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editorial

Νέα Ηγεσία: Στα παλιά λημέρια με
νέα κυβέρνηση και υψηλές προσδοκίες
απαιτώντας από τη νέα κυβέρνηση και
τη νέα ηγεσία, τη δρομολόγηση λύσεων
στα προβλήματά μας άμεσα.
Η Πολιτική Ηγεσία, τόσο ο υπουργός κ.
Μιχάλης ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ όσο και ο υφυπουργός κ. Ελευθέριος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,
είναι άριστοι γνώστες της κατάστασης
που παρέλαβαν, διαθέτουν την αναγκαία
εμπειρία και τη διάθεση να προσφέρουν
έργο και να επιτύχουν εκεί που απέτυχαν οι προκάτοχοί τους.

Ο

ι πρόωρες βουλευτικές εκλογές της
7ης Ιουλίου 2019 έφεραν στη χώρα
την αναμενόμενη πολιτική ανατροπή με
το σχηματισμό νέας κυβέρνησης, ανακατατάξεις και αναδιαρθρώσεις υπουργείων και υπηρεσιών, αλλαγές ηγεσιών
και επαναστελεχώσεις ζωτικών τομέων
της κρατικής μηχανής. Διακηρυγμένος
στόχος της έως πρότινος αξιωματικής
αντιπολίτευσης και σημερινής κυβέρνησης η ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας και η ανάκτηση της χαμένης της
αξιοπιστίας ώστε η ελληνική κοινωνία
να απαλλαγεί από το άγος της ανομίας
και της εγκληματικότητας, από τις ιδεοληψίες και τα εμπόδια που καθήλωναν
τον Έλληνα αστυνομικό σε άχαρους και
προσβλητικούς για το λειτούργημά μας
ρόλους.
Η απερχόμενη Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων όπως
αβίαστα προκύπτει από τον απολογισμό
που άφησαν πίσω τους. Παρά τις καλές
προθέσεις και τις διαβεβαιώσεις τους ότι
σειρά αιτημάτων της Ομοσπονδίας μας
θα είχαν αίσια κατάληξη επί των ημερών
τους, τελικά παρέμειναν στάσιμα με διάφορα προσχήματα ενώ άλλα παραπέμφθηκαν στις ελληνικές Καλένδες.
Το καίριο ζήτημα των κρίσεων και προαγωγών δεν αντιμετωπίστηκε ενώ με

τις αλλοπρόσαλλες κυβερνητικές αποφάσεις απαξιώθηκε ο θεσμός και η όλη
διαδικασία τσαλάκωσε προσωπικότητες
και αξιώματα.
Το μισθολόγιο απέχει παρασάγγες από
τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η αναγνώριση της επικινδυνότητας του αστυνομικού λειτουργήματος, δεν αντιμετωπίστηκε από την
προηγούμενη κυβέρνηση ενώ ήταν μια
διαρκής προεκλογική υπόσχεση του ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια.
Το συνταξιοδοτικό - ασφαλιστικό δεν
γλίτωσε από τη μέγγενη των μνημονίων
δημιουργώντας παρενέργειες και αρνητικές επιπτώσεις και στο στελεχιακό δυναμικό της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η αστυνομική διοίκηση δεν έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της και ο αξιωματικός
καθημερινά βιώνει το δικό του Γολγοθά
λόγω πολλών και ποικίλων προβλημάτων, τα οποία καθηλώνουν συνολικά το
αστυνομικό σώμα στη διαχείριση μιας
προβληματικής κατάστασης.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτά βεβαίως. Είναι
ολόκληρο το περιεχόμενο του ψηφίσματος του τελευταίου συνεδρίου μας που
επιβάλλει σε όλους μας να συνεχίσουμε την διεκδικητική μας πορεία, χωρίς
επανάπαυση και ολιγωρία. Το χρόνο που
χάσαμε πρέπει να τον αναπληρώσουμε

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα έχει υψηλές προσδοκίες από τη νέα ηγεσία συνολικά και δηλώνει παρών στη νέα εποχή
που ανέτειλε μετά τις βουλευτικές εκλογές. Η ελληνική κοινωνία προσβλέπει σε
μια νέα διακυβέρνηση που θα λύσει τα
χέρια της αστυνομίας και θα την απαλλάξει από τα βάρη του παρελθόντος. Εμείς
σε αυτήν την προσπάθεια θα συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις, χωρίς
βεβαίως να θεωρούμαστε δεδομένοι
κανενός. Η Ομοσπονδία μας θα συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς κομματικές παρωπίδες με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον των Ελλήνων Αξιωματικών που
εκπροσωπούμε αλλά και συνολικά του
στελεχιακού δυναμικού της Ελληνικής
Αστυνομίας.
Μέλημά μας, εκτός από τα στενά συνδικαλιστικά μας αιτήματα, η ασφάλεια
του πολίτη και της χώρας γενικότερα,
όπως αυτή προσδιορίζεται από το Σύνταγμα και του Νόμους του κράτους. Το
νέο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση της
κυβερνητικής ιεραρχίας, σηματοδοτεί
τους πολιτικούς στόχους της νέας κυβέρνησης και τις απαιτήσεις της από την
Ελληνική Αστυνομία. Οι διακηρύξεις και
οι ευσεβείς πόθοι για να αλλάξει επί τα
βελτίω η κατάσταση, προφανώς δεν αρκούν. Το ζητούμενο είναι να στηριχθεί ο
αστυνομικός θεσμός επομένως με κάθε
τρόπο σε ηθικό, οργανωτικό και υλικό
επίπεδο. Αλλιώς πολύ σύντομα όσοι
έχουν βάλει ψηλά τον πήχυ των προσδοκιών, πολύ φοβόμαστε ότι θα περάσουν
από κάτω...
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Άλυτα τα προβλήματα με την
επανάληψη αστείων δικαιολογιών
Συζητήθηκε επίσης η πρόταση μας
προς την Υπουργό για την αναγνώριση δύο (2) επιπλέον ετών μάχιμης
υπηρεσίας για όσους συμπληρώνουν 35 πραγματικής υπηρεσίας στο
Σώμα. Η ανωτέρω πρόταση είχε κατατεθεί στην Υπουργό κα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ κατά την τελευταία συνάντησή
μας και απ’ ότι έχουμε πληροφορηθεί βρίσκεται προς επεξεργασία
στην νομικές υπηρεσίες του Α.Ε.Α.
Προς τούτο αποφασίστηκε να υπάρξει και νέα παρέμβασή μας.

Σ

την Αθήνα στις 17 Απριλίου 2019 συνεδρίασε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με
θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

α. Συζήτηση για τις συνδικαλιστικές
άδειες των μελών του ΔΣ της Ομοσπονδίας μας.
β. Έγκριση δαπάνης διαμόρφωσης παρτεριού στα γραφεία της Ομοσπονδίας
μας.
γ.	Απόφαση για την κράτηση έκτακτης
εισφοράς με τη μισθοδοσία του Μαΐου από μέλη της Ομοσπονδίας μας,
κατόπιν και δικής τους επιθυμίας,
προκειμένου όπως καλυφτούν έξοδα
νομικής τους προστασίας.
δ.	Καθορισμός διεκδικητικού πλαισίου
έτους 2019, σύμφωνα με το ψήφισμα
του 29ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου.
ε. Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προκύψει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ή προταθεί από μέλος του Δ.Σ.
Μετά από διεξοδική συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Δ.Σ.
ομόφωνα αποφάσισε:
Α) Οι συνδικαλιστικές άδειες των μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας που
έχουν ζητηθεί από την κα Υπουργό,
όπως άλλωστε γίνεται από την ήμερα της ίδρυσης της Ομοσπονδίας
έως σήμερα, δεν έχουν ακόμα τύχει
έγκρισης. Ευελπιστούμε στη σύντομη και έγκαιρη απάντηση, ώστε τα
4
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μέλη του Δ.Σ. να μην έχουν πρόβλημα συμμετοχής στις συνεδριάσεις
του Δ.Σ. αφενός και αφετέρου να
μην υπάρξει πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας με
ότι αυτό συνεπάγεται στην διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών,
ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών
συμφερόντων των μελών μας, όπως
ρητά ορίζεται στον συνδικαλιστικό
νόμο 1264/1982.
Β) Την έγκριση της έκτακτης εισφοράς
30€ με την μισθοδοσία του μηνός
Μαΐου, για τα μέλη εκείνα της Ομοσπονδίας μας, που έχουν ομαδικό
συμβόλαιο νομική προστασίας σε
ιδιωτική εταιρία, κατόπιν και δικής
τους επιθυμίας.
Γ) Την άμεση υλοποίηση των αιτημάτων του Ψηφίσματος του 29ου
Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου
μας με προτεραιότητα την άμεση
σύσταση Επιτροπής στο Α.Ε.Α για
την εξέταση των στρεβλώσεων του
βαθμολογίου αναφορικά με τη κατοχύρωση της 35ετής τουλάχιστόν
παραμονής στο Σώμα, σε συνάρτηση με την ασφαλιστική νομοθεσία
για τους Αξιωματικούς της Σ.Α.Ε.Α
[αποφυγή πρόωρης αποστρατείας],
ιδιαίτερα για τους αποφοιτήσαντες
από το έτος 1999 και εντεύθεν, όπου
το πρόβλημα πλέον είναι μείζον.

Δ)	Από τον νομικό Σύμβουλο της Ομοσπονδίας μας κ. Ρήγα ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗ, έγινε ενημέρωση του Δ.Σ. για
την πορεία των προσφυγών, αναφορικά με τα δώρα (εορτών και αδείας)
και αυτών που έχουν γίνει στο ΣτΕ
για την αντισυνταγματικότητα του
νέου μισθολογίου. Ακόμη υπήρξε
ενημέρωση σχετικά με την προσφυγή μας στην επιτροπή συμμόρφωσης του ΣτΕ όσον αφορά τη μερική
συμμόρφωση της κυβέρνησης στην
απόφαση του ΣτΕ που έκρινε ως
αντισυνταγματικό τον ν.1337/2012,
απ’ όπου αναμένεται το προσεχές
διάστημα η σχετική απόφαση.
Ε) Το προβλήματα και οι δυσλειτουργίες που έχουν παρατηρηθεί σε όλες
τις υπηρεσίες της Επικράτειας, από
την εφαρμογή του σχεδίου αστυνόμευσης «ΠΕΡΣΕΑΣ». Προς τούτο
αποφασίστηκε να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση του κ. Αρχηγού σε
συνάντηση μας που άμεσα θα ζητηθεί προς τούτο.
ΣΤ) Ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας, έθεσε υπ’ όψιν του ΔΣ την από
17/4/2019 ανακοίνωση της συνδικαλιστικής παράταξης Α.ΚΙ.Δ.Α., όπου
γίνεται λόγος για διαδικασίες «πίσω
από κλειστές πόρτες» κατά τη διαμόρφωση και υιοθέτηση του Ψηφίσματος του 29ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου και συγκεκριμένα
σχετικά με τη θέση της Ομοσπονδίας για κατάργηση της δυνατότητας
ύπαρξης παραταξιακών ψηφοδελτί-

Συνδικαλιστικά νέα
ων. Χαρακτήρισε δε την ανακοίνωση, αυτή, απαράδεκτη και προσβλητική τόσο για την ιστορία της ΠΟΑΞΙΑ
όσο και για το Προεδρείο του Συνεδρίου αλλά και του Δ.Σ.. Το σύνολο
των προτάσεων του Ψηφίσματος
έτυχε καθολικής αποδοχής και είναι
απορίας άξιος ο λόγος έγερσης τέτοιου ζητήματος 4 ολόκληρους μήνες μετά από τη δημοσίευση του Ψηφίσματος αυτού, πολλώ δε μάλλον
όταν το αναφερόμενο στο Ψήφισμα
θέμα αποτελεί θέση της Ομοσπονδίας ήδη από το 27ο Συνέδριο της κατά
το έτος 2016. Οι διαδικασίες «πίσω
από κλειστές πόρτες» δεν υπήρξαν
ποτέ πρακτική της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. και τυχόν τέτοιοι ισχυρισμοί μπορούν να
χαρακτηριστούν επιεικώς ατυχείς,
ανεδαφικοί και μη δεκτικοί περαιτέρω σχολιασμού.
Τέλος, αναφορικά με το επίμαχο βιντεοκλίπ του ΑΕΑ εν’ όψει των ημερών του
Πάσχα, ομόφωνα το ΔΣ αποφάσισε και
ζητεί την απόσυρσή του, διότι πρόκειται
για μία ατυχή και κακόγουστη παρουσίαση, η οποία «δίκην» αυτοσαρκασμού,
παρουσιάζει μια Αστυνομία παρελθόντων ετών που ουδεμία σχέση έχει με
το σημερινό πρόσωπο της Ελληνικής
Αστυνομίας, η οποία αποτελείται από
στελέχη με υψηλή πανεπιστημιακή μόρφωση και άριστη επαγγελματική ευσυνειδησία και αξιοπρέπεια.
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Η Ομοσπονδία μας παρακολουθεί από
κοντά την εξέλιξη των ζητημάτων που
βρίσκονται σε εκκρεμότητα και απαιτεί
από την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία την
άμεση υλοποίηση τους, όπως άλλωστε
είχαν δεσμευτεί, για να μην παρατηρηθεί το φαινόμενο της επανάληψης αστείων δικαιολογιών. Η παρατηρούμενη, ως
τώρα αδράνεια στα θέματά μας, αγγίζει
τα όρια της αδιαφορίας και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει επίκληση,
ως δικαιολογίας, ότι βρισκόμαστε σε
προεκλογική περίοδο, διότι για άλλες
περιπτώσεις η κυβέρνηση επιδεικνύει και σπουδή και ζήλο προώθησης και
επίλυσης τους.
Τα αιτήματα είναι γνωστά. Γνωστές και
οι δεσμεύσεις. Δεν θα ανεχθούμε καμιά
παράταση στην αγωνία των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας!

Η αστυνομική εκπαίδευση δεν είναι
αντικείμενο ικανοποίησης ιδεοληψιών

Γ

ια μια ακόμη φορά οι Ηγεσίες της
Ελληνικής Αστυνομίας, Πολιτική και
Φυσική, έσπευσαν βιαστικά και εν κρυπτώ να νομοθετήσουν και φυσικά και
επόμενα ναεκτεθούν. Θύμα τους αυτή τη
φορά η αστυνομική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση, η οποία αντί να αποτελεί την
επιτομή του σχεδιασμού και της στρατηγικής επιλογής με όραμα για το μέλλον,
αντιμετωπίστηκε ως χρυσή ευκαιρία για
«δήθεν» παρουσίαση νομοθετικού έργου, δέκα μέρες πριν τις εθνικές εκλογές
μετά από τεσσεράμισι χρόνια αδράνειας
και αδιαφορίας.
Είναι γνωστά τα δομικά προβλήματα της
νομικής σκέψης που διέπει το μόρφωμα, αυτό που διαβιβάστηκε με τη μορφή
σχεδίου Π.Δ. στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Άλλωστε, η γνωμοδότηση του Ε’
Τμήματος του ΣτΕ είναι καταπέλτης στο
αιτιολογικό της, για τη μη νομιμότητα του
εν λόγω σχεδίου και παρέλκει κάθε περαιτέρω ανάλυσης από μέρους μας επ’
αυτού.
Η αστυνομική εκπαίδευση, κυρίες και
κύριοι της Ηγεσίας, δεν είναι αντικείμενο ικανοποίησης ιδεοληψιών και πάσης
φύσεως ιδιοτελών κριτηρίων και απαιτήσεων της εκάστοτε κομματικής νομενκλατούρας. Προφανώς, το Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ ως συνομιλητής και συνδιαμορφωτής του εν λόγω
σχεδίου, όπως προκύπτει σαφώς από
σχετική ανακοίνωση συνδικαλιστικής
παράταξης - στην οποία διαρρεύσατε το
σχετικό νομοθέτημα - όπου συνέχισε τη
χειραγώγηση των Ηγεσιών και επιβάλλοντας τις θέσεις του, κατέληξε «στην
τούρλα του Σαββάτου», όπως λέει και η
λαϊκή σοφία, να εκθέσει τόσο την πολιτική Ηγεσία, η οποία έσπευσε ασθμένως
να εξαγγείλει δημόσια την δήθεν ανα-

βάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης
μέσω Π.Δ., ενώ γνώριζε ότι το αρμόδιο
τμήμα του ΣτΕ το είχε ήδη κρίνει ως
αντισυνταγματικό και πως άλλωστε να
μη γίνει έτσι, όταν και πρωτοετής φοιτητής της νομικής γνωρίζει ότι νόμος
καταργείται ή τροποποιείται με νόμο και
όχι με Π.Δ., όσο και το θεσμό της Αστυνομίας. Ποιος άλλωστε δεν αναγνωρίζει
ότι η ίδρυση Σχολής Υπαξιωματικών
τετραετούς διάρκειας-παγκόσμια πρωτοτυπία- δεν αποτελεί τεράστιο βήμα
για τον εκδημοκρατισμό της Ελληνικής
Αστυνομίας, ίσως και για την ίδια την
ανθρωπότητα!!
Είναι νομοτελειακό πως όταν επιλέγεις
ως συνομιλητές και συνδιαμορφωτές
των κειμένων σου, όχι τους θεσμικά
αρμόδιους αλλά τους εξωθεσμικούςπαρασυναγωγούς, τα αποτελέσματα κάθε
άλλο παρά θετικά θα είναι.
Κα Υπουργέ,
Τα θέματα της αστυνομικής εκπαίδευσης
είναι πολύ σοβαρά για να αντιμετωπιστούν με λογικές αποκλεισμού, εξωθεσμικών παρεμβάσεων και υποταγής σε
κομματικές ιδεοληψίες. Απαιτείται σοβαρότητα, μακρόπνοος σχεδιασμός και
στρατηγικό όραμα για να προχωρήσουμε σε αλλαγές σε ένα πλαίσιο, το οποίο
σίγουρα χρειάζεται αναμόρφωση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες της αστυνομικής εκπαίδευσης στην
σύγχρονη εποχή. Σίγουρα όμως δεν
έπρεπε σε καμία περίπτωση ένα τόσο
σοβαρό θέμα να συνδεθεί με τις τελευταίες πράξεις σας ως Υπουργού, λίγες
ημέρες προ των εκλογών.
Ευελπιστούμε πως όποια κυβέρνηση
προκύψει από την εκλογική διαδικασία
τη 7ης Ιουλίου αφ’ ενός θα παραδειγματιστεί από τις μεθοδεύσεις αυτές που
κατέληξαν στο φιάσκο του επίμαχου
σχεδίου Π.Δ., το οποίο καταθέσατε και
αφ’ ετέρου θα αντιμετωπίσει την αστυνομική εκπαίδευση όχι ως πεδίο επίδειξης κομματικού φανφαρονισμού, αλλά
ως την πιο ουσιαστική επιταγή για μία
σύγχρονη, αποτελεσματική και επαγγελματική Αστυνομία.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Συγχαρητήριες επιστολές της ΠΟΑΞΙΑ
στη νέα ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας, με την ευκαιρία της
ανάθεσης σε σας του νέου Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, με τις διευρυμένες αρμοδιότητες στον τομέα της συνολικής ασφάλειας της χώρας μας, σας
συγχαίρει και σας εύχεται κάθε επιτυχία

ΠΡΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
κ. Ελευθέριο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Αξιότιμε Κύριε Υφυπουργέ,
Η ανάληψη των καθηκόντων σας, ως
νέου Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, γίνεται σε μια περίοδο που δημιουργεί πολλές προσδοκίες τόσο στον
ελληνικό λαό όσο και στο προσωπικό
της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΠΡΟΣ
Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ
Κύριε Γενικέ,
Η ανάληψη των καθηκόντων σας ως Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, που
6
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στο δύσκολο έργο που καλείστε να φέρετε σε πέρας.
Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι με τη βαρύτητα που δίνει η νέα Κυβέρνηση στην
αναβάθμιση των υπηρεσιών ασφαλείας,
θέτοντας αυτές υπό ενιαία καθοδήγηση,
θα ξεπεραστούν στρεβλώσεις και παρωχημένες δομές, ώστε να υπάρξει συνολική αναβάθμιση των Οργανισμών των
Σωμάτων Ασφαλείας και της Πολιτικής
Προστασίας, με στόχο πάντα την προστασία του Πολίτη και την κατοχύρωση
των συνταγματικών του δικαιωμάτων.
Σας διαβεβαιώνουμε, ότι η συνδρομή
της Ομοσπονδίας προς αυτή την κατεύθυνση είναι δεδομένη και απόρροια μιας
σχέσης που οικοδομήθηκε επί σειρά
ετών, από την πρότερη – πετυχημένη
κατά γενική ομολογία – θητεία σας στο

πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Σχέση που την διέκρινε πάντα η καθαρότητα
των προθέσεων και διαθέσεων.
Είμαστε βέβαιοι ότι με τους διακριτούς
μας ρόλους, με την συνεργασία και το
διάλογο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε
τις προκλήσεις των καιρών και να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των συμπολιτών μας να ζουν και να εργάζονται
σε ένα ασφαλές περιβάλλον.
Παράλληλα, σας υποβάλλουμε και το
αίτημα για άμεση συνάντηση μαζί σας,
προκειμένου να σας ενημερώσουμε για
τις θέσεις της Ομοσπονδίας μας πάνω
στα χρόνια προβλήματα του Οργανισμού
της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και
αυτών που απασχολούν τον κλάδο των
Αξιωματικών που εκπροσωπούμε.

Το γεγονός ότι προέρχεστε από τις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας έχοντας
διατελέσει και Αρχηγός αυτής, αλλά και
Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και
υπηρεσιακός Υπουργός αργότερα, μας
δημιουργεί την πεποίθηση ότι ως γνώστης των προβλημάτων μας και γενικότερα των προβλημάτων δημόσιας τάξης,
θα συμβάλλετε στην άμεση επίλυσή
τους, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία του Σώματος, επ’
ωφελεία της ελληνικής κοινωνίας και
της χώρας.
Υπό το πρίσμα αυτό, δεχθείτε τα συγχαρητήριά μας για την εμπιστοσύνη που
επέδειξε στο πρόσωπό σας ο Πρωθυπουργός της χώρας, καθώς και τις ευχές
μας να πετύχετε στο απαιτητικό έργο που
αναλάβατε να φέρετε εις πέρας.

Από την πλευρά μας, ως υπεύθυνος
συνδικαλιστικός φορέας, τον οποίο επίσης έχετε υπηρετήσει κατά την ίδρυση
του από τη θέση του Α’ Αντιπροέδρου,
προσβλέπουμε στην αγαστή συνεργασία μαζί σας, δεδομένου ότι εκκρεμούν
ζητήματα που απαιτούν και τη δική σας
άμεση παρέμβαση.
Προς τούτο, ζητάμε να καθορίσετε το
προσεχές διάστημα ημερομηνία συνάντησης με το προεδρείο της Ομοσπονδίας μας και δη πριν την ανάγνωση των
προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης στη Βουλή των Ελλήνων, προκειμένου να ληφθεί υπόψη και το δικό μας
διεκδικητικό πλαίσιο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στο τελευταίο πανελλαδικό
μας συνέδριο.

πραγματοποιείται σε μια περίοδο που η
νέα Κυβέρνηση έχει θέσει τα ζητήματα
της δημόσιας ασφάλειας σε άμεση προτεραιότητα, αποτελεί ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στοιχείο για την ικανοποίηση των
προσδοκιών της ελληνικής κοινωνίας,
με δεδομένη την μακρόχρονη εμπειρία
σας ως Αξιωματικός και δη απόλυτα
επιτυχημένος Αρχηγός του Σώματος της
Ελληνικής Αστυνομίας.

της κοινής μας προσπάθειας, με στόχο
την άμεση ικανοποίηση εκκρεμών ζητημάτων που είχαμε από κοινού δρομολογήσει και, όπως πολύ καλά γνωρίζετε,
δεν είχαν επιλυθεί με ευθύνη άλλων.

Επίσης, η έως μέχρι πρότινος συνεργασία μας για την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων τόσο του Οργανισμού
όσο και του ανθρώπινου δυναμικού,
αποτελεί στέρεα βάση για τη συνέχιση

Υπό αυτό το πρίσμα, δεχθείτε τα συγχαρητήριά μας για την εμπιστοσύνη που
επέδειξε στο πρόσωπό σας ο Πρωθυπουργός της Χώρας, καθώς και τις ευχές
μας, για επιτυχία στο απαιτητικό έργο
που αναλαμβάνετε και εποικοδομητική
συνεργασία με τον συνδικαλιστικό μας
φορέα, κάτι που θεωρούμε δεδομένο.

Συνδικαλιστικά νέα

ΠΡΟΣ:
Τον Αρχηγό
της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο
κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ
Κύριε Αρχηγέ,
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας, σας εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια για την πανάξια
ανάδειξή σας στο ύπατο αξίωμα της
Ελληνικής Αστυνομίας, απόρροια της
ευδόκιμης και απόλυτα επιτυχούς σας
πορείας ως Αξιωματικού στις τάξεις της
και εύχεται κατά τη διάρκεια της θητείας
σας, να έχετε υγεία και δύναμη, ώστε να

ανταπεξέλθετε με επιτυχία στη δύσκολη
αποστολή σας.
Αναλαμβάνετε την Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, σε μια περίοδο που η
νέα κυβέρνηση έχει υψηλές απαιτήσεις
από ολόκληρο το Αστυνομικό Σώμα και
άρα εσείς, ως πρώτος τη τάξει, οφείλετε
να διασφαλίσετε τις συνθήκες και τις εγγυήσεις εκείνες, που θα επιτρέψουν στα
στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας να
προσφέρουν τον καλύτερο τους εαυτό,
ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα, προς όφελος της κοινωνίας και της
χώρας μας.
Κύριε Αρχηγέ,
Τα προβλήματα, σας είναι γνωστά από
τη θητεία σας ως Ανώτατος Αξιωματικός
και η παρουσία σας τώρα στο ύπατο αξίωμα του Αρχηγού, προσδοκούμε ότι θα
συμβάλει, στο να δοθούν λύσεις και παράλληλα θα εμφυσήσει σε όλους το όραμα για μια σύγχρονη και αποτελεσματική
αστυνομία.

Εκ μέρους του συνόλου των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κύριε
Αρχηγέ, σας διαβεβαιώνουμε, ότι θα
σταθούμε αμέριστοι συμπαραστάτες στο
δύσκολο έργο σας, προσηλωμένοι πιστά
στο καθήκον με αγαστή συνεργασία και
διάθεση διαλόγου με σας προσωπικά,
αλλά και με όλα τα στελέχη του Επιτελείου σας.
Με δεδομένη τη συνδρομή και τη συμβολή της Ομοσπονδίας μας προς αυτήν
την κατεύθυνση, και την ιδιαίτερη προς
το πρόσωπό σας εκτίμηση, ως απόρροια
και της σχέσης που οικοδομήθηκε μέσω
του συνδικαλιστικού μας κινήματος, του
οποίου υπήρξατε πρωτεργάτης και στυλοβάτης του αγώνα για ελεύθερο συνδικαλισμό, για προσφορά στο συνάδελφο
και στην κοινωνία, παρακαλούμε όπως
το προσεχές διάστημα ορίσετε ημερομηνία συνάντησης μαζί μας, ώστε να σας
ενημερώσουμε και δια ζώσης για το διεκδικητικό μας πλαίσιο.

Διεκδικούμε 525 ευρώ ως εκλογική αποζημίωση

Η
Συστράτευση
και πλήρη δράση

Σ

το βαθμό του Ταξιάρχου προήχθη
με τις έκτακτες κρίσεις του Ιουλίου 2019 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας
μας κ. ΙωάννηςΚατσιαμάκας, οπότε
και μετακινήθηκε από τη Γενική Δ/
νση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων, όπου υπηρετούσε μέχρι
πρότινος, στη Δ/νση Αστυνόμευσης
Αερολιμένα Αθηνών, ως Διευθυντής.
Με την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, του ευχόμαστε καλή επιτυχία και στη νέα Υπηρεσιακή του θέση,
με τη βεβαιότητα ότι η παράλληλη
άσκηση των συνδικαλιστικών του
καθηκόντων αποτελεί διτή πρόκληση για τον ίδιο και για την Ομοσπονδία. Οι απαιτήσεις των καιρών έχουν
ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη για
όλους μας, στον υπηρεσιακό και στον
συνδικαλιστικό τομέα. Τα συσσωρευμένα προβλήματα του παρελθόντος,
αλλά και όσα η ζωή δημιουργεί καθημερινά, επιβάλλουν συστράτευση
και πλήρη δράση για την αντιμετώπισή τους.

