίες, συγγραφέας παιδικών βιβλί-
ων, με πολλές ευαισθησίες και ενδια-
φέροντα, με βασικό το διάβασμα, αλλά 
προπάντων μια συνειδητοποιημένη πο-
λίτης που έχει όνειρα και στόχους που 
επιτυγχάνει.
Στις δύο αυτές γραμμές θα μπορούσαμε 
να σκιαγραφήσουμε την Ειρήνη μακρυ-
δάκη, που συναντήσαμε με αφορμή την 
επικείμενη έκδοση του δεύτερου παιδι-
κού της παραμυθιού. δεν μας αποκαλύ-
πτει τον τίτλο του παραμυθιού, αλλά μας 
αναφέρει ότι η ιστορία, που θα εικονο-
γραφείται από πολλή γνωστή ζωγράφο, 
θα περιστρέφεται γύρω από τη σχέση 
των παιδιών με τα ζώα και τον κόσμο 
τους, που δεν είναι άλλος από τη φύση. 
μια σχέση που αλλάζει ραγδαία καθώς 
ολοένα και περισσότερο τα παιδιά απο-
μακρύνονται από τη φύση καθώς μεγα-
λώνουν στα αστικά κέντρα, μεταβάλλο-
ντας ταυτόχρονα τον τρόπο ζωής τους 
και τη συμπεριφορά τους σε σχέση με το 
παρελθόν.
«μια αστυνομικός με τέτοιες ευαισθησί-
ες;» τη ρωτάω αυθόρμητα. «ή αστυνο-
μία αποτελείται από μητέρες, πατέρες, 
συγγραφείς, ζωγράφους, επιστήμονες οι 
οποίοι κάτω από τη στολή κρύβουν πολ-

λές ευαισθησίες. Έτσι με τις πράξεις τους 
οι αστυνομικοί μπορούν να αναδείξουν 
τον ρόλο της αστυνομίας όχι ως κατα-
σταλτικού οργάνου, όπως προβάλλεται 
αρκετές φορές, αλλά ως μια δικλίδα εξο-
μάλυνσης της κοινωνικής παθογένειας» 
απαντά η Ειρήνη μακρυδάκη.
Θα μας πείτε δύο λόγια για το πρώτο 
σας παραμύθι;
πρόκειται για «Το αστέρι της φιλίας», δεν 
όμως το πρώτο μου παραμύθι που έγρα-
ψα, απλώς είναι το πρώτο που εκδόθηκε. 
Ο μεταφορικός λόγος των παραμυθιών, 
ως τρόπος να απευθύνεσαι σε μικρά παι-
διά, με απασχόλησε από πολύ νωρίς σε 
σχέση με τους τρεις γιους μου επειδή δεν 
ήθελα να εφαρμόσω διδακτισμό απένα-
ντι τους, αλλά να τους υποβάλλω αρχές 
συνεννόησης, ανοχής και φιλίας προς 
όλα τα παιδιά του κόσμου. Το παραμύθι 
έχει ως στόχο να προβάλει τους τρόπους 
και τους διαύλους με τους οποίους παι-
διά από διαφορετικές κουλούρες αλλά 
και παιδιά που αντιμετωπίζουν ζητήμα-
τα στη φυσική τους κατάσταση έρχονται 
κοντά μέσω της φιλίας. ή φιλία δεν έχει 
σύνορα, χρώματα, διακρίσεις.
Στην πραγματική ζωή, ποιο μπορεί να 
είναι το «αστέρι» που μπορεί να εμπνέ-
ει τα μικρά παιδιά, να τα κάνει να χαμο-
γελούν και να ελπίζουν σε ένα καλύτε-
ρο κόσμο;
«αστέρι» για ένα παιδί μπορεί να γίνει 
οποιοσδήποτε από εμάς που κάνει τον 
κόπο να γονατίσει ώστε τα μάτια του να 
φτάσουν στο ίδιο ύψος με τα μάτια ενός 
παιδιού. που μπορεί να το πείσει ότι είναι 
έτοιμος να το ακολουθήσει σε οποιοδή-
ποτε παραμυθόκοσμο και να το προστα-
τέψει από όλους τους «δράκους» της 
πραγματικής ζωής.
Τι άλλα ενδιαφέροντα μπορεί να έχει 
μια μάχιμη αστυνομικός;
διαβάζω πολύ ποίηση. γράφω στίχους, 
δεν τολμώ όμως να σκεφτώ να τα δημο-
σιοποιήσω, «εκεί» τα μεγέθη είναι πολύ 
μεγάλα και σημαντικοί ποιητές ρίχνουν 
βαριά τη σκιά τους σε όσους τολμούν να 
καταπιαστούν. Θα μπορούσα όμως να 
χαρακτηρίσω τον εαυτό μου μια συμπα-
θητική στιχοπλόκο που ονειρεύεται να 
κάνει ανοίγματα προς ό,τι συνήθως απο-
καλούμε έντεχνο τραγούδι. Ένα άλλο εν-
διαφέρον μου είναι να έχω επαφή με όσα 

