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editorial

Α

Να βάλουμε
ξανά
τη σφραγίδα μας
στις εξελίξεις

φήνοντας πίσω μας την ασφυκτική
επιτροπεία εκ μέρους των δανειστών της χώρας και οδεύοντας προς
την «κανονικότητα», που δεν σημαίνει
σε καμία περίπτωση βεβαίως, ότι μπορούμε να κάνουμε του κεφαλιού μας,
αφού δεσμευόμαστε, τόσο από τα γνωστά Μνημόνια όσο και από πολλές άλλες
ευρωπαϊκές πολιτικές και οικονομικές
συνθήκες, εμείς οι Έλληνες Αστυνομικοί, πρέπει να είμαστε συνεπείς με τις
δικές μας δεσμεύσεις, με τις δικές μας
αρχές και αξίες, μη επηρεαζόμενοι από
πρόσκαιρες προπαγάνδες και άλλες βλαπτικές για την υγεία μας διαδικασίες...
Τα οξυμένα προβλήματα των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και του
ανθρώπινου δυναμικού τους, είναι εδώ,
πολύ πιο οξυμένα απ’ ό,τι στο παρελθόν
λόγω και των Μνημονίων, και μας προκαλούν καθημερινά για πολλούς λόγους. Απασχόλησαν το συνδικαλιστικό
μας κίνημα στο σύνολό του ενόψει των
κυβερνητικών εξαγγελιών, με αφορμή
τα εγκαίνια της 83ης Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο, αλλά και
της αναμενόμενης «φιέστας» του Αυγούστου, με το τέλος των Μνημονίων,
όπως υποστηρίζει η Κυβέρνηση.
Κοινό συμπέρασμα είναι ότι η οικτρή
πραγματικότητα των περικοπών των
λειτουργικών δαπανών, η υποστελέχωση των υπηρεσιών, τα ελλιπή μέσα,
οι άθλιες συνθήκες εργασίας, οι πετσοκομμένοι μισθοί και τόσα άλλα, δεν
επιτρέπουν σε κανέναν να
πανηγυρίζει, πόσο μάλλον
να περιμένει τη βελτίωση της
κατάστασης με ευχολόγια και
παροχές χωρίς αντίκρισμα.
Ειδικά για μας τους ένστολους, η κυβέρνηση επεφύλαξε, μόλις πρόσφατα, έναν
ακόμα εμπαιγμό, βάζοντας
στο «ψυγείο» τη μοναδική
ρύθμιση που θα μπορούσε να
επιφέρει στοιχειώδη οικονομική ανακούφιση σε χιλιάδες
συναδέλφους μας.
Πρόκειται για τη μη έκδοση του απαιτούμενου ΠΔ βάσει του ν. 4336/2015
(Μνημόνιο) που θα καθορίζει εκ νέου το
ύψος, τους όρους και τις προϋποθέσεις
καταβολής των δαπανών μετακίνησης
εσωτερικού και της αποζημίωσης εκπαίδευσης των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, για το οποίο ειδικότερα με την τρο-

πολογία που ψηφίστηκε προ ημερών,
δόθηκε στην Κυβέρνηση επιπλέον προθεσμία εννέα (9) μηνών! Αυτό σημαίνει
ότι παρατείνεται η εκκρεμότητα που
υπάρχει εδώ και τρία (3) χρόνια με αποτέλεσμα την περαιτέρω απώλεια χρημάτων για όσους μετακινούνται, εις βάρος
δηλαδή του οικογενειακού τους προϋπολογισμού.
Προσθέτοντας δε σε αυτά, την αδικαιολόγητη μη συμμόρφωση της Κυβέρνησης στις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για
την επαναφορά των μισθών στα επίπεδα
του 2012, την απροθυμία της να προγραμματίσει κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων με νέες προσλήψεις, τη
μη αναγνώριση του επαγγέλματος ως
επικίνδυνου και ανθυγιεινού και πολλά
άλλα θέματα που γνωρίζει η Κυβέρνηση
αλλά προκλητικά παραβλέπει, είμαστε
υποχρεωμένοι να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας και να απαιτήσουμε
από την Κυβέρνηση να αναθεωρήσει την
επιζήμια για τους ένστολους τακτική της.
Η πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη ήταν μόνο η αρχή
αυτού του νέου κύκλου κινητοποιήσεων, όπως τονίστηκε και στη σύσκεψη
που πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια
από το συντονιστικό των Ομοσπονδιών
και Ενώσεων των Σωμάτων Ασφαλείας
και Ενόπλων Δυνάμεων. Όσο η Κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται τη σημασία της
έμπρακτης ενίσχυσης της Ελληνικής
Αστυνομίας και των Σωμάτων Ασφαλείας στο σύνολό τους, εμείς θα είμαστε
υποχρεωμένοι να της υπενθυμίζουμε
την ασυνέπειά της και να απαιτούμε τη
λήψη των αναγκαίων μέτρων για την
αποτελεσματικότερη λειτουργία μας.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα μετά την
ολοκλήρωση και των αρχαιρεσιών σε
τοπικό επίπεδο για την ανάδειξη των
νέων συνδικαλιστικών του οργάνων, το
επόμενο διάστημα καλείται μέσα και από
τη συνεδριακή διαδικασία του 29ουεκλογοαπολογιστικού του συνεδρίου, να
βάλει ξανά τη σφραγίδα του στις εξελίξεις. Με αυτοπεποίθηση, τόλμη και αποφασιστικότητα να δώσει το στίγμα του
στη νέα εποχή που εισήλθε η χώρα. Διδασκόμενο από τα όποια λάθη και βάρη
του παρελθόντος, να συμβάλλει στην
κοινή προσπάθεια για να μην αποτελέσουν αυτά ξανά τροχοπέδη στην ανάπτυξη της χώρας μας.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Ο δρόμος για τη δική μας
«Ιθάκη», είναι ακόμα μακρύς!
Η
χηρά μηνύματα στην Κυβέρνηση
και στον πολιτικό κόσμο της Χώρας, εξέπεμψε το συνδικαλιστικό
μας κίνημα, με αφορμή τις εξαγγελίες
του Πρωθυπουργού, στο πλαίσιο των
εγκαινίων της 83ης Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης.
Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα όλων
των Ομοσπονδιών, οι Πρωτοβάθμιες
Ενώσεις των Αστυνομικών, των Πυροσβεστών, των Λιμενικών και των Στρατιωτικών, τα Προεδρεία των Ειδικών
Φρουρών Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης, καθώς και Σύνδεσμοι
και Ενώσεις Αποστράτων των Σωμάτων
Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων από
όλη τη Χώρα, έδωσαν βροντερό «παρών» στο Λευκό Πύργο, και εν συνεχεία,
στην πορεία που ακολούθησε προς το
Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, όπου
με συνθήματα και αποδοκιμασίες, εκδήλωσαν την αγανάκτηση και την οργή
τους για τις μνημονιακές πολιτικές που
οδήγησαν τους ένστολους στην απαξίω-
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ση και στο μαρασμό. Απαίτησαν δε από
όλους σεβασμό στο ένστολο δυναμικό
της Χώρας και λήψη ουσιαστικών αποφάσεων που θα ενισχύουν το αξιόμαχό
τους και θα επιβεβαιώνουν στην πράξη
το πραγματικό ενδιαφέρον του πολιτικού
κόσμου για τα Σώματα Ασφαλείας και τις
Ένοπλες Δυνάμεις.
Σύντομο χαιρετισμό στους χιλιάδες συγκεντρωθέντες απηύθυναν, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ.
Απόστολος ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ και ο Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ κ.
Ιωάννης ΔΕΛΗΣ, επικεφαλής αντιπροσωπείας του κόμματος, ενώ παρέστησαν
ο Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης της Νέας
Δημοκρατίας κ. Σταύρος ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
και ο Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης της
Ένωσης Κεντρώων κ. Ιωάννης ΣΑΡΙΔΗΣ, καθώς και ο Αντιδήμαρχος Δήμου
Θερμαϊκού κ. Γεώργιος ΦΕΣΤΕΡΙΔΗΣ.
Ακολούθησαν αγωνιστικοί χαιρετισμοί
από τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφα-

λείας κ. Ευάγγελο ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟ,
τον Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας
Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος κ. Δημήτρη ΣΑΪΤΑΚΗ,
τον Β' Αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Στρατιωτικών Ταξίαρχο
ε.α. κ. Γεώργιο ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και την Αντιπρόεδρο του Συλλόγου
ΑΞΙ.Α. Συζύγων Θανόντων, κα Βασιλική
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ.
Ο λόγος δόθηκε στη συνέχεια στους
διοργανωτές της εκδήλωσης διαμαρτυρίας, τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας
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Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών
κ. Δημήτριο ΡΩΤΑ, τον Πρόεδρο της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων
Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος
κ. Δημήτριο ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ, τον Πρόεδρο
της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος κ. Ιωάννη ΣΤΑΜΟΥΛΗ, τον
Αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης
Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος κ.
Γεώργιο ΜΑΡΑΓΚΟ, τον Πρόεδρο της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων
Προσωπικού Λιμενικού Σώματος κ. Γεώργιο ΔΡΙΒΑΚΟ, τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών
Αστυνομίας κ. Ιωάννη ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ
και τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων κ.
Γρηγόριο ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, οι οποίοι συνόψισαν με εμφαντικό τρόπο και επιχειρήματα την καθολική απαίτηση του συνδικαλιστικού μας κινήματος για μια άλλη
πολιτική στο τομέα της ασφάλειας, που
θα δίνει λύσεις στα οξυμένα προβλήματα
των υπηρεσιών και που θα ανοίγει νέους
επαγγελματικούς ορίζοντες σε όλα τα
στελέχη και το ανθρώπινο δυναμικό μας.
Ζήτησαν δε από τον Πρωθυπουργό της
Χώρας, να ξεκαθαρίσει ειδικότερα, στο
πλαίσιο των εξαγγελιών του, τη στάση της
κυβέρνησής του αναφορικά με τις αμετάκλητες αποφάσεις του ΣτΕ για τα αναδρομικά και την επιστροφή των μισθολογικών αποδοχών στα επίπεδα του 2012
κλπ., όπως είχαν εξάλλου τη δυνατότητα
να παραθέσουν αναλυτικότερα και κατά
τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, που
είχε δοθεί λίγες ώρες νωρίτερα, στο ξε-

νοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς», αλλά και
στη συνάντηση των προέδρων των Ομοσπονδιών της Ελληνικής Αστυνομίας και
του Πυροσβεστικού Σώματος, αμέσως
μετά, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση
Θεσσαλονίκης, με τη νέα Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κα Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ, την Υφυπουργό κα Κατερίνα ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ και τον Γ.Γ. Δημόσιας Τάξης κ.
Δημήτριο ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ.
Μετά τις ομιλίες των Προέδρων, ακολούθησε μεγαλειώδης πορεία προς το
Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, προκειμένου να επιδοθεί το Ψήφισμα στη νέα
Υφυπουργό Μακεδονίας – Θράκης κα
Κατερίνα ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, η οποία ωστόσο απουσίαζε, καίτοι είχε ενημερωθεί.
Οι πρόεδροι δεν επέδωσαν το Ψήφισμα
στη Γραμματέα αυτής, αλλά το θυροκόλλησαν, ενώ την επομένη ημέρα, κατά τη
διάρκεια των εγκαινίων του Περιπτέρου
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
στον εκθεσιακό χώρο της 83ης ΔΕΘ, ο
πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, το παρέδωσε, εν τέλει,
στην προσωπική ασφάλεια του Πρωθυπουργού, προκειμένου να τεθεί αυτό υπ'
όψιν του, έστω και στο πλαίσιο της εθιμοτυπικής του επίσκεψης στο Περίπτερο.
Η πολυαναμενόμενη εξαγγελία του
Πρωθυπουργού, ωστόσο, από το βήμα
της 83ης ΔΕΘ, το βράδυ του Σαββάτου,
ήταν κατώτερη των προσδοκιών, αφού
περιορίστηκε σε μια «θολή» αναφορά στα αναδρομικά και όχι στο σύνολο
των εντελλομένων από το Συμβούλιο
της Επικρατείας. Όπως είπε: «Ήδη, από

σήμερα κιόλας, έχουμε τη δυνατότητα να αποκαταστήσουμε αδικίες των
μνημονίων και να επιστρέψουμε στους
δικαιούχους ποσά που παρανόμως παρακρατήθηκαν. Καταβολή αναδρομικών
σε ένστολους, δικαστικούς, πανεπιστημιακούς, συνολικού ύψους 1 δισ. εντός
τους 2018» κλπ.
Οι Ομοσπονδίες, τις προσεχείς ημέρες,
θα ενημερωθούν, πώς ακριβώς εξειδικεύεται αυτή η αόριστη αναφορά του κ.
Πρωθυπουργού και θα πράξουν ανάλογα, τονίζοντας ότι τυχόν προσπάθεια
αποπροσανατολισμού του συνδικαλιστικού μας κινήματος, θα πέσει στο κενό.
Το εύρος των προβλημάτων και των αιτημάτων, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί
στο Ψήφισμα διαμαρτυρίας, θέτουν προ
των ευθυνών τους, το σύνολο του πολιτικού κόσμου της Χώρας, που πρέπει να
αφήσει τα μικροπολιτικά και επιζήμια, εις
βάρος των ενστόλων και της ασφάλειας
των πολιτών, παιγνίδια.
Με την ελπίδα ότι, η δήλωση του Πρωθυπουργού, «να γίνει η Ελλάδα, πρότυπο Χώρας που θα σέβεται τα δικαιώματα
των εργαζομένων», δεν θα αποτελέσει
άλλη μια πομφόλυγα, από την πλευρά
μας διαβεβαιώνουμε τον ίδιο, αλλά και
το σύνολο των συναδέλφων και των συναδελφισσών μας, ότι στη «νέα εποχή»,
το δικό μας «ΠΑΡΩΝ» θα μείνει στην
Ιστορία!
Ο δρόμος για τη δική μας «Ιθάκη», είναι
ακόμα μακρύς!
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Να πάρουμε πίσω
τα χαμένα όνειρά μας
Η ομιλία του προέδρου της ΠΟΑΞΙΑ
κ. Ιωάννη Κατσιαμάκα

Κ

άποιοι είχαν προεξοφλήσει ότι φετινή μας συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη θα ήταν αποτυχημένη.
Η μαζική συμμετοχή σας όμως εδώ στη
Θεσσαλονίκη δίνει την απάντηση και διαψεύδει τις Κασάνδρες.
Η παρουσία μας εδώ στη Θεσσαλονίκη
στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας της
μίας και ελληνικής Μακεδονίας είναι και
ιστορική. Είναι ιστορική διότι σηματοδοτεί μια νέα πορεία συνδικαλιστική.Μια
νέα αρχή αγώνων και διεκδικήσεων στη
νέα εποχή, τη μεταμνημονιακή.
Και επειδή η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι
έκλεισε ένας κύκλος επονείδιστων μέτρων, πρέπει να γνωρίζουμε την αλή-
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θεια. Και η αλήθεια είναι ότι όλα όσα βιώσαμε μέχρι σήμερα θα συνεχίσουμε να
τα υφιστάμεθα για πολλά χρόνια ακόμα,
αφού οι μισθοί θα συνεχίσουν να είναι
παγωμένοι, οι συντάξεις θα περικοπούν
περαιτέρω και οι προϋπολογισμοί θα είναι και πάλι τσεκουρεμένοι.
Το σύνθημά μας ένα σύνθημα που κάποιους ενόχλησε, και μας χαρακτήρισαν
κομματικούς αφισοκολλητές όπως είχε
ενοχλήσει και η συγκέντρωσή μας στο
Σύνταγμα, όταν μιλούσαν για κομματική
συγκέντρωση, εμείς τους δίνουμε την
απάντηση. Κόμματα δεν μας επηρεάζουν.
Οι συνάδελφοι είναι πάνω από όλα και
γι’ αυτούς αγωνιζόμαστε γι’ αυτούς δίνουμε τη μάχη κάθε μέρα, ώρα την ώρα.

Αυτήν την αγωνία μας έρχεται να εκφράσει αυτό το σύνθημα, -«η χώρα σε διάλυση» - και τίποτε παραπάνω.
Θέλουμε ως εργαζόμενοι στα Σώματα
Ασφαλείας να μας δίδεται η δυνατότητα
να προσφέρουμε κοινωνικό έργο, όπως
επιτάσσει το καθήκον και η αποστολή
μας και όχι να είμαστε οι παρίες του συστήματος.
Οι πολίτες ξέρουν, γνωρίζουν καλά την
κατάσταση των υπηρεσιών ασφαλείας.
Γι’ αυτό και μας στηρίζουν. Στηρίζουν το
θεσμό και τις προσπάθειές μας, για μια
αποτελεσματική αστυνομία.
Γνωρίζουν επίσης ότι μόνο με το φιλότιμο και την αυτοθυσία των αστυνομικών,
των πυροσβεστών και των λιμενικών,
δεν μπορεί να δουλεύει το σύστημα για
πάντα. Εδώ οι ευθύνες των κυβερνώντων διαχρονικά είναι τεράστιες, όπως
δεν κουραζόμαστε να επαναλαμβάνουμε τα τελευταία χρόνια. Είχαμε πολύ
έγκαιρα απαιτήσει να εξαιρεθούν τα Σώματα Ασφαλείας από τις περικοπές, αλλά
δεν μας άκουσαν.
Ελπίζουμε τώρα, μετά και την εθνική
τραγωδία και την εκατόμβη νεκρών στο
Μάτι, που κατέδειξε τη γύμνια των υπηρεσιών, η κυβέρνηση αλλά και συνολικά
το πολιτικό σύστημα, να καταλάβουν και
να διορθώσουν επιτέλους τα λάθη τους.

Συνδικαλιστικά νέα
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα συνάδελφοι όπως ξέρετε, έδωσε μάχη ενάντια
στα μνημόνια και την έδωσε με επιτυχία
αφού είμαστε οι πρώτοι που ανατρέψαμε μνημονιακούς νόμους.

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

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

Ας μην μας παραπλανούν λοιπόν με δημοσιεύματα και ας ανακοινώσει αύριο ο
πρωθυπουργός αυτό που περιμένουμε
όλοι να ακούσουμε, και την αποκατάσταση του μισθολογίου και την επιστροφή

των αναδρομικών, διότι αυτό είναι δίκαιο και αυτό πρέπει να γίνει πράξη.
Συνάδελφοι,
Ο αγώνας ξεκινάει για όλους και πάλι
από εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Για να
πάρουμε πίσω τα κατακρεουργημένα
δικαιώματά μας, να πάρουμε πίσω τον
κλεμμένο ιδρώτα μας, να πάρουμε πίσω
τα χαμένα όνειρά μας.

Δεσμεύσεις της Ηγεσίας
Μ

ε τη νέα πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη συναντήθηκαν οι Πρόεδροι των
Ομοσπονδιών αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου που έδωσαν στoΜακεδονία Παλλάς, στη Θεσσαλονίκη.

Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να
αποδείξει εμπράκτως το ενδιαφέρον
του τόσο για το ένστολο δυναμικό της
Χώρας όσο και για τη βελτίωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών σε
όλη την επικράτεια.

Ειδικότερα, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης παρουσία της
Υπουργού κας Όλγας ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ,
της Υφυπουργού κας Κατερίνας ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ και του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κου Δημητρίου
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ. Όπως τονίσαμε και
κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, τα Σώματα Ασφαλείας την οκταετία των μνημονιακών πολιτικών επλήγησαν βάναυσα εξαιτίας των περικοπών των λειτουργικών τους δαπανών
ενώ επλήγη και το βιοτικό επίπεδο
του ανθρώπινου δυναμικού τους. Οι
υπηρεσίες λειτουργούν με το φιλότιμο των συναδέλφων που θυσιάζουν
ακόμα και τη ζωή τους στο βωμό του
καθήκοντος για να αισθάνεται ασφαλής ο πολίτης. Στην πολιτική ηγεσία
αναπτύξαμε αναλυτικά όλα τα αιτήματα των Ομοσπονδιών που στοχεύουν
στην ενίσχυση των υπηρεσιών τους
και στην ικανοποίηση του περί δικαί-

Σε κάθε περίπτωση προειδοποιούμε
την Κυβέρνηση ότι το Συνδικαλιστικό
κίνημα είναι αποφασισμένο τη «μεταμνημονιακή εποχή» να διεκδικήσει με
κάθε τρόπο όλα αυτά που μας αφαίρεσαν με τα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς τους νόμους. Η πλήρης συμμόρφωση της Κυβέρνησης στις τελεσίδικες αποφάσεις του Συμβουλίου
της Επικρατείας θα αποτελέσει και το
πρώτο δείγμα γραφής οπότε θα φανεί
και η αξιοπιστία των όποιων αυριανών
ανακοινώσεων του κου Πρωθυπουργού. Τυχόν ανακολουθία λόγων και έργων θα λάβει την πρέπουσα απάντησή
της από το σύνολο των ενστόλων.