εκλογική αποζημίωση αντικείμενο επιστολής της ΠΟΑΞΙΑ με παραλήπτες τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Ευκλείδη ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ, την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κα Όλγα
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ και τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Αντώνιο ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗ:

«Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί. Ως γνωστόν,
η εκλογική αποζημίωση που χορηγήθηκε στο Αστυνομικό προσωπικό, για
τις Ευρωεκλογές και τις Αυτοδιοικητικές εκλογές την 26.05.2019 και τις
επαναληπτικές την 02.06.2019, ανήλθε στο ευτελές ποσό των 215€ μεικτά,
το δε καθαρό ποσό που έλαβε τελικά
ο κάθε δικαιούχος δεν ξεπέρασε τα
160€ και το οποίο πιστώθηκε μόλις
την περασμένη Πέμπτη (13.06.2019),
μετά την παρέλευση δηλαδή 19 ημερών.Επειδή, με το Π.Δ. 56/2019-ΦΕΚ
97Α/11.06.2019 βρισκόμαστε ήδη σε
προεκλογική περίοδο, εν’ όψει των
Εθνικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου
2019 και επειδή η εμπλοκή και ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας, όσον
αφορά την ομαλή διεξαγωγή τους είναι ίδια, αν όχι σημαντικότερη, παρακαλείσθε όπως:
Α.	Προβείτε έγκαιρα στην καταβολή
της εκλογικής αποζημίωσης πριν

την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών (07.07.2019).
Β. Το ύψος αυτής, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπολείπεται της
κατώτερης αμοιβής που χορηγήθηκε στους αντιπροσώπους της
δικαστικής αρχής και ανήλθε στα
525€.
Σε κάθε άλλη περίπτωση θα θεωρηθεί εμπαιγμός και ασέβεια σε μία
κατηγορία εργαζομένων του Ελληνικού Δημοσίου, όπως είναι το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας,
το οποίο όχι μόνο υπερεργάζεται το
διάστημα αυτό, δίνοντας τον καλύτερο
εαυτό του για την ομαλή άσκηση του
ύψιστου δημοκρατικού δικαιώματος
των πολιτών, όπως είναι οι Εθνικές
Εκλογές, αλλά ανατρέπεται όλος ο
οικογενειακός του προγραμματισμός,
καθώς στερείται αδειών, ημερήσιων
αναπαύσεων και μάλιστα στο μέσω
της καλοκαιρινής περιόδου».
Να σημειώσουμε ότι αναλυτική ανακοίνωση - επιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς είχε εκδοθεί και
πριν από τις εκλογές του Μαΐου.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Ουδεμία πρόοδος παρά τις συναντήσεις
με την απερχόμενη ηγεσία της Αστυνομίας

Τ

α προβλήματα που μας απασχολούν
θέσαμε κατά τη συνάντηση με τον
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη Ανδρικόπουλο,
ύστερα από σχετικό αίτημά μας, στις 8
Μαΐου 2019, καθώς το τελευταίο οκτάμηνο δεν υπήρξε ουδεμία πρόοδος σε όσα
είχαμε συζητήσει στην προηγούμενη
συνάντησή μας στο Αρχηγείο, λίγο μετά
την ανάληψη των καθηκόντων του, τον
Αύγουστο του 2018.
Ειδικότερα, ενημερώσαμε τον κ. Αρχηγό
για τις αποφάσεις του 29ου συνεδρίου
μας, όπως αυτές κατεγράφησαν και στο
εκδοθέν ψήφισμα και τονίσαμε ότι έχει
χαθεί πολύτιμος χρόνος για ζητήματα
που είχαν ωριμάσει και δρομολογηθεί
από την προηγούμενη ηγεσία, όπως π.χ.
της διασφάλισης της 35ετούς παραμονής
των αξιωματικών στο Σώμα, ένα ζέον
ζήτημα για το οποίο και η νέα Υπουργός
συμφώνησε ότι πρέπει να δοθεί λύση και
παρότι είχε υπάρξει και σχετικό πόρισμα
της Επιτροπής που είχε συσταθεί για το
σκοπό αυτό, εντούτοις κάπου παραμένει
στα «αζήτητα». Το γεγονός ότι ο πολιτικός χρόνος της κυβέρνησης εξαντλείται
καθιστά ακόμα μεγαλύτερη την ευθύνη
όσων είχαν καλλιεργήσει φρούδες ελπίδες είτε είχαν ρίξει στάχτη στα μάτια
μας, «αγοράζοντας» χρόνο για να δικαιολογήσουν την απραξία τους.
Για το ζήτημα αυτό και με δεδομένο πλέον ότι υπάρχει αλλαγή στάσης που ερμη8
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νεύεται και ως απόρριψη του αιτήματος,
αντιπροτείναμε να καταθέσουμε το προσεχές διάστημα νέα πρόταση, κάτι που
αποδέχθηκε ο κ. Αρχηγός, δηλώνοντας
ότι θα συσταθεί νέα επιτροπή με αποκλειστικό αντικείμενο αυτό το θέμα.

Δ) τη συγκεκριμενοποίηση των όρων
και τον καθορισμό των κριτηρίων
για τη χορήγηση αδείας πρόσθετης
εργασίας αστυνομικών σε αντικείμενα που δεν έρχονται σε προφανή
αντίθεση με την ιδιότητά τους.

Παράλληλα, θέσαμε υπόψη της ηγεσίας τα ακόλουθα θεσμικού χαρακτήρα
ζητήματα, τα οποία δεν έχουν οικονομικό κόστος και η επίλυση των οποίων
εναπόκειται ξεκάθαρα στη βούληση της
ηγεσίας μας:

Ε) την πρόβλεψη νομοθετικής διάταξης
σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης για την αποστολή δικογράφων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον παραλήπτη, γεγονός
που θα ελαφρύνει κατά πολύ τις
υπηρεσίες όσον αφορά τις επιδόσεις
δικογράφων.

Α) την έκδοση διαταγής από το ΑΕΑ για
τη μη διάθεση των διοικητών των ΑΤ
σε μέτρα τάξης εκτός της περιοχής
ευθύνης τους με εξαίρεση περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων.
Β) τη γνωστοποίηση σε επίσημη υπηρεσιακή εφαρμογή (POL) του ακριβούς αριθμού των μορίων των
αστυνομικών που υπάγονται στο σύστημα μεταθέσεων του Π.Δ 100/2003
και έχουν υποβάλλει σχετικό αίτημα
μετάθεσης εκτός νομού, καθώς και
τις θέσεις κατάταξης των επιθυμούντων.
Γ) την ίδρυση γραφείων δημοσίου κατηγόρου στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας των νομών με αποκλειστική αρμοδιότητα- αντικείμενο
την κάλυψη των συναφών αναγκών
όλων των Πταισματοδικείων των
νομών.

ΣT) τη θεσμοθέτηση συμπληρωματικών
μεταθέσεων και για τους αξιωματικούς το μήνα Οκτώβριο.
Ζ) την επέκταση των ισχυόντων στην
Ελληνική Αστυνομία και στις Ένοπλες Δυνάμεις όσον αφορά στη
συνυπηρέτηση στρατιωτικών και
αστυνομικών.
Η) την άρση της διάταξης που αφορά τη
δυνατότητα της επανεξέτασης των
αξιωματικών που τέθηκαν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου όπως
ισχύει και για το χαμηλόβαθμο προσωπικό με συγκεκριμένους όρους
και προϋποθέσεις.
Επίσης ζητήθηκε να επισπευσθεί από
τη Διεύθυνση Οργάνωσης Νομοθεσίας
η πρόταση που είχαμε υποβάλει στην
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κα Γε-
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ροβασίλη όσον αφορά τη χορήγηση δυο
επιπλέον ετών μάχιμης υπηρεσίας σε
όσους συμπληρώνουν 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο σώμα. Αντικείμενο
συζήτησης υπήρξαν και τα προβλήματα
που δημιουργούνται από τη διαδικασία μετακίνησης των αξιωματικών της
ΣΑΕΑ και των ΤΕΜΑ με το σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων, καταθέτοντας
διάφορες προτάσεις και δυνατές λύσεις.
Τέλος, αν και δεν συνηθίζεται από την
Ομοσπονδία μας να υπεισέρχεται σε
θέματα επιχειρησιακής φύσεως, δεν
μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στα
προβλήματα που έχουν προκληθεί κατά
την εφαρμογή του σχεδίου αστυνόμευσης Π.Ε.Ρ.Σ.Ε.Α.Σ. και την πρόσφατη διαταγή όσον αφορά τη διάθεση εποπτών
στις ΠΑΘΕ.
Από την πλευρά του ο κ. Αρχηγός δέχθηκε ότι τα ζητήματα που του θέσαμε
είναι ρεαλιστικά και οι προτάσεις μας
κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.
Δεσμεύτηκε δε ότι θα προβεί στη σταδιακή υλοποίησή τους, ώστε ακόμα κι
αν υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις να μην
επηρεαστεί αρνητικά η θετική αντιμετώπισή τους.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η μέχρι σήμερα επιδειχθείσα στασιμότητα στην
επίλυση των προβλημάτων μας, δεν θα
συνεχιστεί. Απεναντίας, επειδή τελειώνει ο πολιτικός χρόνος της κυβέρνησης,
οφείλουν να επισπεύσουν τις απαιτούμενες διαδικασίες, επιδεικνύοντας έστω
και τώρα ουσιαστικό έργο, αντί της διαχείρισης της αστυνομικής καθημερινότητας, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.
Τα προβλήματα δεν περιμένουν και όσο
δεν επιλύονται συσσωρεύονται και οξύνονται.
ΔΩΣΤΕ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΡΑ!
Σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης
μας, αναφορικά με τη συνάντηση που
είχαμε με τον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας στις 8/5/2019, διευκρινίζεται
ότι η φράση που αποδόθηκε σε αυτόν,
περί πολιτικών εξελίξεων, προς άρση
παρεξηγήσεων, ανεγράφη «δημοσιογραφική αδεία», για να τονισθεί ότι θα
υπάρξουν οι αναγκαίες πρωτοβουλίες
εκ μέρους του Αρχηγείου, όπως τόνισε
ο ίδιος, ώστε να μην επηρεασθεί η πρόοδος των αιτημάτων μας από τις προσεχείς εθνικές εκλογές.

Δεν θα επιτρέψουμε «κερκόπορτες»
στο συνδικαλισμό των ενστόλων

Μ

ε μεγάλη μας έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι εκ μέρους του ΚΚΕ κατατέθηκε τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης «Ρυθμίσεις μέριμνας προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας,
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με την οποία
προτείνεται η τροποποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για το
συνδικαλισμό στις Ένοπλες Δυνάμεις, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας πολλαπλών Ομοσπονδιών και μάλιστα με την πρωτοβουλία
μόνο δυο πρωτοβαθμίων ενώσεων.
Δεν γνωρίζουμε τα κίνητρα και τις σκοπιμότητες που υποκρύπτονται πίσω
από την κατάθεση αυτής της τροπολογίας και μάλιστα μας προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι προωθείται από το ΚΚΕ, ένα κόμμα που στο παρελθόν
στήριξε τον υγιή και ακηδεμόνευτο συνδικαλισμό τόσο στις Ένοπλες Δυνάμεις όσο και στα Σώματα Ασφαλείας.
Εκφράζουμε επομένως την έντονη διαμαρτυρία μας για την πρωτοβουλία
που αν υιοθετηθεί το μόνο που θα επιτύχει είναι η διάσπαση του ενιαίου
συνδικαλιστικού κινήματος στις Ένοπλες Δυνάμεις και άρα η αποδυνάμωσή του, ρίχνοντας νερό στο μύλο της κυβέρνησης και των γνωστών «νεροκουβαλητών» της.

Καλούμε την Ηγεσία του ΚΚΕ και προσωπικά τον ΓΓ της ΚE κ. Δημήτριο
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ να αναλάβει πρωτοβουλία για την απόσυρσή της από τη συζήτηση και να μας καλέσει για ενημέρωση, καθόσον μια τέτοια ρύθμιση
βάλει ευθέως και το δικό μας συνδικαλιστικό κίνημα.
Δεν θα επιτρέψουμε, λοιπόν, «κερκόπορτες» σε ό,τι με αγώνες και θυσίες
οικοδόμησαν οι πρωτεργάτες του συνδικαλισμού των ενστόλων που είχαν
τύχει και της αμέριστης στήριξης του ΚΚΕ τα πέτρινα χρόνια της παρανομίας και των διωγμών τους. Αυτό που προέχει είναι η ενότητα στο χώρο μας
αλλά και η διασφάλιση εκ μέρους της πολιτείας των συνταγματικά κατοχυρωμένων μας δικαιωμάτων για ακηδεμόνευτο συνδικαλιστικό κίνημα.

Ανατρέπουμε ένα ακόμα
αντισυνταγματικό νομοσχέδιο

Α

ντισυνταγματικότητα και του εν ισχύ -τρίτου κατά σειρά- μισθολογίου
των Σωμάτων Ασφαλείας προοιωνίζει η απόφαση 852/2019 του ΣΤ’
Τμήματος του ΣτΕ, που δημοσιεύθηκε στις 6 Μαΐου 2019 και παραπέμπει
την υπόθεση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, λόγω μείζονος
σπουδαιότητας.
«Η εξέλιξη είναι απόλυτα θετική για χιλιάδες στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας μας και αναμενόμενη ως
προς την παραπομπή της στην Ολομέλεια. Ασφαλώς πρέπει να αναμένουμε
την θεώρησή της, ώστε να μελετήσουμε το σκεπτικό της» δήλωσαν οι Χαράλαμπος Μπουκουβάλας και Ρήγας Μπαρμπούρης νομικοί σύμβουλοι και
παραστάντες δικηγόροι της ΠΟΑΣΥ και ΠΟΑΞΙΑ αντίστοιχα, που χειρίστηκαν την υπόθεση.
«Ακόμα ένα μισθολόγιο που ανατρέπουμε, ακόμα μια δικαστική νίκη που
επιτυγχάνουμε προς όφελος των συναδέλφων και της κοινωνίας», δήλωσαν οι Πρόεδροι της ΠΟΑΣΥ Γρηγόρης Γερακαράκος και της ΠΟΑΞΙΑ Ιωάννης Κατσιαμάκας.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Tιμητική εκδήλωση την Ημέρα Μνήμης
των Ηρώων του Σώματος

Με την καθιερωμένη τιμητική εκδήλωση της Ημέρας Μνήμης των Ηρώων του
Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας,
το συνδικαλιστικό μας κίνημα, σήμερα,
το Α’ Ψυχοσάββατο, έπραξε και πάλι το
χρέος του, ως όφειλε.
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας
εκπροσωπήθηκε δια του Προϊσταμένου
του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης
και Ανθρώπινου Δυναμικού, Ταξίαρχου
κ. Μιχαήλ ΛΑΔΟΜΕΝΟΥ.
Οι Ομοσπονδίες μας, ανέδειξαν και πάλι
το βαρύ χρέος της πολιτείας έναντι των
αδικοχαμένων συναδέλφων μας, αλλά
και των εν ενεργεία, που βιώνουν τη
διαχρονική απαξίωση, όταν ακόμα δεν
έχουν λάβει μια πειστική απάντηση, γιατί
το λειτούργημά τους δεν έχει αναγνωρι10
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σθεί ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό;
Στην Αθήνα, η επιμνημόσυνη δέηση
έγινε στον Ιερό Ναό των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών, όπου μετά από τους επιμνημόσυνους λόγους της Υφυπουργού
Προστασίας του Πολίτη κας Κατερίνας
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, του Ταξίαρχου κ. Μιχαήλ
ΛΑΔΟΜΕΝΟΥ, του Προέδρου της ΠΟΑΞΙΑ κ. Ιωάννη ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ και του
Προέδρου της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ, κατατέθηκαν στεφάνια στο
Μνημείο Πεσόντων που έχει ανεγερθεί
από το 2006 στο προαύλιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και εκπέμπει
έναν αναλλοίωτο ιστορικό συμβολισμό.
Ο γλύπτης Ευάγγελος Μήτσου, αρχιφύλακας εν αποστρατεία, πιστεύοντας ότι
με την πράξη του αυτή θα εξέφραζε το

ελάχιστο δείγμα συμπαράστασης στις οικογένειες των αδικοχαμένων συναδέλφων μας, φιλοτέχνησε το συγκεκριμένο
έργο, «Φυλάσσει την πόλιν». Μία πόλη
μέσα στην οποία ζει και κινείται ο αστυνομικός. Μπροστά στο άγαλμα τοποθέτησε γλυπτό σιδήρου που απεικονίζει
την αστυνομία ως προστάτη και ασπίδα
των πολιτών. Φαντάζεται τον αστυνομικό, στον τελευταίο εναγκαλισμό με την
οικογένειά του και την ψυχή του μέσω
της ασπίδας, να αποχωρίζεται το σώμα.
Στην επιμνημόσυνη δέηση χοροστάτησαν ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης
Διαυλείας κ. Αλέξιος, εκπροσωπώντας
τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών
και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο, και ο
Προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρε-
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σίας της Ελληνικής Αστυνομίας, Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος
ΚΙΟΥΛΟΣ.
Τον οφειλόμενο φόρο τιμής απέδωσαν
στους Πεσόντες στο καθήκον Αστυνομικούς με καταθέσεις στεφάνων, εκ μέρους
της Κυβέρνησης, η Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κα Αικατερίνη ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, ο εκπρόσωπος του Αρχηγού
της Ελληνικής Αστυνομίας, Ταξίαρχος κ.
Μιχαήλ ΛΑΔΟΜΕΝΟΣ και εκ μέρους των
πολιτικών κομμάτων, ο βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ κ. Θοδωρής ΔΡΙΤΣΑΣ, ο πρώην
υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Γεράσιμος ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ,
ο εκπρόσωπος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Δήμος ΓΟΓΟΛΟΣ,
ο εκπρόσωπος του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ
κ. Γιώργος ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ και ο βουλευτής
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος ΚΑΤΣΙΚΗΣ.
Επίσης, στεφάνια κατέθεσαν οι εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων, ήτοι,
ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας κ. Ευάγγελος ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ο
Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κ. Ιωάννης ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ, ο
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιος ΚΟΛΟΒΟΣ,
η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α. kα
Καλλιόπη ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, ο Πρόεδρος
της ΠΟΑΞΙΑ κ. Ιωάννης ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ
και ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόριος
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ.
Εκ μέρους, τέλος, της Περιφέρειας Αττικής, στεφάνι κατέθεσε ο Περιφερειακός
Σύμβουλος κ. Αθανάσιος ΑΛΕΞΙΟΥ.
Με την παρουσία τους τίμησαν της Ημέρα Μνήμης, ο γραμματέας Προστασίας
του Πολίτη των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
κ. Στάθης ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ο Πρόεδρος
του Σωματείου Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας κ. Βασίλειος ΝΤΟΥΜΑΣ, ο νομικός σύμβουλος της ΠΟΑΣΥ
κ. Χάρης ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ, οικογένειες
και συγγενείς των αδικοχαμένων συναδέλφων μας, πρόεδροι και μέλη Δ.Σ.
Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων και φορέων εν ενεργεία και εν αποστρατεία αστυνομικών. Οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις,
πραγματοποίησαν ανάλογες εκδηλώσεις
μνήμης σε άλλες εκκλησίες και σε Αστυνομικά Μέγαρα, όπου ανά τη χώρα έχουν
κατασκευαστεί Μνημεία Πεσόντων
Αστυνομικών.

IΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ
Η σημερινή ημέρα
ανήκει σε
αυτούς που έφυγαν
πρόωρα από
κοντά μας

Τ

ο Α’ Ψυχοσάββατο κάθε έτους επιλέξαμε να τιμήσουμε τους Πεσόντες αστυνομικούς εν ώρα υπηρεσίας, συνδυάζοντας τη χριστιανική μας
πίστη με τη θρησκευτική παράδοση
που θέλει τις ψυχές των νεκρών να
επιστρέφουν στον κάτω κόσμο, αφού
κατά τη διάρκεια της πασχαλινής περιόδου κυκλοφορούν ελεύθερα και η
εκκλησία μας καλεί τους πιστούς σε
μια παγκόσμια ανάμνηση, «πάντων
των απ’ αιώνος κοιμηθέντων ευσεβώς
επ’ ελπίδι αναστάσεως ζωής αιωνίου».
Αυτήν την ανάμνηση των πεσόντων
συναδέλφων μας θέλουμε να κρατούμε άσβεστη διότι υπάρχουν πολλοί
πειρασμοί στη σύγχρονη καθημερινότητα που επιδιώκουν την απομάκρυνσή μας από κάθε τι ενάρετο και αξιακό.
Εμείς οι Έλληνες Αξιωματικοί, λοιπόν,
αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της
πρωτοβουλίας της ΠΟΑΣΥ που πρώτη είχε την ιδέα και καθιέρωσε αυτήν
την τελετή το 1997, με το χρόνο συμπορευτήκαμε και από κοινού αναδείξαμε
το κύρος αυτής της εκδήλωσης. Αυτό
ακριβώς ενστερνίστηκε και η ηγεσία
συμμετέχοντας επισήμως και καθιερώνοντας την ημέρα αυτή με επίσημο
τρόπο σε όλη την Ελλάδα, εκδίδοντας
όλα αυτά τα χρόνια σχετική διαταγή.
Δεν είναι της παρούσης να αναφερθούμε γιατί δεν έγινε το ίδιο φέτος
ούτε ποιοι οι λόγοι που επικαλέστηκε
το αρχηγείο. Από την εκδήλωση αυτή
δεν προσδοκά κανείς να αποκομίσει τα
εύσημα, διότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε προσβολή της μνήμης των Ηρώων
μας. Άλλωστε, οι Ομοσπονδίες μας

αναμετριώνται καθημερινά στο πεδίο
των μαχών και γι’ αυτό έχουν την αποδοχή και την εμπιστοσύνη των συναδέλφων μας.
Η σημερινή λοιπόν ημέρα ανήκει σε
αυτούς που έφυγαν πρόωρα από κοντά μας, από τους δικούς τους ανθρώπους. Αυτό ας μην το ξεχνά κανείς όσο
ψηλά κι αν βρίσκεται.
Εμείς υποκλινόμαστε ταπεινά και για
άλλη μια φορά επαναλαμβάνουμε ότι
δεν τους λησμονούμε. Θα τους τιμούμε
κάθε χρόνο διδασκόμενοι από τη θυσία τους.
Είχα πει και πέρυσι και το επαναλαμβάνω ότι «είναι δύσκολο να αποδώσει
κανείς με λόγια και να εκφράσει με τον
δέοντα τρόπο την οφειλόμενη τιμή και
το σεβασμό με τον οποίο εξετέλεσαν το
καθήκον τους και έδωσαν ακόμα και
τη ζωή τους για την πατρίδα.
Η τιμή δεν αποδίδεται με λόγια, όσο
κι αν αυτά αποδίδουν το μεγαλείο της
ηρωικής πράξης των αδικοχαμένων
συναδέλφων μας. Καταδεικνύεται με
πράξεις και έργα, και τα έργα αυτά
δεν μπορεί να περιορίζονται μόνο στις
θρησκευτικές τελετές και σε ανεγέρσεις μνημείων».
Δεν είναι δυνατόν, η επικινδυνότητα
της εργασίας μας και η ευαισθητοποίηση των κυβερνώντων και της κοινωνίας για τον αστυνομικό θεσμό να είναι
ακόμα ζητούμενα. Έπρεπε να έχουν
γίνει χθες.
Ευχόμενος η μνήμη των συναδέλφων
μας να είναι άσβεστη και αιώνια, κλείνω με την ευχή το μήνυμά μας επιτέλους να βρει ευήκοα ώτα.

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Χορήγηση δανείων από το ΤΕΑΠΑΣΑ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Σας γνωρίζουμε ότι, αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα του του ΤΕΑΠΑΣΑ, η υπ'
αρίθμ. 1030/2/456 από 08-04-2019
εγκύκλιος του Ταμείου που αφορά
τη χορήγηση δανείων έτους 2019 και
παρακαλούμε για την ενημέρωση

των συναδέλφων. Η εν λόγω εγκύκλιος
εμπεριέχει τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τα έντυπα (αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κ.λπ.) που απαιτούνται για τη
χορήγηση των δανείων αυτών, σε κάθε
περίπτωση.
Επισημαίνεται ότι, το πλαίσιο των όρων

και προϋποθέσεων χορήγησης των
ανωτέρω δανείων παραμένει το ίδιο
με πέρυσι, κινούμενο για άλλη μια
φορά στο ίδιο μήκος κύματος, ήτοι
εφαρμόζοντας αντικειμενικές – αξιοκρατικές μεθόδους που αφουγκράζεται πλήρως το συνδικαλιστικό μας
κίνημα.

Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών έχει καταξιωθεί
στη συνείδηση όλων των συναδέλφων
Αγωνιστικό χαιρετισμό απηύθυνε ο
πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ κ. Ιωάννης Κατσιαμάκας στο ετήσιο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, που πραγματοποιήθηκε φέτος στην Πάργα στις 17
Απριλίου 2019:

τύπωμά τους και γίνονται σημείο αναφοράς διότι συνδυάζετε τις εργασίες και
τις δράσεις σας με επίκαιρα και χρηστικά
θέματα όπως είναι και η σημερινή θεματολογία της εσπερίδας για τον τουρισμό
και την ασφάλεια.

Για μια ακόμα φορά έχω τη χαρά να
ανταποκριθώ στην πρόσκλησή σας και
να χαιρετήσω τις εργασίες του συνεδρίου σας, ως πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ,
εκφράζοντας την εκτίμησή μας στα
πρόσωπα όλων σας, καθώς η Διεθνής
Ένωση Αστυνομικών έχει καταξιωθεί
στη συνείδηση όλων των συναδέλφων
στην ενέργεια και στην αποστρατεία, ως
φορέας που έχει στην προμετωπίδα του
το εμβληματικό σύνθημα- μήνυμα «Υπηρετώ δια της φιλίας».

Το θέμα αυτό μας απασχολεί ιδιαίτερα
ως αστυνομικούς σε μια χώρα όπου ο
τουρισμός είναι η βαριά της βιομηχανία
με 22.000.000 επισκέπτες ετησίως και
όπου όλοι ξέρουμε ότι όταν επιζητούμε
την ανάπτυξη μέσω και του τουρισμού
πρέπει το αίσθημα ασφαλείας να είναι
υψηλό χάριν των προσπαθειών και των
υπηρεσιών των Ελλήνων αστυνομικών.

Πέρα από αυτό όμως, η δράση σας όλα
αυτά τα χρόνια στο κοινωνικό πεδίο
αλλά και στην κατεύθυνση της σύσφιξης
των σχέσεών μας όχι μόνο εντός της χώρας αλλά σε όλο τον κόσμο, σήμερα είναι
περισσότερο από ποτέ απαραίτητη.
Η συνεργασία η εμπέδωση σχέσεων
εμπιστοσύνης και αλληλοεκτίμησης
τόσο μεταξύ των αστυνομικών όσο και
των πολιτών και μάλιστα σε μια εποχή
που τα σύνορα έχουν πέσει και η μετακίνηση των πληθυσμών είναι αδιάκοπη,
είναι προτεραιότητες τις οποίες εσείς
μπορείτε να υπηρετήσετε καλύτερα,
όσοι από σας διαθέτετε τον απαιτούμενο
χρόνο.
Γι’ αυτό οι πρωτοβουλίες που λαμβάνετε κατά καιρούς είτε σε τοπικό εθνικό
επίπεδο είτε διεθνώς, αφήνουν το απο12
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Έχω πει και άλλοτε, ότι η Οργάνωσή σας
έχει το σημαντικό πλεονέκτημα να ενώνει οργανικά εν ενεργεία και εν αποστρατεία αστυνομικούς, κάτι που δίνει
τη δυνατότητα στους αφυπηρετήσαντες
συναδέλφους μας να μην αποκόπτονται
από την αστυνομική οικογένεια, αλλά να
συνεχίζουν να ασχολούνται μαζί με τους
εν ενεργεία με θέματα για τα οποία αφι-

έρωσαν τη ζωή τους και τους απασχολούν ακόμα.
Ως πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ θέλω να σας
μεταφέρω την αμέριστη στήριξή μας
στις πρωτοβουλίες σας και να σας διαβεβαιώσω ότι οι δικοί μας συνδικαλιστικοί αγώνες για αξιοπρεπείς μισθούς
και συντάξεις, για θεσμικές αλλαγές στη
λειτουργία της αστυνομίας, αφορούν και
εσάς αφού όλοι μας θέλουμε μια αξιόμαχη Ελληνική Αστυνομία, που θα μας
κάνει πάντα υπερήφανους, είτε είμαστε
στην ενέργεια ακόμα είτε στην αποστρατεία αλλά πάντα νοιαζόμαστε γι’ αυτό το
ένδοξο σώμα.
Κλείνοντας το σύντομο χαιρετισμό μου,
θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι
προσβλέπουμε στη συνεργασία και στην
διοργάνωση κοινών δράσεων. Αυτή τη
συνεργασία μπορούμε να την αναπτύξουμε και με κοινούς αγώνες σε συνδικαλιστικό επίπεδο.
Εύχομαι καλή δύναμη και κάθε επιτυχία
στις εργασίες του συνεδρίου σας.

Συνδικαλιστικά νέα

Δώστε στις διωκτικές αρχές τις απαιτούμενες εγγυήσεις

Ο

ι παθογένειες της αστυνόμευσης στο
κέντρο της Αθήνας αναδείχθηκαν με
δραματικό τρόπο για άλλη μια φορά με
αφορμή μια συνήθη έρευνα στα Εξάρχεια
για τη σύλληψη διακινητών ναρκωτικών
ουσιών. Αυτή τη φορά, στο στόχαστρο
βρέθηκε κλιμάκιο του Λιμενικού Σώματος, και η Ομοσπονδία με ανακοίνωσή
της εξέφρασε τον αποτροπιασμό της:
«Με εύλογη έκπληξη και απορία παρακολουθούμε δηλώσεις επί δηλώσεων
κυβερνητικών και άλλων παραγόντων
του δημόσιου βίου, ωσάν η τελευταία
απόπειρα δολοφονίας των συναδέλφων
μας Λιμενικών, καθώς και του εισαγγελικού λειτουργού που επόπτευε την όλη
επιχείρηση, να ήταν κάτι το πρωτοφανές
και το απίστευτο σε μια χώρα που όλες
οι κρατικές υπηρεσίες λειτουργούν στην
εντέλεια και οι δείκτες ανομίας και παραβατικότητας μόλις που καταγράφονται
στις στατιστικές…
Αιδώς Αργείοι! Όταν εδώ και χρόνια καταγγέλλουμε το άβατο των Εξαρχείων
και τη θρασύτητα με την οποία ομάδες
εγκληματικών, φασιστικών στοιχείων

επιδίδονται σε καταστροφές και απόπειρες δολοφονίας αστυνομικών, εισπράττουμε, ανάλογα με την προέλευση των
κριτών μας, είτε αποδοκιμασίες είτε επιδοκιμασίες, αλλά όταν φτάνει η ώρα των
κρίσιμων αποφάσεων, ουδείς αναλαμβάνει την ευθύνη να επιλύσει το σοβαρό
αυτό κοινωνικό πρόβλημα.
Είχε και έχει η κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα γενικότερα όλο το περιθώριο να δώσουν στις διωκτικές αρχές
τις απαιτούμενες εγγυήσεις και τα διαθέσιμα μέσα ώστε αυτές ανεπηρέαστα
να επιτελέσουν στο ακέραιο το καθήκον
τους, όπως το πράττουν καθημερινά σε
δεκάδες άλλες επικίνδυνες αποστολές
σε ξηρά και θάλασσα. Το έχουμε επισημάνει πολλάκις με αφορμή ουκ ολίγα
επεισόδια του ίδιου φαύλου κύκλου βίας
και ανομίας στην ίδια περιοχή. Το γεγονός ότι δεν ιδρώνει πλέον κανενός το
αφτίστην κυβέρνηση, μόνο περίεργους
συνειρμούς προκαλεί πλέον σε κάθε ένστολο που προτάσσει ανυπεράσπιστος τα
στήθη του στους κινδύνους και επιβιώνει
χάρη στο φιλότιμο και τον επαγγελματι-

σμό που τον διακρίνει.
Ως Ομοσπονδίες, εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στον εισαγγελικό λειτουργό και τους συναδέλφους του Λιμενικού
Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή που
βρέθηκαν στο στόχαστρο της επίθεσης
και τους συγχαίρουμε για το υψηλό αίσθημα ευθύνης που υπέδειξαν, τονίζοντας προς κάθε κατεύθυνση ότι το συνδικαλιστικό μας κίνημα αντιμετωπίζει
τέτοια φαινόμενα με σοβαρότητα και
αποφασιστικότητα, χωρίς εσωστρεφείς
συμπεριφορές.
Το ζητούμενο είναι η αφύπνιση της πολιτείας, που εξακολουθεί να κάνει πως δεν
βλέπει το υπαρκτό πρόβλημα του άβατου
των Εξαρχείων και τα συσσωρευμένα
προβλήματα των διωκτικών αρχών σε
όλη την επικράτεια.
Αυτήν την αγωνία εκφράζουμε και στον
κοινό αγώνα που κάνουμε, καλούμε κάθε
ενεργό πολίτη να συμβάλλει κι αυτός
από την πλευρά του, απαιτώντας από την
πολιτεία την ουσιαστική θωράκιση όλων
των αρχών ασφαλείας της χώρας μας.