συμβαίνουν στο κόσμο, για αυτό ασχο-
λούμαι ενεργά ως μέλος με τις δράσεις 
και πρωτοβουλίες της διεθνής Ένωσης 
αστυνομικών.
Υπάρχει χρόνος για όλα αυτά;

Το ζήτημα κατά τη γνώμη μου δεν είναι 
να βρίσκεις χρόνο για διάβασμα, αλλά 
πόσο μπορείς να «τρέφεσαι» από αυτό. 
βρίσκω πάντα χρόνο να διαβάζω γιατί εί-
ναι κάτι που λατρεύω και με ξεκουράζει.
Ποια εκτιμάτε ότι μπορεί να είναι η με-
γαλύτερη συμβολή που μπορεί να σας 
προσφέρει η υπηρεσία και γενικότερα η 
πολιτεία προκειμένου να ανταποκριθεί-
τε ικανοποιητικά όχι μόνον στα καθήκο-
ντα αλλά και γενικότερα στη ζωή σας;

ή όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανάδειξη 
της κάθε προσωπικότητας του ένστολου, 
μέσω της αναγνώρισης των ικανοτήτων 
και ενδιαφερόντων του, είναι η μεγα-
λύτερη συμβολή της υπηρεσίας μας. με 
τον τρόπο αυτό ο καθένας από εμάς θα 
μπορέσει να συνεισφέρει με τον καλύτε-
ρο τρόπο στο έργο της αστυνομίας, προς 
όφελος όλων.
(Αναδημοσίευση από το www.athensvoice.gr)

Τα παραμύθια, η ποίηση και τα όνειρα 
μιας μάχιμης αστυνομικού

Το βιβλίο «Το αστέρι της φιλίας» κυκλοφορεί από 
τις Εκδόσεις μιχάλη Σιδέρη. Όλα τα έσοδα του βι-
βλίου πηγαίνουν στο σύλλογο αμΕα κρήτης «Το 
μέλλον», ο οποίος στηρίζει οικογένειες με παιδιά 
με ειδικές ανάγκες, που έχει ιδρύσει ο παραολυ-
μπιονίκης του ρίο μανώλης Στεφανουδάκης. 
Την έκδοση του παραμυθιού στήριξαν η Ένωση 
αξιωματικών αστυνομίας αττικής και η Ένωση 
αστυνομικών Υπαλλήλων αθηνών.
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Εγκαινιάστηκε με απόλυτη επιτυχία 
στις 16 Σεπτεμβρίου 2018 η Έκθε-