ου αισθήματος όσον αφορά ειδικότερα
την αποκατάσταση των αδικιών που
προκλήθηκαν από τα μνημόνια στους
μισθούς και τις συντάξεις όλων των ενστόλων.
Εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας δηλώθηκε πλήρης κατανόηση για το εύρος και
την ουσία των αιτημάτων και συμφωνήθηκε να υπάρξει τις προσεχείς ημέρες
στην Αθήνα νέα συνάντηση με στόχο την
δρομολόγηση λύσεων για συγκεκριμένα
προβλήματα.
Νωρίτερα το πρωί στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς» δόθηκε η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου όπου εκφράσαμε
την αγωνία μας για την υφιστάμενη
κατάσταση και προειδοποιήσαμε την
Κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό να αναλάβει τις ευθύνες του
και αύριο κατά την διάρκεια των εξαγγελιών με αφορμή τα εγκαίνια της 83ης

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Απαλλάξτε μας από την ανασφάλεια!
Το Ψήφισμα της πανελλαδικής διαμαρτυρίας
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μείς οι ένστολοι λειτουργοί των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων
Δυνάμεων που ανταποκριθήκαμε στο
κάλεσμα των Ομοσπονδιών μας και διαδηλώνουμε και φέτος δυναμικά στη
Θεσσαλονίκη, ενόψει των εγκαινίων της
83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης,
στέλνουμε στον Πρωθυπουργό της Χώρας ξεκάθαρο μήνυμα και τον καλούμε
να το λάβει σοβαρά υπόψη του διότι η
υπομονή που έχουμε επιδείξει τα τελευταία χρόνια, έχει και αυτή τα όριά της.
Οι Υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις απαιτούμε
να εφαρμοστεί μια νέα πολιτική που θα
αφήνει οριστικά πίσω της τη διαλυμένη
Χώρα και την καθημαγμένη κοινωνία
της, δίνοντας ελπίδα στον υπερήφανο
Ελληνικό Λαό για ένα πραγματικά καλύτερο αύριο.
Μετά από οκτώ χρόνια μνημονιακών
πολιτικών ανελέητης λιτότητας και
απάνθρωπων περικοπών λειτουργιών
δαπανών, μισθών και συντάξεων, κοινή
διαπίστωση όλων είναι ότι η κατάσταση
στον τομέα της εσωτερικής ασφαλείας
του κράτους είναι χειρότερη από πριν,
ενώ και οι εξωτερικοί κίνδυνοι δεν
έχουν απαλειφθεί.
Η διεθνής κατάσταση και οι εθνικές
εκκρεμότητες προκαλούν έντονη ανησυχία. Η κυβέρνηση στο βωμό ποικιλώνυμων συμφερόντων, απεργάζεται
8
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είτε προωθεί λύσεις που προκαλούν την
εθνική υπερηφάνεια του λαού και ολόκληρου του έθνους, όπως αυτές για το
«σκοπιανό», το μεταναστευτικό κλπ.
Η Χώρα είναι σε διάλυση και τα Σώματα Ασφαλείας πασχίζουν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. Το ανθρώπινο
δυναμικό έχει υπερβεί τις αντοχές του
και τα διαθέσιμα μέσα χρήζουν γενικής
ανανέωσης.
Το μαρτυρούν οι αλλεπάλληλες ανθρώπινες τραγωδίες, η εκατόμβη νεκρών
από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, τα
ναυτικά ατυχήματα και τα ναυάγια, τα
μπλάκ - άουτ, η δράση του οργανωμένου
εγκλήματος και η έκταση της ανομίας, το
κλίμα ανασφάλειας που διακατέχει συνολικά τους πολίτες τα τελευταία χρόνια,
όταν προστέθηκε και η ανθρωπιστική
κρίση με τους εκατοντάδες χιλιάδες αλλοδαπούς πρόσφυγες και μετανάστες
που χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως εύκολο πέρασμα προς την Ευρώπη.
Ο πολιτικός λόγος για όλα αυτά, όμως,
συνοδεύεται από διχαστικές αντιλήψεις
και οξύτητες, δυναμιτίζοντας την ομαλοποίηση της κατάστασης και το κλίμα συναίνεσης που απαιτείται για να επιστρέψει η Χώρα στην κανονικότητα, στην
ανάκτηση πρώτα και κύρια της εθνικής
της κυριαρχίας και σε μια νέα πορεία
ανάπτυξης και ευημερίας για όλους.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι η οικτρή αυτή
πραγματικότητα είναι αποτέλεσμα των
πολιτικών που εφαρμόστηκαν επί σειρά
ετών και όσοι δεν το αντιλαμβάνονται
είτε σπεκουλάρουν για μικροκομματικούς λόγους, επιρρίπτοντας κάθε φορά
αλλού τις ευθύνες που τους βαρύνουν,
οφείλουν να αναθεωρήσουν τη στάση
τους και να προβληματιστούν με τα επιχειρήματα και τα αιτήματα που προβάλλουμε ως λύσεις στα αδιέξοδα και στην
καταστροφή που έχουν προκαλέσει.
Η κραυγή αγωνίας που εκπέμπουμε σήμερα και από δω, από τη Θεσσαλονίκη,
λίγες ώρες πριν από τις εξαγγελίες του
κ. Πρωθυπουργού, εκφράζει το σύνολο
όχι μόνο των Αστυνομικών, των Πυροσβεστών, των Λιμενικών και των Στρατιωτικών, αλλά ολόκληρου του Ελληνικού
Λαού.

Ο αγώνας των ενστόλων, είναι γνήσια
συνδικαλιστικός και εδράζεται στην
αγωνία και στην ανασφάλεια όλων ανεξαιρέτως των συναδέλφων μας είτε
αυτοί είναι μάχιμοι στα περιπολικά, στις
πόλεις και στα χωριά, στα λιμάνια και
στις ανοικτές θάλασσες, στην ύπαιθρο
χώρα και στα δάση της πατρίδας μας,
είτε ενισχύουν τις διοικητικές υπηρεσίες
και τη διοίκηση των τριών Σωμάτων, είτε
υπηρετούν στα τρία Σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων και τα Επιτελεία.
Ως ένστολα στελέχη του ελληνικού κράτους, όλοι ορκιστήκαμε να φυλάττουμε,
και φυλάττουμε, Θερμοπύλες, έχοντας
κατακτήσει ένα υψηλό βαθμό εκτίμησης
των συμπολιτών μας, αφήνοντας πίσω
μας τους ανυπόληπτους πολιτικούς
και τους σαλτιμπάγκους της ανέξοδης
αντιπαράθεσης. Γι' αυτό απαιτούμε από
όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους
της ελληνικής πολιτείας, να σεβαστούν
τον δίκαιο αγώνα που δίνουμε καθημερινά ώστε να αισθάνεται ασφαλής ο συνάδελφός μας, και κυρίως, να συμβάλλουν στην επίλυση των αιτημάτων μας
για να αισθάνεται ασφαλής και ο πολίτης.
Η αξιοπρέπειά μας είναι αδιαπραγμάτευτη αξία και ουδείς δικαιούται να τη
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θυσιάζει πλέον στο όνομα της σωτηρίας
της χώρας, συνεχίζοντας την υποχρηματοδότηση της λειτουργίας των Σωμάτων
Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.
Πόσο μάλλον, όταν η Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι βγήκαμε από τα μνημόνια
και από τις 21 Αυγούστου ξεκίνησε μια
νέα εποχή...
Αναμένουμε, επομένως, να βάλουν τέλος στα ψέματα και στα μνημόνια της
εξαθλίωσης και να αποδεχτούν τα δίκαια αιτήματά μας, όπως:
•	Πλήρη συμμόρφωση της Κυβέρνησης με όλες τις αποφάσεις του
Συμβουλίου της Επικρατείας για την
αποκατάσταση των μισθολογικών
μας αδικιών, ήτοι την επαναφορά των
αποδοχών μας στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012 και τη χορήγηση του συνόλου των αντίστοιχων αναδρομικών.
• Ενίσχυση του αξιόμαχου των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων με νέες προσλήψεις αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών,
με τον εκσυγχρονισμό υποδομών και
μέσων, αλλά και με την καθολική και
έμπρακτη αναγνώριση του έργου μας
από τους Κυβερνώντες.
• Την αναγνώριση του επαγγέλματος
που επιτελούμε ως επικίνδυνου και
ανθυγιεινού και την καθιέρωση ιατρού εργασίας, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία.
• Την παύση της αντισυνταγματικής και
άνισης μεταχείρισης μεταξύ των δημοσίων λειτουργών -ενστόλων και
μη- στην αποζημίωση των οδοιπορικών εξόδων και την άμεση έκδοση
του σχετικού Προεδρικού Διατάγμα-

τος που ορίζεται στις διατάξεις του
Νόμου 4336/2015.
• Την έκδοση εγκυκλίων από το Υπουργείο Εργασίας αναφορικά με την αναγνώριση του χρόνου της Στρατιωτικής Θητείας, της τριετίας που ορίζεται
στις διατάξεις του Νόμου 3865/2010
και των ετών σπουδών.
• Την αποδέσμευση κονδυλίων για τις
άμεσες λειτουργικές ανάγκες των
Σωμάτων και την απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης δαπανών.
• Τη διαμόρφωση νέου βαθμολογίου για
τα Σώματα Ασφαλείας και ειδικότερα
τη θεσμοθέτηση αυτού για το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.
• Την αποκατάσταση των οργανικών
θέσεων ΛΣ - ΕΛΑΚΤ στο πλαίσιο που
ορίζει ο Νόμος 4150/2013.
•	Κατάργηση των άρθρων 26 έως 30
του Νόμου 4504/2017 για τις μεταθέσεις προσωπικού ΛΣ - ΕΛΑΚΤ καθώς
και των άρθρων 38 έως 51 του ιδίου
νόμου για τον πειθαρχικό έλεγχο στελεχών ΛΣ - ΕΛΑΚΤ.
• Την άμεση καταβολή αποζημίωσης
των νυχτερινών υπηρεσιών του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.
• Την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και την παύση της φορολογικής αφαίμαξης των
μικρών και μεσαίων εισοδημάτων.
• Τη διασφάλιση της καταβολής κύριων
και επικουρικών συντάξεων σε ανεκτά επίπεδα διαβίωσης και όχι υπό τη
μορφή φιλοδωρήματος.
• Την αναβάθμιση του κοινωνικού κράτους και των παρεχόμενων αγαθών
και υπηρεσιών στον τομέα της Πρόνοιας, της Υγείας και της Παιδείας.

Τέλος, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας
στους ενεργούς συμπολίτες μας και χαιρετίζουμε τις ειρηνικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας τους αύριο στην ίδια πόλη.
Ως πολίτες αυτής της Χώρας βιώνουμε
τα ίδια προβλήματα και έχουμε τις ίδιες
αγωνίες για το μέλλον. Τους διαβεβαιώνουμε δε ότι Σώματα Ασφαλείας και
Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν σταθερούς παράγοντες ομαλότητας στο πλαίσιο των δημοκρατικών λειτουργιών του
πολιτεύματος και γι' αυτό καταδικάζουμε
κάθε προσπάθεια μικροπολιτικής εκμετάλλευσης της λειτουργίας τους.
Ως θεσμικοί φορείς, καλούμε την ελληνική Κυβέρνηση να μη φέρνει αντιμέτωπη την κοινωνία με τις δυνάμεις των
Σωμάτων Ασφαλείας, πόσο μάλλον των
Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά να υπηρετεί
το κράτος δικαίου που πρεσβεύεται και
όχι λογικές, καταδικασμένες στη συνείδηση ακόμα και των πολιτών που την
στήριξαν με τη ψήφο τους.
ΟΧΙ άλλες εθνικές τραγωδίες!
Απαλλάξτε μας από την ανασφάλεια!
Οι ένστολοι απαιτούν, δικαιοσύνη
και ασφάλεια ζητούν!
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Να αλλάξουμε τα αστυνομικά
πράγματα προς το καλύτερο
μέσω και της καθημερινής εποπτείας
των υφισταμένων από τους προϊσταμένους Αξιωματικών όλων των αστυνομικών υπηρεσιών. Μας ανέπτυξε επίσης
τα σχέδιά του για την αποκέντρωση των
επιχειρησιακών δράσεων της αστυνομίας ώστε κάθε αστυνομικός διευθυντής
περιφέρειας να έχει την ουσιαστική εποπτεία, τον έλεγχο και την ευθύνη της διοίκησης στην περιοχή ευθύνης του.

Σ

υνάντηση με τον νέο Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ.
Αριστείδη Ανδρικόπουλο είχαν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας ύστερα από σχετικό αίτημά μας.

Στον κ. Αρχηγό υποβάλαμε Υπόμνημα
αιτημάτων, όπως έχει αυτό διαμορφωθεί από τις εργασίες των τελευταίων
συνεδρίων μας αλλά και τις θέσεις και
προτάσεις που κατατέθηκαν εν συνεχεία
από Πρωτοβάθμιες Ενώσεις.
Από τον κ. Αρχηγό ζητήσαμε ειδικότερα
τη θέση του για το θέμα της παράλληλης
επετηρίδας και της αύξησης των ορίων
ηλικίας παραμονής των Αξιωματικών,
το ζήτημα της προαγωγής των Ανθυπαστυνόμων και των Αξιωματικών του
Ν.3686/2008, όπως επίσης και της κατάργησης του άρθρου 15 του Π.Δ. 6/2018,
που αφορά τα έτη προαγωγής των Αξιωματικων, και του άρθρου 26 του Π.Δ.
6/2018 για τις μεταθέσεις των Α/Υ’.
Ο κ. Αρχηγός δεσμεύτηκε να μας απαντήσει αφού μελετήσει το Υπόμνημά μας,
το προσεχές διάστημα, καθώς πρόθεσή
του είναι η καθιέρωση τακτικής επικοινωνίας με τις συνδικαλιστικές Ομοσπονδίες το τελευταίο δεκαήμερο κάθε μήνα.
Παράλληλα, μας ανέπτυξε τις προτεραιότητες της θητείας του, δίνοντας έμφαση
όπως τόνισε, στην ενίσχυση των πεζών
και εποχούμενων περιπολιών ώστε να
αυξηθεί η «ορατότητα» της αστυνομίας
και το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών
10
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Τόνισε, τέλος, ότι τα δικαιώματα του
αστυνομικού προσωπικού, όσον αφορά, το ωράριο εργασίας, τις ημερήσιες
αναπαύσεις, τις άδειες κλπ, πρέπει να
τηρούνται απαρέγκλιτα.
Από την πλευρά μας τονίσαμε στον κ.
Αρχηγό ότι η Ομοσπονδία, όπως επισημάναμε και στην συγχαρητήρια επιστολή
μας με την ευκαιρία της ανάληψης των
νέων του καθηκόντων, θα σταθεί αρωγός σε κάθε εκσυγχρονιστική προσπάθεια της Ηγεσίας που θα στοχεύει στη
βελτίωση της λειτουργίας του Οργανισμού της Ελληνικής Αστυνομίας. Ευχή
και προσδοκία όλων μας είναι να υπάρξουν εμπράκτως θετικά αποτελέσματα
προς το συμφέρον του Σώματος.

Ειδικότερα, στην επιστολή
σημειώνουμε:
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας, σας εκφράζει τα θερμά
συγχαρητήριά της για την πανάξια ανάδειξή σας στο ύπατο αξίωμα της Ελληνικής Αστυνομίας και σας εύχεται κατά τη
διάρκεια της θητείας σας να έχετε υγεία
και δύναμη για να αντεπεξέλθετε με επιτυχία στη δύσκολη αποστολή σας, εκπληρώνοντας με αποτελεσματικότητα τα
νέα σας καθήκοντα ως Αρχηγός του Σώματος, κάτι που εγγυάται η μέχρι τώρα
λαμπρή πορεία σας σε όλες τις βαθμίδες
της Ιεραρχίας.
Αναλάβατε την Ηγεσία της Ελληνικής
Αστυνομίας σε μια κρίσιμη περίοδο,
κατά την οποία όλοι μας καλούμαστε να

προσφέρουμε τον καλύτερό μας εαυτό,
προκειμένου να ανταποκριθούμε στα
καθήκοντά μας. Τα προβλήματα είναι
γνωστά και οφείλουμε να εργαστούμε με σύνεση και υπευθυνότητα για να
μην αποτελέσουν τροχοπέδη στην κοινή
προσπάθειά μας για να αλλάξουμε τα
αστυνομικά πράγματα προς το καλύτερο.
Η παρουσία σας στην Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας προσδοκούμε ότι θα
συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση
και παράλληλα θα προσδώσει το όραμα
το οποίο καθημερινά θα συνοδεύεται με
πράξεις.
Εκ μέρους του συνόλου των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Αρχηγέ, σας διαβεβαιώνουμε ότι θα σταθούμε αμέριστοι συμπαραστάτες στο
δύσκολο έργο σας, προσηλωμένοι πιστά
στο καθήκον με αγαστή συνεργασία και
διάθεση διαλόγου μαζί σας, με δεδομένη
τη συνδρομή και τη συμβολή της Ομοσπονδίας μας προς αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερα προς το πρόσωπό σας, ως
απόρροια και της σχέσης που οικοδομήθηκε και μέσω του συνδικαλιστικού
μας κινήματος, του οποίου υπήρξατε άλλωστε ένας από τους πρωτεργάτες στον
αγώνα, για ελεύθερο συνδικαλισμό και
προσφορά στο συνάδελφο, στην υπηρεσία και στην κοινωνία.

Συνδικαλιστικά νέα

Η πρώτη συνάντηση με την
Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη
περίοδο οι Αξιωματικοί του Σώματος.
Όπως μας διαβεβαίωσε, λόγω της ιδιότητάς της τα προηγούμενα χρόνια, έχει
ιδία αντίληψη των προβλημάτων και
συμμερίζεται τις αγωνίες που βιώνουν
οι ένστολοι γενικότερα.

Μ

ε την Υφυπουργό Προστασίας του
Πολίτη κα Κατερίνα Παπακώστα
συναντήθηκαν στις 10 Οκτωβρίου 2018
τα προεδρεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας
και της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Αττικής ύστερα από πρόσκλησή
της προκειμένου να ενημερωθεί για το
διεκδικητικό πλαίσιο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτήν την

Από την πλευρά μας, της παραδώσαμε
πλήρες Υπόμνημα των αιτημάτων που
προβάλουμε τα τελευταία χρόνια, δίνοντας έμφαση όπως της εξηγήσαμε στο
θέμα της διασφάλισης της 35ετούς παραμονής των Αξιωματικών στην ενέργεια, της προαγωγής των ανθυπαστυνόμων και των Αξιωματικών του ΤΕΜΑ,
της αύξησης των ορίων παραμονής των
Αξιωματικών, όπως και για τα θέματα
που ανέκυψαν το τελευταίο διάστημα
(μετακινήσεις με τα ΜΜΜ, περικοπή επιδόματος ΕΚΑΜ κλπ).
Ειδικότερα, της εξηγήσαμε ότι για βασικά
ζητήματα υπάρχουν οριστικά πορίσματα

από επιτροπές που είχαν συσταθεί,
πλην όμως για ανεξήγητους λόγους
δεν έχουν προωθηθεί αν και υπήρχε
σχετική δέσμευση από την προηγούμενη πολιτική και φυσική ηγεσία.
Η κα Υφυπουργός μας απάντησε ότι θα
ζητήσει ενημέρωση από τους υπηρεσιακούς παράγοντες αφού θεωρεί ότι
είναι δίκαια και πρέπει να τύχουν ικανοποίησης.

Καταγγέλλουμε το υπουργικό ατόπημα
Τ

ην έντονη αντίδραση της ΠΟΑΞΙΑ
και της ΠΟΑΣΥ προκάλεσε η είδηση ότι η νέα υπουργός συναντήθηκε
με συνδικαλιστική παράταξη χωρίς να
έχει προηγηθεί συνάντησή της με τους
θεσμοθετημένους συνδικαλιστικούς
μας φορείς.

Όπως σημειώνουν σε σχετική κοινή
ανακοίνωση στις 5 Οκτωβρίου 2018,
«έχει παρέλθει ένας και πλέον μήνας
από την ανάληψη των καθηκόντων της
νέας Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ενώ
είχαμε υποβάλει εγγράφως και προφορικώς, αίτημα άμεσης συνάντησης,
προκειμένου να θέσουμε υπόψη της
τα εκκρεμή μας αιτήματα, και ιδίως το
ζέον πρόβλημα της Λευκίμμης, εντούτοις όχι μόνο δεν έχουμε λάβει απάντηση, αλλά αντιθέτως απ’ ότι φαίνεται

δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα η πρόθεσή της να συναντήσει τους θεσμικούς
εκπροσώπους των αστυνομικών.
Αυτό συνάγεται από την επιλεκτική συνάντηση που είχε η κα Υπουργός με
εκπροσώπους της συνδικαλιστικής παράταξης ΑΚΙΔΑ, και τούτο μόλις τρεις
ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες της
Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Αττικής. Προφανώς η κα Υπουργός δίνει
ιδιαίτερη βαρύτητα και προτεραιότητα
στην επίλυση των προβλημάτων όσων
υπηρετούν στη φρουρά της Βουλής των
Ελλήνων, αφού τα πρόσωπα που τη συνάντησαν όλως τυχαίως υπηρετούν τα
τέσσερα από τα πέντε στην Υπηρεσία
Ασφαλείας της Βουλής των Ελλήνων και
το πέμπτο στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, στην
Κουμουνδούρου.

Η συνάντηση αυτή -ανεξάρτητα από
το τι συζητήθηκε- συνιστά προσβολή και θεσμικό ατόπημα απέναντι
στη λειτουργία του συνδικαλιστικού
μας κινήματος και αποκαλύπτει πώς
αντιλαμβάνεται η νέα πολιτική ηγεσία
τη συνεργασία και το διάλογο με τις
Ομοσπονδίες μας, οι οποίες δεν έχουν
παρά να την καταγγείλουν και να απαιτήσουν από αυτήν, σεβασμό στη λειτουργία μας.
Επειδή, θεωρούμε αδιανόητο η κα
Υπουργός να προτάσσει τα όποια μικροκομματικά συμφέροντα, αναμένουμε εντός των προσεχών ημερών,
να ορίσει ημέρα και ώρα συνάντησης,
διότι τα προβλήματα δεν κρύβονται
κάτω από το χαλί και τις όποιες συναντήσεις με μη θεσμοθετημένα όργανα».
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SOS εκπέμπει η Λευκίμμη
Παρέμβαση των Ομοσπονδιών για την προστασία των συναδέλφων

Κ

ατόπιν προσκλήσεως των Ενώσεων
Αστυνομικών Υπαλλήλων Κέρκυρας
και Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
Ιονίων Νήσων, κλιμάκιο των Ομοσπονδιών μας, αποτελούμενο από τον πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, τον πρόεδρο της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
κ. Ιωάννη ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ και τον νομικό
σύμβουλο κ. Χάρη ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ,
μετέβη στις 12-09-2018 στην Κέρκυρα,
προκειμένου, λαμβάνοντας υπόψη τα
όσα βιώνουν εδώ και πολλούς μήνες οι
συνάδελφοί μας, να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες, όπως επιβάλλει ο
θεσμικός μας ρόλος για την αντιμετώπιση του προβλήματος που δημιουργεί η
παρατεταμένη κρίση γύρω από την αποκομιδή των απορριμμάτων.