Δικαστική διεκδίκηση των επιδομάτων
Η Ομοσπονδία μας, με αφορμή και την
εκδίκαση από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως προς την
αντισυνταγματικότητα ή μη της πλήρους κατάργησης των επιδομάτων
εορτών και αδείας, αλλά και λόγω ότι
τα μέλη μας έχουν υποβάλλει αιτήσεις
προς τη Δνση Χρηματικού για την πληρωμή αυτών, με σκοπό της διακοπή της
παραγραφής, ενημέρωσε τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις για τις ενέργειές της:
Όπως είναι γνωστό, μεταξύ των πρώτων μέτρων που λήφθηκαν με το Μνημόνιο Ι (Ν.3845/2010) ήταν η μείωση
των επιδομάτων εορτών στα ποσά των
500 € για δώρο Χριστουγέννων, 250 €
για δώρο Πάσχα και 250 € για επίδομα
άδειας, για όλους όσοι μισθοδοτούνται
από το Δημόσιο (δημοσίου δικαίου και
ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους). Τα
επιδόματα αυτά είχαν διατηρηθεί σε
αυτό το εφάπαξ ποσό (το Δώρο Χριστουγέννων ήταν 500 Ευρώ, το Δώρο
Πάσχα ήταν 250 Ευρώ και το επίδομα
αδείας ήταν επίσης 250 Ευρώ) και με
το μισθολόγιο του Ν.4024/2011 και
σύμφωνα με τα όσα εκεί ορίζονταν,

δηλαδή καταβολή σε όσους ελάμβαναν
κατά μέσο όρο μηνιαίως αποδοχές έως
3.000€. Στη συνέχεια με το Ν.4093/2012
υποπαρ. Γ.1, εφαρμοστικό νόμο του Μνημονίου ΙΙ, καταργήθηκαν ολοσχερώς τα
επιδόματα εορτών και αδείας για όλους
τους μισθοδοτούμενους από το Δημόσιο
υπαλλήλους, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.
Βάσει των υπ’ αρ. 2287 έως και
2290/2015 αποφάσεων της Ολομελείας
του Συμβουλίου της Επικρατείας έχουν
κριθεί αμετακλήτως αντισυνταγματικές
οι περικοπές στις συντάξεις που επιβλήθηκαν βάσει των Νόμων 4052/2012
και 4093/2012 συμπεριλαμβανομένης
και της ολοσχερούς κατάργησης των
Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και των
επιδομάτων αδείας.
Αναμένεται λοιπόν κατά τα ανωτέρω η
κρίση της Ολομέλειας του Συμβουλίου
της Επικρατείας ως προς την αντισυνταγματικότητα ή μη της κατάργησης
τους αναφορικά με τους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους. Η πιθανότητα λοιπόν ευδοκίμησης αγωγής εις βάρος του

Ελληνικού Δημοσίου είναι μεγάλη.
Ως προς το ζήτημα της παραγραφής για
όσους διεκδικούν αποδοχές σε βάρος
του Δημοσίου, οι σχετικές αξιώσεις
παραγράφονται με τη πάροδο (2) δύο
ετών από τότε που γεννήθηκαν. Με την
κατάθεση και επίδοση αγωγής διεκδικούμε μέχρι και δύο χρόνια πίσω.
Υπό το πρίσμα αυτό μπορούμε να διεκδικήσουμε τα Δώρα Εορτών των ετών
2017 και 2018 και λόγω της αίτησης
μας περί διακοπής παραγραφής και το
Δώρο Χριστουγέννων 2016.
Θεωρούμε λοιπόν ότι άμεσα θα πρέπει να προχωρήσουμε στην δικαστική
διεκδίκηση τους με αγωγές για την
πληρέστερη διασφάλιση των δικαιωμάτων μας, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.
Για το λόγο αυτό σας κοινοποιούμε
σχετική προσφορά του Νομικού μας
Συμβούλου ειδικά για τα μέλη μας, τα
οποία θα πρέπει να απευθυνθούν στην
Πρωτοβάθμια Ένωση Αξιωματικών,
όπου ανήκουν, για την υποβολή των
απαιτούμενων δικαιολογητικών.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Λευκή επιταγή δεν δίνουμε σε κανέναν

Σ

το πλαίσιο των ενημερωτικών συναντήσεων της Ομοσπονδίας με τα πολιτικά κόμματα πριν από τις βουλευτικές
εκλογές, καταγράψαμε τις ακόλουθες
επισκέψεις στα γραφεία μας:
Στις 2 Ιουλίου 2019, τα γραφεία της ΠΟΑΞΙΑ επισκέφτηκαν οι δύο Αντιπρόεδροι
της Νέας Δημοκρατίας κ.κ. Κώστας ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ και Άδωνης ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
στους οποίους, αφού εκθέσαμε αναλυτικά τα προβλήματα που απασχολούν τόσο
τον οργανισμό της ΕΛ.ΑΣ. όσο και τους
Αξιωματικούς ειδικότερα, αμφότεροι
δεσμεύτηκαν ότι πέρα των όσων αναφέρονται στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία θα εφαρμόσουν άμεσα (πρόσληψη προσωπικού, ανανέωση
στόλου αυτοκινήτων και εξοπλισμού,
κατάργηση ασύλου, νόμου «Παρασκευόπουλου»-Τροποποίηση
διατάξεων
νέων Π.Κ. και ΚΠΔ κλπ), θα είναι δίπλα
στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας ως αυριανή κυβέρνηση, κατοχυρώνοντας νομικά τους Έλληνες Αστυνο14
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μικούς, ώστε να κάνουν απρόσκοπτα τη
δουλείας τους.
Παράλληλα, θα αποκαταστήσουν τι αδικίες που συντελέστηκαν σε βάρος των
Αξιωματικών με τις έκτακτες κρίσεις του
Νοεμβρίου 2018 και συνάμα θα θεσμοθετήσουν ένα νέο μισθολόγιο και βαθμολόγιο, και όσον αφορά στο ασφαλιστικό, θα τροποποιήσουν και θα καταργήσουν διατάξεις του αντιασφαλιστικού
νόμου «ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ».
Από την πλευρά μας εκφράσαμε την ικανοποίησή μας για τις δεσμεύσεις τους,
που προέρχονται από τα πλέον θεσμικά
όργανα της Νέας Δημοκρατίας, δηλώνοντας ότι οι Έλληνες Αστυνομικοί θα
συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο και προθυμία να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
στους Έλληνες πολίτες, πόσω μάλλον,
όταν νιώθουν την πολιτική ηγεσία δίπλα
τους.
Τονίσαμε όμως, ότι λευκή επιταγή δεν
δίνουμε σε κανέναν και ότι σε περίπτωση αθέτησης των δεσμεύσεών τους, θα

μας βρουν απέναντί τους και το συνδικαλιστικό μας κίνημα όπως πάντα, θα διεκδικήσει με τον ίδιο δυναμισμό, ορμή και
σθένος τα δίκαια αιτήματά μας, ανεξάρτητα ποιος βρίσκεται στην Κυβέρνηση.
Είχε προηγηθεί ηεπίσκεψη τηςτομεάρχη
Δημόσιας Τάξης του ΚΙΝ.ΑΛ. και υποψήφιας Βουλευτού Ανατολικής Αττικής
καςΕύης ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, η οποία
επίσης ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο
και τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας,
για τα προβλήματα που απασχολούν
τόσο τους Αξιωματικούς όσο και τον Οργανισμό της ΕΛ.ΑΣ.
Παράλληλα, ευχαριστήσαμε την κα
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ διότι όλα αυτά τα
χρόνια, ως αρμόδια τομεάρχης του ΚΙΝ.
ΑΛ., ήταν δίπλα στο συνδικαλιστικό μας
κίνημα και στους αγώνες μας, στηρίζοντας και προωθώντας τα αιτήματά μας.
Όπως δήλωσε η ίδια, στα ζητήματα της
δημόσιας ασφάλειας απαιτείται ένα
ενιαίο δόγμα χωρίς εκπτώσεις, ούτε
ιδεοληψίες, αναφέροντας ως χαρακτη-

Συνδικαλιστικά νέα
ριστικό παράδειγμα την κατάργηση της
ομάδας Δ.ΕΛ.Τ.Α. Τόνισε ότι θα πρέπει να
υπάρξουν παρεμβάσεις τόσο στο ασφαλιστικό, με την κατάργηση του νόμου
«Κατρούγκαλου» όσο και στο μισθολόγιο, ώστε να αποκατασταθούν οι αδικίες. Ενώ καταδίκασε για μία ακόμη φορά
τις αντιθεσμικές ενέργειες της ηγεσίας,
αναφορικά με τις έκτακτες κρίσεις και
τον χρόνο διενέργειας των ετήσιων μεταθέσεων.Τέλος, ανέφερε ότι και μετά
τις εκλογές θα παρακολουθεί στενά την
πορεία των αιτημάτων μας και θα είναι
αρωγός στην επίλυσή τους.
Τα γραφεία της Ομοσπονδίας είχε επι-

σκεφθεί και ο πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και υποψήφιος Βουλευτής με την Ν.Δ. στην Α΄ Αθηνών κ.
Βασίλειος ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ο οποίος από την
μεριά του - γνώστης των περισσότερων
εκ των προβλημάτων που του αναφέραμε, λόγω της θητείας του στο Υπουργείο
ΠτΠ - ανέλυσε το πρόγραμμα της ΝΔ για
τα Σώματα Ασφαλείας που στηρίζεται
στο τετράπτυχο:
-Θεσμική και Νομική θωράκιση των
Αστυνομικών, ώστε να κάνουν την δουλειά τους απρόσκοπτα, με υψηλό ηθικό
και φρόνημα,
-άμεση ανανέωση του στόλου των

οχημάτων της ΕΛ.ΑΣ. και των υλικοτεχνικών υποδομών-αναβάθμιση των
σπουδών - πρόσληψη προσωπικού για
τη στελέχωση των ομάδων ΔΙ.ΑΣ. και
Δ.ΕΛ.Τ.Α., η οποία θα επανιδρυθεί,
-νέο μισθολόγιο και βαθμολόγιο, ώστε
να αποκατασταθούν οι αδικίες.
Η ασφάλεια των πολιτών, όπως τόνισε,
είναι ψηλά στην ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία εμπιστεύεται απόλυτα
την Ελληνική Αστυνομία και τα στελέχη
της, δεδομένου ότι είναι αυτά που θα
κληθούν να υλοποιήσουν την νέα πολιτική στο χώρο της Δημόσιας Τάξης.

Οι τελευταίες μέρες της Πομπηίας
ωχριούν μπροστά στις καταστροφές
που νομοθετείτε
Δ

εν πρόλαβε καν να στεγνώσει το
μελάνι της ανακοίνωσής μας, με
την οποία σας συστήσαμε κκ της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας να σταματήσετε να εκτίθεστε και «ξαναχτυπήσατε».
Αυτό αναφέρει η Ομοσπονδία μας με
ανακοίνωσή της μετά τη δημοσιοποίηση σχετικού προεδρικού διατάγματος, λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές:

Μόλις έξι (6) ημέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου εκδώσατε το υπ’ αριθ. 69 Π.Δ. «Ρύθμιση
θεμάτων αστυνομικού προσωπικού»,
με το οποίο γίνεται φωτογραφική παρέμβαση στο θέμα της εξέλιξης των
Ανθυπαστυνόμων. Μία παρέμβαση,
η οποία αντιμετωπίζει εντελώς αποσπασματικά το καίριο αυτό θέμα και
αντί να δίνει συνολική λύση επ’ αυτού,
το μόνο που λείπει από τις διατάξεις
του Π.Δ. είναι οι φωτογραφίες των
επωφελουμένων από αυτό.
Η πολιτική ηγεσία, που δήλωνε ότι
δεν έχει τον πολιτικό χρόνο να αντιμετωπίσει γενναία και συνολικά το θέμα
της εξέλιξης τον Ανθυπαστυνόμων,
αλλά και γενικότερα του βαθμολογίου, βρήκε χρόνο να ασχοληθεί μόνο

για τη ρύθμιση των ημετέρων, δημιουργώντας περαιτέρω προβληματικές καταστάσεις και τετελεσμένα. Στη βιασύνη
της δε να βολέψει τα δικά της παιδιά ή να
ικανοποιήσει τις επιταγές του Τμήματος
Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ, προχώρησε σε μία παγκόσμια πρωτοτυπία: ο
προαγόμενος Ανθυπαστυνόμος μέχρι το
βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή,
με μόνο τίτλο αυτό των ΤΕΙ πχ «ιχθυοκαλλιέργειας», θα κατέχει όχι μόνο οργανική θέση Ανθυπαστυνόμου αλλά θα
μετατίθενται και ως Ανθυπαστυνόμος,
παραμένοντας στην ενέργεια μέχρι και
άνω των 40 ετών συνολικής υπηρεσίας.
“Εδώ απλά γελάνε και οι πέτρες”. Την
ίδια ώρα οι Αστυνομικοί Διευθυντές της
Σ.Α.Ε.Α. θα αποστρατεύονται ακόμα και
στην ηλικία των 50 ετών, με 30 έτη υπηρεσίας, όπως συνέβη στις έκτακτες κρίσεις του Νοεμβρίου του 2018 που εσείς
επινοήσατε για να βολέψετε τους ημετέρους σας. Άραγε η κα Υπουργός γνώριζε
ότι υπογράφει αλληλοαντικρουόμενες
διατάξεις ή έπεσε θύμα παραπληροφόρησης;
Οι παραπάνω ρυθμίσεις είναι επιεικώς
απαράδεκτες και καταδικαστέες, χωρίς
να έχουν καμία σχέση με τις ρεαλιστικές
προτάσεις, τις οποίες έχουμε καταθέσει

ως Ομοσπονδία σε όλα τα αρμόδια
όργανα. Γι’ αυτό το λόγο και οι διατάξεις αυτές θα προσβληθούν νομικά
στα αρμόδια όργανα της δικαιοσύνης,
αύριο κιόλας.
Φυσικά η πρώτη μας προτεραιότητα,
την οποία θα θέσουμε στη νέα πολιτική ηγεσία που θα προκύψει από τις
προσεχείς εκλογές της 7ηςΙουλίου, θα
είναι η άμεση απόσυρση αυτού και
όμοιων άλλων εκτρωματικών διατάξεων, καθώς και η επιδίωξη λύσης
για όλους και όχι για λίγους ημετέρους.
Κυρίες και κύριοι της Ηγεσίας,
Το θέμα των Ανθυπαστυνόμων και
του βαθμολογίου είναι πολύ σημαντικό για να το αντιμετωπίζεται με την
αβάσταχτη ελαφρότητα, με την οποία
το χειριστήκατε, λίγες ημέρες πριν
αναχωρήσετε από τους θώκους σας.
Οι τελευταίες μέρες της Πομπηίας
ωχριούν μπροστά στις καταστροφές,
τις οποίες νομοθετείτε ή προσπαθήσατε να νομοθετήσετε στις τελευταίες
μέρες της θητείας σας. Σας καλούμε
για μία τελευταία φορά να μην συνεχίσετε να εκδίδετε παρόμοια φωτογραφικά Π.Δ., τα οποία περισσότερο σας
εκθέτουν παρά σας περιποιούν τιμή.
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Η Κοίμησις και η Μετάστασις
της Υπεραγίας Θεοτόκου
Του Αρχιμ. Θεολόγου Αλεξανδράκη, Αναπληρωτή Διευθυντή Ιδρύματος
Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Εν τη γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας, εν τη κοιμήσει τον κόσμον, ου
κατέλιπες Θεοτόκε, μετέστης προς την
ζωήν, Μητήρ υπάρχουσα της ζωής, και
ταις πρεσβείαις ταις σαις λυτρουμένη,
εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. (Απολυτίκιον της εορτής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ήχος α΄.)
Ο Αύγουστος είναι μήνας για το Ορθόδοξο γένος μας αφιερωμένοςστην Παναγία
μητέρα μας, όπου τα πάντα κατακλύζονται από τη χάρη της, εξαιτίας της μεγάλης Θεομητορικής εορτής της κοιμήσεως και της μεταστάσεως της Υπεραγίας
Θεοτόκου. Μέσω των καθημερινών
ακολουθιών και των παρακλητικών
κανόνων επιβεβαιώνεται για μια ακόμη
φορά ο λυτρωτικός χαρακτήρας της χριστιανικής πίστης, καθώς τιμάται η μητέρα του Χριστού που είναι μητέρα όλων
μας. Στο Απολυτίκιο της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου αποτυπώνονται μερικές πολύ
χαρακτηριστικές πτυχές της θρησκευτικής σημειολογικής σημασίας της ζωής
και της κοίμησης της Θεοτόκου. Μάλιστα
ο τόνοςτου Απολυτίκιου είναι θριαμβευτικός και μεγαλοπρεπής συμπλέοντας
απόλυτα με το σπουδαίο γεγονός της
εορτής, το οποίο προκαλεί ένα σύνολο
ανθρώπινων συναισθημάτων 1.
“Εν τη γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας. εν τη κοιμήσει τον κόσμον ου
κατέλιπες Θεοτόκε”: Σ’ αυτές τις φράσεις βρίσκονται δύο κρίσιμες αντιφάσεις προς την λογικήκαι την εμπειρία
16

| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

του ανθρώπου σε μια σωτηριολογική
διάσταση. Η Παναγία υπήρξε προ τόκου,
εν τόκω και μετά τόκον αειπάρθενος και
αδιάφθορος. Συγκεντρώνει επάνω της
την χάρη της παρθενίας και την χάρη
της μητρότητας 2. Αυτό, βέβαια, το αφύσικο γεγονός είναι φυσική συνέπεια της
θέσης της μέσα σε όλη την δημιουργία.
Αυτή εξάλλου απ’ όλη την κτίση, σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά,
δέχεται την χάρη του Θεού, την οποία στη
συνέχεια κατανέμει “κατ’ αξίαν” σε όλα
τα κτίσματα 3.
Μετέστης προς την ζωήν: Η Μητέρα του
Χριστού τρεις ημέρες μετά την Κοίμηση
και την ταφή “μετέστη” στους ουρανούς.
Η “μετάσταση” της Θεοτόκου είναι ταυτόχρονα ανάσταση και ανάληψη. Δηλαδή,
το νεκρό της σώμα συνδέθηκε πάλι με
την ψυχή της και “ανελήφθη” από τον
Υιό. Δεν ήταν δυνατόν αυτή που γέννησε Τον νικητή του θανάτου να κατέχεται
από τον θάνατο. Αυτή όμως η “μετάσταση” δεν χώρισε την Θεοτόκο από τον κόσμο. Γι’ αυτό ψάλλει ο υμνογράφος: “εν
τη κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπες
Θεοτόκε”: Σ’ αυτή την πρόταση βρίσκεται η δεύτερη αντίφαση προς την ανθρώπινη φύση. Ο θάνατος σηματοδοτεί
για εμάς ένα μόνιμο χωρισμό. Χωρίζει
αμετάκλητα αγαπημένα πρόσωπα. Από
το Χριστό όμως ο θάνατος έγινε κοίμηση
και περισσότερο από όλους τους Αγίους,
η Θεοτόκος, παρά την “κοίμησή” της, συνεχίζει να είναι παρούσα μέσα στο κόσμο
με την αδιάλειπτη προστασία της 4. Μας
επικουρεί και μας λυτρώνει, πρεσβεύει
για τη συγχώρησή μας και μας θεραπεύει ψυχικά και σωματικάτον καθένα προσωπικά και ξεχωριστά. Αυτό άλλωστε
μαρτυρούν τα αμέτρητα θαύματά της.
Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής, και ταις
πρεσβείαις ταις σαις λυτρουμένη, εκ
θανάτου τας ψυχάς ημών: Εκατοντάδες προσωνύμια, Οδηγήτρια, Γιάτρισσα,Πλατυτέρα, Βρεφοκρατούσα, Γλυκοφιλούσα, Ελεούσα, Παντάνασσα, Κεχαριτωμένη, Γοργουπήκοος, Προυσιώτισσα, Ελευθερώτρια, Αθηνιώτισσα, Των
πάντων Χαρά και πολλά άλλα ακόμη, την
αγκαλιάζουν κατανυκτικά, μυσταγωγικά, με δάκρυα ευγνωμοσύνης. Είναι η

Παναγία, η μητέρα όλων μας. Εξ ου και
οι Θεομητορικές εορτές και τα αναρίθμητα προσκυνήματα, όπου πλήθος πιστών
γονατίζουν ευλαβικά, έκθαμβοι και εκστατικοί μπροστά στην απαστράπτουσα
αίγλη του προσώπου Της. Την εκλαμπρύνουν και την τιμούν με μια ψυχή
και ένα στόμα. Η ζωή και το όνομα της
Παναγίας γίνεται ένα με τη ζωή της Εκκλησίας και των πιστών ατομικά 5. Δεν
υπάρχει Ιερή Ακολουθία, όπου δεν θα
αναφερθεί το τιμημένο όνομά της. «Της
Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης,
ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και
αειπαρθένου Μαρίας» μνημονεύουμε
κάθε φορά που προσφέρουμε δοξολογικό και ικετήριο ύμνο στον Θεό. Η Θεοτόκος αποτελεί τη γέφυρα που μας οδηγεί
από τη γη στον ουρανό. Είναι η μεσίτρια
που ενώνει τη γη με τον ουρανό, τον Θεό
με τον πεπτοκώταάνθρωπο. Ο ευλογημένος λαός του Θεού, λοιπόν, βλέπει
στο πρόσωπο της Παναγίας την Νέα Εύα
- Ζωή, την υπάκουη ανταπόκριση του
ανθρώπου στη λυτρωτική απόφαση της
θείας αγάπης. Την ζει ως αντιπρόσωπο
όλων των ανθρώπων, ως τον «καρπό
των κτισμάτων του Θεού». (Άγιος Ν. Καβάσιλας) 6.
Ωστόσο προκύπτει το ερώτημα τι εορτάζουμε κατά την εορτή της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου και πώς εξηγείται ο πανηγυρικός τόνος σε ένα τέτοιο γεγονός. Η
Κοίμηση της Παναγίας πανηγυρίζεται με
χαρά γιατί δεν είναι κοίμηση ενός κοινού
θνητού. Εκείνη είναι η γεννήσασα τον
Αρχηγό της ζωής «τάφος και νέκρωσις
ουκ εκράτησεν, ως γαρ ζωής Μητέρα
προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτρα νοικήσας αει πάρθενον». (Κοντάκιο Κοιμήσεως της Θεοτόκου). Δεν θα μπορούσε
να μείνει στον τάφο και να την φθείρει ο
θάνατος, γιατί την μετέστησε στην αιώνια ζωή και την μετέφερε στον ουρανό
ο Υιός της, ο οποίος με την Ανάστασή
του νίκησε το θάνατο. Εύλογα επικράτησε λοιπόν ο τόνος του πανηγυρισμού,
με τον οποίο εορτάζει η Εκκλησία την
προς ουρανόν μετάσταση της Παναγίας.
Μάλιστα ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης αναφέρει ότι κατά την εορτή της Κοιμήσεως
«πάσα γλώσσα χορευέτω και προσαδέ-
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τω τη Θεοτόκω το χαίρε», δείχνοντας
τον εγκωμιαστικό τόνο του χαιρετισμού
στη Θεοτόκο με κάθε τρόπο 7. Η γιορτή
αυτή συγκινεί τις καρδιές όλων των ορθοδόξων, που τρέχουν να γεμίσουν τις
εκκλησίες και να ζητήσουν τη χάρη και
τη βοήθεια της Παναγίας μας. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να τιμήσουν Αυτήν
που ύψωσε το ανθρώπινο γένος στην
Αγιότητα, να την ευχαριστήσουν και να
την παρακαλέσουν για ανακούφιση από
τον πόνο και ισχυρή προστασία 8.
Στη χάρη της, λοιπόν, προστρέχουμε
όλοι, ιδιαίτερα τις μέρες του Δεκαπενταύγουστου. Χτίζουμε όλοι μια μοναδική σχέση μαζί Της και νιώθουμε ότι ως
ακούραστη Μάνα μας σκέπει και με την
επίκληση Της μας προσφέρει την χαρά σε
στιγμές απόγνωσης. Αυτή η αδιάλειπτη
διάσταση της μεσιτείας αποκαλύπτεται
και στα λόγια με τα οποία ο ιερέαςεξάγει
και εναποθέτει την μερίδα της Θεοτόκου
επάνω στο ιερό δισκάριο, στα δεξιά του
Αμνού, τελώντας την αναίμακτο θεία λατρεία «Παρέστη ἡ Βασίλισσα ἐκδεξιῶν

Σου, ἐν ἱματισμῷ διαχρύσω περιβεβλημένη πεποικιλμένη» 9. Το Μυστήριο της

Θείας Ευχαριστίας, γίνεται «εξαιρέτως»
για Εκείνην με την προσφορά της.
Το παράδειγμά της, η απέραντη πίστη
της, η εκούσια υπακοή της στο Θείο Θέλημα, ο ουράνιος χαρακτήρας της και
η υπομονή της εμπνέουν, καθοδηγούν,
κατευθύνουν όλους μας προς τον Κύριο
μας. Γι’ αυτό και γονατίζουμε μπροστά
στην Εικόνα της και συνεχώς επικαλούμαστε τα όνομά της, επειδή ακριβώς
αυτή η ενέργεια είναι η πιο αβίαστη μεταφυσική διάσταση της ψυχής μας.
Μέσα στο καλοκαίρι, λοιπόν, η Γιορτή
της Παναγίας «κάνει την πατρίδα μας να
ευωδιάζει πνευματικά», όπως έλεγε ο
Φώτης Κόντογλου, ο οποίος τόνιζε ότι «η
Παναγία είναι η μητέρα της Ορθοδοξίας
και όποιος αγαπά και εμπιστεύεται τη
ζωή του στα χέρια Εκείνης τότε ζει γαλήνια και πνευματικά! Γι’ αυτό και είναι
χρέος όλων μας όχι μόνο να την ευγνωμονούμε, αλλά και να αγωνιζόμαστε να
ζήσουμε όπως Εκείνη έζησε.