ση Εικαστικών Ελλήνων αστυνομικών, 
στο πολιτιστικό κέντρο «μΕλινα» του 
δήμου αθηναίων με τίτλο «Εικαστικές 
δημιουργίες και κοινωνική προσφορά 
των αστυνομικών». Στην έκθεση οι επι-
σκέπτες απόλαυσαν έργα ζωγραφικής, 
αγιογραφίας και γλυπτικής ερασιτεχνών 
αστυνομικών καλλιτεχνών χωρίς ιδιαί-
τερες σπουδές αλλά με μεράκι και αγάπη 
για την τέχνη, παράλληλα με τα απαιτητι-
κά καθήκοντά τους.
Τα εγκαίνια τίμησαν με την παρουσία 
τους μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος του 
Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, 
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ κ. Χαρά Καφαντά-
ρη, ο εκπρόσωπος του Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας, Προϊστάμενος 
του Κλάδου Τάξης/Α.Ε.Α. Ταξίαρχος κ. 
Δημήτριος Αθανασόπουλος, ο Επίτιμος 
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας κ. 
Κων/νος Τσουβάλας, ο τέως Πρόεδρος 
της ΠΟΑΞΙΑ κ. Δημήτριος Γεωργατζής, 
ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί, εκ-
πρόσωποι φορέων συνταξιούχων και εν 
ενεργεία αστυνομικών, ο Αντιπρόεδρος 
της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και 
ιδιωτικός ερευνητής κ. Γεώργιος Τσού-
καλης, ο Γεν. Γραμματέας του Ευρωπα-
ϊκού Συνδέσμου Φίλων Αστυνομίας κ. 
Ιωάννης Βέλλης και άλλοι. 
Στην έκθεση συμμετείχαν 38 εκθέτες 
αστυνομικοί: ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Γεωρ-
γία, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΑΞΙΩ-
ΤΗΣ Δημήτριος, ΑΞΙΩΤΗΣ Στυλιανός, 
ΑΡΣΕΝΙΟΥ Ηλίας, ΑΣΤΕΡΙΟΥ Ιωάννης, 
ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ Ελευθέριος, ΒΑΣΙΛΑ-
ΚΗΣ Ευάγγελος, ΒΟΥΡΒΑΣ Αργύρης, 
ΓΚΙΡΛΕΜΗ Μαρινέλλα, ΓΟΥΣΙΑΣ Νικό-
λαος, ΔΕΛΛΑΣ Χρήστος, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Δημήτριος, ΔΙΚΑΙΟΥ Αικατερίνη, ΖΑ-
ΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνη, ΖΩΪΤΣΟΥΔΗ 
Έλενα, ΚΑΛΤΣΗΣ Χαράλαμπος, ΚΑΡΑ-
ΠΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης, ΚΟΛΙΝΤΖΙΚΗΣ Θε-
όδωρος, ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ Κων/νος, ΚΥΠΑ-
ΡΙΣΣΗΣ Αθανάσιος, ΚΥΠΡΑΙΟΥ Ελπίδα, 