Οι συνθήκες υπηρεσίας, όπως καταγράφηκαν, ειδικότερα, κατά την επίσκεψη του προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ., και του
προεδρείου της Ε.Α.Υ.Ν. Κέρκυρας στο
Χ.Υ.Τ.Υ. Λευκίμμης ήταν αποκαρδιωτικές.
Διμοιρίες από την Αχαΐα και την Ηλεία,
συνάδελφοι από την Κέρκυρα και αλλού,
μέσα στα σκουπίδια με κίνδυνο μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών, χωρίς
καν μάσκες μιας χρήσεως. Άνθρωποι και
σκουπίδια, ένα, χωρίς κανείς αρμόδιος
να συγκινείται. Δεν μπορεί εν έτει 2018 ο
αστυνομικός να νιώθει «σκουπίδι», τονίστηκε προς πάσα κατεύθυνση, με τη διαβεβαίωση προς τους συναδέλφους μας
ότι οι ενέργειες του συνδικαλιστικού μας
κινήματος αποσκοπούν στο να σταματήσει αυτό το «θέατρο του παραλόγου»
με τους αστυνομικούς να εργάζονται σε
συνθήκες μεσαίωνα, χωρίς να τηρείται
το προβλεπόμενο νομοθετικό πλαίσιο
εργασίας. Άγνωστες λέξεις το ωράριο
εργασίας, το «αδιάθετο», η τήρηση στοιχειωδών κανόνων υγιεινής. Κάποιοι ευ-
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αρμοδιοτήτων του η γενικότερη κατάσταση, και γι’ αυτό έχει ζητήσει από τους
αρμόδιους τοπικούς φορείς να μεριμνήσουν άμεσα για τα θέματα υγιεινής,
υδροδότησης και ηλεκτροδότησης της
περιοχής που φυλάσσεται από τις αστυνομικές δυνάμεις.
θύνονται για όλα αυτά και εμείς από την
πλευρά μας θα αναζητήσουμε απόδοση
ευθυνών. Δεν μπορεί τα σκουπίδια, τα
τρωκτικά και τα σμήνη από μύγες και
κουνούπια, η αλόγιστη σπατάλη πόρων
και καταπόνηση προσωπικού, να συνεχίζονται με καμία πλέον δικαιολογία.
Κατά την ολοήμερη επίσκεψη στην Κέρκυρα, έγιναν διαδοχικές συναντήσεις,
επιζητώντας από την πλευρά μας την
εξεύρεση λύσεων.
Η πρώτη συνάντηση έγινε στο γραφείο
του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Ιονίων Νήσων, Ταξίαρχου κ. Ιωάννη Ματσούκα, παρουσία
και άλλων Αξιωματικών της Διεύθυνσης
Αστυνομίας, του προέδρου της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Κέρκυρας,
κ. Νίκου Μποζίκη και του προέδρου
της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας
Ιονίων Νήσων, κ. Ματθαίου Γιαννούλη
και μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων. Εμφαντικά τέθηκαν
οι απάνθρωπες συνθήκες κάτω από τις
οποίες εργάζονται οι συνάδελφοί μας
στο Χ.Υ.Τ.Υ. Λευκίμμης και αναφέρθηκαν
οι καταγγελίες για υπερεργασία χωρίς
ημερήσιες αναπαύσεις, η επί μακρόν
μετακίνηση δυνάμεων από άλλες Διευθύνσεις Αστυνομίας με αποτέλεσμα να
αποδιοργανώνεται το σύστημα αστυνόμευσης παντού, η καταστρατήγηση
των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας,
η έκθεση σε κίνδυνο και η μη τήρηση
συνολικά της κείμενης νομοθεσίας. Ο κ.
Γενικός συμμερίστηκε τις αγωνίες μας
για τα προβλήματα των συναδέλφων
μας, δηλώνοντας ότι από την πλευρά
του καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για
την άμβλυνση της καταπόνησής τους και
την εφαρμογή των κανονισμών εργασίας, επισημαίνοντας ότι είναι πέραν των

Στη συνέχεια ακολούθησε συνάντηση
με την Αντιπεριφερειάρχη κ. Νικολέτα
Πανδή, στην οποία εκφράσαμε την έντονη ανησυχία μας για την διαμορφωθείσα κατάσταση και ζητήσαμε να μάθουμε
εάν έχουν σαφή εικόνα αυτής της κατάστασης και τι ακριβώς προτίθενται να
κάνουν για να μην θρηνήσουμε θύματα.
Από την πλευρά της μας είπε ότι η Περιφέρεια δεν εμπλέκεται άμεσα και ότι τελεί εν αναμονή της υποβολής φακέλου
για την αδειοδότηση του έργου. Ζητήσαμε δε να μεριμνήσει για την διενέργεια
ελέγχου από κλιμάκιο της αρμόδιας
υπηρεσίας της Διεύθυνσης Υγιεινής της
Περιφέρειας, αίτημα που αποδέχθηκε να
υλοποιήσει άμεσα.
Την ίδια ανησυχία εκφράσαμε και στον
Αντιδήμαρχο Οικονομικών Κέρκυρας
κ. Γεώργιο-Ηλία Παντελιό, κατά τη συνάντηση που ακολούθησε στο Δημαρχείο, όπου θέσαμε επιτακτικά πέραν των
άλλων, και την οικονομική παράμετρο
των μετακινήσεων των αστυνομικών
δυνάμεων από άλλους νομούς της Χώρας, επιβαρύνοντας στον φορολογούμενο πολίτη υπέρογκα ποσά που μόνο
για το τελευταίο δίμηνο υπερβαίνουν το
1.000.000 ευρώ!
Στη συνέχεια στην αίθουσα του Αστυνομικού Μεγάρου, ακολούθησε συνάντηση με τον Πρόεδρο και την Ταμία του
Συλλόγου Αλεύχιμον κ. Σπύρο Πανδή
και κα Ελένη Μοναστηριώτη, οι οποίοι
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πρωτοστατούν στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για την κατασκευή και τη λειτουργία του ΧΥΤΥ. Από τη σημαντική αυτή
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε για
πρώτη φορά με πρωτοβουλία των συνδικαλιστικών μας φορέων, έγινε κατανοητό εκ μέρους τους, ότι το πρόβλημα
δεν είναι αστυνομικό, αλλά καθαρά πολιτικό-αυτοδιοικητικό και άρα οι επιθέσεις κατά των αστυνομικών λειτουργούν
αποπροσανατολιστικά και υπονομεύουν
τον αγώνα τους. Από την πλευρά μας
επισημάναμε το αναφαίρετο δικαίωμά
τους να διαμαρτύρονται ειρηνικά και να
περιφρουρούν τον αγώνα τους έτσι ώστε
να εκλείψουν οι συγκρούσεις με την
αστυνομία και να κυριαρχεί η προβολή
του αιτήματός τους. Οι εκπρόσωποι του
Συλλόγου κατανόησαν τις θέσεις μας και
δήλωσαν ότι καταδικάζουν τις επιθέσεις
κατά των αστυνομικών. Τις απέδωσαν δε
σε άτομα που δεν έχουν σχέση με τους
κατοίκους της περιοχής.
Στη συνέχεια ακολούθησε λεπτομερής

ενημέρωση της Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κέρκυρας κας Παπαγεωργίου, η
οποία συμμερίστηκε τις θέσεις μας και
δήλωσε ότι αναμένει την αναφορά που,
όπως την ενημερώσαμε θα υποβάλουμε
την προσεχή Δευτέρα, προκειμένου από
την πλευρά της να ενεργήσει τα δέοντα.
Λεπτομερής παρουσίαση της κατάστασης και της αποφασιστικότητάς μας να
δοθεί λύση στα προβλήματα των συναδέλφων μας, έγινε επίσης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου αλλά και
με τις ζωντανές συνδέσεις με τα τοπικά
ΜΜΕ, όπου αποδείχθηκε η σπουδαιότητα των συναντήσεων και η βαρύτητα των
εκατέρωθεν δεσμεύσεων για περαιτέρω
ενέργειες.
Σε συνέχεια της ενημερωτικής μας επιστολής προς την νέα Πολιτική Ηγεσία
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ, στις 25-09-18, τα προεδρεία
επισκέφθηκαν τον κ. Αρχηγό και τον
ενημέρωσαν εκτενώς για την επίσκεψή
τους στην Κέρκυρα και τις επαφές που
είχαν με τοπικές αρχές και φορείς, στις
12-09-2018.
Ζητήσαμε την επανεξέταση της στάσης της Ελληνικής Αστυνομίας και την
άμεση απόσυρση του όγκου των αστυνομικών δυνάμεων από την περιοχή.

Παράλληλα, δε, τον ενημερώσαμε ότι οι
τοπικές Ενώσεις μας, έχουν ήδη εξουσιοδοτηθεί να καταθέσουν μηνυτήρια
αναφορά, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Κέρκυρας. Από την πλευρά του, ο κ.
Αρχηγός απάντησε ότι γνωρίζει το εύρος του προβλήματος και ότι θα δώσει
άμεσα εντολή στους προϊσταμένους των
Υπηρεσιών που εμπλέκονται στην αστυνόμευση της περιοχής, να τηρούνται
αφενός τα προβλεπόμενα για τις συνθήκες υγιεινής αφετέρου δε για το χρόνο
εργασίας όσων εκτελούν υπηρεσία στην
περιοχή της Λευκίμμης, ενώ απώτερος
στόχος της διοίκησης θα είναι η απόσυρση των δυνάμεων από την προαναφερόμενη περιοχή.
Τέλος, δηλώσαμε ότι θα παρακολουθήσουμε την υλοποίηση των εντολών του
και αν διαπιστωθεί ότι δεν υπάρξουν απτά
αποτελέσματα άμεσα, θα προβούμε σε
άμεσες αντιδράσεις στο χώρο πλέον εργασίας των συναδέλφων μας, με κινητοποίηση ακόμα και αποκλεισμό του Χ.Υ.Τ.Υ.

Η επιστολή των Ομοσπονδιών
προς τη νέα υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Κυρία υπουργέ,
Οι Ομοσπονδίες μας, ανταποκρινόμενες στο κάλεσμα των τοπικών Ενώσεών μας να επισκεφθούμε την Κέρκυρα
και να διαπιστώσουμε ιδίοις όμασι το
πρόβλημα που προέκυψε ξανά με το
ΧΥΤΥ Λευκίμμης, επισκέφθηκαν την
12/9/2018 την Κέρκυρα, όπου, από σειρά συναντήσεων με τοπικούς φορείς

και τοπικές αρχές, διαπίστωσαν για άλλη
μια φορά ότι η Ελληνική Αστυνομία
εμπλέκεται στην επίλυση θεμάτων που
αφορούν ανεπάρκειες και ολιγωρίες
άλλων φορέων της πολιτείας, με αποτέλεσμα να έχει διαμορφωθεί ένα άκρως
επικίνδυνο και ανθυγιεινό περιβάλλον
εργασίας για τους αστυνομικούς που
απασχολούνται κατά δεκάδες καθημερινά σε αλλότρια καθήκοντα.
Το κυριότερο όλων, είναι ότι οι αστυνομικοί σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και
ως φορέας, δεχόμαστε επικρίσεις και
επιθέσεις, ωσάν να ευθυνόμαστε εμείς
για την απαράδεκτη αυτή κατάσταση, με
ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη σωματική
ακεραιότητα των συναδέλφων μας, αλλά

και την εύρυθμη λειτουργία, γενικότερα της αστυνομίας, τη στιγμή μάλιστα
που σπαταλώνται υπέρογκα χρηματικά ποσά από τον «ψαλιδισμένο» προϋπολογισμό της Ελληνικής Αστυνομίας.
Επειδή η όλη κατάσταση τείνει να ξεφύγει από τις ανεξέλεγκτες καταστάσεις και να έχουμε επανάληψη του φαινομένου της «Κερατέας», παρακαλούμε, όπως τις προσεχείς ημέρες ορίσετε
άμεσα συνάντηση με τις Ομοσπονδίες
μας προκειμένου να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για όλα αυτά και ως
αρμόδια πολιτική μας προϊστάμενος,
να αναλάβετε πρωτοβουλίες ώστε να
μην θρηνήσουμε θύματα σε ένα «ακήρυκτο», πραγματικά, «πόλεμο».
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Με αυταπάρνηση και ηρωισμό
στην πρώτη γραμμή του πυρός

Δ

ιαστάσεις εθνικής τραγωδίας προσέλαβε η φονική πυρκαγιά που
έπληξε την περιοχή της Αττικής, στις 23
Ιουλίου 2018. Εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών στο Μάτι Αττικής, θρηνήσαμε εκατόμβη νεκρών με ανυπολόγιστες καταστροφές στις περιουσίες των
κατοίκων της περιοχής.
Η Ομοσπονδία από την πρώτη στιγμή
έδωσε το στίγμα της, τονίζοντας ότι «για
μια ακόμα φορά, παρά τις μεγαλοστομίες
των αρμοδίων και τα σχέδια επί χάρτου
που εκπονούνται κατά καιρούς, αποδείχθηκε ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία
αξία όταν πρέπει να εφαρμοστούν. Και το
αναπάντητο ερώτημα, είναι ΓΙΑΤΙ;
Θα αναλάβουν τις ευθύνες τους αυτοί
που έχουν την ευθύνη της ασφάλειας
των πολιτών ή θα συνεχίσουν να αναζητούν άλλοθι σε ασύμμετρες απειλές και
αόρατους εχθρούς;
Η περίφημη Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, εξάντλησαν την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητά τους ή αποδείχθηκαν
κατώτερες των περιστάσεων και πάλι;
Πολύ φοβόμαστε ότι ακόμα και αυτά τα
απλά ερωτήματα, όχι μόνο θα μείνουν
αναπάντητα αλλά και θα λησμονηθούν,
μέχρι την επόμενη τραγωδία που με μαθηματική ακρίβεια κάπου θα βιώσουμε,
αν δεν συνέλθουμε ως κοινωνία και συντεταγμένη πολιτεία από το λήθαργο και
την κακοδαιμονία που πλήττει τη χώρα.
Επιτέλους, ας οργανώσουμε ένα σοβαρό κράτος που θα σέβεται τους πολίτες
του και δεν θα τους αφήνει ανυπεράσπιστους, όταν ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια από τους κινδύνους της φωτιάς και
άλλων φυσικών καταστροφών.
Ως Ομοσπονδία εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους συγγενείς
των θυμάτων αυτής της τραγωδίας που
έπληξε και την αστυνομική οικογένεια.
Τέλος, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε τον
τιτάνιο αγώνα των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων που τη
δύσκολη αυτή ώρα με αυταπάρνηση και
ηρωισμό βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή
του πυρός και έπραξαν και πάλι αυτό
που επιτάσσει το καθήκον και η συνείδησή τους, υπερβαίνοντες εαυτόν σε πολύ
δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας».
14
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Σπασμωδικές αντιδράσεις
για τη δράση του Ρουβίκωνα
Έ

ντονο προβληματισμό προκαλεί η ακτιβιστική δραστηριότητα
του «Ρουβίκωνα» και η συνακόλουθη
αντίδραση της Ηγεσίας της Ελληνικής
Αστυνομίας, με αφορμή την προκλητική επίθεση σε πρεσβεία.
«Με έκπληξη ενημερωθήκαμε ότι με
απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αποσπάται στη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων
Αττικής ο διοικητής του Αστυνομικού
Τμήματος Φιλοθέης - Ψυχικού, στην
εδαφική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το κτίριο της Πρεσβείας του Ιράν,

που δέχθηκε χθες το πρωί επίθεση
από κρανοφόρους – μέλη του «Ρουβίκωνα».Δυστυχώς, για άλλη μια φορά,
η Ηγεσία αναζητά εξιλαστήρια θύματα
προκειμένου να καλύψει τις εγκληματικές ευθύνες όσων έχουν επιτρέψει με
τις παραλείψεις και τις αποφάσεις τους,
την ανεξέλεγκτη δράση του «Ρουβίκωνα» και όσων κρύβονται πίσω από
τις «κουκούλες» του», σημειώνεται σε
σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.
«Αλήθεια πιστεύει κανείς ότι με μια
απλή μετακίνηση ενός διοικητή, λύθηκε
το μείζον πρόβλημα των συγκεκριμένων

«ακτιβιστικών δράσεων», που επαναλαμβάνονται με κλιμακούμενη επικινδυνότητα από διετίας αλλά χωρίς να
δίδεται καμία ουσιαστική απάντηση
σε πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο; Διότι αν είναι αυτή η «απάντηση»
της Ηγεσίας, τότε όλοι όσοι διοικητές
είχαν ανάλογα συμβάντα στην περιοχή ευθύνης τους, θα έπρεπε κατά τον
ίδιο τρόπο να έχουν ήδη μετακινηθεί.
Εκτός κι αν η συγκεκριμένη μετακίνηση εξυπηρετεί επικοινωνιακές
ανάγκες ή γίνεται ως μέτρο δήθεν
«σωφρονισμού» των υπολοίπων, ότι
σας «αναμένει το Μεταγωγών», λες
και η συγκεκριμένη υπηρεσία πρέπει
να θεωρείται υπηρεσία υποδοχής των
κατά την αυθαίρετη κρίση της Ηγεσίας,
«αποτυχημένων» αστυνομικών».

Εξωθεσμικές παρεμβάσεις στις μεταθέσεις

Μ

ετά την ολοκλήρωση των ετήσιων
τακτικών μεταθέσεων των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας
και την εξέταση των αιτημάτων θεραπείας, όπως αυτές αποφασίστηκαν και
οριστικοποιήθηκαν από το Ανώτερο
Συμβούλιο Μεταθέσεων, οι Ομοσπονδίες ΠΟΑΞΙΑ και ΠΟΑΣΥ με κοινή ανακοίνωσή τους όπως όφειλαν, αποφάσισαν να καταγγείλουν τις εξωθεσμικές παρεμβάσεις που αλλοίωσαν για
μια ακόμα φορά και το πνεύμα και το
γράμμα των κείμενων διατάξεων, τσαλακώνοντας την αξιοπρέπεια Αξιωματικών και υπονομεύοντας το κύρος του
θεσμού που εκπροσωπούμε.
Οι Ομοσπονδίες μας εκφράζοντας την

έντονη διαμαρτυρία τους και θέτοντας
το ερώτημα ποιος καθορίζει την τύχη
των Αξιωματικών, η Φυσική Ηγεσία ή τα
παράκεντρα της εξουσίας και διάφορες
κομματικές συνιστώσες, θα υποβάλλουν
λεπτομερές υπόμνημα προς το Αρχηγείο
και το Υπουργείο εξατομικεύοντας κάθε
περίπτωση αδικίας και ενημερώνοντας
παράλληλα και τα πολιτικά κόμματα.
Σε κάθε περίπτωση τα Συμβούλια μεταθέσεων έγιναν για να εξυπηρετούν την
κοινωνία, τον εργαζόμενο αστυνομικό
και όχι φυσικά τα θέλω, τις αδυναμίες και τις προσωπικές επιδιώξεις του
οποιουδήποτε.
Εξάλλου με αφορμή άλλη ανακοίνωσή
μας το προεδρείο διευκρίνισε για να μη

δημιουργείται σύγχυση όσον αφορά τη
θεσμοθέτηση του μη προακτέου στο
βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή,
ότι η υπηρεσιακή κατάσταση για την
περίπτωση αυτή, έχει ως εξής:
Σε περίπτωση προαγωγής νεωτέρου
Αστυνομικού Διευθυντή στο βαθμό
του Ταξιάρχου, δεν θα αποστρατεύεται
ο αρχαιότερος Αστυνομικός Διευθυντής εφόσον δεν έχει 33 πραγματικά
έτη υπηρεσίας, αλλά θα παραμένει
στην ενεργό υπηρεσία και στην επετηρίδα των Αξιωματικών, κρινόμενος
κανονικά, την επόμενη χρονιά. Επισημαίνεται ότι πρότασή μας είναι και σε
αυτό επιμένουμε, το όριο των 33 ετών
υπηρεσίας να αυξηθεί στα 35 έτη.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Εποικοδομητική συνάντηση με
τον Δ’ Αντιπρόεδρο της Βουλής