Πρέπει, ωστόσο, όλοι μας να αναλογιστούμε ποια είναι η σχέση μας με την
Παναγία. Είναι μια σχέση ουσιαστική
και βιωματική ή μια σχέση τυπολατρική;
Ειδικότερα στην εποχή μας έχουμε ανάγκη να χτίσουμε μια προσωπική βιωματική και Αγιοπνευματική σχέση μαζί Της.
Είναι σημαντικό να στεκόμαστε προσευχητικά και με απόλυτη ταπείνωση και
προσήλωση απέναντι στην Παναγία μας.
Να ψάλλουμε τους Χαιρετισμούς και την
Παράκληση καθημερινά ως αντίδωρο
της αγάπης και της προστασίας Της. Ως
Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε πολλές
ευκαιρίες να χαιρόμαστε, να διώχνουμε το φόβο, την απόγνωση και να ζούμε την ελπίδα, τη χαρά, την ειρήνη και
τοφως. Δεν πρέπει να πληγωνόμαστε
από δευτερεύοντα ζητήματα γιατί έχουμε μεγάλους πνευματικούς θησαυρούς,
μεταξύ των οποίων και την Παναγία μας.
Γιορτάζουμε με την καρδιά μας και πάσα
πνοή γεμάτη ελπίδα πως η Παναγία θα
γίνει και πάλι η ασπίδα,η σκέπηκαι η ελπίδα, αρκεί να στραφούμε με ενότητα και
ομοψυχία στον Υιό και Θεό της. Τότε και
πάλι θα βιώσουμε το θαύμα της φοβεράς
προστασίας της για κάθε αδικημένη και
πληγωμένη ψυχή και πρωτίστως για την
πατρίδα μας την Ελλάδα.
Ολοκληρώνοντας τις ανωτέρω σκέψεις,
εύχομαι σε όλους εσάς, όπου με υψηλό
φρόνημα και ανδρεία δίδετε έναν καθημερινό αγώνα για την κοινωνική ειρήνη
και άρτια λειτουργία του δημοκρατικού
πολιτεύματος, η Θεοτόκος ως Υπέρμαχος Στρατηγός να ευδοκεί τον αγώνα
σας, να ευλογεί τη ζωή σας και τις οικογένειές σας, να σας προστατεύει και να
σας φωτίζει πνευματικά!
Ας την προσκυνούμε λοιπόν τιμητικά και
ας την θερμοπαρακαλούμε διακαώς με
τα εξής λόγια: «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον το γένος σου!»
Βιβλιογραφία:
1 Σπυρίδων Αντωνίου, Εισαγωγή στη θεωρία και μορφολογία της ψαλτικής τέχνης, Θεσσαλονίκη,2013
2 Ιωάννης Δαμασκηνος, Λόγος εις την Κοίμησιν της Θεοτόκου 2, PG. 96
3 Γρηγόριος Παλαμάς, Ομιλία ΝΒ΄, Εἰςτήνεἰςτάἄγιατῶνἀγίωνεἴσοδον της Θεοτόκου, εκδ Σ. Οικονόμου, Αθήνα 1861.
4 Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, Ο Βίος της ΥπερευλογημένηςΔεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας,
Άγιον Όρος,2013
5 ΙωήλΦραγκάκος (Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και
Αλμωπίας), Η Θεόπαις Μαριάμ, Έδεσσα 2012
6 Νικολάου Καβάσιλα, ΕἰςτήνπανένδοξονΚοίμησιντῆςὑπεραγίαςἡμῶνκαί παναχράντου δεσποίνηςἡμῶν Θεοτόκου
επιμ. Π. Νέλλας, Αθήνα 1974
7 Γεώργιος Φίλιας, Οι Θεομητορικές εορτές στη λατρεία της
Εκκλησίας, Αθήνα, 2002
8 Ιερόθεος (Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου)Οι
Θεομητορικές Εορτές, Λιβαδεία,2016
9 Ψαλμ.44,10.
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Συνδικαλιστικά νέα

Η πολιτεία εξακολουθεί να μην εκπληρώνει
το χρέος της απέναντι στον Έλληνα Αστυνομικό
Θ
α αναμέναμε από την Ηγεσία να είναι σύσσωμη παρούσα, όχι μόνο για
να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής
στους πεσόντες αστυνομικούς αλλά και
για να εκφράσει μαζί με εμάς και την
δική της καταδίκη στην τρομοκρατία.
Το καθιερωμένο τρισάγιο τέλεσαν (14-62019) οι Ομοσπονδίες μας στη μνήμη των
αδικοχαμένων συναδέλφων μας Νεκτάριου ΣΑΒΒΑ και Γεωργίου ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, οι οποίοι δολοφονήθηκαν
άνανδρα, ο πρώτος στις 17 Ιουνίου 2009,
από αδίστακτους τρομοκράτες, στην οδό
Λάμπρου Πορφύρα στα Πατήσια και ο
δεύτερος, στις 17 Ιουνίου 2013, στο Δίστομο Βοιωτίας, σε επιχείρηση σύλληψης αδίστακτων δραπετών.
Η δέηση υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
των πεσόντων αστυνομικών τελέστηκε
από τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο ΚΙΟΥΛΟ στην οδό Λάμπρου
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Πορφύρα, όπου έχει τοποθετηθεί από τις
Ομοσπονδίες μας μια μαρμάρινη στήλη
για να διατηρείται άσβεστη η μνήμη του
Νεκτάριου ΣΑΒΒΑ.
Στην τελετή παρέστησαν οι οικογένειες,
συγγενείς και φίλοι των αδικοχαμένων
συναδέλφων μας, η Γενική Γραμματέας
Δημόσιας Τάξης κα Σπυριδούλα ΚΑΛΑΝΤΖΗ, ο βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ.
Θοδωρής ΔΡΙΤΣΑΣ, ο εκπρόσωπος της
Νέας Δημοκρατίας και Επίτιμος Πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ κ. Δημήτρης ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ, ο υποψήφιος Βουλευτής Α΄
Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας καθηγητής Παντείου κ. Άγγελος ΣΥΡΙΓΟΣ,
ο εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Γιώργος
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ, αντιπροσωπεία της Ελληνικής Λύσης με επικεφαλής τον κ.
Βασίλειο ΓΡΑΜΜΕΝΟ, ο Υπαρχηγός της
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ.
Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας
Αντιστράτηγος κ. Χρήστος ΔΡΑΓΑΤΑΚΗΣ, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής
Αττικής Υποστράτηγος κ. Ανδρέας ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ο Διευθυντής Ασφαλείας Αττικής Ταξίαρχος κ. Γεώργιος ΚΑΝΕΛΛΟΣ και ο Υποδιοικητής Ταξίαρχος
κ. Κωνσταντίνος ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ο Διευθυντής της Άμεσης Δράσης Ταξίαρχος κ. Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΒΙΤΗΣ,

ανώτεροι αξιωματικοί των Διευθύνσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Επίτιμος Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος ε.α. κ. Κωνσταντίνος
ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ, σύσσωμα τα Διοικητικά
Συμβούλια των Ομοσπονδιών μας, προεδρεία Πρωτοβαθμίων Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Βορειοανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής,
Πειραιά και Αξιωματικών Αττικής.
Όπως επισήμανε ο Πρόεδρος της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ,
θα αναμέναμε σήμερα από την Ηγεσία
να είναι σύσσωμη παρούσα, όχι μόνο για
να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής
στους πεσόντες αστυνομικούς αλλά και
για να εκφράσει μαζί με εμάς και την
δική της καταδίκη στην τρομοκρατία,
διότι τη ζωή του Νεκτάριου Σάββα, τρομοκράτες την αφαίρεσαν. Δυστυχώς, η
πολιτεία εξακολουθεί να μην εκπληρώνει το χρέος της απέναντι στον Έλληνα
Αστυνομικό και στα 130 θύματα εν ώρα
καθήκοντος των τελευταίων χρόνων, τα
οποία αν ήταν μαζί μας, θα αγωνίζονταν
κι αυτά στο πλευρό μας για τη θωράκιση
του αστυνομικού λειτουργήματος.
Έχουν περάσει δέκα χρόνια από τον
τραγικό θάνατο του Νεκτάριου ΣΑΒΒΑ
και το αίτημα του συνδικαλιστικού μας
κινήματος για τη μετονομασία της οδού
ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ σε οδό ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ακόμα δεν έχει ικανοποιηθεί,
όπως δεν έχει θεσμοθετηθεί και η επικινδυνότητα της εργασίας του αστυνομικού.
Ιερό καθήκον και χρέος όλων μας είναι
όχι μόνο να μη λησμονούμε τη θυσία
των συναδέλφων μας, αλλά και να αγωνιζόμαστε διαρκώς για μια Ελληνική
Αστυνομία σύγχρονη και αποτελεσματική, ώστε να εκπληρώνει στο ακέραιο
τα καθήκοντά της, ανταποκρινόμενη στις
υψηλές απαιτήσεις της κοινωνίας μας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Τα βασικά συστατικά για την
εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία
της Ελληνικής Αστυνομίας
Η Ομιλία του προέδρου της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Αττικής, κ. Βασίλειου Βράντζα
Kυρίες και κύριοι,

Ό

λοι μαζί, ενωμένοι, να διεκδικήσουμε το μέλλον μας, ως χρέος
απέναντι στις οικογένειές μας και την
κοινωνία.Αυτό ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Αττικής, που πραγματοποιήθηκε
στις 17 Απριλίου 2019 στο ξενοδοχείο
ΤΙΤΑΝΙΑ, με βασικά θέματα τον Απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, τον
Οικονομικό Απολογισμό και τον Προϋπολογισμό επόμενου έτους, καθώς και
την ενημέρωση των μελών για την μέχρι
τώρα πορεία του Αστυνομικού Συνδικαλιστικού Κινήματος και τις διεκδικήσεις
του για τα θέματα και τα προβλήματα που
απασχολούν το Σώμα και τους εργαζομένους σ’ αυτό.
Ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Βασίλειος
Βράντζας ως κύριος ομιλητής, τόνισε:

Σας καλωσορίζω στην Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας και
σας ευχαριστώ για τη θερμή ανταπόκρισή σας να βρίσκεστε σήμερα εδώ.
Από ό,τι βλέπω, η αίθουσα αποδεικνύεται πολύ μικρή για να εξυπηρετήσει
το πλήθος των συναδέλφων που είναι
εντός και εκτός της αιθούσης και στους
διαδρόμους αυτής. Αυτό καταδεικνύει το
μεγάλο ενδιαφέρον των μελών μας για
τα τεκταινόμενα του συνδικαλιστικού κινήματος και ειδικότερα της Ένωσής μας.
Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, περιεκτικός και σαφής, θέτοντας τα κυριότερα προβλήματα που απασχολούν τον
κλάδο μας, μακριά από λαϊκισμούς και
μαξιμαλιστικές κορώνες. Θα ξεκινήσω
με το κυριότερο θέμα, κατά την άποψη
μου, που είναι η ριζική μεταρρύθμιση
του οργανισμού της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς αφορά την αποτελεσματική
λειτουργία του Σώματος και έχει επίπτωση (θετική η αρνητική) σε ολόκληρη
την κοινωνία.
ΡΙΖΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.
1. Ριζική μεταρρύθμιση της ΕΛ.ΑΣ.:
Η μεταρρύθμιση του οργανισμού της
ΕΛ.ΑΣ. είναι μία «πονεμένη» ιστορία. Ο
κάθε υπουργός Προστασίας του Πολίτη
(πολλές φορές και της ιδίας κυβερνήσεως) εξαγγέλλει και εφαρμόζει τη δική
του «μεταρρύθμιση», χωρίς την ύπαρξη
στρατηγικού σχεδιασμού, συνέχειας και
συνέπειας, με αποτέλεσμα μόλις αλλάξει ο υπουργός, ο επόμενος να πραγματοποιεί τη δική του μεταρρύθμιση,
ανατρέποντας πλήρως την προηγούμενη. Εδώ θα μου επιτρέψετε να καταθέσω την μαρτυρία μου από μία συζήτηση
που είχα με τον αρχηγό της Κυπριακής
Αστυνομίας σε πρόσφατο υπηρεσιακό
ταξίδι στην Κύπρο. Με ενημέρωσε ότι

η Κυπριακή αστυνομία σχεδιάζει ριζική μεταρρύθμιση του Σώματος και για
το λόγο αυτόν έχει προκηρύξει διεθνή
διαγωνισμό για να επιλεγεί ο κατάλληλος οίκος, ο οποίος θα πραγματοποιήσει
τη μεταρρύθμιση, με χρονική διάρκεια
περάτωσης αυτής την πενταετία, δηλαδή η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης
θα χρειαστεί 5 χρόνια από την έναρξη αυτής. Τα συμπεράσματα τα αφήνω
σε εσάς. Επανερχόμενος στα δικά μας,
όπως προείπα ο κάθε υπουργός κάνει τα
δικά του «μερεμέτια» κατά το δοκούν και
τα ονομάζει μεταρρύθμιση. Η τελευταία
προσπάθεια, που έγινε πριν δύο χρόνια
περίπου, αναδιάρθρωσης και αναδιάταξης των υπηρεσιών μόνο ως μερεμέτια
μπορεί να χαρακτηριστεί, η οποία κρίνεται ανεπαρκής για την αποτελεσματική
λειτουργία του οργανισμού μας.
Ο στόχος μιας αναδιάρθρωσης οφείλει
και πρέπει να είναι η εξοικονόμηση ανθρωπίνων και υλικών πόρων, οι οποίοι
θα κατευθυνθούν στην καταπολέμηση
της εγκληματικότητας, κυρίως αυτής
που απασχολεί την καθημερινότητα του
πολίτη και τον κάνει να αισθάνεται ανασφαλής ακόμη και μέσα στο ίδιο του το
σπίτι (κλοπές, ληστείες κτλ.). Επιτεύχθηκε αυτός ο στόχος με την πραγματοποιηθείσα αναδιάρθρωση – αναδιάταξη των υπηρεσιών; Κατά την άποψη
μου όχι. Από τις επισκέψεις του προεδρείου και μελών του Δ.Σ. της Ένωσης
Αξιωματικών Αττικής σε αστυνομικές
υπηρεσίες του Λεκανοπεδίου, δυστυχώς διαπιστώθηκε ότι η επικρατούσα
κατά το παρελθόν κατάσταση, όχι μόνο
δεν βελτιώθηκε, αλλά σε πολλές περιπτώσεις χειροτέρεψε. Εξακολουθεί να
επικρατεί η υποστελέχωση των υπηρεσιών, κυρίως αστυνομικών τμημάτων
και τμημάτων ασφαλείας, η ανεπαρκής
υλικοτεχνική υποδομή, η κατασπατάληΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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ση του ανθρωπίνου δυναμικού σε μέτρα
τάξης και ασφαλείας με την παγιωμένη
διαχρονικά πρακτική «βάλε όσους περισσότερους αστυνομικούς μπορείς,
μην προκύψει πρόβλημα τάξης ή ασφάλειας και μας επιρρίψουν ευθύνες». Μία
νοοτροπία ημών των διοικούντων αξιωματικών, που στην κυριολεξία κατασπαταλά ασκόπως το 30% της υπάρχουσας
αστυνομικής δύναμης σε μέτρα τάξης,
ασφάλειας και φύλαξης στόχων. Αν δεν
αλλάξει αυτή η νοοτροπία και η καλύτερη μεταρρύθμιση να πραγματοποιηθεί
κάποια στιγμή, δεν θα έχει θετικό αποτέλεσμα.
Ως εκ τούτου, το βήμα που επιχειρήθηκε
με την αναδιάρθρωση – αναδιάταξη των
υπηρεσιών και έδωσε ορισμένα θετικά
αποτελέσματα, όπως τις κινητές αστυνομικές μονάδες, ορισμένες συγχωνεύσεις
υπηρεσιών, κυρίως Αστυνομικών Τμημάτων και Τμημάτων Ασφαλείας και τον
τοπικό αστυνόμο στην περιφέρεια, σε
καμία περίπτωση δεν είναι επαρκές και
βέβαια δεν αποτελεί μεταρρύθμιση. Ο
οργανισμός της αστυνομίας για να γίνει
αποτελεσματικότερος και να προσφέρει
τις δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες αστυνόμευσης στους πολίτες, χρήζει δομικής
μεταρρύθμισης ικανής να θεραπεύσει
χρόνιες παθογένειες και πελατειακές
λογικές που ενυπάρχουν τόσο εντός
του Σώματος, όσο και εκτός αυτού. Αυτή
πρέπει να έχει ως στόχο την περαιτέρω
συγχώνευση υπηρεσιών σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, κυρίως Αστυνομικών
Τμημάτων και Τμημάτων Ασφαλείας,
προς εξοικονόμηση ανθρωπίνων και
υλικών πόρων και την ορθολογική ανακατανομή του προσωπικού από υπηρεσίες και καθήκοντα δευτερευούσης σημασίας (μέτρα τάξης, φυλάξεις στόχων,
και λοιπά πάρεργα), σε υπηρεσίες αιχμής, πρόληψης και καταπολέμησης της
εγκληματικότητας, που απασχολεί τους
πολίτες της Αττικής και τους κάνει, όπως
προείπα, να νιώθουν ανασφαλείς ακόμα
και μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, σημειώνω ιδιαίτερα το διαχρονικά άλυτο πρόβλημα με
την διάθεση των διοικητών αστυνομικών υπηρεσιών κυρίως Α.Τ. και Τ.Α. σε
μέτρα τάξης και ασφάλειας, με αποτέλεσμα να απουσιάζουν από τις υπηρεσίες
τους τις περισσότερες μέρες του μήνα,
με όλα τα τυχόν δυσμενή αποτελέσματα που επιφέρει αυτή η κατάσταση στη
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κρίσεων, κατά τριάντα ημέρες (πάντως
εντός των χρονικών ορίων που επιτάσσει ο νόμος), με τα δημοσιεύματα των
Μ.Μ.Ε. να ασχολούνται καθημερινά με
αρνητικό τρόπο για τις αιτίες της καθυστέρησης (ασυμφωνίες μεταξύ διαφόρων παραγόντων, αντιθεσμικές παρεμβάσεις, κτλ.).
Τα προαναφερόμενα είχαν σαν αποτέλεσμα το σύνολο του Σώματος από τα τέλη
Οκτωβρίου 2018 μέχρι και τα τέλη Φεβρουαρίου να βρίσκεται σε συνεχή αναβρασμό και οι κρινόμενοι αξιωματικοί να
υποστούν το «μαρτύριο της σταγόνας»
επί σχεδόν τέσσερις μήνες, με ότι αυτό
συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία
του οργανισμού.

διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία
των υπηρεσιών. Δυστυχώς το θέμα αυτό
δεν έχει επιλυθεί μέχρι σήμερα, παρά τις
επανειλημμένες υποσχέσεις των ιθυνόντων.
ΚΡΙΣΕΙΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
2. Κρίσεις – Προαγωγές: Συνεχίζω με
μία ακόμη «πονεμένη» ιστορία, ίσως τη
μεγαλύτερη για τους αξιωματικούς. Για
ακόμα μία φορά οι κρίσεις των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. διενεργήθηκαν με
το ισχύον εδώ και πάρα πολλά χρόνια
αναχρονιστικό Προεδρικό Διάταγμα,
το οποίο σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζει με αντικειμενικά κριτήρια την
ορθή αξιολόγηση των κρινομένων αξιωματικών. Αντιθέτως αφήνει ανοιχτά
«παράθυρα και πόρτες» για να εμφιλοχωρήσουν πολλά υποκειμενικά κριτήρια κατά την αξιολόγηση των αξιωματικών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται
αμφισβητήσεις (πάντα) και δυσμενείς
εντυπώσεις που επηρεάζουν αρνητικά
συνολικά το Σώμα.
Ειδικότερα κατά τις φετινές κρίσεις το
δυσμενές κλίμα αμφισβήτησης, επέτεινε το πρωτοφανές γεγονός δύο κρίσεων μέσα σε διάστημα τριών μηνών,
που οδήγησαν στην αποστρατεία πάρα
πολλούς άξιους συναδέλφους, κυρίως
ταξιάρχους και διευθυντές, αλλά και η
καθυστερημένη έναρξη των τακτικών

Δυστυχώς παρά τις εξαγγελίες της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου μας
(και όλων των προηγούμενων ηγεσιών)
για νομοθέτηση νέου Π.Δ., ορθολογικότερου και αντικειμενικότερου, που να
εξασφαλίζει εν πολλοίς την δικαιοσύνη και αξιοκρατία και να αποτρέπει τις
αντιθεσμικές παρεμβάσεις, αλλά και τις
δεκάδες επιτροπές που έχουν συσταθεί
όλα αυτά τα χρόνια, τίποτε δεν προχώρησε προς αυτήν την κατεύθυνση και
όλα τα πορίσματα βρέθηκαν στο καλάθι
των αχρήστων. Προφανώς αυτή η κατάσταση εξυπηρετεί πολλούς εντός και
εκτός του Σώματος, καθώς οι κρίσεις
των αξιωματικών εργαλειοποιήθηκαν
για αλλότριους σκοπούς, που δεν έχουν
καμία σχέση με την αξιοκρατία και την
επαγγελματική επάρκεια των κρινομένων αξιωματικών.
Η Ένωσή μας ως δύναμη ευθύνης έχει
καταθέσει προ πολλού τεκμηριωμένες
προτάσεις ριζικής αναμόρφωσης του
συστήματος κρίσεων και προαγωγών.
Προτάσεις που συμβάλλουν στην κατά
το δυνατόν αντικειμενικοποίηση των
κριτήριων αξιολόγησης και σε κάθε
περίπτωση διασφαλίζουν την ορθή
αξιολόγηση, αποτρέπουν τις αντιθεσμικές παρεμβάσεις και εξασφαλίζουν
την τριαντακονταπενταετή τουλάχιστον
παραμονή των αξιωματικών, εφόσον
βέβαια έχουν τα απαιτούμενα προσόντα
και προϋποθέσεις. Γιατί δυστυχώς με
το ισχύον απαράδεκτο Π.Δ. οδηγούνται
στην αποστρατεία συνάδελφοι με τριάντα και τριάντα ένα χρόνια υπηρεσίας
(κυρίως Αστυνομικοί Διευθυντές), με ότι
αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους και τις
οικογένειες τους.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου μας
οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της και
να δώσει επιτέλους λύση σε ένα θέμα
που έχει κακοφορμίσει και διαβρώνει τη
συνοχή και αποτελεσματική λειτουργία
του Σώματος.
ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
3. Νέο Μισθολόγιο: Δυστυχώς για όλους
μας οι άσχημες ιστορίες συνεχίζονται με
το νέο μισθολόγιο και το ασφαλιστικό. Ως
προς το μισθολόγιο που ψηφίστηκε από
την κυβέρνηση και ήδη εφαρμόζεται από
01/01/2017, αυτό σε καμία περίπτωση δεν
ανταποκρίνεται στις επιταγές της απόφασης του ΣτΕ, που επιβάλει την αποκατάσταση των αποδοχών μας στα επίπεδα
του Ιουλίου του 2012. Αντιθέτως μεσοπρόθεσμα μειώνει τις αποδοχές, ειδικά
του χαμηλόβαθμου προσωπικού, στα
επίπεδα του Αυγούστου του 2012, όπου
και ξεκίνησαν οι μεγάλες μισθολογικές
περικοπές για τις οποίες προσφύγαμε
στο ΣτΕ και δικαιωθήκαμε. Αλλά και
άμεσα μείωσε τις αποδοχές (αναδρομικά από 01/01/2017) των προσληφθέντων
πριν την 01/01/1993, με την αύξηση των
εισφορών, οι οποίες πλέον υπολογίζονται επί του συνόλου των αποδοχών. Τη
μόνη θετική παράμετρο που διακρίνω
στο νέο μισθολόγιο είναι η ενσωμάτωση
των επιδομάτων στο βασικό μισθό, πάγιο αίτημα των συνδικαλιστικών ενώσεων και ομοσπονδιών.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να
δεχθούμε λύσεις καταστροφικές που
ακούγονται από κάποιες λαϊκίστικες
φωνές για ανεξάρτητο μισθολόγιο των
Σωμάτων Ασφαλείας και δεν πρέπει να
γίνει αποδεκτό, ούτε καν ως θέμα συζήτησης. Στόχος μας, κατά την άποψη μου,

πρέπει να είναι ένα μισθολόγιο που θα
προωθεί και ενσωματώνει τις Αρχές
που επικρατούν στα προηγμένα κράτη
της Ευρώπης και είναι αυτές της αξιοκρατίας, και επιβράβευσης του καθενός
εργαζομένου αναλόγως των προσόντων
του, της θέσης ευθύνης που κατέχει και
της εν γένει υπηρεσιακής του απόδοσης.
Οι παραπάνω αρχές σε ένα σύγχρονο
μισθολόγιο είναι απαράβατες και επάνω
σε αυτές πρέπει να οικοδομήσουμε κάτι
καλύτερο για όλους τους συναδέλφους,
ούτως ώστε και οι επιταγές του ΣτΕ να
εφαρμοστούν, αλλά και οι αξίες που
προανέφερα να επικρατήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Κλείνοντας τα θέματα
τα μισθολογικά οφείλω να επισημάνω
ότι αποτελεί θετικό γεγονός η εφάπαξ
επιστροφή των οφειλομένων αναδρομικών ποσών και η εξαίρεσή τους από
την επιπλέον φορολόγησή των, η οποία
επιτεύχθηκε μετά από πολλούς αγώνες
των ομοσπονδιών μας.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ
4. Ασφαλιστικό – Συνταξιοδοτικό: Ολοκληρώνω με το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό, που μπορεί να φαντάζει μακρινό φίλες και φίλοι για όλους ή για τους
περισσότερους που βρίσκεστε σε αυτήν
την αίθουσα, δεν είναι όμως γιατί δυστυχώς τα χρόνια περνάνε πολύ γρήγορα.
Είναι γνωστό σε όλους ότι τα πλήγματα
που δέχθηκαν με το νόμο 4387/2016, οι
συντάξεις είναι μεγάλα. Μειώνει αυτές
μεσοσταθμικά περί το 20%, πέραν των
πολύ μεγάλων μειώσεων που είχαν
υποστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια
και υπερέβαιναν το 40%. Βεβαίως είναι
αλήθεια ότι ο προαναφερόμενος Νόμος
περιέχει και μια θετική διάταξη για τους

εργαζόμενους των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς προβλέπει τη διοικητική και
οικονομική αυτονομία και αυτοτέλεια
των ταμείων πρόνοιας (εφάπαξ), που δεν
κατέληξαν στον «κουβά» της συγχώνευσης όλων των άλλων ταμείων (δημοσίου, ιδιωτικού τομέα και ελευθέρων
επαγγελματιών), γεγονός που θα είχε ως
αποτέλεσμα τις μεγάλες μειώσεις στις
εφάπαξ παροχές και το μεγάλο χρονικό
διάστημα αναμονής (3 έως 4 χρόνια) για
τη χορήγησή τους. Και αυτό είναι κατά
την άποψη μου μία μεγάλη νίκη του συνδικαλιστικού μας κινήματος.
Όμως το μεγάλο έγκλημα του Νόμου
αυτού είναι ο διαχωρισμός των συνταξιούχων σε δύο ταχύτητες. και εξηγώ
αμέσως τι εννοώ. Σύμφωνα με τον προαναφερόμενο νόμο οι συντάξεις που
είχαν εκδοθεί προ της ενάρξεως αυτού
(Μάιος 2016), θα επανυπολογίζονταν με
τα νέα δεδομένα που προβλέπει ο Νόμος, με εφαρμογή από 01/01/2019. Άμεση συνέπεια αυτού θα ήταν οι μεγάλες
μειώσεις έως και 18% στην συντριπτική
πλειοψηφία αυτών των συντάξεων. Με
τροπολογία που κατέθεσε και ψήφισε
τον περασμένο Δεκέμβριο η κυβέρνηση
(νομίζω και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης) καταργεί την διάταξη αυτή και
δεν μειώνει τις παλιές συντάξεις που
έχουν εκδοθεί προ του Μαΐου του 2016.
Το γεγονός αυτό κρίνεται απόλυτα σωστό, καθώς όπως προανέφερα οι συντάξεις έχουν υποστεί ήδη πολύ μεγάλες
μειώσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Από το σημείο αυτό όμως ξεκινά το
έγκλημα στην κυριολεξία της ληστείας,
όσο και αν ακούγεται βαριά η έκφραση,
των νεότερων γενεών, δηλαδή αυτών
που εξέρχονται του εργασιακού βίου
μετά την ψήφιση του Ν. 4387/16 καθώς
αφήνει ως έχει τον τρόπο υπολογισμού
των συντάξεων για αυτές τις γενεές. Με
τον υπολογισμό αυτό, οι μειώσεις στις
νέες συντάξεις φθάνουν μέχρι και το
30%, με αποτέλεσμα να έχουμε «παιδιά
και αποπαίδια», συνταξιούχους δύο ταχυτήτων και μάλιστα με διαφορά ημερών
εξόδου από την εργασία (Απρίλιος 2016Μάιος 2016), με διαφορές εκατοντάδων
ευρώ εις βάρος των νέων συνταξιούχων
και των νεότερων γενεών που θα εξέρχονται εφεξής. Θα παρατηρηθεί το απαράδεκτο και απολύτως άδικο γεγονός,
συνταξιούχος προ του Ν.4387/16 με 25
χρόνια υπηρεσίας να λαμβάνει μεγαλύΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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τερη σύνταξη από αυτούς που συνταξιοδοτήθηκαν ή θα συνταξιοδοτηθούν μετά
την εφαρμογή του Νόμου, με 35 και 40
χρόνια υπηρεσίας.
Ασφαλώς ο παραπάνω διαχωρισμός
δεν μου προξενεί ουδεμία έκπληξη,
καθώς διάγοντας το 56ο έτος του βίου
μου, γνωρίζω πολύ καλά ότι ο λαϊκισμός
και η δημαγωγία στη χώρα μας έχουν
αναχθεί σε επιστήμη εδώ και χρόνια. Τα
εκατομμύρια των παλιών συνταξιούχων
(2.500.000 εκατομμύρια και άνω) «μετράνε» για ευκολονόητους λόγους πολύ
περισσότερο από τις λίγες δεκάδες χιλιάδες νέων συνταξιούχων, των οποίων
οι συντάξεις δεν έχουν εκδοθεί ακόμα,
σχεδόν τρία χρόνια μετά την εφαρμογή

του Νόμου και ως εκ τούτου δεν έχουν
δει και βιώσει ακόμα τις μειώσεις. Οι δε
νεότερες γενεές που θα υποστούν πολύ
μεγάλες επιβαρύνσεις δεν σκέφτονται
εκ των πραγμάτων την ημέρα συνταξιοδότησης, που φαντάζει πολύ μακρινή
για αυτούς. Τα ερωτήματα που τίθενται
στους αρμοδίους της κυβέρνησης είναι
απλά. Και οι απαντήσεις που πρέπει να
δοθούν, επίσης απλές και σαφείς. Υπάρχει πρόβλημα κύριοι με το ασφαλιστικό
σύστημα της χώρας; Εάν ναι, τότε τα
βάρη κατανέμονται δίκαια προς όλους
με βάση τις αρχές της αναλογικότητας,
της αλληλεγγύης των γενεών και της
ισονομίας των πολιτών που επιτάσσει
το Σύνταγμα μας. Εάν δεν υπάρχει πρόβλημα στο ασφαλιστικό μας, εχθές και
όχι σήμερα έπρεπε ο λεγόμενος νόμος
Κατρούγκαλου, δηλαδή ο Ν. 4387/16,
να καταργηθεί για όλους. Και αν δεν τον
καταργήσετε εσείς, θα τον καταργήσει
το ΣτΕ, γιατί παραβιάζει κατάφορα τις
προαναφερόμενες αρχές. Αυτό το γνωρίζει και πρωτοετής φοιτητής της Νομικής. Εσείς δεν το γνωρίζετε; Εκτός και
αν αυτός είναι ο σκοπός σας και ο νοών

νοείτω. Σε κάθε περίπτωση η παραμονή
στη σημερινή κατάσταση, το ξανατονίζω,
αποτελεί ληστεία έναντι των νεότερων
γενεών. Ξεκάθαρα πράγματα.
Κυρίες και κύριοι,
Σε ένα σύγχρονο κράτους δικαίου όπως
θέλει να είναι ή να γίνει η χώρα μας, όλα
τα προαναφερόμενα αποτελούν βασικά
συστατικά για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών, του κρατικού μηχανισμού, και γενικότερα της οικονομίας, προς όφελος του κοινωνικού
συνόλου και ιδιαίτερα των νεότερων
γενεών, οι οποίες καλούνται να ανταπεξέλθουν σηκώνοντας το πολύ βαρύ
φορτίο ενός δυσθεώρατου δημοσίου
χρέους, που αφήνει παρακαταθήκη η
γενιά των δεκαετιών 1980-2010, με όλες
τις δυσμενείς συνέπειες που επιφέρει
αυτό στο βιοτικό τους επίπεδο. Οι αγώνες μας θα πρέπει να είναι προσανατολισμένοι κυρίως προς όφελος αυτών των
γενεών, αποφεύγοντας λάθη και παραλείψεις που ενδεχομένως καταστήσουν
ακόμη δυσμενέστερη τη θέση τους, τόσο
ως επαγγελματίες, όσο και ως πολίτες
της χώρας.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ:

Θέλουμε ένα συνδικαλιστικό κίνημα αρραγές
δυνατό ανεξάρτητο χωρίς κομματικές δεσμεύσεις
Κύριοι προσκεκλημένοι της Ένωσης
Αξιωματικών Αττικής

αποφασίστηκε να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αγωνιστική διεκδίκηση της επίλυσής τους.

Η Γενική Συνέλευση της μεγαλύτερης
πρωτοβάθμιας Ένωσης της Ομοσπονδίας αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία
να συζητήσουμε μαζί τα εκκρεμή θέματα
που μας απασχολούν εν συνόλω ως αξιωματικούς τα τελευταία χρόνια και λέω
τα τελευταία χρόνια διότι δυστυχώς άλλαξαν τρεις υπουργοί από το 2015 χωρίς
να επιλυθούν τα αιτήματά μας.

Ένα εξ αυτών είναι η διασφάλιση της
35ετούς παραμονής στο Σώμα όπου
παρά τις τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις που έχουμε καταθέσει και που
έτυχαν αποδοχής και επεξεργασίας από
τις επιτροπές του Αρχηγείου, εντούτοις
το έχω πει πολλές φορές το επαναλαμβάνω και τώρα για άγνωστο λόγο δεν
προωθήθηκαν.

Βεβαίως αναφέρθηκε σε αυτά και ο πρόεδρος της Ένωσης αλλά θέλω να σταθώ
ειδικότερα σε ορισμένα από αυτά καθώς
τα θεωρώ μείζονος σπουδαιότητας για
μας τους αξιωματικούς.