ΛΑΖΟΓΚΑ Ολυμπία, ΜΑΡΓΕΛΗ Μαρία, 
ΜΑΤΖΙΡΗ Ελένη, ΜΠΑΡΑΚΟΥ Κωνστα-
ντίνα, ΜΠΟΥΖΑΚΗ Μαίρη, ΜΠΡΑΖΙΑ 
Μαρία, ΝΑΚΟΣ Δημήτριος, ΠΑΝΕΡΑΣ 
Σταύρος, ΠΑΠΑΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ Δημή-
τρης, ΠΥΡΡΑΚΗ Γεωργία, ΣΚΑΡΗ Ιου-
λία. ΣΤΡΑΤΗΡΟΥ Ανδρονίκη, ΤΕΡΖΗΣ 
Πολυζώης, ΤΡΥΦΕΡΗΣ Θεόδωρος, 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ Κωνσταντίνος και 
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος.
«μέσω των δημιουργιών αυτής της έκ-
θεσης δίνεται η ευκαιρία να εκφράσουν 
έμπρακτα οι έλληνες αστυνομικοί τα συ-
ναισθήματα και τις κοινωνικές τους ευαι-
σθησίες ανταποκρινόμενοι με τον καλύ-
τερο τρόπο στο λειτούργημα που υπηρε-
τούν. Εκφράζουμε τα συγχαρητήριά μας 
σε όλους τους συναδέλφους δημιουρ-
γούς που μας εκπλήσσουν ευχάριστα σε 
κάθε έκθεση, αλλά και σε όσους κοπία-
σαν και συνέβαλαν στην υλοποίησή της» 
αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου που 
εκδόθηκε από τους διοργανωτές της έκ-
θεσης.
Χαιρετίζοντας όσους παρευρέθησαν στα 
εγκαίνια, ο πρόεδρος του Εθνικού Τμή-
ματος ΙΡΑ κ. Ιωάννης Καραπατάκης, τό-
νισε μεταξύ άλλων ότι η «διεθνής Ένω-
ση αστυνομικών ενώνει τους εθελοντές 
εν ενεργεία και εν αποστρατεία αστυνο-
μικούς κάτω απ’ το λογότυπό μας SERVO 
PER AMIKECO που σημαίνει υπηρετώ 
δια της φιλίας και γεφυρώνει τις σχέσεις 
αστυνομίας με την κοινωνία. ή αρχαία 
ελληνική φιλοσοφία, οι τέχνες και τα 
γράμματα έθεσαν τα θεμέλια του πολιτι-
σμού μας. μέσω όμως των δημιουργιών 
αυτής της έκθεσης δίνεται η ευκαιρία να 
εκφράσουν έμπρακτα οι Έλληνες αστυ-
νομικοί τα συναισθήματα και τις κοινωνι-
κές τους ευαισθησίες.
να εξωτερικεύσουν μέσα από τα έργα 
τους το κοινωνικό πρόσωπο των Ελλή-
νων αστυνομικών ανταποκρινόμενοι με 
τον καλύτερο τρόπο στο λειτούργημα 
που υπηρετούν.
Το μεγαλείο αυτών των εθελοντών βρί-
σκεται στη χαρά της συνεργασίας και αυτή 
τη χαρά μοιραζόμαστε σήμερα μαζί σας. 
Εγκαινιάζουμε σήμερα την έκθεσή μας 
με τίτλο «Εικαστικές δημιουργίες και 
κοινωνική προσφορά των αστυνομι-
κών» στην οποία συμμετέχουν 38 δημι-
ουργοί από όλη την Ελλάδα. Οι επισκέ-
πτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν 
στον υπέροχο χώρο του πολιτιστικού 
κέντρου μΕλινα έργα ζωγραφικής, 
αγιογραφίας και γλυπτικής ερασιτεχνών 
αστυνομικών καλλιτεχνών.

κυρίες και κύριοι, να σημειώσουμε ότι 
το χρονικό διάστημα 6 με 12 Σεπτεμβρί-
ου είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσου-
με την έκθεση αυτή και στο πολεμικό 
μουσείο Θεσσαλονίκης με εξαιρετική 
επιτυχία.
Εκ μέρους του δΣ της Τοπικής διοίκησης 
αθηνών-αττικής/ιρα ευχαριστώ θερμά 
την πολιτική και φυσική ήγεσία του Σώ-
ματος γιατί έθεσαν την εκδήλωση υπό 
την αιγίδα τους, το Δήμο Αθηναίων και 
τον Πρόεδρο του ΟΠΑΝΔΑ κ. Κων/νο 
ΜΠΙΖΑΝΗ για τη δωρεάν παραχώρηση 
του χώρου, την διευθύντρια του ΜΕΛΙΝΑ 
κ. Ευαγγελινού καθώς και του συναδέλ-
φους που βοήθησαν στην επιμέλεια της 
έκθεσης.
Ευχαριστούμε και συγχαίρουμε τους 
δημιουργούς συναδέλφους που μας εκ-
πλήσσουν ευχάριστα σε κάθε έκθεση, 
όλους εσάς που μας τιμάτε με την πα-
ρουσία σας και βέβαια να ευχαριστήσω 
τους συνεργάτες μου για την έκφραση 
εμπιστοσύνης στο πρόσωπό μου. 
κρατάμε ως έκπληξη την επόμενη εκδή-
λωσή μας στην οποία θα σας περιμένου-
με όλους. Σας ευχαριστώ πολύ».