Σ

υνάντηση με τον Δ’ Αντιπρόεδρο
της Βουλής είχαν τα Προεδρεία της
ΠΟΑΞΙΑ και της Ένωσης Αξιωματικών
Αττικής με αφορμή την ερώτηση που
κατέθεσε ο κ. Κακλαμάνης προς τους
αρμόδιους Υπουργούς για το θέμα της
ελεύθερης μετακίνησης των αστυνομικών με τα ΜΜΜ.
Αφού ευχαριστήσαμε τον κ. Αντιπρόεδρο για το διαχρονικό ενδιαφέρον του
για τα προβλήματα που απασχολούν
τους ενστόλους γενικότερα, του εξηγήσαμε τις μέχρι τώρα ενέργειές μας και
τις απαντήσεις που έχουμε λάβει από
τους αρμόδιους υπουργούς, για το μείζον αυτό πρόβλημα που έχει διαμορφωθεί για τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς η μετακίνησή τους με τα
ΜΜΜ έχει καταστεί ουσιαστικά σε έναν
άνευ προηγουμένου ευτελισμό της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας τους.
Όπως διαπιστώθηκε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του κ. Κακλαμάνη με την
Υπουργό και Υφυπουργό Προστασίας του
Πολίτη, το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί
από την άρνηση μέχρι τώρα του κ. Χουλιαράκη να υπογράψει τη σχετική ΚΥΑ.
Ο κ. Κακλαμάνης τόνισε ότι θα υποβάλει άμεσα και νέα επερώτηση προς τον
Υπουργό Οικονομικών, ώστε να πάρει
θέση ο ίδιος μέσα στο κοινοβούλιο για το
θέμα αυτό και να σταματήσει να κρύβεται.
Το ζήτημα της ελεύθερης μετακίνησης
στα Μ.Μ.Μ. για τους εργαζομένους στα
Σώματα Ασφαλείας, οι οποίοι τα χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, αποτελεί μείζον πρόβλημα,
αφού εκκρεμεί η υπογραφή της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης από το έτος 2015.
Ειδικότερα μετά την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και ενώ υποτίθεται
ότι θα υπήρχε υπάλληλος που θα διευκόλυνε την ελεύθερη είσοδο των Αστυνομικών από τις μπάρες ελέγχου διέλευσης, μέχρι την υπογραφή της ΚΥΑ,
εν τούτοις αυτό δεν συμβαίνει στους
περισσότερους σταθμούς του Μετρό, με
αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να έχουν καταστεί επι της ουσίας λαθρεπιβάτες.
Η Ομοσπονδία μας έχει αναδείξει από την
πρώτη στιγμή, το μείζον αυτό πρόβλημα,
16
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τόσο με παραστάσεις στους αρμόδιους
Υπουργούς όσο και με επισκέψεις στα
κόμματα του Κοινοβουλίου, απόδειξη
του οποίου είναι η από 2-10-2018 υπ’
αριθ. 2028 ερώτηση του Δ’ Αντιπροέδρου της Βουλής κ Νικήτα Κακλαμάνη
προς τους αρμόδιους Υπουργούς.
Στον κ Κακλαμάνη θέσαμε και το θέμα
της περικοπής του επιδόματος της
ΕΚΑΜ κάτι το οποίο δεν γνώριζε. Αναγνωρίζοντας και ο ίδιος την αδικία που
έχει συντελεστεί σε βάρος της επίλεκτης
αυτής μονάδας της ΕΛ.ΑΣ., δήλωσε ότι
θα καταθέσει άμεσα σχετική τροπολογία
στο πρώτο νομοσχέδιο του Υπουργείου
Οικονομικών.
Μετά τη λήξη της συνάντησής μας, ενημερωθήκαμε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Χουλιαράκη, ο οποίος

του δήλωσε ότι είναι σύμφωνος να ικανοποιήσει το δίκαιο αυτό αίτημα και θα
αναμένει την σχετική νομοθετική πρωτοβουλία από το Υπουργείο μας.
Υπενθυμίζουμε ότι καμία επιπρόσθετη
οικονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό δεν υπάρχει, η οποία άλλωστε
είναι και μηδαμινή, δεδομένου ότι το
σχετικό κονδύλι έχει ήδη προβλεφθεί
στον προϋπολογισμό του οικονομικού
έτους 2018 και το όλο θέμα δημιουργήθηκε από τη ψήφιση του νέου μισθολογίου και εντεύθεν.
Είμαστε δίπλα στο συνάδελφο και θα
είμαστε συνεχώς σε επαγρύπνηση, έως
ότου τα καίρια αυτά ζητήματα επιλυθούν
οριστικά από την Κυβέρνηση που έχει
και την αρμοδιότητα, αλλά και την ευθύνη για την υλοποίησή τους.

Συνδικαλιστικά νέα

Να βοηθήσουμε στην προαγωγή
της ιδέας του συνδικαλισμού

Σ

τη Λιθουανία, πραγματοποιήθηκε
το 10ο Κογκρέσο του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Αστυνομικών Συνδικάτων
(CESP) όπου για άλλη μια φορά ο Ταμίας
της Ομοσπονδίας μας κ. Πέτρος Αθανασάτος, εξελέγη στο Διοικητικό του Συμβούλιο ως Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.

CESP, εργάστηκε με όλες του τις δυνάμεις «για την εκπλήρωση των καταστατικών μας υποχρεώσεων και με τον ίδιο
ζήλο θα ήθελα και πάλι να συμβάλω από
θέση ευθύνης στο νέο ΔΣ.Η Ομοσπονδία
από την οποία προέρχομαι, είναι διατεθειμένη να με στηρίξει σε αυτήν την
πρωτοβουλία μου. Θέλουμε ως Έλληνες
αστυνομικοί να βοηθήσουμε γενικότερα
στην προαγωγή της ιδέας του συνδικαλισμού και της σύσφιξης των σχέσεων
συνεργασίας ανάμεσα σε όλες τις Ενώσεις που είναι μέλη του CESP.

Διότι ως συνδικαλιστές μπορούμε να
απαντήσουμε για τις αιτίες των προβλημάτων και να προτείνουμε λύσεις,
παράλληλα με τις δράσεις και τα σχέδια
των εθνικών αστυνομιών».

Τη θέση αυτή κατείχε και στην προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο και όπως
τόνισε ενώπιον των εκλεκτόρων του

Εκπτωτικές
διευκολύνσεις
από την αλυσίδα

Η

Ομοσπονδία μας, έχοντας ως
γνώμονα τη στήριξη των μελών
της με κάθε τρόπο, σας ενημερώνει
ότι κατάφερε να προβεί σε συμφωνία με την αλυσίδα των supermarket
«Κρητικός», προκειμένου τα μέλη
μας να έχουν έκπτωση 4% στις αγορές τροφίμων μέχρι και το ποσό των
400 ευρώ μηνιαίως, έχοντας παράλληλα και πρόσθετα μπόνους και εκπτώσεις σε εβδομαδιαίες προσφορές
άλλων προϊόντων.
Για την υλοποίηση της συμφωνίας
αυτής, τα ενδιαφερόμενα μέλη θα
εφοδιαστούν με σχετική εκπτωτική
κάρτα από την εταιρία χωρίς καμία
επιβάρυνση.
Ήδη παρελήφθησαν 3.000 εκπτωτικές κάρτες, η διάθεση των οποίων θα
ξεκινήσει από τις κατά τόπους Ενώσεις.

Τα προβλήματα της εγκληματικότητας σε
κάθε χώρα αλλά και οι γενικότερες προκλήσεις που απειλούν την ασφάλεια των
ευρωπαϊκών χωρών, συνολικά, επιβάλλουν σε όλους μας να βρούμε μια κοινή
πορεία για την αντιμετώπισή τους, μέσα
και από τις πρωτοβουλίες που θα παίρνουμε ως συνδικαλιστές.

Οι Ομοσπονδίες ανακοίνωσαν
νέο αγωνιστικό μέτωπο
για επικινδυνότητα και μάχιμη 5ετία

Σ

υνεδρίασε στις 11 Οκτωβρίου 2018
το συντονιστικό των Προέδρων
των Ομοσπονδιών μας προκειμένου
να τεθεί η περαιτέρω αγωνιστική δράση μας, μετά την πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην 83η ΔΕΘ
στη Θεσσαλονίκη και τις αλλαγές που
επήλθαν στις ηγεσίες των υπουργείων, στο πλαίσιο του τελευταίου ανασχηματισμού της κυβέρνησης.
Αφού έγινε διεξοδική συζήτηση των
κοινών προβλημάτων και αιτημάτων,
ομόφωνα αποφασίστηκε να τεθούν
προς άμεση διεκδίκηση δυο διαχρονικά αιτήματά μας, αυτό της αναγνώρισης της επικινδυνότητας του επαγγέλματός μας αφενός και αφετέρου, της
επέκτασης της μάχιμης 5ετίας σε όλο
το προσωπικό, ανεξαρτήτως της Υπηρεσίας που υπηρετεί αυτό και με παράλληλη αύξηση των αναγνωρίσιμων

ως μάχιμων ετών, από πέντε σε επτά.
Κοινή διαπίστωση όλων ήταν ότι προ
πολλού έχει υπερωριμάσει η συζήτηση και η συνακόλουθη υποσχεσιολογία των πολιτικών κομμάτων και άρα
ουδεμία άλλη προθεσμία είναι επιτρεπτή από την πλευρά μας για ατέρμονες
συζητήσεις και διευκρινιστικές συναντήσεις με τους αρμοδίους.
Ωστόσο, για τελευταία φορά και δεδομένου ότι έχει προστεθεί στο κοινό μας
αγωνιστικό μέτωπο και η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
(ΠΟΜΕΝΣ), θα προβούμε το αμέσως
προσεχές διάστημα σε σειρά καθοριστικών συναντήσεων, έτσι ώστε να
ενημερώσουμε αλλά και να λάβουμε
τις αναγκαίες απαντήσεις με βάση τις
οριστικοποιημένες θέσεις μας – προτάσεις νομοθετικών ρυθμίσεων.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Το θέμα της ασφάλειας
υπερβαίνει τα κόμματα
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών
Αστυνομίας (ΠΟΑΞΙΑ) Ιωάννη Κατσιαμάκα στην εφημερίδα ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
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Κύριε πρόεδρε, πώς κρίνετε την επιλογή του Πρωθυπουργού να τοποθετήσει
δυο γυναίκες πολιτικούς στην ηγεσία
του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη;
Πριν αναφερθώ στο θέμα που θίγετε, να
επισημάνω ότι ο πολιτικός φορέας της
Ελληνικής Αστυνομίας, το υπουργείο
δηλαδή, είναι πολύπαθο. Κάθε κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια πειραματίζεται,
άλλοτε συγχωνεύοντάς το με το υπουργείο Εσωτερικών, άλλοτε διατηρώντας
την αυτονομία του και άλλοτε έχοντας
μια μεσοβέζικη κατάσταση. Φαίνεται
άλλωστε και από τις ονομασίες που του
έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως
με το Προστασίας του Πολίτη, που μόνο
κατ’ ευφημισμό το δέχονται ως τέτοιο οι
πολίτες και ιδίως εκείνοι που βιώνουν
την ανασφάλεια και σε πολλές δυστυχώς
περιπτώσεις έχουν υποστεί και τον τρόμο
και τη συμφορά.
Το ότι δεν υπάρχει μια σταθερή κατάσταση σε σχέση με τα άλλα υπουργείαπροδίδει όμως και το βαθμό σοβαρότητας και
ευθύνης που του προσδίδει ο κάθε πρωθυπουργός. Για μας θα έπρεπε να είναι
ξεκάθαρο σε όλο το πολιτικό σύστημα
ότι, ο πολιτικός φορέας της αστυνομίας,
με όποιο όνομα και αν υπάρχει, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο κομματικών αντιπαραθέσεων και πολιτικών παζαριών.
Τα θέματα της ασφάλειας υπερβαίνουν
τα πολιτικά κόμματα διότι ο εγκληματίας
δεν ξεχωρίζει τα θύματά του σε δεξιά και
αριστερά. Επομένως για μας σημασία
έχει και απαντώ και στο ερώτημά σας,
τι πολιτικές εφαρμόζει η κυβέρνηση για
την αστυνομία, αν στηρίζει τις εξαγγελίες
της με κονδύλια, αν οι άνθρωποι στους
οποίους αναθέτει την εφαρμογή των
αποφάσεών της είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο ρόλο τους. Στην προκειμένη
περίπτωση βέβαια, έχουμε το ιστορικό
γεγονός να ηγείται του υπουργείου μια
γυναίκα Υπουργός και μάλιστα με βοηθό
επίσης μια γυναίκα ως Υφυπουργό. Το
γεγονός έκανε αίσθηση αλλά πιστεύω ότι
το πάλε ποτέ ανδροκρατούμενο υπουργείο Δημόσιας Τάξης όσο και το Σώμα
της Ελληνικής Αστυνομίας, έχουν ικανό
αριθμό στελεχών του άλλου φύλου, που
τιμούν τη θέση που κατέχουν και άρα θεωρώ φυσιολογική εξέλιξη την επιλογή
τους από τον πρωθυπουργό της χώρας.
Το ερώτημα είναι βέβαια αν θα ανταποκριθούν στο έργο που έχουν αναλάβει
διότι θεωρώ ότι δεν είναι μόνο θέμα
ικανοτήτων, που προφανώς διαθέτουν,

αλλά της γενικότεης πολιτικής που θέλει
να εφαρμόσει η κυβέρνηση στον τομέα
της ασφάλειας και τάξης. Ουδείς βέβαια
παραβλέπει το δύσκολο πόστο που κατέχουν, τα προβλήματα και τις δυσκολίες
που υπάρχουν. Άλλωστε, οι πρόσφατες
φονικές πυρκαγιές προσφέρονται για
πολλά χρήσιμα συμπεράσματα. Επειδή
μιλάμε για το χώρο της αστυνομίας, βλέπετε τι έγινε με τον αρχηγό του Σώματος
τον κ. Τσουβάλα, ο οποίος παρασύρθηκε
στη δίνη των γεγονότων, ενώ μέχρι και
λίγες ώρες πριν από την πυρκαγιά, ήταν
για τη συντριπτική πλειοψηφία των αστυνομικών ένας από τους πιο αγαπητούς
αρχηγούς, αφού με τις αποφάσεις και
τη συμπεριφορά του, είχε κερδίσει την
εμπιστοσύνη τους. Τα προβλήματα όμως
είναι τεράστια και κανείς δεν πρέπει να
τα υποτιμά.
Απ’ ό,τι θυμάμαι είστε ο πρώτος που
αναδείξατε την έλλειψη συντονισμού
στη φονική πυρκαγιά στο Μάτι.
Με την ευκαιρία που μου δίνετε, θέλω να
εκφράσω τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια
σε όσους έχασαν άδικα τους δικούς τους
ανθρώπους σε αυτή τη φονική πυρκαγιά.
Πράγματι στη συνέντευξη που έδωσα στο
δελτίο ειδήσεων του Αντένα, αναφέρθηκα στο γεγονός ότι η αστυνομία δεν είχε
ενημέρωση από το Ενιαίο Συντονιστικό
Κέντρο Επιχειρήσεων, τόσο για την επικινδυνότητα όσο και για την κατεύθυνση
της πυρκαγιάς. Και αυτό διότι υπήρχε
προσπάθεια μετακύλυσης ευθυνών.
Ευθύνες σίγουρα υπάρχουν αλλά να
αποδοθούν εκεί που πρέπει και στο μέγεθος που αναλογούν στον καθένα. Ήταν
άδικο τη στιγμή εκείνη να στηλιτεύονται
συνάδελφοί μου αξιωματικοί, κάτι που
αντανακλούσε σε όλο τον οργανισμό της
Ελληνικής Αστυνομίας, που έδωσαν τον
καλύτερο εαυτό τους κάτω από τις συνθήκες που επικρατούσαν και με πενιχρά
μέσα.
Η ευθύνη βαρύνει πάντα την εκάστοτε
κυβέρνηση και όσους βρίσκονται σε θέσεις - κλειδιά. Ελπίζω η τραγωδία με την
εκατόμβη νεκρών να μας κάνει όλους
σοφότερους, να αποδοθούν οι ευθύνες
εκεί που υπάρχουν αλλά και να ληφθούν
αποφάσεις για γενναία ενίσχυση όλων
των υπηρεσιών ασφαλείας. Οι ένστολοι,
πυροσβέστες, αστυνομικοί και λιμενικοί,
για άλλη μια φορά έδειξαν τον βαθμό αυταπάρνησης και αυτοθυσίας, βρέθηκαν
στις επάλξεις του καθήκοντος και αυτό
η κοινωνία μάς το αναγνωρίζει. Με πε-

νιχρά μέσα και με διαλυμένες υπηρεσίες
λόγω της παρατεταμένης υποχρηματοδότησης, καλούμαστε καθημερινά να
βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Εύχομαι
και αυτό το καταθέτω και ως αίτημά μας,
πλέον, αφού ο πρωθυπουργός διατείνεται ότι αρχίζει μια νέα εποχή, να δείξει
εμπράκτως ότι δεν τον εμποδίζουν πλέον
τα μνημόνια για την υιοθέτηση των αιτημάτων μας και άρα να δώσει την έγκρισή
του για προμήθειες περιπολικών, για τον
εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, για
προσλήψεις αστυνομικών και την εκπαίδευσή τους. Υπάρχει και η εκκρεμότητα
της αποκατάστασης των αδικιών που
μας προκάλεσαν τα Μνημόνια και για
τις οποίες έχει αποφανθεί οριστικά και
το Συμβούλιο της Επικρατείας και ελπίζουμε ότι και γι’ αυτό το ζήτημα ηθικής
τάξης για όλους τους ένστολους, ο πρωθυπουργός δεν θα φανεί ασυνεπής και
απρεπής.
Στο πεδίο της εγκληματικότητας και της
ανομίας η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι
η αντιπολίτευση σκοπίμως καλλιεργεί
κλίμα ανασφάλειας. Ποια είναι η δική
σας αίσθηση;
Η στατιστική της εγκληματικότητας δείχνει αλλού κάμψη και αλλού έξαρση,
ανάλογα με διάφορους παράγοντες. Η
ανασφάλεια προκαλείται πολλές φορές
και από τον τρόπο που παρουσιάζεται ένα
έγκλημα από τα ΜΜΕ. Η αλήθεια πάντως
δεν κρύβεται. Το πρόσφατο έγκλημα στου
Φιλοπάππου, όπως και τόσα άλλα, πάγωσαν το πανελλήνιο. Το θετικό είναι ότι εξιχνιάστηκε άμεσα κι αυτό δείχνει και τις
δυνατότητες που έχει η Ελληνική Αστυνομία να απαντά αποτελεσματικά, αρκεί
να την αφήνουν να κάνει τη δουλειά της.
Φανταστείτε αν είχε περισσότερες περιπολίες, περισσότερα μέσα, όπως ζητάμε
εμείς, πόσες άλλες εξιχνιάσεις θα είχαμε
και κυρίως πόσο καλύτερα θα λειτουργούσαμε στον τομέα της πρόληψης.
Με το «Ρουβίκωνα» όμως δεν τα πάτε
καλά...
Αρμόδιοι να απαντήσουν στο ερώτημά
σας είναι η ηγεσία -πολιτική και φυσικήτης Ελληνικής Αστυνομίας. Μας ενοχλεί
ως συνδικαλιστές να συνεχίζεται αυτή η
απαράδεκτη κατάσταση των καταγγελιών
άλλοτε περί αδυναμίας της αστυνομίας να
τους συλλάβει και άλλοτε περί πολιτικής
κάλυψής τους. Εμείς οφείλουμε πάντα να
εφαρμόζουμε το νόμο και η δικαιοσύνη
από την πλευρά της τα προβλεπόμενα.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
Δεν θα ανεχθούμε καμιά παράταση στην αγωνία
των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας!