Το ζήτημα της διάθεσης διοικητών αξιωματικών σε καθημερινή βάση σε μέτρα
τάξης όπου παρατηρείται το φαινόμενο
ένας διευθυντής με δυο αστυφύλακες
να κάνει 8ωρη βάρδια, πέραν του γεγονότος ότι ευτελίζεται η αξιοπρέπεια της
διοίκησης, γίνεται φανερό ότι πρόκειται

Κύριε πρόεδρε,

Μερικά εξ αυτών απασχόλησαν και το
σημερινό ΔΣ της Ομοσπονδίας όπου
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για μια, πέρα και πάνω από τους κανονισμούς πρακτική που πρέπει να σταματήσει άμεσα.
Δεν ξέρω αν την ανεχθήκαμε και αν
ήταν και δική μας ολιγωρία, αν θέλουμε
όμως να μιλάμε για ορθή διοίκηση, πρέπει να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας,
και να διεκδικήσουμε την πιστή τήρηση
των κανονισμών. Ο διοικητής πρέπει να
ασκεί τα καθήκοντά του απερίσπαστος,
να σχεδιάζει, να προβλέπει και όχι μόνο
να επιβλέπει. Δεν αρνούμαστε προφανώς την άμεση εμπλοκή ενός διοικητή
στο πεζοδρόμιο όπου και όταν χρειάζεται, λέμε όμως όχι στην καταχρηστική διάθεση αξιωματικών σε μέτρα που
λαμβάνονται για ψύλλου πήδημα απλά
και μόνο για να υπάρχει αν ω μη γένοιτο συμβεί κάτι άσχημο, η δικαιολογία ότι
είχαν ληφθεί μέτρα και τα γνωστά άλλα
επιχειρήματα που επικαλούνται όσοι δεν
θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους ή
έχουν κατά νου να τις μετακυλήσουν στα
κατώτερα κλιμάκια της διοίκησης.
Θέλω να αναφερθώ όμως και στην καθημερινότητα των συναδέλφωνα μας
αξιωματικών και χαμηλοβάθμων ιδίως
δε εκείνων που οδηγούνται ως πρόβατα
επί σφαγή στην περιοχή των Εξαρχείων. Αυτό το απαράδεκτο και προπαντώς
επικίνδυνο φαινόμενο πρέπει να λάβει
τέλος. Ή να πληρώνουν αξιωματικοί την
ανεξέλεγκτη δράση του Ρουβίκωνα και
η ηγεσία να θεωρεί ότι όντως φταίνε,
όταν είναι γνωστό σε όλους ότι η δράση αυτή έχει τα τελευταία τρία χρόνια
στοχοποιήσει την αστυνομία και κανείς
να μην τολμά να αναφέρει ότι η κατάργηση της Ομάδας ΔΕΛΤΑ, άφησε ανοικτό
πεδίο δράσης για να ικανοποιήσει την
ιδεοληψία ορισμένων δήθεν αριστερών
ακτιβιστών.
Άραγε με αυτή τη νοοτροπία και αυτές τις λογικές σχεδιάζεται η σύγχρονη
αστυνομία του 21ου αιώνα. Η ηγεσία έχει
ενημερωθεί από μας, έχει δεσμευτεί ότι
θα δώσει τέλος σε αυτό το φαινόμενο
που δεν τιμά κανέναν. Πλην όμως μέχρι
σήμερα δεν βλέπουμε να έχει σημειωθεί καμία πρόοδος.Το θέσαμε και στη
νέα υπουργό και στο νέο αρχηγό αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων
τους.
Άλλα θέματα, όπως το θεσμικό πλαίσιο
κρίσεων- προαγωγών, το ζήτημα της
προαγωγής των ανθυπαστυνόμων και

των αξιωματικών των ΤΕΜΑ, που ξέρω
ότι ενδιαφέρει και πολλούς συναδέλφους μας και εδώ σε αυτήν την αίθουσα,
ενώ είχαμε τη δέσμευση της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας δυστυχώς, το
πόρισμα της επιτροπής που έδινε λύση
σε αυτά τα θέματα, για άγνωστους λόγους, παρέμεινε αναξιοποίητο και το
μόνο που προωθήθηκε είναι η αλλαγή
του τρόπου αξιολόγησης των αξιωματικών, που όλοι γνωρίζετε.Αντί τα θέματα
αυτά να τύχουν προσοχής και από τη νέα
ηγεσία, το μόνο πρόβλημά τους φαίνεται
ότι είναι η προαγωγή των ημετέρων. Διότι τι άλλο εξυπηρετούσε το ΠΔ για τις
έκτακτες κρίσεις; Και το δεύτερο που
προωθήθηκε επίσης από την παρούσα
ηγεσία, είναι το ΠΔ για την αλλαγή της
σύνθεσης του Συμβουλίου μεταθέσεων
των αξιωματικών όπου θεσμοθετηθηκε
η καρατόμηση της θέσης του υπαρχηγού
από τη θέση του προέδρου. Άραγε αυτό
ήταν το μείζον πρόβλημα που έπρεπε
να λυθεί; Και πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για διεύρυνση της δημοκρατίας
στην Ελληνική Αστυνομία όταν για το
συγκεκριμένο ΠΔ για το οποίο ούτε καν
συστήθηκε επιτροπή, απλά ζητήθηκαν
οι θέσεις μας, τις οποίες και καταθέσαμε
χωρίς φυσικά να ληφθούν υπόψη αφενός και αφετέρου χωρίς η ρύθμιση που
μας κοινοποιήθηκε να υπάρχει στο σχέδιο που ισχύει αφού προστέθηκε εκ των
υστέρων.
Τις προεκλογικές θέσεις για τον περαιτέρω εκδημοκρατισμό στα Σώματα Ασφαλείας, όπως την επιλογή αρχηγού από τη
Βουλή, τη διακομματική επιτροπή για τη
λειτουργία της αστυνομίας, για την επικινδυνότητα του επαγγέλματος, το δικαίωμα της απεργίας και άλλα δυστυχώς τις
παρέπεμψε το κυβερνών κόμμα στις Καλένδες υιοθετώντας και εφαρμόζοντας
τα ίδια πελατειακά συστήματα που κατήγγειλε διότι έτσι προφανώς εξυπηρετεί και τις δικές του σκοπιμότητες. Αντίθετα εμείς, στην Ομοσπονδία, κάναμε
πράξη την ενότητα και τις δημοκρατικές
διαδικασίες συγκροτώντας διαπαραταξιακό προεδρείο και επιτροπές όπως
των Γυναικών και για μείζονος σημασίας
θεμάτων.
Δηλώνω λοιπόν εφεξής ότι εάν και εφόσον η τακτική της ηγεσίας είναι να λειτουργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο και μόνο δι’
αλληλογραφίας,εμείς δεν πρόκειται να
συμμετέχουμε σε αυτήν απλά και μόνο

ως άλλοθι για να λαμβάνονται αποφάσεις ερήμην μας.
Είναι πάγια τακτική μας να μην υπεισερχόμαστε στα επιχειρησιακά θέματα αλλά
δεν μπορούμε να μην τοποθετηθούμε
για το σχέδιο ΠΕΡΣΕΑΣ το οποίο έχει
δημιουργήσει μείζονα προβλήματα στη
λειτουργία των υπηρεσιών και από την
αρχή έχουμε ζητήσει την επανεξέτασή
του, κάτι που όλοι οι αξιωματικοί συνομολογούν αλλά βεβαίως αποφεύγουν να
πουν τα πράγματα με το όνομά τους για
ευνόητους λόγους. Κι επειδή ως συνδικαλιστές δεν μας επιτρέπεται να ωραιοποιούμε τις δυσλειτουργίες και την
αναποτελεσματικότητα, οφείλουμε να το
επισημάνουμε.
Κάνοντας μια μικρή αναφορά στα οικονομικά, θα πρέπει να επαναλάβω ότι
έχουμε προσβάλει όπως ξέρετε το νέο
ειδικό μισθολόγιο στο ΣτΕ αλλά και την
απόφαση της κυβέρνησης για τη μερική
συμμόρφωση στην απόφαση του ΣτΕ και
ότι διεκδικούμε την πλήρη αποκατάσταση των μισθών μας, αποφάσεις που αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Συνάδελφοι,
Πριν κλείσω τον χαιρετισμό μου θέλω
να ζητήσω από τους εκπροσώπους των
κομμάτων να τοποθετηθούν όχι απλά
θεωρητικά αλλά να δεσμευτούν σε ποια
από τα αιτήματά μας θα δώσουν λύσεις
και με ποιο τρόπο.
Οι διαδικασίες εκλογής πέρυσι των
νέων προεδρείων τόσο στην ένωσή σας
οσο και στην Ομοσπονδία, έγιναν με τη
μαζικότερη συμμετοχή που μπορούσε
να υπάρξει από την πλευρά σας τόσο
στην Αττική όσο και πανελλαδικά καθώς
τα μέλη της ΠΟΑΞΙΑ είναι πλέον 7.000 Η
εμπιστοσύνη σας αυτή και η πανηγυρική
επανεκλογή μας, μας οπλίζει με δύναμη
και κουράγιο αλλά αφετέρου αυξάνει
και τις υποχρεώσεις μας απέναντί σας να
φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών σας.
Υποσχόμαστε λοιπόν ότι θα δώσουμε τον
καλύτερο εαυτό μας για να πετύχουμε
αυτά για τα οποία αγωνιζόμαστε όλοι
μαζί και θα το κάνουμε χωρίς να υπολογίζουμε το όποιο κόστος.
Θέλουμε ένα συνδικαλιστικό κίνημα αρραγές δυνατό ανεξάρτητο χωρίς κομματικές δεσμεύσεις, ακηδεμόνευτο, όπως
αρμόζει στο σώμα των αξιωματικών και
όπως έχει δείξει μέχρι τώρα η πορεία μας.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Μοναδικός ειλικρινής σκοπός όλων μας
ήταν και είναι η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός
που απαιτούμε για τους Αξιωματικούς
Η ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Αξιωματικών
Αστυνομίας Αττικής κ. Κανέλλου Νικολάου

Α

γαπητοί προσκεκλημένοι, συναδέλφισσες και συνάδελφοι ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε να παρευρεθείτε στην πρώτη ετήσια γενική συνέλευση που διοργανώνεται από το νέο
Δ.Σ. της Ένωσης μας που προέκυψε από
τις εκλογές του περασμένου Οκτώβρη.
Η συνέλευσή μας γίνεται σχεδόν ένα
μήνα πριν από τις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές και εν αναμονή των
βουλευτικών εκλογών.
Σε αυτές τις εκλογές ένα σημαντικό θέμα
συζητήσεων και αντιπαραθέσεων μεταξύ των υποψηφίων αλλά και των κομμάτων είναι και η ασφάλεια των πολιτών
της χώρας μας. Είναι ένα θέμα που έχουμε αναδείξει κατ' επανάληψη και έχουμε
προκαλέσει τους πολιτικούς μας για να
καταθέσουν τις προτάσεις τους, χωρίς
περιστροφές, υποσημειώσεις και παρενθέσεις, και να απαντήσουν στο ερώτημα
«τι αστυνομία θέλετε;».
Ως σκεπτόμενοι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, στην πλειοψηφία
Αξιωματικοί των Πανελληνίων με συνέχιση των πανεπιστημιακών σπουδών,
μη αποδεχόμενοι το χαρακτηρισμό του
αμόρφωτου και την ταύτισή μας με την
καρικατούρα του «Αναστάς αστυνομικού» το προαναφερθέν ερώτημα το κάνουμε με αγωνία, με ειλικρίνεια και χωρίς καμία αντιπολιτευτική διάθεση ή με
κάποιο κομματικό προσωπείο.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι το 2018
ήταν ένα έτος που όλοι μαζί παλέψαμε,
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αγωνιστήκαμε,αναδείξαμε προβλήματα,
προτείναμε λύσεις, κάναμε παρεμβάσεις.
Μπορεί κάποιοι να στεναχωρήθηκαν με
τις κινήσεις μας, με τις ανακοινώσεις μας
είτε της Ένωσής μας είτε τις προσωπικές
μου, αλλά ο μοναδικός ειλικρινής σκοπός όλων μας ήταν η αξιοπρέπεια και ο
σεβασμός που απαιτούμε για τους Αξιωματικούς αλλά και η αγωνία μας για να
αναδείξουμε τη συνεχιζόμενη καθημερινή υποβάθμισή μας μέσω των προβλημάτων μας.
Οι δράσεις μας ήταν αρκετές, μπορούσαμε να έχουμε κάνει και άλλες, αλλά
δεν έγιναν όχι λόγω της αδιαφορίας μας,
αλλά λόγω έλλειψης χρόνου επειδή,
όπως όλοι γνωρίζετε, τα μέλη του Δ.Σ
της Ενωσής μας υπηρετούν σε μάχιμες
Υπηρεσίες. Με πολύ κόπο και προσπάθεια συνδυάζουμε και τις δύο ιδιότητές
μας.Καθημερινά συνομιλούμε με πολλούς συναδέλφους αξιωματικούς από
διάφορες Υπηρεσίες, καταγράφουμε
τα προβλήματά τους και είτε μέσω της
Ομοσπονδίας μας, είτε μέσω της Ένωσής
μας, είτε με προσωπικές μας παρεμβάσεις προσπαθούμε για την επίλυση των
όποιων προβλημάτων υπάρχουν.
Είμαστε αυτοί που βιώνουμε καθημερινά τα προβλήματα των Υπηρεσιών μας
και των συναδέλφων μας, που βιώνουμε
την αγωνία των πολιτών που επιζητούν
να έχουν ασφάλεια αλλά και να νιώθουν
ασφαλείς.
Δεν είμαστε οι αυτήκοοι μάρτυρες της
καθημερινότητας αλλά είμαστε εργαζόμενοι Αξιωματικοί και οι παθόντες της
καθημερινότητας. Τελευταίο παράδειγμα
ο τραυματισμός του ταμία μας αλλά και
ο περσινός τραυματισμός του αντιπροέδρου μας κατά την εκτέλεση της διατεταγμένης υπηρεσίας τους. Είμαστε αυτοί
που από το χώρο της δουλειάς μας προσπαθούμε να επιλύσουμε υπηρεσιακά
προβλήματα και να εξυπηρετήσουμε τον
πολίτη όπως έχουμε την υποχρέωση να
το κάνουμε σύμφωνα με το Σύνταγμα και
τους Νόμους του Κράτους.
Δεν προσπαθούμε να επιλύσουμε ή να

αναδείξουμε προβλήματα φιλοσοφώντας δεξιά και αριστερά σαν τηλεοπτικοί
αστέρες και μαϊντανοί. Δεν είναι στην
πρακτική μας να αξιολογούμε και να
αποτιμούμε δημοσίως τις Υπηρεσιακές
δράσεις και επιχειρήσεις ή να κριτικάρουμε δικαστικές αποφάσεις κατά το
δοκούν.
Η υπεύθυνη στάση μας έχει αναγνωρισθεί από τους συναδέλφους. Η Ενωσή
μας μεγάλωσε και άλλο, αριθμεί πάνω
από 3500 μέλη και στις εκλογές του περασμένου Οκτώβρη η συμμετοχή ξεπέρασε το 75%.
Ταυτιζόμαστε πλήρως με την Ομοσπονδία μας αλλά και με όλες τις περιφερειακές Ενώσεις Αξιωματικών. Η αγαστή
συνεργασία μας με τις Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αττικής θα συνεχιστεί. Με κοινές δράσεις και με κοινούς
αγώνες θα προσπαθούμε να επιλύουμε
τα προβλήματα μας.
Μόνο με συνέπεια, υπευθυνότητα και
πάνω από όλα με την ενότητα θα έρθουν
οι καλύτερες ημέρες για τους αστυνομικούς, την Αστυνομία και για την κοινωνία
μας που επιζητά εναγωνίως το πολύτιμο
αγαθό της ασφάλειας.
Σε αυτή την προσπάθεια μας έχουμε
απαιτήσεις από την πολιτική και τη φυσική ηγεσία μας.
Θα πρέπει να διασφαλίσουν συνθήκες
εργασίας όπου ο κάθε αξιωματικός θα
κρίνεται και θα εξελίσσεται αποκλειστικά
και μόνο μέσα από τη δουλειά του.
Θα πρέπει να πάψουν να υπάρχουν τα
ηλικιακά κριτήρια που είναι η ταφόπλακα
για την εξέλιξη των αξιωματικών.
Θα πρέπει να σταματήσει η αποστρατεία
αξιωματικών με 31 ή 32 χρόνια υπηρεσίας. Οι συνάδελφοι αυτοί με την αποστρατεία τους οδηγήθηκαν στη φτωχοποίηση
και στην ανέχεια. Όλοι μας γνωρίζουμε
ότι από τον κ.Αρχηγό μέχρι και τον τελευταίο δόκιμο αστυφύλακα έχουμε εργοδότη μόνο το δημόσιο.Για το λόγο αυτό
κανείς δεν μπορεί να φέρεται ως εργοδότης και με την υπογραφή του να οδηγεί
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στην έξοδο αξιωματικούς με τις προαναφερόμενες συνέπειες.
Εδώ να επισημάνω ότι πρέπει να γίνει
πράξη η επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης της πράξης συνταξιοδότησης. Δυστυχώς οι συνάδελφοι μένουν περίπου 5
μήνες χωρίς καταβολή σύνταξης και έτσι
βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλά οικονομικά προβλήματα και υποχρεώσεις.
Παράκληση η Ομοσπονδία μας θα πρέπει
να το εντάξει ως άμεσο αίτημα που χρήζει επίλυση.
Θα πρέπει να δούμε με ανοικτά μυαλά
και χωρίς αγκυλώσεις το θέμα της εκπαίδευσης των αστυνομικών. Πρέπει να
υπάρξει μία πραγματική και ουσιαστική
εκπαίδευση και μετεκπαίδευση για όλο
το αστυνομικό προσωπικό.
Θα πρέπει επιτέλους να γίνει η μοριοδότηση των Υπηρεσιών και ο κάθε αστυνομικός να μπορεί να μετατίθεται ή να αποσπάται και εντός της ΓΑΔΑ με αντικειμενικά κριτήρια. Είναι εργασιακά απαράδεκτο να υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές
που κατατάσσουν τους αστυνομικούς σε
« δικά μας παιδιά» και σε «αποπαίδια».
Θα πρέπει να καταπολεμηθεί η ευθυνοφοβία που είναι η τροχοπέδη της εξέλιξης στον Οργανισμό μας. Πολλάκις ειπώθηκε ότι οι Διοικητές Υπηρεσιών να μη
διατίθενται σε αλόγιστα μέτρα εκτός της
περιφέρειας τους. Δεν γίνεται να είσαι
καπετάνιος σε ένα καράβι όπου έχεις την
αποκλειστική ευθύνη του,αλλά να μην
ταξιδεύεις με αυτό και να απουσιάζεις 22
ημέρες το μήνα. Δυστυχώς οι υποσχέ-

σεις δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.
Θα πρέπει οι φυλάξεις προσώπων και
ακινήτων στόχων να επανεξεταστούν.
Τεράστιος ο αριθμός συναδέλφων που
καθημερινά διατίθονται για τις φυλάξεις.
Οι συνάδελφοι αυτοί θα πρέπει να μετατεθούν στη Γενική Επισήμων, να αναλάβουν την αποκλειστική φύλαξη και να
σταματήσουν να είναι μονίμως αποσπασμένοι από τα Τμήματα Ασφαλείας και τα
Αστυνομικά Τμήματα.
Θα πρέπει η οργανική δύναμη των Α.Τ
και Τ.Α να ταυτίζεται με την παρούσα δύναμη. Μόνο έτσι θα σταματήσει το απαράδεκτο φαινόμενο τα Τμήματα Ασφαλείας να κλείνουν το βράδυ ή να υπολειτουργούν.
Θα πρέπει να αρχίσει από φέτος να εισάγεται μεγάλος αριθμός σπουδαστών στις
αστυνομικές σχολές για να μπορέσει να
μειωθεί σταδιακά η έλλειψη δύναμης
που έχουμε σήμερα.
Θα πρέπει επιτέλους να αναγνωρισθεί το
επάγγελμα του αστυνομικού ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό.
Θα πρέπει να καταργηθεί εξολοκλήρου ο
ασφαλιστικός και ο συνταξιοδοτικός νόμος του 2016 και να εφαρμοσθούν πλήρως οι δικαστικές αποφάσεις για επαναφορά των μισθών μας στα επίπεδα του
Ιουλίου 2012.
Είναι αδιανόητο να έχουμε παραδώσει
τα Αστυνομικά Τμήματα στους αστυφύλακες που εκτελούν καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας με παντελή έλλειψη

Αξιωματικών και Διοικητών.
Είναι αδιανόητο οι Αξιωματικοί να χάνονται σε αυτοτελείς Υπηρεσίες ή σε Υπηρεσίες της ΓΑΔΑ και του Αρχηγείου και να
μη δίνονται κίνητρα για να υπηρετήσουν
σε Α.Τ, Τ.Α.στην ΥΑΤ και στην Τροχαία.
Είναι αδιανόητο Αξιωματικοί να μην
έχουν ασκήσει διοίκηση αλλά να ζητούν
να προαχθούν στα ανώτατα κλιμάκια της
ιεραρχίας του Σώματος.
Θα πρέπει να δοθούν οικονομικά κίνητρα ή επιπλέον μόρια για τις μεταθέσεις
ή επιπλέον μόρια για την αξιολόγηση
των αξιωματικών για να υπηρετήσουν σε
Αστυνομικά Τμήματα, σε Τμήματα Ασφαλείας, στην ΥΑΤ και στην Τροχαία.
Τα προβλήματα είναι πολλά, ενδεικτικά
αναφέρω: οι μεταγωγές κρατουμένων,
τα κρατητήρια στα Αστυνομικά Τμήματα,
η ελλιπής ή η πεπαλαιωμένη υλικοτεχνική υποδομή.Μπορούμε όμως και πρέπει
να τα επιλύσουμε.
Μετά τη Μεγάλη Εβδομάδα έρχεται η
Ανάσταση. Αυτήν προσδοκούμε και επιδιώκουμε και για την Αστυνομία μας.
Η Ένωσή μας είναι παρούσα σε όλους
τους αγώνες και τις διεκδικήσεις των
αστυνομικών και των ενστόλων.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, μας
αξίζει ένα καλύτερο και ασφαλέστερο
μέλλον. Γι’ αυτό αγωνιζόμαστε και αυτό
διεκδικούμε.
Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε.
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή
σας.Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση.

Νομικό φιάσκο η αναβάθμιση της εκπαίδευσης των σχολών της αστυνομίας

Ε

ν κρυπτώ και χωρίς καμία διαβούλευση η κυβέρνηση, με τις υπογραφές των υπουργών Προστασίας του
Πολίτη και Παιδείας, προσπάθησε να
εκδώσει πριν από τις εθνικές εκλογές ένα πολύ σημαντικό Προεδρικό
Διάταγμα που προέβλεπε την αναδιάρθρωση της Αστυνομικής Ακαδημίας και των Παραγωγικών Σχολών
της (Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και
Αστυφυλάκων).
Το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ που επεξεργάστηκε νομοπαρασκευαστικά το σχέδιο
Προεδρικού Διατάγματος, εξέδωσε
γνωμοδότηση που έκρινε μη νόμιμο το
εν λόγω διάταγμα με το αιτιολογικό:
1) Επιχειρείται «η κατάργηση του συνόλου των ρυθμίσεων του Ν. 4249/2014
για την Αστυνομική Ακαδημία με την
εισαγωγή νέων, στις οποίες μάλιστα
περιλαμβάνεται και η εξουσιοδότηση

για την έκδοση άλλων οργανωτικών της
Ακαδημίας Προεδρικών Διαταγμάτων,
καθ’ όμοιο τρόπο προς την ισχύουσα και
καταργημένη με το σχέδιο διάταξη της
παρ. 16 του άρθρου 38 του Ν. 4249/2014»
και
2) Υπογράφεται και από τον υπουργό Παιδείας, χωρίς να προβλέπεται η αρμοδιότητα του αυτή από το ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο.
Ως εκ τούτου εκλείπουν οι λόγοι σχολιασμού του περιεχομένου του σχεδίου
Προεδρικού Διατάγματος (που ανεπίσημα ήρθε στο φως, μετά το νομικό φιάσκο),
καθώς αυτό δεν έτυχε ουδεμίας διαβούλευσης και η πολιτική ηγεσία προσπάθησε να το «περάσει νύχτα», αναγκάζοντας
το ανώτατο δικαστήριο να το απορρίψει,
καταδεικνύοντας την νομική προχειρότητα με την οποία συντάχθηκε και εκθέτοντας τους συντάκτες του.

Δεν μπορούμε όμως να μην καταγγείλλουμε την εν κρυπτώ και κατεπείγουσα προώθηση ενός τόσο σημαντικού νομοθετήματος, που αφορά το
εκπαιδευτικό έργο των Παραγωγικών
Σχολών του Σώματος, χωρίς να έχουν
γνώση θεσμικοί φορείς που όφειλαν
και θα μπορούσαν να συμβάλλουν
εποικοδομητικά με τις προτάσεις τους.
Επιπλέον καταγγέλλουμε την τετραετή αδράνεια της Πολιτικής Ηγεσίας
του υπουργείου μας, που είχε όλο το
χρόνο να προωθήσει θεσμικές παρεμβάσεις αναβάθμισης της εκπαίδευσης
των Παραγωγικών Σχολών και δεν το
έπραξε. Προξενεί δε θλίψη το γεγονός
ότι θυμήθηκε (η Πολιτική Ηγεσία) ελάχιστες ημέρες πριν την προκήρυξη των
εθνικών εκλογών να προωθήσει άρον
άρον την αναδιάρθρωση της Αστυνομικής Ακαδημίας και της εκπαίδευσης,
που τελικά κατέληξε σε νομικό φιάσκο.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής
Αστυνομίας Νοτίου Αιγαίου
Ε

θιμοτυπικές επισκέψεις με υπηρεσιακούς παράγοντες, μέλη, αποστράτους και συνδικαλιστές συναδέλφους
Την Τετάρτη (10 Απριλίου 2019), στο
πλαίσιο σύγκλησης τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Νοτίου Αιγαίου στη
Σύρο, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις
με υπηρεσιακούς παράγοντες, μέλη,
αποστράτους και συνδικαλιστές συναδέλφους.
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Συγκεκριμένα, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου επισκέφθηκαν εθιμοτυπικά
τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Νοτίου Αιγαίου Ταξίαρχο κ. Ιωσήφ ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗ στον οποίο ευχήθηκαν καλή και δημιουργική θητεία στη
θέση που ανέλαβε κατά τις πρόσφατες
κρίσεις – τοποθετήσεις, όπως αποφασίστηκαν από το Αρχηγείο της Ελληνικής
Αστυνομίας.
Κατά την επίσκεψη συζητήθηκαν θεσμι-

κά ζητήματα που απασχολούν το αστυνομικό προσωπικό και η συνάντηση
ολοκληρώθηκε με επίδοση αναμνηστικού δώρου από τον Πρόεδρο της Ένωσης στον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Νοτίου Αιγαίου.
Νωρίτερα, την ίδια ημέρα υπήρξε ανάλογη επίσκεψη στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων Αστυνομικό Διευθυντή κ. Γεώργιο ΒΑΜΒΟΥΚΑ.
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις
στους Διοικητές του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Ασφάλειας Σύρου-Ερμούπολης, καθώς και συνάντηση με μελή της Ένωσης μας και στελέχη
Αξιωματικούς.
Παράλληλα υπήρξε συνάντηση με τον
Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Κυκλάδων κ. Ευάγγελο
ΚΕΦΑΛΑ κατά την οποία αναπτύχτηκε
εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων
επί συνδικαλιστικών θεμάτων.
Τέλος, αναγνωρίζοντας το συνδικαλιστικό έργο και την προσφορά του επί σειρά
ετών εκλεγμένου μέλους της Ένωσής
Υποστρατήγου ε.α. Νικολάου ΒΕΛΕΝΤΖΑ προβήκαμε στην απονομή αναμνηστικού δώρου.
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Τα προβλήματα της Κρήτης στο Αρχηγείο
Ε

θιμοτυπικές συναντήσεις πραγματοποίησε η Ένωση Αξιωματικών
Αστυνομίας Περιφέρειας Κρήτης στο
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.Στο
πλαίσιο των επισκέψεων οι εκπρόσωποι
της Ένωσης συνεχάρησαν τους Στρατηγούς για την αγαστή συνεργασία που
είχαν με το σύνολο των Αξιωματικών
της Κρήτης κατά την θητεία τους από την
θέση του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Κρήτης, γεγονός
που συντέλεσε στα μέγιστα τόσο στην
αποδοτικότητα του προσωπικού όσο
και στην αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των αστυνομικών υπηρεσιών,
δεδομένου των πολυάριθμων επιτυχιών
που επέδειξε η ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα αφενός
στην καταπολέμηση της μικροεγκληματικότητας και αφετέρου στην πάταξη της
βαρύνουσας εγκληματικότητας στο νησί.
Στη συνάντηση με τον τότε Επιτελάρχη ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο Καραμαλάκη
Μιχαήλ κύριο θέμα συζήτησης δεν θα
μπορούσε να ήταν άλλο από εκείνο της
επικείμενης Αναδιάρθρωσης – Αναδιοργάνωσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών
σε επίπεδο Κρήτης, επισημαίνοντας από
την πλευρά μας τόσο τα θετικά όσο και
τα αρνητικά στοιχεία που έχουν παρατηρηθεί από την δημοσίευση του σχετικού
Π.Δ. 7/2017.
Στη παρούσα φάση τονίσθηκε η αναγκαιότητα στελέχωσης του Τμήματος
Μεταγωγών και Δικαστηρίων Χανίων
με προσωπικό από άλλη περιοχή μετάθεσης, ως νεοϊδρυθείσας υπηρεσίας,
καθότι η υπάρχουσα δύναμη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων δεν επαρκεί
για την πλήρωση θέσεων μίας νέας υπηρεσίας στον Νομό.
Από την πλευρά μας επιπρόσθετα προτάθηκε για όλες τις επιχειρησιακές ομάδες που πρόκειται να λειτουργήσουν στο
νησί, να κατατεθούν αιτήσεις από όλο το

αστυνομικό προσωπικό που επιθυμεί
να ενταχθεί σε αυτές και η επιλογή για
την στελέχωση της κάθε υπηρεσίας εξ
αυτών να πραγματοποιηθεί με αυστηρά
αντικειμενικά κριτήρια κατόπιν κατάλληλης αξιολόγησης, για την αποτελεσματική πραγμάτωση του σκοπού της
λειτουργίας τους.
Σε δεύτερη φάση και ενόψει της έναρξης
της τουριστικής σεζόν ζητήθηκε με τον
τότε Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής
Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού Υποστράτηγο Δασκαλάκη Ανδρέα η
διακοπή ενισχυτικής δύναμης από την
Κρήτη στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στη Λέρο, καθώς και η επιπλέον
ενίσχυση με αποσπάσεις από υπηρεσίες
εκτός Κρήτης των Τμημάτων που δέχονται επιπρόσθετο βάρος την περίοδο
αυτή εξαιτίας της εισόδου και της διαμονής των επισκεπτών στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.
Σε επίπεδο κτιριακών υποδομών τονίσθηκε από την πλευρά μας ότι η παρούσα
χρονική στιγμή, με βάση και τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας, κρίνεται
η πλέον κατάλληλη για την υλοποίηση
του πολυπόθητου “ονείρου” του συνόλου
του αστυνομικού προσωπικού της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ρεθύμνου σχετικά
με την ανέγερση του νέου Αστυνομικού
Μεγάρου εντός των εγκαταστάσεων της
σχολής Αστυφυλάκων Ρεθύμνου και
για το λόγο αυτό όλοι μας θα πρέπει να
βοηθήσουμε για την πραγμάτωση του
τόσο σημαντικού αυτού έργου. Ανάλογη
βοήθεια και στήριξη θα πρέπει να δοθεί
και για την εύρεση κατάλληλη κτιριακής υποδομής για την μεταστέγαση της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Λασιθίου σε
εγκαταστάσεις που έχει το δημόσιο στη
διάθεσή του.