Κόντρα στην καθημερινή ρουτίνα
Ένας από τους πιο νεαρούς εκθέτες, εί-
ναι ο αστυφύλακας Στέλλιος Αξιώτης, 
ο οποίος κατάγεται από το ρέθυμνο και 
όπως μας είπε, ξεκίνησε να ασχολούται 
με τη ζωγραφική από την ηλικία των επτά 
ετών και είναι αυτοδίδαχτος. «Τότε χρη-
σιμοποιούσα την ξυλομπογιά και το μο-
λύβι ως βασικό υλικό. Στην πορεία όμως 
πειραματίστηκα με τις τέμπερες, τις λαδο-
μπογιές και τα ακρυλικά χρώματα. πλέον 
όμως χρησιμοποιώ και το κάρβουνο, το 
οποίο θεωρώ ότι δίνει στους πίνακές μου 
κάτι το ξεχωριστό. δεν έχω λάβει μέρος, 
κατά το παρελθόν, σε έκθεση εικαστικών. 
Όμως, το έναυσμα για τη συμμετοχή μου 
στη συγκεκριμένη έκθεση δόθηκε, πρω-
τίστως, από τους συναδέλφους μου, οι 
οποίοι είχαν δει πολλά από τα έργα μου. 
Στους πίνακές μου κυριαρχεί το στοιχείο 
του αφηρημένου. Εμπνευστής της τε-
χνοτροπίας του αφηρημένου θεωρείται 
ο βασίλι καντίνσκυ. Όπως και ο ίδιος 
αναφέρει, αφηρημένη, είναι η μη παρα-
στατική και μη αντικειμενική τέχνη, στην 
οποία αποκλείεται οποιαδήποτε αναφορά 
στην εξωτερική φυσική πραγματικότητα. 
ή ζωγραφική είναι για μένα ένας τρόπος 
έκφρασης ποικίλων συναισθημάτων και 
πτυχών του χαρακτήρα μου, είναι μια 
νότα αναζωογόνησης μέσα στη καθημε-
ρινή ρουτίνα».

Άλλη μια 
έκθεση 

εικαστικών 
Ελλήνων 

Αστυνομικών

ΠΟλιτιΣΜΟΣ
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ΠΟλιτιΣΜΟΣ
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Κεντρίσματα
ή επίθεση με βόμβες μολότοφ 
στο αστυνομικό Τμήμα Ομο-
νοίας, απέκτησε πολλούς προσ-

διορισμούς: καταδρομική, ακτιβιστική, 
προβοκατόρικη, εγκληματική, τρομο-
κρατική! κάθε επίθετο και μια θεωρία! 
ή ουσία είναι ότι τέτοιου είδους επιθέ-
σεις δεν εμφανίστηκαν από το πουθε-
νά. Έχουν μακρά προϊστορία και καμία 
αστυνομία δεν μπορεί να τις σταματήσει 
αν δεν λάβει σειρά μέτρων και σε βάθος 
χρόνου. Όσο το ενδιαφέρον περιορίζεται 
στην επικοινωνιακή τους διαχείριση και 
στην αναζήτηση εξιλαστήριων θυμάτων, 
το φαινόμενο θα διαιωνίζεται και ο αστυ-
νομικός, χαμηλόβαθμος είτε στέλεχος 
σε θέση ευθύνης, δεν θα είναι απλώς 
εκτεθειμένος, στα δολοφονικά πυρά των 
δραστών. Θα κινδυνεύει και να τιμωρη-
θεί  για να φανεί μόνο και μόνο ότι η Υπη-
ρεσία είχε δήθεν σχεδιάσει επαρκώς τα 
μέτρα ασφαλείας, αλλά κάποιοι απλά δεν 
έκαναν καλά τη δουλειά τους.