Σ

υνεδρίασε στις 23Oκτωβρίου 2018,
το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με θέματα
Ημερήσιας Διάταξης:
α	Καθορισμός ημερομηνίας και τόπου
διεξαγωγής του 29ου εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας.
β Τοποθέτηση μελών αναφορικά με τη
διαταγή του Α.Ε.Α. με θέμα την εμφανή αστυνόμευση και κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων, προκειμένου
να οριστικοποιηθεί η τελική επίσημη
θέση της Ομοσπονδίας μας, λόγω
των προκληθεισών αντιδράσεων.
γ Εξέταση αιτημάτων οικονομικών
ενισχύσεων που υποβλήθηκαν στην
Ομοσπονδία.
δ Ενημέρωση από το Νομικό Σύμβουλο
της Ομοσπονδίας για τρέχοντα θέματα
νομικών διεκδικήσεων.
ε Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προ20
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κύψει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ή προταθεί από μέλος του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. αποφάσισε όπως το 29ο εκλογοαπολογιστικό συνέδριο να πραγματοποιηθεί στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2018
στην πόλη της Χαλκίδας, σε συνέχεια της
προσπάθειας εξωστρέφειας της Ομοσπονδίας, με την παρουσία στην περιφέρεια και την ενίσχυση των δεσμών με τις
πρωτοβάθμιες Ενώσεις της.
Τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και οι παριστάμενοι Πρόεδροι των Πρωτοβαθμίων
Ενώσεων, ανέπτυξαν τις προβληματικές περιοχές του σχεδίου εμφανούς
αστυνόμευσης, όπως αυτό εφαρμόζεται
ήδη, και τις δυσλειτουργίες που πρόεκυψαν και συνεχώς προκύπτουν εις
βάρος της λειτουργίας των Υπηρεσιών,
του αστυνομικού προσωπικού και των
Αξιωματικών οι οποίοι καλούνται να το

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

Συνδικαλιστικά νέα
Είναι προφανές, λοιπόν, πως η Ηγεσία
πρέπει να αναθεωρήσει τους στόχους
του σχεδίου, προσαρμοζόμενου στις
πραγματικές δυνατότητες των Υπηρεσιών και όχι σε πλασματικά στοιχεία, καθώς και να επαναδιατυπώσει τη σχετική διαταγή, αντιμετωπίζοντας τα θέματα
τα οποία έχουν προκύψει ως προς τον
προβλεπόμενο βαθμό των Αξιωματικών
Επιθεώρησης -Εποπτών (παράγραφος
6), επεκτείνοντάς τον ως το βαθμό του
Υπαστυνόμου, διότι με τον τρόπο που
συντάχθηκε η εν λόγω διαταγή, οδηγεί στην εκτέλεση υπηρεσίας από τους
ίδιους βαθμοφόρους που πολλές φορές
τυγχάνει να είναι και διοικητές υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να μην ασκούν ουσιαστικά ποτέ τη διοίκηση της Υπηρεσίας, έχοντας παραχωρήσει αυτή ατύπως
στους υποδιοικητές τους, ενώ οι ίδιοι
επωμίζονται τις ευθύνες της διοίκησης.
Επίσης, σε περίπτωση Αξιωματικών οι
οποίοι υπηρετούν σε υπηρεσίες Ασφαλείας, να έχουν τη δυνατότητα της επιλογής της πολιτικής περιβολής καθώς
και συμβατικού οχήματος.
Το ΔΣ ασχολήθηκε και με το μείζον θέμα
της αιφνιδιαστικής προώθησης στο ΣτΕ,
σχεδίου ΠΔ για τη διεξαγωγή εκτάκτων

Η

κρίσεων. Ομόφωνα, σύμφωνα και με την
ανακοίνωση που ήδη δημοσιοποιήσαμε,
το ΔΣ καταγγέλλει την πρακτική αυτή,
τονίζοντας ότι πέραν των νομικών ενεργειών μας θα ενημερώσουμε τα πολιτικά
κόμματα προκειμένου να λάβουν θέση.
Από το Νομικό μας Σύμβουλο κ. Μπαρμπούρη Ρήγα, έγινε ενημέρωση για τη
συνεδρίαση της Επιτροπής Συμμόρφωσης του ΣτΕ, όπου εξετάστηκε η αίτηση
που είχαμε καταθέσει εναντίον του ελληνικού δημοσίου για τη μη αποκατάσταση του μισθολογίου μας στα επίπεδα του
2012. Αναφορικά με τη διεκδίκηση των
δώρων και του επιδόματος αδείας, που
ήλθε στο προσκήνιο μετά τις εκδοθείσες
πρωτόδικες αποφάσεις, το ΔΣ αποφάσισε στη φάση αυτή και έως ότου υπάρξουν σαφείς αποφάσεις της δικαιοσύνης,
να υποβληθούν ομαδικά οι αιτήσεις των
ενδιαφερομένων προς τη διαχείριση Οικονομικών της Ελληνικής Αστυνομίας,
διασφαλίζοντας έτσι τη μη παραγραφή των δικαιωμάτων τους. Για το θέμα
θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.
Τέλος, από το Δ.Σ. εκφράστηκε για μια
ακόμη φορά ο προβληματισμός για τη
στασιμότητα που υπάρχει στο θέμα της
ελεύθερης και απρόσκοπτης μετακίνη-

σης του αστυνομικού προσωπικού με τα
ΜΜΜ στην Αττική. Οι πολλαπλές διαβεβαιώσεις, ότι θα υπάρξει άμεσα ρύθμιση
του προβλήματος που ανέκυψε μετά την
καθιέρωση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, δυστυχώς ακόμη βρίσκονται στο
κενό, χωρίς ουδεμία ορατή λύση. Για μια
ακόμη φορά η ανεξήγητη κωλυσιεργία
εκ μέρους της Κυβέρνησης μόνο απορία
και αγανάκτηση δημιουργούν. Δυστυχώς, για ένα τόσο απλό θέμα, όπου ουδείς αμφισβητεί το δίκαιο του αιτήματος,
οι αρμόδιοι αδυνατούν να δώσουν μια
πειστική απάντηση, παίζοντας με την
αγωνία καθημερινά, όσων χρησιμοποιούν τα ΜΜΜ ακόμα και για τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Η Ομοσπονδία μας θα παρακολουθήσει
από κοντά την εξέλιξη των ζητημάτων
που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και θα
απαιτήσει από την Πολιτική και Φυσική
Ηγεσία να υλοποιηθούν άμεσα, όπως
άλλωστε είχαν δεσμευτεί για να μην παρατηρηθεί το φαινόμενο της επανάληψης αστείων δικαιολογιών.
Τα αιτήματα είναι γνωστά. Γνωστές και
οι δεσμεύσεις. Δεν θα ανεχθούμε καμιά
παράταση στην αγωνία των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας!

Όχι στη θεσμική εκτροπή

εν κρυπτώ προώθηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχεδίου
Προεδρικού Διατάγματος για τη διεξαγωγή έκτακτων κρίσεων Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας έως
και τον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, με αφορμή την αλλαγή Αρχηγού, δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά
και απορίες ως προς τη σκοπιμότητα
που υποκρύπτει αυτή η πρωτοβουλία
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη.
Κι αυτό, με δεδομένο ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο προβλέπει επακριβώς τον τρόπο αναπλήρωσης των
κενών θέσεων που προκύπτουν μετά
τη διεξαγωγή των ετήσιων τακτικών
κρίσεων.
Η προωθούμενη αλλαγή που δίνει τη
δυνατότητα πραγματοποίησης εκτάκτων κρίσεων, για το σκοπό αυτό και

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

Το μείζον αυτό πρόβλημα απασχόλησε
τη συνεδρίαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας,
το οποίο ομόφωνα κατήγγειλε την προώθηση του σχεδίου Π.Δ. ως μεθόδευση, τη στιγμή μάλιστα που η ίδια η νέα
Υπουργός παρουσία και της Υφυπουργού κατά τη συνάντηση που υπήρξε με
τις Ομοσπονδίες των ενστόλων στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των εγκαινίων της
Δ.Ε.Θ., είχε διαβεβαιώσει ότι δεν τίθεται
θέμα εκτάκτων κρίσεων και ότι σε κάθε
περίπτωση θα υπάρξει θεσμική ενημέρωση. Το γεγονός ότι δεν έγινε αυτό,

αλλά προωθήθηκε εσπευσμένα και
μυστικά η αλλαγή του ισχύοντος πλαισίου, μας δημιουργεί την εδραία πεποίθηση ότι επιδίωξη της ηγεσίας είναι
η εκκαθάριση της επετηρίδας από μη
αρεστούς Αξιωματικούς, κάτι που έχει
επαναληφθεί στο απώτερο παρελθόν
μια φορά (1994) και που στη συνέχεια
κατέπεσε ως αντισυνταγματική η όλη
διαδικασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου είχαν προσφύγει οι αδικηθέντες.
Η Ομοσπονδία μας, πέραν του ότι θα
προσβάλει άμεσα τις επίδικες διατάξεις του νέου Π.Δ. από τη στιγμή που
θα δημοσιευτούν στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, θα πραγματοποιήσει
άμεσα συναντήσεις με τα Πολιτικά
Κόμματα προκειμένου να ενημερώσει
και να ζητήσει τη θέση τους για τα τεκταινόμενα.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Το νέο ΔΣ της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής

Σ

τις 22-10-2018 ύστερα από πρόσκληση του πλειονοψηφούντα
συμβούλου του πλειοψηφήσαντος
συνδυασμού Ε.Σ.Κ.Α., κατά τις αρχαιρεσίες της 7ης και 8ης Οκτωβρίου
2018,συνεδρίασαν τα μέλη του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης
Αξιωματικών Αστυνομίας Αττικής και
συγκροτήθηκαν σε σώμα, κατόπιν
μυστικής ψηφοφορίας, ως κάτωθι:
Πρόεδρος:
Βασίλειος Βράντζας
Α’ Αντιπρόεδρος:
Ευάγγελος Μαντζιώρος
Β’ Αντιπρόεδρος:
Φώτιος Μαργαρίτης

Γενικός Γραμματέας:
Κανέλλος Νικολάου
Ταμίας:
Βασίλειος Μακρής
Μέλη:
Γεώργιος Τζατζάκης, Αλέξανδρος Τσόκρης, Αντώνιος Σηφάκης, Παναγιώτης
Τσαμασλίδης, Αργυρώ Γκάρη, Αλέξανδρος Σίγκος, Σοφία Βαγενά και Χρήστος
Κόκκαλης.
Η Ένωση μας, όπως ανακοίνωσε, συνεχίζει Ενωτικά, Μαχητικά και Ασυμβίβαστα στο δρόμο που χάραξε κατά την προηγούμενη τριετία, με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων

όλων των συναδέλφων, την ανατροπή
των δυσμενών μνημονιακών μέτρων,
που έπληξαν το βιοτικό μας επίπεδο και ισοπέδωσαν τις εργασιακές
σχέσεις και την αποτελεσματικότερη
λειτουργία του οργανισμού μας, προς
όφελος του κοινωνικού συνόλου που
υπηρετούμε.
Τέλος, γνωστοποιούμε ότι το εκλογικό
υλικό παραδόθηκε από τους δικαστικούς αντιπροσώπους στα γραφεία της
Ένωσής μας και είναι στην διάθεση του
καθένα που έχει έννομο συμφέρον,
σύμφωνα με το καταστατικό και τους
Νόμους.

Το νέο Δ.Σ. της Ένωσης Αξιωματικών Κεντρ. Μακεδονίας
Στις 13 Οκτωβρίου 2018, συγκροτήθηκε σε σώμα το νεοεκλεγένΔ.Σ της Ένωσης
Αξιωματικών Κεντρικής Μακεδονίας και εξέλεξε το νέο προεδρείο ομόφωνα,
ως εξής:

Το νέο ΔΣ
της Παγκρήτιας Ένωσης
Ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες για
την εκλογή νέου ΔΣ στηνΠαγκρήτια
Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας με
συμμετοχή μελών που έφτασε το 89,67
% (330 από τα 368 μέλη).
Σημειώνεται ότι η Παγκρήτια Ένωση
Αξιωματικών Αστυνομίας, εξαιτίας της
αθρόας προσέλευσης των μελών της,
κατόρθωσε να εκλέξει για πρώτη φορά
στην ιστορία της 8 αντιπροσώπους στη
Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών
Αστυνομίας, ήτοι 2 περισσότερους από
κάθε άλλη φορά.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγησαν οι ΚΑΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ,
ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΡΜΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ και ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ.
22
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Πρόεδρος: Αστυνόμος Α΄ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης
Α΄ Αντιπρόεδρος: Αστυνόμος Β΄ ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗΣ Σταύρος
Β΄ Αντιπρόεδρος: Αστυνόμος Β΄ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Χαράλαμπος
Γεν. Γραμματέας: Αστυνόμος Β΄ ΓΙΑΡΙΣΚΑΝΗΣ Πέτρος
Ταμίας: Υπαστυνόμος Α΄ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Εμμανουήλ
Μέλη: Αστυνόμος Β΄ ΠΟΛΙΤΗΣ Ιωάννης, Αστυνόμος Α΄ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Ιωάννης,
Αστυνόμος Α΄ ΝΤΑΧΑΜΠΡΕ Σουλεϊμάν, Υπαστυνόμος Β΄ ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ Διονύσιος, Υπαστυνόμος Α΄ ΣΔΡΑΚΑ Ελένη, Ανθυπαστυνόμος ΚΑΜΟΥΡΑΣ Κλέαρχος

Το νέο ΔΣ της Ένωσης Αξιωματικών Δυτικής Ελλάδας
Από τις αρχαιρεσίες για την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που πραγματοποιήθηκαν στις 31/8 και 1/9 2018 εκλέχθηκαν και
στελέχωσαν το νέο ΔΣ οι κάτωθι:
Πρόεδρος: Αστυνομικός Υποδ/ντής ΠΛΕΣΣΙΑΣ Ανδρέας
Α’ Αντιπρόεδρος: Αστυνόμος Α΄ ΚΑΜΠΑΣ Νικόλαος
Β’ Αντιπρόεδρος: Αστυνομικός Υποδ/ντής ΚΑΠΝΙΑΡΗΣ Απόστολος
Γενικός Γραμματέας: Αστυνόμος A΄ ΑΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος
Οργανωτικός Γραμματέας: Αστυνόμος Α΄ ΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος
Ταμίας: Υπαστυνόμος A΄ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος
Αναπλ. Γενικός Γραμματέας: Υπαστυνόμος A΄ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Άμεσα επαναπροσδιορισμός των μέτρων
αστυνόμευσης στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Κ

οινή πρωτοβουλία για τη λήψη μέτρων με στόχο την αντιμετώπιση των
οργανωμένων κυκλωμάτων διακίνησης
μη νόμιμων μεταναστών αναπτύσσουν
τρεις συνδικαλιστικές Ενώσεις στην
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη.
Συγκεκριμένα, με κοινή παρέμβασή
τους η Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης,
η Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών
Ν. Ξάνθης και το Σωματείο Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Δράμας, ζητούν τον
επανασχεδιασμό των μέτρων. Μάλιστα η
παρέμβασή τους προσλαμβάνει ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά μετά το πρόσφατο τραγικό δυστύχημα στο οποίο απανθρακώθηκαν 11 μετανάστες, όταν το αυτοκίνητο
που τους μετέφερε συγκρούστηκε με
φορτηγό αυτοκίνητο.
Οι Ενώσεις, επικαλούμενες σχετικές διαταγές τονίζουν: Κατόπιν των ανωτέρω
σχετικών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης
του φαινομένου της διακίνησης μη νόμιμων μεταναστών από περιοχές της
Α.Μ.Θ. προς την ενδοχώρα, αστυνομικοί
των υφιστάμενων Υπηρεσιών της Δ.Α.
Δράμας και της Δ.Α. Ξάνθης διατάχθηκαν ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ανά 8ωρη βάρδια, να
σχηματίζουν ομάδες ελέγχων οχημάτων
(μπλόκα) στην εδαφική περιφέρεια της
Δ.Α. Καβάλας και Δ.Α. Ροδόπης, αντίστοιχα, σε απόσταση πολλών χιλιομέ-

τρων από την έδρα της Υπηρεσίας τους.
Η συγκεκριμένη διαταγή έρχεται τη
δεδομένη στιγμή να προσθέσει μία επιπλέον αποστολή στις ήδη βεβαρυμμένες
Υπηρεσίες, συνδυαστικά με τα τελευταία
διαταχθέντα συνεργεία εντός των Διευθύνσεων Αστυνομίας Χώρας για την
ενίσχυση του πλέγματος της εμφανούς
αστυνόμευσης [διαταγή την όποια προσφάτως κατήγγειλαν πέντε (5) Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Αξιωματικών].
Ως Πρωτοβάθμιες Ενώσεις και εργασιακοί εκπρόσωποι των συναδέλφων μας
που καλούνται καθημερινά ΑΦΕΝΟΣ να
μετακινηθούν ΕΚΤΟΣ έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας (χωρίς μάλιστα να είναι
γνωστός ο χρονικός ορίζοντας αυτής της
επιχειρησιακής δράσης), ΑΦΕΤΕΡΟΥ να
ασκήσουν καθήκοντα ΕΚΤΟΣ υπηρεσιακού και γνωστικού τους αντικειμένου,
αφού στην πλειοψηφία τους προέρχονται
από αλλότριες Υπηρεσίες [Τάξης, Τροχαίας, Ασφάλειας, ΑΤ Υπαίθρου, ακόμη και
από Υπηρεσία Φύλαξης Κρατουμένων,
όπως το ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. Ξάνθης], διαμαρτυρόμαστε έντονα για αυτή την εξέλιξη
για τους προαναφερόμενους λόγους και
επιπροσθέτως διότι:
1) Οι Δ.Α Δράμας και Δ.Α. Ξάνθης «χάνουν» τα τελευταία χρόνια σε τακτική
βάση αστυνομικούς, που αποσπώνται
σε διάφορα νησιά του Αιγαίου, προκειμένου να στελεχώσουν Υπηρεσίες Διαχείρισης μη νόμιμης μετανάστευσης.
2) Η μετακίνηση από και προς τα καθορισμένα σταθερά σημεία ελέγχου, σημαίνει αυτομάτως μείωση της αστυνόμευσης της περιοχής προέλευσης,
καθόσον εύλογα η ενισχυτική δύναμη
που προστίθεται στην αστυνόμευση

στους Νομούς Καβάλας και Ροδόπης,
αφαιρείται εξολοκλήρου από τη προστασία των πολιτών των Νομών Δράμας και Ξάνθης.
3)	Παρέλκει δε να αναφερθούμε στη
συστηματική καταπόνηση των υπηρεσιακών οχημάτων, τη στιγμή που
ήδη παρουσιάζονται προβλήματα και
καθυστερήσεις εγκρίσεως δαπάνης
προς συντήρηση ή αποκατάσταση
βλαβών τους, με αποτέλεσμα πολλά
οχήματα να μένουν ακινητοποιημένα
για μεγάλο χρονικό διάστημα.
4) Ο χρόνος εργασίας του προσωπικούμελών μας έχει διαπιστωθεί ότι υπερβαίνει κατά πολύ τον προβλεπόμενο,
αφού το εργασιακό 8ωρο της βάρδιας,
μετατράπηκε σε καθημερινό 10ωρο,
λόγω του αναγκαίου χρόνου μετάβασης και επιστροφής από τα σημεία
των ελέγχων (αλλαγή στο σημείο). Ο
χρόνος αυτός νομοθετικά λογίζεται
ως χρόνος εργασίας, δημιουργώντας
έτσι υπερωριακές διαθέσεις προσωπικού και επακόλουθη δυσκολία στη
Διοίκηση για αφαίρεση του πλεονασματικού χρόνου εργασίας και χορήγηση των χρωστούμενων ημερήσιων
αναπαύσεων.
5) Υπενθυμίζουμε ότι τόσο στην περιοχή
της Δράμας όπου λειτουργεί Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης στο
Παρανέστι, Ανοιχτή Δομή φιλοξενίας προσφύγων στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας,
καθώς και Σημείο Διαβατηριακού
Ελέγχου στην Εξοχή Κ. Νευροκοπίου Δράμας, όσο και στη Δ.Α. Ξάνθης
όπου λειτουργεί Προαναχωρησιακό
Κέντρο Κράτησης, Τμήμα Συνοριακής
Φύλαξης και Σημείο Διαβατηριακού
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Ελέγχου στον Αγ. Κωνσταντίνο, διατίθεται καθημερινά μεγάλος αριθμός
αστυνομικών συμβάλλοντας τα μέγιστα στο τομέα της αντιμετώπισης του
μεταναστευτικού προβλήματος.
Κατά συνέπεια όλων των παραπάνω,
οι Ενώσεις μας προτείνουν αρχικά την
πλήρη ενεργοποίηση του συνόλου του
προσωπικού των Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης κα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Περιφέρειάς μας. Εφόσον,
δε, οι παρούσες δυνάμεις δεν επαρκούν,
προτείνουμε να υποβληθεί άμεσα αίτημα
προς την Ηγεσία για έκτακτη ενίσχυση
της Α.Μ.Θ. από άλλες Διευθύνσεις Αστυνομίας της Χώρας, για όσο χρόνο απαιτηθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί επιτυχώς η μεταναστευτική κρίση, η οποία
ναι μεν έχει αφετηρία την Περιφέρειά
μας ως πύλη εισόδου, εν τέλει όμως έχει
αντίκτυπο σε όλη τη Χώρα και κυρίως τις
μεγάλες πόλεις όπου εγκλωβίζονται οι
μετανάστες. Δε δύναται επ’ ουδενί η Περιφέρειά μας να σηκώσει μόνη της το βάρος της μεταναστευτικής κρίσης, ειδικά
εις βάρος της γενικής αστυνόμευσης και
ασφάλειας των ακριτικών της περιοχών.
Έως τον επαναπροσδιορισμό των ενισχυτικών δυνάμεων με πανελλαδική
συμβολή, προτείνεται όπως οι αλλαγές
των βαρδιών των ενισχυτικών δυνάμεων των Δ.Α. Δράμας και Δ.Α. Ξάνθης
να πραγματοποιούνται στην έδρα τους
και όχι στα σημεία ελέγχου, ώστε να
περιοριστεί η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού. Άλλωστε, σε αυτό
το μεσοδιάστημα τα σημεία ελέγχου θα
συνεχίσουν να ελέγχονται από τις δυνάμεις έδρας, χωρίς να προκληθεί κάποιο κενό αστυνόμευσης. Το κόστος της
διαχρονικής αποψίλωσης προσωπικού
των Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης
και της υπολειτουργίας των αρμοδίων
Υπηρεσιών, δε μπορεί να επιβαρύνει τη
λειτουργία και τον εν γένει υπηρεσιακό
προγραμματισμό άλλων Υπηρεσιών, σε
βάρος μάλιστα της αντεγκληματικής πολιτικής και των τεθέντων ετησίων στόχων, για τους οποίους σύντομα θα κληθούν να «λογοδοτήσουν» οι Διοικητές
των Υπηρεσιών.
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Δεν θέλουμε άσκηση διοίκησης
τύπου a lacarte

Π

έντε Ενώσεις Αξιωματικών, ενώνουν τη φωνή τους και με κοινή
επιστολή εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους και προτείνουν την επανεξέταση των διαταγών που αφορούν
την ενίσχυση του πλέγματος της εμφανούς αστυνόμευσης.
Πρόκειται για τις Ενώσεις Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής
Μακεδονίας, Ανατολικής ΜακεδονίαςΘράκης, Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας
και Νοτίου Αιγαίου, οι οποίες με έγγραφό τους προς την ΠΟΑΞΙΑ και τις
κατά τόπο αρμόδιες Διευθύνσεις, σημειώνουν τα ακόλουθα:
«Κατόπιν της ανωτέρω σχετικής διαταγής του κ. Αρχηγού, η οποία στο
πλαίσιο ενίσχυσης της εμφανούς
αστυνόμευσης σε όλη την επικράτεια
της Χώρας προβλέπει να ανατίθεται η
εποπτεία των διατιθέμενων αστυνομικών δυνάμεων, ανά 8ωροσε ανώτερο
Αξιωματικό της οικείας Διεύθυνσης
Αστυνομίας με βαθμό Αστυνομικού Διευθυντή ή σε περίπτωση μη επάρκειας
σε Αστυνομικό Υποδιευθυντή κ.ο.κ., οι
Ενώσειςμας έγιναν αποδέκτες πολλών
διαμαρτυριών και εύλογων ανησυχιών από μέλη τους,που η Ηγεσία έχει
εμπιστευθεί τη Διοίκηση νευραλγικώνΥπηρεσιών ή άλλα εξίσου σημαντικά
καθήκοντα ως Βοηθοί Διευθυντών
κλπ, ως προς τα επιμέρους στοιχεία
εφαρμογής της εν λόγω διαταγής, σε
αντίθεση με τα προβλεπόμενα στη (β)
σχετική.
Σε μια περίοδο που το αστυνομικό
προσωπικό αντιμετωπίζει ποικίλα οικονομικά, θεσμικά και άλλα προβλήματα, ο Έλληνας Αξιωματικός παραμερίζοντας οικογενειακές υποχρεώσεις
και προσωπικό χρόνο, καλείται να
χαράξει μία νέα πολιτική εναρμόνισης
της αστυνομικής δράσης με την κοινωνική προσδοκία των πολιτών από την
Αστυνομία, επιτυγχάνοντας ένα υψηλό
αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης
των πολιτών απέναντι στις αστυνομικές Αρχές. Ωστόσο, για να είναισε θέση
να ανταποκριθεί στα απαιτητικά, πολυδιάστατα και καθημερινώς μεταβαλλόμεναδιοικητικά καθήκοντα και να λάβει εν τέλει τις σωστές αποφάσεις ως
Διοικητής ή Προϊστάμενος, απαραίτητη