Για το θέμα της αλλαγής του τρόπου
αξιολόγησης των Αξιωματικών που
επιχειρείται την παρούσα χρονική στιγμή από την αρμόδια επιτροπή που έχει
συγκροτήσει το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.,
με την θεσμοθέτηση νέου τρόπου βαθμολόγησης των στελεχών, η Ένωσή μας
δήλωσε ότι έχει ταχθεί σύμφωνη με την
αντίστοιχη πρόταση που έχει καταθέσει
η Ομοσπονδία μας. Στη νέα εκατοστιαία
κλίμακα βαθμολόγησης που προωθείται τονίσθηκε ότι θα πρέπει να δίνονται
επιπλέον κίνητρα και μόρια κατά την αξιολόγηση στο προσωπικό που υπηρετεί
τόσο σε νευραλγικές υπηρεσίες όσο και
σε θέσεις διοίκησης.
Όσον αφορά το ζήτημα του βαθμολογίου που απασχολεί τον τελευταίο καιρό
το σώμα, η Ένωσή μας εξέφρασε τον
προβληματισμό της στο νέο μοντέλο
που προσανατολίζεται να εφαρμόσει το
Αρχηγείο, διότι ακόμη και με την αύξηση των οργανικών θέσεων κατά 60
στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή
για τους μη προακτέους στον επόμενο
βαθμό που δεν έχουν συμπληρώσει τον
απαιτούμενο χρόνο εργασίας, επίλυση
στο πρόβλημα δεν πρόκειται να υπάρξει
λόγω των πολυπληθών σειρών Αξιωματικών της Σ.Α.Ε.Α. Συνεπώς, και πάλι
ένας μεγάλος αριθμός Αξιωματικών θα
αποστρατεύεται πρόωρα, δηλαδή πριν
την συμπλήρωση 35 πραγματικών χρόνων υπηρεσίας, ενώ από την άλλη με
την αύξηση των ετών παραμονής σε
κάθε βαθμό ένας μεγάλος αριθμός Αξιωματικών θα τερματίζει αυτεπάγγελτα
τη σταδιοδρομία του λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας, χωρίς να δίνεται σε
αυτούς η δυνατότητα για περαιτέρω ανέλιξη στα ανώτατα κλιμάκια της ιεραρχίας
του σώματος. Για το λόγο αυτό προβάλει
επιτακτική ανάγκη η εύρεση μίας ενδιάμεσης λύσης που να καλύπτει αφενός
τις ανάγκες και τα συμφέροντα όλου του
αστυνομικού προσωπικού και αφετέρου
να εξυπηρετεί την ομαλή λειτουργία της
Ελληνικής Αστυνομίας.
Τέλος η Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας Κρήτης ευχήθηκε στους Στρατηγούς
να έχουν καλή και άκρως επιτυχημένη
συνέχεια στο έργο τους, όμοια των προηγούμενων ετών, από τις νέες βαρυσήμαντες θέσεις που τους εμπιστεύτηκε η
πολιτεία.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Αντιδράσεις
λόγω
αλλαγών
στον Ποινικό
Κώδικα και
στον Κώδικα
Ποινικής
Δικονομίας

Μ

ε τους Βουλευτές του Σύριζα κ.
Σωκράτη Βαρδάκη και κ. Νίκο
Ηγουμενίδη συναντήθηκε την Τρίτη
2 Απριλίου η Ένωση Αξιωματικών
ΕΛ.ΑΣ. Περιφέρειας Κρήτης ενόψει
των αλλαγών στον Ποινικό Κώδικα
και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας βάσει των προτεινόμενων από τη
νομοπαρασκευαστική επιτροπή του
Υπουργείου Δικαιοσύνης μεταρρυθμίσεων που βρίσκονται την παρούσα
χρονική περίοδο σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την 14η Απριλίου.
Η Ένωσή μας έθιξε την τροποποίηση
του άρθρου 272 του Ποινικού Κώδικα
«Παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες» με την υποβάθμιση της
επιβαλλόμενης ποινής από κακούργημα σε πλημμέλημα για "όποιον κατασκευάζει, προμηθεύεται ή κατέχει
εκρηκτικές ύλες ή εκρηκτικές βόμβες
από τις οποίες μπορεί να προκληθεί
κίνδυνος για άνθρωπο", σύμφωνα με τη νέα προτεινόμενη διάταξη.
Από την πλευρά μας αναφέρθηκε ότι
είναι πρωτοφανές και ταυτόχρονα
αντιφατικό πράξεις με τη χρήση των
ανωτέρω μέσων που απειλούν την
ανθρώπινη ζωή να τιμωρούνται σε
βαθμό πλημμελήματος, απαξιώντας
με τον τρόπο αυτό το ύψιστο αυτό έννομο αγαθό. Παράλληλα, έγινε μνεία
σοβαρών (ακόμα και θανάσιμων)
τραυματισμών αστυνομικών και πο-
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λιτών κατά το παρελθόν με τη χρήση
των εν λόγω μέσων, με χαρακτηριστικά
παραδείγματα τον εμπρησμό στην Τράπεζα MARFIN που είχε ως αποτέλεσμα
το θανάσιμο τραυματισμό εργαζομένων
στο χώρο του καταστήματος καθώς και
έτερη περίπτωση τραυματισμού δικηγόρου στα Εξάρχεια σε επεισόδια που διαδραματίστηκαν κατά τον εορτασμό της
επετείου του Πολυτεχνείου το 2017, όταν
η τελευταία δέχθηκε φωτοβολίδα στο
γόνατο η οποία είχε εκτοξευτεί με αυτοσχέδιο πυροσωλήνα από τους διαδηλωτές. Και οι δύο βουλευτές δήλωσαν την
αντίθεσή τους με την προτεινόμενη διάταξη Νόμου, αναγνωρίζοντας παράλληλα την επικινδυνότητα του επαγγέλματος
μας, ενώ δεσμεύθηκαν για την προώθηση της εύλογης αντίθεσής μας στην τροποποίηση αυτή του Ποινικού Κώδικα.

σών εγκλήσεων για αδικήματα ήσσονος σημασίας (π.χ. εξύβριση) και κατ'
επέκταση σε συμφόρηση της ποινικής
διαδικασίας και καθυστέρηση στην
εκδίκαση σοβαρότερων υποθέσεων.
Εκτός των ανωτέρω,συζητήθηκε η
πρόσφατη τροποποίηση του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας. Από πλευράς
μας αναφέρθηκε ότι τα πρώτα αποτελέσματα στην εφαρμογή του Νόμου
φαίνονται να έχουν θετικό πρόσημο
σε επίπεδο βελτίωσης της οδικής
ασφάλειας, χρησιμοποιώντας ως
δείκτες την χρήση ζώνης – κράνους,
καίτοι στις εν λόγω παραβάσεις δεν
προβλέπεται πλέον χρηματικό πρόστιμο. Περαιτέρω καταθέσαμε ειδικότερες προτάσεις για την βελτίωση του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Επιπρόσθετα, η ένωσή μας εξέφρασε την αντίθεσή της στη μετατροπή του
αδικήματος της κλοπής (άρθρο 372 Π.Κ.)
από αυτεπαγγέλτως διωκόμενο σε κατ΄
έγκληση καθόσον κατά την άποψή μας
δημιουργεί σοβαρά δικονομικά θέματα ως προς την σύλληψη του δράστη
σε περίπτωση μη υποβολής έγκλησης
ή έως ότου αυτή υποβληθεί. Επιπλέον,
τονίσθηκε απο την ένωσή μας και την
πρόταση κατάργησης του παραβόλου
των 50 € για τα κατ΄ έγκληση διωκόμενα
αδικήματα, καθόσον αυτο θα οδηγήσει
σε κατακόρυφη αύξηση των υποβληθει-

Τέλος, αναφορικά με τα οικονομικά
θέματα που απασχολούν τον κλάδο
μας, τονίσαμε το δίκαιο αίτημα μας
αφενός για επαναφορά των δώρων
εορτών και αδείας βάσει και της πρόσφατης απόφασης του ΣΤ’ τμήματος
του Σ.τ.Ε., το οποίο έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές αυτές με τον Ν.
4093/12 και αφετέρου για την αποκατάσταση των μισθών μας στα επίπεδα
του Αυγούστου του 2012, όπως προβλέπεται απο τις σχετικές αποφάσεις
του ΣτΕ.
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Φιλοξενία στις κατασκηνώσεις παιδιών των μελών
των Ενώσεων Αξιωματικών Κεντρικής Μακεδονίας
και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Ο

ι Ενώσεις Αξιωματικών Ελλ.
Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης, πιστές στις δεσμεύσεις τους
για την παροχή υπηρεσιών υψηλού
επιπέδου, εξασφάλισαν, για τρίτη
συνεχόμενη χρονιά, για τα παιδιά
των μελών τους, τη δωρεάν παραχώρηση θέσεων στις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Πολυγύρου
Χαλκιδικής στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα που εξασφαλίσαμε αφορά την περίοδο από
01η Αυγούστου 2019 έως 10η Αυγούστου 2019, για παιδιά ηλικίας 6 έως
16 ετών, ενώ η διαδικασία εγγραφής
θα έχει ως εξής: Οι ενδιαφερόμενοι
γονείς, αφού έρθουν αρχικά σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μας από
ώρες 09:00-14:00 καθημερινά (Τηλέφωνο γραφείου 2310 388 086 για τα
μέλη της Ένωσης Αξ/κων Κεντρικής
Μακεδονίας και κιν. 6944 898 800

κ. Δραγουδάκης Αναστάσιος για τα μέλη
της Ένωσης Αξ/κων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης), για τη δήλωση συμμετοχής των παιδιών τους, στη συνέχεια
θα συμπληρώνουν τα επισυναπτόμενα
στην παρούσα ανακοίνωση αίτηση και
υπεύθυνη δήλωση (δύο έντυπα) και
ακολούθως θα εφοδιάζονται με βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα.
Με την ολοκλήρωση των δικαιολογητικών, θα μας αποστέλλουν αυτά (κατόπιν
επικοινωνίας μας) για την αμεσότερη
συγκέντρωση τους, με καταληκτική
ημερομηνία την 20/07/2019. Για τη συμμετοχή θα απαιτηθεί το συμβολικό ποσό
των 30 ευρώ, ανά τέκνο, το οποίο θα
καλύψουν οι Ενώσεις μας (εφόσον το
κόστος των συνολικών αιτήσεων είναι
συμβατό του φετινού προϋπολογισμού),
ενώ τα παιδιά πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών δε θα πληρώσουν
καθόλου τη συμμετοχή.
Διευκρινίζεται, για την ιατρική βεβαίω-

ση, ότι αυτή πρέπει να αναφέρει την
κατάσταση της υγείας του παιδιού,
τον εμβολιασμό του, από τα υποχρεωτικά εμβόλια, ότι δεν πάσχει από
μεταδοτικά νοσήματα, ότι η εν γένει
κατάσταση της υγείας του επιτρέπει
τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό
πρόγραμμα και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις (φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες κ.λ.π.)
Σκοπός των ενώσεών μας είναι η
συνέχιση σημαντικών παροχών για
τα μέλη μας, πάντοτε στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης και ελάφρυνσης των επιβαρυμένων οικογενειακών προϋπολογισμών τους.

Υποτροφίες σπουδών για τα μέλη
της Ένωσής μας
Μ

ε μεγάλη μας χαρά αποδεχτήκαμε και ανακοινώνουμε την ευγενική προσφορά στην οποία προέβη ο
κ. Φωτίου Κωνσταντίνος, για τα μέλη
της Ένωσής μας. Η εν λόγω προσφορά αφορά:

•	Μία (1) υποτροφία σπουδών, εντελώς
ΔΩΡΕΑΝ, στο ΙΕΚ ΕΤΕ, αποκλειστικά
για κάποιο από τα μέλη της Ένωσής
μας -για δύο εκπαιδευτικά έτη- σε μία
από τις 100 ειδικότητες, αξίας 4.500
Ευρώ.
• Δέκα (10) υποτροφίες για απόκτηση πτυχίου αγγλικών Lower B2 ή
Proficiency C2 (αναγνωρισμένα από
τον ΑΣΕΠ) με εντελώς ΔΩΡΕΑΝ δίδακτρα που αφορούν την παρακολούθηση/φοίτηση πλήρους κύκλου
μαθημάτων.

•	Δέκα (10) υποτροφίες για απόκτηση Πιστοποιητικού Πληροφορικής
(αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ)
με εντελώς ΔΩΡΕΑΝ δίδακτρα.
Οι παραπάνω υποτροφίες αφορούν
αποκλειστικά τα εγγεγραμμένα μέλη
της Ένωσής μας και θα δοθούν κατόπιν κλήρωσης, για την συμμετοχή
στην οποία, οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της Ένωσης (τηλ. 2310 388086),
με καταληκτική ημερομηνία την
15/7/2019.
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Παρεμβάσεις για τα προβλήματά μας
Τ

ην Πέμπτη 18 Απριλίου 2019, το προεδρείο της Ένωσης Κεντρικής Μακεδονίας, σε εγκάρδιο και δημιουργικό
κλίμα, συναντήθηκε με τον Αρχηγό του
Σώματος, Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη Ανδρικόπουλο. Στην συνάντηση παρέστησαν, επίσης, ο προϊστάμενος Επιτελείου
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Ανδρέας Δασκαλάκης και ο Διευθυντής του Επιτελικού
Γραφείου του Αρχηγού, Υποστράτηγος κ.
Στυλιανός Βολυράκης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την
Αστυνομική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα την Θεσσαλονίκη. Επίσης, γνωστοποιήσαμε στον κ.
Αρχηγό, υπηρεσιακά προβλήματα, που,
λόγω του θεσμικού μας ρόλου, μας μεταφέρονται καθημερινά από τα μέλη μας
και κυρίως από Αξιωματικούς - Διοικητές Υπηρεσιών, στα οποία καλούνται, τις
περισσότερες φόρες πέραν των δυνατοτήτων των Υπηρεσιών τους, να δώσουν
άμεσα λύσεις.
Ο κ. Αρχηγός δήλωσε ρητώς τη βούλησή
του για άμεση επίλυση των προβλημάτων που του τέθηκαν, ενώ, παράλληλα,
μας προκάλεσε θετική εντύπωση η πρόθεσή του να προχωρήσει, για ορισμένα
εξ' αυτών, σε άμεση έκδοση σχετικής
διαταγής με αποσαφηνιστικό χαρακτήρα. Είναι μεγάλη χαρά μας που στο
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας
συναντούμε «ευήκοα ώτα», πρόθυμα
να αφουγκραστούν τις ανησυχίες και
τα προβλήματα των συναδέλφων, όπως
αυτά ανακύπτουν στην υπηρεσιακή καθημερινότητα.

Επίσης, τα Προεδρεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης και
της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής
Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας
πραγματοποίησαν συνάντηση με τον
Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ.
Ανδρέα ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, στο Αστυνομικό
Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Στη συνάντηση
ήταν παρόντες, ο Γενικός Αστυνομικός
Διευθυντής Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος κ. Φώτιος ΔΟΜΖΑΡΙΔΗΣ, ο Βοηθός
Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος κ. Αβραάμ
ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ, ο Βοηθός Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος κ. Παναγιώτης ΝΤΖΙΟΒΑΡΑΣ,
ο Διευθυντής Ασφαλείας Θεσσαλονίκης,
Υποστράτηγος κ. Νικόλαος ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, ο Διευθυντής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχος κ. Λάζαρος ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ και ο Διευθυντής Αστυνομικών
Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχος
κ. Γεώργιος ΔΟΥΒΑΛΗΣ.
Κατά την διάρκεια της συζήτησης, αναφερθήκαμε σε μια σειρά ζητημάτων που
απασχολούν το αστυνομικό προσωπικό
της ΓΑΔΘ κι ενημερωθήκαμε για την
εξέλιξή τους.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Μολονότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό
διάστημα από την ψήφιση των διατάξεων που ορίζουν την λειτουργία Αστυνομικών Φαρμακείων, αυτές δεν έχουν
τεθεί σε λειτουργία. Οι Ενώσεις μας
επισήμαναν την μεγάλη ανάγκη κάλυψης των φαρμακευτικών αναγκών του
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας

και των μελών των οικογενειών τους,
από δικά μας Φαρμακεία, τα οποία θα
λειτουργούν αυτοτελώς όπως γίνεται
με τα Στρατιωτικά Φαρμακεία.Όπως μας
ενημέρωσε ο κ. Επιτελάρχης, ήδη έχουν
κινηθεί οι διαδικασίες για την λειτουργία
του πρώτου Αστυνομικού Φαρμακείου,
ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι όποια
κωλύματα υπάρξουν θα ξεπεραστούν
γρήγορα.
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ
Εδώ και δυο μήνες, οι μετακινήσεις
των συναδέλφων της ΥΜΕΤ/ΔΑΕΘ στην
Αστυνομική Διεύθυνση Σάμου αποζημιώνονται με έξοδα δημοσίου και όχι μέσω
ευρωπαϊκού προγράμματος, όπως γίνεται για τις υπόλοιπες μετακινήσεις των
Αστυνομικών στα νησιά.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Θεσσαλονίκης, σε πρόσφατο έγγραφό της προς τον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας, επισήμανε την οικονομική
αδικία που υφίστανται οι συνάδελφοι και
πρότεινε την ένταξη των συγκεκριμένων
μετακινήσεων στο πρόγραμμα της Ε.Ε.
που προορίζεται για την αντιμετώπιση
των αυξημένων μεταναστευτικών ροών.
Με ικανοποίηση ενημερωθήκαμε από
τον κ. Επιτελάρχη ότι η πρότασή μας υιοθετήθηκε και θα τεθεί σε ισχύ από 1-62019.
Μια ακόμα πρότασή μας, η οποία όπως
διαφαίνεται θα πραγματοποιηθεί σε
σύντομο χρονικό διάστημα, είναι η αεροπορική μετακίνηση των διμοιριών
στα νησιά. Η Ηγεσία έχει αναγνωρίσει
την αναγκαιότητα γρήγορης και άκοπης
μετακίνησης των συναδέλφων κι ως εκ
τούτου προχωράει τις διαδικασίες προς
την κατεύθυνση αυτή.
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ
Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει πολλά λειτουργικά προβλήματα λόγω της έλλειψης
υπηρεσιακών οχημάτων. Πρόσφατα,
η Ηγεσία έκανε ένα πρώτο βήμα για
την μερική άμβλυνση της κατάστασης.
Ωστόσο, όπως ενημερωθήκαμε έχει
προκηρυχθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη,
νέος διαγωνισμός από το Αρχηγείο της
ΕΛΑΣ για την προμήθεια του Σώματος
με 400 νέα οχήματα. Ο κ. Επιτελάρχης
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μάς εξέφρασε τη βούλησή του για νέα
ενίσχυση της ΓΑΔΘ με οχήματα, όχι μόνο
μέσω του προαναφερόμενου τρέχοντος
διαγωνισμού αλλά και με κάθε άλλο
πρόσφορο τρόπο.
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η έλλειψη αστυνομικού προσωπικού
είναι ένα βασικό πρόβλημα της ΓΑΔΘ,
από το οποίο πηγάζουν και άλλες σημαντικές υπηρεσιακές δυσλειτουργίες. Ο
κ. Επιτελάρχης αναφέρθηκε στη φετινή
ενίσχυση της ΓΑΔΘ με 50 Αστυνομικούς,
μετά από πολλά χρόνια ελάχιστων μεταθέσεων. Η ενέργεια αυτή, αποτελεί την
έμπρακτη αναγνώριση των μεγάλων
ελλείψεων της ΓΑΔΘ σε προσωπικό και
για τον ίδιο λόγο, η ΓΑΔΘ θα ενισχυθεί
τους θερινούς μήνες με Δόκιμους Αστυφύλακες.
ΜΕΤΡΑ ΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Οι Ενώσεις μας δεν θα μπορούσαν να
μην θέσουν επί τάπητος το επαχθές πρόβλημα της κατασπατάλησης δυνάμεων
σε μέτρα τάξης και εκδηλώσεις ήσσονος
αστυνομικού ενδιαφέροντος.
Τη στιγμή που σε πολλούς Αστυνομικούς
οφείλονται δεκάδες ημερήσιες αναπαύσεις, η Διοίκηση με κάθε ευκαιρία ανατρέπει, την τελευταία στιγμή, τον πίνακα
υπηρεσίας και διαθέτει υπέρογκο αριθμό Αστυνομικών σε εκδηλώσεις που
ως συνήθως χαρακτηρίζονται «έκτακτο
γεγονός».
Η παρούσα Ηγεσία, από την στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της, έχει εκδώσει αλλεπάλληλες διαταγές για την
τήρηση του χρόνου εργασίας του προσωπικού, οι οποίες αγνοούνται επιδεικτικά. Οι Ενώσεις μας ζήτησαν από τον
κ. Επιτελάρχη να ελεγχθεί ποιοι είναι οι
υπαίτιοι για τις καταστρατηγήσεις των
εσωτερικών διαταγών της Υπηρεσίας.
Δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε
ότι η νυν Ηγεσία του Σώματος δείχνει
πραγματικό ενδιαφέρον για την επίλυση
των προβλημάτων μας και δεν εξαντλείται σε θεωρητικές συζητήσεις που δεν
έχουν κάποιο απτό αποτέλεσμα.

Επίσκεψη του
Προεδρείου στο 424
Γενικό Στρατιωτικό
Νοσοκομείο
Τ

ην Παρασκευή, στις 24 Μαΐου
2019, το Προεδρείο της Ένωσή
μας, πραγματοποίησε συνάντηση με
το Διοικητή του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως
Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχο (ΥΙ) κοΙωσηφίδη Μιχαήλ.
Η Ένωσή μας, αφού ευχαρίστησε
αρχικά το Διοικητή για τις υψηλού
επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες,
από το επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό, έθεσε το ζήτημα της
έκδοσης του απαιτούμενου παραπεμπτικού, από το Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης, για την εξέταση των Αστυνομικών από Ιατρούς με ειδικότητες,
που δεν υπάρχουν στο Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης.Επίσης, αναφερθήκαμε στο άρθρο4της εφαρμοστικής
συμφωνίας, που αφορά τους όρους
της ενδονοσοκομειακής περίθαλψης
των στελεχών της ΕΛΛ.ΑΣ. και των
μελών των οικογενειών τους και υπεγράφη μεταξύ των υπουργείων Εθνικής Αμυνας και Προστασίας του Πολίτη. Τονίσαμε και επιμείναμε ιδιαίτερα
στην αναγκαιότητα επέκτασης του
θεσμού του περιφερειακού ιατρείου
και στο 424 Γ.Σ.Ν.Ε. Θεσσαλονίκης,
όπως εξάλλου προβλέφθηκε σχετικά
με το 401 στρατιωτικό Νοσοκομείο.
Η εν λόγω τροποποίηση θα δώσει τη
δυνατότητα στους συνάδελφους να
μπορούν να προσέρχονται στο στρατιωτικό νοσοκομείο, χωρίς παραπεμπτικό από τα πολυιατρεία, καθώς
η διαδικασία αυτή θα γίνεται από το
υγειονομικό προσωπικό, που θα στε-

λεχώνει το εν λόγω γραφείο. Επίσης,
τονίστηκε εκ νέου η ανάγκη να τροποποιηθεί και η σχετική διάταξη, περί
των προστατευομένων μελών, ούτως
ώστε να μην υπάρχει αποκλεισμός
στο δικαίωμα εισαγωγής και περίθαλψης για τους γονείς των Αστυνομικών, σε αντίθεση με ότι ισχύει στις
τάξεις των ενόπλων δυνάμεων.Εκ μέρους του κ. Ταξιάρχου εκφράστηκε η
βούληση για την επίλυση των όποιων
δυσλειτουργιών προκαλεί η υποχρεωτική, από πλευράς του Κ.Ι.Θ., έκδοση του παραπεμπτικού, προκειμένου
οι Αστυνομικοί να μπορούν να προσέρχονται στο 424 Γ.Σ.Ν.Ε., ενώ για
την εφαρμοστική συμφωνία ανέφερε
πως ήδη, από πλευράς της διοίκησης
του 424 Γ.Σ.Ν.Ε., έχουν γίνει οι απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να
παραχωρήσει τον αναγκαίο χώρο και
εξοπλισμό στο υγειονομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον του ζητηθεί.
Η Ένωσή μας, ευελπιστώντας στην
καταλυτική παρέμβαση της φυσικής
και πολιτικής ηγεσίας έχει προβεί
στην αποστολή των σχετικών προτάσεων, τόσο για την τροποποίηση της
σχετικής διάταξης, ώστε να επεκταθεί
ο θεσμός του περιφερειακού ιατρείου
και στο 424 Γ.Σ.Ν.Ε., όσο και για τη δυνατότητα συμμετοχής στην ενδονοσοκομειακή περίθαλψη των γονέων των
στελεχών της ΕΛΛ.ΑΣ, θεωρώντας
ότι κάτι τέτοιο μόνο ως αναβάθμιση
των υπηρεσιών υγείας, προς τους συναδέλφους, μπορεί να θεωρηθεί.
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Ετήσια Γενική Συνέλευση - Χοροεσπερίδα
και Ελληνικής Αστυνομίας, κ. Ιωαννίδης
Χρήστος, ο πρόεδρος του Δικηγορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ. Κουτσοχήνας, από την Υπηρεσία του Επιτρόπου
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο κ. Πετεινίδης
Τριαντάφυλλος, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης κ. Χριστοδούλης Χριστόδουλος,
υποψήφιοι Βουλευτές πολιτικών κομμάτων, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης,
δικαστικοί φορείς, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων καθώς και άλλοι
ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί της
Θεσσαλονίκης και της διοικητικής περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σ

ε μία κατάμεστη, από εκατοντάδες
μέλη μας και εκλεκτούς προσκεκλημένους, αίθουσα του πολυχώρου εκδηλώσεων “ROSE GARDEN”, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε,
την Κυριακή στις 09 Ιουνίου 2019, η Ετήσια Γενική Συνέλευση – Χοροεσπερίδα
της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής
Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας.
Την εκδήλωση τίμησαν, μεταξύ άλλων,
με την παρουσία τους οι παρακάτω εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων: Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της
Ν.Δ. στην Θεσσαλονίκη κ. Σπηλιόπουλος Αναστάσιος, ο βουλευτής του Κ.Κ.Ε.
κ. Δελλής Ιωάννης και η εκπρόσωπος
από την Ένωση Κεντρώων κ. Αικατερίνη
Κούτρη.

Επίσης, παρευρέθηκαν και τίμησαν με
την παρουσία τους την εκδήλωση, οι
βουλευτές κ.κ. Γκιουλέκας Κωνσταντίνος, Καλαφάτης Σταύρος, Σταμάτης
Δημήτριος και Αναστασιάδης Σάββας. Ο
Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Τσακίρης Παντελής, Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αξιωματικών Ελληνικής
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Αστυνομίας, κ. Κατσιαμάκας Ιωάννης, ο
Επίτιμος Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Ραχωβίτσας Ιωάννης, ο Βοηθός του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή
Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος κ. Ντζιοβάρας Παναγιώτης, ο Διευθυντής της
Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης,
Υποστράτηγος κ. Ζησιμόπουλος Νικόλαος, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής, κ. Βράντζας Βασίλειος,
ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, κ.
Δραγουδάκης Αναστάσιος, ο πρόεδρος
της Ένωσης Αξιωματικών Ηπείρου, κ.
Κολιοπάνος Θεόδωρος, ο πρόεδρος της
Ένωσης Αξιωματικών Θεσσαλίας, κ. Καλούσιος Χρήστος, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ν. Σερρών
κ. Αραμπατζής Αναστάσιος, ο πρόεδρος
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ν.
Ημαθίας, κ. Μούρτης Απόστολος, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ν. Κιλκίς κ. Ναλμπάντης Τριαντάφυλλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης, κ.
Αναστασιάδης Γεώργιος, ο πρόεδρος του
Συνδέσμου Αποστράτων Χωροφυλακής

Ο Πρόεδρος της Ένωσής μας κ. Ψαρογιάννης Ιωάννης, κατά το χαιρετισμό
του, αφού καλωσόρισε και ευχαρίστησε
όλους τους συναδέλφους και τους προσκεκλημένους, αναφέρθηκε σε σημαντικά θέματα, που μας έχουν απασχολήσει, αλλά και σε πρόσφατες διεκδικήσεις. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στο
μισθολόγιο, που εφαρμόζεται, λέγοντας
ότι η μισθολογική μεταχείριση των ένστολων πρέπει να απορρέει από την ιδιαίτερη σημασία της εκ του Συντάγματος
αποστολής τους και βαρύτητας των καθηκόντων τους, ενώ ως προς το συνταξιοδοτικό αναφέρθηκε στις αδικίες του ν.
4387/2016. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε
και στην ανάγκη επανεξέτασης του σχεδίου της αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών, ενώ έκανε λόγο για ορισμένες πρωτοφανείς, όπως τις χαρακτήρισε, αλλαγές, που επήλθαν στον ποινικό κώδικα.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κ. Κατσιαμάκας Ιωάννης, απηύθυνε χαιρετισμό τονίζοντας
τις σημαντικές δράσεις της ένωσής μας,
ενώ έκανε σύντομη αναφορά στις συνδικαλιστικές διεκδικήσεις, που φέρουν
τη σφραγίδα της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. Παράλληλα,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
αναφέρθηκε στην πρόσφατη σύγκληση
του Ανώτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων των Αξιωματικών, κάνοντας λόγο για
παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας,
καθώς η συνεδρίασή του πραγματοποιήθηκε λίγο πριν την προκήρυξη των
εθνικών εκλογών.
Κλήθηκαν, επίσης, στο βήμα προκειμένου να απευθύνουν χαιρετισμό οι παρευρισκόμενοι εκπρόσωποι των πολιτικών
κομμάτων, o Πρόεδρος της Διοικούσας
Επιτροπής της Ν.Δ. στην Θεσσαλονίκη κ.
Σπηλιόπουλος Αναστάσιος, ο βουλευτής
του Κ.Κ.Ε, κ. Δελλής Ιωάννης και η εκπρόσωπος από την Ένωση Κεντρώων κ.
Αικατερίνη Κούτρη. Εκ μέρους της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, χαιρετισμό απηύθυνε ο Υποστράτηγος κ. Ζησιμόπουλος Νικόλαος.
Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας της
Ένωσης κ. Γιαρισκάνης Πέτρος, μεταξύ άλλων, παρουσίασε συνοπτικά, τους
στόχους του νέου προεδρείου, παραθέτοντας τις κατευθυντήριες γραμμές και
τον τρόπο που αυτό έχει αποφασίσει να
δρα και να πορεύεται προκειμένου να
ανταποκρίνεται στις πραγματικές - αληθινές ανάγκες των μελών της Ένωσης,
στο πλαίσιο των προκλήσεων και απαιτήσεων της σύγχρονης εποχής. Κλείνοντας, ευχαρίστησε, εκ μέρους όλου του
προεδρείου, τους εκατοντάδες παρευρισκόμενους συναδέλφους, για την τιμητική τους παρουσία στην εν λόγω Γενική
Συνέλευση - Χοροεσπερίδα, αλλά και
για την αθρόα συμμετοχή τους σε όλες
τις δράσεις και εκδηλώσεις της Ένωσης
καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης
ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της
Ένωσης, ενώ παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και η ετήσια χοροεσπερίδα κατά
την οποία παρατέθηκε γεύμα, συνοδεία
ζωντανής μουσικής, σε όλα τα μέλη της
Ένωσης με τις οικογένειές τους και τους
εκλεκτούς προσκεκλημένους.