για την κατάργηση της ομάδας 
δΕλΤα όμως, η οποία ήταν η 
μόνη που μπορούσε όχι μόνο 

να προκαταλάβει, αλλά και να απα-
ντήσει σε τέτοιου είδους επιθέσεις, η 
κατάργηση της οποίας έγινε από καθαρά 
ιδεοληπτικούς λόγους, ουδείς αναλαμ-
βάνει την ευθύνη. Το είχαμε επισημάνει 
από την πρώτη στιγμή αλλά για άλλη μια 
φορά μιλούσαμε σε ώτα μη ακουόντων. 
Τώρα τρέχουν και δε φτάνουν και προ-
σπαθούν να καλύψουν το κενό που δη-
μιούργησαν.

ή φονική πυρκαγιά στο μάτι με 
τον τραγικό θάνατο εκατό συ-
νανθρώπων μας προσφέρεται 
για την ανάδειξη των χρόνιων 

παθογενειών ολόκληρου του συστή-
ματος πολιτικής προστασίας στη χώρα 
μας. πυροσβεστική, αστυνομία, λιμενικό, 
τοπική και νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, 
Εκαβ και άλλες εμπλεκόμενες υπηρε-
σίες πρέπει να σκύψουν στο πρόβλημά 
τους και να εξαγάγουν τα αναγκαία συ-
μπεράσματα. δυστυχώς, εκείνες τις μέ-
ρες η παραπληροφόρηση όσον αφορά τις 
ευθύνες ή μη της αστυνομίας δεν άφησε 
να φανεί η αλήθεια. ακούστηκαν πολλά, 

αμαυρώνοντας το κύρος αξιωματικών 
αλλά και το θεσμό της αστυνομίας. Ο 
τότε αρχηγός του Σώματος ακολούθησε 
τη μοίρα του αρχηγού του πΣ, αλλά και 
των υπουργών που αντικαταστάθηκαν 
για να περιοριστούν οι αντιδράσεις και 
η οργή του κόσμου.να μη λησμονού-
με επομένως ότι την κύρια ευθύνη για 
την κατάσβεση μιας πυρκαγιάς την έχει 
η πυροσβεστική Υπηρεσία.  Σύμφωνα 
με το νόμο περί πολιτικής προστασίας, 
η αστυνομία έχει καθαρά επικουρικό 
ρόλο. δεν έχει την ευθύνη ούτε για την 
εκκένωση της περιοχής που κινδυνεύει, 
ενώ ακόμα και η διενέργεια της προανά-
κρισης διενεργείται από ειδική υπηρεσία 
δίωξης εμπρηστών του πυροσβεστικού 
Σώματος. 

Όσοι έσπευσαν να στοχοποιή-
σουν αξιωματικούς, καλό είναι 
να είναι πιο προσεχτικοί και να 

αναμένουν τα πορίσματα των ειδι-
κών που έχουν ορισθεί για την καταγρα-
φή και τον επιμερισμό των ευθυνών. Ευ-
θύνες αναμφίβολα υπάρχουν και πρέπει 
να αποδοθούν σε αυτούς που τις έχουν 
και όχι να σπιλώνονται συνειδήσεις και 
άνθρωποι οι οποίοι όχι μόνο ενήργησαν 
με αυτοθυσία αλλά αποδεδειγμένα έσω-
σαν και χιλιάδες ανθρώπους από βέβαιο 
θάνατο. και το κυριότερο, η πρωτοφανής 
αυτή τραγωδία να αποτελέσει αφετηρία 
για τη λήψη ουσιαστικών αποφάσεων. Το 
αγαθό της ασφάλειας έχει πληγεί βάναυ-
σα τα χρόνια των μνημονίων, για να μην 
πούμε ότι ποτέ στη χώρα μας δεν ήταν 
ψηλά στην ατζέντα των κυβερνώντων. 
Άλλωστε, το πόσο συνειδητοποιημένη 
στα θέματα αυτά είναι και η ίδια η κοινω-
νία, το γνωρίζουμε όλοι μας, όταν μιλού-
με γενικώς και αορίστως για το κράτος, 
από το οποίο τα αναμένουμε συνήθως 
όλα χωρίς οι ίδιοι να κάνουμε το παρα-
μικρό.