προϋπόθεση είναι να ασκεί συνεχή και
αδιάλειπτη εποπτεία-συντονισμό της
υπηρεσίας πουπροΐσταται. Η τακτική
απομάκρυνσή του από τα διοικητικά
καθήκοντα στο πλαίσιο εφαρμογής
των ως άνω διατασσομένων ανά 8ωρη
βάση, [καθήκον που σημειωτέον μέχρι
προσφάτως εκτελούσαν οι βαθμοφόροι - ΑΞ.ΥΠ των υπηρεσιών],οδηγεί
αφενός στην απαξίωση της θέσης και
του κατεχόμενου βαθμού του, αφετέρου στην εκ περιτροπής άσκηση διοίκησηςτύπου a lacarteεκ μέρους του.
Παρέλκει δε να αναφέρουμε ότι στον
ένα μήνα εφαρμογής της, παρατηρήθηκε ο τραγέλαφος είτε τηςεπιλεκτικής
είτε της ανομοιόμορφης εφαρμογής
των διατασσομένων από τις ΓΕ.ΠΑΔ
χώρας, με αποτέλεσμα η αναστάτωση
των απανταχού Αξιωματικών να είναι
πανελλαδικά τεραστία! Να μην αναφέρουμε επίσης ότι στις Δ.Α Περιφέρειας
οι ανώτεροι Αξιωματικοί είναι συνήθως μονοψήφιος αριθμός (ή οριακά διψήφιος στην καλύτερη περίπτωση) και
ίσα που επαρκεί για την απρόσκοπτη
διοίκηση των υφιστάμενων τους υπηρεσιών…Αυτά τα δεδομένα αλήθεια,γιατί δεν ελήφθησαν υπόψη;
Πάγια θέση των Ενώσεώνμας είναιότι
για να επιτύχουμε το βασικό μας στόχο
για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης
και ασφάλειας στην κοινωνία, είναι
απαραίτητο να εργαστούμε υπεύθυνα
και μεθοδικά, ο καθένας όμως από το
δικό του διακριτό, βαθμολογικό ρόλο
και ΟΧΙ με την εκποίηση των εργασιακών του δικαιωμάτων.
Γι’ αυτό παρακαλούμε θερμά την άμεση
θεσμική παρέμβαση της Ομοσπονδίας
στην φυσική ηγεσία του Σώματος, προκειμένου να εξαλειφθούν τα επίμαχα
σημεία της διαταγής που προκάλεσαν
διαμαρτυρίες και υπηρεσιακή αναστάτωση στα μέλη μας, προτείνονταςαφενός την πάγια εξαίρεση των Διευθυντών - Διοικητών υπηρεσιών και
περαιτέρω την ανάθεση της εποπτείας
σε οποιοδήποτε λοιπό Αξιωματικό υπό
τη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε
Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας,
λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες τακτικές ή έκτακτες ανάγκες της περιοχής του και τον πλέον πρόσφορο υπηρεσιακό προγραμματισμό.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Στελέχωση των Γραμματειών της Ε.Α.Α.Μ.Θ.
Κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Α.Μ.Θ., κατ’
εφαρμογή των διαλαμβανομένων στο
άρθρο 20 του Καταστατικού της, την Τρίτη 04-09-2018 συγκροτήθηκαν σε σώμα
ως βοηθητικά όργανα της Ένωσης, η
Γραμματεία Γυναικών και η Γραμματεία
Ανθυπαστυνόμων-Αξιωματικών
του
Ν. 3686/2008, για την επισταμένη και
συστηματική παρακολούθηση των θεμάτων των εν λόγω κατηγοριών μελών
της και την εισήγηση προτάσεων προς το
Δ.Σ. Αφού εξετάσθηκαν οι υποβληθείσες
αιτήσεις των ενδιαφερομένων προς το
Δ.Σ., οι εν λόγω Γραμματείες συγκροτήθηκαν για το αντίστοιχο διάστημα της θητείας του Δ.Σ.(2018-2021) ως ακολούθως:
Γραμματεία Γυναικών: Α/Α΄ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ Ελισάβετ (Δ.Α. ΔΡΑΜΑΣ/ΕΠΙΤΕΛ.)-Α/Β΄ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ Θεοπούλα
(Δ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ/ΕΠΙΤΕΛ.)Α/Β΄ ΜΠΕΛΛΟΥ Αλεξάνδρα (Α.Τ. ΚΑΒΑΛΑΣ)-Α/Β΄ ΧΑΤΖΑΚΗ Πασχαλιώ (Α.Τ.
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)-Υ/Β΄ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ Αλεξία
(Δ.Α. ΞΑΝΘΗΣ/ΕΠΙΤΕΛ.)
Γραμματεία Ανθυπαστυνόμων-Αξιωματικών Ν. 3686/2008: ΑΝΘ/ΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναστάσιος (Τ.Α. ΔΡΑΜΑΣ) – Υ/
Β΄ ΚΑΖΑΡΙΑΝ Ιωάννης (Α.Τ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ)
– ΑΝΘ/ΜΟΣ ΣΤΟΑΚΗΣ Αθανάσιος (Τ.Α.
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) – ΑΝΘ/ΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Παναγιώτης (Δ.Α. ΞΑΝΘΗΣ/ΕΠΙΤΕΛ.) –
Υ/Α΄ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ Νεκτάριος (Δ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ/ΕΠΙΤΕΛ.)
Αρμόδιοι για τον συντονισμό-εποπτεία
του έργου των ανωτέρω Γραμματειών
ορίστηκαν για τη μεν Γραμματεία Γυναικών η Αναπληρώτρια Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Α/Β΄ ΖΟΥΠΗ ΚορίναΑικατερίνη (ΓΕ.Π.Α.Δ.Α.Μ.Θ.), για τη δε
Γραμματεία Ανθυπαστυνόμων-Αξιωματικών Ν. 3686/2008 ο Ταμίας της Ένωσης
Ανθυπαστυνόμος
ΝΤΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
Πέτρος (Ο.Ε.Π.Τ.Α. ΔΡΑΜΑΣ).
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη των δύο γραμματειών της προηγούμενης περιόδου

(2015-2018) για την μέχρι σήμερα αρμονική συνεργασία με το Δ.Σ., την παρουσία τους σε όλες τις δράσεις και εκδηλώσεις της Ε.Α.Α.Μ.Θ., αναδεικνύοντας την
ενότητα των μελών της, κάτω από τους
κοινούς στόχους και να ευχηθούμε καλή
δύναμη στα νέα μέλη που αναλαμβάνουν στη συνέχεια.
Στις 3 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των νέων μελών της Γραμματείας Ανθυπαστυνόμων
- Αξιωματικών Ν. 3686/2008 της χρονικής περιόδου 2018-2021.Στο πλαίσιο
αυτό συζητήθηκαν εκτενώς τα πρόσφατα αλλά και τα διαχρονικά θέματα που
αφορούν τη συγκεκριμένη κατηγορία
μελών μας, όπως το πολύπαθο ζήτημα
του βαθμολογίου, οικονομικά(τελευταίο
μισθολόγιο), θεσμικά (καθηκοντολόγιο)
και πολλά ακόμη, προκειμένου καταρτιστεί ένα σύγχρονο, ρεαλιστικό και διεκδικητικό πλαίσιο και να αναδειχθούν
τα προβλήματα προς κάθε αρμόδιο αποδέκτη.
Τριπλή ικανοποίηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Ανατολ. Μακεδονίας & Θράκης, καθώς και η Γραμματεία Γυναικών της ΄Ενωσης, εκφράζουν
τα θερμά τους συγχαρητήρια στο μέλος
της ΄Ενωσης Αξιωματικό του Α.Τ. Ορεστιάδας Αστυνόμο Β΄ ΠΑΓΩΝΑΚΗ Σαραντούλα, η οποία συμμετείχε και διακρίθηκε στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες Αστυνομικών-Πυροσβεστών στην
Ισπανία στο TAEKWODO, κατακτώντας
το χρυσό μετάλλιο!!!
«Η επιτυχία της αυτή μας κάνει τριπλά
υπερήφανους, πρώτον διότι η τεράστια
διάκριση αυτή προέρχεται από μέλος
της ΄Ενωσής μας, δεύτερον διότιαποτελεί ταυτόχρονα νίκη-διάκριση της
Ελληνικής Αστυνομίας και τρίτον για
την επικράτηση της ελληνικής ομάδας
στο άθλημα αυτό συνολικά έναντι των
λοιπών ευρωπαϊκών αποστολών. Επ’
ευκαιρία θα θέλαμε να της ευχηθούμε
κάθε επιτυχία στη ζωή της, καθώς αποτελεί παράδειγμα για όλους μας και την
απόδειξη ότι όλα με πίστη, θέληση και
σωστή διαχείριση μπορούν να επιτευχθούν, καθόσον εκτός από αθλήτρια, η
δική μας Σαραντούλα είναι συνάμα πετυχημένη Αξιωματικός, σύζυγος και μητέρα τεσσάρων τέκνων».

ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έμπρακτη στηριξη
H Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας Βορείου Αιγαίου, εκφράζειτη θλίψη των
μελών της για την τραγωδία που έπληξε τη χώρα μας με την καταστροφική
πυρκαγιά της 23/7/2018 στην Ανατολική
Αττική και δηλώνει τη συμπαράστασή
της στις οικογένειες των ανθρώπων που
έχασαν τη ζωή τους και σε όσους καταστράφηκαν οι περιουσίες τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
αποφάσισε ομόφωνα την κατάθεση του
συμβολικού ποσού των 2.000 ευρώ
σε τραπεζικό λογαριασμό του «Λύρειου Παιδικού Ιδρύματος», ως ελάχιστη
ανταπόκριση στην έκκληση για βοήθεια,
μετά τη μεγάλη καταστροφή που υπέστησαν οι δομές φιλοξενίας του και στην
προσπάθεια που γίνεται για την επιστροφή των παιδιών στο «σπίτι» τους.

Ακατανόητη διαταγή
H Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας
Βορείου Αιγαίου και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Σάμου με κοινή
ανακοίνωσή τους καταγγέλλουν ότι ενημερώθηκαν με έκπληξη για τη διαταγή
τηςΗγεσίας, σύμφωνα με την οποία «ζητήθηκε να καταγραφούν και να αναφερθούν τα πλήρη στοιχεία των μελών μας
που θα συμμετείχαν στην κινητοποίηση
που είχαν εξαγγείλει οι ομοσπονδίες μας
την 07/09/2018 στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Από το ανωτέρω γεγονός γεννάται το
εύλογο ερώτημα για την σκοπιμότητα
αυτής της ενέργειας. Οι πρακτικές αυτές μας παραπέμπουν σε εποχές που η
συντριπτική πλειοψηφία των υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία δεν
είχαν καν γεννηθεί. Θεωρούμε ότι η
συγκεκριμένη πρακτική ήταν μια ατυχή στιγμή της Ηγεσίας μας και δεν έγινε
συνειδητά με στόχο την τρομοκράτησηαποτροπή των ενδιαφερόμενων να συμμετάσχουν στην διαμαρτυρία. Σε κάθε
περίπτωση το συνδικαλιστικό μας κίνημα και το ηθικό μας δεν κάμπτεται με
τέτοιες πρακτικές οι οποίες το μόνο που
επιτυγχάνουν είναι να μας πεισμώσουν
να συνεχίσουμε τον αγώνα».
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ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ
του έπους του 40
Ένα επίκαιρο όσο ποτέ άρθρο του Φιλόλογου καθηγητού Ροζόκου Γεωργίου
που δημοσιεύτηκε στην Αστυνομική Επιθεώρηση πριν από 25 χρόνια...
«Ό εχθρός μας χτυπούσε με τόση μανία,
διέθετε τόση αριθμητική υπεροχή και
τέτοια υπεροπλία, που δεν άφηνε περιθώρια για ανθρώπινη δράση, αλλά μόνο
για υπεράνθρωπη αντίδραση. Και επειδή την απόδραση, δεν τη συγχωρούσαν
οι φυλετικές καταβολές, αναγκαστήκαμε
να γίνουμε ήρωες».
Τα παραπάνω λόγια ανήκουν σ’ έναν
ανώνυμο αγωνιστή της Αλβανίας. Μια
ομολογία που ξαφνιάζει, μια ειλικρίνεια
που παγώνει, αφού εμείς συνηθισμένοι να μεγαλοποιούμε τα μικρά και να
μικραίνουμε τα μεγάλα, να θαυμάζουμε πιο πολύ τη μικρότητα των μεγάλων
παρά τη μεγαλοσύνη των μικρών, αδυνατούμε όχι μόνο να δεχτούμε, αλλά και
να ακούσουμε. Στριμώξαμε τους Ήρωες
των χαρακωμάτων ανάμεσα στους ημίθεου ς των γηπέδων και τους ακτύπητους κινηματογραφικούς αστέρες άγριας Δύσης και τους βρίσκουμε μικρούς
όταν διαθέτουν την ηθική μεγαλοσύνη
να ομολογούν τη μικρότητά τους, όταν
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παρά τη δεδομένη και αδιαμφισβήτητη
υπεράνθρωπη δράση τους, τολμούν με
σεμνότητα και ειλικρίνεια να προβάλλουν και την ανθρώπινη πλευρά τους.
Και αγνοούμε πως οι επαγγελματίες
υπεράνθρωποι υπάρχουν μόνο στη φαντασία των υπανθρώπων. Η υπεράνθρωπη προσπάθεια αξίζει μόνο όταν
είναι ανθρώπινη, όταν γίνεται από ανθρώπους, γι’ αυτό και δεν διαρκεί πολύ.
Τι αξία θα είχε το θαύμα αν διαρκούσε
αιώνια; Τα ακριβά πράγματα δεν είναι
μόνο σπάνια -“αφού πιάνουν στη γη μας
λίγο τόπο τα πολύτιμα"- αλλά και δύσκολα, γι’ αυτό η ομορφιά είναι πάντοτε συνυφασμένη με τη δυσκολία. Γιατί προϋποθέτει και απαιτεί μεγάλες εσωτερικές
θερμοκρασίες, τις οποίες δεν αντέχουν
οι παγεροί όλων των αποχρώσεων, δεν
συγχωρούν οι μικροί όλων των διαστάσεων. Ανθρωποι απλοί, καθημερινοί,
ανώνυμοι κάτω από τη πίεση των πραγμάτων και την κρισιμότητα της ιστορικής
ώρας μεταμορφώνονται σε επώνυμους

ήρωες με οικουμενική απήχηση και διαχρονικό κύρος. Τί είναι εκείνο που τελικά μετασχηματίζει τον απλό άνθρωπο σε
υπεράνθρωπο, τον ανώνυμο αγωνιστή
σε επώνυμο πρωταγωνιστή; Οι απαιτήσεις του δύσκολου ρόλου; αφού το σκηνικό και σενάριο θυμίζουν θέατρο του
παράλογου. Το σκηνικό, οι χιονισμένες
και δυσπρόσιτες βουνοκορφές της Πίνδου και το σενάριο από το βιβλίο του πιο
άδικου και πιο παράλογου πολέμου της
νεώτερης ιστορίας. Μήπως η ανισότητα
του αγώνα; Μια ολόκληρη αυτοκρατορία
παρασυρμένη από το μελοδραματικό οίστρο του παρανοϊκού της δικτάτορα και
ντροπιασμένη από τη σωβινιστικήλεξιμαγεία του, επιτίθεται απρόκλητα σε
μια χώρα αριθμητικά και οπλικά κατώτερη μόνο και μόνο επειδή ο χώρος της
προσφερότανε γεωγραφικά και ήθελε ν’
αποδείξει στον άλλο παρανοϊκό συνεταίρο του, πως η αποτυχημένη "πρόβα
τζενεράλε" πάνω στους υποσιτισμένους
Αιθίοπες ήταν συμπτωματική. Μήπως
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τελικά γι’ αυτά τα ηρωικά ξεσπάσματα
της φυλής μας συνυπεύθυνες είναι και
οι προγονικές μας καταβολές, το πολιτιστικό απόθεμα αιώνων, που ηρεμεί σε
κάποιες αναπαλλοτρίωτες γωνιές του
βαθύτερου “είναι" μας, που δεν επιτρέπει να κωφεύουμε στο σήμαντρο του
πανεθνικού συναγερμού και να απουσιάζουμε από το προσκλητήριο της ιστορίας; Αυτό που είναι σίγουρο είναι πως
οι άνθρωποι αυτοί, των οποίων σήμερα
ευλαβικά τιμούμε τη μνήμη, σε μια κρίσιμη, σε μια οριακή, θα λέγαμε, στιγμή
της ζωής τους, όπου ακροζυγιάζονται
και αντιπαλεύουν πάνω στο μετερίζι του
θανάτου το ένστικτο της φυγής και το
συναίσθημα της τιμής, ο φόβος της εκμηδένισης και η εκμηδένιση του φόβου,
είχαν τη δύναμη μπροστά στο μεγάλο
κίνδυνο να μην αντιδράσουν σαν μικροί
άνθρωποι, λέγοντας ΟΧΙ στην ιταμή πρόκληση είπαν το μεγάλο ΝΑΙ της ζωής
τους και λέγοντάς το, όπως λέγει κι ο
ποιητής, "πέρα πήγαν στην τιμή και στη
συνείδησή τους". Είχαν την τόλμη και την
ευθυκρισία ανάμεσα στην εύκολη φυγή
και τον ακριβό πόνο να διαλέξουν το τιμιότερο. Η επιλογή όμως αυτή ούτε εύκολη είναι, ούτε ανέξοδη. Δεν είναι εύκολο ν ’αγνοήσεις μέσα σου τη φωνή του
φοβισμένου ζώου που απεγνωσμένα σε
καλεί να φύγεις, να σωθείς, να ζήσεις
και συ υπακούοντας σε μια άλλη φωνή,
στη φωνή του ανώτατου “εγώ" σου, μένεις και αγωνίζεσαι και αγωνιάς και πεθαίνεις και προσφέρεις στο βωμό του
ηθικού χρέους ολοκαύτωμα τον ίδιο σου
τον εαυτό. Και με το θάνατό σου αυτό
γίνεσαι αθάνατος, αφού βασική προϋπόθεση της αθανασίας είναι ο θάνατος. Όχι
όμως ο κοινός, ο φυσιολογικός, ο συ-