Ημερίδα: Διαλειμματική
Νηστεία και Αποφυγή Νόσων
Μ
ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 15 Απριλίου 2019 στο
Αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, η προγραμματισμένη ημερίδα με θέμα «Διαλειμματική Νηστεία και Αποφυγή Νόσων», η
οποία συνδιοργανώθηκε με τον Όμιλο
Αστυνομικών Θεσσαλονίκης.
Κατά την διάρκεια της διαδραστικής
ημερίδας, από τους ομιλητές, τον καθηγητή του τμήματος Βιοχημείας και
Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας κ. Δημήτριο Κουρέτα και
τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη
π. Βαρνάβα Γιάγκου, καθηγούμενο
της Ιεράς Μονής Αγίας Θεοδώρας και
υπεύθυνο του γραφείου νεότητας την
Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης,
παρουσιάστηκε η Διαλειμματική Νηστεία ως ένας νέος εναλλακτικός τρόπος διατροφής και ζωής αναπτύσσοντας στους συμμετέχοντες τα οφέλη
της.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν και
τίμησαν, μεταξύ άλλων, με την παρουσία τους, ο Γενικός Αστυνομικός
Διευθυντής Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος κ. Φώτιος Δομζαρίδης, ο Διευθυντής Ασφαλείας Θεσσαλονίκης
Υποστράτηγος κ. Νικόλαος Ζησιμόπουλος, ο Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος κ. Κωνσταντίνος Δούβαλης,
ο Πρόεδρος Πολιτικών Υπαλλήλων

Μακεδονίας Θράκης & διδάκτορας
Θεολογίας κ. Παναγιώτης Φίτζιος, ο
κ. Γεώργιος Παλάτας από τον Σύλλογο
καθηγητών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης,
ο αναπληρωτής τομεάρχης Δημόσιας
Τάξης του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κ. Δημήτριος Μπουραζάνας,
καθώς και άλλοι ανώτεροι αξιωματικοί αλλά και κοινωνικοί και πολιτικοί
φορείς.
Ως Ένωση, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά για άλλη μία φορά τους
προαναφερθέντες εκλεκτούς ομιλητές, καθώς και όλους τους συμμετέχοντες που τίμησαν με την παρουσία
τους την εκδήλωση και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη
δράση.
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Ένωση Αξιωματικών Κεντρ. Μακεδονίας
Ανακοίνωση Διαμαρτυρίας

Μ

ετά από συνεχείς επισκέψεις –
οχλήσεις του Προεδρείου μας στον
Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχο κ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ Λάζαρο, οι οποίες απέβησαν άκαρπες, βρισκόμαστε στην δυσάρεστη θέση
να προβούμε στην παρούσα ανακοίνωση
– διαμαρτυρία. Ειδικότερα, σε καθημερινή σχεδόν βάση Διοικητές Αστυνομικών
Υπηρεσιών και Αξιωματικοί της εν λόγω
Διεύθυνσης, συνεχίζουν να διατάσσονται σε λήψη Αστυνομικών μέτρων, τις
περισσότερες φορές ήσσονος σημασίας
(κρινόμενα πάντοτε εκ του αποτελέσματος) και χωρίς περαιτέρω Αστυνομική
Δύναμη, με συνέπεια να είναι μόνοι
τους στα σημεία, ήτοι «Επικεφαλής του
εαυτού τους». Πέραν αυτού, λόγω της
μη ορθής αξιολόγησης των απαιτούμε-

νων -κατά περίπτωση- Αστυνομικών
δυνάμεων, προκαλείται παράλληλα το
δυσάρεστο φαινόμενο των «ακέφαλων»
Αστυνομικών Τμημάτων, καθώς τις περισσότερες ημέρες τις εβδομάδας οι Διοικητές απουσιάζουν ουσιαστικά από τις
Υπηρεσίες που διοικούν.
Τα Αστυνομικά μέτρα από την εν λόγω
Διεύθυνση, αναφορικά με τον αριθμό
των αστυνομικών που διατάσσονται,
έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τους
διοικούντες Αξιωματικούς, οι οποίοι
αδυνατούν να χορηγήσουν τις προβλεπόμενες από τον Νόμο (και τις διαταγές
του Αρχηγείου) ημερήσιες αναπαύσεις.
Ως εκ τούτου, οι Διοικητές έρχονται σε
«συγκρούσεις» με το προσωπικό των
Υπηρεσιών τους αλλά και με Συνδικα-

λιστικές Ενώσεις, με αποκορύφωμα
την πρόσφατη επίδοση Εξωδίκου στον
Διοικητή του Α.Τ. Αμπελοκήπων – Μενεμένης από την Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.
Τέλος, όσον αφορά την έκδοση υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση, για τους
κατέχοντες τον βαθμό του Αστυνομικού
Διευθυντή και Αστυνομικού Υποδιευθυντή στην Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, αυτή φαντάζει τουλάχιστον
ουτοπική!
Η Ένωσή μας, εξαντλώντας όλα τα ηπιότερα μέτρα παρεμβάσεων και συνδικαλιστικής «πίεσης», βρίσκεται στην πλέον
δυσάρεστη θέση έκδοσης της παρούσας
ανακοίνωσης, ευελπιστώντας αυτή να
αποτελέσει την απαρχή της επίλυσης
των παραπάνω δίκαιων αιτημάτων.

Ενημερωτικές διαλέξεις
Ε

νημερωτική διάλεξη με πρωτοβουλία της Ένωσης Αξιωματικών
ΕΛ.ΑΣ. Ανατολ. Μακεδονίας & Θράκης και της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Ν.Ξάνθης, διοργανώθηκε στις 26 Ιουνίου 2019, στην
αίθουσα της Λέσχης της Δ.Α Ξάνθης
του Αστυνομικού Μεγάρου Ξάνθης με
θέμα: «Ο νέος Ποινικός Κώδικας και
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Σύγκριση & Αλλαγές του υφιστάμενου
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νομικού πλαισίου».
Οι Ενώσεις μας ευχαριστούν τον ποινικολόγο του Δικ.Συλλόγου Ξάνθης
κ.ΣτέργιοΓιαλάογλου, που ανταποκρίθηκε αφιλοκερδώς στο κάλεσμά μας.
Θυμίζουμε ότι από 01/07/2019 οι νέοι
Κώδικες θα τεθούν σε ισχύ και οι αστυνομικοί, ειδικότερα οι ανακριτικοί υπάλληλοι, θα κληθούν να τους εφαρμόσουν
άμεσα! Παρόμοιες δράσεις πραγματοποιούνται στις έδρες των Διευθύνσεων

Αστυνομίας της Περιφέρειάς μας,
πάλι με πρωτοβουλία της Ένωσής
μας και των κατά τόπους Σωματείων
Αστυνομικών.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ο τορπιλισμός της «Έλλης»
Του Στάθη Βασιλείου

Ιστορικό αφιέρωμα στα θύματα της άνανδρης επίθεσης
του Μουσολίνι στη χώρα μας, πολύ πριν ξεσπάσει ο πόλεμος

Το πρωί της 28ης Οκτωβρίου 1940 οι
σειρήνες σήμαναν την επίσημη είσοδο
της Ελλάδας στον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην πραγματικότητα όμως, η χώρα
μας είχε δεχθεί επίθεση δυόμιση μήνες
νωρίτερα, όταν τρείς ιταλικές τορπίλες
έσκισαν τα νερά του Αιγαίου βυθίζοντας
το καταδρομικό «Έλλη» και σφραγίζοντας το πεπρωμένο της χώρας για πάντα.
Το καλοκαίρι του 1940 ήταν ιδιαίτερα
θερμό και αγωνιώδες. Ο ευρωπαϊκός
πόλεμος μετρούσε ήδη 11 μήνες από τότε
που η εισβολή των Γερμανών στην Πολωνία σήμανε την επίσημη έναρξη της
δεύτερης πράξης του πολεμικού δράματος. Για τους λαούς της Ευρώπης η λήξη
του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου δεν
ήταν το τέλος αλλά η αρχή μιας ιδιαίτερα
οδυνηρής διαδικασίας όπου οικονομικό
συμφέρον και γεωπολιτικά υποκινούμενοι εθνικισμοί παρήγαγαν την μεγαλύτερη ανθρωποσφαγή της σύγχρονης εποχής. Οι συνθήκες ειρήνης του Μεγάλου
Πολέμου αντί να αποτελέσουν την στέρεα βάση μιας διαρκούς και ειλικρινούς
συνεννόησης μεταξύ των λαών προσέφεραν «μια ανακωχή είκοσι χρόνων»
κατά τα προφητικά λόγια του στρατάρχη

Φως μέχρι τη νέα αναμέτρηση.
Ειδικά η Ελλάδα, έχοντας βιώσει τα δεινά μιας μακράς πολεμικής αναμέτρησης
που οδήγησε στον ξεριζωμό του μικρασιατικού ελληνισμού και πέρασε μια
εικοσαετία οικονομικής κατάπτωσης
και πολιτικού αναβρασμού, επιθυμούσε
όσο τίποτα άλλο την αποχή από μια νέα
περιπέτεια. Η ελληνική οικονομία έδειχνε ενθαρρυντικά σημεία ανάκαμψης, οι
εσωτερικές έριδες είχαν καταλαγιάσει
ενώ η οργάνωση του κράτους και των
ενόπλων δυνάμεων παρουσίαζαν σημαντική βελτίωση, έστω και υπό καθεστώς
προστασίας υπό τις διαταγές του Ιωάννη
Μεταξά, που σαν παλιός στρατιωτικός
διοικούσε από τον Αύγουστο του 1936 τη
χώρα σαν μεγάλο στρατόπεδο.
Έχοντας ζήσει στις δύσκολες πρώτες δεκαετίες του αιώνα τα γεγονότα του αποκλεισμού του Πειραιά και του Εθνικού
Διχασμού, ο Μεταξάς είχε διαμορφώσει
μια ξεκάθαρη άποψη για τον τρόπο που η
Ελλάδα όφειλε να πολιτευτεί σε διεθνές
επίπεδο. Η Ελλάδα δεν είχε συμφέροντα
από την συμμετοχή της στον ευρωπαϊκό
πόλεμο. Αντιμετωπίζοντας τον αναθε-

ωρητισμό των γειτονικών της κρατών
αφενός και ούσα εκτεθειμένη στα πυροβόλα των θωρηκτών του βρεττανικού
και γαλλικού στόλου αφετέρου, όφειλε
να ακολουθήσει μια συγκρατημένη ουδετερόφιλη πολιτική ίσων αποστάσεων ελπίζοντας ότι θα παρέμενε εκτός
του πεδίου σύγκρουσης των ισχυρών.
Επρόκειτο σίγουρα για μια συνετή και
ρεαλιστική πολιτική, η οποία όμως δεν
είχε επαληθευτεί είκοσι χρόνια νωρίτερα, όταν το πεδίο ενδιαφέροντος των
αντιμαχομένων εστιάστηκε στην περιοχή της νότιας βαλκανικής και οι αντίπαλοι στρατοί εκβίασαν την είσοδο της
χώρας στον πόλεμο.
Στο προσκήνιο είχε δυναμικά κάνει την
παρουσία της η Ιταλία, η οποία στα πλαίσια της πολιτικής για έλεγχο της Μεσογείου και των Βαλκανίων, κατέφευγε
από τη δεκαετία του 1920 σε ένταση των
διπλωματικών και πολιτικών πιέσεών
της προς την Ελλάδα. Από τα μέσα της
δεκαετίας του 1930 η στάση της Ιταλίας
εκτραχύνθηκε βαθμιαία, ενθαρρυμένη
τόσο από την ήπια πολιτική Αγγλίας και
Γαλλίας όσο και τους οραματισμούς των
Ελλήνων πολιτικών για μια βαλκανική
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συνεννόηση. Μετά την ήττα όμως και της
Γαλλίας (22 Ιουνίου 1940) οι προκλήσεις
κατά της κυριαρχίας της Ελλάδος βάλλονται με ταχύτητα πολυβόλου. Μια σειρά
σοβαρών διπλωματικών και πολεμικών
επεισοδίωνii που έλαβαν χώρα από τα
τέλη Ιουνίου μέχρι τις αρχές Αυγούστου
έδειχναν πέρα από κάθε αμφιβολία την
επιθετική πολιτική της Ιταλίας που επεδίωκε είτε να εκβιάσουν την είσοδο της
Ελλάδας στον πόλεμο είτε να την εξαναγκάσουν να υποκύψει χωρίς αγώνα στις
υποδείξεις του ισχυρότερου.
Αντιμέτωποι με τον πόλεμο νεύρων της
Ιταλίας, ο Μεταξάς και η στρατιωτική
ηγεσία διέταξαν την διασπορά των μονάδων του στόλου ώστε να είναι σε θέση
να ανταποκριθούν σε μια αιφνιδιαστική
ενέργεια των Ιταλών είτε από τα Δωδεκάνησα, όπου διατηρούσαν ισχυρή
αεροναυτική παρουσία, είτε από την
ίδια την Ιταλία. Η διασπορά έγινε παρά
τις αντιρρήσεις του στόλαρχου, υποναυάρχου Επαμεινώνδα Καββαδία, που
έβλεπε τα πολύτιμα αντιτορπιλικά του να
καταπλέουν σε έρημους και απροστάτευτους όρμους μακρυά από την κάλυψη των ναυτικών φρουρίων της Αττικής
και της Εύβοιας. Ο Μεταξάς όμως ήταν
ανένδοτος. Οι μνήμες του 1916, όταν οι
Αγγλογάλλοι εισήλθαν στον Ναύσταθμο και αφόπλισαν τον ελληνικό στόλο,
ήταν ακόμα νωπές. Με παρέμβαση του
στόλαρχου ωστόσο, τα νεώτερα και ταχύτερα αντιτορπιλικά παρέμειναν στη
Σαλαμίνα ενώ στη Μήλο στάλθηκαν το
εύδρομο «Έλλη» και το αντιτορπιλικό
«Αετός». Τα πλοία τελούσαν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ο ένας λέβητας του ευδρόμου ήταν διαρκώς σε λειτουργία, το πλοίο κινείτο μέσα στον όρμο
και φυλακές (βάρδιες παρατήρησης)
επιτηρούσαν το πέλαγος και τον αέραv.
Αν και η επιφυλακή του στόλου δεν άφηνε ελεύθερα πλοία για παρουσία στον
εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
στην Τήνο, η ανάγκη να τονιστεί το αίσθημα ασφάλειας και περηφάνειας του
λαού στις δύσκολες ώρες και το χρέος
του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στην
τήρηση των παραδόσεών του, οδήγησε
την ηγεσία του να εγκρίνει την αποστολή του ευδρόμου «Έλλη» στην Τήνο. Το
βράδυ της 14/15 Αυγούστου το «Έλλη»
απέπλευσε από τον όρμο Αδάμαντος
της Μήλου με προορισμό την Τήνο. Κατά
την πορεία τηρήθηκε αυστηρή επαγρύπνηση με τον κυβερνήτη και τον ύπαρχο
να βρίσκονται στη γέφυρα και φυλακές
περιμετρικά του σκάφους. Το «Έλλη»
36
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δεν διέθετε σύγχρονα μέσα κατάδειξης, όπως συσκευές radar ή sonar και
η οπτική και ακουστική παρατήρηση
ήταν τα μόνα μέσα του πλοίου. Στις 06:25
πρωινή της Πέμπτης 15 Αυγούστου 1940
το εύδρομο αγκυροβόλησε έξω από το
λιμάνι της Τήνου σε μια συνάντηση με το
πεπρωμένο του.
Η μοιραία ώρα
Ο ήλιος υψώθηκε μεγαλοπρεπής. Η
προκυμαία της Τήνου έσφιζε από χιλιάδες προσκυνητές. Τα ατμόπλοια «Έσπερος» και «Έλση» κατάφορτα κόσμου
γέμιζαν το μικρό λιμάνι ενώ δεκάδες
βάρκες και ατμάκατοι πηγαινοέρχονταν
μεταφέροντας κόσμο. Πάνω στο σημαιοστολισμένο «Έλλη» το άγημα ναυτών
ετοιμαζόταν να αποβιβαστεί για να συμμετάσχει στην περιφορά της εικόνας και
το πλήρωμα αναπαυόταν μετά από μια
νύχτα γεμάτη ένταση.
Ξαφνικά, στις 08:25 μια ισχυρή δόνηση κάνει κάθε βλέμμα στην προκυμαία
να στραφεί προς το πολεμικό. Το θέαμα
είναι συγκλονιστικό: «το πλοίο υψώθηολόκληρον» από πλώρη ως πρύμνη
αρκετά μέτρα πάνω από την θάλασσα.
Κλονισμένο το «Έλλη» παλινδρόμησε
βίαια μερικές φορές ενώ μια υπόκοφη
βοή ακολουθούμενη από υπερπίεση το
συντάραξε από άκρο σε άκρο. Στο πλοίο
σήμανε συναγερμός. Η έκρηξη έδειχνε
να έχει προέλθει από το λεβητοστάσιο
καθώς τμήμα του καταστρώματος μεταξύ των καπνοδόχων είχε εκτιναχθεί στον
αέρα αφήνοντας κρατήρα διαμέτρου δύο
μέτρων, το μεσόστεγο είχε καταστραφεί
και τμήμα του πρωραίου ιστού κατέπεσε.
Στο κατάστρωμα κομματιασμένες λέμβοι
και τραυματίες και συντρίμμια συνέθεταν ένα χαοτικό σκηνικό. Μαύροι καπνοί
έβγαιναν από την τρύπα πάνω από τους
λέβητες. Πολλοί ναύτες είχαν εκσφενδονιστεί στη θάλασσα από το ωστικό κύμα,
τα αυτιά όλων βούιζαν και εκκωφαντικοί
κρότοι από θραύσεις ελασμάτων, θυρών
και εξαρτημάτων αντηχούσαν σε όλο το
σκάφος.
Το πλήρωμα γρήγορα συνήλθε και άρχισε να αντιδρά: Ο κυβερνήτης διέταξε
αναφορά ζημιών και απωλειών. Ρωγμή
πλάτους δέκα εκατοστών ανακαλύφθηκε στα δεξιά του πλοίου στο ύψος του
λεβητοστασίου. Οργανώθηκαν ομάδες
ερευνών που διέτρεξαν το εύδρομο σπάζοντας πόρτες και βοηθώντας εγκλωβισμένους ναύτες αφού οι περισσότερες
είχαν στρεβλώσει από την έκρηξη. Δέκα
λεπτά μετά το πλήγμα στο καταδρομικό

δύο απανωτές εκρήξεις συγκλόνισαν το
νησί. Η πρώτη τίναξε στον αέρα τον λιμενοβραχίονα δημιουργώντας ένα ρήγμα
επτά μέτρων, θρυμμάτισε τα τζάμια των
παραλιακών κτιρίων και «ψέκασε» με
πέτρες και νερό το συγκεντρωμένο πλήθος. Σαν από θαύμα δεν σημειώθηκαν
θάνατοι αλλά μόνο μικροτραυματισμοί.
Πέντε δευτερόλεπτα μετά μία ακόμα
έκρηξη μπροστά από τον λιμενοβραχίονα σε φυσικό εμπόδιο. Πανικός κατέλαβε το πλήθος των προσκυνητών που
άρχισαν να τρέχουν προς τους λόφους
στο εσωτερικό του νησιού.
Στο μεταξύ, στο λαβωμένο πλοίο, οι προσπάθειες να κλείσει το ρήγμα απέτυχαν
διότι με την καταστροφή των λεβήτων
κάθε ηλεκτρομηχανική λειτουργία είχε
πάψει, ενώ αν και ζητήθηκε βοήθεια
για ρυμούλκηση από τα ατμόπλοια που
ναυλοχούσαν στο λιμάνι, αυτά άργησαν υπερβολικά. Το «Έλλη» άρχισε να
παίρνει κλίση 15-20 μοιρών και όταν το
νερό έφτασε στο ύψος των φινιστρινιών
ο κυβερνήτης πλοίαρχος Χατζόπουλος
έδωσε εντολή εγκατάλειψης του πλοίου,
η οποία έγινε με τάξη και με τη βοήθεια
των αλιευτικών που είχαν φτάσει αφού
μόνο μία λέμβος είχε γλυτώσει από την
έκρηξη. Σε ένδειξη συναίσθησης του
καθήκοντος και των παραδόσεων του
ναυτικού μας, ο κυβερνήτης έμεινε τελευταίος αρνούμενος να εγκαταλείψει
το πλοίο. Μόνο με παρέμβαση των αξιωματικών αποβιβάστηκε σχεδόν δια της
βίας. Το «Έλλη» βυθίστηκε στο σημείο
αγκυροβολίας του 550 μέτρα από τον
λιμενοβραχίονα σε πλήρη σημαιοστολισμό και με την σημαία να κυματίζει
ακόμα στις 10:20 το πρωί και σε κλίμα
απόγνωσης και τρομοκρατίας. Ένα ερωτηματικό πλανάτο πάνω από το αφρισμένο και μαύρο από τα καύσιμα και ορυκτέλαια νερό που το σκέπασε.
Ενέργειες μετά τη βύθιση
Ο ύπαρχος του ευδρόμου πλωτάρχης
Κ.Δούσης έφτασε από τους πρώτους στο
λιμάνι μετά το τριπλό χτύπημα και μέσα
σε κλίμα γενικής σύγχυσης και πανικού οργάνωσε τη βοήθεια στο πλοίο και
την περίθαλψη των τραυματιών. Ήταν ο
πρώτος που τηλεγράφησε στην Αθήνα τα
νέα του τορπιλισμού. Αν και κανείς δεν
αμφέβαλε για την ταυτότητα του δράστη,
ο ίδιος ο Μεταξάς συνέστησε σιωπή και
αυτοσυγκράτηση. Δεν είχε ακόμα εξασφαλίσει την υλική συνδρομή της Μεγάλης Βρετανίας για έναν πόλεμο που
θεωρούσε ήδη από μήνες αναπόφευκτο.
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Οι τραυματίες του «Έλλη» μεταφέρθηκαν σε πρόχειρα οργανωμένα νοσοκομεία και έτυχαν της φροντίδας όλου του
πληθυσμού που συγκλονισμένος συνέπασχε μαζί τους. Η λιτανεία της εικόνας
εκτελέστηκε κανονικά με τιμητικό απόσπασμα χωροφυλακής σε βαρύ κλίμα
συγκίνησης πέρασε από την προκυμαία
και κατέληξε στους θαλάμους τραυματιών του πολεμικού.
Την επόμενη μέρα οι εφημερίδες δημοσίευσαν ότι το εύδρομο βυθίστηκε αιφνιδιαστικά από «υποβρύχιο αγνώστου
εθνικότητας». Ήδη όμως από το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο ύπαρχος Δούσης είχε ανελκύσει με δική του πρωτοβουλία τα θραύσματα της τορπίλης που
έπληξε τον λιμενοβραχίονα. Οι επιγραφές πρόδιδαν τορπίλες που χρησιμοποιούσε αποκλειστικά το ιταλικό ναυτικό. Τα
θραύσματα όμως περέμειναν κλειδωμένα στον «Αβέρωφ» και οι εμπλεκόμενοι
τηρούσαν σιγή. Μόνο την 30ή Οκτωβρίου, δύο μέρες μετά την κήρυξη του πολέμου αποκαλύφθηκε η πληροφορία στον
Τύπο. Η Ελλάδα στο μεταξύ μετρούσε
τις πληγές της: Ένα ελαφρύ καταδρομικό
χαμένο, εννέα υπαξιωματικοί και ναύτες
νεκροί, εικοσιεπτά τραυματίες. Από τους
χιλιάδες προσκυνητές και επισκέπτες
μόνο μία γυναίκα πέθανε από καρδιακή
προσβολή, ενώ αρκετοί τραυματίστηκαν
ελαφρά από τις πέτρες, τα θρυμματισμένα τζάμια και τον πανικόv. Στους νεκρούς
του «Έλλη» απονεμήθηκε μεταθανατίως
το μετάλλιο εξαιρέτων πράξεων.
Ποιος βύθισε το «ΕΛΛΗ»;
Ο πόλεμος κηρύχθηκε δυόμιση μήνες
αργότερα και η υπόθεση του «Έλλη», αν
και ποτέ δεν λησμονήθηκε από τους Έλληνες πέρασε στη λήθη στα χρόνια που
ακολούθησαν, είτε διότι η Ιταλία πέρασε στο στρατόπεδο των Συμμάχων είτε

η Ελλάδα έπεσε στη δίνη πιο σημαντικών βασάνων. Οι Ιταλοί τήρησαν σιγήν
ιχθύος για τις ευθύνες του τορπιλισμού.
Μάλιστα, εξουσιοδότησαν τον ναυτικό
τους ακόλουθο στην Αθήνα να μεταφέρει τα συλλυπητήριά του στην ελληνική
κυβέρνηση διαβεβαιώνοντας ότι κανένα
ιταλικό υποβρύχιο δεν βρισκόταν τη χρονική εκείνη στιγμή στο κεντρικό Αιγαίο.
Ο ιταλικός Τύπος, κυβερνητικά ελεγχόμενος από το 1927, προσπάθησε να
αποπλανήσει το κοινό αίσθημα διαδίδοντας αρχικά ότι επρόκειτο για βρετανική προβοκάτσια ώστε να σύρουν
την Ελλάδα στον πόλεμο όπως το 1916.
Χρησιμοποίησαν μάλιστα την περίπτωση του θανάτου του λόρδου Κίτσενερ το
1916, για να δείξουν ότι η βρετανική πολιτική ηγεσία μετέρχεται μακιαβελικών
μεθόδων για να πετύχει τους σκοπούς
της. Διέρρευσαν ακόμα το εξόφθαλμο
ψεύδος ότι βρετανικό υποβρύχιο βύθισε
το «Έλλη» επειδή η κυβέρνηση δεν το
είχε αποπληρώσει, παρά το γεγονός ότι
το εύδρομο ήταν αμερικανικής ναυπήγησης και η Μεγάλη Βρετανία δεν είχε
καμία σχέση. Τέλος, υποδαύλισαν το
ζήτημα της Τσαμουριάς στην Αλβανία με
αφορμή τον θάνατο Αλβανού ληστή, τον
οποίο προέβαλαν ως πατριώτη που δολοφόνησε το ελληνικό καθεστώς, σε μια
προσπάθεια να αναστρέψουν το εχθρικό
κλίμα εναντίον τους αλλά μάταια. Τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό κοινή είναι η πεποίθηση ότι οι Ιταλοί είναι οι
δράστες του τορπιλισμού.
Οι λεπτομέρειες πίσω από μυστήριο του
τορπιλισμού παρέμειναν επί μακρόν
άγνωστες. Γεγονός είναι ότι οι ιταλικές προκλήσεις είχαν ενταθεί ιδιαίτερα το καλοκαίρι του 1940. Μάλιστα την
ίδια μέρα του τορπιλισμού, δύο ιταλικά
αεροπλάνα επιτέθηκαν εναντίον του
ατμόπλοιου «Φρίντων» στη θέση Μπά-

λι της Κρήτης, επτά μίλια ανατολικά της
Πανόρμου και δύο μόλις μίλια από την
ακτή. Οι βόμβες των βομβαρδιστικών
αστόχησαν αλλά εξερράγησαν τόσο κοντά που θρυμμάτισαν όλα τα τζάμια στο
πλοίο.
Άποψη πολλών ιστορικών κατατείνει ότι
ο Μουσσολίνι μετά τις θεαματικές επιτυχίες της Γερμανίας στην Πολωνία και τη
Γαλλία ένιωσε να επισκιάζεται από έναν
μικρόσωμο ανθρωπάκο που θεωρούσε
εν πολλοίς ότι είχε ο ίδιος εμπνεύσει.
Η κατάληψη της Αλβανίας ήταν ασήμαντο τρόπαιο. Έτσι, μετά την εξάλειψη
της απειλής του γαλλικού στόλου ξεκίνησε να εφαρμόζει το σχέδιο μεσογειακής επέκτασης προς την Ελλάδα και την
Αίγυπτο. Με τις προκλητικές ενέργειές
τους οι Ιταλοί μετρούσαν τα περιθώρια
αντίδρασης της Ελλάδας.
Όταν είδαν την συγκρατημένη στάση
της κυβέρνησης Μεταξά συμπέραναν
ότι ούτε στρατιωτικά ισχυρή ούτε διπλωματικά καλυμμένη ήταν η Ελλάδα.
Υπολόγιζαν λοιπόν ότι με ένα χτύπημα
εξαιρετικής σημασίας θα προκαλούσαν
τόσο το δημόσιο αίσθημα, ώστε να εξαναγκάσουν την Ελλάδα να βγεί στον πόλεμο εναντίον τους. Στον πόλεμο αυτό η
Ελλάδα θα έχανε ως συνεπεία της καταθλιπτικής υπεροχής της Ιταλίας σε μέσα
και ανθρώπινο δυναμικό. Αν πάλι δεν
έβγαινε στον πόλεμο και ακολουθούσε
πολιτική κατευνασμού, θα μετατρεπόταν
σε κράτος-προτεκτοράτο. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η Ιταλία θα κέρδιζε μια
θεαματική εδαφική επέκταση, μετατρεπόμενη σε κυρίαρχη δύναμη στην ανατολική Μεσόγειο, ενώ η Αγγλία θα έχανε
το αφανές πόδιο του ουδετέρου κράτους
που της εξασφάλιζε βάσεις εναντίον της
Ιταλίας και των κτήσεών της στη Βαλκανική.
Έτσι, ο Μουσολίνι θα εμφανιζόταν με
ενδυναμωμένο γόητρο έναντι του Χίτλερ, όχι μόνο ως στρατηλάτης του Νότου αλλά και ως σωτήρας, αφού θα του
εξασφάλιζε τα νώτα «κλειδώνοντας»
το μαλακό υπογάστριο της βαλκανικής
χερσονήσου εν όψει της εκστρατείας
στη Ρωσία. Όλα αυτά βέβαια βασίζονται
στην ιταλική οπτική, η οποία, αν και δεν
στερείται βάσης στα βασικά της σημεία,
εμπνέεται από υπερβολική αισιοδοξία
και το κατακτητικό πνεύμα της εθνικιστικής περιόδου της Ιταλίας, που διαψεύστηκε σε όλα τα πεδία των μαχών.
Αναδημοσίευση από το https://www.
historical-quest.com)
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Βιβλίο, βασισμένο
σε ένα έθιμο - κατάρα
που καλά κρατεί
στον τόπο μας