Τα όσα ειπώθηκαν από τη δη-
μοσιογράφο κατερίνα ακριβο-
πούλου στην εκπομπή δΕΥ-
ΤΕρή μαΤια της ΕρΤ, στις 16 

Οκτωβρίου 2018, είναι απολύτως προ-
κλητικά και καταδικαστέα. ακούστηκαν 
από τη δημόσια τηλεόραση, όλα αυτά 
που εντελώς αυθαίρετα και συκοφαντικά 
έχουν ακουστεί για την Ελληνική αστυ-
νομία και ειδικά για το αστυνομικό Τμήμα 
Ομονοίας, τα τελευταία χρόνια.

Ενημερώνουμε λοιπόν την εν 
λόγω δημοσιογράφο, αλλά και 
όποιους τυχόν άλλους «ανη-

συχούντες» για τα δημοκρατικά 
πιστεύω των Ελλήνων αστυνομικών, 
ότι το φρόνημα και η παιδεία τους δεν 
κρίνεται στα τηλεοπτικά πάνελ αλλά στα 
πεδία της καθημερινής μάχης με την ανο-
μία εκεί όπου διακυβεύεται η ίδια τους 
η ζωή, αφού η πολιτεία «κατάφερε» να 
τους αφήσει εκτεθειμένους και ανυπε-
ράσπιστους σε κάθε είδους φασιστοειδή 
και προβοκάτορες. Το ερώτημα δε είναι 
αν είδαν την εκπομπή στο αρχηγείο και 
αν αντέδρασαν όπως θα έπρεπε. ή δια-
τύπωση αυθαίρετων κρίσεων περί σχέ-
σεων της Ελληνικής αστυνομίας με τη 
Χρυσή αυγή, αλλάκαι η επανάληψη στε-
ρεότυπων και λανθασμένων αντιλήψεων 
για τη δημοκρατική της λειτουργία είναι 
άκρως επικίνδυνα φαινόμενα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, παρά 
το ότι φημολογείτο έντονα, η 
εν κρυπτώ προώθηση π.δ. 

για έκτακτες κρίσεις με αφορμή 
την αλλαγή αρχηγού, έχει δημιουργήσει 
έντονα φαινόμενα ανασφάλειας και έντο-
νο προβληματισμό ως προς τις διαθέσεις 
της ηγεσίας, δυο μήνες πριν από τις ετή-
σιες κρίσεις. Είναι ως ένα βαθμό κατα-
νοητό ο εκάστοτε αρχηγός να επιθυμεί 
να σχηματίζει την ιεραρχία σύμφωνα με 
τις παραστάσεις που έχει ο ίδιος για τους 
αξιωματικούς, ωστόσο, η αστυνομία και 
η ιεραρχία έχουν συνέχεια και είναι αδι-
ανόητο να ξεχωρίζει κανείς τους αξιωμα-
τικούς σε αρεστούς και μη της εκάστοτε 
ηγεσίας. και να επιχειρείται μάλιστα αυτό 
αιφνιδιαστικά και χωρίς να τηρούνται 
ούτε τα προσχήματα.
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ΧιΟυΜΟΡ



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ή στέγη συνδικαλιστικών μαχών, πνευματικών  

και πολιτιστικών αναζητήσεων όλων των στελεχών  

της Ελληνικής αστυνομίας.

Υποχρέωσή μας, ψηλά η σημαία της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.!