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

και τους τιμούμε μια μέρα το χρόνο, για
να μπορούμε χωρίς τύψεις να τους ξεχνάμε τις υπόλοιπες. Σε μια εποχή αντιηρωϊκή και ειδωλομανή, εποχή τεχνολογικών άθλων αλλά και ηθικών αθλιοτήτων, εποχή τραγικά παράλογη και
παράνομα τραγική, πώς να αποτιμηθεί
σωστά ο ηρωισμός και η θυσία, όταν οι
λέξεις καταδιωγμένες από τη χρησιμοθηρία και αφυδατωμένες από τηνπολυχρησία έχουν απωλέσει όλο το εννοιολογικό εκτόπισμα και το συναισθηματικό
τους βάρος και έχουν καταντήσει συνώνυμες της “ανοησίας";
Στην καταναλωτική μεγαλοκοινωνία
μας, πέραση έχουν μόνο όσα αγαθά
είναι ευρείας μαζικής κατανάλωσης,
όσα είναι εμπορεύσιμα. Ο ήρωας και
οι παραδοσιακές ηθικές αξίες, που αυτός ενσαρκώνει και εκφράζει, λόγω
περιορισμένης ή ανύπαρκτης ζήτησης,
μένουν στα αζήτητα. Σπάνια και μοναχικά λουλούδια του όρθιου γκρεμού οι
ήρωες είναι υποχρεωμένοι, όπως μας
λέει ο Σεφέρης, "να προχωρούν στα
σκοτεινά". Στους θολούς και συγκεχυμένους καιρούς μας, όπου ο καθένας μας
αβασάνιστα είναι όχι μόνο ό,τι δηλώνει
αλλά και ό,τι τον δηλώνουν, φοβάμαι
πως σε λίγο ούτε και στα σκοτεινά δεν
θα υπάρχει χώρος για τον πραγματικό
ήρωα και αφού η κορυφή της αξιολογικής πυραμίδας θα 'χει κατακλυσθεί από
την πλημμυρίδα των κάθε λογής ηρώων,
θα πρέπει για να τους χωρέσει να νοηθεί
η πυραμίδα ανάποδα. Ο ηρωισμός είναι
μια δύναμη ξεχωριστή, απαιτητική και
μαγνητική. Ελκει και απωθεί ταυτόχρονα. Ελκει τους υψηλόφρονες, τους μεγαλόψυχους, τους τολμηρούς, τους ωραίους και απωθεί τους τιποτάφρονες, τους
μικρόψυχους, τους δειλούς, τους μοιραίους. Προϋποθέτει και απαιτεί δύναμη
του νου αλλά και πύρωμα της καρδιάς.
Μπροστά σ’ αυτές τις εσωτερικές προδιαγραφές οι χλιαροί όλων των αποχρώσεων αποσύρονται με διάφορα
προσχήματα. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ευαίσθητοι στα θέλγητρα της ηθικής
ομορφιάς. Το ηρωικό το χαίρονται οι
ρωμαλέοι πολιτισμοί, οι ακμαίες κοινωνίες. Οι άλλες κοινωνίες ανακαλύπτουν
και λατρεύουν τα είδωλα, γιατί η σχέση
μας με τα είδωλα δεν μας πονά ούτε μας
κονταίνουν ούτε μας μικραίνουν ούτε η
φωνή τους μας καλεί ούτε η ζωή τους
προκαλεί ούτε ο ίσκιος τους μας σκιάζει
ούτε το ήθος τους επισκιάζει. Δεν μας
εκθέτει η αυτάρκειά τους, δεν μας ενοχοποιεί η
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προσφορά τους. Είναι χάρτινοι,
πλασματικοί ήρωες, περιστασιακά και
θνησιγενή πρότυπα, προορισμένα για
περιορισμένη χρήση και απεριόριστη
κατάχρηση, καμωμένα "πριν από μας για
μας", κομμένα και ραμμένα στα δικά μας
μέτρα, στα μέτρα της μετριότητάς μας.
Οι αγωνιστές του 40 με τον αγώνα και
την αγωνία τους, με τη ζωή και τη θυσία τους, δημιούργησαν το ηρωικό
έπος του 40. Κι εμείς, η γενιά του 90,
νιώθουμε το έπος αυτό τόσο απόμακρο, τόσο λίγο δικό μας, σαν να μη μας
αφορά, σαν να μη μας αγγίζει, σαν να
μην είμαστε εμείς οι φυσικοί συνεχιστές
του. Γιατί το έπος αυτό συγκρινόμενο
με ό,τι υπήρξε άμεση ιστορική του συνέχεια το αποδεικνύει μεγάλο μόνο ως
"έπος", λες και ένα ρήγμα βαθύ ανάμεσα στις δύο γενιές κάνει ή το θρύλο
μύθο ή τη συνέχεια παράλογη. Πώς
μπορεί η γενιά που μεγαλούργησε στον
πόλεμο, να τερατουργεί στην ειρήνη;
Η γενιά που πρόταξε τα στήθη της στη
φασιστική λαίλαπα, αγωνίσθηκε για
ελευθερία και ανθρώπινη αξιοπρέπεια,
η θυσία της αυτή δεν πρέπει να μείνει
αδικαίωτη και το μήνυμά της αναξιοποίητο. Το πρόβλημά μας δεν εξαντλείται στο τι έκαναν εκείνοι για μας ή στο
τι κάνουμε εμείς για κείνους, κυρίως
επικεντρώνεται στο τι κάνουμε εμείς
για μας. Πρέπει τις αξίες αυτές να τις διασφαλίσουμε και να τις διαφυλάξουμε
από την επιβουλή του κάθε απόχρωσης
φασισμού. Γιατί φασισμός δεν είναι μόνο
πολιτικό σύστημα, που κρίθηκε απ’ την
ιστορία και κατακρίθηκε απ’ όλους τους
συνετούς ανθρώπους της γης. Ο φασισμός είναι πιο πολύ τρόπος ζωής.
Ως πολιτικό σύστημα με θεωρητική δομή
και τις ιδεολογικές του παραφυάδες έχει
εξωθηθεί στο περιθώριο της ιστορίας,
αφού έχει πέσει θύμα της θυριωδίας
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του, αφού τον βαραίνει η κραυγή της
αγωνίας εκατομμυρίων ψυχών, το
αίμα εκατομμυρίων αθώων. Ο φασισμός λοιπόν της ιδεολογίας έχει
ξεφτίσει. Ανθεί όμως ο φασισμός
της νοοτροπίας. Υπουλος, μεταμφιεσμένος, κουτοπόνηρος, καραδοκεί μέσα
κι έξω μας, σε κάθε
γωνιά και σε κάθε
βήμα, να δώσει το
πλήγμα του μένους
του, το δείγμα του φανατισμού του,
το στίγμα της αναισχυντίας του. Τον
βλέπουμε ιταμό και θρασύ, με ή χωρίς
παραπλανητικές ταμπελίτσες, να κρύβει
μέσα στην ωραιοποιημένη φρασεολογία
του τις πιο ανίερες προθέσεις του. Να
μας μιλά για ειρήνη και να βελτιώνει και
να επαυξάνει το πολεμικό του οπλοστάσιο. Να μας μιλά για ελευθερία και να
εννοεί το φάντασμα της ελευθερίας. Να
μας μιλά για ανθρώπινη αξιοπρέπεια,
όταν απάνθρωπα καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να μας μιλά για τη μη
βία, όταν βάναυσα βιάζεται η βούληση
τόσων λαών για αυτοδιάθεση και εθνική
ανεξαρτησία. Αυτός, λοιπόν ο φασισμός
της νοοτροπίας, που δεν έχει συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα και που ανθεί
σ’ όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη
της γης, είναι αυτός που πετά στο φεγγάρι μεταφορικά και κυριολεκτικά, αφού
τα γήινα προβλήματα τ’ αντιμετωπίζει
σαν... εξωγήινος, αφού ανέχεται στον αιώνα της αφθονίας ν’ αφθονεί η ανθρώπινη δυστυχία, να μην είναι λίγοι οι λαοί
που γυμνητεύουν, άφθονα και τα αθώα
πλάσματα που πεθαίνουν από πείνα πριν
ακόμα γεννηθούν. Είναι αυτός που εθελοτυφλεί μπροστά στην απροσμέτρητη
αμετρία. Οι μισοί άνθρωποι του πλανήτη
να πεθαίνουν από υπερσιτισμό κι άλλοι
μισοί από υποσιτισμό. Αυτός που αφήνει
τους αναπτυγμένους λαούς να κρατούν
τους υπανάπτυκτους στην υπανάπτυξη
γιατί αυτό εξυπηρετεί τ' αναπτυξιακά
του προγράμματα. Είναι αυτός που κόπτεται για την ύφεση όχι γιατί αγαπά την
ειρήνη, αλλά γιατί φοβάται τον πόλεμο,
αυτός, που για να αποφευχθεί η πανωλεθρία τελειοποιεί τα όπλα του ολέθρου,
αφού μόνο έτσι, λέει, διατηρείται αδιατάρακτη η ανισόρροπη ισορροπία του
τρόμου.
Κι εμάς τους μικρούς λαούς αυτός ο
φασισμός της νοοτροπίας, μας θέλει διχασμένους και αδύναμους. Πιόνια στη
σκακιέρα των διεθνών πολιτικών εξελίξεων. Να μιλάμε από πολιτική εμπάθεια

ή να σωπαίνουμε από πολιτική σκοπιμότητα. Ας το καταλάβουμε καλά -δεν
αντέχουν οι μικροί λαοί την πολυτέλεια
του διχασμού. Αυτός αποτέλεσε ανέκαθεν την κερκόπορτα της εθνικής μας
ανεξαρτησίας. Τα κηρύγματα για ήπιο
πολιτικό κλίμα και εθνική ομοψυχία δεν
πρέπει ν ’ αποτελούν μόνο φραστικά
προεκλογικά πυροτεχνήματα. Τιμώντας
αυτό το μήνα τους ήρωες μας, ας επιτιμήσουμε τους κήρυκες του φανατισμού,
τους θιασώτες της βίας, τους εμπνευστές
της μισαλλοδοξίας, τους εργάτες της πόλωσης που απεργάζονται την κομματική
εμπάθεια και την οξύτατη πολιτική αντιπαράθεση, τους γυρολόγους των ποικίλων στρατεύσεων, που οδηγούν στην
αποστράτευση της πνευματικής αυτονομίας και της ανθρώπινης ευαισθησίας
και αξιοπρέπειας.
Οσο απαραίτητο είναι να μην αναστηθεί ο βρυκόλακας της ιστορίας, τόσο
είναι αναγκαίο ν’ αποτραπεί η γέννηση
καινούργιων τεράτων. «Ή μεγαλοσύνη
-έγραψε ο ποιητής- στα Εθνη δεν μετριέται με το στρέμμα. Με της καρδιάς το
πύρωμα μετριέται και με το αίμα». Εμείς
προσθέτουμε πως η μεγαλοσύνη δεν
είναι ανάλογη μόνο με το ύψος του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, αλλά και
με την καθαρότητα της καρδιάς και την
ποιότητα του πνευματικού του μόχθου.
Μεγάλος είναι ένας λαός όταν διακυβεύει πρακτικά συμφέροντα για να υπηρετήσει ηθικές αξίες. Οταν σε πείσμα της
πεζής λογικής από τις τέσσερις πράξεις
της αριθμητικής δεν χρησιμοποιεί μόνο
την πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό,
αλλά και τη διαίρεση και την αφαίρεση,
αν πρόκειται αφαιρώντας από το κατά
κεφαλήν εισόδημα ν ’ αυξήσει το...κατάψυχήν εισόδημά του. Μεγάλος είναι
ένας λαός όταν πιστεύει σε μεγάλες ιδέες, όταν έχει υψηλά οράματα. Μπορεί
το πρακτικό κόστος αυτής της πίστης να
φαίνεται μεγάλο, μεγαλύτερο όμως θα
είναι το ηθικό κατάντημα.
Η Ελλάδα που γέννησε και πρόσφερε
στην ανθρωπότητα τις ιδέες αυτές να
φανεί πως δεν τις κράτησε και για τον
εαυτό της. Ίσως αυτά να ηχούν υπερβολές, ουτοπικά ονειροπολήματα και αντιρεαλιστικοί διδασκαλικοί ρομαντισμοί.
Όμως μερικά χρόνια πριν τραγουδούσαμε: "Που να χωρέσει τ ’ όνειρο σε κάμαρη
δυο πήχες". Θα ήταν κρίμα σήμερα που
μεγάλωσε η κάμαρη να φανεί πως τελικά χάθηκε τ ’ όνειρο.
Αναδημοσίευση από την «Αστυνομική
Επιθεώρηση», Οκτώβριος 1993.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Οι μορφές της βίας
Του Δημήτρη Π. Κυριακαράκου
Δικηγόρου LLM, νομοδιεθνολόγου

Η

ελληνική γλώσσα δεν είναι απλώς
και μόνο μία εκ των αρχαιοτέρων
γλωσσών της υφηλίου, έχει δε υιοθετήσει το φοινικικό αλφάβητο. Είναι ιστορικά γλώσσα «μαθηματική», επαγωγικής
λογικής, γνήσια εννοιολογική και εκ των
πραγμάτων στοχευμένη. Με την ισόρροπη αναλογία συμφώνων και φωνηέντων
που διαθέτει προάγει την οξυγόνωση
του εγκεφάλου του χρήστη δημιουργώντας τοιουτοτρόπως νέες πνευματικές
διομολογήσεις για τον τελευταίο (εγκέφαλο εννοώντας).
«Βία», στην αρχαϊκή μορφή της ελληνικής γλώσσας, σημαίνει δύναμη. Ο Υμνος
εις την Ελευθερίαν περιλαμβάνει τον
περήφανο στίχο «Σε γνωρίζω από την
όψη που με βία μετράει τη γη». Με βία,
με δύναμη γεννάται ένα κράτος, μία οριοθετημένη εδαφική κυριαρχία δηλαδή
(βλ. ρήμα «κρατώ»: κυριαρχώ). Με βία
γεννάται μία πολιτική κοινωνία. Η βία
ενυπάρχει σε έκαστο έμβιο ον. Το ρόδο
αμύνεται με τα αγκάθια του, ο αίλουρος
με τα νύχια του, ο άνθρωπος αμύνεται
(πολλές φορές επιτιθέμενος) με τον λόγο
του, με τις πράξεις ή/ και τις παραλείψεις
του, σε ουκ ολίγες περιπτώσεις και με
τους θεσμούς που θέτει το κράτος του, η
συλλογική του κυριαρχία.
Στα κατά το Διεθνές Δίκαιο αποκαλούμε-

να «πεπολιτισμένα» έθνη η αιτιολογημένη εν γένει θεσμική βία, η βία της καταστολής της παραβατικής συμπεριφοράς
ατόμων και κοινωνικών ομάδων ερίζει
στον νόμο και στο Σύνταγμα που συστήνουν το «συμβόλαιο» που έχουμε οι
πολίτες «συνυπογράψει» διά της ψήφου
μας. Διά της ψήφου ταύτης έχουμε όμως
θέσει και τα όρια ενάσκησης της βίας.
Η θεσμική βία έχει καθαρά αμυντικό,
αυτοπροστατευτικό της κοινωνίας χαρακτήρα. Λ.χ., οι «γείτονες» αποφασίζουν
να πλεύσουν με μία εκ των φρεγατών
τους προς Ν. Μάκρη μεριά (θυμίζω το
Hora). Η δική μας φρεγάτα, η οποία τελεί
σε επιφυλακή (άλλως «τσαμαδούρα»,
έχω υπηρετήσει στο Π.Ν.) νομιμοποιείται να πλεύσει αντίστροφα προς την
πορεία του «απρόσκλητου επισκέπτη»
και να προειδοποιήσει διά του ασυρμάτου τηρώντας τους κανόνες απεμπλοκής
(αγγλ. Disengagementrules). Εάν και
εφόσον ο «επισκέπτης» δεν συμμορφωθεί εντός του χρόνου που θα του παρασχεθεί, θα ριφθεί προειδοποιητική βολή
εν είδει επίδειξης ισχύος και προθέσεων, θα του ασκηθεί βία δηλαδή. Σε κάθε
περίπτωση όμως, δεν τορπιλίζουμε ξένη
φρεγάτα μόνο και μόνο διότι παραβίασε
τα χωρικά μας ύδατα εάν επιθυμούμε να
συγκαταλεγόμεθα στα «πεπολιτισμένα
έθνη».
Έτερο παράδειγμα, η επανάσταση, η
στιγμιαία ανατροπή, δύναται ποτέ να

πραγματοποιηθεί άνευ χρήσεως (κάποιας μορφής) βίας; Πώς άλλως θα ανατραπεί το δεσποτικά «βίαιο» καθεστώς,
διά της κοινωνικής εθιμοτυπίας; Ασφαλώς όχι. Η επανάσταση όμως συστήνει
συλλογική διαδικασία, υποστηρίζεται
από πλατιά κοινωνική πλειοψηφία, νομιμοποιείται από πολλούς και γεννά τη
νέα δικαιοταξία, αυτών των πολλών.
Τώρα το πιο δύσκολο παράδειγμα, η
προσωπική άμυνα. Οταν προ μνημονιακών ετών υποδέχτηκα στο δικηγορικό μου γραφείο οφειλέτες τραπέζης,
με την οποία συνεργαζόμουν, για να
διαπραγματευτούμε ρύθμιση οφειλών,
εισέπραξα την αλαζονική τους συμπεριφορά στην οποία αποκρίθηκα με ελαφρά
αυτοσαρκαστική ειρωνεία. Οι «κύριοι» ανταπήντησαν με υψηλούς τόνους
και με απαξιωτικούς για τον ρόλο μου
και φυσικά για τον κλάδο μου χαρακτηρισμούς, οπότε με υψηλούς τόνους
«αμύνθηκα» υποδεικνύοντάς τους την
έξοδο. Οι οφειλέτες αιφνιδιάστηκαν και
η συζήτηση επανήλθε στους «παραγωγικούς» της ρυθμούς.
Το «εύκολο» θα ήταν, όταν καθήμενος
στην καρέκλα του γραφείου μου αντελήφθην τους επισκέπτες να πλησιάζουν
απειλητικά προς εμέ, είτε να αναποδογυρίσω το γραφείο, είτε να εκτοξεύσω
αιχμηρό αντικείμενο (βλ. μεταλλικό
χαρτοκόπτη) ή βαρύ αντικείμενο (βλ.
presse-papier) εν ονόματι της «άμυνας»
και μάλιστα στον ιδιωτικό μου χώρο. Ο
Νόμος θα ήταν κατά πάσα πιθανότητα
με το μέρος μου. Η εμπλοκή αυτού του
είδους όμως δεν θα με τιμούσε ούτε ως
πολίτη, ούτε ως επιστήμονα πραγματευόμενο τους Θεσμούς. Αν και αισθητά
νεότερος και σαφώς ολιγότερο έμπειρος τότε, επέλεξα τη «δύσκολη» οδό της
αναλογικότητας. Ησκησα βία; Βεβαίως,
ανάλογη όμως εκείνης που υπέστην.
Η βία δεν εξαλείφεται διότι είναι συνυφασμένη με την ανθρώπινη φύση, την
οποία ο ίδιος ο άνθρωπος προσπαθεί
αέναα με κάποιας μορφής βία, εν προκειμένω με τη βία της αυτοπειθαρχίας,
να δαμάσει για να οικοδομήσει πολιτισμό. Εξαλείφεται όμως ο «βιασμός» της
προσωπικότητας του (όποιου) άλλου
υπό την προϋπόθεση πως η προσπάθεια
του ανθρώπου θα τηρηθεί αέναη.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Η Παγκρήτια Ένωση Αξιωματικών
στηρίζει την κυκλοφοριακή αγωγή
Τ

ην υποστήριξη του παιδικού βιβλίου “Ο Κύριος ΚΟΚΟΔΟΥΛΗΣ
μαθαίνει για την κυκλοφοριακή
αγωγή 1” ανακοίνωσε η Παγκρήτια
Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας
κατόπιν σχετικής ομόφωνης Απόφασης που έλαβε για την έγκριση
του βιβλίου.
Πρόκειται για ένα εξαίρετο έργο,
ήρωας του οποίου είναι "Ο κύριος
Κοκοδούλης" που δημιουργήθηκε
με πολύ αγάπη από την ταλαντούχα συγγραφέα Έλενα Δοριάκη με
σκοπό να μάθει σε μικρά και μεγάλα
παιδιά τους βασικούς κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής.
Το βιβλίο, που κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις Εκδόσεις Παρσείδες, περιλαμβάνει Cd με εκπαιδευτικά τραγούδια, την αφήγηση αλλά
και προτεινόμενο θεατρικό δρώμενο
με κειμενάκια έμμετρου λόγου, έτσι
ώστε να είναι πιο κατανοητά για παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής,
η Ένωση Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Περιφέρειας Κρήτης αποφάσισε να διοργανώσει τέσσερις θεατρικές παραστάσεις εκ των οποίων μία σε κάθε
Αστυνομική Διεύθυνση της Γενικής
Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, με πρωταγωνιστές
κάθε παράστασης τους μικρούς μας
φίλους – παιδιά συναδέλφων.
Με την κυκλοφορία του βιβλίου
αυτού θα θέλαμε να ευχηθούμε να
είναι καλοτάξιδο, προσφέροντας σε
μικρούς και μεγάλους γνώσεις που
θα συμβάλλουν στην καλλιέργεια
οδικής συνείδησης και στην εδραίωση σωστών στάσεων και συμπεριφορών, μέσω της κυκλοφοριακής
διαπαιδαγώγησης που προσφέρει
στους αναγνώστες το έργο αυτό.
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Τα παραμύθια, η ποίηση και τα όνειρα
μιας μάχιμης αστυνομικού

Μ

ητέρα τριών παιδιών, μάχιμη αστυνομικός για περισσότερες από δύο
δεκαετίες, συγγραφέας παιδικών βιβλίων, με πολλές ευαισθησίες και ενδιαφέροντα, με βασικό το διάβασμα, αλλά
προπάντων μια συνειδητοποιημένη πολίτης που έχει όνειρα και στόχους που
επιτυγχάνει.
Στις δύο αυτές γραμμές θα μπορούσαμε
να σκιαγραφήσουμε την Ειρήνη Μακρυδάκη, που συναντήσαμε με αφορμή την
επικείμενη έκδοση του δεύτερου παιδικού της παραμυθιού. Δεν μας αποκαλύπτει τον τίτλο του παραμυθιού, αλλά μας
αναφέρει ότι η ιστορία, που θα εικονογραφείται από πολλή γνωστή ζωγράφο,
θα περιστρέφεται γύρω από τη σχέση
των παιδιών με τα ζώα και τον κόσμο
τους, που δεν είναι άλλος από τη φύση.
Μια σχέση που αλλάζει ραγδαία καθώς
ολοένα και περισσότερο τα παιδιά απομακρύνονται από τη φύση καθώς μεγαλώνουν στα αστικά κέντρα, μεταβάλλοντας ταυτόχρονα τον τρόπο ζωής τους
και τη συμπεριφορά τους σε σχέση με το
παρελθόν.
«Μια αστυνομικός με τέτοιες ευαισθησίες;» τη ρωτάω αυθόρμητα. «Η Αστυνομία αποτελείται από μητέρες, πατέρες,
συγγραφείς, ζωγράφους, επιστήμονες οι
οποίοι κάτω από τη στολή κρύβουν πολ-