Έ

να μυθιστόρημα βασισμένο σε
πραγματικά γεγονότα που η κάθε
του σελίδα μυρίζει Κρήτη, σημειώνει
για το «Σασμό» ο κ. Στέλιος Καρακούδης, αναπληρωτής γενικός γραμματέας
της ΠΟΑΞΙΑ και πρόεδρος της Παγκρήτιας Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας.
Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω το
Σπύρο για την τιμή και την πρόσκληση να
μιλήσω για το καινούργιο του βιβλίο με
τίτλο Σασμός.
Προσωπικά δεν έχω εμπειρία από παρουσιάσεις βιβλίων αλλά ούτε και από
τις διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούν οι συγγραφείς σε μυθιστορήματα
και λογοτεχνικά βιβλία, θα πω όμως τις
δικές μου εντυπώσεις για το συγκεκριμένο βιβλίο από τη σκοπιά του μέσου
αναγνώστη.
Η πλοκή του βιβλίου εξαιρετική. Κάθε
νέα σελίδα είχε το κάτι διαφορετικό, κάτι
που σε κρατάει συνεχώς σε εγρήγορση.
Μία συνεχής μεταφορά μέσα στο χρόνο
από το παρόν στο παρελθόν και αντιστρόφως. Μία περιπέτεια, ένα μυστήριο
και μία περιέργια σε κυριεύουν κάθε
στιγμή, για το τι είχε συμβεί παλαιότερα
και έφεραν τα γεγονότα του σήμερα. Ένα
πάντρεμα του χρόνου με έναν όμορφο
και ευχάριστο τρόπο.
Ίντριγκα και σασπένς θα έλεγα ότι είναι
μερικά από τα χαρακτηριστικά στοιχεία
του βιβλίου που έχουμε σήμερα στα χέρια μας.
Στη ζωή μου έχω διαβάσει ένα αριθμό
βιβλίων, μυθιστορήματα και λογοτεχνικά
βιβλία. Σε κάθε βιβλίο συνήθως υπάρχει
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ένας κεντρικός ήρωας, ένας πρωταγωνιστής. Στο «Σασμό» συμβαίνει κάτι
το διαφορετικό, κάτι το πρωτόγνωρο.
Διαβάζοντας κάποιος το βιβλίο θα γνωρίσει πολλούς χαρακτήρες. Το Στεφανή
- τη Βασιλική και το μικρό Νικηφόρο,
τη Μαρίνα, την Αργυρώ, τον Πετρή και
το Μάρκο, το Μαθιό και τον αδερφό του
τον Αστέριο, τον Αστυνομικό Διευθυντή
Φραγκιαδάκη και τον αντικαταστάτη του
Παπαδόσηφο, τους Γιαννιώτες Δέσποινα, τον Παναγιώτη και τον ντελικανή
Μιχάλη. Καθένας με το δικό του ρόλο, τη
δική του ιστορία συνθέτουν ένα όμορφο
και ιδιαίτερο παζλ. Πρωταγωνιστές ο
καθένας από αυτούς στο έργο αυτό μέσα
από το δικό του μετερίζι.
Διαβάζοντας το συγκεκριμένο βιβλίο
αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι κι εσύ εκεί
κοντά, ότι ζεις στην επαρχία Αμαρίου,
σε ένα από τα δύο αυτά γειτονικά χωριά τη Μέσα Ποριά και το Νιο Χωριό. Ότι
μαθαίνεις κι εσύ τα νέα και τα συζητάς
με τους υπόλοιπους συγχωριανούς στα
καφενεία και στις πλατείες του χωριού.
Αφουγκραζόμενος και ο ίδιος τις ίδιες
τις ανησυχίες με όλους τους υπόλοιπους
χωρικούς για τα τεκταινόμενα που λαμβάνουν χώρα στη γύρω περιοχή.
Το βιβλίο του Σπύρου Πετρουλάκη «Σασμός» βασίζεται σε ένα έθιμο – κατάρα
θα έλεγα που χρόνια τώρα καλά κρατεί
στον τόπο μας, την Κρήτη. Ένα έθιμο που
στο βωμό του έχει χυθεί άπλετο αίμα με
την απώλεια ανθρώπινων ζωών, αθώων ή μη, ξεκληρίζοντας ολόκληρες οικογένειες από τη μία πλευρά, ενώ από
την άλλη πλευρά έχει οδηγήσει μέλη
οικογενειών - συγγενών του θύτη στην
εξορία, σε τόπους μακρινούς αναζητώντας απεγνωσμένα την ηρεμία, την
ασφάλεια και τη γαλήνη.
Αιτία για να ξεκινήσει μία βεντέτα στην
Κρήτη ένας πρώτος φόνος που μπορεί

να επέλθει είτε για την υπεράσπιση της
τιμής και της υπόληψης προκειμένου να
παραμείνει όπως θα έλεγαν κάποιοι το
κούτελο καθαρό, είτε ακόμα και για λόγους αντεκδίκησης, ένεκα περουσιακών
ή οικονομικών διαφορών. Τον πρώτο
φόνο ακολουθεί ένας δεύτερος, ένας
τρίτος κ.ο.κ.
Μία τέτοια σελίδα κλείνει μόνο με ένα
Σασμό, τη συμφιλίωση δηλαδή αμφότερων των δύο πλευρών που θα σφραγιστεί με ένα ιερό μυστήριο, με μία συντεκνιά ή κουμπαριά που θα ενώσει τις δύο
οικογένειες μέσω μίας νέας συγγενικής
σχέσης που θα δημιουργηθεί με την ευλογία της εκκλησίας.
Η τακτική του Σασμού στην Κρήτη σήμερα δεν συναντάται μόνο στις βεντέτες,
αλλά παρατηρείται να έχει υπόσταση και
σε πάρα πολλά αδικήματα του κοινού
ποινικού δικαίου με απώτερο σκοπό
την επίλυση των όποιων διαφορών που
γεννήθηκαν πχ από μία απλή εξύβριση,
λόγω κτηματικών διαφορών, αγροζημιών, αλλά και σε σοβαρότερα αδικήματα
όπως κλοπές και ζωοκλοπές που λαμβάνουν χώρα στον τόπο μας. Τον πολυπόθητο Σασμό μεταξύ των δύο πλευρών
είναι δυνατόν να καταφέρει ένα άτομο
εμπιστοσύνης και αναγνώρισης, ένα
άτομο κοινής αποδοχής. Αφού δοθούν
τα χέρια η σελίδα αυτή κλείνει και όλα
πλέον είναι παρελθόν. Σα να μη συνέβησαν ποτέ.
Φόνοι, πόνος, θλίψη, σπαραγμός τα φυσικά επακόλουθα ενός τέτοιου καταραμένου εθίμου που εξακολουθεί δυστυχώς να επιβιώνει ακόμα και στις μέρες
μας, στον 21ο αιώνα.
Παραλογισμός σε όλο του το μεγαλείο θα
μπορούσε να πει κάποιος …
Και από την άλλη η λογική, όπως χαρακτηριστικά αποτυπώνεται στις σκέψεις
της Γιαννιώτισας Δέσποινας που προ-
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σπαθούσε να κατανοήσει και να εξηγήσει όλα όσα είχαν συμβεί στη μεγαλόνησο και στην Επαρχία Αμαρίου Ρεθύμνου
τα τελευταία έτη. «Εγωισμός και νεανική
τρέλα...» σκέφτηκε η Δέσποινα, ωστόσο
δυσκολευόταν να καταλάβει κάτι τόσο
βαθιά ριζωμένο στα κύτταρα των Κρητικών.
Λογική αλλά και ηθικό δίδαγμα συναντάει κανείς μέσα στο βιβλίο, μέσα από τη
στάση του μεγάλου κρητικού καλλιτέχνη
Βασίλη Σκουλά, δύο ημέρες πριν από το
πρώτο φονικό, που αποδέχεται την πρόταση να διασκεδάσει με το συγκρότημα
του τον κόσμο στο πανηγύρι του χωριού
Μέσα Ποριά με έναν και μόνο όρο: «Να
μη παιχτεί ουδεμία μπαλωθιά διότι σε
διαφορετική περίπτωση, ανέ παιζόταν
έστω και μία, θα άφηνε το γλέντι και
θα έφευγε». Μία συμφωνία που συνήθιζε να κάνει ο γνωστός λυράρης με
τους διοργανωτές της εκδήλωσης πριν
από κάθε γλέντι, όπως χαρακτηριστικά
γράφει ο συγγραφέας στο μυθιστόρημά
του. Απαράμιλλο ήθος, υψηλά ιδανικά
και αξίες τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτού του μεγάλου καλλιτέχνη, του
Στρατηγού της Κρητικής μουσικής όπως
τον έχω αποκαλέσει πολλές φορές δοθείσης της ευκαιρίας κατά το παρελθόν.

χρώμα και ζωντάνια σε αυτό το αριστούργημα.
Έρωτας αρρωστημένος, πάθος παρανοϊκό οπλίζει το χέρι του Πανάρετου που
δεν μπορούσε να αποδεχτεί την απόρριψη της πρώτης και παντοτινής αγάπης,
της όμορφης Ερωφίλης του, στο πρόσωπο της οποίας ήταν για εκείνον ζωγραφισμένη η ζωή μα και ο θάνατος.

Η συνεχής συναισθηματική φόρτιση
κρατάει καθηλωμένο τον αναγνώστη
του συγκεκριμένου βιβλίου. Μία συναισθηματική φόρτιση που εκφράζεται
μέσα από πολλές αντιθέσεις.

Ένα μυθιστόρημα βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα που η κάθε του σελίδα
μυρίζει Κρήτη. Βασισμένο στα ήθη και
στα έθιμα αυτού εδού του τόπου. Μαντινιάδες χαρισματικές και γραμμένες
την κατάλληλη χρονική στιγμή στολίζουν αυτό εδώ το έργο. Όπως εκείνη στο
φευγιό του Μάρκου. Εκείνη τη μαύρη
χαραυγή, τρεις μέρες μετά από τη βάπτιση της μικρής του κόρης της Αργυρώς,
που έστεκε πάνω από τη κούνια της πριν
ξεπροβάλει για το μαντρί προσπαθώντας
να της αφιερώσει μία μαντινάδα στην
ομορφιά της αξιολάτρευτης κορούλας
του. Μία μαντινάδα που ολοκλήρωσε
ενώ λιγοψυχούσε στην αγκαλιά της γυναίκας του Μαρίνας, στο πλατύσκαλο του
σπιτιού του, λαβωμένος από τις σφαίρες
του φονιά του... «Να τη θυμάσαι... να της
την πεις» τα τελευταία λόγια του Μάρκου, «Ως λάμπουν τ΄ άστρα τ΄ ουρανού...
λάμπουνε τα μαλλιά σου... μικιό μου και
να έσβηνα μέσα στην αγκαλιά σου...»
αφήνοντας την τελευταία του πνοή. Πώς
να μην δακρύσει η ψυχή μετά απ΄ όλο
αυτό.

Έρωτας και μίσος, φωτιά και θάλασσα,
ζωή και θάνατος, τραγούδι και μοιρολόι, χαρά και λύπη, στοιχεία που δίνουν

Εξαιρετική η πένα του Σπύρου Πετρουλάκη αγγίζει με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τις ευαίσθητες χορδές κάθε ανα-

γνώστη. Καταπληκτική ερμηνεία και
ιδιαίτερη προσέγγιση κάθε ρόλου των
πρωταγωνιστών αυτού του μυθιστορήματος.
Εντύπωση προκαλεί επίσης η ενσυναίσθηση του συγγραφέα ακόμα και στην
ερμηνεία στο ρόλο του Αστυνομικού Διευθυντή Ρεθύμνου Φραγκιαδάκη, αποτυπώνοντας στην είδηση του πρώτου
κιόλας φόνου την έκδηλη αγωνία του, το
άγχος του και το στρες που αισθάνεται ο
ίδιος στην αναζήτηση, την ανακάλυψη
και την εξιχνίαση αυτού του στυγερού
και αποτρόπαιου εγκλήματος, υπό το
καθεστώς μάλιστα της ασφυκτικής πίεσης που δεχόταν τόσο από τους ανωτέρους του όσο και από τα ΜΜΕ και την
κοινή γνώμη, που επιζητούσαν διακαώς
να λάμψει άμεσα η αλήθεια. Μία ανησυχία που εξακολουθεί να υπάρχει για τον
ίδιο τον Φραγκιαδάκη ακόμα και μετά
την αποστρατεία του, όντας συνταξιούχος πλέον, στο άκουσμα της είδησης του
ταξιδιού του Αστέριου στα Γιάννενα, υπό
το φόβο μίας νέας ενδεχόμενης αιματοχυσίας στο βωμό της βεντέτας.
Αγαπητέ φίλε Σπύρο κλείνοντας θα ήθελα να σου εκφράσω τον ειλικρινή θαυμασμό μου ιδίως για τον τρόπο γραφής
σου, για το υπέροχο αυτό βιβλίο το οποίο
πραγματικά σε μαγεύει και σε ταξιδεύει.
Ο Σασμός είναι το πρώτο βιβλίο σου που
διαβάζω και ομολογώ ότι έμεινα τόσο
ενθουσιασμένος που ανυπομονώ με λαχτάρα να μελετήσω και τα προηγούμενα
έργα σου.
Είμαι βέβαιος ότι σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα ο Σασμός θα μπει μέσα
σε κάθε σπίτι και θα γίνει best seller και
γιατί όχι, το θέτω τώρα και ως ιδέα, να
γίνει κάποια στιγμή και ταινία. Εκτιμώ ότι
έχει όλα τα φόντα και τις προδιαγραφές
για κάτι τέτοιο.
Εύχομαι από καρδιάς ο Σασμός να γνωρίσει την επιτυχία που του πρέπει γιατί
πραγματικά την αξίζει. Καλοτάξιδο...
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μελετη

Συνδικαλισμός και Αστυνομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Προβληματισμοί και Επισημάνσεις.
ελευθερίες και κατοχυρώνει τον συνδικαλισμό στις επιχειρήσεις. Παράλληλα,
συμβάλλει με ειδικές ρυθμίσεις στον
εκδημοκρατισμό των όρων λειτουργίας
των συνδικάτων (π.χ. εκλογικές διαδικασίες κλπ). Το θεσμικό αυτό πλαίσιο
συνετέλεσε σε σημαντικό βαθμό στον
εκσυγχρονισμό των συνδικάτων και στη
δημιουργία προϋποθέσεων για την ουσιαστικότερη παρέμβασή τους στο χώρο
των εργασιακών σχέσεων».

τυχιακή εργασία με θέμα «Συνδικαλισμός και Αστυνομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προβληματισμοί και
Επισημάνσεις» έχει στο ενεργητικό του
ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών
Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης και
Γ’ Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΠΟΑΞΙΑ κ.
Αναστάσιος Δραγουδάκης.

Στο 1ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η γέννηση και μετεξέλιξη του συνδικαλιστικού
κινήματος στην Ελλάδα, με την επισήμανση ότι «εμφανίστηκε με χρονική
υστέρηση σε σχέση με αυτό των χωρών
της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης».
Στην Ελλάδα, η ελευθερία ενώσεως διακηρύχτηκε από το Σύνταγμα του 1964,
αλλά η συνδικαλιστική ελευθερία κατοχυρώθηκε για πρώτη φορά από το
Σύνταγμα του 1975. Ιστορικά η συνδικαλιστική ελευθερία αναπτύχθηκε στον
ιδιωτικό τομέα, μετά όμως τη μεγάλη
διεύρυνση του Δημόσιου Τομέα, επόμενο και λογικό ήταν να επεκταθεί σ’ αυτόν.
Ήδη όμως και από τα προηγούμενα Συντάγματα, η συνδικαλιστική ελευθερία
συναγόταν από την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι. Στην ανάλυση της Ιστορίας
του Ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις (3)
χρονικές περιόδους. Κριτήριο είναι τόσο
οι ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές
εξελίξεις, όσο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Συνδικαλιστικού Κινήματος
(Πρώτη Περίοδος 1875 – 1918, δεύτερη
Περίοδος 1919 – 1936, τρίτη Περίοδος
1947 – σήμερα).

Όπως, επισημαίνει, «τα συνδικάτα, αν
και αρχικά δημιουργήθηκαν στον ιδιωτικό τομέα, η διεύρυνση του δημόσιου τομέα των κρατών και μοιραία η πρόσληψη
εργατικού δυναμικού ως υπαλλήλων,
έφερε τη δημιουργία συνδικάτων και
σε κάθε τομέα του δημοσίου, μη εξαιρουμένου του ένστολου προσωπικού
της Αστυνομίας, κάθε ανεπτυγμένου
κράτους. Ο Συνδικαλισμός, ως βασική
έννοια, που πραγματεύεται η παρούσα
εργασίααφοράτην οργάνωση των εργαζομένων σε σωματεία (συνδικάτα),με
σκοπό τη βελτίωση των αμοιβών τους,
των συνθηκών εργασίας και κοινωνικής
τουςασφάλισης,της τεχνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τη κατοχύρωση των
αδειών για ανάπαυση, τη ψυχαγωγία και
την εν γένει προστασία των συνδικαλιστικών συμφερόντων τους, σύμφωνα
με τη κείμενη νομοθεσία.Ετυμολογικά η
λέξη συνδικάτο προέρχεται από τη λέξη
«σύνδικος», που σημαίνει συνήγορος,
υπερασπιστής, όρος που σχετίζεται άμεσα με τους σκοπούς που υπηρετεί».

Η εργασία έχει εκτενείς αναφορές σε
ιστορικά γεγονότα και στο Νομοθετικό
πλαίσιο κατοχύρωσης του συνδικαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα. «Από
την μελέτη του υφιστάμενου νομικού
πλαισίου συνάγεται και ο ορισμός της
συνδικαλιστικής οργάνωσης που είναι
κάθε οργάνωση προσώπων ιδίου ή παρόμοιου επαγγέλματος στον ιδιωτικό ή
Δημόσιο Τομέα, που αποσκοπεί άμεσα
στη βελτίωση των όρων ή και της αμοιβής της εργασίας ή του κέρδους της, χωρίς να είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου. Οι όροι λειτουργίας των ελληνικών συνδικάτων διέπονταν μέχρι τότε
από ειδικούς νόμους που απέρρεαν από
την ευρύτερη περί συνεταιρίζεσθαι συνταγματική ελευθερία, το δε σύγχρονο
συνδικαλιστικό οικοδόμημα στηρίζεται
στον ισχύοντα νόμο 1264/1982 «περί
εκδημοκρατισμού του συνδικαλιστικού
κινήματος». Πρόκειται για μέτρο που
εναρμονίζεται προς το πνεύμα του συνταγματικού νομοθέτη, μετά τη μεταπολίτευση, αναπτύσσει τις συνδικαλιστικές

Το 2ο κεφάλαιο αναφέρεται στην οργάνωση του συνδικαλιστικού κινήματος
της Αστυνομίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 3ο, στο συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελληνική Αστυνομία.
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Στο πλαίσιο αυτό αναλύεται το δικαίωμα
της απεργίαςκαι ο συνταγματικός περιορισμός (Άρθρο 23 του Συντάγματος)
για τους δικαστικούς λειτουργούς και
σ' αυτούς που υπηρετούν στα σώματα
ασφαλείας.Επίσης, «ειδικοί περιορισμοί
υπάρχουν σχετικά με την ελευθερία
ενώσεως και τη συνδικαλιστική ελευθερία των στελεχών των Ενόπλων δυνάμεων και της Αστυνομίας, που τους
επιτρέπουν οι διεθνείς διακηρύξεις ατομικών δικαιωμάτων. Η συνδικαλιστική
ελευθερία, συμπεριλαμβανομένου και
του δικαιώματος της απεργίας (αλλά όχι
της συλλογικής αυτονομίας), μπορεί να
ανασταλεί κατά το άρθρο 48 παρ.1 του
Συντάγματος».

Διαβάζουμε: «Με σκοπό την υλοποίηση
των κυβερνητικών εξαγγελιών από το
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Κυβέρνηση
Ανδ. Παπανδρέου 1981-1989), συγκροτείται ενδεκαμελής επιτροπή, αποτελούμενη από αστυνομικούς και πολιτικά
στελέχη, με σκοπό τη ανάληψη πρωτοβουλιών για τη μελλοντική δημιουργία
συνδικαλιστικού οργάνου στα σώματα
ασφαλείας. Παρά ταύτα, με το πέρασμα
του χρόνου οι κυβερνητικές εξαγγελίες
δεν υλοποιούνται με την επίκληση της
«ιδιαιτερότητας» του χώρου. Ο ισχυρισμός που ετέθη ήταν ότι ο υπό μελέτη
«συνδικαλισμός» είναι λάθος, όχι γιατί πρέπει να αγνοούνται τα δίκαια των
αντρών του Σώματος, αλλά γιατί η δια
του συνδικαλισμού παρουσίαση των αιτημάτων (όχι δια της φυσικής ηγεσίας),
αντιβαίνει στη βασική αρχή της «παρα-

μελετη

κάμψεως» της ιεραρχίας, που η τήρησή
της είναι ζωτική για την πειθαρχία των
Σωμάτων.
Τον Μάρτιο του 1987, με πρωτοβουλία
μια δυναμικής ομάδας Αστυνομικών
που επιμένουν στην ίδρυση συνδικαλιστικού οργάνου, συντάσσεται το πρώτο
καταστατικό της Ένωσης Κατωτέρων
Αστυνομικών (Ε.Κ.Α). Ο περιορισμός
στη συμμετοχή στο σωματείο μόνο «κατωτέρων» βαθμολογικά αστυνομικών
υπαγορεύτηκε αφενός από το γεγονός,
ότι τα ιδρυτικά μέλη ήταν όλοι αστυφύλακες και αρχιφύλακες, αφετέρου,
διότι δεν εκφράστηκε από κανέναν αξιωματικό η επιθυμία να γίνει ιδρυτικό
μέλος (ενδεχομένως από το φόβο πειθαρχικών διώξεων και ανακοπής της
περαιτέρω ιεραρχικής τους εξέλιξης).
Με την σύνταξη του καταστατικού ξεκίνησε και η προσπάθεια συλλογής των
απαιτούμενων υπογραφών, ενώ με τις
πρώτες απόπειρες σύστασης του σωματείου έρχονται και οι πρώτες πειθαρχικές διώξεις, λόγω της συνδικαλιστικής
δράσης. Έτσι, στα μέσα Μαΐου 1987 έγιναν οι πρώτες μεταθέσεις αστυνομικών
που εκδιώχθηκαν πειθαρχικά και όπως
χαρακτηριστικά λέγεται «βρέθηκαν από
το ένα άκρο της Ελλάδας, στο άλλο».
Το θέμα είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις
αφού κατατέθηκαν ερωτήσεις στη Βουλή και το ζήτημα απασχόλησε τον ελληνικό και διεθνή τύπο».
Τελικά, «με την απόφαση 1496/29.4.1988,
του Πρωτοδικείου Αθηνών, έγινε δεκτή
η αίτηση αναγνώρισης της Ε.Κ.Α και στις
22/6/1988 το καταστατικό εγκρίθηκε τελεσίδικα και καταχωρήθηκε στα βιβλία
του Πρωτοδικείου έχοντας παρόμοια
μορφή άλλων εγκεκριμένων καταστατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Με την αναγνώριση από την ελληνική
δικαιοσύνη (Πρωτοδικείο) του συνδικαλισμού είναι εντυπωσιακός ο ρυθμός συμμετοχής των αστυνομικών που
εντάσσονται στην Ε.Κ.Α. Το φαινόμενο
εξαπλώνονταν σε όλη την χώρα, με την
ίδρυση παραρτημάτων στην Πέλλα, στη
Ξάνθη, τη Δράμα, τα Χανιά, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και αλλού, είτε με βάση
τις διατάξεις του Α.Κ. είτε με βάση τον
Ν.1264/82. Διακηρυγμένος στόχος ήταν
η «συμφιλίωση των σωμάτων ασφαλείας με τον λαό ώστε να μην είναι μια
αστυνομία καταστολής απεργιών, διαδηλώσεων και μέτρων τάξης στα γήπεδα».
Παρά την αναγνώριση των συνδικαλιστικών σωματείων απ’ την ελληνική Δικαιοσύνη) και παρά την υποστήριξη των
πολιτικών παρατάξεων, η κυβέρνηση
και η «φυσική ηγεσία» του υπουργείου
Δημόσιας Τάξης αρνούνταν την παραπάνω πραγματικότητα. (…)
Η δημιουργία νέων σωματείων στους
κόλπους της αστυνομίας συνεχίζεται με
αμείωτο ρυθμό, παρά τις διώξεις, τις
αποτάξεις και τις δυσμενείς μεταθέσεις
των αστυνομικών. Τον Δεκέμβριο του
ίδιου έτους(1988) ξεκινούν οι πρώτες
προσπάθειες για τη δημιουργία συνδικάτου που θα συγκροτούνταν από αξιωματικούς της αστυνομίας, μιας και δεν
ήταν δυνατή η εγγραφή τους στην Ε.Κ.Α.,
λόγω απαγόρευσης του Καταστατικού
της. Ενόψει και της ίδρυσης συνδικάτου
από την πλευρά των αξιωματικών και
της θετικής στάσης της κοινωνίας, το
υπουργείο εκδίδει, τον Φεβρουάριο του
1989, ανακοίνωση στην οποία εκφράζεται για μια ακόμη φορά η άκαμπτη στάση
της κυβέρνησης
Στις 21 Μαρτίου 1989, κατόπιν πράξης
των ιδρυτικών μελών αναγνωρίστηκε
από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την υπ΄αριθμ.814/89 απόφαση,
που καταχωρήθηκε στο οικείο βιβλίο
Σωματείων με αριθμό 16719/89 στις 30
Μαΐου 1989, η «Ένωση Αξιωματικών
Ελληνικής Αστυνομίας».
Πρώτος ιστορικά Πρόεδρος της οργάνωσης είναι ο Κων/νος Μπαλάσης, ένας
άνθρωπος με αγωνιστικότητα και ευρωπαϊκά ερεθίσματα, αφού ως Αστυνόμ.Β΄
τότε υπηρετούσε στην Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, οπότε
γνώριζε καλά το καθεστώς που διέπει τα
συνδικαλιστικά δικαιώματα των αστυνομικών της Ευρώπης. Το Καταστατικό της
αποτελείτο από 29 άρθρα κάνοντας την

αρχή για την συνδικαλιστική έκφραση
και του ανώτερου ιεραρχικά προσωπικού της αστυνομίας, αφού τα μέχρι
τότε υπάρχοντα σωματεία απαρτίζονταν
κυρίως από χαμηλόβαθμους αστυνομικούς. Σχεδόν ταυτόχρονα με την ανακοίνωση ίδρυσης της ένωσης αξιωματικών,
δύο ημέρες αργότερα, τριάντα ιδρυτικά μέλη της ένωσης μετατίθενται. Η
ΕΝ.Α.Ε.Α. αποτέλεσε το θεσμικό προθάλαμο της Π.ΕΝ.Α.Α. (Πανελλήνια Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας), που μετονομάστηκε αργότερα σε Πανελλήνια
Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας».
Ακολουθούν οι ιδρύσεις της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
(Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών
Υπαλλήλων) και της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας) και από το έτος 2001 των σωματείων Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων.
Διαβάζουμε, τέλος, στον επίλογο: «Τα
αστυνομικά συνδικάτα στην Ευρώπη,
εκ των πραγμάτων, θα βρεθούν να αντιμετωπίσουν τις ολοένα και μεγαλύτερες
κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές
προκλήσεις, την παγκοσμιοποίηση, τις
σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας
και τα νέα προβλήματα, που θα διαφοροποιήσουν τις σημερινές προτεραιότητες
και θεσμικές διεκδικήσεις, στο εγγύς
μέλλον. Όσο για τον ευρύτερο ρόλο του
συνδικαλιστικού κινήματος υπό το πρίσμα των νέων οικονομικών και ιδεολογικών εξελίξεων, η παρούσα μελέτη θα
μπορούσε να αποτελέσει χρηστικό εργαλείο, καθόσον παραθέτει πλήρως τα
θετικά και τα «τρωτά» σημεία του κινήματος, σε πλήρη αντιπαραβολή με το τι
ισχύει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 		
Εν κατακλείδι, με βάση όσα αναπτυχτήκαν παραπάνω, φρονούμε πως
προκύπτει αβίαστα η παραδοχή ότι το
σπουδαιότερο μέτρο που υλοποίησαν τα
Ευρωπαϊκά κράτη για τον εκδημοκρατισμό, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της λειτουργίας της Αστυνομίας τους, αλλά και την αναγνώριση του
κοινωνικού έργου των αστυνομικών σε
αυτά, ήταν η ίδια η νομοθετική κατοχύρωση του συνδικαλιστικού κινήματος,
που σημειωτέον ΔΕΝ χαρίστηκε στους
Ευρωπαίους Αστυνομικούς, αλλά κερδήθηκε με δύσκολους και συλλογικούς
αγώνες».
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“Εν τη γεννήσει
την παρθενίαν εφύλαξας.
εν τη κοιμήσει
τον κόσμον ου κατέλιπες Θεοτόκε”