λές ευαισθησίες. Έτσι με τις πράξεις τους
οι αστυνομικοί μπορούν να αναδείξουν
τον ρόλο της Αστυνομίας όχι ως κατασταλτικού οργάνου, όπως προβάλλεται
αρκετές φορές, αλλά ως μια δικλίδα εξομάλυνσης της κοινωνικής παθογένειας»
απαντά η Ειρήνη Μακρυδάκη.
Θα μας πείτε δύο λόγια για το πρώτο
σας παραμύθι;
Πρόκειται για «Το Αστέρι της Φιλίας», δεν
όμως το πρώτο μου παραμύθι που έγραψα, απλώς είναι το πρώτο που εκδόθηκε.
Ο μεταφορικός λόγος των παραμυθιών,
ως τρόπος να απευθύνεσαι σε μικρά παιδιά, με απασχόλησε από πολύ νωρίς σε
σχέση με τους τρεις γιους μου επειδή δεν
ήθελα να εφαρμόσω διδακτισμό απέναντι τους, αλλά να τους υποβάλλω αρχές
συνεννόησης, ανοχής και φιλίας προς
όλα τα παιδιά του κόσμου. Το παραμύθι
έχει ως στόχο να προβάλει τους τρόπους
και τους διαύλους με τους οποίους παιδιά από διαφορετικές κουλούρες αλλά
και παιδιά που αντιμετωπίζουν ζητήματα στη φυσική τους κατάσταση έρχονται
κοντά μέσω της φιλίας. Η φιλία δεν έχει
σύνορα, χρώματα, διακρίσεις.
Στην πραγματική ζωή, ποιο μπορεί να
είναι το «αστέρι» που μπορεί να εμπνέει τα μικρά παιδιά, να τα κάνει να χαμογελούν και να ελπίζουν σε ένα καλύτερο κόσμο;
«Αστέρι» για ένα παιδί μπορεί να γίνει
οποιοσδήποτε από εμάς που κάνει τον
κόπο να γονατίσει ώστε τα μάτια του να
φτάσουν στο ίδιο ύψος με τα μάτια ενός
παιδιού. Που μπορεί να το πείσει ότι είναι
έτοιμος να το ακολουθήσει σε οποιοδήποτε παραμυθόκοσμο και να το προστατέψει από όλους τους «δράκους» της
πραγματικής ζωής.
Τι άλλα ενδιαφέροντα μπορεί να έχει
μια μάχιμη αστυνομικός;
Διαβάζω πολύ ποίηση. Γράφω στίχους,
δεν τολμώ όμως να σκεφτώ να τα δημοσιοποιήσω, «εκεί» τα μεγέθη είναι πολύ
μεγάλα και σημαντικοί ποιητές ρίχνουν
βαριά τη σκιά τους σε όσους τολμούν να
καταπιαστούν. Θα μπορούσα όμως να
χαρακτηρίσω τον εαυτό μου μια συμπαθητική στιχοπλόκο που ονειρεύεται να
κάνει ανοίγματα προς ό,τι συνήθως αποκαλούμε έντεχνο τραγούδι. Ένα άλλο ενδιαφέρον μου είναι να έχω επαφή με όσα

συμβαίνουν στο κόσμο, για αυτό ασχολούμαι ενεργά ως μέλος με τις δράσεις
και πρωτοβουλίες της Διεθνής Ένωσης
Αστυνομικών.
Υπάρχει χρόνος για όλα αυτά;
Το ζήτημα κατά τη γνώμη μου δεν είναι
να βρίσκεις χρόνο για διάβασμα, αλλά
πόσο μπορείς να «τρέφεσαι» από αυτό.
Βρίσκω πάντα χρόνο να διαβάζω γιατί είναι κάτι που λατρεύω και με ξεκουράζει.
Ποια εκτιμάτε ότι μπορεί να είναι η μεγαλύτερη συμβολή που μπορεί να σας
προσφέρει η υπηρεσία και γενικότερα η
πολιτεία προκειμένου να ανταποκριθείτε ικανοποιητικά όχι μόνον στα καθήκοντα αλλά και γενικότερα στη ζωή σας;
Η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανάδειξη
της κάθε προσωπικότητας του ένστολου,
μέσω της αναγνώρισης των ικανοτήτων
και ενδιαφερόντων του, είναι η μεγαλύτερη συμβολή της υπηρεσίας μας. Με
τον τρόπο αυτό ο καθένας από εμάς θα
μπορέσει να συνεισφέρει με τον καλύτερο τρόπο στο έργο της αστυνομίας, προς
όφελος όλων.
(Αναδημοσίευση από το www.athensvoice.gr)

Το βιβλίο «Το αστέρι της Φιλίας» κυκλοφορεί από
τις Εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη. Όλα τα έσοδα του βιβλίου πηγαίνουν στο σύλλογο ΑΜΕΑ Κρήτης «Το
Μέλλον», ο οποίος στηρίζει οικογένειες με παιδιά
με ειδικές ανάγκες, που έχει ιδρύσει ο παραολυμπιονίκης του Ρίο Μανώλης Στεφανουδάκης.
Την έκδοση του παραμυθιού στήριξαν η Ένωση
Αξιωματικών Αστυνομίας Αττικής και η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Ε

Άλλη μια
έκθεση
εικαστικών
Ελλήνων
Αστυνομικών

γκαινιάστηκε με απόλυτη επιτυχία
στις 16 Σεπτεμβρίου 2018 η Έκθεση Εικαστικών Ελλήνων Αστυνομικών,
στο Πολιτιστικό Κέντρο «ΜΕΛΙΝΑ» του
Δήμου Αθηναίων με τίτλο «Εικαστικές
δημιουργίες και κοινωνική προσφορά
των Αστυνομικών». Στην έκθεση οι επισκέπτες απόλαυσαν έργα ζωγραφικής,
αγιογραφίας και γλυπτικής ερασιτεχνών
αστυνομικών καλλιτεχνών χωρίς ιδιαίτερες σπουδές αλλά με μεράκι και αγάπη
για την τέχνη, παράλληλα με τα απαιτητικά καθήκοντά τους.
Τα εγκαίνια τίμησαν με την παρουσία
τους μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος του
Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων,
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ κ. Χαρά Καφαντάρη, ο εκπρόσωπος του Αρχηγού της
Ελληνικής Αστυνομίας, Προϊστάμενος
του Κλάδου Τάξης/Α.Ε.Α. Ταξίαρχος κ.
Δημήτριος Αθανασόπουλος, ο Επίτιμος
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας κ.
Κων/νος Τσουβάλας, ο τέως Πρόεδρος
της ΠΟΑΞΙΑ κ. Δημήτριος Γεωργατζής,
ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί, εκπρόσωποι φορέων συνταξιούχων και εν
ενεργεία αστυνομικών, ο Αντιπρόεδρος
της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και
ιδιωτικός ερευνητής κ. Γεώργιος Τσούκαλης, ο Γεν. Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φίλων Αστυνομίας κ.
Ιωάννης Βέλλης και άλλοι.
Στην έκθεση συμμετείχαν 38 εκθέτες
αστυνομικοί: ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργία, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΑΞΙΩΤΗΣ Δημήτριος, ΑΞΙΩΤΗΣ Στυλιανός,
ΑΡΣΕΝΙΟΥ Ηλίας, ΑΣΤΕΡΙΟΥ Ιωάννης,
ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ Ελευθέριος, ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ευάγγελος, ΒΟΥΡΒΑΣ Αργύρης,
ΓΚΙΡΛΕΜΗ Μαρινέλλα, ΓΟΥΣΙΑΣ Νικόλαος, ΔΕΛΛΑΣ Χρήστος, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δημήτριος, ΔΙΚΑΙΟΥ Αικατερίνη, ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνη, ΖΩΪΤΣΟΥΔΗ
Έλενα, ΚΑΛΤΣΗΣ Χαράλαμπος, ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης, ΚΟΛΙΝΤΖΙΚΗΣ Θεόδωρος, ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ Κων/νος, ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ Αθανάσιος, ΚΥΠΡΑΙΟΥ Ελπίδα,
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ΛΑΖΟΓΚΑ Ολυμπία, ΜΑΡΓΕΛΗ Μαρία,
ΜΑΤΖΙΡΗ Ελένη, ΜΠΑΡΑΚΟΥ Κωνσταντίνα, ΜΠΟΥΖΑΚΗ Μαίρη, ΜΠΡΑΖΙΑ
Μαρία, ΝΑΚΟΣ Δημήτριος, ΠΑΝΕΡΑΣ
Σταύρος, ΠΑΠΑΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ Δημήτρης, ΠΥΡΡΑΚΗ Γεωργία, ΣΚΑΡΗ Ιουλία. ΣΤΡΑΤΗΡΟΥ Ανδρονίκη, ΤΕΡΖΗΣ
Πολυζώης, ΤΡΥΦΕΡΗΣ Θεόδωρος,
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ Κωνσταντίνος και
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος.
«Μέσω των δημιουργιών αυτής της έκθεσης δίνεται η ευκαιρία να εκφράσουν
έμπρακτα οι έλληνες αστυνομικοί τα συναισθήματα και τις κοινωνικές τους ευαισθησίες ανταποκρινόμενοι με τον καλύτερο τρόπο στο λειτούργημα που υπηρετούν. Εκφράζουμε τα συγχαρητήριά μας
σε όλους τους συναδέλφους δημιουργούς που μας εκπλήσσουν ευχάριστα σε
κάθε έκθεση, αλλά και σε όσους κοπίασαν και συνέβαλαν στην υλοποίησή της»
αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου που
εκδόθηκε από τους διοργανωτές της έκθεσης.
Χαιρετίζοντας όσους παρευρέθησαν στα
εγκαίνια, ο πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος ΙΡΑ κ. Ιωάννης Καραπατάκης, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η «Διεθνής Ένωση Αστυνομικών ενώνει τους εθελοντές
εν ενεργεία και εν αποστρατεία αστυνομικούς κάτω απ’ το λογότυπό μας SERVO
PER AMIKECO που σημαίνει υπηρετώ
δια της φιλίας και γεφυρώνει τις σχέσεις
αστυνομίας με την κοινωνία. Η αρχαία
ελληνική φιλοσοφία, οι τέχνες και τα
γράμματα έθεσαν τα θεμέλια του πολιτισμού μας. Μέσω όμως των δημιουργιών
αυτής της έκθεσης δίνεται η ευκαιρία να
εκφράσουν έμπρακτα οι Έλληνες αστυνομικοί τα συναισθήματα και τις κοινωνικές τους ευαισθησίες.
Να εξωτερικεύσουν μέσα από τα έργα
τους το κοινωνικό πρόσωπο των Ελλήνων αστυνομικών ανταποκρινόμενοι με
τον καλύτερο τρόπο στο λειτούργημα
που υπηρετούν.
Το μεγαλείο αυτών των εθελοντών βρίσκεται στη χαρά της συνεργασίας και αυτή
τη χαρά μοιραζόμαστε σήμερα μαζί σας.
Εγκαινιάζουμε σήμερα την έκθεσή μας
με τίτλο «Εικαστικές δημιουργίες και
κοινωνική προσφορά των Αστυνομικών» στην οποία συμμετέχουν 38 δημιουργοί από όλη την Ελλάδα. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν
στον υπέροχο χώρο του Πολιτιστικού
Κέντρου ΜΕΛΙΝΑ έργα ζωγραφικής,
αγιογραφίας και γλυπτικής ερασιτεχνών
αστυνομικών καλλιτεχνών.

Κυρίες και κύριοι, να σημειώσουμε ότι
το χρονικό διάστημα 6 με 12 Σεπτεμβρίου είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την έκθεση αυτή και στο Πολεμικό
Μουσείο Θεσσαλονίκης με εξαιρετική
επιτυχία.
Εκ μέρους του ΔΣ της Τοπικής Διοίκησης
Αθηνών-Αττικής/ΙΡΑ ευχαριστώ θερμά
την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία του Σώματος γιατί έθεσαν την εκδήλωση υπό
την αιγίδα τους, το Δήμο Αθηναίων και
τον Πρόεδρο του ΟΠΑΝΔΑ κ. Κων/νο
ΜΠΙΖΑΝΗ για τη δωρεάν παραχώρηση
του χώρου, την διευθύντρια του ΜΕΛΙΝΑ
κ. Ευαγγελινού καθώς και του συναδέλφους που βοήθησαν στην επιμέλεια της
έκθεσης.
Ευχαριστούμε και συγχαίρουμε τους
δημιουργούς συναδέλφους που μας εκπλήσσουν ευχάριστα σε κάθε έκθεση,
όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας και βέβαια να ευχαριστήσω
τους συνεργάτες μου για την έκφραση
εμπιστοσύνης στο πρόσωπό μου.
Κρατάμε ως έκπληξη την επόμενη εκδήλωσή μας στην οποία θα σας περιμένουμε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ».

Κόντρα στην καθημερινή ρουτίνα
Ένας από τους πιο νεαρούς εκθέτες, είναι ο αστυφύλακας Στέλλιος Αξιώτης,
ο οποίος κατάγεται από το Ρέθυμνο και
όπως μας είπε, ξεκίνησε να ασχολούται
με τη ζωγραφική από την ηλικία των επτά
ετών και είναι αυτοδίδαχτος. «Τότε χρησιμοποιούσα την ξυλομπογιά και το μολύβι ως βασικό υλικό. Στην πορεία όμως
πειραματίστηκα με τις τέμπερες, τις λαδομπογιές και τα ακρυλικά χρώματα. Πλέον
όμως χρησιμοποιώ και το κάρβουνο, το
οποίο θεωρώ ότι δίνει στους πίνακές μου
κάτι το ξεχωριστό. Δεν έχω λάβει μέρος,
κατά το παρελθόν, σε έκθεση εικαστικών.
Όμως, το έναυσμα για τη συμμετοχή μου
στη συγκεκριμένη έκθεση δόθηκε, πρωτίστως, από τους συναδέλφους μου, οι
οποίοι είχαν δει πολλά από τα έργα μου.
Στους πίνακές μου κυριαρχεί το στοιχείο
του αφηρημένου. Εμπνευστής της τεχνοτροπίας του αφηρημένου θεωρείται
ο Βασίλι Καντίνσκυ. Όπως και ο ίδιος
αναφέρει, αφηρημένη, είναι η μη παραστατική και μη αντικειμενική τέχνη, στην
οποία αποκλείεται οποιαδήποτε αναφορά
στην εξωτερική φυσική πραγματικότητα.
Η ζωγραφική είναι για μένα ένας τρόπος
έκφρασης ποικίλων συναισθημάτων και
πτυχών του χαρακτήρα μου, είναι μια
νότα αναζωογόνησης μέσα στη καθημερινή ρουτίνα».
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Κεντρίσματα
Η επίθεση με βόμβες μολότοφ
στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας, απέκτησε πολλούς προσδιορισμούς: καταδρομική, ακτιβιστική,
προβοκατόρικη, εγκληματική, τρομοκρατική! Κάθε επίθετο και μια θεωρία!
Η ουσία είναι ότι τέτοιου είδους επιθέσεις δεν εμφανίστηκαν από το πουθενά. Έχουν μακρά προϊστορία και καμία
αστυνομία δεν μπορεί να τις σταματήσει
αν δεν λάβει σειρά μέτρων και σε βάθος
χρόνου. Όσο το ενδιαφέρον περιορίζεται
στην επικοινωνιακή τους διαχείριση και
στην αναζήτηση εξιλαστήριων θυμάτων,
το φαινόμενο θα διαιωνίζεται και ο αστυνομικός, χαμηλόβαθμος είτε στέλεχος
σε θέση ευθύνης, δεν θα είναι απλώς
εκτεθειμένος, στα δολοφονικά πυρά των
δραστών. Θα κινδυνεύει και να τιμωρηθεί για να φανεί μόνο και μόνο ότι η Υπηρεσία είχε δήθεν σχεδιάσει επαρκώς τα
μέτρα ασφαλείας, αλλά κάποιοι απλά δεν
έκαναν καλά τη δουλειά τους.
Για την κατάργηση της ομάδας
ΔΕΛΤΑ όμως, η οποία ήταν η
μόνη που μπορούσε όχι μόνο
να προκαταλάβει, αλλά και να απαντήσει σε τέτοιου είδους επιθέσεις, η
κατάργηση της οποίας έγινε από καθαρά
ιδεοληπτικούς λόγους, ουδείς αναλαμβάνει την ευθύνη. Το είχαμε επισημάνει
από την πρώτη στιγμή αλλά για άλλη μια
φορά μιλούσαμε σε ώτα μη ακουόντων.
Τώρα τρέχουν και δε φτάνουν και προσπαθούν να καλύψουν το κενό που δημιούργησαν.
Η φονική πυρκαγιά στο Μάτι με
τον τραγικό θάνατο εκατό συνανθρώπων μας προσφέρεται
για την ανάδειξη των χρόνιων
παθογενειών ολόκληρου του συστήματος πολιτικής προστασίας στη χώρα
μας. Πυροσβεστική, αστυνομία, λιμενικό,
τοπική και νομαρχιακή αυτοδιοίκηση,
ΕΚΑΒ και άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες πρέπει να σκύψουν στο πρόβλημά
τους και να εξαγάγουν τα αναγκαία συμπεράσματα. Δυστυχώς, εκείνες τις μέρες η παραπληροφόρηση όσον αφορά τις
ευθύνες ή μη της αστυνομίας δεν άφησε
να φανεί η αλήθεια. Ακούστηκαν πολλά,
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αμαυρώνοντας το κύρος αξιωματικών
αλλά και το θεσμό της αστυνομίας. Ο
τότε Αρχηγός του Σώματος ακολούθησε
τη μοίρα του Αρχηγού του ΠΣ, αλλά και
των υπουργών που αντικαταστάθηκαν
για να περιοριστούν οι αντιδράσεις και
η οργή του κόσμου.Να μη λησμονούμε επομένως ότι την κύρια ευθύνη για
την κατάσβεση μιας πυρκαγιάς την έχει
η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Σύμφωνα
με το νόμο περί πολιτικής προστασίας,
η αστυνομία έχει καθαρά επικουρικό
ρόλο. Δεν έχει την ευθύνη ούτε για την
εκκένωση της περιοχής που κινδυνεύει,
ενώ ακόμα και η διενέργεια της προανάκρισης διενεργείται από ειδική υπηρεσία
δίωξης εμπρηστών του Πυροσβεστικού
Σώματος.
Όσοι έσπευσαν να στοχοποιήσουν αξιωματικούς, καλό είναι
να είναι πιο προσεχτικοί και να
αναμένουν τα πορίσματα των ειδικών που έχουν ορισθεί για την καταγραφή και τον επιμερισμό των ευθυνών. Ευθύνες αναμφίβολα υπάρχουν και πρέπει
να αποδοθούν σε αυτούς που τις έχουν
και όχι να σπιλώνονται συνειδήσεις και
άνθρωποι οι οποίοι όχι μόνο ενήργησαν
με αυτοθυσία αλλά αποδεδειγμένα έσωσαν και χιλιάδες ανθρώπους από βέβαιο
θάνατο. Και το κυριότερο, η πρωτοφανής
αυτή τραγωδία να αποτελέσει αφετηρία
για τη λήψη ουσιαστικών αποφάσεων. Το
αγαθό της ασφάλειας έχει πληγεί βάναυσα τα χρόνια των μνημονίων, για να μην
πούμε ότι ποτέ στη χώρα μας δεν ήταν
ψηλά στην ατζέντα των κυβερνώντων.
Άλλωστε, το πόσο συνειδητοποιημένη
στα θέματα αυτά είναι και η ίδια η κοινωνία, το γνωρίζουμε όλοι μας, όταν μιλούμε γενικώς και αορίστως για το κράτος,
από το οποίο τα αναμένουμε συνήθως
όλα χωρίς οι ίδιοι να κάνουμε το παραμικρό.
Τα όσα ειπώθηκαν από τη δημοσιογράφο Κατερίνα Ακριβοπούλου στην εκπομπή ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ της ΕΡΤ, στις 16

Οκτωβρίου 2018, είναι απολύτως προκλητικά και καταδικαστέα. Ακούστηκαν
από τη δημόσια τηλεόραση, όλα αυτά
που εντελώς αυθαίρετα και συκοφαντικά
έχουν ακουστεί για την Ελληνική Αστυνομία και ειδικά για το Αστυνομικό Τμήμα
Ομονοίας, τα τελευταία χρόνια.
Ενημερώνουμε λοιπόν την εν
λόγω δημοσιογράφο, αλλά και
όποιους τυχόν άλλους «ανησυχούντες» για τα δημοκρατικά
πιστεύω των Ελλήνων Αστυνομικών,
ότι το φρόνημα και η παιδεία τους δεν
κρίνεται στα τηλεοπτικά πάνελ αλλά στα
πεδία της καθημερινής μάχης με την ανομία εκεί όπου διακυβεύεται η ίδια τους
η ζωή, αφού η πολιτεία «κατάφερε» να
τους αφήσει εκτεθειμένους και ανυπεράσπιστους σε κάθε είδους φασιστοειδή
και προβοκάτορες. Το ερώτημα δε είναι
αν είδαν την εκπομπή στο Αρχηγείο και
αν αντέδρασαν όπως θα έπρεπε. Η διατύπωση αυθαίρετων κρίσεων περί σχέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας με τη
Χρυσή Αυγή, αλλάκαι η επανάληψη στερεότυπων και λανθασμένων αντιλήψεων
για τη δημοκρατική της λειτουργία είναι
άκρως επικίνδυνα φαινόμενα.
Όπως ήταν αναμενόμενο, παρά
το ότι φημολογείτο έντονα, η
εν κρυπτώ προώθηση π.δ.
για έκτακτες κρίσεις με αφορμή
την αλλαγή αρχηγού, έχει δημιουργήσει
έντονα φαινόμενα ανασφάλειας και έντονο προβληματισμό ως προς τις διαθέσεις
της ηγεσίας, δυο μήνες πριν από τις ετήσιες κρίσεις. Είναι ως ένα βαθμό κατανοητό ο εκάστοτε αρχηγός να επιθυμεί
να σχηματίζει την ιεραρχία σύμφωνα με
τις παραστάσεις που έχει ο ίδιος για τους
αξιωματικούς, ωστόσο, η αστυνομία και
η ιεραρχία έχουν συνέχεια και είναι αδιανόητο να ξεχωρίζει κανείς τους αξιωματικούς σε αρεστούς και μη της εκάστοτε
ηγεσίας. Και να επιχειρείται μάλιστα αυτό
αιφνιδιαστικά και χωρίς να τηρούνται
ούτε τα προσχήματα.
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Πανελλήνια Ομοσπονδία
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
Η στέγη συνδικαλιστικών μαχών, πνευματικών
και πολιτιστικών αναζητήσεων όλων των στελεχών
της Ελληνικής Αστυνομίας.
Υποχρέωσή μας, ψηλά η σημαία της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.!

